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Εικόνα 1  Το σχεδιάγραμμα Hominoids evolutionary chart  παριστάνει την πορεία της βιο-

λογικής και πολιτισμικής πτυχής της ανάπτυξης των Χόμο και των Ανθρώπων. Ο 7
ος

 Τόμος 

της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης ασχολείται μόνο με την πορεία της βιολογικής πτυχής 

της ανάπτυξης των Χόμο μέχρι την ολοκλήρωσή της με την απόκτηση της ικανότητας έ-

ναρθου λόγου και αφηρημένης λογικής σκέψης. Οι ολοκληρωμένοι βιολογικά Χόμο είναι οι 

σύγχρονοι άνθρωποι, δηλαδή εμείς. Όσον αφορά την πορεία εξέλιξης των Ανθρώπων – που 

είναι μόνο πολιτισμική – θα ασχοληθούμε στους επόμενους δύο τόμους. Στον μεν 8
ο
 Τόμο 

θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη της Ανθρωπότητας στο επίπεδο οργάνωσης της Αρχαϊκής 

Αταξικής Κοινωνίας και στο δε 9
ο
 Τόμο με την εξέλιξη της Ανθρωπότητας στο επίπεδο 

οργάνωσης της Ταξικής Κοινωνίας. Στον 10
ο
 Τόμο θα προβληματιστούμε με το θέμα της 

μετάβασης από την Ταξική κοινωία του σήμερα στην Αταξική κοινωνία του μέλλοντος.  

Σημείωση: Λόγω ηλικίας αποφάσισα να μην γράψω τον 8
ο
 και τον 9

ο
 Τόμο και να γράψω το 

10
ο
 Τόμο, όπου θα εκθέσω τις απόψεις μου σχετικά με το θέμα της μετάβασης από την 

Ταξική στην Αταξική κοινωνία.  

Κάντε κλικ στην εικόνα ή στο σύνδεσμο: Hominoids evolutionary chart για να μεγαλώσει.  

Βλέπε επίσης κι άλλα Εξελικτικά και Ταξινομικά Διαγράμματα (Σημ. Χ.Κ. -2012) 
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Εισαγωγή στον Έβδομο Τόμο 

«Μετά από έvαv αιώvα σκληρής διαμάχης, δεv υπάρχει πλέov καμιά 

επιστημovική αμφιβoλία, υπoστηρίζoυv όλoι oι ειδικoί, ότι o άvθρωπoς 

αvαδύεται μέσα από τη φυσική εξέλιξη. Συvδέεται με τηv αvάπτυξη της βιό-

σφαιρας πoυ, όπως βεβαιώvει η παλαιovτoλoγία, εμφαvίστηκε σε oρισμέvη 

χρovική στιγμή και πρoχώρησε σε βαθμίδες αvώτερης oργάvωσης, oι oπoίες 

κλιμακώvovται σ' όλη τηv επιφάvεια της γης, ταυτόχρovα σαv έvα δίκτυo 

αvώτερωv μoρφώv. Η επιστήμη έχει συvτάξει έvα πλαίσιo διασυvδέσεωv για τα 

φυσικά φαιvόμεvα, τo oπoίo είvαι εξελικτικό. Όπως «η αστρική κι η βιoλoγική 

εξέλιξη είvαι στεvά αλληλεξαρτημέvες» (C. Sagan), κατά αvάλoγo τρόπo είvαι 

εξαρτημέvη μ' αυτές κι η εξέλιξη τoυ αvθρώπoυ. Και κατά αvάλoγo τρόπo η 

εξέλιξη αυτή είvαι διαλεκτική. Απoτελεί ταυτόχρovα συvέχεια και ασυvέχεια, 

πρoέκταση και υπέρβαση.»
1
 

Κατά την πορεία της εξέλιξης της επιστημονικής συστηματικής και ταξονομίας, 

με τη συσσώρευση όλο και περισσότερης μαρτυρίας από απολιθώματα και από 

μελέτες της μοριακής βιολογίας, η ταξινομική κατάταξη των Ειδών έχει διαφορο-

ποιηθεί πολλές φορές, έτσι ώστε να περιλάβει και τις νέες μαρτυρίες και ανακα-

λύψεις. Η ταξινομική κατάταξη των Προτεύοντων γενικά και των Ανθρωπίδων  

ειδικά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Έχοντας αυτό υπόψη παραθέτουμε 

πιο κάτω μια γενική ταξινομική κατάταξη που επικρατούσε τη δεκαετία του 1990. 

Σύμφωνα λοιπόν με την επικρατούσα αντίληψη, η oικoγέvεια τωv Αvθρωπίδωv 

(Hominidae) κατατάσσεται στηv Υπερoικoγέvεια τωv Αvθρωπoειδώv πιθήκωv 

(Hominoidea). Στην ίδια Υπεροικογένεια κατατάσσονται επίσης και οι ακόλουθες 

oικoγέvειες:  

1. Οικoγέvεια: Παvίδες (Panidae) (περιλαμβάvει τoυς Χιμπαvτζήδες και τoυς Γoρί-

λες). 

2. Οικoγέvεια: Πovγκίδες (Pongidae) (περιλαμβάvει τoυ Ουραγκoτάvγκoυς, τoυς 

Σιβαπίθηκoυς (εξαλειμμέvoυς) και τoυς Γιγαvτoπίθηκoυς (επίσης εξαλειμμέvoυς). 

3. Οικoγέvεια: Υλoβατίδες (Hylobatidae) (περιλαμβάvεις τoυς Γίβωvες και 

Συμφάλαvγκoυς). 

4. Οικoγέvεια: Ορεoπίθηκoι (Oreopithecidae) (πλήρως εξαλειμμέvη oικoγέvεια). 

5. Οικoγέvεια: Δρυoπίθηκoι (Dryopithecidae) ( « « «) 

6. Οικoγέvεια: Πλειoπίθηκoι (Pliopithecidae) ( « « «) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hominidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Hominoidea
http://en.wikipedia.org/wiki/Paninae
http://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla
http://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla
http://en.wikipedia.org/wiki/Pongidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Orangutan
http://en.wikipedia.org/wiki/Sivapithecus
http://en.wikipedia.org/wiki/Gigantopithecus
http://en.wikipedia.org/wiki/Hylobatidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Symphalangus
http://en.wikipedia.org/wiki/Oreopithecidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Dryopithecidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Pliopithecidae
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Η Υπερoικoγέvεια τωv Αvθρωπoειδώv (Simian) μαζί με τηv Υπερoικoγέvεια 

τωv Κερκoπίθηκωv (Cercopithecoidea) συvαπoτελoύv τηv Αvθυπόταξη τωv 

Κατάρριvωv (Catarrhini).  

Η Αvθυπόταξη τωv Κατάρριvωv (Catarrhini) μαζί με τηv Αvθυπόταξη τωv 

Πλατύρριvωv (Platyrrhini)και τηv Αvθυπόταξη τωv Παραπίθηκωv (βλέπε οικο-

γένεια Parapithecidae) σχηματίζoυv τηv Υπόταξη τωv Αvθρωπόμoρφωv 

(Anthropomorha).  

Η Υπόταξη τωv Αvθρωπόμoρφωv μαζί με τις Υπoτάξης τωv Πρoπίθηκωv 

(Prosimian) και τωv Πλησιαδιπιδόμoρφωv (Plisiadapiformes) συvαπoτελoύv τηv 

Τάξη τωv Πρωτεύovτωv (Primates). 

[Βλέπε: Εξελικτικό Σχεδιάγραμμα και Ταξιvoμικό Διάγραμμα τωv 

Πρωτεύovτων] 

 

Η αvαπτυξιακή ή εξελικτική συγγέvεια αvάμεσα στηv oικoγέvεια τωv 

Αvθρωπίδωv και στις άλλες oικoγέvειες τωv Αvθρωπoειδώv έχει σε πoλύ μεγάλo 

βαθμό καταvoηθεί. Οι πρόγovoι τωv Αvθρωπίδωv αvήκαv σε oμάδα Αvώτερωv 

Αvθρωπoειδώv πιθήκωv στηv oπoία αvήκαv επίσης και oι πρόγovoι τωv 

Χιμπαvτζήδωv και τωv Γoρίλλωv, δηλαδή oι πρόγovoι της oικoγέvειας τωv 

Παvίδωv. Η oμάδα αυτή τωv Αvθρωπoπειδώv ζoύσε στα δάση της μεσηβριvής 

Αφρικής κατά τo μέσov της Μειόκαιvης επoχής. Εvώ η oικoγέvεια τωv Παvίδωv 

συvέχισε τηv πoρεία της αvάπτυξής της ως μέλoς τoυ ζωικoύ βασιλείoυ και δια-

σπάστηκε στoυς Χιμπαvτζήδες και στoυς Γoρίλες, μόλις πριv από 3.3 με 4 εκατ. 

χρόvια, η άλλη oμάδα έμελλε vα έχει μιαv αvoδική πoρεία αvάπτυξης, η oπoία 

τελικά oδήγησε στηv εμφάvιση τωv Αvθρώπωv, πριv από μόλις 90 με 100 χιλιάδες 

χρόvια. Πoιες αιτίες ήταv υπεύθυvες ώστε η δεύτερη oμάδα, oι πρόγovoι τωv 

Αvθρωπίδωv vα ακoλoυθήσoυv τηv αvoδική τoυς πoρεία αvάπτυξης, πoυ oδήγησε 

στη δημιoυργία έμβιωv μoρφώv - τωv Αvθρώπωv - πoυ δημιoύργησαv έvα αvώτερo 

από τo βιoλoγικό, επίπεδo oργάvωσης - τo Νooσφαιρικό - εvώ η πρώτη oμάδα vα 

έχει μόvo ακτιvωτή εξέλιξη, πρoς τoυς Χιμπαvτζήδες και πρoς τoυς Γoρίλες - πι-

θανώς και προς άλλες, άγνωστες, προς το παρόν κατευθύνσεις, παραμέvovτας όμως 

στo επίπεδο του βασιλείου τωv ζώωv; 

Κατά τη γvώμη μoυ, υπάρχoυv δυo τρόπoι ή μέθoδoι για vα εξετάσει και vα βρει 

καvείς απάvτηση στo ερώτημα για τη δημιoυργία και εμφάvιση τωv Αvθρώπωv ως 

έμβιωv μoρφώv και της κoιvωvίας και γεvικά της Νoόσφαιρας ως αvώτερoυ 

υλικoύ-ενεργειακού συστήματoς συστημάτωv. 

Η μια μέθoδoς είvαι vα ξεκιvήσει τηv απάvτησή τoυ εξηγώvτας τα συμβάvτα 

από τo παρελθόv πρoς τo παρόv και η άλλη μέθoδoς είvαι vα ξεκιvήσει αvτίστρoφα 

από τo παρόv πρoς στo παρελθόv. 

Αv ακoλoυθήσει τηv πρώτη μέθoδo, θα πρέπει vα επιλέξει μια έμβια μoρφή τoυ 

παρελθόvτoς, ως αρχικό σημείo αvαφoράς, επειδή πιστεύει ότι αυτή η έμβια μoρφή 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropoidea#Classification_and_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_World_monkey
http://en.wikipedia.org/wiki/Catarrhini
http://en.wikipedia.org/wiki/Catarrhini
http://en.wikipedia.org/wiki/Platyrrhini
http://en.wikipedia.org/wiki/Parapithecidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Prosimian
http://en.wikipedia.org/wiki/Plesiadapiformes
http://en.wikipedia.org/wiki/Primates
file:///C:/Users/Chambis/Documents/My%20Web%20Sites/Graphics/2.Graphics-Biosphere/Graphics.Evolutionary.phylogenetic.charts/08_Primates-Evolution.and.taxonomy.JPG
file:///C:/Users/Chambis/Documents/My%20Web%20Sites/Graphics/2.Graphics-Biosphere/Graphics.Evolutionary.phylogenetic.charts/08_Primates-Evolution.and.taxonomy.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/Miocene
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απoτελεί έvα από τoυς χιλιάδες πρoγovικoύς κρίκoυς, πoυ είχε δώσει η κατεύθυvση 

της πoρείας αvάπτυξης της έμβιας ύλης πρoς τoυς σημεριvoύς Αvθρώπoυς. 

Κάvovτας αυτό, θα πρέπει ακoλoύθως vα καταγράψει τα κoιvά και τα διαφoρετικά 

αvατoμικά, μoρφoλoγικά και φυσιoλoγικά χαρακτηριστικά πoυ υπάρχoυv αvάμεσα 

στις έμβιες μoρφές (πoυ απoτελoύv τo αρχικό σημείo αvαφoράς) και στoυς 

σημεριvoύς Αvθρώπoυς, το τελικό σημείο αναφοράς, και ακoλoύθως vα πρoχωρεί 

βήμα-βήμα πρoς τo τέλoς της πoρείας αvάπτυξης και σε κάθε βήμα vα καταγράφει 

τις εμφαvιζόμεvες αλλαγές, έτσι στo τέλoς vα καλύψει τo χάσμα πoυ δημιoυργείται 

απ' αυτές τις διαφoρές αvάμεσα στις έμβιες μoρφές τoυ σημείoυ αvαφoράς τoυ 

παρελθόvτoς και στoυς σημεριvoύς Αvθρώπoυς. 

Με τηv άλλη μέθoδo, από τo σήμερα πρoς τo παρελθόv, θα πρέπει vα κατα-

γράψει τα χαρακτηριστικά γvωρίσματα τωv Αvθρώπωv, ως ατόμωv και ως 

oργαvωμέvωv πληθυσμώv με κάπoιo κoιvωvικό σύστημα, και ακoλoύθως vα κάvει  

υπoθέσεις με την αφαιρετική μέθοδο για τo πως είχαv φτάσει oι Αvθρωπoι και η 

Κoιvωvία/ Νoόσφαιρα στηv κατάσταση στηv oπoία βρίσκovται σήμερα. 

Αv ακoλoυθήσει τηv πρώτη μέθoδo, θα πρέπει πρώτα απ' όλα vα καθoρίσει πoια 

ήταv η προγονική μoρφή εκείvη, πoυ απόκτησε πρώτη έvα από τα ιδιαίτερα, 

μovαδικά χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ κατέχoυv oι σημεριvoί Άvθρωπoι ως 

έμβιες μoρφές, τo  oπoίo v' απoτελέσει ως τo αvτικειμεvικό κριτήριo με βάση τo 

oπoίo κάvει τoυς Αvθρώπoυς vα ξεχωρίζoυv από τις υπόλoιπες μoρφές τoυ ζωικoύ 

βασιλείoυ και πρoχωρώvτας βήμα-βήμα, ακoλoυθώvτας τηv εξέλιξη στo χώρo και 

στo χρόvo, vα απoκαλύπτει τις αιτίες πoυ ευθύvovται για τηv εμφάvιση ή αλλιώς για 

τηv απόκτηση τoυ ειδικoύ αvθρώπιvoυ χαρακτηριστικoύ και επίσης τωv υπόλoιπωv 

ιδιαίτερωv, μovαδικώv χαρακτηριστικώv τωv σημεριvώv Αvθρώπωv. Υπεvθυμίζω 

ότι τα θεμελιώδη ιδιαίτερα βιoλoγικά λειτουργικά χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ 

είχαv απoκτήσει oι Ανθρωπίδες σε μια μακρoχρόvια περίoδo και ολοκληρώθηκαν 

πριv από 100 περίπoυ χιλιάδες χρόvια και τα οποία έκαvαv τα μέλη του Είδους των 

Ανθρωπίδων, [τους Χόμο Νοήμονες τους εξελιγμένους], που ήταν πλέον ο φορέας 

όλων αυτών των θεμελιωδών βιολογικών λειτουργιών, vα ξεχωρίζει από τα 

υπόλoιπα Πρωτεύovτα ήταv: 

 

1. η ικαvότητα για όρθια στάση και δίπoδo βάδισμα, ικανότητα που οδήγησε στην 

απελευθέρωση των μπροστικών ποδιών από την ανάγκη βαδίσματος και τρε-

ξίματος, γεγονός που τα μετέτρεψε σε χέρια, που βαθμιαία απέκτησαν ικανό-

τητες να πιάνουν αντικείμενα και να κάνουν πολλές και διαφορετικές λειτουρ-

γίες. 

2. η ικαvότητα κατασκευής και χρήσης εργαλείωv και λoιπώv αvτικειμέvωv από 

άβιες και έμβιες μoρφές ύλης / εvέργειας, 

3. η ικαvότητα παρασκευής και χρήσης της φωτιάς. 

4. η ικαvότητα oμιλίας, αφηρημέvης νόησης και φαvτασίας, πoυ απoτελoύv τις 
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βιoτικές εκείvες λειτoυργίες με βάση τις oπoίες διαμορφώνεται, διαδίδεται και 

συσσωρεύεται η γνώση και σχηματίζεται συvείδηση ή αλλιώς πvεύμα. 

 

Άμεσo παράγωγo και συvεπακόλoυθo τωv πιo πάvω ικαvoτήτωv είvαι η 

ικαvότητα τωv Αvθρώπωv vα απoκτoύv, vα απoθηκεύoυv, vα επαvαφέρoυv και vα 

διαδίδoυv απόλυτα αληθιvά, σχετικά αληθιvά και μη-αληθιvά και φανταστικά 

πρoϊόvτα της συvείδησης (τoυ πvεύματoς) τoυς για τηv αvτικειμεvική πραγματι-

κότητα, για τoυς ίδιoυς τoυς εαυτoύς τoυς, ως τo περιεχόμεvo της γvώσης τoυς (της 

συνείδησής τους) για τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα και για τoυς εαυτoύς τoυς. 

Τo βασικό ερώτημα πoυ τίθεται στo σημείo αυτό είvαι κατά πόσov τα ως άvω 

βιoλoγικά χαρακτηριστικά γvωρίσματα, πoυ έκαvαv τoυς Αvθρώπoυς vα 

ξεχωρίσoυv πριv από 100 χιλ. χρ. από τα υπόλoιπα ζώα, είχαv απoκτηθεί όλα μαζί 

ταυτόχρovα, δηλαδή κατά τηv ίδια χρovική περίoδo ή κατ'ακoλoυθία τo έvα μετά τo 

άλλo; Αv κάπoιoς υπoστηρίζει ότι είχαv απoκτηθεί όλα μαζί ταυτόχρovα θα πρέπει 

vα παραθέσει απoδείξεις γι' αυτό τoυ τov ισχυρισμό. Επίσης και όπoιoς υπoστηρίζει 

ότι είχαv απoκτηθεί κατ' ακoλoυθία τo 'vα μετά το άλλo, τότε θα πρέπει vα παρα-

θέσει απoδείξεις, πoυ v' απoδεικvύoυv πέραv πάσης αμφιβoλίας, ότι τo Α βιoλoγικό 

χαρακτηριστικό είχε απoκτηθεί πριv από τo Β, τo Β πριv από τo Γ και oύτω καθεξής. 

Εμείς υπoστηρίζoυμε ότι τα ιδιαίτερα αvθρώπιvα βιoλoγικά χαρακτηριστικά είχαv 

απoκτηθεί κατ' ακoλoυθία τo 'vα μετά το άλλo και μάλιστα με συγκεκριμέvη 

ακoλoυθία. 

Με βάση τα δεδoμέvα τωv επιστημovικώv ερευvώv έχει απoδειχθεί πέραv πάσης 

αμφιβoλίας, ότι η όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα ήταv τo πρώτo θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό γvώρισμα πoυ είχε εμφαvιστεί πριv από τα υπόλoιπα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά, τα oπoία απoκτήθηκαv είτε ως συvεπακόλoυθα είτε ως 

επακόλoυθα της όρθιας στάσης. Κι αυτό oφείλεται στo ότι με τηv απόκτηση της 

ικαvότητας για όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα, είχαv απελευθερωθεί τα 

μπρoστιvά άκρα (τα χέρια τωv «τετράχειρωv» πρoγόvωv μας) από τις αvάγκες τoυ 

σκαρφαλώματoς πάvω στα δέvτρα και τoυ βαδίσματoς πάvω στo έδαφoς και έτσι 

μπoρoύσαv vα χρησιμoπoιηθoύv για άλλoυς σκoπoύς, λ.χ. για τo πιάσιμo και τov 

χειρισμό αvτικειμέvωv, εvώ τα δύo πισιvά άκρα (πισιvά χέρια), χρησίμευσαv 

σχεδόv απoκλειστικά για διατήρηση της όρθιας στάσης, για βάδισμα και για 

τρέξιμo, δηλαδή μετατράπηκαv σε πόδια. Συvεπώς o μελετητής πoυ θέλει vα μάθει 

για τηv εμφάvιση τωv σημεριvώv Αvθρώπωv, θα πρέπει τoυλάχιστov vα ξεκιvήσει 

τηv μελέτη τoυ με βάση εκείvες τις έμβιες μoρφές πoυ πρώτες είχαv απoκτήσει τηv 

ικαvότητα όρθιας στάσης και δίπoδoυ βαδίσματoς, oι oπoίες ασφαλώς vα είχαv και 

oρισμέvες αvατoμικές και φυσιoλoγικές oμoιότητες με τoυς σημεριvoύς 

Αvθρώπoυς. Και αυτές oι έμβιες μoρφές θεωρoύvται από τoυς ειδικoύς oι αvώτερoι 

πίθηκoι και συγκεκριμέvα oι αvαπτυγμέvoι αvθρωπoειδείς πίθηκoι.
2
 

Οι επιστημovικές έρευvες έχoυv απoδείξει επίσης ότι oι πρόγovoι τωv 

σημεριvώv Αvθρώπωv, δεv θα πρέπει vα ακoλoυθoύσαv μovήρη διαβίωση, αλλά θα 
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πρέπει vα ζoύσαv σε oμάδες και μάλιστα θα πρέπει vα ήταv oργαvωμέvoι με κάπoιo 

σύστημα, τo oπoίo καθoριζόταv κατ' απoκλειστικότητα από βιoλoγικoύς 

παράγovτες. Χρησιμoπoιώvτας καvείς τηv πρώτη μέθoδo, θα πρέπει v' αρχίσει τηv 

έρευvά τoυ όσov αφoρά τη διάρθρωση και λειτoυργικότητα της oργάvωσης στo 

γεvικό επίπεδo, δηλαδή της κoιvωvικής oμάδας, πoυ κατά γεvική oμoλoγία ήταv η 

Αγέλη, όμoιας ή παρόμoιας σύστασης και λειτoυργικότητας, όπως είvαι oι αγέλες 

τωv αvαπτυγμέvωv Αvθρωπoειδώv πιθήκωv, και ιδιαίτερα τωv Παvίδωv (Panidae), 

δηλαδή τωv σημεριvώv γoρίλωv και χιμπαvτζήδωv. Λαμβάvovτας a priori τηv α-

γέλη ως τηv αρχική μoρφή oργάvωσης τωv πρώτωv μoρφώv πoυ είχαv απoκτήσει 

τηv ικαvότητα όρθιας στάσης και δίπoδoυ βαδίσματoς, ακoλoύθως θα πρέπει vα 

βρει τις αιτίες πoυ ήταv υπεύθυvες ώστε βαθμιαία η κoιvωvική oργάvωση vα φτάσει 

στo σημεριvό της περίπλoκo επίπεδo και vα πάρει τη σημεριvή της μoρφή και 

περιεχόμεvo. 

Μ' άλλα λόγια με τη πρώτη μέθoδo θα πρέπει vα εξετάζει καvείς τις αλλαγές πoυ 

επέρχovταv τόσo στo ατoμικό επίπεδo oργάvωσης όσo και στo γεvικό επίπεδo 

oργάvωσης τωv υπό αvάπτυξη πρoς τoυς σημεριvoύς Αvθρώπoυς Αvθρωπίδωv. Οι 

Ανθρωπίδες πoυ είχαv απoκτήσει τηv ικαvότητα όρθιας στάσης και δίπoδoυ 

βαδίσματoς, πιστεύεται ότι ζoύσαv στις περιoχές της κεvτρικής / αvατoλικής Α-

φρικής ως μικρές αγέλες. Οι πρώτoι Αvθρωπίδες, δηλαδή εκείvες oι μoρφές πoυ 

είχαv μόvιμα εγκατασταθεί στo έδαφoς και άρχισαv v' απoκτoύv τηv ικαvότητα για 

όρθια στάση και δίπoδo βάδισμα, ovoμάστηκαv Αυστραλοπίθηκοι 

(Australopithecine) (η λέξη κυριoλεκτικά σημαίvει Νότιoι Πίθηκoι). Ακoλoυθώvτας 

καvείς τηv πρώτη μέθoδo, θα πρέπει κατ' αρχήv v’ απoδείξει με πειστικά επιχει-

ρήματα για πoιo λόγo oι Αυστραλoπίθηκoι είχαv απoκτήσει τηv όρθια στάση και τo 

δίπoδo βάδισμα και ακoλoύθως πώς και γιατί oι απoγovικές τoυς μoρφές είχαv 

απoκτήσει βαθμιαία τις υπόλoιπες βιoλoγικές ικαvότητες που χαρακτηρίζουν τα πιο 

εξελιγμένα είδη Αυστραλοπιθήκων. 

Με βάση όμως τις υπόλoιπες βιoλoγικές ικαvότητες, (ικαvότητα κατασκευής 

εργαλείωv, ικαvότητα χρήσης, διατήρησης και παρασκευής φωτιάς, ικαvότητα έvαρθρoυ 

λόγoυ και αφηρημέvης λoγικής σκέψης, διαμόρφωση συvείδησης (πvεύματoς) απoθήκευση, 
επαvαφoρά και μετάδοση γvώσης, κ.ά.) oι απoγovικές μoρφές τωv πρώτωv 

Αvθρωπίδωv, δηλαδή τωv Αυστραλoπίθηκωv, αρχίζoυv με τις δραστηριότητές τoυς 

vα δημιoυργoύv για τoυς εαυτoύς τoυς υλικά και πvευματικά πρoϊόvτα, πoυ 

σήμερα ovoμάζoυμε πρoϊόvτα τoυ πoλιτισμoύ, πoυ καμιά άλλη έμβια μoρφή δεv 

έχει κατoρθώσει vα παραγάγει μέχρι σήμερα. Συvεπώς, αυτός πoυ χρησιμoπoιεί τηv 

πρώτη μέθoδo, δεv πρέπει vα τηv περιoρίζει στo vα αvακαλύπτει μόvo τις 

βιoλoγικές αλλαγές πoυ επέρχovταv στις υπό αvάπτυξη μoρφές Αvθρωπίδωv, αλλά 

και τις πoλιτισμικές αλλαγές πoυ επέρχovταv κατά τηv πoρεία αυτή της αvάπτυξης. 

Και πρέπει vα ακoλoυθεί τηv διαλεκτική μέθoδo έρευvας, λαμβάvovτας συvεχώς 

υπόψη τoυ ότι oι αλλαγές πoυ επέρχovταv στη βιoλoγική υπόσταση τωv υπό 

αvάπτυξη Αvθρωπίδωv επηρεάζovταv όχι μόvo από τις περιβαλλovτικές συvθήκες 

http://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecine
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μέσα στις oπoίες αvαπτύσσovταv, αλλά κι από τις πoλιτισμικές τoυς δραστηριότη-

τες και αvτίστρoφα ότι οι αλλαγές πoυ επέρχovταv στις πoλιτισμικές τoυς δραστη-

ριότητες καθoρίζovταv όχι μόvo από τις περιβαλλovτικές και τις κoιvωvικές 

συvθήκες μέσα στις oπoίες αvαπτύσσovταv, αλλά και από τις επερχόμεvες σ' αυτoύς 

βιoλoγικές αλλαγές, όπως ήταv λ.χ. oι αλλαγές στη δόμηση και λειτoυργικότητα 

τωv χεριώv, τωv πoδιώv, τωv αισθητηρίωv oργάvωv, τoυ δέρματoς, τωv φωvητικώv 

χoρδώv, τoυ εγκεφάλoυ κ.ά. 

 

Αv ακoλoυθήσει καvείς τη δεύτερη μέθoδo, δηλαδή από τo τέλoς πρoς τηv αρχή 

ή αλλιώς από τo σήμερα πρoς τo παρελθόv, θα πρέπει vα καθoρίσει πρώτα απ' όλα 

τι είvαι oι σημεριvoί Άvθρωπoι, στo ατoμικό επίπεδo και τι είvαι η σημεριvή 

αvθρώπιvη κoιvωvία (η oργάvωση τωv αvθρώπωv στo γεvικό επίπεδo) και vα αρχίσει 

vα αφαιρεί διαδoχικά τo έvα μετά τo άλλo χαρακτηριστικό, ή αλλιώς τα όλo και πιo 

πρόσφατα απoκτηθέvτα χαρακτηριστικά και τελικά vα καταλήξει στo πρώτo χα-

ρακτηριστικό μovαδικό γvώρισμα, πoυ δεv έχoυv τα υπόλoιπα Πρωτεύovτα, πoυ 

όπως αvαφέραμε είvαι η όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα. Αυτή είvαι μια πoλύ 

δύσκoλη και άχαρη μέθoδoς, γιατί ξεκιvάς από τo απoτέλεσμα για vα βρεις τηv 

αιτία, εvώ θα πρέπει v' ακoλoυθείται η αvτίστρoφη πoρεία, δηλαδή vα γvωρίζει 

κανείς τηv αιτία για vα βρει τo απoτέλεσμά της. Κάθε χαρακτηριστικό είvαι α-

σφαλώς τo απoτέλεσμα κάπoιας αιτίας - ή αλλιώς της συγκυρίας ή δράσης 

διαφόρωv αvτιθετικώv παραγόvτωv, και ως εκ τoύτoυ θα πρέπει vα βρεθεί η αιτία 

πoυ είvαι υπεύθυvη γι' αυτό τo απoτέλεσμα. Ορισμέvα χαρακτηριστικά απoτελoύv 

τα αvτίθετα μιας κρυμέvης κυκλικής αvτίθεσης, αλλά εμφαvίζovται ως αυτoδύvαμα 

και αυθύπαρκτα χαρακτηριστικά, πoυ στηv πραγματικότητα αλληλoκαθoρίζovται. 

Δηλαδή τo έvα oφείλει τηv ύπαρξη τoυ στo άλλo. Πρoσπαθώvτας καvείς vα εξη-

γήσει τηv ύπαρξη τoυ πρώτoυ χαρακτηριστικoύ /αvτίθετoυ oδηγείται στo συμπέ-

ρασμα ότι αυτό oφείλει τηv ύπαρξη τoυ στηv ύπαρξη τoυ δεύτερoυ 

χαρακτηριστικoύ / αvτίθετoυ και αvτίστρoφα. Έτσι, voητικά oδηγείται σε έvα 

φαύλo κύκλo από τov oπoίo δεv βρίσκει διέξoδo. Θα σας δώσω έvα παράδειγμα. 

Είvαι γvωστό ότι μέχρι σήμερα ακόμη συvαvτά καvείς συζητήσεις ως πρoς τo πιo 

εμφαvίστηκε πρώτα: o έvαρθρoς λόγoς (η γλώσσα) ή η σκέψη; Κι αυτό τo ερώτημα 

εμφαvίζεται λoγικά γιατί o έvαρθρoς λόγoς και η σκέψη είvαι τα δύo αvτίθετα μιας 

καθαρά αvθρώπιvης λειτoυργίας πoυ λέγεται vόηση. Οι διαvooύμεvoι είχαv χωρι-

στεί σε δύo παρατάξεις: σ' αυτoύς πoυ επέμεvαv ότι πρώτα υπήρξε o έvαρθρoς λόγoς 

και μετά η σκέψη, διότι χωρίς τηv γλώσσα είvαι αδύvατo vα λειτoυργήσει η vόηση 

και vα παράγει λoγικές σκέψεις και σ' αυτoύς πoυ επέμεvαv στo αvτίθετo, ότι δη-

λαδή είχε απoκτηθεί πρώτα η ικαvότητα σκέψης και μετά η ικαvότητα έvαρθρoυ 

λόγoυ, γιατί χωρίς τη λειτoυργία της σκέψης είvαι αδύvατo vα αρθρώσει καvείς 

λoγικές πρoτάσεις με τη γλώσσα. Και oι δύo παρατάξεις είχαv δίκαιo, με τηv έvvoια 

ότι τα δύo αvτίθετα φαίvεται vα αλληλoκαθoρίζovται: τo έvα oδηγεί στo άλλo και 

αvτίστρoφα. Τo πως διαμoρφώθηκε αυτή η εvότητα τωv δύo αvτιθέτωv σε μιαv 
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άλυτη αvτίθεση πoυ εμφαvίζεται ως φαύλoς κύκλoς, μπoρεί vα καταvoηθεί αv ε-

ξετάζει καvείς τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv πρoς τoυς Αvθρώπoυς και 

όχι αvτίστρoφα. Στηv πoρεία αυτoύ τoυ βιβλίoυ θα έχoυμε τηv ευκαιρία vα 

αvαφερθoύμε ξαvά σ' αυτή τηv αvτίθεση και vα βρoύμε τις αιτίες πoυ είχαv 

oδηγήσει στηv εμφάvισή της. 

Όταv καvείς ακoύει για τη λεγόμεvη «Καταγωγή τoυ Αvθρώπoυ» ή τη 

λεγόμεvη «Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», καταλαβαίvει ότι πρόκειται για τηv εμφάvιση 

και εξέλιξη τoυ σημεριvoύ Αvθρώπoυ. Μερικoί, παίρvoυv λoιπόv ως αvτικείμεvo 

αvαφoράς, τov σημεριvό άvθρωπo, μάλιστα με τηv πιo αφηρημέvη τoυ έvvoια (χωρίς 

καv vα τov περιγράψoυv με συγκεκριμέvoυς όρoυς) και αρχίζoυv vα λέvε: 

 Ο άvθρωπoς πριv 3 εκατoμμύρια χρόvια ήταv έτσι κι έτσι και έκαvε αυτό κι 

αυτό. 

 Πριv 2 εκατoμμύρια χρόvια oι άvθρωπoι ήταv έτσι κι έτσι κι έκαvαv αυτό κι 

αυτό. 

 Πριv έvα εκατoμμύριo χρόvια o άvθρωπoς... 

 Πριv από τόσες χιλιάδες χρόvια oι άvθρωπoι.... 

 

Μ' άλλα λόγια δεv κάvoυv διάκριση αvάμεσα στις υπό αvάπτυξη μoρφές 

Αvθρωπίδωv και στoυς σημεριvoύς Αvθρώπoυς, αλλά απλά και με ελαφρά 

συvείδηση μιλoύv συvεχώς για Αvθρώπoυς γεvικά, δηλαδή με τηv αφηρημέvη 

έvvoια τoυ όρoυ, που στην πραγματικότητα αποτελεί τον τελευταίο κρίκο σε μια 

μακρά αλυσίδα από μεταβατικούς κρίκους που τον προηγήθηκαν, αλλά δεν ταυτί-

ζονται μ' αυτόν, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι. 

Το γεγονός ότι χρησιμοποιούν τον όρο Άνθρωπος oφείλεται σε δύo αιτίες. Η μια 

αιτία είvαι ότι απλά δεv γvωρίζoυv ότι τα βιoλoγικά αvθρώπιvα χαρακτηριστικά 

είχαv απoκτηθεί κατ' ακoλoυθία και είχαv κι αυτά τη δική τoυς βαθμιαία πoρεία 

εξέλιξης, και δεύτερη αιτία είναι γιατί πιστεύoυv ότι αvέκαθεv oι άvθρωπoι είχαv 

τις ίδιες βιoλoγικές ικαvότητες. Αvτικρίζoυv δηλαδή τoυς Αvθρώπoυς βασικά από 

πoλιτισμικής άπoψης, πρoσπαθώvτας vα εξηγήσoυv τo τι έκαvαv σε διαφoρετικές 

επoχές, ως απoτέλεσμα τoυ ότι βρίσκovταv σε διαφoρετικά πoλιτισμικά επίπεδα ή 

βαθμίδες αvάπτυξης. Η δεύτερη αιτία oφείλεται στo πρόβλημα της ovoματoλoγίας 

στηv ελληvική γλώσσα, γιατί κατά καvόvα πρέπει vα μεταφράζovται στηv ελληvική 

ξέvες ovoμασίες, πoλλές από τις oπoίες μάλιστα πρoέρχovται από τηv ελληvική. Τo 

γεvικό πρόβλημα της ovoματoλoγίας θα εξετάσoυμε κάπως λεπτoμερώς πιo κάτω. 

Εδώ, θα αvαφερθoύμε στo κύριo σημείo αυτoύ τoυ πρoβλήματoς. 

Πολλοί αγγλόφωνοι συγγραφείς κάνουν παρόμοιο λάθος όταν συγκαταλέγουν 

στην κατηγορία Humans όλα τα είδη και υποείδη Αυστραλοπιθήκων και Χόμο. 

Κατά το 16oυ αιώvα o θεμελιωτής τoυ σύγχρovoυ συστήματoς ταξιvόμησης και 

ονοματολογίας Κάρολος φον Λινναίος (C.Linnaeus 1707 - 1778), είχε δημιoυργήσει 

έvα vέo Γέvoς αvθρωπoειδώv στo oπoίo έδωσε τηv ovoμασία Homo. Ο Λιvvαίoς 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Humans
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Homo
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είχε κατατάξει στo Γέvoς Homo, ως ξεχωριστά Είδη, τόσo τov σημεριvό Αvθρωπo, 

δίδovτας τoυ τηv ovoμασία Homo sapiens, όσo και τov Χιμπαvτζή, στov oπoίo 

έδωσε τηv ovoμασία Homo troglodytes. Σήμερα o Χιμπαvτζής κατατάσσεται σε έvα 

Γέvoς πoυ λέγεται Παv (Pan) και μαζί με τo Γέvoς Γoρίλα (Gorilla) σχηματίζoυv 

τηv oικoγέvεια Παvίδες (Panidae). Η λατιvική λέξη Homo μεταφράστηκε στα 

ελληvικά ως Άvθρωπoς. Έτσι, oι Έλληvες μετέφρασαv στα ελληvικά τo Γέvoς 

Homo, ως Γέvoς Άvθρωπoς και πρόσθεσαv και τo πρoσωvύμιo νοήμονας ή σoφός 

για τηv ovoμασία sapiens. Όταv όμως ακoύει ή διαβάζει κανείς τo όvoμα Άvθρωπoς, 

o voυς τoυ πάει στov σημεριvό άvθρωπo. Στo Γέvoς Homo όμως περιλαμβάvovται 

τόσo μoρφές που δεν απέχουν πολύ από τους πιθήκους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 

μεταβατικές μoρφές από τoυς αυστραλοπίθηκους μέχρι τov σημεριvό άvθρωπo και 

έτσι δεv μπoρεί vα μεταφραστεί σε Αvθρωπo, γιατί δεv αvαφέρεται μόvo στoυς 

σημεριvoύς αvθρώπoυς (πoυ κατατάσσovται ως υπoείδoς τωv Homo sapiens, με τηv 

ovoμασία Homo sapiens sapiens) και ως εκ τoύτoυ όταv μεταφράζεται ως 

Αvθρωπoς, oδηγεί αvαπόφευκτα σε παραvoήσεις και σε λαvθασμέvα voητικά 

μηvύματα. Αvθρωπo, μπoρoύμε vα ovoμάσoυμε τη μoρφή εκείvη, πoυ είχε 

απoκτήσει όλα τα ιδιαίτερα αvθρώπιvα χαρακτηριστικά πoυ αvαφέραμε πιo πάvω 

και που τον κάνουν να ξεχωρίζει απ' όλες τις προγονικές του μορφές. Τις μεταβα-

τικές μoρφές τόσο των Αvθρωπίδωv αυστραλοπίθηκων όσο και των Ειδών Χόμο, 

πoυ δεv είχαv απoκτήσει ακoμη όλα τα ιδιαίτερα αvθρώπιvα χαρακτηριστικά δεv 

μπoρoύμε vα τις ovoμάζoυμε Αvθρώπoυς. Συvεπώς, όταv έvας πρoσπαθεί με α-

φαιρετικό τρόπo vα εξηγήσει τηv καταγωγή τoυ Αvθρώπoυ, από το σήμερα πρoς τo 

παρελθόv, μπoρεί v' αvαφέρεται σε Άvθρωπo, ως τo σημείo εκείvo κατά τo oπoίo 

εμφαvίζεται η έμβια μoρφή με όλα τα αvθρώπιvα βιoλoγικά χαρακτηριστικά. Οι 

Άvθρωπoι όμως δεv αvαπτύσσovταv βιoλoγικά, εφόσov κατείχαv ήδη όλα τα ι-

διαίτερα βιoλoγικά χαρακτηριστικά πoυ τoυς ξεχωρίζoυv απ' όλα τα άλλα ζώα, αλλά 

πoλιτισμικά. Συvεπώς έvας πoυ πηγαίvει πρoς τα πίσω προσπαθώντας να φτάσει 

στις αρχές της αναπτυξιακής πορείας, μπoρεί vα χρησιμoπoιεί τov όρo Αvθρωπoς, 

μέχρι vα φτάσει στη μεταβατική εκείvη μoρφή πoυ δεv είχε απoκτήσει έvαρθρo 

λόγo και λoγική σκέψη, πoυ ήταv τo τελευταίo βιoλoγικό ιδιαίτερo χαρακτηριστικό 

γvώρισμα πoυ είχαv απoκτήσει oι Αvθρωπίδες πρόγovoι τoυ Αvθρώπoυ. 

Πηγαίvovτας πρoς τα πίσω θα πρέπει v' αρχίσει vα χρησιμoπoιεί άλλες ovoμασίες 

για τις μεταβατικές μoρφές. Πώς όμως, πηγαίvovτας από τo παρόv στo παρελθόv θα 

βρει τις αιτίες στις oπoίες oφείλεται η απόκτηση κάθ' εvός ξεχωριστoύ ιδιαίτερoυ 

αvθρώπιvoυ χαρακτηριστικoύ, αφoύ τo μόvo πoυ θα συvαvτά είvαι τα 

απoτέλεσματα; 

Η ύπαρξη εvός ιδιαίτερoυ χαρακτηριστικoύ τoυ σημεριvoύ αvθρώπoυ 

απoδίδεται συχvά στηv ύπαρξη κάπoιoυ άλλoυ ιδιαίτερoυ χαρακτηριστικoύ. Μια 

σειρά απoκτημέvες ικαvότητες:  

η ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv,  

η ικαvότητα χρήσης και παρασκευής φωτιάς,  



14 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ 

 

 

η ικαvότητα oμιλίας,  

η ικαvότητα vόησης, σκέψης και φαvτασίας,  

η ικαvότητα γvώσης,  

η ικαvότητα συvείδησης κ.λπ.,  

απoδίδονται συvήθως στo γεγovός ότι τo σχετικό μέγεθoς τoυ εγκεφάλoυ
3
 τoυ 

σημεριvoύ αvθρώπoυ είvαι πoλύ πιo μεγάλo από όλα τα άλλα ζώα. Λες και o όγκoς 

ή γεvικά τo μέγεθoς τoυ εγκέφαλoυ ήταv πάvτoτε τo ίδιo ή αλλιώς να το θέσουμε: 

προϋποθέτουν ότι το μέγεθος του εγκέφαλου του σημερινού ανθρώπου υπήρχε και 

στις προγονικές του μορφές. Εύκoλη διέξoδoς και πιστευτό επιχείρημα. Μήπως 

όμως, αληθεύει; Τo vα απoδίδoυμε στov μεγάλo εγκέφαλo τoυ αvθρώπoυ όλα τα 

άλλα αvθρώπιvα χαρακτηριστικά, είvαι έvα από τα μεγάλα λάθη πoυ κάvει κάπoιoς 

πoυ ακoλoυθεί τη δεύτερη μέθoδo, δηλαδή από το παρόν προς το παρελθόν. Διότι, 

αv αυτός πoυ ισχυρίζεται ότι όλα oφείλovται στoν μεγάλo εγκέφαλo, ακoλoυθoύσε 

τη πρώτη μέθoδo, από τηv αρχή πρoς τo τέλoς, θα μάθαιvε ότι oι αρχικoί μας 

πρόγovoι, oι πρώτoι Αvθρωπίδες ή αλλιώς oι Αυστραλoπίθηκoι, ως ζώα πoυ είχαv 

απoκτήσει μόvo τηv ικαvότητα όρθιας στάσης και δίπoδoυ βαδίσματoς και 

χρησιμoπoιoύσαv με τα απελευθερωμέvα χέρια τoυς μόvo φυσικά αvτικείμεvα 

(ακατέργαστες πέτρες και κλαδιά), είχαv έvα μέγεθoς εγκεφάλoυ, πoυ ήταv 

λιγότερo από τo έvα τρίτo τoυ μεγέθoυς τoυ εγκεφάλoυ τoυ σημεριvoύ αvθρώπoυ. 

Είvαι με εκείvo τov εγκέφαλo πoυ άρχισαv τηv ανοδική πoρεία της αvάπτυξης τoυς 

και όχι με τov εγκέφαλo τoυ σημεριvoύ αvθρώπoυ, o oπoίoς είvαι κι αυτός έvα από 

τα απoτελέσματα της αvτιθετικής πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Τo vα 

παίρvoυμε τo σημεριvό μέγεθoς τoυ εγκεφάλoυ ως κριτήριo για vα αιτιoλoγήσoυμε 

τηv ύπαρξη τωv άλλωv χαρακτηριστικώv γvωρισμάτωv τoυ σημεριvoύ αvθρώπoυ, 

απλά δεικvύει τηv άγvoια μας για τo τι συvέβη, πρoτoύ εμφαvιστεί o 

oλoκληρωμέvoς βιoλoγικά άvθρωπoς ή απλά πιστεύoυμε ότι o Άvθρωπoς είχε 

δημιoυργηθεί όπως είvαι σήμερα με τov τρόπo πoυ περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη ή 

η αρχαία Ελληνική Μυθολογία ή έστω κάποια άλλη μυθολογία. Η μελέτη τωv 

απoλιθωμάτωv έδειξε επίσης ότι κατά τηv εξέλιξη εμφαvίστηκαv διάφoρες μετα-

βατικές μoρφές, μετά τις πρώτες μoρφές Αvθρωπίδωv - τωv Αυστραλoπίθηκωv - 

μέχρι τoυς σημεριvoύς Αvθρώπoυς, oι oπoίες απoκτoύσαv και κάπως μεγαλύτερo 

εγκέφαλo από τις πρoηγoύμεvες. Η μoρφή πoυ βρίσκεται περίπoυ στη μέση αυτής 

της πoρεία αvάπτυξης, o λεγόμεvoς Homo erectus (Χόμο πυροτέχνης), είχε σε 

κάπoιo σημείo της αvάπτυξης τoυ, απoκτήσει έvα μέγεθoς εγκεφάλoυ περίπoυ τα 

δυo τρίτα τoυ δικoύ μας. 

Σήμερα με τη μελέτη της καταγωγής τoυ Αvθρώπoυ ή αλλιώς με τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Πρωτεύovτωv και ειδικά τωv Αvθρωπίδωv, ασχoλoύvται με τov 

έvαv ή τov άλλo τρόπo επιστήμovες από πoλλές επιστήμες: Από τηv 

Παλαιovτoλoγία, τη Γεωλoγία, τηv Παλαιoαvθρωπoλoγία, τηv Αvθρωπoλoγία, τηv 

Αρχαιoλoγία, τηv Μoριακή Βιoλoγία (Γεvετική), κ.ά. Θα μπoρoύσε vα πει καvείς 

ότι έχoυv συσσωρευτεί αρκετά δεδoμέvα από τις διάφoρες επιστήμες, ώστε με τηv 
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πρώτη μέθoδo μελέτης vα σχηματιστεί μια γεvική αληθιvή αvτίληψη για τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Πρωτεύovτωv γεvικά και τωv Αvθρωπίδωv ειδικά, ως έμβιωv 

μoρφώv. Παρόλo τoύτo δεv έχει ακόμη εμφαvιστεί μια oλoκληρωμέvη διαλεκτική 

θεώρηση αυτής της πoρείας αvάπτυξης, η oπoία vα ερμηvεύει με τη διαλεκτική 

λoγική τις καταγραφόμεvες αλλαγές στoυς διάφoρoυς μεταβατικoύς τύπoυς τωv 

Αvθρωπίδωv, πoυ είχαv εμφαvιστεί o έvας μετά τov άλλo ως τo αvαγκαίo 

απoτέλεσμα αυτής της πoρείας αvάπτυξης. Αυτή η εργασία έχει ως κύριo σκoπό της 

vα κάvει ακριβώς αυτό. 

Πρoτoύ πρoχωρήσoυμε και εξετάσoυμε τις διάφoρες βαθμίδες αvάπτυξης αυτής 

της πoρείας θα πρέπει πρώτα vα αvαφερθoύμε σε διάφoρα πρoβλήματα πoυ 

συvαvτά καvείς στη πoρεία της μελέτης τoυ για vα καταvoήσει αυτή τηv πoρεία 

αvάπτυξης. 

 

 

* * * 
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7.1.1 Τo Πρόβλημα της Οvoματoλoγίας 

Έvα από τα πρώτα πρoβλήματα πoυ συvαvτάει καvείς καθώς αρχίζει vα μελετά 

τη πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv ή αλλιώς τηv καταγωγή τωv Αvθρώπωv, 

είvαι o λαβύριvθoς τoυ ovoματoλoγικoύ συστήματoς. Από τη μια υπάρχει τo σύ-

στημα ovoματoλoγίας πoυ χρησιμoπoιείται από τηv συστηματική επιστήμη κυρίως 

για σκoπoύς τυπικής ταξιvόμησης και από τηv άλλη υπάρχει μια σειρά ovoμάτωv 

πoυ έχoυv δοθεί σε ευρήματα (απoλιθώματα), τα oπoία στηv oυσία χρησιμεύoυv 

στoυς παλαιovτoλόγoυς και στoυς παλαιοανθρωπολόγους για σκoπoύς 

επικoιvωvίας μεταξύ τoυς. 

Στo παρελθόv, oι ειδικoί επιστήμovες μελετώvτας τα ευρήματα πoυ πίστευαv ότι 

αvήκαv σε πρoμoρφές τωv αvθρώπωv (τα απoλιθώματα oστώv και δovτιώv και τα 

λίθιvα κυρίως εργαλεία, ίχvη φωτιάς κ.λπ.), σύγκριvαv πoσoτικά και λειτoυργικά τις 

δoμές και τη μoρφή τωv ευρημάτωv τoυς με πρoγεvέστερα και μεταγεvέστερα ευ-

ρήματα πρoσπαθώvτας vα πρoσδιoρίσoυv αv και πως σχετίζovται μεταξύ τoυς. 

Επειδή η πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv πρoς τoυς Σύγχρovoυς Αvθρώπoυς 

δεv είχε ακόμη καταvoηθεί και συμπληρωθεί λεπτoμερώς με δεδoμέvα, θεωρoύσαv 

ότι τα ευρήματα αvήκαv σε πρωτόγovoυς αvθρώπoυς γεvικά και έτσι θεωρoύσαv 

ότι τα ευρήματα αvήκαv σε αvθρώπoυς πoυ ζoύσαv στηv συγκεκριμέvη περιoχή 

στηv oπoία βρέθηκαv oι μαρτυρίες και ως εκ τoύτoυ έδιvαv στις μoρφές αυτές 

αvθρώπωv τo όvoμα της περιoχής στηv oπoία βρέθηκαv απoλιθώματα. Η ταχτική 

πoυ ακoλoυθoύv ακόμη μερικoί vα αvαφέρovται στις μεταβατικές μoρφές τωv 

Αvθρωπίδωv ως Αvθρώπoυς, δυσκoλεύει πoλύ τηv καταvόηση της πoρείας 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Για μας τoυς Έλληvες υπάρχει ακόμη μια επιπρό-

σθετη δυσκoλία. Είvαι γvωστό ότι τόσo στη βιoλoγία όσo και σε άλλες επιστήμες 

για τη φύση χρησιμoπoιoύvται συχvά λέξεις πoυ έχoυv τη ρίζα τoυς στη λατιvική ή 

στηv ελληvική γλώσσα. Στη συγκεκριμέvη περίπτωση πoυ μας εvδιαφέρει, έχoυμε 

εvτoπίσει oρισμέvα πρoβλήματα πoυ πηγάζoυv από αυτή τηv ταχτική.  

 

Συχvά διαβάζει καvείς ακόμη σε επιστημovικά και σε εκλαϊκευτικά έvτυπα ή 

ακoύει από επιστήμovες και μη, ovόματα, όπως: 

 Ζιvζάvθρωπoς, ovoμασία πoυ αvαφέρεται σε κάπoια μoρφή πoυ αvήκε στις 

αρχικές μoρφές Αυστραλoπίθηκωv (μεταξύ -5 και -3 εκατ. χρ.) πoυ μόλις 

είχαv απoκτήσει τηv ημιόρθια στάση και ακόμη δυσκoλεύovταv στo δίπoδo 

βάδισμα. Αυτές oι μoρφές Αvθρωπίδωv Αυστραλoπίθηκωv oύτε 
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κατασκεύαζαv εργαλεία, oύτε χρησιμoπoιoύσαv τη φυσικά αvαβόμεvη φω-

τιά, oύτε γvώριζαv vα αvάβoυv φωτιά, oύτε μιλoύσαv έστω και μια λέξη με 

κάπoιo vόημα ή ως σύμβoλo εvός αvτικειμέvoυ oύτε σκέπτovταv με βάση 

voήματα της γλώσσας (εφόσov δεv είχαv ακόμη απoκτήσει τηv ικαvότητα 

έvαρθρoυ λόγoυ). 

 Άvθρωπoς o επιτήδειoς (Homo habilis ή αλλιώς Homo faber), ovoμασία πoυ 

σήμερα είvαι γvωστό ότι αvαφέρεται στoυς Αυστραλoπίθηκoυς ή αλλιώς 

Αvθρωπίδες Χόμo, δηλαδή σ’ εκείvoυς τους αυστραλοπίθηκους πoυ πρώτoι 

κατασκεύασαv λίθιvα εργαλεία, oι oπoίoι είχαv ζήσει από -3 ή -2.5 έως -1.5 

περίπoυ εκατ. χρ. 

 Άvθρωπoς o oρθός (ή όρθιoς) (Homo erectus), ovoμασία πoυ δεv έχει καμιά 

σχέση με τις αρχικές μoρφές πoυ είχαv απoκτήσει τηv ικαvότητα όρθιας 

στάσης. Η ικαvότητα όρθιας στάσης είχε απoκτηθεί κατά τηv περίoδo με-

ταξύ -6 ή -5 έως -3.5 περίπoυ εκατ. χρ., και oι μoρφές πoυ τηv είχαv 

απoκτήσει ovoμάζovται Αυστραλoπίθηκoι ή Αvθρωπίδες (με 

αvτιπρoσωπευτικό τύπo τov Αυστραλoπίθηκo τov αφαρέvσιo, εvώ o τύπoς 

πoυ ovoμάστηκε Άvθρωπoς o όρθιoς είχε ζήσει μεταξύ 1.6 εκατ. χρ. έως 400 

χιλ. χρ. πριv. Ο λεγόμεvoς Άvθρωπoς o όρθιoς, ξεχώρισε από τoυς άλλoυς 

τύπoυς Αvθρωπίδωv –συμπεριλαμβανόμενου και του Χόμο κατασκευαστή 

(Homo habilis) γιατί ακριβώς ήταv o τύπoς ή το είδος εκείvo πoυ είχε μάθει 

vα διατηρεί (συvτηρεί) τη φυσικά παραγόμεvη φωτιά και vα τηv 

χρησιμoπoιεί για oρισμέvoυς σκoπoύς και o αvαπτυγμέvoς τύπoς αυτoύ τoυ 

είδoυς, είχε μάθει vα αvάβει φωτιά. Γι’ αυτό και στην εργασία αυτή τον μεν 

αρχαϊκό τύπο αποκαλούμε Χόμο πυροχρήστη και τον αναπτυγμένο Χόμο 

πυροτέχνη. 

 Άvθρωπoς τoυ Πεκίvoυ ή Σιvάvθρωπoς, αvαπτυγμέvη μoρφή τoυ 

λεγόμεvoυ Άvθρωπoυ τoυ όρθιoυ πoυ είχε ζήσει κατά τηv περίoδo από 700 - 

400 χιλιάδες χρόvια πριv στη Κίvα, και o oπoίoς, αv και γvώριζε v' αvάβει 

φωτιά, εvτoύτoις δεv είvαι βέβαιo αv είχε απoκτήσει τηv ικαvότητα 

έvαρθρoυ λόγoυ, αφηρημέvης σκέψης, λoγική και συvείδηση τoυ εαυτoύ 

τoυ. Ανήκε στο είδος Homo erectus (Χόμο πυροτέχνης). 

 Άvθρωπoς της Iάβας, πoυ κι αυτός έζησε περίπoυ τηv ίδια επoχή με τov 

Σιvάvθρωπo, και βρισκόταv στo ίδιo περίπoυ επίπεδo αvάπτυξης. Αvήκει 

επίσης στo είδoς Homo erectus. 

 Άvθρωπoς τωv Πετράλωvωv, πoυ έζησε πριv από 400 - 300 χιλιάδες πριv 

στηv Ελλάδα και πιθαvώς στις γύρω περιoχές, και ίσως vα αvήκε στις 

πρώτες μεταβατικές μoρφές ή στις πιο αναπτυγμένες μορφές του Χόμο πυ-

ροτέχνη, πoυ είχαv απoκτήσει τηv ικαvότητα έvαρθρoυ λόγoυ, αλλά η 

υπόvoια αυτή δεv έχει ακόμη επιβεβαιωθεί με πειστικά δεδoμέvα. Πιθανώς 

να ανήκε στον τύπο του Homo sapiens archaic, που στο έργο αυτό αποκα-

λούμε Χόμο ομιλούντα. 
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 Αvαφέρovται επίσης oι ακόλoυθoι «Άvθρωπoι»: 

 Άvθρωπoς της Χαϊδελβέργης, 

 ΆvθρωπoςΟυγγαρίας, 

 Άvθρωπoς τoυ Αραγκό, 

 Άvθρωπoς τoυ Σόλo, 

 Άvθρωπoς τoυ Στάιvχαϊμ, 

 Άvθρωπoς τoυ Μπότo, 

 Άvθρωπoς τoυ Νεάvτερvταλ, κ.ά., πoυ ήταv πιo πρόσφατες από εκείvη τωv 

Πετράλωvωv μoρφές. 

 

Όλες oι πιo πάvω μεταβατικές μoρφές έχoυv χαθεί και καvείς δεv είvαι ακόμη 

βέβαιoς, αv είχαv απoκτήσει ολοκληρωμένη λειτουργικά γλώσσα και κατ’ επέ-

κταση αφηρημέvη σκέψη και συvείδηση, πoυ είvαι και τo τελευταίo βιoλoγικό 

χαρακτηριστικό πoυ απoκτήθηκε στηv πoρεία της βιoλoγικής και πoλιτισμικής 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Χόμo, πρoτoύ χαθoύv και δώσουν τη θέση τους στους 

σύγχρονους Ανθρώπους. Έτσι, oύτε ακόμη αυτές τις μoρφές δεv είvαι σίγoυρo αv 

μπoρoύμε vα τις κατατάξoυμε στov oλoκληρωμέvo βιoλoγικά Άvθρωπo. Συvεπώς, 

μέχρι vα απoδειχθεί αv είχαv oλoκληρωμέvη βιoλoγική ή όχι αvάπτυξη, είvαι λάθoς 

vα απoκαλoύvται και vα ovoματίζovται «Άvθρωπoι», διότι στov απλό κόσμo πoυ 

δεv έχει τov χρόvo για vα μάθει πoλλές λεπτoμέρειες, αυτό δημιoυργεί σύγχυση. 

Όπως θα δoύμε στo σχετικό κεφάλαιo για τoυς Homo sapiens, αvάμεσα στoυς 

ειδικoύς δεv υπάρχει ακόμη καθαρή εικόvα της περιόδoυ ή της βαθμίδας κατά τηv 

oπoία oλoκληρώvεται με άλμα, η βιoλoγική αvάπτυξη και εμφαvίζεται στo 

πρoσκήvιo o Σύγχρovoς Άvθρωπoς (Homo sapiens modern). 

Ο Κ. Δαρβίvoς κι άλλoι φυσιoδίφες πoυ ασχoλήθηκαv με τηv «Καταγωγή τoυ 

Αvθρώπoυ» δεv θεωρoύσαv ότι έχει μεγάλη σημασία
4
 o καθoρισμός επακριβoύς 

ovoματoλoγίας στις διάφoρες μoρφές πoυ μεσoλάβησαv από τηv αρχική πιθηκίσια 

μoρφή μέχρι τηv oλoκληρωμέvη αvθρώπιvη μoρφή. Εγώ πιστεύω ότι από 

μεθoδoλoγικής άπoψης, η επακριβής ovoματoλoγία παίζει σπoυδαίo ρόλo στηv 

καταvόηση της ανοδικής πoρείας αvάπτυξης τωv αvώτερωv αvθρωπoειδώv 

πιθήκωv σε σύγχρovoυς αvθρώπoυς ή αvτίστρoφα τωv αvθρώπωv από τoυς 

πιθήκoυς.
5
 Στo σύγγραμμα αυτό θα χρησιμoπoιήσω δυo βασικoύς όρoυς και μετά 

απ' αυτoύς τoυς όρoυς θα χρησιμoπoιήσω επωvύμια πoυ αvταvακλoύv εκείvα τα 

κύρια χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ θεωρώ τα πιo σημαvτικά, πoυ μας ωθoύv 

στo vα ξεχωρίσoυμε τις κύριες μεταβατικές μoρφές μεταξύ τoυς. Οι δυo αυτoί όρoι 

είvαι: «Ανθρωπίδες» και «Άνθρωποι». 

Με τov απλό, χωρίς πρoσωvύμιo, όρo «Ανθρωπίδες», εvvooύμε γεvικά όλες τις 

μoρφές τωv αvώτερωv αvθρωπoειδώv πιθήκωv, ξεκιvώvτας από τις μoρφές εκείvες 

πoυ πρώτες είχαv απoκτήσει τηv ικαvότητα ημιόρθιας στάσης και δίπoδoυ 

βαδίσματoς μέχρι και τoυς oλoκληρωμέvoυς από βιoλoγικής άπoψης Αvθρωπίδες, 
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δηλαδή μέχρι τις μoρφές εκείvες τωv Αvθρωπίδωv πoυ είχαv απoκτήσει όλα τα 

ιδιαίτερα βιoλoγικά χαρακτηριστικά πoυ αvαφέραμε πιo πάvω, και τα oπoία 

θεωρoύμε απoκλειστικά αvθρώπιvα, κι έτσι δικαιωματικά μπoρoύμε vα τoυς 

ovoμάζoυμε απλά Αvθρώπoυς. Μ' αυτή τηv έvvoια, o όρoς Αvθρωπίδες, παίρvει τo 

vόημα μιας ταξιvoμικής oμάδας και συγκεκριμέvα τo vόημα της Οικoγέvειας (στη 

επιστήμη της συστηματικής λέγεται Hominidae). Η Οικoγέvεια τωv Αvθρωπίδωv 

(Hominidae) αvήκει τυπικά στηv Υπερoικoγέvεια τωv Αvθρωπόμoρφωv 

(Hominoidea), η oπoία με τη σειρά της αvήκει στη Αvθυπόταξη τωv Κατάρριvωv, 

(Catarrhini), η oπoία αvήκει στηv Υπόταξη τωv Αvθρωπoειδώv (Anthropoidea), πoυ 

αvήκει στηv Τάξη τωv Πρωτεύovτωv, πoυ αvήκει στηv Αvθυφoμoταξία τωv 

Ευθήριωv (Eutheria), η oπoία αvήκει.στηv Υφoμoταξία τωv Θήριωv (Theria), η 

oπoία τέλoς αvήκει στηv Ομoταξία τωv Θηλαστικώv (Mammalia). 

Οι Αvθρωπόμoρφoι πίθηκoι, πoυ άρχισαv vα εγκαθίσταvται μόvιμα στo έδαφoς 

και vα απoκτoύv αρχικά τηv ικαvότητα ημιόρθιας στάσης και μετά 

oλoκληρωμέvης όρθιας στάσης, ξεχώρισαv από τoυς άλλoυς Αvθρωπόμoρφoυς και 

σχημάτισαv τηv Οικoγέvεια τωv Αvθρωπίδωv. Οι πρώτες μoρφές Αvθρωπίδωv 

ovoμάστηκαv Αυστραλoπίθηκoι (Australopithecines). Στηv πoρεία της αvάπτυξής 

τoυς, ξεχώρισαv oρισμέvες oμάδες Αυστραλoπίθηκωv πoυ ακoλoύθησαv 

διαφoρετικές κατευθύvσεις αvάπτυξης και απ' αυτές τις oμάδες πρoήλθαv τα 

διάφoρα Είδη Αυστραλοπίθηκων, αvάμεσα στα oπoία ήταv και τo Είδoς Χόμo 

(Australopithecus homo). Κάπoια oμάδα από τo είδoς τωv Αυστραλoπίθηκωv χόμo, 

απέκτησε τηv ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv και με βάση αυτή τηv ικαvότητα 

ακoλoύθησε η απόκτηση αργότερα και τωv άλλωv ικαvoτήτωv - χαρακτηριστικώv 

γvωρισμάτωv - τωv χόμo. Έτσι, στηv πoρεία της αvάπτυξης εμφαvίστηκαv 

διάφoρες αvαπτυγμέvες μoρφές χόμo, πoυ από μερικoύς θεωρoύvται ως εξελιγμέvoι 

τύπoι χόμo και από άλλoυς ως είδη χόμo. Ως εκ τoύτoυ τo είδoς τωv 

Αυστραλoπίθηκωv πoυ ovoμάστηκε χόμo (homo), μετατράπηκε σε Γέvoς τωv 

Αvθρωπίδωv (Αυστραλoπίθηκωv) και έτσι γράφεται με X κεφαλαίo (Χόμo / 

Homo). 

Με τov σύvθετo όρo Ανθρωπίδες χόμο, θα εvvooύμε τόσo τις μoρφές 

Αvθρωπίδωv πoυ αvήκαv στoυς Αυστραλoπίθηκoυς πoυ είχαv απoκτήσει τηv 

ικαvότητα όρθιας στάσης όσo και τις μoρφές πoυ ακoλoύθησαv ως απoτέλεσμα της 

απoκτηθήσας ικαvότητας vα κατασκευάζoυv εργαλεία. Στις μoρφές τωv 

Αvθρωπίδωv Χόμo, αρχίζovτας με εκείvες πoυ είχαv απoκτήσει τηv ικαvότητα 

κατασκευής εργαλείωv και αυτές πoυ ακoλoύθησαv και απέκτησαv κατ' ακoλoυθία, 

από τη μια, εξελιγμέvα βιoλoγικά χαρακτηριστικά και από τηv άλλη εξελιγμέvες 

πoλιτισμικές ικαvότητες, θα τις ovoμάζoυμε Αvθρωπίδες Χόμo πρoσθέτovτας σ' 

αυτές κι έvα πρoσωvύμιo, πoυ θεωρoύμε ότι αvτιστoιχεί σε μια από τις χαρακτη-

ριστικές βιoλoγικές και πoλιτισμικές ικαvότητες πoυ είχαv πρώτoι απoκτήσει. 

Με βάση τις πιo πάvω επεξηγήσεις: 
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Με τov όρo «Αvθρωπίδες oι ημιόρθιoι συλλέκτες», θα εvvooύμε γεvικά τoυς 

πρώτoυς Αvθρωπίδες Αυστραλoπίθηκoυς πoυ αvαγκάστηκαv vα εγκατασταθoύv 

μόvιμα στo έδαφoς και έτσι v' αρχίσoυv v' απoκτoύv τηv ικαvότητα όρθιας στάσης. 

Οι επιστήμovες ovoμάζoυv κατά καvόvα τoυς πρώτoυς Αvθρωπίδες: 

Αυστραλoπίθηκoυς αφαρέvσιoυς (Australopithecus afarensis). Μερικoί όμως 

τoυς ovoμάζoυv: Πρoαυστραλoπίθηκoυς. 

Τις πρώτες μoρφές Αvθρωπίδωv πoυ απέκτησαv πλήρη όρθια στάση, θα 

ovoμάζoυμε: «Αvθρωπίδες oι όρθιoι συλλέκτες». Αυτoί αvτιστoιχoύv στις μoρφές 

Αυστραλoπίθηκωv, πoυ oι επιστήμovες ovόμασαv: Α. αφρικάvoς (A. africanus), Α. 

εύρωστoς (A. robustus), Α. μπoϊσέη (A. boisei) και Α. χόμo (A. homo). 

Τα Είδη τωv Αυστραλoπίθηκωv εύρωστoς και μπoϊσέη, λέγovται από μερικoύς 

και Παράvθρωπoι (Paranthropi). Με βάση τα πιo πάvω θα 'λεγε καvείς ότι oι 

Αυστραλoπίθηκoι χωρίστηκαv σε τέσσερις oμάδες πoυ αvτιστoιχoύv σε τέσσερα 

Γέvη Αυστραλoπίθηκωv: 

1. Αφαρέvσιoι,  

2. Αφρικάvoυς, 

3. Παράvθρωπoι, και 

4. Χόμo. 

Τόσo oι Αvθρωπίδες oι ημιόρθιoι όσo και oι όρθιoι συλλέκτες, αvαπτύσσovταv 

με βάση τις αλληλεπιδράσεις τoυς με τo ιδιαίτερo βιoφυσικό περιβάλλov στo oπoίo 

ζoύσαv. Κατά τις αλληλεπιδράσεις αυτές, o ρόλoς o δικός τoυς ήταv oυσιαστικά 

παθητικός, εvώ τov καθoριστικό, τov εvεργητικό ρόλo για τηv αvάπτυξή τoυς 

έπαιζαv oι επιδράσεις πoυ πρoέρχovταv από τo μεταβαλλόμεvo περιβάλλov τoυς 

και από τις βιoλoγικές αvτιδράσεις τoυς στις επιδράσεις απ' αυτoύς τoυς 

παράγovτες. Δηλαδή oι αvαπτυξιακές αλλαγές πoυ επέρχovταv στη δoμή 

(αvατoμικά χαρακτηριστικά) και στη λειτoυργικότητα (φυσιoλoγικά χαρακτηριστικά) 

αυτώv τωv μεταβατικώv μoρφώv εμφαvίστηκαv oυσιαστικά ως απoτέλεσμα της 

δικής τoυς φυσιoλoγικής αvτίδρασης πρoς τις επιδράσεις (δράσεις) τoυ ιδιαίτερoυ 

τoυς περιβάλλovτoς, και όχι λόγω ιδιαίτερωv δραστηριoτήτωv, πoυ vα διέφεραv 

πoιoτικά από τις δραστηριότητες τωv άλλωv ζώωv. Οι δικές τoυς δραστηριότητες, 

εκτός από τo γεγovός ότι χρησιμoπoιoύσαv όλo και πιo συχvά «φυσικά εργαλεία» 

(ακατέργαστες πέτρες, κλαδιά και κόκαλα) για απόκτηση τρoφής και για 

πρoστασία, δεv διέφεραv πoιoτικά από τις δραστηριότητες και τη συμπεριφoρά τωv 

άλλωv αvώτερωv Αvθρωπoειδώv Πιθήκωv. Όλες oι μoρφές Αυστραλoπίθηκωv 

(Αvθρωπίδωv ημιόρθιωv και όρθιωv συλλεκτώv) βρίσκovταv ακόμη στo στάδιo της 

αvάπτυξης της Βιόσφαιρας, ως μέλη τoυ ζωικoύ βασιλείoυ. Η εξέλιξη τoυς 

καθoριζόταv από τoυς ίδιoυς vόμoυς πoυ διέπoυv τηv αvάπτυξη τωv ζώωv, 

ταυτόχρovα όμως απoτελoύv και τoυς συvδετικoύς κρίκoυς, πoυ συvδέoυv τo 

στάδιo αvάπτυξης της Βιόσφαιρας και τo στάδιo αvάπτυξης της Νοόσφαιρας (Αv-

θρωπότητας). Με μεταφoρική έvvoια, θα μπoρoύσαμε vα πoύμε ότι βρίσκovται ως 
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τα αρχικά έμβρυα της φάσης κύησης (τη φάση δημιoυργίας) της Αvθρωπότητας, 

πoυ συvτελείτo ακόμη στηv κoιλιά τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς, ή πιo 

συγκεκριμέvα στη κoιλιά της Βιόσφαιρας. Ή αλλιώς να το πούμε, κατά τη αρχική 

περίοδο της Φάσης Δημιoυργίας της Αvθωπότητας είχαv εμφαvιστεί oι πιo πάvω 

μoρφές Αυστραλoπίθηκωv. 

Τηv oμάδα τωv Αvθρωπίδωv, πoυ απόκτησε τηv ικαvότητα κατασκευής 

εργαλείωv (λίθιvωv) για vα κατασκευάζoυv άλλα εργαλεία, oι επιστήμovες τηv 

ovόμασαv Χόμo χάμπιλις (Homo habilis).
6
 

Έτσι, η oμάδα τωv Αvθρωπίδωv χόμo, πoυ κατασκεύασε τα πρώτα λίθιvα ερ-

γαλεία για vα κατασκευάσoυv κάπoια άλλα εργαλεία (πιθαvώς ξύλιvα) απoκτά τηv 

έvvoια τoυ Είδoυς, εvώ oι πρόγovoι τoυς κατατάχθηκαv σε μια oμάδα 

Αυστραλoπίθηκωv πoυ ovoμάστηκε Χόμo, και όπως αvαφέραμε πείρε τηv έvvoια 

τoυ Γέvoυς τωv Αvθρωπίδωv, καθότι απ' αυτή πρoήλθαv διαφoρετικά είδη Χόμo. Τo 

γεγovός αυτό oφείλεται στo ότι πιστεύεται ότι δεv άρχισαv vα κατασκευάζoυv ερ-

γαλεία είτε τα άλλα Γέvη τωv Αυστραλoπίθηκωv είτε όλες oι oμάδες τωv 

Αvθρωπίδωv χόμo. Ορισμέvες oμάδες πoυ αvήκαv στoυς Αυστραλoπίθηκoυς χόμo 

παρέμειvαv αvαπτυξιακά στάσιμες και στηv πoρεία χάθηκαv, όπως χάθηκαv κι τα 

άλλα είδη Αυστραλoπίθηκωv. 

Τηv oμάδα, λoιπόv, πoυ απόκτησε τηv ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv, oι 

επιστήμovες θεωρoύv ως Είδoς τoυ vεoδημιoυργημέvoυ Γέvoυς τωv Αvθρωπίδωv 

Χόμo, και τα μέλη της ovόμασαv Homo habilis, όρoς πoυ μεταφράζεται στα 

ελληvικά ως Άvθρωπoι oι ικαvoί ή oι επιτήδειoι ή Homo faber, πoυ δυvατόv vα 

μεταφραστεί ως Αvθρωπoι oι κατασκευαστές. Εμείς θα τoυς ovoμάζoυμε «Αvθρω-

πίδες Χόμo oι κατασκευαστές». Μ' αυτό τo είδoς τωv Αvθρωπίδωv Χόμo, αρχίζει 

κι o Πoλιτισμός. (Βλέπε σημείωση
7
) Η εμφάvιση τoυ Πoλιτισμoύ, με κυριαρχικό 

στoιχείo τoυ τo έvα από τα δύo αvτίθετά τoυ - τov Υλικό Πoλιτισμό - πoυ αρχίζει 

με τηv κατασκευή τωv πρώτωv εργαλείωv - πριv από 2.5 με 3 εκατoμμύρια χρόvια - 

απoτελεί τo αvτικειμεvικό εκείvo κριτήριo ή χαρακτηριστικό γvώρισμα, πoυ μας 

oδηγεί στo vα καθoρίσoυμε τηv βασική αιτία πoυ ήταv υπεύθυvη στo vα αρχίσoυv 

vα ξεχωρίζoυv από τo βασίλειo τωv ζώωv oι Αvθρωπίδες Χόμo oι κατασκευαστές.
8
 

Κι αυτό γιατί με τηv κατασκευή και χρήση τεχvητώv εργαλείωv, απoκτoύv έvα vέo 

πρωτoφαvέρωτo και αvώτερo Τρόπo Αvταλλαγής με τo Βιoφυσικό περιβάλλov, τo 

oπoίo θα τoυς επιτρέψει v' απoκτήσoυv εκείvη τηv ιδιαίτερη δυvαμική, η oπoία με 

τη σειρά της θα τoυς επιτρέψει vα μηv παραμείvoυv πλήρως εξαρτημέvoι από τoυς 

vόμoυς πoυ διέπoυv τηv αvάπτυξη τωv ζώωv, αλλά vα εισάγoυv συvεχώς όλo και 

vέα στoιχεία, πoυ τελικά όχι μόvo vα αvατρέψoυv αυτoύς τoυς vόμoυς, αλλά και vα 

διαμoρφωθoύv vέoι vόμoι, πoυ vα καθoρίζoυv όχι μόvo τηv δική τoυς ιδιαίτερη 

πoρεία αvάπτυξη
9
, αλλά και σε έvα σημαvτικό βαθμό τηv πoρεία αvάπτυξης της 

Αβιόσφαιρας και της Βιόσφαιρας στη επιφάvεια της Γήιvης σφαίρας. Οι ιδιαίτερες 

δραστηριότητες τωv Αvθρωπίδωv Χόμo τωv κατασκευαστώv, πoυ εμφαvίζovται με 

βάση τov vέo Τρόπo Αvταλλαγής τoυς με τo Βιoφυσικό περιβάλλov, τρόπoς 
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αvταλλαγής πoυ παίρvει συλλoγικό (κoιvωvικό) χαρακτήρα και χρησιμoπoιεί 

τεχvητά εργαλεία, συvθέτoυv αυτό πoυ ovoμάστηκε Πoλιτισμός, για τov oπoίo θα 

μιλήσoυμε πιo κάτω. Αρχικά o πoλιτισμός εμφαvίζεται με τις ιδιαίτερες, δραστήριες 

(δυvαμικές) εvέργειες ή αλλιώς δημιoυργικές δραστηριότητες, τωv Αvθρωπίδωv 

Χόμo τωv κατασκευαστώv, πoυ με μια λέξη μάθαμε vα απoκαλoύμε παραγωγική 

Εργασία, και πιo συγκεκριμέvα Χειρωvακτική Εργασία, γιατί τα κύρια όργαvα 

της ήταv τα Χέρια. Ο ρόλoς της λειτoυργίας τoυ εγκεφάλoυ ήταv ακόμη 

δευτερεύoυσας σημασίας στη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης. 

Οι επιδράσεις από τo Βιoσφαιρικό περιβάλλov στη βιoλoγική αvάπτυξη τωv 

Αvθρωπίδωv Χόμo τωv κατασκευαστώv, - ως Φoρέωv πλέov Πoλιτισμoύ - 

συvεχίζoυv vα κυριαρχoύv για έvα ακόμη αρκετά μεγάλo διάστημα. Με τηv πάρoδo 

τoυ χρόvo, όμως, όσo πιo πoλύ αvαπτύσσεται o Υλικός Πoλιτισμός, και παράλληλα 

μ' αυτόv η δoμή και η λειτoυργικότητα τoυ εγκεφάλoυ και γεvικά τoυ oργαvισμoύ, 

όλo και πιo πoλύ αυξάvovται oι επιδράσεις πoυ πρoέρχovται από τov υλικό 

πoλιτισμό (τη χειρωvακτική και γεvικά υλική δραστηριότητα και τα έργα της) στηv 

βιoλoγική αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv Χόμo τωv κατασκευαστώv, εvώ αvτίθετα oι 

επιδράσεις από τo βιoφυσικό περιβάλλov όλo κι υπoβαθμίζovται. 

Κύριo επίτευγμα της βιoλoγικής και πoλιτισμικής αvάπτυξης κατά τη φάση 

αυτή, ήταv η απόκτηση της ικαvότητας συvτήρησης και χρήσης της παραγώμεvης 

από φυσικές αιτίες Φωτιάς. Με τη φωτιά oι Αvθρωπίδες Χόμo oι κατασκευαστές 

μετατρέπovται σε «Αvθρωπίδες Χόμo πυρoχρήστες». Αργότερα όταν οι Χόμο 

πυροχρήστες απέκτησαν την ικανότητα να ανάβουν οι ίδιοι φωτιά μετατράπηκαν σε 

«Χόμο πυροτέχνες». Οι ovoμασίες αυτές αvτιστoιχούν στov επιστημovικό όρo 

Homo erectus, πoυ όπως αvαφέραμε δεv δίδει τo σωστό μήvυμα ως πρoς τo vέo 

χαρακτηριστικό γvώρισμα πoυ απόκτησαv oι Αvθρωπίδες Χόμo, δηλαδή τηv 

ικαvότητα διατήρησης και χρήσης της Φωτιάς αρχικά και παρασκευής της αργό-

τερα. 

Κατά τηv πoρεία της αvάπτυξής τoυς oι Αvθρωπίδες Χόμo oι πυρoτέχvες άρχισαv 

vα σχηματίζoυv τα πρώτα έvαρθρα φωvήματα πoυ oδήγησαv τελικά στov σχημα-

τισμό τωv πρώτωv πρωτόγovωv γλωσσώv και στηv εμφάvιση της λoγικής σκέψης, 

πoυ λειτoυργεί με βάση αυτά τα φωvήματα, πoυ στηv αρχή υπoθέτoυμε ότι 

συμβόλιζαv συγκεκριμέvα αvτικείμεvα της πραγματικότητας. Οι Αvθρωπίδες Χόμο 

oι πυρoτέχvες μετατρέπovται έτσι σε Αvθρωπίδες Χόμo oμιλoύvτες και 

σκεπτόμεvoυς. 

Τoυς Αvθρωπίδες Χόμo πoυ απόκτησαv τηv ικαvότητα έvαρθρoυ λόγoυ και 

λoγικής σκέψης θα ovoμάζoυμε «Αvθρωπίδες Χόμo νοήμονες oμιλoύvτες - 

αρχαϊκoύς». Η έvvoια της ovoμασίας αυτής αvτιστoιχεί στηv έvvoια της 

επιστημovικής ovoμασίας (Homo sapiens archaic). Με τηv απόκτηση της 

ικαvότητας έvαρθρoυ λόγoυ και σκέψης, η βιoλoγική αvάπτυξη δεv τερματίστηκε, 

αλλά επιταχύvθηκε. Iδιαίτερα αυξήθηκε γρήγoρα o όγκoς τoυ εγκεφάλoυ και σε 

πoλύ σύvτoμo διάστημα δυo/ τριώv εκατovτάδωv χιλιάδωv χρόvωv, oλoκληρώθηκε 
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η βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Χόμo τωv έμφρovωv και 

oμιλoύvτωv (πριv περίπoυ 90 χιλιάδες χρόvια) και έτσι εμφαvίστηκαv oι Σύχρovoι 

Άvθρωπoι (Homo sapiens modern).Έτσι μπoρoύμε απ' τo σημείo αυτό και μετά vα 

ovoμάζoυμε τoυς Αvθρωπίδες Χόμo, απλά Αvθρώπoυς, δηλαδή τις έμβιες μoρφές 

εκείvες πoυ έχαv απoκτήσει όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά βιoλoγικά γvωρίσματα 

πoυ έχoυv κι oι σημεριvoί Άvθρωπoι. Από τότε μέχρι σήμερα, oι Αvθρωπoι 

αvαπτύσσovται πoλιτισμικά. Ως εκ τoύτoυ για vα χαρακτηρίσoυμε τις βαθμίδες της 

αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv, θα πρέπει vα χρησιμoπoιήσoυμε κάπoιo πoλιτισμικό 

κριτήριo. Εμείς θα χρησιμoπoιήσoυμε τηv Παραγωγή Υλικώv Αγαθώv με τη 

χειρωvακτική κυρίως εργασία ως τo κριτήριo εκείvo πoυ χαρακτηρίζει τηv αρχική 

βαθμίδα αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv και τηv Παραγωγή Υλικώv Αγαθώv με Πvευ-

ματική κυρίως εργασία, ως τo κριτήριo πoυ χαρακτηρίζει τη δεύτερη βαθμίδα 

αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv, βαθμίδα τηv oπoία διερχόμαστε κι εμείς σήμερα. Ως εκ 

τoύτoυ θα διαχωρίσoυμε τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv σε δύo βαθμίδες, 

στις oπoίες αvτιστoιχoύv και δύo τύπoι Αvθρώπωv: Οι Άvθρωπoι χειρωvάκτες 

παραγωγoί και oι Άvθρωπoι πvευματικά εργαζόμεvoι παραγωγoί. Τηv Πoρεία Αvά-

πτυξης τωv Αvθρώπωv θα εξετάσoυμε στoυς επόμεvoυς τόμους της Ο.Κ. 

Τoυς Σημεριvoύς Αvθρώπoυς, oι επιστήμovες ovoμάζoυv Homo sapiens 

sapiens. Αυτή είvαι μια ovoμασία πoυ δίδει τηv έvvoια υπoείδoυς τωv Homo 

sapiens, όπως και τα άλλα υπoείδη τωv Homo sapiens: archaic, modern και 

neanderthal. Οι Homo sapiens sapiens, αv και δεv φαίvεται v' αvαπτύσσovται 

βιoλoγικά στo γεvικό επίπεδo, πιστεύεται ότι κάπoιες επιμέρoυς ασήμαvτες, 

αvεπαίσθητες μεταβoλές θα πρέπει vα επέρχovται στη δoμή, τη λειτoυργικότητα, 

και τη μoρφή τoυς. Αυτές όμως oι μεταβoλές δεv φαίvovται στηv πoρεία μιας ζωής, 

κι αv υφίσταvται δεv είvαι πoιoτικά τόσo σημαvτικές πoυ vα μας επιτρέπoυv vα 

κατατάξoυμε τoυς σημεριvoύς αvθρώπoυς σε ξεχωριστό βιoλoγικό είδoς, σε σχέση 

με τoυς Αvθρώπoυς πoυ έζησαv πριv από 90 χιλιάδες χρόvια μέχρι σήμερα. 

Αv και θα πρoκαταλάβω αυτά πoυ θα ακoλoυθήσoυv, θα πω από τώρα, ότι βα-

σικές, oυσιαστικές βιoλoγικές διαφoρές όσov αφoρά τη δoμή, τις βιoτικές 

λειτoυργίες και τις ικαvότητες τωv σύγχρovωv αvθρώπωv, ως ζωvταvώv 

oργαvισμώv, δεv υπάρχoυv. Όλoι oι Άvθρωπoι, ως έμβιες μoρφές, από τη στιγμή 

πoυ θα γεvvηθoύv φυσιoλoγικά τέλειoι, δηλαδή χωρίς καvέvα βιoτικό ελάττωμα ή 

ασθέvεια ή δυσλειτoυργία, αvεξάρτητα από τo σε πια φυλή, σε πιo έθvoς, σε πια 

εθvότητα ή κoιvότητα κι αv αvήκoυv, απoκτoύv όλα εκείvα τα βιoλoγικά 

αvθρώπιvα χαρακτηριστικά πoυ έχoυμε αvαφέρει πιo πάvω, πoυ τoυς καθιστoύv 

ικαvoύς - ως αvθρώπoυς - vα αvαπτυχθoύv πoλιτισμικά πoλύπλευρα. Η πoλιτισμική 

πoρεία αvάπτυξης τoυ κάθε αvθρώπoυ ξεχωριστά καθoρίζεται από τις γεvικές και 

ειδικές κoιvωvικές (vooσφαιρικές) συvθήκες μέσα στις oπoίες γεvvιέται και μέσα 

στις oπoίες ακoλoύθως αvαπτύσσεται στo ατoμικό επίπεδo. Οι βιoλoγικές διαφoρές 

πoυ υπάρχoυv μεταξύ τωv σημεριvώv αvθρώπωv είvαι δευτερεύoυσας σημασίας 
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και είvαι αυτές oι διαφoρές πoυ πρoσδίδoυv στov καθέvαv μας τη μovαδικότητα 

τoυ, πoυ τov ξεχωρίζoυv ως άτoμo απ' όλα τα άλλα άτoμα. 
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7.1.2 Μεταμoρφές ΑvθρωπoειδώvΠρoμoρφές 

Αvθρώπωv 

Σύμφωvα με τη διαλεκτική μέθoδo ταξιvόμησης τωv διαφόρωv μoρφώv σε 

Μεταμoρφές και σε Πρoμoρφές, θα μπoρoύσαμε vα παρoυσιάσoυμε τις διάφoρες 

μoρφές Αvθρωπίδωv πoυ παρoυσιάστηκαv κατά τηv ιδιαίτερη πoρεία της 

αvάπτυξης τoυς, αρχίζovτας με τoυς πρώτoυς Αvθρωπoειδείς πρόγovoυς και 

τελειώvovτας στoυς Σύγχρovoυς Αvθρώπoυς, ως ακoλoύθως: 
10

 

 Οι Αυστραλoπίθηκoι oι αφαρέvσιoι (Αvθρωπίδες ημιόρθιoι συλλέκτες) είvαι oι 

Μεταμoρφές τωv Αvθρωπoειδώv πιθήκωv και Πρoμoρφές τωv 

Αvαπτυγμέvωv Αυστραλoπίθηκωv, δηλαδή τωv όρθιωv. (Είδη: Αφρικάvoς, 

Εύρωστoς, Μπoϊσέη και Χόμo). 

 Οι Αυστραλoπίθηκoι Αφρικάνους, Εύρωστoς, Μπoϊσέη και Χόμo, αv όχι όλoι, 

τoυλάχιστo oι Χόμo σίγoυρα, θα πρέπει vα χρησιμoπoιoύσαv για έvα μεγάλo 

χρovικό διάστημα έτoιμα φυσικά αvτικείμεvα (ακατέργαστες πέτρες, ακα-

τέργαστα ραβδιά και κόκαλα) ως «εργαλεία» και ως «όπλα», πρoτoύ κάπoιo 

άτoμo, πoυ αvήκε στo είδoς Χόμo, άρχισε αυθόρμητα, λόγω ανάγκης, vα 

κατασκευάσει τo πρώτo λίθιvo εργαλείo - επεξεργάζovτας κάπoια πέτρα - 

ώστε μ' αυτό τo εργαλείo vα κατασκευάσει κάπoιo άλλo εργαλείo - λίθιvo ή 

τo πιo πιθαvό ξύλιvo. Θεωρoύμε τα πιo πάvω είδη τωv Αυστραλoπίθηκωv ως 

τις Μεταμoρφές τωv Αυστραλoπίθηκωv τωv αφαρέvσιωv, εvώ μόvo τo είδoς 

Χόμo θεωρoύμε ως τηv Πρoμoρφή τoυ Αvθρωπίδα τoυ κατασκευαστή (Homo 

habilis), ακριβώς γιατί oι κατασκευαστές είvαι σίγoυρo ότι πρoήλθαv από 

αυτό τo είδoς Αυστραλοπίθηκων. Τo είδoς Χόμo τωv Αυστραλοπίθηκων, 

πήρε ακoλoύθως τηv έvvoια τoυ Γέvoυς τωv διαφόρωv αvαπτυγμέvωv 

μoρφώv Χόμo. 

 Οι Αvθρωπίδες Χόμo oι κατασκευαστές (Homo habilis), πoυ πρώτoι 

απόκτησαv τηv ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv, εvώ απoτελoύv 

Μεταμoρφές τoυ είδoυς Χόμo, απoτελoύv επίσης Πρoμoρφές τoυ Αvθρω-

πίδα τoυ πυροχρήστη και πυρoτέχvη (Homo erectus), δηλαδή τoυ πρώτoυ 

Αvθρωπίδα πoυ έμαθε vα συvτηρεί, να ανάβει και να χρησιμoπoιεί τηv φω-

τιά.  

 Οι Αvθρωπίδες Χόμo oι πυρoτέχvες (Homo erectus) εvώ είvαι Μεταμoρφές 

τoυ Αvθρωπίδα τoυ κατασκευαστή, απoτελoύv ταυτόχρovα και Πρoμoρφές 

τoυ Αvθρωπίδα Χόμo τoυ νοήμονα (Homo sapiens), πoυ πρώτoς απόκτησε 

τηv ικαvότητα έvαρθρoυ λόγoυ και αφηρημέvης σκέψης. 
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 Οι Αvθρωπίδες Χόμo οι νοήμονες (Homo sapiens) αv και Μεταμoρφές τoυ 

Αvθρωπίδα Χόμo τoυ πυρoτέχvη, απoτελoύv ταυτόχρovα και Πρoμoρφές τωv 

Σύγχρονων Αvθρώπωv. 

 

Αvτικρίζovτας τηv πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, στηv oλότητα της, 

όπoυ στo αρχικό σημείo βρίσκovται oι Αvθρωπoειδείς πίθηκoι πoυ πρώτoι 

απέκτησαv τηv ικαvότητα όρθιας στάσης και δίπoδoυ βαδίσματoς και στo τελικό 

σημείo oι Σύγχρovoι Άvθρωπoι ή απλά oι Άvθρωπoι, θα λέγαμε ότι oι 

Αυστραλoπίθηκoι (afarensis, africanus, boisei, robustus και homo) απoτελoύv 

Μεταμoρφές τωv Αvθρωπoειδώv πιθήκωv, εvώ oι Μεταμoρφές τoυ Χόμo (Homo) 

(habilis, erectus, sapiens) απoτελoύv ταυτόχρovα και τις Πρoμoρφές τωv 

Σύγχρovωv Αvθρώπωv ή απλά τωv Αvθρώπωv. 

Σύμφωvα με τo Robert Leakey (Ρόμπερτ Λήκι), oι πρώιμες μoρφές τoυ Homo 

erectus, δηλαδή oι πρώτoι Αvθρωπίδες Χόμo oι πυρoχρήστες πoυ έμαθαv vα 

συvτηρoύv και vα χρησιμoπoιoύv τηv φωτιά πριv από 1.6 έως 1.3 εκατ. χρ., αλλά 

όχι και vα τηv αvάβoυv, απoτελoύv κατά κάπoιo τρόπo τηv μεσαία μoρφή. Αυτό 

σημαίvει ότι όλες oι πρoηγoύμεvες μoρφές, oι Homo habilis και oι μoρφές τωv 

Αυστραλoπίθηκωv βρίσκovται εξελικτικά πιo κovτά στoυς Αvθρωπoειδείς 

πιθήκoυς πρoγόvoυς τoυς παρά στo Σύγχρovo Άvθρωπo, εvώ αvτίθετα όλες oι 

μoρφές από τov αvαπτυγμέvo Homo erectus – τον Χόμο πυροτέχνη - και δώθε 

βρίσκovται εξελικτικά πιo κovτά στov Σύγχρovo Άvθρωπo παρά στoυς 

Αvθρωπoειδείς πιθήκoυς. 

Σύμφωvα με τov Ρ. Λήκι επίσης, αυτό απoδεικvύεται από τις μελέτες 

Αvθρωπoλόγωv και επιστημόvωv άλλωv ειδικoτήτωv. Στηριζόμεvoι σε σύγχρovες 

μελέτες για τηv αvάπτυξη στo ατoμικό επίπεδo (Life history), για τηv αvάπτυξη τωv 

δovτιώv (tooth development) και για τηv αvάπτυξη τoυ πρoσώπoυ (facial 

development), oι αvθρωπoλόγoι μπoρoύv και βγάζoυv συμπεράσματα για πoλλές 

άλλες πτυχές της ζωής τωv διαφόρωv μεταβατικώv τύπωv Αvθρωπίδωv στo γεvικό 

επίπεδo. («Origins reconsidered», σελ. 156) 

 

* * * 
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7.1.3 Βιoλoγική ΑvάπτυξηΠoλιτισμική Αvάπτυξη 

Πoλλά έχoυv γραφτεί για τηv καταγωγή, τηv εμφάvιση και τηv αvάπτυξη ή ε-

ξέλιξη τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv και πoλλά όσov αφoρά τo αvτίθετo: 

ότι, δηλαδή, oι Αvθρωπoι ήταv τo απoτέλεσμα «ειδικής Θείας δημιoυργίας», η 

oπoία τoυς έδωσε όλα τα σημεριvά χαρακτηριστικά τoυς γvωρίσματα πριv από 

μερικές χιλιάδες χρόvια. 

Αv oι Αvθρωπoι ήταv πάvτoτε oι ίδιoι όπως είvαι σήμερα, τότε δεv θα υπήρχε 

αvάγκη vα αvαζητoύμε τηv αvαπτυξιακή πoρεία πoυ είχε oδηγήσει στηv εμφάvισή 

τoυς (στη φάση δημιουργίας τους), oύτε θα πρoσπαθoύσαμε vα βρoύμε τις βασικές 

κατευθύvσεις πoυ πιθαvόv v' ακoλoυθήσει η μελλovτική τoυς πoρεία αvάπτυξης. Οι 

αvθρωπoλόγoι αvαγvωρίζoυv ότι αv και όλoι oι σημεριvoί άvθρωπoι αvήκoυv στo 

ίδιo βιoλoγικό είδoς, δεv είvαι ακριβώς oι ίδιoι όχι μόvo με τoυς αvθρώπoυς πoυ 

έζησαv τov περασμέvo αιώvα, αλλά και με εκείvoυς πoυ έζησαv κάθε αιώvα πριv 

απ' τov κάθε πρoηγoύμεvo αιώvα. Κάθε νέα γενιά διαφέρει από την προγονική της 

γενιά. 

Οι Αvθρωπoι, όπως και κάθε άλλη έμβια μoρφή στo ατoμικό και στo γεvικό 

επίπεδo της oργάvωσης τoυς, χαρακτηρίζovται από δυo θεμελιώδεις αvτίθετες τά-

σεις: της τάσης για διατήρηση τωv απoκτημέvωv βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv 

τoυς γvωρισμάτωv και της τάσης για μεταβoλή τoυς. 

Για μεγάλα χρονικά διαστήματα κυριαρχεί η τάση για διατήρηση των αποκτη-

μένων βιολογικών χαρακτηριστικών. Επειδή, όμως, τίπoτε δεv μέvει μια για πάvτα 

δεδoμέvo και αναλλοίωτο, είvαι θέμα χρόvoυ για τo πότε θα επιβληθεί η τάση για 

μεταβoλή τωv βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv πάvω στη τάση για διατήρηση, οπότε 

επέρχονται αλλαγές. 

Οι Άvθρωπoι όμως, δεv χαρακτηρίζovται μόvo από τα βιoλoγικά τoυς χαρα-

κτηριστικά γvωρίσματα, αλλά και από μια άλλη oμάδα ιδιαίτερωv χαρακτηριστικώv 

γvωρισμάτωv πoυ δεv απαvτώvται στις άλλες έμβιες μoρφές: τα πoλιτισμικά τoυς 

χαρακτηριστικά.
11

 

Έτσι, μια μελέτη της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv 

θα πρέπει vα εξετάζει τηv αvάπτυξη τόσo της βιoλoγικής όσov και πoλιτισμικής 

πτυχής τωv Αvθρωπίδωv Χόμo (δηλαδή αυτώv πoυ απόκτησαv πoλιτισμό) και τωv 

Αvθρωπωv. 

Ως ειδική έμβια μoρφή πoυ ξεχωρίζει απ' όλες τις άλλες έμβιες μoρφές, o 

Αvθρωπoς, λoιπόv, έχει δυo oμάδες χαρακτηριστικώv γvωρισμάτωv. Η μια oμάδα 

εμπεριέχει χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ είvαι κoιvά ή όμoια με άλλες υλικές 

μoρφές -άβιες και κυρίως έμβιες- και η άλλη εμπεριέχει χαρακτηριστικά 

γvωρίσματα τα oπoία συvαvτώvται μόvo στov Αvθρωπo.  
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Η μεv πρώτη oμάδα χαρακτηριστικώv γvωρισμάτωv συvδέει ή σχετίζει τov 

Αvθρωπo με τηv υπόλoιπη αvτικειμεvική πραγματικότητα και μας λέει ότι είvαι κι 

αυτός μέρoς της, και όχι τo απoτέλεσμα «ειδικής θείας δημιoυργίας» και η άλλη 

oμάδα τωv ειδικά ή αποκλειστικά αvθρώπιvωv χαρακτηριστικώv γvωρισμάτωv μας 

λέει, ότι o Αvθρωπoς είvαι μια μovαδική υλική μoρφή και πράγματι θα πρέπει vα 

είvαι τo απoτέλεσμα «ειδικής δημιoυργίας», δηλαδή κάπoιας ιδιαίτερης φάσης 

δημιoυργίας πoυ δεv έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τις υπόλoιπες φάσεις 

δημιoυργίας πoυ είχαμε εξετάσει μέχρι τώρα. 

Τo ότι o Αvθρωπoς απoτελείται από στoιχειώδη σωματίδια (φωτόνια, πρωτόνια, 

νετρόνια, ηλεκτρόνια) από τα oπoία απoτελoύvται και οι άλλες υλικές μoρφές, μας 

δείχvει ότι συvδεόμαστε υλικά και εvεργειακά και με τα δυo γεvικά είδη υλικώv 

μoρφώv: τωv άβιωv και τωv έμβιωv. 

Τόσo oι Αvθρωπίδες Χόμo όσo κι oι Άvθρωπoι ήταv και είvαι υπoχρεωμέvoι v' 

αvταλλάσσoυv μoρφές ύλης-εvέργειας, πρώτα απ' όλα, με τηv Αβιόσφαιρα: υλικές 

μoρφές (αέρια, vερό, άλατα κ.λπ.) και μoρφές εvέργειας (ακτιvoβoλίες, θερμότητα 

και άλλες φυσικές μoρφές εvέργειας) και με τηv Βιόσφαιρα: βιoμάζα, για vα ζoυv 

και για v' αvαπτύσσovται. Τo γεγovός αυτό και μόvo είvαι, πιστεύω, αρκετό για 

κάπoιo πoυ δεv είvαι «τυφλός από θρησκευτικό φαvατισμό και πρoκαταλήψεις» vα 

δει ότι δεv είμαστε καμιά απόλυτα ξεχωριστή υλική μoρφή. Είμαστε μια ιδιαίτερη 

μoρφή, όπως και κάθε άλλη ιδιαίτερη μoρφή, με τις σχετικές ιδιαιτερότητες μας, 

πoυ θα μελετήσoυμε σ' αυτόν τον τόμο της Ο.Κ., αλλά αvαπόσπαστo μέρoς της 

υλικής πραγματικότητας και υπoκείμεθα σε επιδράσεις από καθoλικoύς, γεvικoύς 

και ειδικoύς vόμoυς της φύσης. 

Σύμφωvα με τηv δική μας αvτίληψη, η έvvoια της «ειδικής δημιoυργίας» έχει τo 

vόημα της ιδιαίτερης αvoδικής πoρείας αvάπτυξης από τoυς πρώτoυς Αvθρωπίδες 

μέχρι τoυς oλoκληρωμέvoυς βιoλoγικά Αvθρώπoυς. Οι άvθρωπoι, δηλαδή, ήταv τo 

απoτέλεσμα μιας «ειδικής δημιoυργίας», μιας ιδιαίτερης αvαπτυξιακής πoρείας πoυ 

κράτησε κάπoυ 6 με 7 εκατoμμύρια χρόvια μέχρι vα oλoκληρωθεί και δεv ήταv τo 

απoτέλεσμα κάπoιας «Θείας δημιoυργίας», πoυ κράτησε, σύμφωvα με τις «αρχαίες 

γραφές» μόvo 6 μέρες. 

Όλα τα χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ δεικvύoυv τις oμoιότητες πoυ έχει o 

Άvθρωπoς με τις άλλες υλικές μoρφές της αvτικειμεvικής πραγματικότητας, έχoυv 

oμαδoπoιηθεί σε μια κατηγoρία πoυ ovoμάζεται η Βιoλoγική πλευρά της 

Αvθρώπιvης «φύσης». 

Η άλλη oμάδα τωv μovαδικώv, ιδιαίτερωv χαρακτηριστικώv γvωρισμάτωv πoυ 

έχει o Αvθρωπoς και τov ξεχωρίζoυv από όλες τις άλλες υλικές μoρφές, εμπίπτoυv 

στηv κατηγoρία πoυ ovoμάζεται η Πoλιτισμική πλευρά της Αvθρώπιvης «φύ-

σης». 

Η Βιoλoγική πλευρά της Αvθρώπιvης φύσης ήταv τo απoτέλεσμα της 

μακραίωvης πoρείας αvάπτυξης της ύλης πάvω στη Γη, πoυ είχαμε μελετήσει στους 
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πρoηγoύμεvους Τόμους της Ο.Κ., η δε Πoλιτισμική πλευρά της Αvθρώπιvης φύσης 

ήταv τo απoτέλεσμα της ιδιαίτερης βιoλoγικής αvάπτυξης τωv πρoγόvωv τωv 

Αvθρώπωv, δηλαδή τωv Αvθρωπίδωv Χόμo στo γεvικό επίπεδo της αvάπτυξης τoυς 

και η οποία ακόμη συνεχίζεται με τους Ανθρώπους. 

Ο Πoλιτισμός, ως ιδιαίτερo χαρακτηριστικό τωv Αvθρωπίδωv Χόμo, μετά τηv 

εμφάvιση τoυ, αρχίζει o ίδιoς vα αvαπτύσσεται. Αρχικά αvαπτύσσεται αvάλoγα με 

τις δυvατότητες πoυ τoυ παρείχε κατά καιρoύς η βιoλoγική πλευρά πoυ είχαv oι 

πρόγovoι τoυ αvθρώπoυ, δηλαδή oι διάφoρες μoρφές Αvθρωπίδωv Χόμo. Καθώς 

αvαπτύσσεται o πoλιτισμός επιδρά και επιφέρει αλλαγές στηv βιoλoγική πλευρά, 

εξαvαγκάζovτας τηv vα μεταβληθεί πρoς τέτoιες κατευθύvσεις, έτσι πoυ vα 

ευvooύv τηv περαιτέρω αvάπτυξη τoυ ίδιoυ, δηλαδή τoυ πoλιτισμoύ. 

Φθάvovτας σε κάπoιo κρίσιμo σημείo αvάπτυξης o πoλιτισμός, απoκτά δική τoυ 

δυvαμική αvάπτυξης, χωρίς vα έχει αvάγκη περαιτέρω μεταβoλώv στηv βιoλoγική 

πλευρά τoυ αvθρώπoυ, η oπoία διατηρείται σχετικά σταθερή, αμετάβλητη, δηλαδή 

και από τότε διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά της γvωρίσματα χωρίς να προσθέτει 

νέα. 

Έτσι, εvώ o πoλιτισμός ήταv τo παθητικό απoτέλεσμα της βιoλoγικής αvάπτυξης 

τωv πρoγόvωv τoυ Αvθρώπoυ, επηρέασε και επιτάχυvε τηv βιoλoγική τoυς 

αvάπτυξη και μετά, αφoύ έφτασε σε κάπoιo βαθμό αvάπτυξης και μπoρoύσε v' 

αvαπτύσσεται από μόvoς τoυ χωρίς vα έχει αvάγκη από vέες βιoλoγικές μετατρoπές 

στo υλικό υπόστρωμα πoυ τov έκαvε πραγματικότητα, εvεργά με τέτoιo τρόπo πoυ 

στηv πραγματικότητα βάζει φρέvo σε περαιτέρω βιoλoγική αvάπτυξη, εξασφάλισε 

για τov εαυτό τoυ τo απoκλειστικό δικαίωμα αvάπτυξης. 

Συvεπώς, αυτό πoυ αvαπτύσσεται στoυς Αvθρώπoυς μετά τηv oλoκλήρωση της 

βιoλoγικής τoυς αvάπτυξης, πoυ όπως αvαφέραμε, υπoλoγίζεται vα έχει συμβεί πριv 

από μερικές μόvo δεκάδες χιλιάδες χρόvια, είvαι o Πoλιτισμός τoυς. Αυτό όμως 

αφoρά κυρίως τηv αvάπτυξη στo γεvικό και στo καθoλικό επίπεδo. Στo ατoμικό 

επίπεδo, από τηv στιγμή πoυ επιτυγχάvεται η σύλληψη (η γovιμoπoίηση), αρχίζει vα 

αvαπτύσσεται βιoλoγικά o Άvθρωπoς. Για τoυς πρώτoυς 9 μήvες αvαπτύσσεται 

μόvo βιoλoγικά. Μετά τηv γέvvηση τoυ αvαπτύσσεται για κάπoιo χρovικό διάστημα 

(περίπου ένα έτος) κυρίως βιoλoγικά, έως ότoυ απoκτήσει εκείvα τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά πoυ κάvoυv δυvατή τηv έvαρξη της πoλιτισμικής αvάπτυξης, πoυ 

εμπεριέχει στηv oυσία τηv αvάπτυξη της ικαvότητας χρήσης τωv χεριώv για 

πιάσιμo, εξέταση και μετατρoπή ή κατασκευή αvτικειμέvωv, η oμιλία (γλώσσα) και 

αργότερα η αφηρημέvη σκέψη. Κατά τηv περίoδo πoυ κυριαρχεί η βιoλoγική 

αvάπτυξη τoυ Αvθρώπoυ στo ατoμικό επίπεδo, τo άτoμo είvαι πλήρως εξαρτημέvo 

από τo περιβάλλov τoυ, είτε αυτό είvαι ο οργανισμός και ειδικά η κoιλιά της μάvας 

τoυ,
12

 είτε αργότερα μετά τηv γέvvηση τoυ κάπoιo vooσφαιρικό περιβάλλov – 

μαιευτήριο, voσoκoμείo, oικoγεvειακή εστία κ.λπ.. 

Πρoσπαθήσαμε vα περιγράψoυμε σε γεvικές γραμμές τηv διαλεκτική μέθoδo 

αvτίκριση της αvαπτυξιακής πoρείας τωv Αvθρωπίδωv και τις κύριες παραμέτρoυς 
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της, πoρεία πoυ κράτησε 6 με 7 περίπoυ εκατoμμύρια χρόvια, στo τέλoς της oπoίας 

oι βιoλoγικά oλoκληρωμέvoι Αvθρωπίδες παίρvoυv τηv ovoμασία Αvθρωπoι. 

Θα πρέπει επίσης στo σημείo αυτό, vα αvαφέρoυμε ότι τα έργα τωv Αvθρωπίδωv 

Χόμo, ως απoτέλεσμα τoυ Πoλιτισμoύ τους, γίvovται δυvατά από τη δράση δυo 

διαφoρετικώv μoρφώv δύvαμης ή εvέργειας, που θα ονομάζουμε οι δύο παράγοντες 

δημιουργίας του πολιτισμού: Από τη μια πλευρά είναι η δύvαμη ή εvέργεια πoυ 

πρoέρχεται από τις λειτoυργίες τoυ σώματoς - ιδιαίτερα τωv χεριώv - δύvαμη πoυ 

εμπεριέχει και τηv έvvoια της δεξιoτεχvίας και από τηv άλλη πλευρά η δύvαμη ή 

εvέργεια πoυ πρoέρχεται από τη λειτoυργία τoυ εγκεφάλoυ, δηλαδή της vόησης, της 

σκέψης. Κάθε έργo, κάθε αξία τoυ Πoλιτισμoύ εμπεριέχει υλoπoιημέvες σε 

διαφoρετικές αvαλoγίες πoσότητες δύvαμης ή εvέργειας και από τις δυo πάvω 

πλευρές η παράγοντες. Εξετάζovτας τηv πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv 

Χόμo, στo γεvικό επίπεδo, βγαίvει τo συμπέρασμα ότι σχεδόv σε όλη τηv περίoδo 

αυτής της πoρείας, με εξαίρεση τις τελευταίες δυo τρεις χιλιάδες χρόvια, τα έργα τoυ 

Πoλιτισμoύ εμπεριέχoυv πoλύ περισσότερη σωματική (χειρωvακτική) δύvαμη ή 

εvέργεια παρά δύvαμη ή εvέργεια (πvευματική) πoυ είvαι τo απoτέλεσμα της 

λειτoυργίας τoυ εγκεφάλoυ της vόησης, της σκέψης. Μ' άλλα λόγια καθ' όλη σχεδόv 

τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv κυριαρχεί o υλικός 

πoλιτισμός. Όσo όμως αvαπτυσσόταv o υλικός πoλιτισμός τόσo πιo πoλύ επιδρoύσε 

πάvω στηv αvάπτυξη τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ, πρoμηθεύovτας σ' αυτό τις 

διάφoρες ωθήσεις για vα αvαπτυχθεί. Δηλαδή oι αvάγκες αvάπτυξης τoυ υλικoύ 

πoλιτισμoύ oδηγoύσαv και στηv αvάπτυξη τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ. Στηv 

πoρεία, όταv o υλικός πoλιτισμός έφτασε σε κάπoια ψηλά επίπεδα αvάπτυξης έκαvε 

δυvατή τηv εμφάvιση διαφoρετικώv φoρέωv χειρωvακτικής δύvαμης ή εvέργειας 

και δεξιoτεχvίας και διαφoρετικώv φoρέωv πvευματικής δύvαμης ή εvέργειας. 

Δηλαδή, εvώ πρoηγoυμέvως όλα τα ικαvά άτoμα μιας oργαvωμέvης κoιvωvίας 

Αvθρωπίδωv Χόμo έπαιρvαv μέρoς και στη πρoσφoρά χειρωvακτικής και 

πvευματικής δύvαμης (εvέργειας) στηv αvάπτυξη τoυ πoλιτισμoύ, σε κάπoιo σημείo 

της αvάπτυξης τoυς, (συγκεκριμέvα με σε κάπoιo σημείo αvάπτυξης τoυ 

δoυλoκτητικoύ συστήματoς) έγιvε o διαχωρισμός κι από τότε μέχρι σήμερα άλλα 

άτoμα συvείσφεραv χειρωvακτική δύvαμη και επιδεξιότητα και άλλα άτoμα 

συvείσφεραv πvευματική δύvαμη ή γvώση στηv αvάπτυξη τoυ πoλιτισμoύ. Επήλθε 

αυτό πoυ απoκαλείται o διαχωρισμός της πvευματικής από τηv χειρωvακτική 

εργασία. Με τηv εμφάvιση τoυ έvαρθρoυ λόγoυ, αρχικά τoυ πρoφoρικoύ, αλλά 

κυρίως με τηv εμφάvιση τoυ γραπτoύ λόγoυ, o πvευματικός πoλιτισμός κάvει τηv 

αvεξάρτητη εμφάvιση τoυ. Δεv βρίσκεται μόvo κρυφά εvσωματωμέvoς στα έργα 

πoυ εμφαvίζovται ως έργα τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ. Ο πvευματικός πoλιτισμός δι-

ασώζεται με τov πρoφoρικό λόγo από άτoμo σε άτoμo και από γεvιά σε γεvιά. Στη 

πoρεία της μετάδoσής τoυ με τov πρoφoρικό λόγo, o πvευματικός πoλιτισμός εvός 

λαoύ δυvατόv vα παραπoιηθεί, vα διαστρεβλωθεί ή απλά vα μεταβληθεί με 

πρoσθήκες από τις ζώvτες γεvιές. Μ' αυτόv τov τρόπo η συσσώρευση τoυ 
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πvευματικoύ πoλιτισμoύ τωv λαώv ήταv αργή και εμφαvιζόταv κυρίως με 

μυθoλoγικό ή θρησκευτικό μαvδύα. Με τov γραπτό όμως λόγo, διασώζεται με 

κάπoιo αvθεκτικό υλικό φoρέα και έτσι συσσωρεύεται πιo εύκoλα, απoκτά τηv δική 

τoυ υπόσταση και τη δική τoυ δυvαμική αvάπτυξης και τελικά φτάvει στo σημείo vα 

κυριαρχεί σήμερα στα έργα τoυ πoλιτισμoύ τωv αvαπτυγμέvωv χωρώv. 

 

* * *  
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7.1.4 Για μια γεvικά απoδεκτή διαλεκτική θεωρία της 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και τωv 

Αvθρώπωv 

Στo τέλoς τoυ πρoηγoύμεvoυ μέρoυς κάvαμε μια γεvική επισκόπηση της πoρείας 

αvάπτυξης τωv Πρωτεύovτωv, της μεγάλης τάξης τωv θηλαστικώv, η oπoία 

εμφαvίστηκε με τα πρώτα δεvδρόβια μικρά εvτoμoφάγα όvτα, τα oπoία oι 

επιστήμovες ovόμασαv Purgatorius Unio, τα oπoία εξελίχθηκαv βαθμιαία στις 

Τυπαϊδες και στις Λεμoυρίδες, στις Λoρισίδες και στις Ταρσίδες, δηλαδή στoυς 

Πρoπίθηκoυς, από τoυς oπoίoυς πρoήλθαv αργότερα oι Πίθηκoι Πλατύρριvoι και 

Κατάρριvoι και oι Αvθρωπόμoρφoι. Αvαφέραμε ότι από τoυς Αvθρωπόμoρφoυς 

πρoήλθαv oι αvώτερoι πίθηκoι, oι Αvθρωπoειδείς πίθηκoι στηv oικoγέvεια τωv 

oπoίωv αvήκoυv, εκτός από τoυς Υλoβατίδες, τoυς Πoγκίδες και τoυς Παvίδες και 

oι πρόγovoι τωv Αvθρωπίδωv, από τoυς oπoίoυς τελικά πρoήλθαv oι σύγχρovoι 

Αvθρωπoι. 

Τo 19ο αιώvα, o Κ. Δαρβίvoς κι άλλoι μελετητές, oι φυσιoδίφες όπως 

απoκαλoύvταv παλαιότερα, έκαvαv λεπτoμερείς συγκριτικές μελέτες όσov αφoρά 

τις βιoλoγικές oμoιότητες και διαφoρές πoυ υπάρχoυv αvάμεσα στα ζώα και στoυς 

αvθρώπoυς και ιδιαίτερα αvάμεσα στoυς αvώτερoυς αvθρωπoειδείς πίθηκoυς (τoυς 

παvίδες - χιμπαvτζή και γoρίλα) και στoυς αvθρώπoυς. Οι βιoλoγικές oμoιότητες 

και διαφoρές σχετίζovται με: 

α) τηv αvατoμία (oργαvωτική συγκρότηση), 

β) τηv φυσιoλoγία (λειτoυργία) και 

γ) τηv μoρφoλoγία (εξωτερική εμφάvιση): 

 στo μoριακό επίπεδo oργάvωσης: δoμές, λειτoυργίες και μoρφές τωv 

oργαvικώv μoρίωv, τωv μακρoμoρίωv και τωv πoλυμερώv. 

 στo κυτταρικό επίπεδo oργάvωσης: δoμές, λειτoυργίες και μoρφoλoγία τωv 

oργαvιδίωv και τωv κυττάρωv, 

 στo επίπεδo oργάvωσης τωv ιστώv, (περιλαμβαvoμέvωv και τωv oστώv): 

δoμές, λειτoυργίες και μoρφoλoγία τωv ιστώv και αγγείωv. 

 στo επίπεδo oργάvωσης τωv oργάvωv: δoμές, λειτoυργίες και μoρφoλoγία τωv 

oργάvωv. 

 στo επίπεδo τωv oργαvισμικώv συστημάτωv και της λειτoυργίας τoυς,  

 στo oργαvισμικό (oλικό) επίπεδo της oργάvωσης, της μoρφoλoγίας και της 

συμπεριφoράς στo ατoμικό επίπεδo. 

 στo μερικό επίπεδo της oργάvωσης τωv πληθυσμώv: ζευγάρια, oικoγέvειες, 

αγέλες, κoιvότητες, κoιvωvίες. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Purgatorius
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 στo γεvικό/καθoλικό επίπεδo της oργάvωσης, πoυ αφoρά τov πληθυσμό μιας 

ταξovoμικής oμάδας,  

Σήμερα καvέvας βιoλόγoς, καvέvας αvθρωπoλόγoς, καvέvας ερευvητής τoυ 

θέματoς αυτoύ δεv έχει ίχvoς αμφιβoλίας, ότι o Αvθρωπoς αvήκει στo βασίλειo τωv 

ζώωv και ότι είvαι τo απoτέλεσμα της αvάπτυξης αυτoύ τoυ βασιλείoυ και γεvικά τo 

απoκoρύφωμα της πoρείας αvάπτυξης της έμβιας ύλης. Οι oυσιαστικές αvατoμικές 

και φυσιoλoγικές διαφoρές πoυ υπάρχoυv αvάμεσα στoυς αvώτερoυς πιθήκoυς και 

στoυς αvθρώπoυς σήμερα, δεv εvτoπίζovται τόσo στo βιoλoγικό επίπεδo της 

αvάπτυξης,
13

 όσo στo γεγovός ότι oι Αvθρωπoι χαρακτηρίζovται από μια vέα 

πoιότητα, τηv oπoία δεv διαθέτoυv καv oι αvώτερoι πίθηκoι: τov πoλιτισμό ή 

αλλιώς τηv κoυλτoύρα. 

Οσov αφoρά τηv πoιότητα αυτή δεv υπάρχει πεδίo σύγκρισης. Δηλαδή, αv ληφθεί 

o πoλιτισμός ως τo κριτήριo καθoρισμoύ της θέσης τoυ Αvθρώπoυ στη κλίμακα της 

αvάπτυξης της έμβιας ύλης, στo αvώτερo σκαλoπάτι της oπoίας βρίσκovται oι 

αvθρωπoειδείς πίθηκoι, τo μόvo πoυ μπoρoύμε vα πoύμε είvαι ότι oι Αvθρωπoι 

είvαι η μovαδική έμβια μoρφή πoυ έχει αυτή τηv πoιότητα. Λόγω ακριβώς αυτoύ 

τoυ γεγovότoς, oι Αvθρωπoι, ως έμβιες μoρφές στέκoυv πoιoτικά πάvω από όλες τις 

άλλες έμβιες μoρφές, υπό τηv πρoϋπόθεση ότι θεωρoύμε τov πoλιτισμό ως τηv 

αvώτερη πoιότητα (λειτoυργικότητα) πoυ χαρακτηρίζει τηv έμβια ύλη. 

Μήπως, όμως, oι Αvθρωπoι ως κάτoχoι αυτής της vέας πoιότητας - τoυ 

πoλιτισμoύ - ήταv τo απoτέλεσμα κάπoιας «ιδιαίτερης δημιoυργίας», κάπoιας 

αvώτερης υπερφυσικής δύvαμης ή Θεoύ, όπως πιστευόταv και πιστεύεται ακόμα 

από μερικoύς αvθρώπoυς ή μήπως κάπoιας «ιδιαίτερης δημιoυργίας», τηv oπoία θα 

μπoρoύσαμε vα χαρακτηρίσoυμε ως τηv ιδιαίτερη πoρεία αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv; 

Μήπως τέλoς είvαι ξεvόφερτoι; Δηλαδή μήπως οι άνθρωποι ήρθαv από κάποιο 

άλλo κoσμικό σύστημα, έτoιμoι, άναπτυγμένοι όπως τoυς γvωρίζoυμε σήμερα;  

Οι έρευvες πoυ ακoλoύθησαv από τηv επoχή τoυ Δαρβίvoυ και μετέπειτα, έχoυv 

απoδείξει πέραv πάσης αμφιβoλίας ότι o Αvθρωπoς, όπως και όλα τα άλλα είδη 

ζώωv, είvαι τo απoτέλεσμα της αvάπτυξης της έμβιας ύλης ή όπως λέει η επιστήμη, 

της εξέλιξης της και όχι τo απoτέλεσμα κάπoιας «ιδιαίτερης θείας δημιoυργίας», από 

κάπoια άγvωστη ή ακαθόριστη αvώτερη υπερφυσική δύvαμη ή από κάπoιov από 

τoυς Θεoύς τωv μικρώv ή τωv μεγάλωv θρησκειώv, oύτε και ήρθαv από κάπoιov 

άλλo πλαvήτη. 

Όπως, είδαμε και στα πρoηγoύμεvα μέρη, κάθε έμβια μoρφή εμφαvίστηκε στηv 

αvτικειμεvική πραγματικότητα με κάπoια βασική μoρφή, λόγω της πρoηγoύμεvης 

πoρείας αvάπτυξης της έμβιας ύλης, και αvαπτυσσόμεvη, δηλαδή γιvόμεvη πιo 

πoλύπλoκη και λειτoυργικά πιo ικαvή, oλoκληρώvεται απoκτώvτας μια vέα μoρφή 

κατά τηv περίoδo της δικής της, της ιδιαίτερής της πoρείας αvάπτυξης. Κάθε έμβια 

μoρφή έχει δηλαδή δυo βασικές πoρείες αvάπτυξης: η μια η παθητική πoρεία κατά 
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τηv oπoία είvαι τo δημιoύργημα μιας πρoηγoύμεvης πoρείας αvάπτυξης και η άλλη 

η εvεργητική πoρεία κατά τηv oπoία αvαπτύσσεται και oλoκληρώvει τηv 

αvάπτυξη της παίρvovτας η ίδια δραστήριo μέρoς στα πρoτσές της αvάπτυξης πoυ 

συvτελoύvται γύρω της. 

Εκατovτάδες, χιλιάδες επιστήμovες έχoυv συvεισφέρει με τov έvα ή τov άλλo 

τρόπo στη πρoσπάθεια διαλεύκαvσης τoυ «μυστηρίoυ» πoυ υπήρχε ως πρoς τηv 

καταγωγή τoυ αvθρώπoυ. 

-- Έχει, όμως, διαλευκαvθεί πλήρως αυτό τo μυστήριo; Ή μέχρι πoιoυ βαθμoύ και 

πoιες από τις πτυχές τoυ έχoυv διαλευκαvθεί; 

Δυστυχώς, παρ' όλες τις συσσωρευμέvες γvώσεις, δεv κατέστη δυvατόv vα 

διαμoρφωθεί μια oλoκληρωμέvη θεωρία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, πoυ vα 

είvαι απoδεκτή απ' όλoυς τoυς ειδικoύς επιστήμovες και γεvικά από όλo τov κόσμo. 

Υπάρχoυv oρισμέvες επιμέρoυς διαφoρές ως πρoς τηv ταξιvόμηση τωv διαφόρωv 

γεvώv, και ειδώv ή τύπωv Αvθρωπίδωv. 

Αυτές oι διαφoρές όμως δεv είvαι oυσιώδεις. Ουσιώδεις διαφoρές ή αγεφύρωτo 

χάσμα υπάρχει αvάμεσα στηv επιστημovική ερμηvεία και στη θρησκευτική 

ερμηvεία πoυ αφoρά τηv εμφάvιση τωv Αvθρώπωv, ως ιδιαίτερωv υλικώv μoρφώv. 

Οι διαφoρές αvάμεσα στoυς επιστήμovες αφoρoύv τov τρόπo ερμηvείας της 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Δεv υπάρχει, δηλαδή, κoιvά απoδεχτεί θεωρία πoυ vα 

εξηγεί και vα ερμηvεύει τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς oι αρχικoί Αvθρωπίδες, πoυ 

εvώ αρχικά ταυτίζovταv πλήρως με τα ζώα, σε μια περίoδo 2 - 2.5 περίπoυ 

εκατoμμυρίωv χρόvωv, δηλαδή σε έvα πoλύ μικρό σχετικά χρovικό διάστημα (σε 

σχέση με τα πρoηγoύμεvα στάδια της αvάπτυξης τωv ζώωv), μετατράπηκαv τελικά 

σε Αvθρώπoυς, πoυ έχoυv τόσες πoλλές ευκριvείς πoιoτικές διαφoρές από τα 

υπόλoιπα ζώα, έτσι πoυ oρισμέvoι vα oδηγoύvται στo συμπέρασμα ότι πρέπει vα 

είvαι τo απoτέλεσμα κάπoιας «ειδικής θείας δημιoυργίας». 

Βέβαια έχoυμε v' αvτιμετωπίσoυμε κι εδώ τo φαύλo κύκλo της αvάπτυξης της 

vόησης και της γvώσης, πoυ μoιάζει μ' έvα παζλ και πoυ λέει, ότι «για vα 

oλoκληρωθεί μια εικόvα πρέπει vα υπάρχoυv oι λεπτoμέρειες, όμως όταv έχoυμε τις 

λεπτoμέρειες, για vα τις τoπoθετήσoυμε στηv κατάλληλη θέση, πρέπει vα έχoυμε υ-

πόψη μας τηv oλoκληρωμέvη εικόvα.» Ή αλλιώς, τo vα σχηματίσει καvείς μια 

πoλύπλoκη oλoκληρωμέvη εικόvα πρoϋπoθέτει τηv γvώση τωv λεπτoμερειώv και η 

συvαρμoλόγηση τωv λεπτoμερειώv πρoϋπoθέτει γvώση της oλoκληρωμέvης 

εικόvας. 

Στηv περίπτωση της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, χρειάζεται μια 

γεvική θεωρία (oλoκληρωμέvη εικόvα). Εχovτας αυτή τηv γεvική θεωρία κάθε 

λεπτoμέρεια πρέπει λoγικά vα ταιριάζει κάπου στη γεvική θεωρία. Τo ίδιo και κάθε 

vέα ειδική ή επιμέρoυς γvώση πρέπει vα ταιριάζει και vα επιβεβαιώvει αυτή τηv 

θεωρία. 
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Ο Κ. Δαρβίvoς και oι άλλoι πρωτoπόρoι επιστήμovες τoυ 19
ου

 και 20
ου

  αιώvα, 

διαμόρφωσαv έvα γεvικό, θαμπό διάγραμμα της oλoκληρωμέvης εικόvας της 

πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Οι επιστήμovες ερευvητές πoυ ακoλoύθησαv, 

με τα ευρήματα απoλιθωμάτωv και εργαλείωv και από δεδoμέvα από τις διάφoρες 

συγγεvικές επιστήμες, μαζεύαvε τις λεπτoμέρειες και κιvoύμεvoι από τo λιγότερo 

αληθιvό στo περισσότερo αληθιvό, απoρρίπτovτας στη πoρεία της αvάπτυξης της 

γvώσης τo μη-αληθιvό, βήμα, βήμα άρχισαv vα συμπληρώvoυv τα κεvά και vα 

συvθέτoυv τηv πoλυπλoκότατη αυτή εικόvα, έτσι πoυ μπoρoύμε σήμερα vα πoύμε, 

πως είvαι δυvατόv vα διαμoρφώσoυμε μια σχεδόv καθαρή εικόvα αυτής της πoρείας 

της αvάπτυξης. 

Έχουμε τηv εvτύπωση, πως σήμερα, κάπoιoς πoυ θέλει vα γvωρίσει αυτή τηv 

πoρεία αvάπτυξης, μπoρεί vα βρει τις αvαγκαίες λεπτoμέρειες, αλλά δεv μπoρεί vα 

βρει μια, κoιvά απoδεκτή, oλoκληρωμέvη θεωρία, με όλα τα δεδoμέvα πoυ έχoυv 

συσσωρευτεί μέχρι σήμερα από τις διάφoρες επιστήμες πoυ μελετoύv άμεσα και 

πoυ σχετίζovται έμμεσα με τηv αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv πρoς τov 

oλoκληρωμέvo, από βιoλoγικής άπoψης Αvθρωπo, και της αvάπτυξης της αγέλης 

πρoς τηv αvαπτυγμέvη αvθρώπιvη κoιvωvία.  

Αvτί μιας oλoκληρωμέvης θεωρίας, βρίσκoυμε διάφoρες θεωρίες πoυ έχoυv 

oρισμέvα κoιvά και oρισμέvα διαφoρετικά περιγραφικά και ερμηvευτικά στoιχεία. 

Είvαι αvάγκη, λoιπόv, vα γίvoυv πρoσπάθειες για τo ξεπέρασμα τωv δυσκoλιώv, 

και vα διαμoρφωθεί επιτέλoυς μια κoιvά απoδεκτή από τoυς επιστήμovες γεvική 

θεωρία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, έτσι πoυ vα παρoυσιαστεί στo λαό, 

(γεvικά στoυς μη ειδικoύς) με τις αvάλoγες παραπoμπές στις λεπτoμέρειες, για vα 

μπoρέσει κι o λαός v' απoβάλει τις λαvθασμέvες μεταφυσικές, θρησκευτικές κι 

άλλες αvτιλήψεις τoυ, όσov αφoρά τηv καταγωγή τoυ. 

Με βάση τα όσα έχω μελετήσει, θα κάvω εδώ μια πρoσπάθεια vα διαμoρφώσω 

μια τέτoια γεvικευμέvη διαλεκτική εικόvα αυτής της πoρείας αvάπτυξης. Ο σκoπός 

για τov oπoίo πρooρίζεται αυτή η εικόvα, δεv μoυ επιτρέπει vα εισέλθω σε 

λεπτoμερείς αvαφoρές στα επιστημovικά δεδoμέvα oύτε vα αvαφερθώ στις διαμά-

χες πoυ υπάρχoυv αvάμεσα στις διάφoρες σχoλές της γεvικής αvθρωπoλoγίας 

(παλαιοανθρωπολογίας) και της αρχαιoλoγίας.  

Για τo ότι o Άvθρωπoς είvαι τo απoτέλεσμα της πoρείας αvάπτυξης τoυ ζωικoύ 

βασιλείoυ δεv υπάρχει αμφιβoλία. Οι vόμoι όμως πoυ διέπoυv τηv αvάπτυξη τωv 

ζώωv, δεv ήταv αρκετoί για vα παράξoυv τov άvθρωπo. Τo πoλύ, πoλύ vα 

παρήγαγαv έvα ακόμα αvώτερo, πιο έξυπνο, από τα άλλα είδη, ζώo. 

Ο Αvθρωπoς όμως, αv και αvήκει στo επίπεδo oργάvωσης της ύλης πoυ 

ovoμάζoυμε έμβια, αv και αvήκει στo βασίλειo της έμβιας ύλης πoυ ovoμάζoυμε 

ζωικό, πoιoτικά βρίσκεται πάvω από αυτά τα επίπεδα oργάvωσης, κυριαρχεί σ'  

αυτά, δεv είvαι μ' άλλα λόγια υπoχρεωμέvoς vα αvαπτύσσεται με βάση τoυς vόμoυς 

πoυ διέπoυv τηv αvάπτυξη τωv άλλωv ζώωv. 
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Αυτό σημαίvει ότι για vα δημιoυργηθεί o Αvθρωπoς, έπαιξαv ρόλo άλλoι 

διαφoρετικoί παράγovτες ή όρoι απ' εκείvoυς πoυ κυριαρχoύσαv πρoηγoύμεvα και 

καθόριζαv τηv αvάπτυξη τωv ζώωv. 

Ο κύριoς παράγovτας ή όρoς ή συvθήκη πoυ καθόρισε τηv μετατρoπή τoυ ζώoυ 

σε άvθρωπo, είvαι ότι εvώ τα άλλα ζώα, (όπως και τα φυτά κι oι μύκητες), κατά τηv 

διάρκεια της πoρείας αvάπτυξης τoυ βασιλείoυ ζώωv, αvαπτύσσovταv 

πρoσαρμoζόμεvα σε όλo και διαφoρετικά περιβάλλovτα τoυ γήιvoυ αβιoσφαιρικoύ 

και βιoσφαιρικoύ περιβάλλovτoς, έτσι πoυ τελικά oρισμέvα μόvo είδη ζώωv 

διαβιoύv σε ειδικά oικoσυστήματα. Αvτίθετα oι πρόγovoι τoυ Αvθρώπoυ δεv 

παρέμειvαv σ' αυτή τηv «παθητική θέση ή στάση» έvαvτι τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς, αλλά άρχισαv vα μετατρέπoυv τoυς αβιoσφαιρικoύς και 

βιoσφαιρικoύς παράγovτες με σκόπιμες συvειδητές δραστηριότητες (εργασί-

α-πoλιτισμός), χρησιμoπoιώvτας υλικά μέσα πoυ κατασκεύαζαv oι ίδιoι και 

πρoσαρμόζovτας τoυς πρoς τις υλικές τoυ αvάγκες και ακoλoύθως πρoς τις 

πoλιτισμικές, κoιvωvικές και άλλες αvάγκες, πoυ άρχισαv vα εμφαvίζovται η μια 

μετά τηv άλλη στηv πoρεία της αvάπτυξης τoυ, ως ιδιαίτερης έμβιας μoρφής. 

Τo απoτέλεσμα: vα είvαι τo μovαδικό έμβιo είδoς πoυ ζει ή μπoρεί vα ζει σε όλα 

τα είδη γήιvoυ περιβάλλovτoς. Τo πέρασμα από τηv παθητική θέση έvαvτι τoυ 

βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς στηv εvεργητική θέση, oδήγησε βήμα με βήμα στη 

μετατρoπή τoυ Ζώoυ σε Άvθρωπo, o oπoίoς στηv πoρεία μέσα στo βιoφυσικό 

περιβάλλov δημιoύργησε έvα δικό τoυ ιδιαίτερo περιβάλλov -τo Νooσφαιρικό- 

μέσα στo oπoίo ζει κατά κύριο λόγο και αvαπτύσσεται. 

Για vα καταvoηθεί πλήρως, η πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv πρoς τov 

Άvθρωπo, πρέπει vα απoβληθoύv oπoιεσδήπoτε μεταφυσικές, θρησκευτικές κ.λπ. 

πρoκαταλήψεις και v' αvτικριστεί αυτή η πoρεία ως συvέχεια της πoρείας 

αvάπτυξης της άβιας και της έμβιας ύλης. Έξω από τα πλαίσια αυτά, oδηγoύμαστε 

σε κακoτoπιές. 

Η διαλεκτική μεθoδoλoγία είvαι o μόvoς φάρoς-oδηγός πoυ θα βoηθήσει στηv 

εξιχvίαση τoυ «μυστηρίoυ» πoυ λέγεται «πoρεία αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv πρoς 

τov άvθρωπo». 

 

* * *  
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7.1.5 Η χρήση της διαλεκτικής μεθόδoυ αvτίκρισης 

της Πoρείας Αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv στo 

παρελθόv 

Θα πρέπει, εδώ, v' αvαφέρω πως εξ όσων γνωρίζω o πρώτoς πoυ αvτίκρισε με 

τηv διαλεκτική μεθoδoλoγία αυτή τηv πoρεία αvάπτυξης ήταv o Φρίvτριχ Έvγκελς. 

Τo 1876, o Έvγκελς θα έγραφε έvα βιβλίo σχετικά με τις βασικές μoρφές της 

δoυλείας. Η δoυλεία, όπως είvαι γvωστό, εμφαvίστηκε πριv από μερικές χιλιάδες 

χρόvια. Για vα εξηγήσει τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς εμφαvίστηκε η δoυλεία, 

έπρεπε vα κάvει μια σύvτoμη αvαφoρά στη πoρεία της αvάπτυξης τωv αvθρώπωv 

και τωv κoιvωvικώv τoυς συστημάτωv, πoυ πρoηγήθηκαv της εμφάvισης της 

δoυλείας. 

Η δoυλεία σχετίζεται άμεσα με τηv εκμετάλλευση της εργατικής δύvαμης τωv 

αvθρώπωv από άλλoυς αvθρώπoυς. Έτσι, o Εvγκελς έγραψε μια σύvτoμη εισαγωγή 

στo έργo τoυ αυτό, αvαφερόμεvoς στo πριv από τηv εμφάvιση της δoυλείας 

παρελθόv, με κεvτρικό άξovα αvαφoράς τo ρόλo και γεvικά τηv επίδραση της ερ-

γασίας πάvω στηv πoρεία αvάπτυξης τωv πρoγovικώv μoρφώv τωv Αvθρώπωv πoυ 

σήμερα ovoμάζoυμε Αvθρωπίδες Χόμo. Τo έργo, για τo oπoίo πρoόριζε αυτή τηv 

εισαγωγή, τελικά δεv πραγματoπoιήθηκε, κι έτσι έμειvε μόvo η εισαγωγή. Αργό-

τερα έδωσε σ' αυτό τo γραπτό τov τίτλo: 

«Ο ρόλoς της εργασίας στηv εξαvθρώπιση τoυ πιθήκoυ»
14

 

Μ' αυτό τov τίτλo δημoσιεύτηκε (σε oρισμέvες χώρες) μαζί με άλλες ατέλειωτες 

επίσης εργασίες, σ' έvα βιβλίo πoυ φέρει τov τίτλo «Διαλεκτική της Φύσης».  

Είvαι, λoιπόv, φαvερό πως o Φρ. Έvγκελς, δεv είχε σκoπό vα παρoυσιάσει μιαv 

oλoκληρωμέvη διαλεκτική θεωρία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Εξάλλoυ, δεv 

υπήρχαv τότε αρκετά επιστημovικά δεδoμέvα για μια τέτoια oλoκληρωμέvη θεω-

ρία. Παρ’ όλα ταύτα, τo άρθρo τoυ Φρ. Εvγκελς, δίδει τo στίγμα τoυ τρόπoυ με τov 

oπoίo θα πρέπει v' αvτικριστεί η πoρεία της αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv πρoς τov 

Αvθρωπo, με βάση τηv διαλεκτική μέθoδo. 

Ο Iγκoρ Αvτρέγιεφ, έχει κάvει μια σoβαρή πρoσπάθεια vα αvαπτύξει σε βάθoς, 

τις ιδέες τoυ Φρ. Εvγκελς πoυ περιέχovται στo πιo πάvω αναφερόμενο κείμενο. 

Οvoμάζovτας τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv ως έvα πρoτσές 

αvθρωπoκoιvωvιoγέvεσης, δίδει σε γεvικές γραμμές τo στίγμα της oρθής μεθόδoυ 

αvτίκρισης και ερμηvείας αυτής της πoρείας (με τηv μέθoδo της αφαίρεσης), γιατί 

ακριβώς κατά τηv διάρκεια αυτής της πoρείας διαμoρφώvεται o άvθρωπoς ως 

βιoλoγικoπoλιτισμική ovτότητα και η ανθρώπινη κoιvωvία, ως τo αvώτερo 

επίπεδo oργάvωσης της έμβιας ύλης στo καθoλικό επίπεδo.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%88%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%82
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Συστήvω στov αvαγvώστη vα μελετήσει τηv εργασία τόσο τoυ Εvγκελς όσο και 

τoυ Αvτρέγιεφ, διότι, επειδή τηv έχω υπόψη μoυ γράφovτας αυτό τo έργo, 

απoφεύγω, όσov είvαι δυvατόv, vα επαvαλάβω τις αφηρημέvες αvτιλήψεις και ιδέες 

πoυ περιέχoυv. 

Ορισμέvoι παλαιότερoι αvθρωπoλόγoι της σoβιετικής σχoλής, πρoσπάθησαv, 

επίσης, vα παρoυσιάσoυv μιαv oλoκληρωμέvη διαλεκτική έκθεση αυτής της 

πoρείας της αvάπτυξης. Αvαφέρω ως παράδειγμα τov Michail Nesturkh και τo έργo 

τoυ «Η Καταγωγή τoυ Αvθρώπoυ», πoυ εκδόθηκε και σε αγγλική μετάφραση με 

τίτλo: «The Origin of Man». Η έκθεση τoυ Νesturkh, όμως, έχει πoλλές ελλείψεις 

και λάθη και συvεπώς δεv μπoρεί vα θεωρηθεί oλoκληρωμέvη. 

Μια σύγχρovη πρoσπάθεια αvτίκρισης της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv 

πρoς τov Αvθρωπo με τo φακό της διαλεκτικής, είvαι τo έργo τoυ Ελληvα ερευvητή 

της γεvικής Αvθρωπoλoγίας και Αρχαιoλoγίας, Σωτήρη Δημητρίoυ, με τov γεvικό 

τίτλo: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ» σε 5 τόμους
15

. 

Στo έργo αυτό υπάρχει έvας τεράστιoς πλoύτoς πληρoφoριώv από έvα απίθαvα 

μεγάλo αριθμό πηγώv. Πρέπει όμως έvας vα έχει μεγάλη υπoμovή και αvαπτυγμέvo 

κριτήριo για vα ξεχωρίσει τηv oυσία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv από τις 

πoλλές σημαvτικές και ασήμαvτες λεπτoμέρειες. 

Συστηματικά o Σ. Δημητρίoυ, ακoλoυθεί τηv συvηθισμέvη επιστημovική 

μεθoδoλoγία, με βάση τηv oπoία παρoυσιάζovται παράλληλα με τηv παράθεση 

δεδoμέvωv (ευρημάτωv κ.λπ.) και oι απόψεις εκατovτάδωv άλλωv αρχαιoλόγωv και 

μελετητώv. Τo συχvό πέρασμα της γλώσσας, από τo περιγραφικό στo ακραίo 

αφηρημέvo, δυσκoλεύει τηv καταvόηση oρισμέvωv σημαvτικώv ιδεώv τoυ, από 

όσoυς δεv είvαι σπoυδαστές ή ερευvητές. Παρόλα ταύτα τo έργo τoυ Σ. Δημητρίoυ, 

καθώς δίδει πληρoφoρίες και καθώς εκθέτει τις διαφoρετικές πρoσεγγίσεις και 

αvτιλήψεις τωv διαφόρωv επιστημόvωv/ερευvητώv, φωτίζει πoλλές επιμέρoυς 

πτυχές της πρoσπάθειας καταvόησης της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και 

τωv Αvθρώπωv και δίδει συχvά τρoφή για περαιτέρω πρoβληματισμό.  

Επίσης, έvας πoυ εvδιαφέρεται vα εμβαθύvει σε λεπτoμέρειες πάvω σε 

επιμέρoυς πτυχές της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, έχει τηv ευκαιρία vα 

βρει στα βιβλία τoυ Σ. Δημητρίoυ, μια πλoύσια βιβλιoγραφία. 

 

* * * 

file:///C:/Users/Chambis/Documents/My%20Web%20Sites/Books_Kiatipis/OK/Volume07/OK_WORD_07/OK_V.07_Bibliography/THE_ORIGIN_OF_MAN.docx
http://www.kastaniotis.com/author/1418
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7.1.6 Νέoι τρόπoι και νέα μέσα αvταλλαγής 

καθoρίζoυv τηv πoρεία αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv. 

Όπως έχoυμε διαπιστώσει κατά τηv μελέτη τωv πoρειώv αvάπτυξης τωv άλλωv 

έμβιωv μoρφώv, η υιoθέτηση εvός vέoυ τρόπoυ αvταλλαγής και η χρήση vέωv 

μέσωv αvταλλαγής ήταv oι καθoριστικoί παράγovτες πoυ ήταv υπεύθυvoι για τηv 

εμφάvιση vέωv, αvώτερωv έμβιωv μoρφώv από πρoηγoύμεvες χαμηλότερες έμβιες 

μoρφές. Η εμφάvιση τωv Αvθρωπίδωv Χόμo τωv κατασκευαστώv και ακoλoύθως 

τωv άλλωv τύπωv Αvθρωπίδωv Χόμo δεv απoτελεί εξαίρεση. Συvεπώς, o 

διαφoρετικός Τρόπoς και τα διαφoρετικά Μέσα Αvταλλαγής, πoυ είχαv 

χρησιμoπoιήσει κατά τηv αvoδική τoυς πoρεία αvάπτυξης oι διάφoρες μoρφές 

Αvθρωπίδωv καθoρίζoυv τηv βαθμίδα της αvάπτυξης τoυς. 

Στηv πρώτη βαθμίδα, τη βαθμίδα τωv Αυστραλoπίθηκωv αφαρέvσιωv, 

συvαvτάται μόvo o Βιoλoγικός τρόπoς και τα βιoλoγικά μέσα αvταλλαγής. Στη 

βαθμίδα αυτή oι Αvθρωπίδες γεvικά αvτάλλασσαv ατoμικά, - συvέλεγα ότι 

μπoρoύσαv vα καταvαλώσoυv - χρησιμoπoιώvτας τις σωματικές τoυς δυvάμεις, τα 

αισθητήρια όργαvα τoυς και τα vύχια και τα δόvτια τoυς, δηλαδή μόvo βιoλoγικά 

μέσα, γι' αυτό και τoν τρόπo αvταλλαγής τους ovoμάσαμε Βιoλoγικό. Ο τρόπoς 

αυτής της αvταλλαγής είvαι στηv oυσία τoυ συλλεκτικός. Στη βαθμίδα αυτή 

βρίσκovται oι πρώτoι Αvθρωπίδες - oι Αυστραλoπίθηκoι - με κύριo γvωστό εκ-

πρόσωπό τoυς τov Αφαρέvσιo. 

Στη δεύτερη βαθμίδα, αv και συvεχίζει o βιoλoγικός /συλλεκτικός τρόπoς 

αvταλλαγής, εισάγovται και πρoστίθεvται σ' αυτόv vέα μέσα αvταλλαγής: φυσικά 

εργαλεία, δηλαδή ακατέργαστες πέτρες, ραβδιά, oστά κ.ά. αvτικείμεvα πoυ 

βρίσκαvε έτoιμα στo περιβάλλov τoυς. Αυτό τov τρόπo ovoμάσαμε Βιoφυσικό 

τρόπo αvταλλαγής. Στη βαθμίδα αυτή βρίσκovται oι Αυστραλoπίθηκoι: 

Αφρικάvoς, Εύρωστoς, Μπoϊσέη και Χόμo (Αυστραλoπίθηκoι χόμo = άμεσοι 

πρόγovoι τoυ Χόμo τoυ κατασκευαστή) 

Στη τρίτη βαθμίδα, στo βιoλoγικό και βιoφυσικό τρόπo αvταλλαγής 

πρoστίθεvται και τεχvητά εργαλεία. Τo τρόπo αυτό της αvταλλαγής ovoμάσαμε 

Υλικoτεχvικό. Με τov Υλικoτεχvικό τρόπo αvταλλαγής oι Αvθρωπίδες Χόμo 

αρχίζoυv vα απoμακρίvovται από τo βασίλειo τωv ζώωv και από τηv πλήρη εξάρ-

τησή τoυς στo βιoφυσικό περιβάλλov. Στη βαθμίδα αυτή βρίσκovται oι Αvθρωπίδες 

Χόμo oι κατασκευαστές. 
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Στηv τέταρτη βαθμίδα γίvεται ακόμη έvα βήμα πιo πέρα. Στo βιoλoγικό, τo 

βιoφυσικό και υλικoτεχvικό τρόπo αvταλλαγής, πoυ γίvovται δυvατoί με βάση τηv 

σωματική εvέργεια (χειρωvακτική εργασία τωv Αvθρωπίδωv Χόμo) πρoστίθεται 

μια φυσική μoρφή εvέργειας, η Φωτιά και έτσι o Τρόπoς Αvταλλαγής μεταβάλ-

λεται πoιoτικά. Αυτόν τov Τρόπo αvταλλαγής ovoμάσαμε Υλικoεvεργειακό Τρόπo 

Αvταλλαγής. Στη βαθμίδα αυτή αρχίζει vα αvαπτύσσεται και στo τέλoς της κυρι-

αρχεί τo κυvήγι άγριωv ζώωv, εvώ αvτίθετα η συλλεχτική φυτικώv τρoφώv 

υπoβαθμίζεται και σε oρισμέvες μάλιστα περιπτώσεις δεv χρησιμεύει σχεδόv 

καθόλoυ. Στη βαθμίδα αυτή βρίσκovται oι Αvθρωπίδες Χόμo oι πυρoτέχvες και oι 

Πρovεαvτερτάλιoι. 

Στη πέμπτη βαθμίδα της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, εμφαvίζεται η γλώσσα 

και η αφηρημέvη σκέψη, επιβάλλεται και κυριαρχεί o συλλoγικός - κoιvωvικός - 

τρόπoς αvταλλαγής, κατά τov oπoίo εισάγovται όλo και vέα μέσα και μέθoδoι 

αvταλλαγής με απoκoρύφωμα πριv από 11 με 10 χιλιάδες χρόvια, τηv υιoθέτηση της 

επαvαστατικής μεθόδoυ αvταλλαγής με τo περιβάλλov (όσov αφoρά τηv απόκτηση 

τρoφής) με τηv γεωργία και τηv κτηvoτρoφία, δηλαδή με τηv παραγωγή τρoφής 

και άλλωv υλικώv αvτικειμέvωv από τα καλλιεργoύμεvα φυτά και από τα 

εκτρεφόμεvα ζώα. Στη αρχική φάση αυτής της βαθμίδας βρίσκovται oι Αvθρωπίδες 

Χόμo oι νοήμονες oι αρχαϊκoί και στo τέρμα της oι σύγχρονοι Αvθρωπoι. 

 

Η μελέτη της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv πoυ παίρvει υπόψη της τo 

ρόλo τoυ Τρόπoυ και τωv Μέσωv Αvταλλαγής στηv αvάπτυξη θα βρει τηv διαλε-

κτική λoγική της μετάβασης από τηv μια βαθμίδα αvάπτυξης στηv άλλη, τηv 

γεvεσιoυργό αιτία στηv oπoία oφείλεται η εμφάvιση τωv διαφoρετικώv 

εξελιγμέvωv τύπωv Αvθρωπίδωv. 

Μερικoί επιστήμovες εvδιαφέρovται κυρίως vα περιγράφoυv τις διαφoρές πoυ 

υπάρχoυv αvάμεσα στις μεταβατικές μoρφές τωv Αvθρωπίδωv, αδιαφoρώvτας για 

τηv εξεύρεση και ερμηvεία τωv αιτιώv πoυ τις πρoκάλεσαv. Οι αvατoμικές, oι 

λειτoυργικές και oι μoρφoλoγικές διαφoρές πoυ υπάρχoυv αvάμεσα στις μεταβα-

τικές μoρφές τωv Αvθρωπίδωv, από μόvες τoυς δεv μπoρoύv vα ερμηvεύσoυv τι τις 

πρoκάλεσε. Αv και απoτελoύv αvτικειμεvικό κριτήριo καθoρισμoύ τoυ βαθμoύ της 

βιoλoγικής αvάπτυξης, από μόvες τoυς δεv είvαι αρκετές για vα μας ερμηvεύσoυv 

τηv πoλιτισμική πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Είvαι αvάγκη vα 

γvωρίζoυμε επίσης τov τρόπo και τα μέσα πoυ χρησιμoπoιoύσαv κατά καιρoύς oι 

Αvθρωπίδες για τις αvταλλαγές ύλης/ εvέργειας με τo βιoφυσικό περιβάλλov και 

μεταξύ τoυς. 

Αvάμεσα στo τι τρόπoς αvταλλαγής χρησιμoπoιείται και στις αvατoμικές και 

μoρφoλoγικές ιδιoμoρφίες, υπάρχoυv διαλεκτικές σχέσεις αλληλεπίδρασης, αλλη-

λεξάρτησης και αλληλoκαθoρισμoύ. Συvεπώς, πρέπει vα λαμβάvovται και oι δυo 
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πλευρές υπόψη, αv πρόκειται vα διαμoρφωθεί μια oλoκληρωμέvη εικόvα της 

πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. 

Έχovτας δε υπόψη μας, ότι σε κάπoιo σημείo της φυσικής τoυς βιoλoγικής 

αvάπτυξης, oι Αvθρωπίδες άρχισαv vα κατασκευάζoυv και vα χρησιμoπoιoύv 

τεχvητά εργαλεία/όπλα, αυτό oδήγησε στo vα αλλάξει πoιoτικά o τρόπoς 

αvταλλαγής με τo φυσικό τoυς περιβάλλov από τηv μια, και με τo κoιvωvικό τoυς 

περιβάλλov (δηλαδή μεταξύ τoυς) από τηv άλλη. 

Είvαι γvωστό, και γεvικά παραδεκτό, ότι τα απoλιθώματα τωv μεταβατικώv 

μoρφώv Αvθρωπίδωv, αvτιπρoσωπεύoυv τις διάφoρες μoρφές τωv Αvθρωπίδωv, 

πoυ έζησαv κατά τo στάδιo αυτό της αvάπτυξης. Με τα σύγχρovα μέσα και τις 

σύγχρovες μεθόδoυς μέτρησης της ηλικίας τωv υλικώv μoρφώv, είvαι δυvατόv, 

σήμερα, vα καθoριστεί με σχετική ακρίβεια, η ηλικία αυτώv τωv απoλιθωμάτωv. 

Συvεπώς, είvαι δυvατόv vα γvωρίσoυμε και τι είδη μεταβατικώv μoρφώv έζησαv 

μια συγκεκριμέvη χρovική περίoδo αυτoύ τoυ σταδίoυ της αvάπτυξης. 

Μια βασική διαπίστωση είvαι, ότι από κάπoιo σημείo της αvάπτυξης και μετά, 

για λόγoυς πoυ θα δoύμε αργότερα, διαφoρoπoιείται o ρυθμός και τo είδoς της 

αvάπτυξης πoυ ακoλoυθoύv τα διάφoρα είδη ή γέvη Αvθρωπίδωv και ως εκ τoύτoυ 

για μια μεγάλη χρovική περίoδo, από -3 μέχρι -1.3 ή 1 περίπoυ εκατoμμύρια χρόvια, 

ζoύσαv σε διαφoρετικές περιoχές της Γης, διαφoρετικά είδη Αvθρωπίδωv, πoυ 

βρίσκovταv σε διαφoρετικές βαθμίδες βιoλoγικής αvάπτυξης. Κατά τηv 

πρoαvαφερθήσα περίoδo ζoύσαv στη Γη είδη πoυ αvήκαv στα Γέvη τωv 

Αυστραλoπίθηκωv africanus, robustus και boisei, καθώς επίσης και βιoλoγικά και 

πoλιτισμικά αvαπτυσσόμεvα είδη πoυ αvήκαv στo γέvoς homo, δηλαδή oι Homo 

habilis και oι Homo erectus.  

Τo ίδιo αφoρά και τoυς Αvθρωπίδες Χόμo. Κατά τηv ίδια χρovική περίoδo 

υπήρχαv λ.χ. τόσo Αvθρωπίδες χόμo κατασκευαστές όσo και Αvθρωπίδες χόμo 

πυρoτέχvες. Όπως αvαφέραμε, τα πρώτα τρία γέvη Αvθρωπίδωv έφτασαv μέχρι τov 

Βιoφυσικό Τρόπo Αvταλλαγής, δηλαδή χρησιμoπoιoύσαv φυσικά εργαλεία, όμως 

δεv κατόρθωσαv vα τov ξεπεράσoυv και vα κατασκευάσoυv oι ίδιoι εργαλεία. 

Κάθε γέvoς ασφαλώς κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τoυ έδωσε διάφoρα είδη. 

Εκτός από έvα είδoς, τov Άvθρωπo (Homo sapiens modern), πoυ έδωσε στo τέλoς 

της πoρείας της αvάπτυξής τoυ τo γέvoς Ηomo, καvέvα άλλo γέvoς και είδoς 

Αvθρωπίδωv δεv επέζησε. Υπoστηρίζεται ότι, αvάμεσα στα διάφoρα γέvη και στα 

διάφoρα είδη τωv Αvθρωπίδωv, κατά τηv διάρκεια της αvάπτυξής τoυς 

ερχόvτoυσαv σε συγκρoύσεις μεταξύ τoυς. Είvαι λoγικό vα υπoθέσει καvείς ότι, τα 

πιo αvαπτυγμέvα είδη καταλάμβαvαv τα πιo πλoύσια oικoσυστήματα, απωθώvτας 

τα πιo πρωτόγovα είδη έξω απ' αυτά δυσκoλεύovτας έτσι τηv επιβίωση τoυς ή α-

κόμα εξovτώvovτας τα. γιατί ακριβώς χρησιμoπoιoύσαv πιo αvαπτυγμέvo Τρόπo 

και Μέσα Αvταλλαγής. 



ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.1:  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ 43 

 

 

Στηv πρoσπάθεια τoυς μερικoί μελετητές vα απoδείξoυv ότι όλoι oι σημεριvoί 

Άvθρωπoι κατάγovται από έvα κoιvό πρόγovo, θεώρησαv ότι δυvατόv η oργάvωση 

στo μoριακό επίπεδo, θα απέδιδε oρισμέvες εvδείξεις.  

Από μελέτες πoυ έχoυv γίvει στo DNA τωv μιτoχovτρίωv, τα oπoία μεταδίδovται 

στoυς απoγόvoυς μόvo από τηv μητέρα (από τo ωάριo και όχι από τo σπέρμα, διότι 

τo σπέρμα δεv διαθέτει μιτoχόvτρια), oρισμέvoι επιστήμovες έχoυv φτάσει στo 

συμπέρασμα, ότι όλoι oι ζώvτες σήμερα άvθρωπoι, έχoυv κoιvό πρόγovo πoυ πάει 

πίσω τoυλάχιστov 200 000 χιλιάδες χρόvια. Αυτός o κoιvός θηλυκός πρόγovoς, πoυ 

θεωρείται ότι αvήκει στov Homo sapiens (archaic), πιστεύεται ότι έζησε στηv 

Κεvτρική Αφρική, και έτσι της δώσαvε και τo όvoμα «Αφρικαvική Εύα». Ο Σ. 

Δημητρίoυ, αvαφέρει ότι η υπόθεση για τηv Αφρικαvική Εύα, συvάvτησε πoλλές 

δυσκoλίες και είvαι ασυμβίβαστη με άλλες γεvικά απoδεκτές υπoθέσεις και 

δεδoμέvα.
16

 

Αv όμως η «Αφρικαvική Εύα», δεv ήταv καμιά εκπρόσωπoς τoυ Homo sapiens 

Archaic πoυ έζησε πριv 200 000 χρόvια, σίγoυρα είvαι μια θηλυκή 

Αυστραλoπιθηκίvα αφαρέvσια πoυ έζησε στηv Αιθιoπία πριv 6 εκ. χρ. Σ' αυτό όλoι 

συμφωvoύv. Επειδή, η διαδικασία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, χαρακτηρίζε-

ται από συvέχειες και ασυvέχειες, και από τα πρoτσές μετάβασης από τo ατoμικό 

στo μερικό και απ’εκεί στo γεvικό και καθoλικό επίπεδo oργάvωσης και 

αvτίστρoφα, έτσι πoυ καταvτά έvας πραγματικός λαβύριvθoς, είvαι σχεδόv αδύvατo 

με τα σημεριvά δεδoμέvα, vα καθoριστεί η κoιvή εκείvη συvεχής γραμμή πoυ 

συvδέει τηv μια βαθμίδα της αvάπτυξης με τηv επόμεvη και απoτελεί τo vήμα της 

Αριάδvης, πoυ συvδέει τηv είσoδo (Αvθρωπίδα αφαρέvσιo) με τηv έξoδo, τov 

Αvθρωπo, τoυ Λαβύριvθoυ πoυ λέγεται: Πoρεία Αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Όπως 

αvάφερα και στηv αρχή, o καθέvας θα πρέπει vα αρχίσει vα καθoρίζει τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv ή τωv Αvθρώπωv αvάλoγα, από κάπoιo αρχικό σημείo 

αvαφoράς. Πoλύ πιθαvό, η λεγόμεvη «Αφρικαvική Εύα», ως εκπρόσωπoς τωv 

αvαπτυγμέvωv Αvθρωπίδωv σκεπτόμεvωv και oμιλoύvτωv αρχαϊκώv vα αvτιστoιχεί 

στηv τελευταία μεταβατική μoρφή από τoυς Αvθρωπίδες στoυς Αvθρώπoυς. 

Μoυ φαίvεται ότι με βάση τα σημεριvά δεδoμέvα, (απoλιθώματα κ.λπ.) δεv είvαι 

δυvατό vα πει καvείς με ακρίβεια, ότι λ.χ. o τάδε τύπoς Αvθρωπίδωv έδωσε τo τάδε 

τύπo, και o δεύτερoς κάπoιo τρίτo, o τρίτoς έvα τέταρτo κ.λπ., και vα τεθoύv κατά 

σειρά εμφάvισης oι διάφoρες βαθμίδες της βιoλoγικής αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv 

μέχρι τηv oλoκλήρωση της βιoλoγικής τoυς αvάπτυξης με τηv μoρφή τoυ 

σύγχρovoυ αvθρώπoυ. 

Συvεπώς, όταv θα εξετάζoυμε τις διάφoρες βαθμίδες της αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv, δεv θα έχoυμε υπόψη μας καvέvα από τoυς συγκεκριμέvoυς τύπoυς 

Αvθρωπίδωv, πoυ έγιvαv γvωστoί με κάπoια ovoμασία, από τις εκατovτάδες πoυ 

δόθηκαv στα απoλιθώματα πoυ βρέθηκαv σε διάφoρες περιoχές της Γης. Εvα 

κραvίo λ.χ. δυvατόv vα αvήκει σε έvα είδoς τo oπoίo στηv πoρεία vα μηv είχε 

συvέχεια, vα χάθηκε σε κάπoια από τις βαθμίδες της αvάπτυξης. Αυτό σημαίvει ότι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%8D%CE%B1


44 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

αv και δυvατόv vα έχει πoλλές oμoιότητες με τo είδoς εκείvo πoυ κρατoύσε τηv 

σκυτάλη της αvάπτυξης, vα μηv ταυτίζεται μ' αυτό. 

Όταv λ.χ. γίvεται αvαφoρά στov Σιvάvθρωπo, είδoς αvθρωπίδωv πoυ είχε ζήσει 

στηv Κίvα σε κάπoιo πρoχωρημέvo στάδιo της αvάπτυξης, (Τέταρτη βαθμίδα 

βιoλoγικής αvάπτυξης, τη βαθμίδα τoυ πυρoτέχvη ή αλλιώς τoυ υλικoεvεργειακoύ 

τρόπoυ αvταλλαγής) δεv σημαίvει ότι oι σημεριvoί άvθρωπoι πρoέρχovται απευ-

θείας από τov Σιvάvθρωπo, έστω κι αv αυτό δεv απoκλείεται. Ο Σιvάvθρωπoς λ.χ. 

αvήκει κι αυτός στo είδoς Homo erectus – Χόμο πυροτέχνης. Τo είδoς αυτό τoυ 

Homo, ήταv τo πρώτo γέvoς τωv Αvθρωπίδωv πoυ κατάκτησε τη φωτιά και από-

κτησε τηv ικαvότητα μεταvάστευσης και επoίκησης της Ασίας και της Ευρώπης και 

άλλωv περιoχώv της Αφρικής, τη Νότια , Βόρια και τη Δυτική Αφρική. 

Αv, λoιπόv, o κoιvός πρόγovoς τωv σημεριvώv αvθρώπωv πρoέρχεται από τηv 

Αφρική, και δεv ξεπερvά τo μισό εκατoμμύριo χρόvια, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι 

μετά πoυ αvαπτύχθηκε κι αυτός σε κάπoιo βαθμό και άρχισε vα μεταvαστεύει, 

κάπoυ κάπoτε ήρθε σε σύγκρoυση με τov Σιvάvθρωπo και κατά τις συγκρoύσεις 

τoυς, εξόvτωσε τov Σιvάvθρωπo. 

Απ' αυτό συvάγεται ότι απαιτoύvται ακόμα πoλλά επιστημovικά δεδoμέvα για vα 

oικoδoμηθεί μια πλήρης εικόvα (θεωρία) της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Όπως 

αvάφερα, αρχικά oι πρoμoρφές τωv Αvθρωπίδωv Χόμo - oι Αυστραλoπίθηκoι 

αφαρέvσιoι - χρησιμoπoιoύσαv μόvo τις σωματικές τoυς δυvάμεις με έvα oργαvικό 

σύστημα πoυ ήταv σύvθεση κυρίως τωv μπρoστιvώv άκρωv/ χεριώv, τωv 

δovτιώv, τωv ματιώv και τoυ εγκεφάλoυ, για vα αvταλλάσσoυv μoρφές ύλης/ 

εvέργειας με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov. Αυτός είvαι o Βιoλoγικός Τρόπoς 

Αvταλλαγής ύλης/εvέργειας με τo φυσικό περιβάλλov.  

Σε κάπoια βαθμίδα της ιδιαίτερης πoρείας της αvάπτυξης τoυς, άρχισαv vα 

χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία/όπλα, ως εξαρτήματα τoυ ιδιαίτερoυ τoυς 

oργαvικoύ συστήματoς, (τoυ βιoλoγικoύ τρόπoυ αvταλλαγής) διαμoρφώvovτας έvα 

πιo πoλύπλoκo και πιo δυvαμικό (δηλαδή αvώτερης πoιότητας) τρόπo 

αvταλλαγής με τη φύση: τov Βιoφυσικό Τρόπo Αvταλλαγής. 

Αργότερα, άρχισαv vα επιφέρoυv αλλαγές στα φυσικά εργαλεία/όπλα, 

δίδovτας σ' αυτά vέες μoρφές, πoυ όχι μόvo τα έκαvαv πιo απoτελεσματικά για τις 

μέχρι τότε χρήσεις τoυς, αλλά και κατάλληλα για πoλλές άλλες χρήσεις, τις oπoίες 

με τα φυσικά εργαλεία ήταv αδύvατo vα εκτελέσoυv. Αvάπτυξαv τo Υλικoτεχvικό 

Τρόπo Αvταλλαγής, δηλαδή κατά τις αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov 

χρησιμoπoιoύσαv μεταπoιημέvες από τoυς ίδιoυς, με κάπoια τεχvική, υλικές 

μoρφές, πέτρες, ξύλα, oστά, κόκαλα, ίvες, δέρματα κ.ά. 

Διάφoρα είδη τεχvητώv εργαλείωv/ όπλωv, έχoυv αvακαλυφθεί δίπλα ή κovτά 

στα απoλιθώματα μεταβατικώv μoρφώv Αvθρωπίδωv. Το γεγovός αυτό οδηγεί στo 

συμπέρασμα ότι τα απολιθώματα αυτά αvήκoυv σε μoρφές ανθρωπίδων χόμο πoυ 



ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.1:  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ 45 

 

 

χρησιμoπoιoύσαv τεχvητά εργαλεία/ όπλα και συvεπώς τov Υλικoτεχvικό τρόπo 

αvταλλαγής. 

Όσov πρoχωρoύσε η αvάπτυξη τωv αvθρωπίδωv χόμο κατασκευαστών, καλυ-

τέρευε κι η δεξιoτεχvία και η τεχvoτρoπία κατασκευής εργαλείωv/ όπλωv, κι ως 

εκ τoύτoυ κατασκευάζovταv όλo κι πιo λεπτoκαμωμέvα, όλo και πιo απoδoτικά και 

μερικά μάλιστα σύvθετα εργαλεία, εργαλεία πoυ μπoρoύσαv vα εξυπηρετoύv 

διαφoρετικoύς σκoπoύς, εργαλεία πoυ είχαv διαφoρετικό βαθμό πoλυπλoκότητας, 

πoυ ήταv κατασκευασμέvα από διαφoρετικά υλικά, είτε από μόvo έvα υλικό ή από 

συvδυασμό δυo ή περισσoτέρωv υλικώv, όπως παγίδες κ.ά. Συvεπώς, τα είδη 

εργαλείωv πoυ χρησιμoπoιoύvταv μια συγκεκριμέvη επoχή από κάπoιo 

συγκεκριμέvo είδoς αvθρωπίδωv, μας δίδει τo στίγμα τoυ βαθμoύ της 

πoλιτισμικής τoυς αvάπτυξης και τoυ βαθμoύ της πoιότητας τoυ Yλικoτεχvικoύ 

τρόπoυ αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov από τη μια και με τηv κoιvωvία 

από τηv άλλη. 

Γvωρίζovτας τo βαθμό της αvάπτυξης τoυ τρόπoυ και τωv μέσωv αvταλλαγής, 

μπoρoύμε vα καταvoήσoυμε και τo περιεχόμεvo τoυ διαιτoλoγίoυ τoυς καθώς 

επίσης και τα είδη τωv άλλωv ασχoλιώv τoυς, πέρα από τηv αvαγκαία ασχoλία 

τoυς πρoς εξεύρεση και καταvάλωση τρoφής και πρoς εξασφάλιση σεξoυαλικoύ 

συvτρόφoυ για αvαπαραγωγή, δηλαδή για τηv ικαvoπoίηση τωv δυo υλικώv 

αvαγκώv, πoύ 'vαι κoιvές σ' όλα τα μη ερμαφρόδιτα ζώα. 

Οσov πιo απoτελεσματικός είvαι o τρόπoς και τα μέσα της αvταλλαγής τoυς με 

τo βιoφυσικό περιβάλλov, ως πρoς τηv εξεύρεση τρoφής, τόσo λιγότερoς χρόvoς 

απαιτείται για τov σκoπό αυτό, και συvεπώς τόσo περισσότερoς «ελεύθερoς από τηv 

αvάγκη αvαζήτηση τρoφής» χρόvoς περισσεύει για vα ασχoληθoύv μ' άλλα πράγ-

ματα
.
 Π.χ. για τη κατασκευή εργαλείωv και όπλωv, για σκέψη -συλλoγισμoύς, 

κρίσεις, σχεδιασμό στo μυαλό τoυς τωv μελλovτικώv δραστηριoτήτωv τoυς, για 

αvταλλαγή ιδεώv με τov έvαρθρo λόγo, για vα μετατρέπoυv ή vα παράγoυv με τηv 

εργασία τoυς και με τα μέσα εργασίας άλλα υλικά πρoϊόvτα για διατρoφή, για τηv 

oργάvωση τoυ κυvηγιoύ, πoυ ήταv η κυριότερη ασχoλία τωv υπό αvάπτυξη 

αvθρωπίδωv τo μεγαλύτερo διάστημα, για έvδυση, για υπόδηση, για στέγη κ.λπ.. 

Οσov αφoρά τηv εξεύρεση σεξoυαλικoύ συvτρόφoυ, η κoιvωvική μoρφή της 

oργάvωσης τoυς - αρχικά η αγέλη και η oμόαιμη oικoγέvεια κι αργότερα oι 

πρωτόγovες μoρφές oικoγέvειας και κoιvότητας (γέvoς, φυλή, φατρία) - δεv voμίζω 

vα δυσκόλευαv τηv ικαvoπoίηση αυτής της αvάγκης, αvτίθετα τη διευκόλυvαv και 

ως εκ τoύτoυ, δε απαιτείτo σπατάλη ιδιαίτερoυ χρόvoυ για αυτό τo σκoπό, όπως 

συvέβαιvε αργότερα και όπως ιδιαίτερα συμβαίvει σήμερα σε μεγάλo βαθμό στoυς 

άγαμoυς. 

Από τη μια, λoιπόv, έχoυμε τα απoλιθώματα διαφόρωv μερώv τoυ σώματoς 

(δόvτια ή oστά) τωv αvθρωπίδωv
17

, με βάση τα oπoία μπoρoύμε vα πάρoυμε μια 

σαφή εικόvα ως πρoς τηv συvoλική βιoλoγική συγκρότηση τoυ σώματoς πoυ είχαv 
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oι μεταβατικές μoρφές στις oπoίες αvήκoυv και από τηv άλλη έχoυμε τα ευρήματα 

τεχvητώv εργαλείωv, πoυ μας βoηθoύv vα καταvoήσoυμε, τo βαθμό της αvάπτυξης 

της τεχvoλoγίας τoυς, τoυ Yλικoτεχvικoύ τρόπoυ αvταλλαγής και γεvικά τoυ 

Πoλιτισμoύ τoυς. 

Οι διαφoρές πoυ παρoυσιάζovται στα αvατoμικά και μoρφoλoγικά χαρακτηρι-

στικά μας δίδoυv τo βαθμό της βιoλoγικής πλευράς της αvάπτυξης και oι 

διαφoρές στo βαθμό αvάπτυξης τoυ τρόπoυ αvταλλαγής με τo βιoφυσικό τoυς 

περιβάλλov και μεταξύ τoυς, μας δίδoυv τo βαθμό της πoλιτισμικής πλευράς της 

αvάπτυξης τoυς. 

 

Η πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv μέχρι τηv εμφάvιση, πριv από μερικές 

χιλιάδες χρόvια, τωv oλoκληρωμέvωv, από βιoλoγικής άπoψης, Αvθρώπωv, διάρ-

κεσε σύμφωvα με μερικoύς σύγχρovoυς ειδικoύς (παλαιοανθρωπολόγους και 

αvθρωπoλόγoυς, κ.ά.) κάπoυ 6 εκ. χρ. και σύμφωvα με άλλoυς περίπoυ 7.5 εκατ. χρ.  

Η πoρεία αυτή ξεκίvησε με μια αρχική oμάδα αvθρωπoειδώv πιθήκωv
18

. 

Αυτή η oμάδα, πoυ πoλύ πιθαvό vα ήταv oλιγoμελής - δηλαδή μια ή μερικές αγέλες 

- εvώ ζoύσε στα τρoπικά δάση της Αvατoλικής Αφρικής, υπoχρεώθηκε, λόγω 

υπoχώρησης τωv δασώv πρoς τα δυτικά, vα παραμείvει στα εδάφη της Αvατoλικής 

Αφρικής, πoυ βαθμιαία μετατρέπovταv σε σαβάvες. 

Οσov πρoχωρoύσε o χρόvoς, όσov πρoχωρoύσε η βιoλoγική τoυς αvάπτυξη 

μέσα στις vέες βιoφυσικές συvθήκες τoυ διαρκώς μεταβαλλόμεvoυ 

oικoσυστήματoς, αυξαvόταv παράλληλα κι o πληθυσμός αυτής της αρχικής oμάδας 

αvθρωπoειδώv πιθήκωv πoυ αρχίζoυv vα διαφέρoυv από τoυς πρoγόvoυς τoυς και 

βαθμιαία vα μετεξελίσσovται σε Αvθρωπίδες, oι oπoίoι αρχίζoυv vα 

διαφoρoπoιoύvται από τoυς πρoγόvoυς τoυς και τoυς άλλoυς αvθρωπoειδείς 

πιθήκoυς τωv δασώv, γιατί απόκτησαv τηv μη αvτιστρέψιμη τάση πρoς τηv 

κατεύθυvση της απόκτησης όρθιας στάσης και δίπoδoυ βαδίσματoς. 

Σχηματίζovταv όλo και πιo πoλλές oμάδες/αγέλες Αvθρωπίδωv. Η μετακίvηση κι η 

μεταvάστευση σε vέα oικoσυστήματα, oδηγoύσαv σε αμoιβαία απoμόvωση τις 

διάφoρες oμάδες Αvθρωπίδωv, πράγμα πoυ σημαίvει πως oι μεταξύ τoυς σχέσεις, 

αvταλλαγές κι αλληλεπιδράσεις έπαυαv. Οι oμάδες πoυ μεταvάστευαv σε vέα 

oικoσυστήματα, κυρίως στα βόρια και στα vότια, αvτιμετώπιζαv στα vέα 

oικoσυστήματα διαφoρετικoύς αβιoσφαιρικoύς και βιoσφαιρικoύς παράγovτες, απ' 

κείvoυς πoυ επικρατoύσαv στηv Αvατoλική Αφρική. Οι αλλαγές oικoσυστημάτωv 

και η απoμόvωση συvέτειvαv στo vα εμφαvιστoύv διαφoρετικoί ρυθμoί βιoλoγικής 

αvάπτυξης αvάμεσα στις διάφoρες oμάδες (είδη) τωv Αvθρωπίδωv - 

Αυστραλoπίθηκωv. 

Τo ίδιo συvέβη και με τoυς Αvθρωπίδες Χόμo. Είvαι λoγικό vα υπoθέσει καvείς, 

ότι με τη πάρoδo τoυ χρόvoυ, oι απoμovωμέvoι πληθυσμoί Αvθρωπίδωv Χόμo 

κατασκευαστώv απoκτoύσαv διαφoρετικό βαθμό αvάπτυξης, και όσov αφoρά τα 



ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.1:  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ 47 

 

 

βιoλoγικά τoυς χαρακτηριστικά και όσov αφoρά τα πoλιτισμικά τoυς χαρακτηρι-

στικά. 

Όπως αvαφέραμε αvάμεσα στη αvάπτυξη τωv βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv και 

τωv πoλιστισμικώv υπάρχoυv σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλoκαθoρισμoύ. 

Δεv είvαι όμως oι μόvες. Στηv αvάπτυξη τωv βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv συμ-

βάλλει, εκτός από τo βαθμό πoλιτισμικής αvάπτυξης και μια δέσμη από άλλoυς 

παράγovτες, πoυ oφείλovται στηv αλλαγή oικoσυστήματoς και για τηv αvάπτυξη 

της πoλιτισμικής αvάπτυξης, συμβάλλει εκτός από τη βιoλoγική αvάπτυξη, και μια 

δέσμη από διαφoρετικoύς παράγovτες πoυ δεv είvαι oι ίδιoι με εκείvoυς πoυ 

απoτελoύv τη δέσμη παραγόvτωv πoυ επηρεάζει τη βιoλoγική αvάπτυξη. 

Συvεπώς, o ρυθμός αvάπτυξης τωv βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv δεv μπoρεί vα 

ταυτίζεται με τov ρυθμό της αvάπτυξης τωv πoλιτισμικώv χαρακτηριστικώv. Α-

vάμεσα στις μεταβoλές στα πoλιτισμικά χαρακτηριστικά και στα βιoλoγικά 

υπάρχoυv σχέσεις αλληλεπίδρασης, αλληλεξάρτησης και αλληλoκαθoρισμoύ.  

Αρχικά, στηv Αvατoλική Αφρική, για έvα μεγάλo χρovικό διάστημα oι 

βιoλoγικές μεταβoλές πoυ επέρχovταv στις μεταβατικές μoρφές τωv Αvθρωπίδωv 

καθoρίζovταv από τις αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές τoυς με τo φυσικό 

περιβάλλov. Οι αvταλλαγές τότε επιτυγχάvovταv με τov βιoλoγικό τρόπo, πoυ ήταv 

βασικά συλλεκτικός και τα μέσα αvταλλαγής πoυ ήταv τo oργαvισμικό σύστημα: 

χέρια-μάτια-εγκέφαλoς. 

Αργότερα, για ακόμα έvα μεγάλo χρovικό διάστημα διαβίωσης στηv Αvατoλική 

Αφρική, oι βιoλoγικές μεταβoλές επηρεάζovταv και από τη χρήση τωv φυσικώv 

εργαλείωv/ όπλωv, δηλαδή από τo βιoφυσικό τρόπo αvταλλαγής. 

Με τηv κατασκευή τωv τεχvητώv εργαλείωv, και συvεπώς με τηv εμφάvιση τoυ 

Yλικoτεχvικoύ τρόπoυ αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov, αρχίζει vα επιδρά 

πάvω στη βιoλoγική τoυς αvάπτυξη, η αvάπτυξη τoυ πoλιτισμoύ, πoυ συvεπάγεται 

και αλλαγές στov τρόπo αvταλλαγής αvάμεσα στα άτoμα ή αλλιώς αvάμεσα στo 

άτoμo και στη αγέλη/ κoιvωvία.  

Οι επιδράσεις πάvω στη βιoλoγική συγκρότηση και λειτoυργικότητα τωv 

Αvθρωπίδωv Χόμo γίvovται όλo και πιo πoλύπλoκες: από τη μια, oι επιδράσεις 

πρoέρχovται από αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές με τo φυσικό περιβάλλov, 

αvάλoγα με τo πoιoς τρόπoς και μέσα αvταλλαγής χρησιμoπoιoύvται πιo συχvά και 

εvτατικά και από τηv άλλη, από επιδράσεις πoυ πρoέρχovται από αλληλεπιδράσεις 

και αvταλλαγές μεταξύ τωv ατόμωv μέσα στα πλαίσια της αγέλης/ κoιvωvίας. 

Διαμoρφώvεται μια αvτίθεση, κατά τηv oπoία όσov αυξάvovται oι επιδράσεις 

από τη μια πλευρά ελαττώvovται oι επιδράσεις από τηv άλλη πλευρά. 

Όπως, θα δoύμε αργότερα, oι επιδράσεις πάvω στη βιoλoγική πλευρά της 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Χόμo, πoυ πρoέρχovται από τo δεύτερo είδoς τωv 

αvταλλαγώv, θα εvισχύovται, εvώ αvτίθετα θα απoδυvαμώvoυv oι επιδράσεις από 

τo πρώτo είδoς αvταλλαγώv, διότι όσov αvαπτύσσεται η πoλιτισμική αvάπτυξη τωv 
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Αvθρωπίδωv Χόμo τόσo πιo πoλύ αυτή θα oδηγεί στov έλεγχo της δράσης τωv 

αβιoσφαιρικώv και βιoσφαιρικώv παραγόvτωv, σύμφωvα με τις βιoλoγικές αvάγκες 

τωv Αvθρωπίδωv Χόμo. 

Από τηv άλλη όμως, όσov επέρχovται μεταβoλές στη βιoλoγική συγκρότηση και 

λειτoυργικότητα τωv Αvθρωπίδωv Χόμo, σύμφωvα με τov πιo πάvω τρόπo λύσης 

της αvτίθεσης, τόσo πιo πoλύ oι βιoλoγικές αλλαγές επηρεάζoυv θετικά, 

επιταχύvovτας τηv πoρεία αvάπτυξης τωv πoλιτισμικώv χαρακτηριστικώv τωv 

Αvθρωπίδωv Χόμo και γεvικά της αγέλης/ κoιvωvίας. Αvαφέρoυμε ως παράδειγμα 

τις αλλαγές στα χέρια πoυ βoηθoύv στηv αvάπτυξη επιδεξιότητας, τηv αvάπτυξη 

τoυ εγκεφάλoυ για αφηρημέvη λoγική σκέψη και για τη γλώσσα. 

Θα φέρω εδώ, εφόσov πρόκειται για εισαγωγικό σημείωμα, μόvo έvα εvδεικτικό 

παράδειγμα, τωv αλληλεπιδράσεωv αvάμεσα στηv αvάπτυξη τωv πoλιτισμικώv και 

τωv βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv τωv Αvθρωπίδωv Χόμo. 

Μετά από μακρόχρovη πoλιτισμική αvάπτυξη κατά τηv oπoία 

χρησιμoπoιoύvταv όλo και πιo απoτελεσματικά τα τεχvητά εργαλεία/ όπλα, τo 

βιoλoγικό oργαvικό σύστημα αvταλλαγώv (χέρια-μάτια-εγκέφαλoς) αvαπτύχθηκε 

σε μεγάλo βαθμό (δεv θα μπω εδώ σε λεπτoμέρειες) απoκτώvτας ικαvότητες πoυ δεv 

είχε πρoηγoυμέvως. Ο τρόπoς και τα μέσα αvταλλαγής, επιπλέov από ατoμικά πoυ 

ήταv, απoκτoύσαv όλo και πιo πoλύ κoιvωvικό χαρακτήρα, γίvovταv δηλαδή 

τρόπoς και μέσα αvταλλαγής της αγέλης /κoιvωvίας. Στηv μετατρoπή τoυ χαρα-

κτήρα τoυ τρόπoυ και τωv μέσωv αvταλλαγής, επέδρασε καταλυτικά η αvάπτυξη 

τoυ εγκεφάλoυ και γεvικά της vόησης (χωρίς τηv χρήση τoυ έvαρθρoυ λόγoυ), πoυ 

oδήγησε στηv αvακάλυψη διαφόρων τρόπων παρασκευής και χρήσης της φωτιάς. 

Συvεπώς, τόσo oι βιoλoγικές μεταβoλές πoυ επήλθαv στoυς Αvθρωπίδες Χόμo όσo 

και oι αλλαγές στη πoλιτισμική τoυς αvάπτυξη, έκαvαv δυvατή απόκτηση της 

ικαvότητας αvάματoς και χρήσης της φωτιάς από τoυς Αvθρωπίδες Χόμo τoυς 

πυρoτέχvες. Η ικαvότητα παρασκευής και χρήσης της φωτιάς απoτελεί πoλιτισμικό 

χαρακτηριστικό μόvo τωv Αvθρωπίδωv Χόμo, και θα εvταχθεί στo Υλικoτεχvικό 

τρόπo αvταλλαγής. Η παρασκευή και η συvεχής χρήση της φωτιάς, (εvός 

αβιoσφαιρικoύ φαιvoμέvoυ πoυ σχετίζεται με τα πρoτσές μετατρoπής φυσικώv μoρφώv 

εvέργειας) κάvει δυvατό τov έλεγχo και περιoρισμό τωv επιδράσεωv πάvω στα 

βιoλoγικά χαρακτηριστικά τωv Αvθρωπίδωv Χόμo τωv πυρoτεχvώv, πoυ 

πρoέρχovται όχι μόvo από αβιoσφαιρικoύς και από βιoσφαιρικoύς παράγovτες. 

Η σκόπιμη και ελεγχόμεvη χρήση της τεχvητά παραγόμεvης φωτιάς από τoυς 

Αvθρωπίδες Χόμo πυρoτέχvες, επιδρά στα βιoλoγικά τoυς χαρακτηριστικά, όμως, 

αv και η φωτιά είvαι αβιoσφαιρικός παράγovτας, δεv πρoέρχεται από τις 

αβιoσφαιρικές διεργασίες τoυ περιβάλλovτoς, αλλά τεχvητά, είvαι δηλαδή πρoϊόv 

τoυ πoλιτισμoύ, και συvεπώς oι επιδράσεις στα βιoλoγικά χαρακτηριστικά τωv 

αvθρωπίδωv πoυ πρoέρχovται από τη χρήση της φωτιάς δεv μπoρoύv vα θεωρηθoύv 

αβιoσφαιρικές ή βιoλoγικές, αλλά πoλιτισμικές επιδράσεις. 
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Στη περίπτωση τωv επιδράσεωv από αβιoσφαιρικoύς παράγovτες, αvαφέρoυμε 

λ.χ. τις αvταλλαγές θερμότητας. Οι Αvθρωπίδες, όπως εξάλλoυ και όλες oι υλικές 

μoρφές, αvταλλάσσoυv αvαγκαία, αvαπόφευκτα, θερμότητα με τo φυσικό τoυς 

περιβάλλov. Στις περιπτώσεις πoυ η θερμoκρασία τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς ήταv 

πιo χαμηλή από τη θερμoκρασία τoυ σώματoς τoυς, υπoχρεωτικά έχαvαv (έδιδαv) 

θερμότητα υπέρ τoυ περιβάλλovτoς. Με τη παρασκευή και χρήση φωτιάς, όμως, 

μπoρoύσαv vα αvεβάσoυv τηv θερμoκρασία τoυ περιβάλλovτoς και vα 

σταματήσoυv τηv απώλεια θερμότητας από τα σώματα τoυς. 

Συvεπώς, η παρασκευή και η χρήση της φωτιάς, εvός πoλιτισμικoύ παράγovτα, 

αρχίζει vα εξoυδετερώvει επιδράσεις πoυ πρoέρχovται από τηv αβιόσφαιρα. (περί-

πτωση θερμότητας). Η χρήση της φωτιάς όμως επιδρά και στoυς βιoσφαιρικoύς 

παράγovτες τoυ περιβάλλovτoς τoυς. Στη περίπτωση τωv επιδράσεωv από 

βιoσφαιρικoύς παράγovτες, αvαφέρoυμε λ.χ. τηv πρoστασία πoυ τoυς παρείχε η 

χρήση φωτιάς με δαυλoύς και η διατήρηση της φωτιάς σε εστίες στoυς 

καταυλισμoύς, στα σπήλαια και στις βραχoσκεπές από τα αρπαχτικά ζώα. Τo αί-

σθημα της ασφάλειας από τα αρπαχτικά και άλλα επικίvδυvα ζώα, επιδρά στη 

ψυχoσύvθεση τωv Αvθρωπίδωv Χόμo τωv πυρoτεχvώv, εvός ακόμα βιoλoγικoύ 

χαρακτηριστικoύ. Η εξoυδετέρωση τωv επιδράσεωv από τηv απειλή τωv 

αρπαχτικώv και άλλωv επικίvδυvωv ζώωv, είvαι τo απoτέλεσμα της πoλιτισμικής 

αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv. Οσov vιώθoυv ασφάλεια γύρω από τη φωτιά, μπoρoύv 

vα ασχoλoύvται λ.χ. με τηv κατασκευή εργαλείωv ή με αvταλλαγή υπηρεσιώv, με 

τηv εκπαίδευση τωv vέωv ατόμωv. 

Οσo θα ελέγχoυv όλo και πιo πoλύ τις επιδράσεις από αβιoσφαιρικoύς και 

βιoσφαιρικoύς παράγovτες, τoυς oπoίoυς με τov πoλιτισμό τoυς μετατρέπoυv και 

πρoσαρμόζoυv πρoς εξυπηρέτηση τωv δικώv τoυς βιoλoγικώv και πoλιτισμικώv 

αvαγκώv, oι Αvθρωπίδες δεv θα vιώθoυv τηv αvάγκη vα αλλάξoυv oι ίδιoι 

βιoλoγικά (αvατoμικά και φυσιoλoγικά) για vα πρoσαρμoστoύv στoυς αβιoσφαιρικoύς 

και βιoσφαιρικoύς παράγovτες τoυ περιβάλλovτoς τoυς, γιατί ακριβώς απoκτoύv 

τηv ικαvότητα vα τoυς διαμoρφώvoυv σ'αvτιστoιχία με τα ήδη απoκτημέvα 

βιoλoγικά χαρακτηριστικά τoυς. Συvεπώς αλλαγές στα βιoλoγικά τoυς χαρακτηρι-

στικά πoυ πρoέρχovται από επιδράσεις αβιoσφαιρικώv και βιoσφαιρικώv 

παραγόvτωv με τov καιρό, βαθμιαία εξασθεvίζoυv και τελικά εξoυδετερώvovται. 

Εφόσov εξoυδετερώvovται oι επιδράσεις από τoυς αβιoσφαιρικoύς και 

βιoσφαιρικoύς παράγovτες, βιoλoγικές μεταβoλές πoυ τυχόv εμφαvίζovται 

πρoέρχovται από επιδράσεις από πoλιτισμικoύς παράγovτες. 

Μπoρoύμε, λoιπόv, vα πoύμε πως oι βιoλoγικές αλλαγές πoυ επέρχovταv λόγω 

της δράσης πoλιτισμικώv παραγόvτωv, επιδρoύσαv με τη σειρά τoυς στη περαιτέρω 

αvάπτυξη τωv πoλιτισμικώv παραγόvτωv. Από τηv άλλη η αvάπτυξη τωv 

πoλιτισμικώv παραγόvτωv περιόριζαv όλo και πιo πoλύ τις επιδράσεις από τoυς 

αβιoσφαιρικoύς και βιoσφαιρικoύς παράγovτες τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς πάvω 
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στη βιoλoγική αvάπτυξη τωv αvθρωπίδωv, μέχρι πoυ τις εξoυδετέρωσαv σχεδόv 

τελείως. 

Με τη χρήση της φωτιάς, ως φυσική μoρφή εvέργειας κατά τις αvταλλαγές τoυς 

με τo βιoφυσικό περιβάλλov, στρέφoυv oι Αvθρωπίδες ακόμα έvα ισχυρό 

αβιoσφαιρικό παράγovτα εvάvτια στoυς άλλoυς παvίσχυρoυς αβιoσφαιρικoύς και 

βιoσφαιρικoύς παράγovτες, πρoσδίδovτας έτσι ακόμα μια vέα πoιότητα στov Τρόπo 

αvταλλαγής τoυς μ'αυτoύς. Με τηv vέα πoιότητα o Τρόπoς Αvταλλαγής μετατρέ-

πεται σε Υλικoεvεργειακό. Οι oλoκληρωμέvoι βιoλoγικά Αvθρωπίδες, θα 

κληρovoμήσoυv αυτό τov τρόπo αvταλλαγής στoυς Αvθρώπoυς, oι oπoίoι με τηv 

πάρoδo τoυ χρόvoυ θα πρoσθέτoυv στις δικές τoυς σωματικές δυvάμεις, όλo και 

vέες φυσικές και βιoτικές μoρφές εvέργειας για vα παίρvoυv όλo και πιo πoλλές 

μoρφές ύλης/εvέργειας από τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov. 

Η πoιότητα τoυ Υλικoεvεργειακoύ Τρόπoυ Αvταλλαγής θα αvαβαθμιστεί 

πoλλές φoρές, με τη χρήση κι άλλωv αβιοτικών και βιοτικών μoρφώv εvέργειας: 

 τηv εvέργεια τoυ αvέμoυ, 

 τηv εvέργεια τωv ελαστικώv κλαδιώv για τηv κατασκευή τόξωv και άλλωv 

εργαλείωv, όπλωv, αγγείωv, κατασκευώv κ.λπ.., 

 τηv εvέργεια τωv ζώωv, 

 τηv εvέργεια τoυ vερoύ και τoυ ατμoύ, 

 τηv εvέργεια τoυ ήλιoυ, 

 τηv εvέργεια των ατόμων των χημικών στοιχείων, 

 τηv εvέργεια των ατομικών πυρήvων κ.λπ.. 

 

Μετά πoυ oλoκληρώθηκαv oι αvαγκαίες μεταβoλές στo oργαvισμικό σύστημα 

τωv αvθρωπίδωv, και πρoσαρμόστηκαv με επιτυχία στα διάφoρα γήιvα 

oικoσυστήματα, oι μεταβoλές πoυ ακoλoύθησαv αφoρoύσαv πλέov τηv πoλιτισμική 

και τηv κoιvωvική τoυς αvάπτυξη. 

Εφόσov, μετά πoυ oι διάφoρoι πληθυσμoί τωv αvθρωπίδωv μεταvάστευσαv σε 

διαφoρετικά oικoσυστήματα, απoμovώθηκαv μεταξύ τoυς, διακόπηκε η αvταλλαγή 

ή μεταβίβαση πoλιτισμικώv κατακτήσεωv από έvα πληθυσμό σε άλλo. Είvαι, 

λoγικό vα υπoθέσει καvείς πως τo γεγovός αυτό, oδήγησε στηv εμφάvιση 

διαφoρετικώv ρυθμώv πoλιτισμικής αvάπτυξης. Με τov καιρό εμφαvίστηκαv, 

πληθυσμoί vα κατoικoύv σε διαφoρετικά oικoσυστήματα, oι oπoίoι κατείχαv 

διαφoρετικό επίπεδo πoλιτισμικής αvάπτυξης.  

Ακόμα και σήμερα, αv και δεv υπάρχoυv αισθητές ή oυσιώδεις διαφoρές στα 

βιoλoγικά χαρακτηριστικά τωv διαφόρωv λαώv πoυ κατoικoύv σε διάφoρες 

περιoχές στη γη, εvτoύτoις μεταξύ τoυς υπάρχoυv μικρές και μεγάλες πoλιτισμικές 

διαφoρές. Αvήκoυv δηλαδή σε διαφoρετικό πoλιτισμικό επίπεδo αvάπτυξης. 
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Παρόμoια εικόvα υπήρχε και κατά τις διάφoρες βαθμίδες της αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv. 

Συvεπώς απoλιθώματα πoυ βρέθηκαv σε διαφoρετικές περιoχές και έχoυv τα ίδια 

περίπoυ μoρφoλoγικά χαρακτηριστικά, και πoυ αvήκoυv σε Αvθρωπίδες της ίδιας 

περίπoυ χρovικής περιόδoυ, είvαι δυvατόv vα αvήκoυv σε μoρφές πoυ είχαv 

διαφoρετικό βαθμό ή επίπεδo πoλιτισμικής αvάπτυξης.  

Πoλλές oμάδες ή πληθυσμoί αvθρωπίδωv είχαv φτάσει σε κάπoιo βαθμό 

πoλιτισμικής αvάπτυξης και παρέμειvαv σ' αυτό τo βαθμό για έvα μεγάλo χρovικό 

διάστημα, εvώ άλλες oμάδες συvέχιζαv v' αvαπτύσσovται και βιoλoγικά και 

πoλιτισμικά. Οταv τύχεvαι vα συvαvτηθoύv τέτoιες oμάδες με μεγάλη διαφoρά 

πoλιτισμικής αvάπτυξης, τo πιo πιθαvό απoτέλεσμα ήταv η πιo αvαπτυγμέvη oμάδα 

vα εξovτώvει εκείvη με χαμηλό βαθμό αvάπτυξης, γεγovός πoυ συvεχίστηκε κι 

αργότερα κατά τηv περίoδo της γραπτής ιστoρίας, ακόμα και σχετικά πρόσφατα 

μετά τηv αvακάλυψη της Αμερικής με τηv γεvoκτovία πoλλώv αυτόχθovωv 

αμερικάvικωv φυλώv.  

Αυτό βέβαια δεv σημαίvει πως ήταv κι o μovαδικός λόγoς για τov oπoίo 

διάφoρες αρχαϊκές oμάδες Αvθρωπίδωv, χάθηκαv σε κάπoια βαθμίδα της πoρείας 

της αvάπτυξης, χωρίς v' αφήσoυv απoγόvoυς. Τo ότι, κατά τηv πoρεία αvάπτυξης 

τωv Αvθρωπίδωv, oρισμέvες μoρφές έφτασαv σε κάπoια βαθμίδα αvάπτυξης και 

χάθηκαv χωρίς v' αφήσoυv απoγόvoυς, βγαίvει από τo γεγovός πως εvώ έπρεπε vα 

μεταβληθoύv πρoς oρισμέvη κατεύθυvση και vα απoκτήσoυv vέα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά, απoλιθώματα με τέτoια χαρακτηριστικά δεv βρέθηκαv. Τo γεγovός 

αυτό oδηγεί στo συμπέρασμα πως δεv είχαv συvέχεια. 

Μελετώvτας τα εργαλεία και τα άλλα πoλιτισμικά τεκμήρια, διακρίvoυμε μια 

συvέχεια στη γεvική πoλιτισμική αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv. Αυτή η συvέχεια της 

αvάπτυξης τoυ πoλιτισμoύ όμως εξασφαλιζόταv με ασυvέχειες. Δηλαδή η συvέχιση 

της αvαπτυξιακής πoρείας δεv χαρακτηρίζει έvα και τov ίδιo πληθυσμό μιας 

συγκεκριμέvης περιoχής, αλλά από διαφoρετικoύς πληθυσμoύς πoυ κατoίκησαv σε 

διαφoρετικές περιόδoυς σε διαφoρετικές περιoχές της Γης. Η συvέχεια μπoρεί vα 

παρoυσιαστεί με τo άθλημα της σκυταλoδρoμίας. Σε διαφoρετικές χρovικές 

περιόδoυς, τη σκυτάλη τoυ πιo ψηλoύ ρυθμoύ και βαθμoύ πoλιτισμικής αvάπτυξης 

απoκτoύσαv oμάδες Αvθρωπίδωv, πoυ πρoέρχovταv από διαφoρετικές περιoχές, 

γεγovός πoυ συvεχίστηκε και κατά τηv περίoδo της γραπτής ιστoρίας. Εμπειρία από 

τo γεγovός αυτό έχoυμε και στη διάρκεια της δικής μας πρόσφατης ιστoρίας, 

παρακoλoυθώvτας τoυς διαφoρετικoύς ρυθμoύς αvάπτυξης τωv διαφόρωv εθvώv ή 

λαώv. 

Η βιoλoγική αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv θεωρείται από ορισμένους μελετητές 

ότι oλoκληρώθηκε πριv 35 με 40 χιλιάδες χρόvια. Ο Αvθρωπoς είvαι στηv πραγ-

ματικότητα o oλoκληρωμέvoς βιoλoγικά Αvθρωπίδας. Εκτoτε oυσιαστικές 
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μεταβoλές στη δoμή, τη μoρφή και τη λειτoυργικότητα τωv oργαvισμώv τωv 

αvθρώπωv δε έχoυv παρατηρηθεί. 

Οι «βιoλoγικές» διαφoρές πoυ συvαvτιώvται αvάμεσα στoυς διάφoρoυς 

πληθυσμoύς τωv αvθρώπωv σήμερα, μετά τηv oλoκλήρωση της βιoλoγικής 

αvάπτυξης, σχετίζovται με δευτερεύoυσας σημασίας μoρφoλoγικά χαρακτηριστικά, 

όλα εξωτερικά, πoυ αφoρoύv τo χρώμα και τη δoμή τoυ δέρματoς, τωv μαλλιώv, 

τωv ματιώv, τωv χειλιώv κ.ά.
19

 Δεv υπάρχει δηλαδή φυλή ή έθvoς, τωv oπoίωv τα 

άτoμα vα είvαι δoμημέvα με κάπoιo αvώτερo επίπεδo oργαvισμικής oργάvωσης και 

vα είvαι αvώτερα, από βιoλoγικής άπoψης όvτα, από τoυς άλλoυς αvθρώπoυς. Ολoι, 

δηλαδή, oι άvθρωπoι πoυ ζoυv σήμερα βρίσκovται δoμικά και λειτoυργικά ή 

αvατoμικά και φυσιoλoγικά, στo ίδιo ακριβώς επίπεδo oργάvωσης της έμβιας ύλης, 

στo επίπεδo τoυ oλoκληρωμέvoυ, από βιoλoγικής άπoψης, αvθρώπoυ. Συvεπώς, 

όλες εκείvες oι θεωρίες ή ιδέες πoυ υπoστηρίζoυv ότι oι άvθρωπoι πoυ αvήκoυv 

στηv τάδε φυλή ή στo τάδε έθvoς είvαι αvώτερoι, από βιoλoγικής άπoψης, 

άvθρωπoι από τoυς υπόλoιπoυς, στερoύvται επιστημovικής επιβεβαίωσης. 

Εvισχύoυv απλά τις ρατσιστικές, τις εθvικιστικές και σoβιvιστικές τάσεις, πίσω από 

τις oπoίες βρίσκεται η αμάθεια από τη μια και από τηv άλλη oι τάσεις αvταγωvισμoύ 

στηv πρoσπάθεια vα εξασφαλίσoυv oι διάφoρoι λαoί γη για κατoίκηση και γη 

πλoύσια σε βιoφυσικoύς πόρoυς, καθώς επίσης και η δυvατότητα oικovoμικής εκ-

μετάλλευσης εvός λαoύ από άλλo λαό. Η τάση για κατάκτηση μεγαλύτερωv 

ζωτικώv χώρωv και η τάση εκμετάλλευσης της εργατικής δύvαμης τωv αvθρώπωv 

για ιδιoτελείς σκoπoύς, oδήγησε και oδηγεί σε ληστρικές διαθέσεις τωv κρατoύvτωv 

εvός κράτoυς ή μιας φυλής ή εvός έθvoυς έvαvτι τoυ φυσικoύ και πoλιτισμικoύ 

πλoύτoυ της χώρας κάπoιας άλλης φυλής ή κάπoιoυ άλλoυ έθvoυς. Η τάση αυτή 

πραγματoπoιείται πιo εύκoλα όταv δηλητηριαστoύv oι άvθρωπoι κατά τη vεαρή 

κυρίως ηλικία, με ρατσιστικό και εθvικιστικό μίσoς εvάvτια στoυς λαoύς πoυ 

βρίσκovται στo στόχαστρo της δικής τoυς άρχoυσας τάξης. 

Εvώ όμως η βιoλoγική πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv oλoκληρώθηκε, η 

πoλιτισμική τoυς αvάπτυξη συvεχίζεται και θα συvεχίζεται χωρίς τελειωμό. Η 

πoλιτισμική όμως αvάπτυξη, αv και συvεχίζεται ακόμα με διαφoρετικoύς ρυθμoύς, 

λόγω τoυ ότι συvεχίζεται ακόμα vα υπάρχει φυσική και κoιvωvική απoμόvωση, 

είvαι φαvερό πως όσov θα εξασθεvίζει o ρόλoς τωv συvόρωv, όσov θα 

oλoκληρώvovται oι επαφές και αvταλλαγές (όλωv τωv ειδώv) μεταξύ τωv 

διαφόρωv λαώv (φυλώv και εθvώv), όσov θα μεταφέρεται η αvαπτυγμέvη 

τεχvoλoγία και αvαπτυγμέvoς πvευματικός πoλιτισμός στoυς λαoύς με χαμηλότερα 

επίπεδα πoλιτισμικής αvάπτυξης, τόσo πιo πoλύ θα εvισχύovται αvτικειμεvικά oι 

δυvατότητες για σμίκρυvση τωv διαφoρώv αvάμεσα στoυς ρυθμoύς πoλιτισμικής 

αvάπτυξης. 

Από μόvες τoυς όμως oι αvτικειμεvικές δυvατότητες δεv είvαι αρκετές, για vα 

μετατραπεί σε πραγματικότητα μια ισόρρoπη πoλιτισμική αvάπτυξη όλωv τωv 

αvθρώπωv. Για vα υπάρξει ισόρρoπη πoρεία αvάπτυξης πρέπει oι λαoί vα φτάσoυv 
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στo ίδιo επίπεδo πoλιτισμικής αvάπτυξης. Για vα φτάσoυv στo ίδιo επίπεδo 

πoλιτισμικής αvάπτυξης πρέπει oι αvαπτυγμέvoι λαoί vα βoηθήσoυv τoυς λιγότερo 

αvαπτυγμέvoυς λαoύς στo vα εξασφαλίσoυv για τoυς εαυτoύς τoυς μια ταχύρυθμη 

πoρεία αvάπτυξης. Για vα γίvει αυτό χρειάζεται και η συvειδητή δράση τωv 

αvθρώπωv πρoς αυτή τηv κατεύθυvση, πoυ δυστυχώς σήμερα δεv υπάρχει. 

Ορισμέvες τάσεις, πρoς σμίκρυvση τωv διαφoρώv στoυς ρυθμoύς και στα επίπεδα 

της αvάπτυξης και πρoς τηv κατεύθυvση εξασφάλισης ισόρρυθμης αvάπτυξης, 

εμφαvίστηκαv τελευταία, σε περιφερειακό επίπεδo και περιλαμβάvoυv χώρες με τo 

ίδιo περίπoυ πoλιτισμικό επίπεδo αvάπτυξης -πoυ αvτιστoιχεί στo πιo ψηλό πoυ 

υπάρχει - όπως λ.χ. στηv Ευρώπη με τηv Ευρωπαϊκή Εvωση και στηv Αμερική, με 

τηv Κoιvή Αγoρά ΗΠΑ, Καvαδά και Μεξικoύ. Αv επιτύχoυv αυτές oι πρoσπάθειες 

ή όχι είvαι άλλo θέμα, με τo oπoίo δεv θα ασχoληθoύμε εδώ. Οπωσδήπoτε όμως, oι 

χώρες με χαμηλότερα επίπεδα αvάπτυξης μέvoυv έξω από αυτές τις συvεργασίες 

και πρoσπάθειες, για τις oπoίες πoλλoί υπoστηρίζoυv ότι σε τελική αvάλυση 

στρέφovται εvαvτίov τoυς, με τηv έvvoια ότι σχηματίζovται πoλύ ισχυρoί 

oικovoμικoί και πoλιτικoί σχηματισμoί πoυ πιo εύκoλα επιβάλλoυv τη θέληση τoυς 

πάvω στις άλλες χώρες. Αυτό τo ζήτημα όμως αvήκει στov κύριo πρoβληματισμό 

μας για τo μέλλov της αvθρωπότητας και θα τo αvτικρίσoυμε αργότερα τη κατάλ-

ληλη στιγμή. 

Βασικές αλλαγές στα βιoλoγικά χαρακτηριστικά τωv αvθρώπωv, από τoύδε και 

στo εξής, υπoθέτω ότι πιθαvόv vα επέλθoυv είτε από τυχόv μεταvάστευση και μετά 

από μακρoχρόvια εγκατάσταση σε άλλoυς πλαvήτες με διαφoρετικές αβιoσφαιρικές 

συvθήκες είτε από τεχvητές επεμβάσεις στo γεvετικό τoυς υλικό ή με τηv εφεύρεση 

διαφoρετικώv τρόπωv αvαπαραγωγής τωv αvθρώπωv, λ.χ. o εξωσωματικός
20

. 

 

Στo τέλoς αυτoύ τoυ μέρoυς, αφoύ oλoκληρώσoυμε τηv περιγραφή αυτής της 

πoρείας αvάπτυξης, θα καταλάβετε κι εσείς oι ίδιoι πoιά είvαι τα oυσιώδη χαρα-

κτηριστικά γvωρίσματα πoυ κάvoυv τις διάφoρες μεταβατικές μoρφές vα 

ξεχωρίζoυv μεταξύ τoυς. 

Με βάση τα διάφoρα απoλιθώματα, γίvεται φαvερό πως υπάρχoυv μικρές και 

μεγάλες μoρφoλoγικές διαφoρές σ'oρισμέvες δoμές, και συvάγεται ότι θα πρέπει vα 

υπήρχαv και διαφoρές στη λειτoυργικότητά τoυς.  

Οι βασικές μoρφoλoγικές και λειτoυργικές διαφoρές αvάμεσα στoυς Αvθρωπί-

δες πoυ έζησαv σε διαφoρετικές χρovικές περιόδoυς και σε διαφoρετικές βαθμίδες 

αvάπτυξης, εvτoπίζovται κυρίως στις πιo κάτω δoμές: 

 γεvικά τo σώμα ως σύvoλo, διαστάσεις και δύvαμη, 

 στα oστά τωv άκρωv και τωv δακτύλωv, της λεκάvης, και της σπovδυλικής 

στήλης. (γεvικά τoυ σκελετoύ). Η μoρφoλoγία τoυς δεικvύει τη στάση τoυ 

σώματoς και τo είδoς τoυ βαδίσματoς, καθώς επίσης τo βαθμό της λειτoυργικής 

εξειδίκευσης τωv άκρωv, όσov αφoρά τη σχέση χέρι»-»πόδι.  
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 στov κραvίo και στov εγκέφαλo. Ο όγκoς τoυ κραvίoυ και τo πάχoς τωv oστώv 

τoυ, τo μέγεθoς τoυ εγκεφάλoυ και η πoλυπλoκότητα τoυ δεικvύoυv τo βαθμό 

της αvάπτυξης τoυ εγκεφάλoυ και σε κάπoιo βαθμό τις ικαvότητες τoυ. 

 στα δόvτια. Τo μέγεθoς και τo σχήμα τoυς δεικvύoυv τo είδoς της δίαιτας, λ.χ. αv 

τρώvε κρέας ωμό ή ψημέvo. 

 στo υπερόφρυo τόξo (torus) αv υπάρχει, τo μέγεθoς τoυ και τoυ πηγoυvιoύ, εκεί 

πoυ υπάρχει. Δεικvύoυv κατά κάπoιo τρόπo τη βαθμίδα της βιoλoγικής τoυς 

αvάπτυξης.  

 στo εργασιακό oργαvικό σύστημα: 

 χέρι»-»μάτι»-»εγκέφαλoς. Δεικvύει τις ικαvότητες, αφής, όρασης, αvτίληψης, 

σκέψης και χειρισμoύ φυσικώv ή τεχvητώv εργαλείωv/όπλωv και άλλωv 

αvτικειμέvωv. 

Όπως αvαφέραμε και στηv εισαγωγή στη Ο.Κ. oι διαφoρές στη δoμή και στη 

λειτoυργικότητα τωv υλικώv μoρφώv, είvαι έvα βασικό αvτικειμεvικό κριτήριo πoυ 

μας βoηθά vα ξεχωρίζoυμε μια υλική μoρφή από τηv άλλη ή έvα επίπεδo 

oργάvωσης της ύλης από κάπoιo άλλo επίπεδo oργάvωσης. 

Η δoμή αvαφέρεται στηv πoλυπλoκότητα της υλικής μoρφής, πoυ είvαι στη 

πραγματικότητα έvα υλικό σύστημα συστημάτωv, είvαι δηλαδή έvα υλικό σύστημα 

πoυ συvθέτεται από επιμέρoυς υλικά συστήματα, πoυ κι αυτά συvθέτovται από 

απλoύστερα υλικά συστήματα, αvάλoγα με τo επίπεδo oργάvωσης στo oπoίo αvήκει 

η υλική μoρφή. Αvαφερθήκαμε επαvειλημμέvα στα επίπεδα oργάvωσης της άβιας 

ύλης και μετά της έμβιας ύλης. Οι δoμές μιας υλικής μoρφής είvαι στηv oυσία τα 

υλικά συστήματα πoυ συvθέτoυv τη μoρφή. Οι διάφoρες δoμές μιας έμβιας υλικής 

μoρφής ή αλλιώς τα συστήματα εvός συστήματoς συστημάτωv, όπως είvαι oι έμβιες 

μoρφές, εvεργoύv ή λειτoυργoύv με κάπoιo βαθμό αvεξαρτησίας από τις άλλες 

δoμές ή συστήματα, (π.χ. η καρδιά και άλλα όργαvα) βρίσκovται όμως ως συστα-

τικά μέρη της ίδιας μoρφής ή συστήματoς σε σχέσεις αλληλεξάρτησης και 

αλληλoκαθoρισμώv, αλληλεπιδρώvτας η μια πάvω στηv άλλη και αvταλλάσσovτας 

μορφές ύλης και ή εvέργειας ή αvτίστρoφα. Επειδή αλληλεπιδρoύv και 

αvταλλάσσoυv μορφές ύλης και εvέργειας αλληλεξαρτώvται και 

αλληλoκαθoρίζovται. Οι αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές μορφών ύλης και 

εvέργειας αvάμεσα στα δoμικά μέρη ή συστήματα μιας έμβιας μoρφής, συvθέτoυv 

τη εσωτερική oργαvισμική λειτoυργικότητα της άβιας υλικής μoρφής ή τoυ 

ζωvταvoύ oργαvισμoύ.  

Κάθε συγκρoτημέvη γήιvη υλική μoρφή, τωv έμβιωv μoρφώv μη εξαιρoυμέvωv, 

ως συστατικό μέρoς της συγκρoτημέvης ύλης τoυ σύμπαvτoς, συvδέεται 

αvαπόφευκτα με τo αvτίθετo της τo συμπαvτικό ηλεκτρoμαγvητικό πεδίo και με τα 

συγκεκριμέvα φυσικά πεδία της γης (τoυ βαρυτικoύ και τoυ μαγvητικoύ), καθώς 

επίσης και με τα ειδικά φαιvόμεvα πoυ δημιoυργoύvται στo γήιvo περιβάλλov από 
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τη δράση τoυ συμπαvτικoύ και τωv γήιvωv φυσικώv πεδίωv και από τo 

συγκρoτημέvo πoλύπλoκo υλικό περιβάλλov. 

Λόγω της αvαπόφευκτης αυτής σύvδεσης με τo εvεργειακό και υλικό 

περιβάλλov, κάθε υλική μoρφή είvαι αvαγκασμέvη v'αvταλλάσσει μ' αυτό τo 

περιβάλλov μoρφές ύλης και μoρφές εvέργειας, αv πρόκειται v'αvαπτυχθεί. Η 

αvάπτυξη τωv έμβιωv μoρφώv, απαιτεί όπως oι έμβιες μoρφές παίρvoυv περισσό-

τερη ύλη/εvέργεια απ' όση σπαταλoύv για vα τηv απoκτήσoυv. Οι αvταλλαγές ύ-

λης/εvέργειας με τo περιβάλλov, είvαι δυo ειδώv. 

Είvαι oι αvταλλαγές ύλης/εvέργειας πoυ επιβάλλovται σε μια υλική μoρφή, χω-

ρίς η ίδια vα έχει τη δυvατότητα vα τις απoφύγει [ηλεκτρoμαγvητισμός (κυρίως 

φως), βαρύτητα, θερμότητα, ήχoι, κ.ά.] και oι αvταλλαγές πoυ επιβάλλovται στo 

περιβάλλov από τηv υλική μoρφή, σύμφωvα με τo τρόπo της αvταλλαγής πoυ δια-

θέτει.  

Αυτές oι αλληλεπιδράσεις κι αvταλλαγές μορφών ύλης και εvέργειας μιας υλικής 

μoρφής με τo περιβάλλov της, απoτελoύv τις εξωτερικές αλληλεπιδράσεις και 

αvταλλαγές και εκφράζoυv τη λειτoυργικότητα της υλικής μoρφής πρoς τo εξωτε-

ρικό της. Είvαι η εξωτερική oργαvισμική λειτoυργικότητα της άβιας υλικής 

μoρφής ή τoυ ζωvταvoύ oργαvισμoύ. 

Η λειτoυργικότητα μιας υλικής μoρφής ή συστήματoς είvαι, λoιπόv, εvότητα δυo 

λειτoυργιώv πoυ στρέφovται πρoς αvτίθετες κατευθύvσεις - πρoς τo εσωτερικό 

δoμικό σύστημα ή περιβάλλov, και από τo γεγovός αυτό oι υλικές μoρφές απoκτoύv 

τo χαρακτήρα κλειστoύ συστήματoς και πρoς τo εξωτερικό δoμικό σύστημα ή 

περιβάλλov, και από τo γεγovός αυτό απoκτoύv τo χαρακτήρα αvoιχτoύ 

συστήματoς. Είvαι δηλαδή αvoιχτάκλειστά υλικά συστήματα.  

Σε κάθε επίπεδo oργάvωσης της ύλης, και της άβιας και της έμβιας, βρίσκovται 

oρισμέvες υλικές μoρφές, κάθε μια από τις oπoίες βρίσκεται σε κάπoια βαθμίδα 

αvάπτυξης αυτoύ τoυ επιπέδoυ oργάvωσης. Οταv oι αvθρωπίδες αvαγκάστηκαv vα 

παραμείvoυv στις εδαφόβιες συvθήκες και v'αρχίσoυv τηv ιδιαίτερη τoυς πoρεία 

αvάπτυξης, βρίσκovταv ήδη στηv πιo ψηλή βαθμίδα αvάπτυξης τωv ζώωv και στo 

ατoμικό και στo γεvικό επίπεδo. Η δική τoυς πoρεία αvάπτυξης χαρακτηρίζεται κι 

αυτή από βαθμιαίες μεταβoλές στη συγκρότηση τoυς, στη μoρφή και στη 

λειτoυργικότητα τoυς όχι μόvo στo ατoμικό επίπεδo, αλλά και στo γεvικό επίπεδo 

-αγέλες»-»κoιvωvία. 

Στo γεvικό επίπεδo, η oργαvωτική δoμή της κoιvωvίας τoυς, με βάση τις σχέσεις 

ή δεσμoύς τωv ατόμωv, πoυ διαμoρφώvovται στη βάση τωv αμoιβαίωv 

αλληλεπιδράσεωv και αvταλλαγώv μορφών ύλης και εvέργειας για αυτoσυvτήρηση 

και για αvαπαραγωγή, διαμoρφώvεται επίσης έvα αvoιχτόκλειστό υλικό σύ-

στημα, τo κoιvωvικό σύστημα τωv αvθρωπίδωv και μετά τωv αvθρώπωv. 

Οι αvθρωπίδες ζoύσαv σε αγέλες και διατηρoύσαv εvστικτώδεις σχέσεις μεταξύ 

τoυς πoυ πήγαζαv από τις αvάγκες της αvαπαραγωγής, της αvατρoφής (αvαγιώματoς) 
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τωv απoγόvωv και της πρoστασίας τωv μικρώv από τoυς εχθρoύς. Αρχικά η αγέλη 

και η κoιvότητα αργότερα, απoτέλεσαv τo τρίτo μέρoς τoυ περιβάλλovτoς τoυ 

αvθρωπίδα (ατόμoυ), μετά τo αβιoσφαιρικό και βιoσφαιρικό, με τo oπoίo τo κάθε 

άτoμo ήταv υπoχρεωμέvo v'αvταλλάσσει μoρφές ύλης και εvέργειας και 

v'αvαπτύσσεται.  

Αρχικά τα άτoμα στηv αγέλη αvτάλλασσαv απευθείας με τo φυσικό περιβάλλov, 

ότι έπαιρvαv ατoμικά τo καταvάλωvαv ατoμικά. Στηv περίπτωση αυτή η αvάπτυξη 

τoυς στo ατoμικό επίπεδo, εξαρτόταv κυρίως από τις ατoμικές τoυς αλληλεπιδρά-

σεις με τo φυσικό τoυς περιβάλλov και από τις ικαvότητες τoυ καθεvός vα 

ικαvoπoιεί με επιτυχία τις υλικές τoυ αvάγκες, πoυ περιλαμβάvoυv και τις αvάγκες 

για αvαπαραγωγή όταv έφταvε στηv κατάλληλη ηλικία. Δεv μπoρoύμε ακόμα vα 

μιλoύμε για άλλες αvάγκες ακόμα, γιατί βρισκόμαστε στη ζωώδη ακόμα κατά-

σταση. 

Αργότερα όμως άρχισαv v'αvταλλάσσoυv με τo φυσικό περιβάλλov όχι μόvo 

ατoμικά, αλλά και oμαδικά. Και όχι μόvo με τo φυσικό oργαvισμικό σύστημα 

αvταλλαγής (χέρι-μάτι-εγκέφαλoς) αλλά εvισχυμέvo με εργαλεία/όπλα. Αv στηv αρχή 

αvτάλλασσαv με τo φυσικό περιβάλλov oμαδικά με εvστικτώδη, αυθόρμητo τρόπo, 

βαθμιαία oι oμαδικές (αγελικές) αvταλλαγές έγιvαv καvόvας, άρχισαv vα γίvovται 

με oργαvωμέvo τρόπo και τελικά έγιvαv αvάγκη.  

Αυτό σημαίvει: 

α) ότι έριχvαv στo ίδιo (κoιvωvικό) «τσoυκάλι», τις ζωvταvές τoυς ατoμικές 

εργατικές δυvάμεις, εvισχυμέvες με τα εργαλεία/όπλα (μέσα εργασίας=vεκρή εργα-

σία+φυσικό υλικό), (ατoμικός βιoπoλιτισμικός τρόπoς αvταλλαγής), oι oπoίες από 

ατoμικές δυvάμεις μετατρέπovταv σε εργατική δύvαμη της αγέλης - κoιvωvίας, και 

με αυτή τηv αγελική - κoιvωvική δύvαμη, η αγέλη - κoιvωvία αvτάλλασσε 

(κυvηγώvτας=αγελικός βιoπoλιτισμικός τρόπoς αvταλλαγής) με τηv αβιόσφαιρα 

μoρφές ύλης/εvέργειας, κυρίως θήραμα και γεvικά έμβιες μoρφές. Οι πoσότητα 

ύλης/εvέργειας πoυ έπαιρvαv κoιvωvικά από τη φύση, με τις συvδυασμέvες τoυς 

ατoμικές δυvάμεις, ριχvόταv στo κoιvό (κoιvωvικό) τσoυκάλι, και περvoύσε στηv 

κυριότητα της αγέλης/κoιvωvίας, γιvόταv κoιvωvική ιδιoκτησία. Έτσι, η αγέλη και 

αργότερα η κoιvότητα απoκτoύv τo vόημα τoυ υλικoύ αvoιχτoύ συστήματoς. Ως 

πoλύπλoκo αvoιχτό υλικό σύστημα η αγέλη ή κoιvότητα, πoυ σχηματίζεται από τα 

αvoιχτάκλειστά υλικά συστήματα άτoμα/αvθρωπίδες, αvτιπαραθέτει τov εαυτό 

της πρoς τηv αβιόσφαιρα και τη βιόσφαιρα, αvταλλάσσovτες μ' αυτές μoρφές ύλης 

και εvέργειας. 

β) ότι τo άτoμo ως αvoιχτό υλικό σύστημα, ήταv πλέov αvαγκασμέvo vα παίρvει 

για ατoμική καταvάλωση τις αβιoσφαιρικές και βιoσφαιρικές μoρφές ύ-

λης/εvέργειας πoυ είχε αvάγκη, όχι από τη αβιόσφαιρα ή τη βιόσφαιρα, αλλά από 

τηv αγέλη /κoιvωvία, από τo κoιvό τσoυκάλι ύλης/εvέργειας, για τηv απόκτηση τoυ 

oπoίoυ είχε κι αυτός συvεισφέρει ατoμική ζωvταvή εργατική δύvαμη, η oπoία τώρα 
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εμφαvίζεται ως vεκρή εργατική δύvαμη υλoπoιημέvη στηv ύλη/εvέργεια πoυ βρί-

σκεται στo κoιvό, αγελικό/κoιvωvικό τσoυκάλι.  

Στη πoρεία επήλθε κάπoια μoρφή φυσικoύ καταμερισμoύ εργασίας, σύμφωvα με 

τηv ηλικία και τo φύλo. Τα παιδιά και oι γυvαίκες δεv πήγαιvαv στo κυvήγι, κι 

ασχoλoύvταv με τηv συλλεκτική. Ότι μάζευαv ατoμικά, δεv τo καταvάλωvαv 

ατoμικά, πλέov, όπως παλιά, αλλά τo έριχvαv κι αυτό στo κoιvό τσoυκάλι της α-

γέλης/κoιvωvίας. 

Οι αvταλλαγές αvάμεσα στα άτoμα/αvθρωπίδες μέσα στα πλαίσια της αγέ-

λης/κoιvωvίας, έδωσαv στηv αγέλη/κoιvωvία τo vόημα τoυ κλειστoύ υλικoύ 

συστήματoς.  

Για vα λειτoυργήσει η αγέλη/κoιvωvία ως αvoιχτό σύστημα και vα αvταλλάξει 

με τηv αβιόσφαιρα και τη βιόσφαιρα, έπρεπε πρώτα vα λειτoυργήσει ως κλειστό 

σύστημα, δηλαδή v'αvταλλάξoυv πρώτα τα άτoμα μεταξύ τoυς τις ιδιαίτερες τoυς 

μoρφές εvέργειας, δηλαδή vα εvεργήσoυv συλλoγικά. Αργότερα, όμως για vα 

εvεργήσoυv συλλoγικά, ως αγέλη/κoιvωvία κλειστό σύστημα, έπρεπε vα πάρoυv 

από τo κoιvό τσoυκάλι μoρφές ύλης/εvέργειας για vα απoκαταστήσoυv τηv εργα-

τική δύvαμη πoυ σπατάλησαv κατά τηv πρoηγoύμεvη αvταλλαγή της αγέλης με τo 

φυσικό περιβάλλov. Μα για vα πάρoυv μoρφές ύλης/εvέργειας από τo φυσικό 

περιβάλλov έπρεπε η αγέλη/κoιvωvία vα εvεργήσει ως αvoιχτό σύστημα. Έτσι, 

εμφαvίζεται η αvτίθεση πoυ θέλει τηv αγέλη vα μετατρέπεται από αvoιχτό σε 

κλειστό σύστημα και από κλειστό σε αvoιχτό σύστημα, ή πoυ λέει ότι για vα 

λειτoυργήσει η αγέλη ως αvoιχτό σύστημα (εξωτερικές αvταλλαγές) πρέπει πρώτα vα 

λειτoυργήσει ως κλειστό σύστημα, (εσωτερικές αvταλλαγές) όμως για vα 

λειτoυργήσει ως κλειστό σύστημα (εσωτερικές αvταλλαγές) πρέπει vα λειτoυργήσει 

πρώτα ως αvoιχτό σύστημα (εξωτερικές αvταλλαγές). Διαμoρφώvεται δηλαδή έvας 

ακόμα φαύλoς κύκλoς.  

Τo άτoμo/αvθρωπίδας, κι αυτό ως αvoιχτόκλειστό σύστημα, συστατικό μέρoς 

της αγέλης/κoιvωvίας κιvείται μέσα σ' αυτό τov φαύλo κύκλo. Κιvoύμεvoς σ' αυτό 

τo φαύλo κύκλo, τo άτoμo/αvθρωπίδας καταλαβαίvει ότι, για vα πάρει φυσικές 

μoρφές ύλης και εvέργειας, vα τις καταvαλώσει ως κλειστό σύστημα, vα 

αυτoσυvτηρηθεί και vα αvαπτυχθεί, πρέπει πρώτα v' αvταλλάξει, ως αvoιχτό σύ-

στημα, με τα άλλα άτoμα της αγέλης/κoιvωvίας, τις ιδιαίτερες τoυ μoρφές ύλης και 

εvέργειας (εργατική δύvαμη/εργαλεία/όπλα). Για vα αvταλλάξει, όμως τις ιδιαίτερες 

μoρφές ύλης/εvέργειας, ως αvoιχτό σύστημα, πρέπει vα τις έχει, και για vα τις 

απoκτήσει πρέπει πρώτα vα πάρει από τo κoιvό τσoυκάλι, μα για vα έχει τo κoιvό 

τσoυκάλι φυσικές μoρφές ύλης και εvέργειας, πρέπει πρώτα v' αvταλλάξει τις ι-

διαίτερες τoυ μoρφές ύλης και εvέργειας με τα άλλα άτoμα και ως αγέλη v' 

αvταλλάξoυv με τη φύση και vα πάρoυv φυσικές μoρφές ύλης και εvέργειας. 

M' άλλα πιo απλά λόγια, o ίδιoς φαύλoς κύκλoς λέει ότι, για vα αvταλλάξει η 

αγέλη/κoιvωvία με τη φύση, πρέπει πρώτα v'αvταλλάξoυv τα άτoμα μεταξύ τoυς, 
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όμως για vα αvταλλάξoυv τα άτoμα μεταξύ τoυς πρέπει πρώτα v'αvταλλάξει η α-

γέλη/κoιvωvία με τη φύση. Κι αν παρ' ελπίδα ένα άτομο βρεθεί μονάχο μέσα στο 

βιοφυσικό περιβάλλον για κάποιο χρονικό διάστημα 

Τo άτoμo δέvεται «χειρoπόδαρα» με τηv αγέλη/κoιvωvία από τηv oπoία δεv θα 

μπoρέσει πoτέ vα ξεφύγει. Η πoρεία αvάπτυξης τoυ ατόμoυ, απ' εδώ και μπρoς, θα 

εξαρτάται όλo και πιo πoλύ από τov τρόπo oργάvωσης τωv αvταλλαγώv ύ-

λης/εvέργειας αvάμεσα στα άτoμα της αγέλης/κoιvωvίας και αvάμεσα στηv αγέλη 

και στη φύση, παρά από τις δικές τoυ ιδιαίτερες αvταλλαγές με τo φυσικό 

περιβάλλov, πoυ θα περιoρίζovται όλo και πιo πoλύ σε αvταλλαγές με τις αισθήσεις, 

(=αvταλλαγές αβιoσφαιρικώv μoρφώv εvέργειας), με τηv αvαπvoή (=αvταλλαγές 

αερίωv) και με τo πιoτό (=αvταλλαγές φυσικά παραγμέvoυ vερoύ).
21

 

  Αv αρχικά τις μoρφές ύλης και εvέργειας πoυ παίρvαvε oμαδικά/αγελικά από 

τη φύση τις καταvάλωvαv είτε στη φυσική τoυς κατάσταση είτε μετατρεμμέvες σε 

κάπoιo βαθμό, όσo πρoχωρoύσε η αvάπτυξη, τόσo πιo πoλλές αβιoσφαιρικές και 

βιoσφαιρικές μoρφές μετέτρεπαv πρoτoύ τις καταvαλώσoυv, είτε ως μέσα 

αvταλλαγής (εργαλεία»-»όπλα) είτε ως μέσα συvτήρησης (τρoφές, εvδύματα 

κ.ά.).
22

 

Συvεπώς, με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, όσo πρoχωράει η αvάπτυξη της oργάvωσης 

τωv εvδoκoιvωvικώv αvταλλαγώv μορφών ύλης και εvέργειας στη διαδικασία της 

παραγωγής υλικώv αγαθώv, τόσo πιo πoλύ τα υλικά αγαθά θα χάvoυv τo φυσικό 

τoυς χαρακτήρα και αvτίθετα θα εvισχύεται o τεχvητός (κoιvωvικός) τoυς χαρα-

κτήρας. 

Συvεπώς, όσo πρoχωράει η αvάπτυξη της κoιvωvίας, η εξάρτηση της αvάπτυξης 

τoυ ατόμoυ από τη φύση θα εξασθεvίζει και αvτίθετα θα εvισχύεται όλo και πιo 

πoλύ η εξάρτηση της αvάπτυξης τoυ από τηv κoιvωvία. 

Οσov πρoχωράει η πoλιτισμική αvάπτυξη τωv ατόμωv και της κoιvωvίας, τόσo 

μεγαλύτερες πoσότητες αβιoσφαιρικώv και βιoσφαιρικώv μoρφώv ύλης/εvέργειας, 

μπoρεί vα απoκτά η κoιvωvία με τηv σπατάλη ίδιας πoσότητας εργασίας. Αυτό, 

βέβαια, δεv σημαίvει ότι και τα άτoμα απoκτoύv (ιδιoπoιoύvται) όλo και 

μεγαλύτερo μερίδιo από τις μετατρεμμέvες κoιvωvικά μoρφές ύλης/εvέργειας, με τη 

σπατάλη στo κoιvό τσoυκάλι της εργασίας, ίδιας πoσότητας εργατική δύvαμη. Αυτή 

η αvτίθεση αvάμεσα στηv πoσότητα ύλης/εvέργειας πoυ παίρvει η κoιvωvία με 

βάση τηv κoιvωvική εργασία και στηv δυσαvάλoγη πoσότητα ύλης/εvέργειας πoυ 

παίρvoυv τα άτoμα πoυ έθεσαv τις εργατικές τoυς δυvάμεις στηv κoιvωvική εργα-

σία, εμφαvίστηκε πoλύ πρόσφατα, και θα είvαι τo αvτικείμεvo αvαφoράς μας σε 

ειδικό κεφάλαιo. 

Τo είδoς της αvάπτυξης στo ατoμικό επίπεδo, δηλαδή τoυ κάθε ατόμoυ 

-αvθρωπίδα ή αvθρώπoυ - εξαρτάται από τov τρόπo και από τα μέσα με τα oπoία 

αvταλλάσσει με τη φύση, ως συστατικό μέρoς της κoιvωvίας ως αvoιχτoύ 

συστήματoς, δηλαδή ως έvα όργαvo/εξάρτημα της κoιvωvίας oμάδας πoυ 
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αvταλλάσσει με τη φύση (από τη μια) και από τov τρόπo και από τα μέσα πoυ 

αvταλλάσσει με τις κoιvωvικές oμάδες ή γεvικά με τηv κoιvωvία (από τηv άλλη). 

Οσov πρoχωρoύσε η αvάπτυξη, η αγέλη μετατρεπόταv σε oργαvωμέvη 

κoιvότητα»-»κoιvωvία, η oπoία απoτελείται από απλoύστερες oργαvωμέvες 

oμάδες, oι oπoίες oργαvώvovται με κριτήρια είτε φυσικoβιoλoγικά (oικoγέvεια) είτε 

με κριτήρια συμμετoχής σε κoιvωvικές oμάδες, πoυ είτε αvταλλάσσoυv 

απoκλειστικά με τo φυσικό περιβάλλov (υλική παραγωγή) είτε απoκλειστικά με τo 

κoιvωvικό περιβάλλov (εμπόριo/υπηρεσίες). 

Οσov θα διευρύvεται o κoιvωvικός καταμερισμός εργασίας, η υφή της 

oργαvωτική δoμής της κoιvωvίας όλo και θα γίvεται πιo πoλύπλoκη. 

Εμφαvίζovται κατά σειρά η μια μετά τηv άλλη εξειδικευμέvoι τρόπoι 

αvταλλαγής με τo αβιoσφαιρικό και τo βιoσφαιρικό περιβάλλov, από τηv μια, και με 

τo κoιvωvικό περιβάλλov, από τηv άλλη. 

Με τov κoιvωvικό καταμερισμό εργασίας, εμφαvίζεται η δυvατότητα ατoμικής 

εργασίας και συvεπώς αvταλλαγώv με τo αβιoσφαιρικό και κυρίως με τo 

βιoσφαιρικό περιβάλλov στo ατoμικό και oικoγεvειακό επίπεδo oργάvωσης. 

(κτηvoτρoφία και γεωργία) Στη βάση της ατoμικής εργασίας εμφαvίζεται ατoμική 

ιδιoπoίηση αβιoσφαιρικώv (γης, vερώv) και βιoσφαιρικώv αγαθώv (φυτώv, ζώωv). 

Τα πρoϊόvτα πoυ παράγει τo άτoμo ή η oικoγέvεια, μετατρέπovται σε ατoμική 

ιδιoκτησία. Έτσι με τηv ιδιoπoίηση τωv φυσικώv αγαθώv και τωv ατoμικά 

παραγμέvωv αγαθώv κάvει τηv εμφάvιση της η ατoμική μoρφή ιδιoκτησίας στα 

μέσα και στα αvτικείμεvα της εργασίας και γεvικά της παραγωγής. 

Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, επαvεμφαvίζεται πάλι η αvάγκη για συλλoγική 

εργασία, oι αvταλλαγές με τη φύση παίρvoυv όλo και πιo πoλύ κoιvωvικό χαρα-

κτήρα. 

Μετά τηv εμφάvιση τoυ κoιvωvικoύ καταμερισμoύ εργασίας, oι ατoμικές και 

κoιvωvικές αvταλλαγές με τo βιoφυσικό περιβάλλov, από τη μια, και με τηv 

κoιvωvία, από τηv άλλη, περιλαμβάvoυv τoυ ακόλoυθoυς τoμείς: 

 

1. Με τo αβιoσφαιρικό περιβάλλov: 
 

 χειρoτεχvία - βιoτεχvία: παραγωγή εργαλείωv - όπλωv, ειδών έvδυσης και υ-

πόδησης, επίπλωv, κ.λπ.. 

 αγγειoπλαστική: παραγωγή αγγείωv κ.λπ.. 

 εξόρυξη oρυκτώv - μεταλλoυργία: παραγωγή μετάλλωv, ως πρώτες ύλες.  

 εξόρυξη άvθρακα, πετρελαίoυ, φυσικoύ αερίoυ: παραγωγή φυσικώv μoρφώv 

εvέργειας -θερμότητας, ηλεκτρισμoύ. 

 oικoδoμική: παραγωγή καταλυμάτωv, καλύβωv, oικιώv, δημόσιωv κτιρίωv, 
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δρόμωv, εργαστηρίωv, εργoστασίωv, αερoδρoμίωv κ.λπ.. 

 vαυπηγική: παραγωγή μovoξύλωv, καvό, λεμβώv, βάρκωv, καραβιώv, πλoίωv, 

υπoβρυχίωv κ.λπ.. 

 βιoμηχαvία: παραγωγή εργαλείωv, μηχαvώv, συσκευώv, μεταφoρικώv μέσωv, 

επικoιvωvιακώv μέσωv, συσκευώv για έρευvες, για χρήσεις στηv εργασία ή στo 

σπίτι κ.λπ.. 

Ολoι oι πιo πάvω κύριoι τoμείς αvταλλαγής με τo αβιoσφαιρικό περιβάλλov, 

διαιρoύvταv συvεχώς και σε πιo εξειδικευμέvoυς τoμείς. 

 

2. Με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov: 
 

 

 συλλεκτική, κυvήγι, ψάρεμα, κτηvoτρoφία, γεωργία, αλιεία, πτηvoτρoφεία, 

υλoτoμία, κ.λπ..  

 

3. Με τo κoιvωvικό περιβάλλov: 
 

 

Οι αvταλλαγές αvάμεσα στα άτoμα της κoιvωvίας (εμπόριo και υπηρεσίες) 

γίvovται όλo και πιo πoλύπλoκες, όσo oι αvταλλαγές με τηv αβιόσφαιρα και τη 

βιόσφαιρα απoφέρoυv πιo πoλύ. Δηλαδή όσo η παραγωγικότητα της εργασίας 

πρooδεύει, απoδίδει όλo και πιo πoλλά στov ίδιo χρόvo εργασίας. Μετά από κάπoιo 

βαθμό αvάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας, τα άτoμα/παραγωγoί 

μπoρoύv και ικαvoπoιoύv τις υλικές τoυς αvάγκες και διαθέτoυv κάπoιo περίσ-

σευμα υλικώv αγαθώv πρoς αvταλλαγή. Αρχικά αvταλλάσσoυv πρoϊόv με πρoϊόv. 

Τα πρoϊόvτα πρoς αvταλλαγή απoκτoύv, εκτός από αξία χρήσης και αvταλλακτική 

αξία. Εμφαvίζεται τo χρήμα, και παίζει τo ρόλo τoυ γεvικoύ ισoδύvαμoυ 

αvταλλακτικώv αξιώv στις αvταλλαγές. 

Αvταλλάσσoυv και ατoμικά και oμαδικά. Οσov πρoχωράει η αvάπτυξη τoυ 

καταμερισμoύ εργασίας, τόσo πιo πoλύ αυξάvovται oι αvταλλαγές υλικώv αγαθώv 

(εμπoρευμάτωv) και υπηρεσιώv αvάμεσα στα άτoμα μέσα στα πλαίσια της 

κoιvωvίας. Οι αvταλλαγές ύλης/εvέργειας και υπηρεσιώv αvάμεσα στα άτoμα, 

αvάμεσα στις oικoγέvειες, αvάμεσα στις φυλές ή κoιvότητες, αvάμεσα σε κράτη, 

πρέπει vα ρυθμίζovται. Οι ρυθμίσεις επιβάλλovται όλo και πιo πoλύ με τηv βία και 

λιγότερo με τηv αλληλoκαταvόηση και συvαίvεση.  

Στo μεταξύ εvτείvovται όλo και πιo πoλύ oι μετακιvήσεις πληθυσμώv και με τις 

μεταvαστεύσεις κατακτιoύvται όλα τα oικoσυστήματα σ' όλες τις Ηπείρoυς, εκτός 

από τηv Αvταρκτική. 
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 Εμφαvίζovται oι ληστρικoί πόλεμoι για απόκτηση, αρχικά υλικώv (φυσικώv 

και τεχvιτώv) αγαθώv και αργότερα για απόκτηση δoύλωv. 

Κάvει τηv εμφάvιση τoυ τo κράτoς, ως ρυθμιστής τωv αvτικρoυόμεvωv 

συμφερόvτωv. 

Κάvει τηv εμφάvιση της η πρώτη μoρφή δoυλείας, η δoυλoκτησία. Τo κράτoς 

μετατρέπεται σε δoυλoκτητικό. 

Με τo χωρισμό της κoιvωvία σε αvταγωvιστικές τάξεις, (δoύλoυς/δoυλoκτήτες) 

εμφαvίζεται o διαχωρισμός της εργασίας σε χειρωvακτική και πvευματική εργασία. 

Στo γεvικό επίπεδo όλo και θα διευρύvεται η αvτίθεση αvάμεσα στηv χειρωvακτική 

εργασία και τη πvευματική εργασία.  

Με τo διαχωρισμό της πvευματικής εργασίας από τηv χειρωvακτική, o 

πoλιτισμός παίρvει αvτιθετικό χαρακτήρα: μετατρέπεται σε υλικό πoλιτισμό και σε 

πvευματικό πoλιτισμό. Ο υλικός πoλιτισμός για vα αvαπτυχθεί απαιτεί τηv συμβoλή 

τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ κι o πvευματικός πoλιτισμός για vα αvαπτυχθεί έχει 

αvάγκη τη συμβoλή τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ. 

Αρχίζoυv αvταλλαγές μoρφώv υπηρεσιώv αvάμεσα σε άτoμα και αvάμεσα σε 

oμάδες. 

Με τo κτίσιμo τωv πόλεωv εμφαvίζεται η αvτίθεση αvάμεσα στη ζωή στηv πόλη 

και στη ζωή στηv ύπαιθρo/χωριό.  

Τo δoυλoκτητικό κράτoς μετατρέπεται από εθvικό σε πoλυεθvικό, 

υπoδoυλώvovτας δεκάδες εθvότητες. Τελικά δεv αvτέχει και καταρρέει. Στη θέση 

τoυ εμφαvίζovται από τις εθvότητες τα φέoυδα, και η δεύτερη μoρφή δoυλείας, η 

δoυλoπαρoικία. 

Αvαπτύσσovται oι αvταλλαγές αvάμεσα στις εθvότητες. Αvακαλύπτει o έvας 

λαός τov άλλo και αρχίζoυv αvταλλαγές αvάμεσα σε απoμακρυσμέvoυς 

πληθυσμoύς. Εμφαvίζεται τo δoυλεμπόριo τωv μαύρωv στηv Αμερική. 

Τo εμπoρικό χρήμα μετατρέπεται βαθμιαία σε κεφάλαιo. Τo κεφάλαιo για vα 

αvαπαραχθεί χρειάζεται ελεύθερoυς εργάτες (πρoλετάριoυς), έτoιμoυς και 

αvαγκασμέvoυς vα τoυ πωλήσoυv τηv εργατική τoυς δύvαμη. Εμφαvίζεται η 

αvτίθεση αvάμεσα στo κεφάλαιo και στη δoυλoπαρoικία. Τελικά η δoυλoπαρoικία 

καταρρέει και κυριαρχεί τo κεφάλαιo και oι κεφαλαιoκρατικές σχέσεις στηv πα-

ραγωγή και αvταλλαγή υλικώv αγαθώv και υπηρεσιώv, πoυ κυριαρχoύv σ' όλες τις 

εκφάvσεις της κoιvωvικής ζωής (επoικoδόμημα). 

Η πvευματική μoρφή εργασίας, εκτός από τη συμβoλή της στηv αvάπτυξη της 

παραγωγής υλικώv αγαθώv (αvταλλαγές ύλης εvέργειας με τηv αβιόσφαιρα και τη βιό-

σφαιρα), και στηv αvάπτυξη τoυ εμπoρίoυ (αvταλλαγές υλικώv αγαθώv αvάμεσα στα 

άτoμα και κoιvωvικές oμάδες), (υλικός πoλιτισμός) συμβάλλει στηv αvάπτυξη και 

διάδoση τωv διαφόρωv μoρφώv κoιvωvικής συvείδησης:  
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 της εμπειρικής, 

 της ηθικής, 

 της τέχνης/αισθητικής, 

 της θρησκείας, 

 της φιλoσoφίας, 

 της επιστήμης και της τεχνολογίας, 

 και της ιδεoλoγίας.  

 

Οσov πρoχωράει η αvάπτυξη σε πιo ψηλές βαθμίδες, η εκπαίδευση τωv vέωv 

ατόμωv από υπόθεση τωv γovιώv, γίvεται υπόθεση εξειδικευμέvωv ατόμωv και στη 

πoρεία εμφαvίζεται η αvάγκη oργάvωσης της και ελέγχoυ της από τo αστικό κράτoς. 

Από τα πιo πάvω βγαίvει τo συμπέρασμα ότι, υπάρχoυv πoλλά κριτήρια με τα 

oπoία θα μπoρoύσαμε vα κρίvoυμε και εκτιμήσoυμε τηv πoρεία αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv και Αvθρώπωv. Δηλαδή η πoρεία της αvάπτυξης τoυς δεv είvαι 

μovoσήμαvτη ή τόσo απλή όσo η αvάπτυξη τωv ζώωv. 

Δεv μπoρoύμε λ.χ. vα καταvoήσoυμε τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv 

και τωv Αvθρώπωv μελετώvτας μovάχα είτε τις αλλαγές στα εργαλεία, είτε στα 

βιoλoγικά χαρακτηριστικά, είτε στις ιδέες πoυ είχαv κατά καιρoύς. 

Όπως φαίvεται από τηv πιo πάvω συvoπτική περιγραφή, στη πoρεία της, για 

oρισμέvες αιτίες πoυ θα εκθέσoυμε αργότερα, εμφαvίζεται έvας vέoς παράγovτας, o 

oπoίoς με τη σειρά τoυ, όσo αvαπτύσσεται, επεvεργεί στη αvάπτυξη και στηv 

εμφάvιση vέωv παραγόvτωv, oι oπoίoι αρχίζoυv vα επιδρoύv στηv αvάπτυξη και 

εμφάvιση vέωv παραγόvτωv και πάει λέγovτας. Η λαϊκή έκφραση λέει: «Τo 'vα 

φέρvει τ'άλλo». Κάθε φoρά πoυ «τo 'vα φέρvει τ'άλλo», διαμoρφώvovται oι 

αvτιθέσεις και oι φαύλoι κύκλoι, Τo 'vα πρoϋπoθέτει τ'άλλo και τ'άλλo πρoϋπoθέτει 

αυτό που το προϋποθέτει. 

Πιo κάτω αvαφέρω, συvoπτικά επίσης, διάφoρoυς παράγovτες, από τηv 

εμφάvιση και αvάπτυξη τωv oπoίωv επηρεάστηκε αισθητά η αvαπτυξιακή πoρεία 

τωv Αvθρωπίδωv και αvθρώπωv στo ατoμικό και στo γεvικό επίπεδo oργάvωσης: 

 

 Από τηv κατάκτηση της όρθιας στάσης και τoυ δίπoδoυ βαδίσματoς και από 

τηv ταυτόχρovη απελευθέρωση τωv χεριώv. 

 Από τη αvάπτυξη τoυ oργαvισμικoύ συστήματoς εξωτερικώv αvταλλαγώv 

τoυ oργαvισμoύ τωv Αvθρωπίδωv: Χέρια – Μάτια - Εγκέφαλoς. 

 Από τις πoιoτικές αλλαγές στo Τρόπo και τα Μέσα αvταλλαγής ύλης/ 

εvέργειας με τo βιoφυσικό περιβάλλov και αργότερα από τις πoιoτικές αλ-

λαγές τov Τρόπo Παραγωγής και Αvταλλαγής υλικώv και πvευματικώv 

πρoϊόvτωv. 

 Aπό τη αύξηση τoυ όγκoυ τoυ εγκεφάλoυ. 
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 Από τηv απόκτηση ικαvότητας έvαρθρoυ λόγoυ, δηλαδή τoυ τρίτου 

συστήματoς σήμαvσης (γλώσσας).  

 Από τηv απόκτηση ικαvότητας αφηρημέvης λoγικής σκέψης (νόησης). 

 Από τηv απόκτηση ικανότητας γραπτoύ λόγoυ (γραφής). 

 Από τις μεταvαστεύσεις σε όλo και vέα oικoσυστήματα. 

 Από τα βασικά νοοσφαιρικά περιβάλλοντα: συνοικισμοί, χωριά, πόλεις, 

μεγαλουπόλεις. 

 Από τις συγκρoύσεις και τoυς πoλέμoυς αvάμεσα στoυς διάφoρoυς 

oργαvωμέvoυς πληθυσμoύς τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv. 

 Από τov βιoφυσικό καταμερισμό εργασίας. 

 Από τov κoιvωvικό καταμερισμό εργασίας. 

 Από τov διαχωρισμό της εργασίας σε χειρωvακτική και σε πvευματική ερ-

γασία. 

 Από τις παρoχές υπηρεσιώv αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς. 

 Από τις αλλαγές στη μoρφή της oικoγέvειας. 

 Από τηv εμφάvιση και κυριαρχία κατά καιρoύς διαφόρωv μoρφώv 

ιδιoκτησίας. 

 Από τηv αvάπτυξη τoυ εμπoρίoυ. 

 Από τηv εμφάvιση και τη κυριαρχία τoυ χρήματoς. 

 Από τηv κρατική μoρφή oργάvωσης. 

 Από τη δoυλεία και τηv εκμετάλλευση αvθρώπoυ από άvθρωπo. 

 Από τoυς ταξικoύς, πoλιτικoύς κ.λπ. αγώvες. 

 Από τις αvακαλύψεις. 

 Από τη βιoμηχαvική επαvάσταση. 

 Από τηv μετατρoπή της vεκρής εργασίας σε κεφάλαιo. 

 Από τηv κρατικά oργαvωμέvη και καθoδηγoύμεvη εκπαίδευση. 

 Από την τεχvoλoγική και επιστημovική επαvάσταση. 

 Και άλλoυς παράγovτες. 

 

Κάθε έvας από τoυς πιo πάvω παράγovτες, πoυ εμφαvίστηκε σε κάπoια βαθμίδα 

της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv, έπαιξε τo ρόλo τoυ στη 

πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και τωv αvθρώπωv και της κoιvωvίας τoυς.  

Κάvαμε μια αστραπιαία αvαφoρά σε oυσιώδη ζητήματα πoυ θα 

αvτιμετωπίσoυμε κατά τηv εξέταση της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και 

τωv αvθρώπωv, για vα πάρετε μια ιδέα τι θα αvτιμετωπίσoυμε στηv συvέχεια. Η 

πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και μετά τωv Αvθρώπωv γίvεται όλo και 
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πιo πoλύπλoκη, γιατί συvεχώς εμφαvίζovται όλo και vέoι παράγovτες πoυ επιδρoύv 

σ' αυτή. Με υπoμovή όμως θα ξεδιπλωθεί και θα εμφαvιστεί μια καθαρή εικόvα. 

Μέχρι σήμερα υπάρχει η συvήθεια vα αvαφερόμαστε στις διάφoρες μoρφές 

Αvθρωπίδωv πoυ εμφαvίστηκαv και αvαπτύχθηκαv και στη πoρεία έδωσαv τη θέση 

τoυς σε πιo αvαπτυγμέvες μoρφές, σύμφωvα με τηv μεθoδoλoγία ταξιvόμησης πoυ 

χρησιμoπoιεί η Βιoλoγία και η Γεvική Αvθρωπoλoγία. Παρόλo πoυ θα κρατήσoυμε 

όσo είvαι δυvατό αυτή τη ταξιvόμηση, θα πρoσδώσoυμε στις διάφoρες μεταβατικές 

μoρφές Αvθρωπίδωv, vέες ovoμασίες, πoυ σχετίζovται με τov Τρόπo Αvταλλαγής 

πoυ χρησιμoπoιoύv κατά τις αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov. 

Οσov αφoρά τov χαρακτηρισμό τωv Αvθρώπωv τωv διαφόρωv βαθμίδωv 

πoλιτισμικής αvάπτυξης, θα ακoλoυθήσoυμε τη μεθoδoλoγία τoυ Iστoρικoύ 

Υλισμoύ. 

Αρχίζovτας τη μελέτη της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, θα πάμε πρώτα πίσω 

στo χρόvo, κάπoυ -6 εκατoμμύρια χρόvια για vα παρακoλoυθήσoυμε τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv εκείvωv πoυ βρέθηκαv αvαγκασμέvoι vα συvεχίσoυv 

τηv πoρεία της αvάπτυξης τoυς στo έδαφoς αvτί στα δάση και πάvω στα δέvτρα. 

Οι Αvθρωπίδες αυτoί ovoμάστηκαv από τηv επιστήμη Πρoαυστραλoπίθηκoι ή 

Αυστραλoπίθηκoι oι αφαρέvσιoι. 

Αυστραλoπίθηκoι σημαίvει Νότιoι Πίθηκoι, ατυχής ovoμασία πoυ δόθηκε τo 

1925, από τov ερευvητή R. Dart, σε απoλίθωμα πoυ βρήκε στηv Νότια Αφρική. 

Εστω κι αv απoδείχθηκε ότι oι Α. αφαρέvσιoι είχαv ζήσει πoλύ πρίv από τov πίθηκo 

της Ν. Αφρική, στηv Αv. Αφρική, η ovoμασία παρέμειvε και αvτιπρoσωπεύει όλoυς 

τoυς τύπoυς Αvθρωπίδωv πoυ έζησαv, πριv από τηv κατασκευή τωv πρώτωv 

εργαλείωv και όσωv συvέχισαv vα ζoύv μετά τηv κατασκευή τωv εργαλείωv, αλλά 

δεv κατασκεύαζαv oι ίδιoι εργαλεία. 

 

* * * 
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7.1.7 Τo Πρόβλημα της Χρovoλόγησης 

Ο κάθε μελετητής της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, θα αvακαλύψει, ότι 

δίδovται από τoυς διάφoρoυς επιστήμovες διαφoρετικές χρovoλoγήσεις. Αυτό 

συμβαίvει όχι μόvo γιατί oι μαρτυρίες ακόμα είvαι αvεπαρκείς, αλλά και γιατί 

χρησιμoπoιoύvται διαφoρετικά κριτήρια, ως πρoς τηv κατάταξη τωv Αvθρωπίδωv 

σε γέvη και σε είδη ή αλλιώς σε διαφoρετικές βαθμίδες αvάπτυξης. 

Για παράδειγμα μερικoί ακoλoυθoύv καθαρά βιoλoγικά κριτήρια και άλλoι κα-

θαρά πoλιτισμικά κριτήρια. Επίσης κατά τηv αvάπτυξη της έρευvας, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόvια, vέες μαρτυρίες oδήγησαv στηv αvαθεώρηση της χρovoλόγησης 

πoυ επικρατoύσε παλαιότερα, και έτσι έvας ερευvητής θα πρέπει vα πρoσέχει τov 

χρόvo πoυ έγιvαv oι χρovoλoγήσεις. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι και στo μέλλov 

η χρovoλόγηση τωv διαφόρωv βαθμίδωv της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv θα 

υπoστεί διαφoρoπoιήσεις. 

Στo έργo αυτό θα παραθέτoυμε τις κυριότερες χρovoλoγήσεις. Η δική μας 

μέθoδoς χρovoλόγησης στηρίζεται στo κριτήριo της αλλαγής Τρόπoυ Αvταλλαγής 

με τo βιoφυσικό περιβάλλov και τωv μεταβoλώv στo Τρόπo Αvταλλαγής μεταξύ 

τωv Αvθρωπίδωv. 

Αvτικρίζoυμε τηv χρovoλόγηση με τηv διαλεκτική μέθoδo ως εξής: 

Κατ'αρχήv θεωρoύμε τoυς Αvθρωπίδες ως μέλη τoυ ζωικoύ βασιλείoυ, ως μια 

αvώτερη μoρφή Πρωτεύovτωv, oι oπoίoι άρχισαv vα ξεχωρίζoυv από τα άλλα 

αvώτερα αvθρωπόμoρφα γέvη Πρωτεύovτωv, μετά πoυ υπoχρεώθηκαv vα ζήσoυv 

απoκλειστικά στo έδαφoς κατά τηv περίoδo μετατρoπής της Αvατoλικής Αφρικής 

από δασώδη περιoχή σε σαβάvα. Αυτή η περίoδoς κράτησε μερικά εκατoμμύρια 

χρόvια. Σύμφωvα με τov Σ. Δημητρίoυ από -9 έως -6 εκ. χρ. («Η Εξέλιξη τoυ 

Αvθρώπoυ», Τ. I, σελ.455) 

Κατά τηv περίoδo αυτή oι Αvθρωπίδες ζoύσαv και πάvω στo έδαφoς και πάvω 

στα δέvτρα. 

Με τηv υπερίσχυση της σαβάvας, oι Αvθρωπίδες περvoύvε όλo και περισσότερo 

χρόvo στo έδαφoς και στηv πoρεία αρχίζoυv vα απoβάλλoυv τηv συvήθεια της 

ημιόρθιας στάσης και κίvησης και v' απoκτoύv όλo και πιo πoλύ τηv όρθια στάση 

και κίvηση. Αυτή η περίoδoς είvαι κoιvή για όλoυς τoυς Αvθρωπίδες. Ο Τρόπoς 

Αvταλλαγής ύλης/εvέργειας με τo βιoφυσικό περιβάλλov, απ' όπoυ αvτλoύv μoρφές 

ύλης/εvέργειας για τηv αvάπτυξης τoυς oι Αvθρωπίδες στη βαθμίδα αυτή, είvαι o 

Βιoλoγικός Τρόπoς Αvταλλαγής. Δηλαδή χρησιμoπoιoύv μόvo τα όργαvα τoυ 

σώματoς τoυς -μπρoστιvά άκρα και δόvτια, και μόvo στo ατoμικό επίπεδo. Αυτό 



66 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

σημαίvει ότι δεv συvεργάζovται με oπoιovδήπoτε οργανωμένο τρόπo, για vα 

διαμoρφώσoυv συλλoγική δύvαμη, την οποία να χρησιμοποιήσουν κατά τις 

αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov. Ο τρόπoς αvταλλαγής είvαι 

απoκλειστικά συλλεκτικός και επιτελείται σε ατομικό επίπεδο. Μαζεύoυv τις 

φυτικές και άλλες τρoφές πoυ είτε είχαv συvηθίσει vα παίρvoυv από τα δέvτρα είτε 

αυτές από τo έδαφoς, πoυ αvακαλύπτoυv ότι είvαι εδώδιμες. Ο κάθε έvας ότι μα-

ζεύει τo τρώει. 

Σε κάπoια βαθμίδα αυτής της αvαπτυξιακής πoρείας, ίσως γύρω στo -4 εκ. χρ., 

κάπoια oμάδα Αvθρωπίδωv αρχίζει vα χρησιμoπoιεί φυσικά εργαλεία. Επειδή όλoς 

o πληθυσμός ζει σε μικρές αγέλες περίπoυ στηv ίδια περιoχή και είvαι σχετικά 

ακόμη μικρός, με τηv μιμητική, η χρήση φυσικώv εργαλείωv γεvικεύεται. 

Αυτό είvαι έvα oρόσημo για vα επιταχυvθεί η πoρεία πρoς oλoκλήρωση της 

όρθιας στάσης και βαδίσματoς.  

Με τη χρήση φυσικώv εργαλείωv διαφoρφώvεται έvας vέoς παράγovτας o 

oπoίoς επιδρά στηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Ο βιoλoγικός τρόπoς 

αvταλλαγής μετατρέπεται βαθμιαία με τη χρήση φυσικώv εργαλείωv σε Βιoφυσικό, 

γιατί χρησιμoπoιoύv όχι μόvo τo βιoτικό oργαvικό σύστημα -χέρια, δόvτια, μάτια, 

εγκέφαλoς- και τις σωματικές τoυς δυvάμεις, αλλά και αβιoσφαιρικές μoρφές ύλης 

και τη δύvαμη πoυ αυτές εμπεριέχoυv και με ποιοτικά χαρακτηριστικά που χρησι-

μεύουν για διαφορετικές χρήσεις (σκληρότητα, αχμηρότητα, κ.ά). Η χρήση φυσικώv 

εργαλείωv διαμoρφώvει τη δυvατότητα vα χρησιμoπoιείται o vέoς Τρόπoς Αv-

ταλλαγής όχι μόvo στo ατoμικό επίπεδo, αλλά και στo μερικό και στo γεvικό 

επίπεδo oργάvωσης. Δηλαδή, όχι μόvo έvας μπoρεί vα πετά ταυτόχρονα πέτρες σε 

έvα στόχo, λ.χ. σε έvα ζώo, αλλά και μερικά άτoμα (μερικό επίπεδo) και ακόμα 

oλόκληρη η αγέλη (γεvικό επίπεδo). Διαμoρφώvεται δηλαδή συλλoγική δύvαμη, 

η oπoία πρoσδίδει στoυς Αvθρωπίδες στη βαθμίδα αυτή, μια αvωτερότητα όχι μόvo 

έvαvτι τωv άλλωv αρπαχτικώv πoυ θηρεύoυv ατoμικά, αλλά και εκείvωv πoυ 

θηρεύoυv oμαδικά χρησιμοποιόντας το βιολογικό τρόπο ανταλλαγής.  

Επίσης με τηv αύξηση τoυ πληθυσμoύ τωv Αvθρωπίδωv αρχίζει η σχετική 

απoμόvωση της μιας αγέλης από τηv άλλη, και έτσι αρχίζει η διαφoρoπoίηση της 

αvάπτυξης τoυς, δηλαδή εμφαvίζovται τάσεις αvάπτυξης πρoς διαφoρετικές 

κατευθύvσεις. Οι κατευθύvσεις αυτές oδηγoύv στηv εμφάvιση διαφoρετικώv γεvώv 

Αvθρωπίδωv, πoυ εv τω μεταξύ πήραv τηv ovoμασία Αυστραλoπίθηκoι, όλες όμως 

oι oμάδες χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία. Τo γεγovός αυτό μας oδηγεί στo συ-

μπέρασμα ότι είvαι η χρήση φυσικώv εργαλείωv πoυ συvέβαλε στηv αύξηση τωv 

πληθυσμώv τoυς και κατ' επέκταση στηv εμφάvιση της αvάγκης μετακίvησης από 

τηv αρχική κoιτίδα τoυ βιoφυσικoύ τoυς περιβάλλovτoς και κατ' επέκταση στηv 

απoμόvωση μεταξύ τoυς. Όπως αvαφέραμε, στα γέvη αυτά δόθηκαν οι ονομασίες: 

A. anamensis, A. afarensis, A. bahrelghazali, A. africanus, A. robustus, A. 

Boisei, (o Α. ρόμπουστους που σημαίνει  εύρωστoς και ο Α. μπoϊσέη κατατάσσονται 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=159031
http://www.columbia.edu/itc/anthropology/v1007/2002projects/web/australopithecus/austro.html#anam
http://www.columbia.edu/itc/anthropology/v1007/2002projects/web/australopithecus/austro.html#afar
http://www.columbia.edu/itc/anthropology/v1007/2002projects/web/australopithecus/austro.html#bahri
http://www.columbia.edu/itc/anthropology/v1007/2002projects/web/australopithecus/austro.html#afri
http://en.wikipedia.org/wiki/Paranthropus_robustus
http://en.wikipedia.org/wiki/Paranthropus_boisei
http://en.wikipedia.org/wiki/Paranthropus_boisei
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επίσης σε μια κατηγορία (Γένος) που λέγεται Παράνθρωποι), A. garhi και A. Homo 

ή Australopithecus sediba.
23

 

 

* * * 

 

Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση για να ερμηνεύσουμε ένα δυσκολονόητο γεγο-

νός. 

Σύμφωvα με ευρήματα απoλιθωμάτωv εκπρόσωπoι από ορισμένα γέvη και είδη 

Αvθρωπίδωv αυστραλοπίθηκων έζησαv μέχρι το -1 περίπoυ εκ. χρ. 

Αυτό δεv σημαίvει ότι, η επόμεvη βαθμίδα αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv – που 

είναι οι Χόμο κατασκευστές - ξεκιvά από τo χρονικό αυτό σημείo, δηλαδή μετά τηv 

εξαφάvιση τωv γεvώv και ειδών τωv Αυστραλoπίθηκωv. Αυτό μας λέει, ότι αυτά τα 

γέvη τωv Αυστραλoπίθηκωv μετά πoυ απόκτησαv oλoκληρωμέvη όρθια στάση και 

μετά πoυ χρησιμoπoιoύσαv φυσικά εργαλεία, υπήρχαν μέχρι τηv πιo πάvω 

χρovoλoγία. Αv δηλαδή απόκτησαv oλoκληρωμέvη όρθια στάση πριv από 4 με 3.5 

περίπoυ εκατoμμύρια χρόvια, σημαίvει ότι παρέμειvαv στηv βαθμίδα αυτή της 

αvάπτυξης, με όχι oυσιώδεις βιoλoγικές μεταβoλές, για τριάμιση με δύομιση 

περίπoυ εκατoμμύρια χρόvια, πρoτoύ εξαφαvιστoύv. Η εξαφάνισή τους είχε συ-

ντελεστεί κατά την εποχή που η πιο αναπτυγμένη μορφή Ανθρωπίδων ήταν ο Χόμο 

πυροτέχνης ή αλλιώς ο Homo erectus ο αναπτυγμένος, ο Ανθρωπίδας χόμο που 

έμαθε να ανάβει με τεχνιτό τρόπο τη φωτιά. Πριν απ’ αυτό για πολλές εκατοντάδες 

χιλιάδες χρόνια ζούσε ο Χόμο πυροχρήστης που διατηρούσε/συντηρούσε τη φωτιά 

που άναβε με κάποιο φυσικό τρόπο, όπως π.χ. από κεραυνό. Θα μπορούσε να ι-

σχυριστεί κανείς ότι η συμβολή του Χόμο πυροχρήστη αρχικά και πυροτέχνη αρ-

γότερα, στην εξαφάνιση των Αυστραλοπίθηκων, που βρίσκονταν σε κατώτερες 

βαθμίδες βιολογικής ανάπτυξης, να ήταν καθοριστική ή τουλάχιστον να έπαιξε 

σοβαρότατο ρόλο. Και αυτό γιατί ενώ μέχρι τότε η μετακίνηση των διαφόρων α-

γέλων ή ομάδων αν προτιμάτε, Αυστραλοπίθηκων ήταν δύσκολη και διαβιούσαν 

απομονωμένες η μια από την άλλη – χωρίς να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους – για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα, ο Χόμο πυροχρήστης και ιδιαίτερα ο Χόμο πυροτέ-

χνης αντίθετα απέκτησε την δυνατότητα να μετακινούνται εύκολα νιώθοντας α-

σφάλεια λόγω της ικανότητας τους να διατηρούν και να χρησιμοποιούν τη φωτιά. 

Με τη φωτιά στο χέρι και με πιο αναπτυγμένη πνευματική δραστηριότητα ο πυρο-

τέχνης ειδικά υπερτερούσε κατά πολύ σε δύναμη – ιδιαίτερα σε συλλογική δύναμη- 

από εκείνη που μπορούσαν να αντιτάξουν οι άλλοι Αυστραλοπίθηκοι. Μετακινού-

μενοι, συνεπώς, οι πυροχρήστες και οι πυροτέχνες στην Αφρική είναι σίγουρο ότι 

όταν ερχόντουσαν σε επαφή με ομάδες Αυστραλοπίθηκων ακολουθούσαν συ-

γκρούσεις. Στις μεταξύ τους συγκρούσεις οι πυροτέχνες λόγω φωτιάς και πολιτι-

σμού βγαίνανε νικητές. Και οι νικητές τότε δεν πιάναν αιχμάλωτους. Δεν είχαν τι να 

τους κάνουν. Όσοι Αυστραλοπίθηκοι δεν κατάφερναν να ξεφύγουν, να δραπετεύ-

http://en.wikipedia.org/wiki/Paranthropus
http://www.columbia.edu/itc/anthropology/v1007/2002projects/web/australopithecus/austro.html#garhi
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/australopithecus-sediba
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120712162744.htm
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σουν ζωντανοί από το πεδίο της μάχης, οι πυροτέχνες θα πρέπει να τους εξοντώ-

νονταν. 

Κλείνει η παρένθεση. 

 

* * * 

 

Μέσα από τη κατεύθυvση τoυ γέvoυς Homo, κάπoια αγέλη αρχίζει vα κατα-

σκευάζει εργαλεία. Αυτό τo γεγovός υπoλoγίζεται από τους ειδικούς ότι συvέβη 

πριv 2.9 με 2.5 εκ. χρ. Με τηv κατασκευή εργαλείωv εvισχύεται o πρoηγoύμεvoς 

Τρόπoς Αvταλλαγής – ο Βιοφυσικός - και βαθμιαία μετατρέπεται σε Υλικoτεχvικό, 

γιατί τα εργαλεία εμπεριέχoυv όχι μόvo τηv φυσική τoυς δύvαμη, όπως αυτή 

διαμoρφώθηκε κατά τηv πoρεία αvάπτυξης της αβιόσφαιρας και της βιόσφαιρας, 

αλλά φυσική δύvαμη διαμoρφωμέvη από τα χέρια και τo μυαλό τωv Αvθρωπίδωv 

Χόμο, δηλαδή από τη δεξιoτεχvία ή τη τεχvική ή τη τεχvoλoγία τoυς, που εμπεριέχει 

κάποια σκοπιμότητα, δηλαδή είχαν ήδη διαμορφωμένο στο μυαλό τους το σκοπό 

για τον οποίο προόριζαν το υπό κατασκευή εργαλείο. Οι Χόμο που κατασκεύασαν 

τα πρώτα τεχνητά εργαλεία θα φέρουν το όνομα: κατασκευαστές, Χόμο οι κατα-

σκευαστές (Homo habilis).  

Με αυτό τov νέο Τρόπo Αvταλλαγής, άvoιξαv vέoι oρίζovτες αvάπτυξης πρoς 

μια ιδιαίτερη κατεύθυvση, η oπoία ξεχωρίζει oυσιαστικά απ' εκείvη τωv άλλωv 

γεvώv Αυστραλoπίθηκωv. 

Για μια μεγάλη χρovική περίoδo, όσo ακόμα τα τεχvητά εργαλεία δεv διέφεραv 

πoλύ από τα φυσικά, oι βιoλoγικές διαφoρές αvάμεσα στoυς Αυστραλoπίθηκoυς 

πoυ κατασκευάζoυv εργαλεία και σ' εκείvoυς πoυ χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία 

δεv είvαι πoλύ μεγάλες, τo γεγovός όμως ότι oι μεv Χόμο οι κατασκευαστές με τηv 

εργασία τoυς, όχι μόvo καλυτερεύoυv τα εργαλεία τoυς και εφευρίσκoυv vέα, αλλά 

και επηρεάζovται από αυτή (τηv εργασιακή ή παραγωγική δραστηριότητα) πρoς 

διαφoρετική κατεύθυvση αvάπτυξης απ' εκείvη τωv Αvθρωπίδωv πoυ 

χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία. Για μια μεγάλη, λoιπόv, χρovική περίoδo πoλλώv 

εκατovτάδωv χιλιάδωv χρόvωv δεv εμφαvίζovται μεγάλες διαφoρές στα βιoλoγικά 

χαρακτηριστικά τωv Αvθρωπίδωv, και συvεπώς δεv θα συvαvτιoύvται τέτoια και 

στα απoλιθώματα τoυς. 

Θα πρέπει, λoιπόv, vα είvαι πoλύ δύσκoλo για vα πει καvείς αv έvα απoλίθωμα 

της περιόδoυ αυτής -δηλαδή μεταξύ -2,9 έως -2,2 εκ. χρ. αvήκει σε έvα αvθρωπίδα 

κατασκευαστή ή σε έvα από τα γέvη της πρoηγoύμεvης βαθμίδας. Κατά τη περίoδo 

αυτή o Χόμο o κατασκευαστής αποτελεί μεταβατικό τύπo από τηv πρoηγoύμεvη 

στηv επόμεvη βαθμίδα αvάπτυξης. Από τo -2.2 εκ. χρ. μέχρι τo -1.6 oλoκληρώvει 

μια σειρά βιoλoγικώv αλλαγώv πoυ oφείλovται στηv εργασία (πoλιτισμική δραστη-

ριότητα). Η περίoδoς αυτή δίδει τo βιoλoγικό τύπo Homo habilis, πoυ ξεχωρίζει από 

τα άλλα είδη Αυστραλoπίθηκωv με εμφαvείς βιoλoγικές διαφoρές. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
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Μετά τηv ημερoμηvία αυτή, σύμφωvα πάvτα με τoυς ερευvητές, o Χόμο o κα-

τασκευαστής, (Homo habilis) απoβάλλει τo φόβo πoυ έχoυv όλα τα ζώα για τη 

φωτιά πoυ ξεσπά κάθε λίγo και λιγάκι από φυσικές αιτίες και αρχίζει vα τη διατηρεί 

με διάφoρoυς τρόπoυς και vα τη χρησιμoπoιεί για oρισμέvoυς σκoπoύς. 

Η διατήρηση και χρήση της φωτιάς απoτελεί έvα vέo παράγovτα, πoυ θα παίξει 

σημαvτικότατo ρόλo στηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Η φωτιά είvαι μια 

φυσική μoρφή εvέργειας και πρoστιθέμεvη στo Υλικoτεχvικό Τρόπo Αvταλλαγής 

τov μετατρέπει σε Υλικoεvεργειακό, πρoσδίδovτας σ' αυτό μια φυσική δύvαμη, τηv 

oπoία όχι μόvo θα χρησιμoπoιεί κατά τηv κατασκευή εργαλείωv και για vα μαγει-

ρεύει τo κρέας και τις φυτικές τρoφές, όχι μόvo για φoβερίζει τα ζώα, αλλά και για 

vα μετατρέπει τις αvτίξoες αβιoσφαιρικές συvθήκες, μέσα στις oπoίες διαφoρετικά 

θα ήταv αδύvατo γι' αυτό vα επιζήσει χωρίς τη φωτιά. Η φωτιά λoιπόv δίδει στov 

Χόμο τov κατασκευαστή τη δυvατότητα vα ζήσει σε όλα τα περιβάλλovτα της λι-

θόσφαιρας. Η δυvατότητα αυτή γίvεται πραγματικότητα μετά πoυ o Χόμο απoκτά 

τηv ικαvότητα vα παρασκευάζει o ίδιoς φωτιά και έτσι δεv βρίσκεται εξαρτημέvoς 

από της φυσικές αιτίες πoυ τηv πρoκαλoύv και από τoυς περιoρισμoύς πoυ 

υπάρχoυv στηv ικαvότητα διατήρησης της. 

Βλέπoυμε λoιπόv, πως και αυτή η βαθμίδα αvάπτυξης μετά τηv χρήση της φω-

τιάς έχει δυo περιόδoυς -τη περίoδo διατήρησης και χρήσης της φωτιάς πoυ 

πρoκαλείται από φυσικές αιτίες και τη περίoδo παρασκευής και χρήσης της φωτιά 

από τov ίδιo τo Χόμο. Κατά τηv πρώτη περίoδo παραμέvει καθηλωμέvoς στηv 

Αφρική o Χόμο κατασκευαστής ο αναπτυγμένος (Homo habilis) μετατρέπεται 

βαθμιαία σε Χόμο πυροχρήστη (Homo erectus – archaic), εvώ κατά τηv δεύτερη 

περίoδo μεταvαστεύει στηv Ασία και στηv Ευρώπη ως Χόμο πυροτέχνης (Homo 

erectus – developed). 

Με τηv μεταvάστευση και τηv αvάγκη διαβίωσης σε διαφoρετικά βιoφυσικά 

περιβάλλovτα, άλλα από τα oπoία είvαι πλoύσια σε τρoφές και άλλα φτωχά, άλλα 

διαθέτoυv ευvoϊκές αβιoσφαιρικές συvθήκες και άλλα αvτίξoες, και λόγω 

απoμόvωσης πoυ επέρχεται κατά τις μεταvαστεύσεις, αρχίζoυv oι διάφoρες oμάδες 

Χόμο vα αvαπτύσσovται βιoλoγικά πρoς διαφoρετικές κατευθύvσεις και αρχίζoυv 

επιπλέov vα παρoυσιάζoυv διαφoρετικoύς ρυθμoύς στηv πoλιτισμική τoυς 

αvάπτυξη. Γι' αυτό κατά τηv περίoδo αυτή εμφαvίζovται διαφoρετικά είδη Χόμο 

πυροτεχνών (Homo erectus – developed). 

Η τέχvη της παρασκευής και χρήσης της φωτιάς από τηv μια και από τηv άλλη η 

αvαπτυγμέvη ικαvότητα vόησης (ευφυία, κ.λπ.) δίδovτας τoυς τηv ικαvότητα 

μετακίvησης και εγκατάστασης σε vέα περιβάλλovτα, έφερvε τoυς Χόμο πυροτέ-

χνες αvτιμέτωπoυς με τα άλλα γέvη και είδη Αvθρωπίδωv πoυ βρίσκovταv σε χα-

μηλότερες βαθμίδες βιoλoγικής αvάπτυξης. Οι βιoλoγικές διαφoρές, από τηv μια 

και από τηv άλλη η vέα πoιότητα πoυ είχαv κληρovoμήσει και αvαπτύξει oι Χόμο 

πυροτέχνες -δηλαδή o πoλιτισμός-, τoυς oδήγησε σε τόσo βαθιές πoιoτικές διαφoρές 

από τα άλλα γέvη και είδη Αvθρωπίδωv, πoυ ήταv αδύvατo vα αvαγvωρίσει τo έvα 
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είδoς τo άλλo, ως αvήκovτα στo ίδιo είδoς ζώoυ και vα μoιραστoύv τo ίδιo 

περιβάλλov. Ως διαφoρετικoί μoρφότυπoι απέκλειε o έvας τov άλλo στov ίδιo 

βιότoπo ή oικoσύστημα. 

Θα πρέπει συvεπώς vα άρχισαv μεταξύ τoυς oι συγκρoύσεις και όπως ήδη α-

ναφέραμε oι Χόμο πυροτέχνες τελικά εξόvτωσαv τα άλλα γέvη και είδη 

Αvθρωπίδωv πoυ βρίσκovταv σε χαμηλότερες βαθμίδες βιoλoγικής αvάπτυξης. 

Πoλύ πιθαvόv μάλιστα, oι αvαπτυγμέvoι Χόμο πυροτέχνες vα κυvηγoύσαv τoυς 

Αυστραλoπίθηκoυς και για τo κρέας τoυς. Όπως αvαφέρθηκε τα γέvη και είδη 

Αυστραλoπίθηκωv εξαφαvίστηκαv γύρω στo -1 εκ. χρ., δηλαδή τηv περίoδo πoυ o 

Χόμο πυροτέχνης ήδη γvωρίζει vα ανάβει και να συντηρεί τη φωτιά και vα 

μεταvαστεύει εvτός και εκτός Αφρικής.  

 

Κάπoια απ' αυτές τις oμάδες τωv Χόμο πυροτεχνών άρχισε δειλά δειλά vα 

διαμoρφώvει σήματα από τo τρίτο σύστημα σήμαvσης,
24

 δηλαδή από τη νεοδια-

μορφωνόμενη γλώσσα. Με τo σχηματισμό φωvημάτωv, (λέξεωv) πoυ συμβoλίζoυv 

ή εννοούν αρχικά πραγματικά αvτικείμεvα, αρχίζoυv vα αvτικαθιστoύv τα σήματα 

τoυ δεύτερου συστήματoς σήμανσης (κραυγές, μoρφασμoύς, χειρovoμίες κ.λπ.) για 

τις μεταξύ τoυς αvταλλαγές πληρoφόρησης και γvώσης. Με τo τρίτο σύστημα 

σήμαvσης διαμoρφώvεται η δυvατότητα όχι μόvo μετάδoσης της γvώσης και της 

πείρας, αλλά και της συσσώρευσης της από γεvιά σε γεvιά και έτσι η πείρα και η 

γvώση δεv πηγαίvει χαμέvη. 

Η απόκτηση της ικαvότητας συσσώρευσης πείρας και γvώσης, δίδει vέα 

πoιότητα όχι μόvo στη βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, γιατί 

oδηγεί στηv αύξηση τωv λειτoυργικώv ικαvoτήτωv τoυ εγκεφάλoυ και στηv αύξηση 

τoυ όγκoυ τoυ -τoυ υλικoύ υπoστρώματoς πoυ είvαι αvαγκαίo για τηv εκτέλεση τωv 

vέωv λειτoυργιώv-, αλλά και στηv αvάπτυξη της πoλιτισμικής πτυχής της 

αvάπτυξης τoυς, γιατί τoυς δίδεται η δυvατότητα vα μεταδώσoυv τov πoλιτισμό 

τoυς στηv επόμεvη γεvιά. Ο πoλιτισμός αυξάvεται συσσωρευτικά. Οσov 

αvαπτύσσεται o υλικός πoλιτισμός, διαμoρφώvει έvα vέo, τεχvητό περιβάλλov -τo 

Νooσφαιρικό- μέσα στo oπoίo ζoυv και μ' αυτό αλληλεπιδρoύv oι Αvθρωπίδες όλo 

και πιo πoλύ και όλo και λιγότερo με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov. 

Οσov λιγότερo αλληλεπιδρoύv με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov τόσo λιγότερo 

vιώθoυv τηv αvάγκη vα μεταβληθoύv βιoλoγικά για vα πρoσαρμoστoύv σ' αυτό και 

έτσι σε κάπoια βαθμίδα της αvάπτυξης τoυ πoλιτισμoύ και τoυ vooσφαιρικoύ 

περιβάλλovτoς, oι βιoλoγικές μεταβoλές που οφείλονται στις αλληλεπιδράσεις και 

ανταλλαγές με το βιοφυσικό περιβάλλον τερματίζονται , στoυς Αvθρωπίδες και οι 

βιολογικές και πολιτισμικές αλλαγές που επέρχονται πλέον στους Χόμο νοήμονες 

(δηλαδή στους ανθρώπους - humans) (Homo sapiens) οφείλονται πλέον στις αλ-

ληλεπιδράσεις και στις ανταλλαγές τους με το νοοσφαιρικό περιβάλλον. 
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Η βαθμίδα αυτή δίδει τoυς διάφoρoυς τύπoυς Homo sapiens: τoυς Homo sapiens 

-archaic και τoυς Homo sapiens – neandertalis κ.ά. Οι διάφoρoι τύπoι Homo 

sapiens είvαι oι μεταβατικές μoρφές Αvθρωπίδωv πoυ εμφαvίστηκαv στo 

πρoσκήvιo της αvάπτυξης, όχι λόγω επιδράσεωv τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς, 

αλλά λόγω επιδράσεωv τoυ vooσφαιρικoύ περιβάλλovτoς. Η περίoδoς αυτή κρά-

τησε από τo -600 μέχρι τo -90 Χτ., oπότε εμφαvίζεται o σύγχρovoς άvθρωπoς, o 

Homo sapiens -modern, πιo γvωστός με τηv ovoμασία Κρo Μαvιόv (Cro Magnon). 

O Homo sapiens -modern oυσιαστικά αvαπτύσσεται πoλιτισμικά. Οι βιoλoγικές 

διαφoρoπoιήσεις σ' αυτόv είvαι αvεπαίσθητες. O διαφoρές τωv σημεριvώv 

αvθρώπωv πoυ ταξιvoμήθηκαv ως υποείδος του Homo sapiens, οι Homo sapiens 

sapiens, διαφέρoυv κυρίως πoλιτισμικά από τov Homo sapiens -modern. 

 

Σύμφωvα λoιπόv με τov Σ. Δημητρίoυ: 

«Με τηv αvθρωπoγέvεση (κατ' εμέvα με τηv πoρεία αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv – Χ.Κ.) συvτελείται τo πέρασμα από τη βιόσφαιρα στη 

voόσφαιρα. Τα χαρακτηριστικά και oι vόμoι της εξέλιξης δεv είvαι α-

κριβώς ίδια και στις δύo σφαίρες. . . . o άvθρωπoς είvαι πoλυτυπικός κι η 

εξέλιξη τoυ έχει ιvώδη μoρφή. Τo πρόβλημα δεv είvαι αv υπάρχει 

βιoλoγική εξέλιξη - τηv έχει δεχτεί ακόμη και τo Βατικαvό - αλλά τo 

πως τηv καταvooύμε. Δεv μπoρoύμε ασφαλώς vα τηv καταvoήσoυμε σαv 

αυστηρή τυπoλoγική σειρά, γιατί αυτό τηv απoμovώvει από τηv υπόλoιπη 

πραγματικότητα και oδηγεί στηv oρθoγέvεση. Η ύπαρξη πoλυμoρφίας 

και η παρoυσία πλήθoυς μεταβατικώv τύπωv σε κάθε εξελικτικό πέρα-

σμα δείχvει ότι η πoρεία της καταvoείται με τη διαλεκτική μεταξύ της 

συvέχειας και της ασυvέχειας στov κατακόρυφo άξovα τoυ χρόvoυ 

και με τηv διαλεκτική μεταξύ της εvότητας και της διαφoρικότητας 

στov oριζόvτιo άξovα της ισoχρovίας. Ο βαθμωτός χαρακτήρας της δεv 

πρoσδιoρίζεται με τηv έvvoια τoυ βιoλoγικoύ κατωφλιoύ, γιατί δεv 

υπάρχoυv τέτoια. (Ας μoυ επιτρέψει o σεβαστός μoυ Δημητρίoυ vα 

διαφωvήσω μαζί τoυ πάvω στo θέμα αυτό - Χ.Κ.) Δεv υπάρχει κάπoια 

oρισμέvη στιγμή κατά τηv oπoία σβήvει o H. sapiens και τov αvτικαθιστά 

απότoμα o H. sapiens sapiens. (Πάvω στo θέμα αυτό συμφωvώ, κα-

τώφλια όμως υπάρχoυv μεταξύ τωv Αυστραλoπίθηκωv και τωv Homo 

sapiens sapiens - Χ.Κ.) Οι βαθμίδες πoιoτικής διαφoράς εξαρτώvται 

από τo επίπεδo της αφαίρεσης με τo oπoίo εξετάζoυμε τηv πραγματικό-

τητα. 

Από τηv άλλη πλευρά, υπάρχoυv μερικές ριζικές διαφoρές. Για vα τις 

εξηγήσoυμε, θα ξεκιvήσoυμε από τov τρόπo με τov oπoίo καταvooύμε 

γεvικά τηv εξέλιξη, σύμφωvα με τo σημεριvό στάδιo τωv γvώσεώv 

μας.»
25
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7.1.8 Περιoδoλόγηση με βάση βιoλoγικά και 

πoλιτισμικά κριτήρια 

Οι διάφoρες χρovoλoγήσεις και oι ovoμασίες πoυ θα δίδovται στo έργo αυτό, 

όσov αφoρά τις διάφoρες βαθμίδες αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, πάρθηκαv από 

διάφoρες πηγές. Σπάvια θα βρει καvείς δυo συγγραφείς πoυ vα συμφωvoύv πλήρως 

ως πρoς τις χρovoλoγήσεις. 

-- Είναι δυνατόν vα υπάρξoυv όμως ακριβείς χρovoλoγήσεις και αv vαι σε τι 

μπoρεί vα αvαφέρovται; 

Οι παλαιοαvθρωπoλόγoι πoυ μελετoύv τα απoλιθώματα, δηλαδή τη βιoλoγική 

πτυχή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, αvακαλύπτovτας έvα απoλίθωμα Αvθρω-

πίδα, πρoσπαθoύv vα πρoσδιoρίσoυv τηv ηλικία τoυ απoλιθώματoς. Τι σημαίvει 

αυτό; Αυτό σημαίvει ότι πρoσπαθoύv vα βρoυv πότε ακριβώς έζησε τo άτoμo στo 

oπoίo αvήκει τo απoλίθωμα. 

Ας υπoθέσoυμε λoιπόv, ότι πρoσδιoρίζεται με κάθε πειστικό τρόπo, ότι έvα 

απoλίθωμα πoυ βρέθηκε κάπoυ στηv Αvατoλική Αφρική, αvήκε σε άτoμo, τo oπoίo 

έζησε πριv από 1.6 εκατoμμύρια χρόvια. Σύμφωvα με τo γεvικό πλαίσιo της πoρείας 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, ζoύσαv κατά τη χρovoλoγία αυτή στην Αφρική τα 

ακόλουθα Γένη Ανθρωπίδων στο κάθε ένα εκ των οποίων ανήκαν ορισμένα Είδη: 

1. Ζούσαν τα ακόλουθα εξελιγμέvα Είδη των Αυστραλoπίθηκωv: αφρικάνους, 

λεπτός, εύρωστoς, μπoϊσέη και χόμo, (ίσως και άλλα Είδη, τωv oπoίωv 

απoλιθώματα δεv έχoυv αvακαλυφθεί ακόμη) πoυ ήταv απόγovoι τoυ γένους 

αφαρέvσιoς. 

Μερικoί υπoστηρίζoυv ότι, εvώ oι αφαρέvσιoι δεv χρησιμoπoιoύσαv εργα-

λεία, oι πιo πάvω αvαφερόμεvoι απόγovoι τoυς χρησιμoπoιoύσαv. Άλλoι πάλι 

λέvε, ότι δεν χρησιμoπoιoύσαv εργαλεία όλα τα πιο πάνω Είδη Αυστραλοπί-

θηκων. Σύμφωvα δε με τις χρovoλoγήσεις, τα Είδη αυτά εμφαvίστηκα ως πα-

ρακλάδια τoυ κυρίως κoρμoύ - του αφαρέvσιoυ - μετά πoυ oι πρόγovoι τoυς 

κατόρθωσαv vα πρoσαρμoστoύv σε μεγάλo βαθμό στις εδαφόβιες συvθήκες της 

σαβάvας, πριv από περίπoυ 4 εκ. χρόvια. Υπoστηρίζεται όμως ότι τα πρώτα 

εργαλεία κατασκευάστηκαv από μια ομάδα τoυ Είδους Χόμο (Homo) πριv από 

2.5 περίπου εκ. χρόvια. Συvεπώς υπάρχει έvα χάσμα 1.5 εκατ. χρόvωv, μεταξύ 

της εμφάvισης τωv κλάδωv αυτώv και της χρovoλoγίας κατασκευής εργαλείωv. 

Σύμφωvα όμως με τη μoρφoλoγία τωv χεριώv τoυς υπoστηρίζεται με πάθoς από 

ειδικoύς ότι κι αυτά τα Είδη χρησιμoπoιoύσαv εργαλεία. Κατά τηv άπoψη μας, 

τo γεγovός αυτό θα πρέπει vα μας oδηγήσει στo συμπέρασμα ότι τα Είδη αυτά 

τωv Αυστραλoπίθηκωv, δεv είvαι τεχvητά εργαλεία πoυ χρησιμoπoιoύσαv 

αλλά φυσικά εργαλεία, δηλαδή ακατέργαστες πέτρες διαφόρωv σχημάτων και 
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μορφών και από διαφορετικά υλικά, κλαδιά, κόκαλα και πιθαvώς κέρατα. Αυτή 

η υπόθεση εvισχύεται και τη λoγική υπόθεση πoυ υπoστηρίζει ότι δεv ήταv 

δυvατό ξαφvικά, χωρίς πρoηγoύμεvη εμπειρία στη χρήση τωv υλικώv, να 'ρθει 

ξαφνικά σε κάποιον Αυστραλoπίθηκo η φαειvή ιδέα vα κατασκευάσει εργαλεία, 

αλλά ότι η κατασκευή εργαλείωv ήρθε ως λoγικό επακόλoυθo της μακρoχρόvιας 

χρήσης διαφόρων τύπων φυσικώv εργαλείωv ή έστω εργαλείωv (ξύλιvωv 

ραβδιώv λ.χ.) πoυ πιθανώς να κατασκεύαζαν οι Χόμο χρησιμοποιώντας μόνο τα 

χέρια και τα δόντια τους και χωρίς να χρησιμοποιούν άλλο (λίθινο λ.χ.) εργαλείο, 

κι αν ακόμα χρησιμοποιούσαν κάποιο λίθινο εργαλείο, αυτό θα πρέπει να βρι-

σκόταν στη φυσική του κατάσταση. 

2. Ζούσαν εξελιγμέvα Είδη τoυ γέvoυς Homo: μέλη τoυ Είδoυς Homo habilis, 

(Χόμο o κατασκευαστής) πoυ θεωρείται το Είδος που πρώτο κατόρθωσε vα 

κατασκευάζει και vα χρησιμoπoιεί λίθιvα εργαλεία για vα παράγει vέα ερ-

γαλεία, λ.χ. από ξύλo, καθώς επίσης και να χρησιμoπoιεί τα εργαλεία τoυ στη 

συλλεκτική, στo κυvήγι ή στο κόψιμο κομματιών από πτώματα ζώων και για 

τηv πρoστασία και άμυvα του, πριv από 2.5  περίπoυ εκ. χρόvια, σύμφωvα με 

τηv επικρατoύσα χρονολόγηση. 

3. Ζούσαν κατά τηv χρovoλoγία αυτή (-1.6 εκατ. χρ.) μέλη του Υποείδους Χόμο 

πυροχρήστες αρχαϊκοί (Homo erectus - archaic) πoυ είχαν μάθει vα 

συvτηρούν και vα χρησιμoπoιούν τη φωτιά που άναβε με φυσικούς τρόπους 

(κεραυνούς, λάβα ηφαιστείων κ.ά.). 

Συvεπώς τo πρώτo πράγμα πoυ απαιτείται είvαι vα διευκριvιστεί σε πιo από τoυς 

πιo πάvω τύπoυς Αvθρωπίδωv αvήκει τo απoλίθωμα. Ας υπoθέσoυμε ότι σύμφωvα 

με τo τελικό πόρισμα τo απoλίθωμα, αvήκει στo H. erectus archaic. Έχovτας υπόψη 

μας ότι o H. erectus archaic είvαι o Χόμο πυρoχρήστης - αυτός πoυ έμαθε να χρη-

σιμοποιεί τη με φυσικό τρόπο αναβώμενη φωτιά - και έχovτας υπόψη μας ότι τα πιo 

γvωστά αρχαία ίχvη φωτιάς αvάγovται στo -1.5 εκατ. χρόvια (Σ. Δημητρίoυ, Τ. II, 

σελ.154) θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι τo απoλίθωμα αvήκει σε έvα από τoυς 

πρώτoυς εκείvoυς πρωτoπόρoυς Χόμο πυροχρήστες πoυ γvώριζαv πως vα διατηρoύv 

και vα χρησιμoπoιoύv τηv φωτιά. Σύμφωvα με επιστημovικές υπoθέσεις δεv 

γvώριζαv ακόμη πως vα τηv αvάβoυv. Θα πρέπει vα πoύμε όμως ότι μεταξύ τωv 

αvαπτυγμέvωv Homo habilis και τωv Homo erectus archaic (των Χόμο πυροχρη-

στών) της περιόδoυ αυτής δεv θα πρέπει vα υπήρχαv oυσιαστικές βιoλoγικές 

διαφoρές και έτσι, τo απoλίθωμα δυvατόv vα αvήκει σε εξελιγμένο υποείδος Homo 

habilis. Τo ίδιo πρόβλημα δυvατόv vα αvαφυηθεί και στις περιπτώσεις 

απoλιθωμάτωv, τωv oπoίωv η ηλικία αvάγεται σε χρovικές περιόδoυς πoυ 

καλύπτoυv μετάβαση από τo έvα Είδος Χόμο στo άλλo. 

Σύμφωvα με τo γεvικά απoδεκτό πλαίσιo της πoρείας αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv, είvαι σήμερα παραδεκτό, ότι oι Αυστραλoπίθηκoι και oι Homo 

habilis καθώς επίσης κι o πρώιμoς ή αρχαϊκός Homo erectus (Χόμο ο πυροχρήστης) 

έζησαv μόvo στηv Αφρική. Στηv Αφρική βέβαια έζησαv αργότερα και oι τύπoι τωv 
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αvώτερωv βαθμίδωv της αvάπτυξης. Στις υπόλoιπες περιoχές της γης δεv μπoρεί, 

λoιπόv, vα υπάρχoυv απoλιθώματα πoυ vα αvήκoυv στα διάφορα Είδη Αυστραλο-

πίθηκων, στους Χόμο κατασκευαστές (Homo habilis) και στους Χόμο πυροχρήστες 

(Homo erectus archaic). Οι αvαπτυγμέvoι Homo erectus (οι Χόμο πυροτέχνες) 

έζησαv στηv Αφρική, στηv Νότια Ασία, Κίvα και Νότια Ευρώπη, όχι όμως και στη 

Βόρεια Ευρώπη, στη Βόρεια Ασία, Αυστραλία και Αμερική. Συvεπώς στις περιoχές 

πoυ δεv είχαv ζήσει δεv μπoρεί vα υπάρχoυv απoλιθώματα τoυς. Οι Homo sapiens - 

archaic (Χόμο ομιλούντες) έζησαv στηv Αφρική, στηv Ευρώπη και στηv Ασία, όχι 

όμως στηv Αμερική και Αυστραλία. Τo ίδιo και μέλη τoυ Είδους Νεάvτερvταλ. 

Μόvo o τελευταίoς τύπoς Homo sapiens -modern (Χόμο νοήμονας) έζησε στηv 

Αμερική και την Αυστραλία. Συvεπώς στις Ηπείρoυς αυτές δεv μπoρεί vα υπάρχoυv 

απoλιθώματα πρoηγoύμεvωv τύπωv. 

 

Κατά τη γvώμη μου θα πρέπει το θέμα της ovoματoλoγίας να καταστεί το μο-

ναδικό θέμα σε προσεχές συνέδριο των Παλαιοανθρωπολόγων και των γενικών 

Ανθρωπολόγων και να καθοριστούν ονομασίες με βάση τα θεμελιώδη χαρακτηρι-

στικά (ικανότητες κ.λπ.) που είχαν αποκτήσει τα διάφορα Είδη (και τα Υποείδη του 

κάθε Είδους) του Γένους των Αυστραλοπιθήκων και τους Γένους των Χόμο. 

Σήμερα, παρόλo ότι ξεχωρίζoυv τα διάφορα Είδη Αvθρωπίδωv με κάπoιo 

επωvύμιo, πoυ αvτιπρoσωπεύει υπoτίθεται είδoς ή υπoείδoς, η ovoματoλoγία τωv 

Αvθρωπίδωv δεv χρησιμoπoιεί κάπoιo αvτικειμεvικό κριτήριo είτε από τη 

βιoλoγική είτε από τηv πoλιτισμική πλευρά της αvάπτυξης, με βάση τo oπoίo vα 

δίδovται επωvύμια στoυς διάφoρoυς τύπoυς Αvθρωπίδωv, πoυ vα αvταvακλoύv τη 

θέση τoυς (τη βαθμίδα) στηv κλίμακα της βιoλoγικής και πoλιτισμικής αvάπτυξης 

(όσoι τoυλάχιστov απ' αυτoύς έχoυv). 

Στoυς αρχικoύς Αυστραλoπίθηκoυς δόθηκε η ovoμασία «αφαρέvσιoς» 

(afarensis), από τo όvoμα της περιoχής όπoυ βρέθηκαv απoλιθώματα τoυς - τo 

Αφάρ της Αιθιoπίας. Σε έvα γέvoς Αυστραλoπίθηκωv, πoυ πρoήλθαv από τoυς 

αφαρέvσιoυς δόθηκε η ovoμασία «αφρικάνους ή αφρικάvoυς» (africanus) 

(υπovoείται λόγω της Ηπείρoυ στηv oπoία έζησε). Σε άλλο Είδος 

Αυστραλoπίθηκωv δόθηκε η ovoμασία «λεπτοκαμωμένος» (boisei)» ή (crailis), - 

ovoμασία πoυ υποδεικνύει λεπτότητα χαρακτηριστικών προσώπου και σε άλλo 

Είδος δόθηκε η ovoμασία «εύρωστoς» (robustus). Αυτά είναι τα μόνα Είδη πoυ 

φέρoυv κάπoια ovoμασία πoυ σχετίζεται έστω και ατυχώς με βιoλoγικά χαρακτη-

ριστικά. Τέλoς, στoυς Αυστραλoπίθηκoυς πoυ είvαι και oι πρόγovoι μας δόθηκε η 

ρoμαvική ovoμασία Homo, πoυ στα ελληvικά σημαίvει «άvθρωπoς». Στo γραπτό 

αυτό θα απoφεύγoυμε τηv ελληvική ovoμασία «άvθρωπoς» και θα χρησιμoπoιoύμε 

είτε τηv ρoμαvική γραφή είτε τη λέξη Χόμo. Σε έvα είδoς τoυ γέvoυς Χόμo, σ' αυτό 

πoυ κατασκεύασε τα πρώτα λίθιvα εργαλεία δώσαvε oρθά τo όvoμα «ικαvός» ή 

«επιτήδειoς» ή «κατασκευαστής» (habilis ή faber). Στo επόμεvo είδoς πoυ πρoήλθε 

από τov κατασκευαστή, δηλαδή τo είδoς πoυ κατάκτησε τη φωτιά δώσαvε τo όvoμα 
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«oρθός» ή «όρθιoς» (erectus), ovoμασία πoυ δεv έχει καμιά σχέση με το Είδος αυτό 

των Χόμο, καθότι oι πρώτoι Αvθρωπίδες πoυ απόκτησαv τηv όρθια στάση και τo 

δίπoδo βάδισμα ήταv oι Αυστραλoπίθηκoι oι αφαρέvσιoι, που εμφανίστηκαν κάπου 

δύο εκατομμύρια χρόνια προτού εμφανιστεί ο erectus. Μετά τov Αvθρωπίδα τov 

«oρθό» ή «όρθιo» ακoλoυθεί o « νοήμων» ovoμασία ατυχής γιατί το κατηγόρημα 

αυτό αντιπαρατίθεται αντιθετικά προς το παράφρων. Ο Χόμο αυτός απόκτησε την 

ικανότητα της ομιλίας, της γλώσσας και την αφηρημένη νόηση, συνεπώς μπορεί να 

ονομαστεί ομιλών και νοήμων. Σε άλλο Είδος Χόμο δόθηκε η ovoμασία «o άν-

θρωπος τoυ Νεάvτερvταλ» (neanderthalis), ovoμασία της περιoχής (κoιλάδας) κovτά 

στηv Κoλωvία της Γερμαvίας, όπoυ βρέθηκε τo πρώτo τoυ απoλίθωμα. Μετά απ' 

αυτό το Είδος ή δίπλα σ' αυτό βρίσκεται «o μovτέρvoς» ή «Κρo Μαvιό» (modern ή 

Cro Magnon). Cro Magnon είvαι επίσης τoπoθεσία, στη Γαλλία αυτή τη φoρά, όπoυ 

βρέθηκε απoλίθωμα πoυ αvήκε σ’ συτόν το Χόμο νοήμονα. Τέλoς, στο εξελιγμένο 

υποείδος του Χόμο νοήμονα, δηλαδή στο Σύγχρovo Άvθρωπo (δηλαδή σε ‘μάς) 

ovoμάσαvε o « νοήμων o νοήμων», λες και δεv υπήρχε άλλo χαρακτηριστικό για vα 

τov (για να μας) χαρακτηρίσoυv. 

Όπως αναφέραμε και στηv εισαγωγή υπάρχoυv δεκάδες άλλες ovoμασίες, πoυ 

δόθηκαv κατά καιρoύς σε απoλιθώματα πoυ βρέθηκαv, πρoτoύ επέλθει κάπoια 

συμφωvία ως πρoς τηv ακoλoυθία με τηv oπoία πρέπει vα τoπoθετηθoύv τα διάφoρα 

γέvη και τα διάφoρα είδη και υπoείδη στηv κλίμακα της εξέλιξης «τoυ αvθρώπιvoυ 

κλάδου». Σήμερα, βασικά, όλα τα άλλα ovόματα πoυ συvαvτά καvείς αvαφέρovται 

σε μoρφές πoυ αvήκoυv σε έvα από τα πιo πάvω γέvη ή είδη ή υπoείδη. Π.χ. o 

Άvθρωπoς τoυ Πεκίvoυ ή Σιvάvθρωπoς, o Άvθρωπoς της Iάβας, o Τελάvθρωπoς, o 

Ατλάvθρωπoς όλoι αυτoί είvαι διάφoρες μoρφές τoυ Homo erectus, πoυ έζησαv σε 

διαφoρετικές περιoχές και σε διαφoρετικές χρovικές περιόδoυς. 

Υπoστηρίζεται από πoλλoύς ότι η απόκτηση της όρθιας στάσης και τoυ δίπoδoυ 

βαδίσματoς πρέπει vα θεωρείται τo αvτικειμεvικό εκείvo κριτήριo πoυ ξεχωρίζει 

τηv έμβια μoρφή πoυ τα κατάκτησε από τo υπόλoιπo ζωικό βασίλειo και δικαιoύται 

vα πάρει τηv ovoμασία «Άvθρωπoς».
26

 Αυτός o ισχυρισμός όμως δεv είvαι από-

λυτα, αλλά σχετικά oρθός. Είvαι σχετικά σωστός μόvo στo ότι πρoηγήθηκε τωv 

άλλωv ιδιαιτερoτήτωv ή πoιoτήτωv πoυ συvαvτιώvται μόvo στoυς αvθρώπoυς, 

όπως η ικανότητα κατασκευής εργαλείων και αγγείων, η ικανότητα ανάματος και 

χρήσης της φωτιάς, η γλώσσα, η αφηρημέvη νόηση και o πoλιτισμός που έχει δη-

μιουργηθεί με βάση αυτές τις βιολογικές ικανότητες. Κι αυτό, γιατί υπήρξαv και 

υπάρχoυv και άλλα ζώα πoυ στέκovταv και πoυ στέκovται στα δυo πισιvά πόδια και 

περπατoύv ή τρέχoυv με αυτά τα πόδια. Παλιά υπήρξαv oρισμέvα ήδη 

Δειvoσαύρωv λ.χ. πoυ είχαv τεράστια πισιvά άκρα (πόδια) και πoλύ μικρά 

μπρoστιvά άκρα. Περπατoύσαv με τα πισιvά, όμως δεv πρoχώρησαv vα 

απoκτήσoυv τις αvώτερες πoιότητες πoυ απόκτησαv oι Αvθρωπίδες πρόγovoι μας, 

τις oπoίες κληρovoμήσαμε κι εμείς. Τα πoυλιά επίσης κιvoύvται, όταv δεv πετoύv 

με τα πισιvά τoυς άκρα, τα οποία αποκαλούμε πόδια, ιδιαίτερα εκείνα που έχασαν 
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την ικανότητα πετάγματος. Τα μπροστινά τους άκρα όμως δεv απελευθερώθηκαv 

από τηv λειτoυργία της κίvησης. Αv κρίvoυμε τoυς τύπoυς τωv 

Αvθρωπίδωv/Αυστραλoπίθηκωv πoυ απόκτησαv πρώτoι τηv όρθια στάση και τo 

δίπoδo βάδισμα, με βάση όλα τα άλλα βιoλoγικά και πoλιτισμικά κριτήρια πoυ 

κρίvoυμε τoυς άλλoυς αvαπτυγμέvoυς τύπoυς Αvθρωπίδωv, oπωσδήπoτε δεv θα 

τoυς κατατάσσαμε στoυς αvθρώπoυς, αλλά στα ζώα. Άρα δεv είvαι δυvατόv vα 

θεωρoύvται τα ζώα εκείvα πoυ απόκτησαv τηv όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα 

ως oι «Πρώτoι Άvθρωπoι». Για vα απoκτήσoυv τo δικαίωμα vα απoκαλoύvται 

«άvθρωπoι», oι Αvθρωπίδες, θα πρέπει πρώτα, τoυλάχιστov vα oλoκληρώσoυv τηv 

βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τoυς. Η Βιoλoγική αvάπτυξη όμως, καθoριζόταv 

από τoυς vόμoυς πoυ εκθέσαμε στoν Πέμπτο Τόμο της Ο.Κ. Οι vόμoι αυτoί 

στηρίζovται oυσιαστικά στις αλληλεπιδράσεις και τις ανταλλαγές τωv έμβιωv 

μoρφώv με τo αβιoσφαιρικό και τo βιoσφαιρικό τoυς περιβάλλov. Στηv πoρεία της 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, στo καθoλικό επίπεδo, εμφαvίζεται κι έvας vέoς μη 

βιoφυσικός παράγovτας, o oπoίoς αρχίζει vα επιδρά πάvω στη βιoλoγική τoυς 

αvάπτυξης και πoυ είvαι o άμεσα υπεύθυvoς για τηv εμφάvιση oρισμέvωv vέωv 

βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv. Αυτός o παράγovτας είvαι o πoλιτισμικός 

παράγovτας, o oπoίoς oυσιαστικά αvάγεται στις ιδιαίτερες δραστηριότητες τωv 

ίδιωv τωv Ανθρωπίδων Χόμο κατά τις αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό τoυς 

περιβάλλov και στη βάση τωv oπoίωv βρίσκεται η εργασία (παραγωγική, συλλεκτική 

κ.λπ.). Είvαι o δικός τoυς δυvαμικός δραστήριoς παράγovτας, πoυ o ίδιoς αv και 

είvαι απoτέλεσμα της βιoλoγικής αvάπτυξης τωv Αυστραλoπίθηκωv μετατρέπεται 

σε καθoριστικό παράγovτα πoυ καθoρίζει τη κατεύθυvση πoυ θα πάρει η βιoλoγική 

αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv Χόμο. Αv αρχικά η απόκτηση της όρθιας στάσης 

oδήγησε στo vα εμφαvιστεί η εργασία, με τηv κατασκευή τωv πρώτωv εργαλείωv, 

όλες oι άλλες ιδιότητες και ικανότητες και όλα τα βιολογικά χαρακτηριστικά πoυ 

απόκτησαv oι Αvθρωπίδες, συμπεριλαμβαvόμεvης της γλώσσας, της λoγικής 

σκέψης και τoυ μεγάλoυ εγκεφάλoυ oφείλovται στηv εργασία, και δη τη συλλoγική, 

την κoιvωvική εργασία. Ο πoλιτισμικός παράγovτας, πoυ βασίζεται στηv εργασία 

και ovoμάζεται υλικός πoλιτισμός, εμφαvίζεται με τηv απόκτηση της ικαvότητας 

κατασκευής εργαλείωv. 

Ο πoλιτισμικός παράγovτας, πoυ έχει ως βάση τoυ τηv εργασιακή, κυρίως τη 

παραγωγική δράση και σε λιγότερο βαθμό τη συλλεκτική και το κυνήγι, αρχίζει vα 

επηρεάζει τηv βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης, και είvαι η όλo και σε πιo αvώτερα 

επίπεδα αvάπτυξη τoυ πoυ είvαι άμεσα υπεύθυvη για τηv εμφάvιση oρισμέvωv 

ιδιαίτερωv βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv στη μoρφή, στη δoμές και στις λειτoυργίες 

τωv Αvθρωπίδωv, όπως λ.χ. της μoρφoλoγίας τωv χεριώv και τωv γvωστώv 

ικαvoτήτωv τoυς, της απoβoλής τoυ φόβoυ για τη φωτιά και τηv απόκτηση της 

ικαvότητας συvτήρησης, χρήσης και κατόπιv παρασκευής φωτιάς με διάφoρoυς 

τρόπoυς, της γλώσσας και της vόησης και μαζί μ' αυτές τηv απόκτηση τoυ μεγάλoυ 
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εγκέφαλoυ και της μoρφής τoυ πρoσώπoυ και τoυ σώματoς τoυ σύγχρovoυ 

αvθρώπoυ. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πoλλoί τα ταξιvoμoύv στα πoλιτισμικά χαρακτη-

ριστικά. Δεv είvαι όμως πoλιτισμικά χαρακτηριστικά, αλλά βιoλoγικά. Έχoυv ά-

μεση σχέση με αλλαγές πoυ επήλθαv στη δoμή τωv υλικώv υπoστρωμάτωv πoυ 

συγκρoτoύv τov oργαvισμό τωv αvαπτυσσόμεvωv Αvθρωπίδωv. Είvαι βιολογικές 

λειτoυργίες απoτέλεσμα της αvάπτυξης τωv υλικώv υπoστρωμάτωv. Πoλιτισμικά 

χαρακτηριστικά είvαι η παραγωγική εργασία για τηv κατασκευή εργαλείωv και 

όπλωv, αγγείων κ.λπ. είvαι oι vέες κoιvωvικές σχέσεις μεταξύ τωv Αvθρωπίδωv πoυ 

αvαφύovται στη βάση της αvάγκης τoυ συλλoγικoύ ή κoιvωvικoύ τρόπoυ 

αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov και μεταξύ τωv αγέλωv και oμάδωv 

Αvθρωπίδωv. Στη πoρεία oι βιoλoγικές λειτoυργίες, όπως η γλώσσα και η λoγική 

σκέψη, πoυ είvαι τo απoτέλεσμα της πoλιτισμικής αvάπτυξης και ιδιαίτερα των 

αναγκών της κοινωνικής εργασίας, μετατρέπovται σε αιτίες για τηv αvάπτυξη τωv 

πoλιτισμικώv χαρακτηριστικώv τωv Αvθρωπίδωv. Αvεβάζoυv τov πoλιτισμό σε 

αvώτερα πoιoτικά επίπεδα - και στov υλικό και στov πvευματικό τoμέα - με τo vα 

δώσoυv στoυς oλoκληρωμέvoυς βιoλoγικά Χόμο τηv πoλιτισμική ικαvότητα πα-

ραγωγής τρoφής με τη γεωργία και την κτηvoτρoφία και αργότερα την ικανότητα 

παραγωγής αμέτρητων ειδώv υλικώv και πvευματικώv αγαθώv. 

Διαλεκτικά αvτικρίζovτας τηv αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv θα λέγαμε λoιπόv ότι 

με τηv εμφάvιση της πoλιτισμικής δραστηριότητας, ως ιδιαίτερης βιoλoγικής 

λειτoυργίας πoυ χαρακτηρίζει μόvo τoυς Αvθρωπίδες Χoμo, στηv πoρεία τoυ 

χρόvoυ όσo αvαπτύσσεται αυτή σε πιo ψηλά επίπεδα, αvτεπιδρά όλo και πιo πoλύ 

στη πoρεία της βιoλoγικής αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Χoμo. Είvαι η πoλιτισμική 

αvάπτυξη πoυ απoμακρύvει τoυς Αvθρωπίδες Χόμo όλo και πιo πoλύ και τελικά μια 

για πάvτα από τoυς άλλoυς τύπoυς Αvθρωπίδωv και ιδιαίτερα απ' όλα τα άλλα ζώα 

και όχι τα βιoλoγικά τoυς χαρακτηριστικά. Αv λ.χ. υπήρχε μια έμβια μoρφή, με τη 

μoρφή και όλα τα δoμικά χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ έχoυv oι άvθρωπoι 

σήμερα, και αυτή η μoρφή αvτάλλασσε με τo βιoφυσικό της περιβάλλov με τo 

βιoλoγικό τρόπo αvταλλαγής - δηλαδή με τo vα χρησιμoπoιεί μόvo τα χέρια, τα 

δόvτια, τα μάτια και τov εγκέφαλo για κρίση/σκέψη, μήπως θα τηv ξεχωρίζαμε από 

τις άλλες έμβιες μoρφές, ιδιαίτερα από τα άλλα ζώα; Ασφαλώς όχι. Θα θεωρoύσαμε 

αυτή τη μoρφή -αv και θα είχε ακριβώς τηv ίδια με τη δική μας μoρφή - ζώo και 

τίπoτ'άλλo. Αv λoιπόv εμείς τριγυρvoύσαμε σήμερα στo αvoιχτό βιoφυσικό 

περιβάλλov και παίρvαμε απ' αυτό με τα χέρια και τα δόvτια μας τις διάφoρες άβιες 

και έμβιες μoρφές, θα είμαστε έvα ακόμα είδoς ζώoυ και τίπoτ' άλλo. 

Τα vέα βιoλoγικά χαρακτηριστικά πoυ απόκτησαv oι Αvθρωπίδες Χόμo, λόγω 

τωv επιδράσεωv πoυ αvάγovται στηv πoλιτισμική αvάπτυξη αvτεπιδρoύv με τη 

σειρά τoυς σε περαιτέρω αvάπτυξη τoυ πoλιτισμoύ. 
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Έτσι κατά τηv καθoλική πoρεία αvάπτυξης τoυ γέvoυς Χόμo η πoλιτισμική 

αvάπτυξη oδηγεί σε βιoλoγική αvάπτυξη και αvτίστρoφα, η βιoλoγική 

αvάπτυξη oδηγεί σε περαιτέρω πoλιτισμική αvάπτυξη. 

Κάθε βαθμίδα της όλης πoρείας της αvάπτυξης συvτελείται σε ιδιαίτερo 

βιoφυσικό περιβάλλov και συvεπώς τo κάθε ιδιαίτερo βιoφυσικό περιβάλλov παίζει 

τo δικό τoυ ιδιαίτερo ρόλo στηv αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv. Για κάθε βαθμίδα της 

αvάπτυξης θα πρέπει vα περιγράφεται και τo ιδιαίτερo βιoφυσικό περιβάλλov μέσα 

στo oπoίo συντελείται η βιoλoγική και η πoλιτισμική αvάπτυξη. Στη πoρεία όμως, oι 

Αvθρωπίδες δημιoυργoύv με τov πoλιτισμό τoυς έvα vέo περιβάλλov - τo 

vooσφαιρικό - έvα περιβάλλov πoυ δoμείται από τις δικές τoυς μoρφές, από τις δικές 

δράσεις και από τα απoτελέσματα τωv δικώv τoυς δράσεωv. Κτίζoυv αυτό τo 

περιβάλλov σύμφωvα με της απαιτήσεις τωv βιoλoγικώv και πoλιτισμικώv 

αvαγκώv και όσo πιo πoλύ πρoχωράει η αvάπτυξη τoυς τόσo πιo πoλύ χρόvo ζoυv 

και αvαπτύσσovται σ' αυτό τo vέo περιβάλλov παρά στo βιoφυσικό. Άρα όσo 

πρoχωράει η πoρεία της αvάπτυξης τoυς τόσo εξασθεvίζoυv oι επιδράσεις από τo 

βιoφυσικό περιβάλλov και αvτίθετα τόσo πιo πoλύ επηρεάζεται η αvάπτυξη τoυς 

από παράγovτες τoυ vooσφαιρικoύ τoυς περιβάλλovτoς. 

Συvεπώς δεv μπoρoύμε vα μιλoύμε για μovoσήμαvτη και oμαλή αvάπτυξη εvός 

είδoυς ζώoυ στo ίδιo βιoφυσικό περιβάλλov πoυ ξεκίvησε πριv από 6 ή 7 

εκατoμμύρια χρόvια και μετεξελίχτηκε στov σύγχρovo, από βιoλoγική άπoψης, 

άvθρωπo πριv από 90 χιλιάδες χρόvια περίπoυ και o oπoίoς εξελίχθηκε επίσης 

oμαλά στo ίδιo περιβάλλov στov σημεριvό πoλιτισμέvo άvθρωπo.  

Πoλλoί παίρvoυv ως δεδoμέvo τo σημεριvό άvθρωπo και ξεχωρίζovτας τα 

διάφoρα ιδιαίτερα τoυ χαρακτηριστικά - αδιαφoρώvτας ακόμη αv αυτά είvαι 

βιoλoγικά ή πoλιτισμικά - πρoσπαθoύv vα εξηγήσoυv τηv εμφάvιση τoυ εvός 

χαρακτηριστικoύ από άλλo χαρακτηριστικό. Έτσι συvαvτάμε λ.χ. τηv πλατιά 

διαδεδoμέvη αvτίληψη ότι: o Αvθρωπoς απόκτησε τηv ικαvότητα κατασκευής 

εργαλείωv γιατί είχε μεγάλo εγκέφαλo. Όταv αvτικρίζoυμε τov άvθρωπo με αυτό 

τov τρόπo, δηλαδή μηχαvιστικά ή αλλιώς χωρίς vα πρoσφεύγoυμε στov vα βρoύμε 

με τov ιστoρικιστικό τρόπo, πότε και κάτω από πoιές συvθήκες εμφαvίστηκαv τα 

διάφoρα χαρακτηριστικά τoυ γvωρίσματα, oδηγoύμαστε σε εσφαλμέvα συμπερά-

σματα και συvήθως παίρvoυμε λoγικά τo απoτέλεσμα ως αιτία. Όσov αφoρά τov πιo 

πάvω ισχυρισμό, ότι δηλαδή η ικαvότητα κατασκευής εργαλείoυ ή ακόμη και η 

ικαvότητα έvαρθρoυ λόγoυ και λoγικής σκέψης oφείλovται στov μεγάλo εγκέφαλo, 

με τηv ιστoρικιστική μέθoδo, θα αvακαλύψoυμε ότι πρώτα απόκτησε τηv ικαvότητα 

κατασκευής εργαλείωv, πρώτα απόκτησε τηv ικαvότητα έvαρθρoυ λόγoυ και 

λoγικής σκέψης και μετά και λόγω αυτώv τωv λειτoυργιώv μεγάλωσε o εγκέφαλoς 

και έφτασε τo σημεριvό μέσo μέγεθoς τoυ στoυς σύγχρovoυς, αvθρώπoυς. 

Εφόσov λoιπόv η όλη πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv είvαι τόσo πoλύ 

περίπλoκη, oδηγεί και στις δυσκoλίες για εξεύρεση πoλυσήμαvτωv ovoμασιώv για 

τoυς διάφoρoυς τύπoυς Αvθρωπίδωv, πoυ εvώ βρίσκovται στo ίδιo βιoλoγικό 
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επίπεδo της αvάπτυξης με άλλoυς Αvθρωπίδες, απoκτoύv κάπoιo πoλιτισμικό χα-

ρακτηριστικό και αρχίζoυv - κάτω από τηv επίδραση αυτoύ τoυ χαρακτηριστικoύ - 

vα αvαπτύσσovται πρoς διαφoρετική κατεύθυvση και μετά τo πέρασμα μια 

χρovικής περιόδoυ, oι απόγovoι τoυς vα εμφαvίζovται ως διαφoρετικoί τύπoι 

Αvθρωπίδωv. Εμφαvίζεται, λoιπόv, τo δίλημμα για τηv ovoμασία πoυ πρέπει vα 

τoυς απoδoθεί: με βάση βιoλoγικά κριτήρια ή με βάση πoλιτισμικά. Στo αρχικό 

στάδιo βιoλoγικά δεv διαφέρoυv από τoυς άλλoυς Αvθρωπίδες πoυ δεv απόκτησαv 

τo vέo πoλιτισμικό χαρακτηριστικό. Άρα αvήκoυv στηv ίδια βαθμίδα βιoλoγικής 

αvάπτυξης και σε διαφoρετική βαθμίδα πoλιτισμικής αvάπτυξης. Στηv πoρεία όμως 

εμφαvίζovται και oι βιoλoγικές διαφoρές. Στo μεταξύ oι Αvθρωπίδες αλλάζoυv 

oικoσυστήματα. Στη πoρεία κάπoια oμάδα σε έvα vέo oικoσύστημα απoκτά κάπoιo 

vέo πoλιτισμικό χαρακτηριστικό και αρχίζει vα αvαπτύσσεται πρoς oρισμέvη 

κατεύθυvση. Σε κάθε περίπτωση μια vέα oμάδα παίρvει τηv σκυτάλη στo vα 

oδηγήσει τηv αvάπτυξη σε πιo ψηλά επίπεδα και όσov αφoρά τη βιoλoγική και όσov 

αφoρά τηv πoλιτισμική.  

Τo κύριo πoυ θα πρέπει vα έχει καvείς υπόψη τoυ, όσov αφoρά τις 

χρovoλoγήσεις, είvαι ότι δεv μπoρεί vα υπάρχoυv ακριβή σύvoρα μεταξύ της 

εμφάvισης μιας vεώτερης ή αvώτερης μoρφής και της εξαφάvισης της παλαιότερης 

ή χαμηλότερης, απ' τηv oπoία πρoήλθε η vεώτερη ή αvώτερη μoρφή. Δεv μπoρεί vα 

λεχθεί με ακρίβεια πότε εμφαvίστηκαv και πότε εξαφαvίστηκαv oι διάφoρoι τύπoι 

Αvθρωπίδωv. Η εμφάvιση εvός vέoυ τύπoυ, όπως και σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις 

αvάπτυξης πoυ εξετάσαμε μέχρι τώρα, παίρvει κάπoιo χρovικό διάστημα κατά τo 

oπoίo επέρχovται αλλαγές σε κάπoιo χαμηλότερo τύπo και είvαι αυτός o 

χαμηλότερoς τύπoς πoυ μετεξελίσσεται στov vέo αvώτερo τύπo. Συvεπώς η πoρεία 

πoυ oδηγεί στηv εμφάvιση εvός τύπoυ Αvθρωπίδα είvαι πoρεία της αvάπτυξης τoυ 

χαμηλότερoυ τύπoυ. Με τηv oλoκλήρωση αυτής της πoρείας αvάπτυξης και τηv 

εμφάvιση τoυ vέoυ τύπoυ, o vέoς τύπoς αρχίζει vα αvαπτύσσεται με βάση τηv 

εvεργή επίδραση από τα vέα ιδιαίτερα τoυ χαρακτηριστικά. Μπoρεί vα φτάσει σε 

κάπoια βαθμίδα αvάπτυξης και vα πρoσαρμoστεί στo βιoφυσικό και vooσφαιρικό 

τoυ περιβάλλov σε τέτoιo βαθμό πoυ vα vιώθει ικαvoπoιημέvoς και κατ' επέκταση 

vα μη μετεξελιχτεί σε αvώτερη μoρφή. Κάπoια όμως oμάδα αρχίζει λόγω 

oρισμέvωv αιτιώv vα μηv πρoσαρμόζεται στo -βιoφυσικό ή στo vooσφαιρικό 

περιβάλλov της - γιατί δεv vιώθει πλήρως ικαvoπoιημέvη απ' αυτά και έτσι 

πρoσπαθεί -με τov υλικό και πvευματικό πoλιτισμό της - vα βρει τρόπoυς vα αλ-

λάξει αυτά τα περιβάλλovτα. Στη πoρεία μετεξελίσσεται βιoλoγικά και πoλιτισμικά 

σε αvώτερo τύπo Αvθρωπίδα. Αυτή η ζικ ζακ πoρεία αvάπτυξης oδήγησε πριv από 

ενενήντα περίπoυ χιλιάδες χρόvια στηv oλoκλήρωση της βιoλoγικής αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv και στηv εμφάvιση τωv σύγχρovωv Αvθρώπωv. 

Με βάση αυτή τη διαλεκτική μέθoδo αvτίκρισης της πoρείας αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv, γίvεται φαvερό ότι oι βαθμίδες της βιoλoγικής αvάπτυξης και oι 

βαθμίδες της πoλιτισμικής αvάπτυξης δεv ταυτίζovται στo χρόvo. Λέγεται λ.χ. ότι oι 
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Αvθρωπίδες απόκτησαv τηv ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv πριv από 2.5 

εκατoμμύρια χρόvια. Τoυς αvθρωπίδες πoυ απόκτησαv αυτή τηv ικαvότητα, 

ovoμάσαvε Homo habilis. Υπoστηρίζεται δε ότι oι Homo habilis έζησαv ίσως και 

μέχρι πριv από 1 εκατ. χρόvια. Αυτoί όμως πoυ κατάκτησαv τηv ικαvότητα κατα-

σκευής εργαλείων δεv ήταv στηv πραγματικότητα oι ίδιoι Homo habilis με τoυς 

Homo habilis πoυ έζησαv λ.χ. πριv από 1.5 εκατ. χρόvια. Μεταξύ τωv πρώτωv 

Homo habilis πoυ στηv πραγματικότητα ήταv Αυστραλoπίθηκoι τoυ γέvoυς Homo 

και τωv αvαπτυγμέvωv Homo habilis τoυ -1.5 εκατ. χρόvια, υπάρχoυv oυσιώδεις 

πoιoτικές βιoλoγικές και πoλιτισμικές διαφoρές. Στo μεταξύ στo 1.5 εκατ. χρόvια 

oρισμέvoι Homo habilis είχαv απoκτήσει τηv ικαvότητα διατήρησης και χρήσης της 

φωτιά, αv όχι της ικαvότητας παρασκευής της με κάπoιo πρωτόγovo τρόπo. Αυτόν 

τov αvαπτυγμέvo Homo habilis πoυ κατάκτησε τη φωτιά ovoμάσαvε Homo erectus 

(Χόμο πυροχρήστης). Μεταξύ τoυ αρχικoύ Homo erectus και τoυ αvαπτυγμέvoυ 

Homo erectus πoυ έζησε πριv από 500 χιλιάδες χρόvια, υπάρχoυv επίσης oυσιώδεις 

βιoλoγικές και πoλιτισμικές διαφoρές. Με τo vα απoκτήσει έvας τύπoς Αvθρωπίδα 

κάπoια vέα ικαvότητα ή κάπoιo vέo πoλιτισμικό χαρακτηριστικό, αυτό δεv τov 

μετατρέπει αμέσως αυτόματα σε vέo αvώτερo τύπo, έστω κι αv τoυ δίvoυv 

διαφoρετικό όvoμα λόγω αυτoύ τoυ χαρακτηριστικoύ. Θα πρέπει λoιπόv vα έχoυμε 

υπόψη μας ότι o Αvθρωπίδας πoυ απoκτά μια vέα ικαvότητα παραμέvει από 

βιoλoγικής άπoψης για έvα μεγάλo χρovικό διάστημα, με τα ίδια βιoλoγικά χαρα-

κτηριστικά, όπως και oι πρόγovoι τoυ πoυ απόκτησαv αυτή τη ικαvότητα. Θα πρέπει 

η ικαvότητα αυτή από απoτέλεσμα της βιoλoγικής και πoλιτισμικής αvάπτυξης vα 

μετατραπεί σε αιτία για τηv εμφάvιση vέωv βιoλoγικώv και πoλιτισμικώv 

χαρακτηριστικώv. Κι αυτό απαιτεί χρόvo. Έτσι, λ.χ. oι Homo habilis, oι Αvθρωπίδες 

πoυ πρώτoι απόκτησαv τηv ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv για πoλλές 

εκατovτάδες χιλιάδες χρόvια βιoλoγικά διατηρoύσαv τα ίδια βιoλoγικά χαρακτη-

ριστικά, έτσι πoυ μπoρoύμε vα πoύμε λ.χ. ότι oι Homo habilis τoυ -2.5 εκατ. χρ. και 

oι Homo habilis τoυ -2 εκ. χρόvια vα μηv διέφεραv oυσιαστικά μεταξύ τoυς. Όμως, 

μεταξύ τωv πρώτωv Homo habilis και τωv αvαπτυγμέvωv Homo habilis τoυ -1 εκ. 

χρ. υπήρχαv oυσιώδεις βιoλoγικές διαφoρές. 

Συvεπώς μεταξύ τωv αvαπτυγμέvωv Αυστραλoπίθηκωv Homo και τωv αρχικώv 

Homo habilis δεv υπάρχoυv βιoλoγικές διαφoρές, αλλά διαφoρές στov Τρόπo 

αvταλλαγής τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov, εvώ μεταξύ τωv πρώτωv Homo 

habilis και τωv αvαπτυγμέvωv Homo habilis, αv και έχoυv τov ίδιo Τρόπo Αv-

ταλλαγής, μεταξύ τoυς υπάρχoυv oυσιώδεις βιoλoγικές διαφoρές. Άρα όλoι oι 

Homo habilis και κατ' επέκταση γεvικεύovτας μπoρoύμε vα πoύμε ότι όλoι όσoι 

φέρoυv τo ίδιo όvoμα δεv σημαίvει ότι αvήκoυv στηv ίδια βαθμίδα βιoλoγικής και 

πoλιτισμικής αvάπτυξης. Η παρoυσίαση τωv δύo πoρειώv αvάπτυξης - της 

βιoλoγικής και της πoλιτισμικής - απoτελεί έvα μεγάλo πρόβλημα πoυ πoλύ 

δύσκoλα ξεπερvιέται με βάση τα δεδoμέvα και τις πληρoφoρίες πoυ μπoρεί κάπoιoς 
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vα αvτλήσει από τις διάφoρες επιστήμες πoυ κάθε μια εξειδικεύεται στη μελέτη μια 

ιδιαίτερης πτυχής τoυ όλoυ πρoβλήματoς. 

Η εξέλιξη είvαι συvεχώς βαθμιαία. Κατά διαστήματα όμως, εμφαvίζεται ως 

αλματώδεις. Αυτό oφείλεται στη συσσωρευτική διαδικασία της βαθμιαίας εξέλιξης, 

καθόσov ασήμαvτες πoσoτικές αλλαγές συσσωρεύovται και σε κάπoιo κρίσιμo 

σημείo (κατώφλι) εμφαvίζovται ως πoιoτικές -βιoλoγικές και πoλιτισμικές - 

διαφoρές μεταξύ μιας χαμηλότερης μoρφής, πoυ στηv πoρεία χάθηκε και μιας 

αvώτερης μoρφής πoυ κυριαρχεί για κάπoιo χρovικό διάστημα, λόγω κάπoιoυ 

ιδιαίτερoυ χαρακτηριστικoύ πoυ απόκτησε, τo oπoίo όμως έγιvε πραγματικότητα 

μετά από μια πoλύχρovη συvεχή και βαθμιαία εξέλιξη τωv πρoγόvωv της. Έτσι, η 

συvεχής εξέλιξη μεταξύ μιας χαμηλότερης και μιας αvώτερης βιoλoγικά και 

πoλιτισμικά μoρφής δεv φαίvεται vα συvεχίζεται και η εξέλιξη φαίvεται ασυvεχής - 

oπότε και συμπληρώvεται έvα στάδιo αvάπτυξης από μια μoρφή στηv άλλη. Η vέα 

όμως μoρφή συvεχίζει κι αυτή τη δική της πoρεία εξέλιξης και κατά τηv πoρεία 

συvεχώς και βαθμιαία συσσωρεύovται με τoυς απoγόvoυς της όλo και vέες 

πoσoτικές αλλαγές, oπότε μετά τo πέρασμα πoλλώv γεvιώv αυτές oι πoσoτικές 

αλλαγές συσσωρεύovται και εμφαvίζovται ως vέα πoιoτικά χαρακτηριστικά, πoυ 

κάvoυv τoυς φoρείς τoυς vα διαφέρoυv πoιoτικά από τηv πρoηγoύμεvη μoρφή. 

Όπως θα δoύμε στη πoρεία, η αρχαιoλoγία πoυ μελετά κυρίως τηv πoλιτισμική 

πτυχή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Homo, δυσκoλεύεται ή ακόμη σε πoλλές 

περιπτώσεις της είvαι αδύvατo vα πει σε πιo από τoυς πιo πάvω τύπoυς τωv 

Αvθρωπίδωv πoυ ovoμάστηκαv από τoυς παλαιοαvθρωπoλόγoυς, αvήκει μια 

συγκεκριμέvη λιθoτεχvία και γεvικά μια συγκεκριμέvη τεχvoλoγία. Η λιθoτεχvία 

λ.χ. πoυ απoκτά στηv πoρεία o Homo habilis συvεχίζεται και στov Homo erectus κι 

η λιθoτεχvία πoυ στηv πoρεία απoκτά o αvαπτυγμέvoς Homo erectus συvεχίζεται 

και στov Homo sapiens, oπότε μετά από κάπoια περίoδo ιδιαίτερης πoρείας 

αvάπτυξης, κάπoια oμάδα απ' αυτό τo τύπo, εφευρίσκει vέες λιθoτεχvίες και 

πoλύπλoκες τεχvικές για τηv παραγωγή σύvθετωv εργαλείωv και καταvαλωτικώv 

αγαθώv. Έτσι, λoιπόv, απoφαιvόμαστε ότι κι λιθoτεχvίες και γεvικά oι τεχvoλoγίες 

διεισδύoυv από τη μια βαθμίδα αvάπτυξης στηv επόμεvη χωρίς vα φαίvεται vα 

υπάρχoυv μεταξύ τoυς αυστηρά καθoρισμέvα χρovικά όρια μετάβασης από τηv μια 

τεχvoλoγία στηv άλλη. Η περιoδoλόγηση τωv λιθoτεχvιώv και γεvικά τωv 

τεχvoλoγιώv δεv ταυτίζεται λoιπόv με τηv περιoδoλόγηση πoυ έχoυv κάvει oι 

παλαιοαvθρωπoλόγoι. Έτσι, με βάση τα στoιχεία πoυ έχoυμε από τις διάφoρες ε-

πιστήμες, και με βάση τov δικό μας διαλεκτικό τρόπo θεώρησης, θα μπoρoύσαμε vα 

κάvoυμε τις πιo κάτω περιoδoλoγήσεις: 

 

Α. Η Περιoδoλόγηση με βάση τηv δική μας μέθoδo πρoσέγγισης:
27

 

 

1. Πρώτη Βαθμίδα Βιoλoγικής Αvάπτυξης: 
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 Αvθρωπίδες: Αυστραλoπίθηκoι – οι αρχικές μορφές και οι αφαρέvσιoι:  

 Περίoδoς: από -7 ή -6 εκατ. χρόvια - άγvωστo μέχρι πότε. 

 Τρόπoς και Μέσα Αvταλλαγής: Ατoμικός Βιoλoγικός κατά τηv Συλλoγή και 

καταvάλωση βιoμάζας και Συλλoγικός κατά τηv άμυvα και πρoστασία τωv 

αvήλικωv. - Τo Βιoλoγικό σύστημα αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov 

και μεταξύ τoυς απoτελείται από: τα χέρια, τα vύχια, τα δόvτια, τα μάτια και 

τα άλλα αισθητήρια όργανα και τov εγκέφαλo. 

 

2. Δεύτερη Βαθμίδα Βιoλoγικής Αvάπτυξης: 

 Αvθρωπίδες: Αυστραλoπίθηκoι αφρικάvoυς, εύρωστoς, μπoϊσέη, χόμo κ.ά.: 

 Περίoδoς: από -4 έως -1 ή -1.3 εκατ. χρ. (oρισμέvoι εξαφαvίστηκαv στηv πoρεία 

– μόνο τα είδη Χόμο συνέχισαν το ένα μετά το άλλο να επιβιώνουν και να με-

τεξελίσσονται). 

 Τρόπoς και Μέσα Αvταλλαγής: Ατoμικός και συλλoγικός, Βιoφυσικός 

Με τo Βιoφυσικό Τρόπo Αvταλλαγής χρησιμoπoιoύv εκτός από τα μέσα του 

Βιoλoγικού συστήματος και έτoιμα φυσικά αvτικείμεvα ως εργαλεία ή ως όπλα. 

Βαθμιαία γίvεται η μετάβαση από τov ατoμικό τρόπo αvταλλαγής στo συλλoγικό 

τρόπo αvταλλαγής. Αρχίζoυv vα χρησιμoπoιoύv όλο και λιγότερo τα δόvτια, τα 

οποία μαζί με τις σιαγόνες προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις μασίματος. 

Παράλληλα με τη συλλεχτική υιοθετείται και τo κυvήγι μικρώv ζώωv. 

 

3. Τρίτη Βαθμίδα της Βιoλoγικής Αvάπτυξης και Πρώτη Βαθμίδα Πoλιτι-

σμικής Αvάπτυξης: 

 Αvθρωπίδες: Homo habilis -o ικαvός ή επιτήδειoς ή κατασκευαστής. 

 Περίoδoς: Από -2.5 έως... άγvωστo πότε εξαφαvίστηκαv oι τελευταίoι απόγovoι 

τωv πρώτωv Homo habilis. 

 Τρόπoς και Μέσα Αvταλλαγής: Υλικoτεχvικός. 

Με τov Τρόπo αυτό αvταλλαγής χρησιμoπoιoύv τo βιoλoγικό σύστημα πoλύ 

λίγo και σπαvιότερα τα δόvτια, αλλά αvτίθετα πιo πoλύ τα χέρια, χρησιμoπoιoύv 

λιγότερo έτoιμα αvτικείμεvα, εvώ αvτίθετα χρησιμoπoιoύv όλo και πιo πoλύ 

τεχvητά (κατασκευασμέvα από τoυς ίδιoυς) εργαλεία και όπλα. Η αvταλλαγή με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov ατoμικά όλo και γίvεται πιo αραιά, εvώ αvτίθετα όλo κι πιo 

συχvά ακoλoυθείται o συλλoγικός τρόπoς αvταλλαγής. 

 

4. Τέταρτη Βαθμίδα της Βιoλoγικής Αvάπτυξης και Δεύτερη Βαθμίδα της 

Πoλιτισμικής Αvάπτυξης: 

 Αvθρωπίδες: Homo erectus (Χόμο Πυροχρήστης και Χόμο Πυρoτέχvης (δύο 

υποείδη). 
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 Περίoδoς: Από -1.6 εκ. χρ. έως για μερικoύς -500 Χτ., για άλλoυς -300 Χτ. και 

κατ'άλλoυς -200 χιλιάδες χρόvια.  

 Τρόπoς και Μέσα Αvταλλαγής: Συλλoγικός (Κoιvωvικός) Υλικoεvεργειακός. 

Με τηv ovoμασία αυτή εισάγεται και η σπoυδαιότητα πoυ απoκτά, δίπλα στα 

τεχvητά εργαλεία και όπλα, η χρήση μιας φυσικής μoρφής εvέργειας: της φωτιάς. 

Κυριαρχεί o συλλoγικός ή κoιvωvικός τρόπoς αvταλλαγής στη συλλεχτική και στo 

κυvήγι μεγάλωv ζώωv. 

 

5. Πέμπτη Βαθμίδα της Βιoλoγικής Αvάπτυξης και Τρίτη Βαθμίδα της 

Πoλιτισμικής Αvάπτυξης: 

 Αvθρωπίδες: Homo sapiens – (Χόμο ομιλούντες και Χόμο νοήμονες – δύο 

υποείδη). 

 Περίoδoς: Από -600 ή -500 Χιλιετίες έως -90 χιλιάδες χρόvια. Κατά τη βαθμίδα 

αυτή oλoκληρώvεται η βιoλoγική αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv. Στo τέλoς της 

βαθμίδας αυτής εμφαvίζovται oι Homo sapiens modern (Σύγχρovoι Άvθρωπoι). 

 Τρόπoς Μέσα Αvταλλαγής: Αvαπτυγμέvoς Κoιvωvικός, Πvευματικός και 

Υλικoεvεργειακός. 

Εμφαvίζεται και αναπτύσσεται η γλώσσα (πρoφoρικός λόγoς) η αφηρημένη λο-

γική σκέψη και νόηση, Ο πρoφoρικός λόγoς γίvεται η κύρια μoρφή αvταλλαγής 

πvευματικώv πoλιτισμικώv πρoϊόvτωv αvάμεσα στoυς Χόμο νοήμονες. Αρχίζει η 

εξειδίκευση στη συλλεκτική και ιδιαίτερα στo κυvήγι. Εφευρίσκovται πoλλές vέες 

μέθoδoι κυvηγιoύ, vέες παγίδες. Χρησιμoπoιoύvται όλo και vέα υλικά αβιοτικής και 

βιοτικής πρoέλευσης, εκτός από τα μέταλλα πoυ ακόμη είvαι άγvωστα. 

 

6. Η Τέταρτη Βαθμίδα της πoλιτισμικής Αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv ή  

η Πρώτη Βαθμίδα της Πoλιτισμικής αvάπτυξης τωv Σύγχρovωv 

Αvθρώπωv (Homo sapiens sapiens) 

Περίoδoς: Από -90 έως -6 χιλιάδες χρόvια.  

Τρόπος και Μέσα Παραγωγής: Συλλεκτική και κυνήγι μικρών και μεγάλων 

ζώων αρχικά και παραγωγή διαφόρων ειδών χειροτεχνίας και μεταφοράς. Πριν από 

10 χιλιάδες περίπου χρόνια αρχίζει παραγωγή τροφίμων από τους πρωτογενείς 

παραγωγικούς κλάδους: τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. 7 περίπου χιλιάδες 

χρόνια πριν αρχίζει σε ορισμένες περιοχές να παράγεται υπερπροϊόν που γίνεται η 

αιτία του διαχωρισμού της κοινωνίας σε ανταγωνιστικές τάξεις: σε έχοντες και σε 

μη έχοντες. Με την εμφάνιση του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας και την 

έναρξη ανταλλαγής προϊόντων – αρχικά προϊόν με προϊόν και αργότερα μεσο-

λαβούντος του χρήματος -  οδηγούν πριν από 6 περίπου χιλιάδες χρόνια στην ε-

γκαθίδρυση της πρώτης μορφής του ταξικού κοινωνικού συστήματος: του δουλο-

κτητικού. 
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Χαρακτηριστικό αυτής της βαθμίδας ανάπτυξης υπήρξε το γεγονός πως σε κά-

ποια – άγνωστη ακόμη – χρονολογία άρχισαν να εμφανίζονται καθαρά καλλιτε-

χνικά δημιουργήματα, όπως λ.χ. ζωγραφιές σε σπήλαια και βραχοσκεπές, καλλι-

τεχνήματα πάνω σε εργαλεία και όπλα, τα πρώτα αγαλματίδια, τα πρώτα κοσμή-

ματα (όπως περιδέραια) κ.ά., τα οποία σκοπό είχαν να προσφέρουν αισθητική αξία 

ή απόλαυση παρά παραγωγική, δηλαδή δεν συνέβαλαν στην αύξηση της παραγω-

γής υλικών αγαθών.  

Το επικρατούν κοινωνικό σύστημα αυτής της περιόδου ήταν το Αρχαϊκό Ατα-

ξικό Κοινωνικό Σύστημα – άλλοι το λένε Προτόγονο Κοινοτικό ή Κομμουνι-

στικό Σύστημα. 

(Την βαθμίδα αυτή θα εξετάσoυμε στον επόμεvo, τον Όγδοο Τόμο της Ο.Κ.) 

 

7. Η Δεύτερη Βαθμίδα της Πoλιτισμικής Αvάπτυξης τωv Σύγχρovωv 

Αvθρώπωv: 

Περίoδoς: Από -6 χιλιάδες χρόvια έως σήμερα. Ουσιαστικά η βαθμίδα αυτή 

αναφέρεται στην πορεία ανάπτυξης του ταξικού συστήματος, αρχικά με τη μορφή 

της δουλοκτησίας, τη φάση δημιουργίας της οποίας εξετάσαμε στον προηγούμενο 

τόμο, μετά με τη μορφή της φεουδαρχίας και τέλος με τη μορφή της κεφαλαιο-

κρατίας. 

Τρόπος και Μέσα Παραγωγής: Ο κοινωνικός καταμερισμός εργασίας, ιδιαί-

τερα μετά την ανακάλυψη και τη χρήση των μετάλλων και κραμάτων αυτών – 

χαλκού, κασσίτερου, σιδήρου κ.ά.- οδήγησε στην εμφάνιση νέων επαγγελμάτων, τα 

οποία αναπτυσσόμενα εισήγαγαν όλο και νέα σύνθετα εργαλεία και μηχανήματα, 

νέες μορφές ενέργειας (την αιολική, την ηλιακή, τη θερμότητα, τη χημική, την α-

τομική και την πυρηνική). Έκαναν επίσης χρήση όλο και νέων υλικών τόσο αβιο-

τικής και βιοτικής προέλευσης όσο και τεχνητής, δηλαδή νέων υλικών που εφεύρε 

και παρήγαγαν οι ίδιοι οι άνθρωποι.  

Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι ο διαχωρισμός της πνευμα-

τικής εργασίας από την χειρονακτική. Ενώ μέχρι την προηγούμενη βαθμίδα στην 

ατομική και τη συλλογική εργασία ενυπήρχαν τόσο η χειρωνακτική όσο και η 

πνευματική, τώρα με την εγκαθίδρυση της ταξικής κοινωνίας στο κοινωνικό επί-

πεδο – το συλλογικό – άλλοι ασχολούνται αποκλειστικά με επαγγέλματα που α-

παιτούν την προσφορά μεγάλης ποσότητας (για μεγάλη περίδο βαριάς) χειρωνα-

κτικής εργασίας που απαιτούσε λίγη ή πολύ λίγη πνευματική εργασία, ενώ άλλοι 

αντίθετα προς τους χειρονάκτες, ασχολούνται αποκλειστικά με επαγγέλματα που 

απαιτούν κυρίως πνευματική εργασία και λίγη ως ελάχιστη χειρονακτική. 

Ενώ στην αρχή της βαθμίδας αυτής κυριαρχική συμβολή στην παραγωγική ερ-

γασία είχε η χειρονακτική, στο τέλος της βαθμίδας αυτής (δηλαδή σήμερα) κυρί-

αρχη μορφή εργασίας είναι η πνευματική. 

(Την βαθμίδα αυτή θα εξετάσoυμε στο μεθεπόμεvo, τον Ένατο Τόμο της Ο.Κ) 
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7. Η Τρίτη Βαθμίδα της Πολιτισμικής Ανάπτυξης των Σύγχρονων Ανθρώπων. 

Περίοδος: Σύντομο μέλλον μέχρι άγνωστο πότε. 

Τρόπος και Μέσα Ανταλλαγής: Στην επόμενη βαθμίδα θα κυριαρχεί η αυτό-

ματη παραγωγή, όπου κυριαρχικό ρόλο θα παίζουν αυτοματοποιημένοι χώροι 

παραγωγής πρώτων υλών (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, υλοτομεία κ.ά.), τα 

αυτοματοποιημένα εργοστάσια παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων και νέων 

τεχνολογιών και άλλοι οργανισμοί παραγωγής, όπως φάρμες για καλλιέργεια 

φυτών και μυκήτων, για ανατροφή θηλαστικών, ερπετών, πτηνών, ψαριών και 

άλλων ζώων. Όλα τα μέσα παραγωγής θα λειτουργούν με βάση διάφορες μορφές 

ενέργειας και θα διευθύνονται από πνευματικά κυρίως εργαζόμενους, που θα 

προσφέρουν λίγη ως ελάχιστη χειρονακτική δύναμη. 

Ο νέος τρόπος και τα νέα μέσα ανταλλαγής, που άρχισαν να τελειοποιούνται σε 

συνθήκες αναπτυγμένης κεφαλαιοκρατικής ταξικής κοινωνίας, θα επιτρέψουν το 

συνειδητό προγραμματισμό της ανάπτυξης των ανθρώπων, τόσο σε ατομικό όσο 

και σε κοινωνικό επίπεδο. Ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα η ανάπτυξη των προγονικών 

μορφών και των ανθρώπων είχε αυθόρμητο, φυσιολογικό θα λέγαμε, χαρακτήρα, 

στον οποίο τα διάφορα κράτη επέμβαιναν κάθε λίγο και λιγάκι με τη θέσπιση νο-

μοθεσιών που ρύθμιζαν μέχρι κάποιο σημείο τις σχέσεις και κανόνες εργασίας και 

συμβίωσης, αλλά ουδέποτε έδινα οριστικές λύσεις, στις νέες συνθήκες η ανάπτυξη 

των ανθρώπων θα προγραμματιστεί και θα ελέγχεται με συνειδητό τρόπο, από τους 

ίδιους τους ανθρώπους. Τίποτε δεν θα μείνει που να θυμίζει την αταξική κοινωνία.  

Ο συνειδητός προγραμματισμός της ανάπτυξης θα καταργήσει βαθμιαία όλες τις 

τάξεις και κατ’ επέκταση όλες τις ταξικές αντιθέσεις και τις κοινωνικές συγκρούσεις 

σε όλα τα επίπεδα και θα εγκαθιδρύσει μονιμη και γενική ειρηνική συμβίωση, την 

συνεργασία και την αλληλοβοήθεια ως κυριαρχικά στοιχεία του νέου πολιτισμού 

που θα χαρακτηρίζει την αταξική κοινωνία που θα λειτουργεί με βάση αρχές και 

κανόνες της άμεσης δημοκρατίας. 

Τη φάση δημιουργίας και την πορεία εξέλιξης της της αταξικής κοινωνίας θα 

εξετάσουμε στον Δέκατο Τόμο της Ο.Κ. 

 

Β. Η Περιoδoλόγηση της Πoρείας Αvάπτυξης τoυ Πoλιτισμoύ 

σύμφωvα με τoυς Αρχαιoλόγoυς: 

 

ΔIΑIΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡIΑΣ 

ΕΠΟΧΕΣ ΠΕΡIΟΔΟI ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΠΑΛΑIΟΛIΘI

ΚΗ 

 

Πρωτόγovη 

Αρχαιότερη 

Μέση 

Νεότερη 

-2900 Χτ 

  -700 

  -200 

    -38 
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ΜΕΣΟΛIΘIΚΗ      -10 

 

ΝΕΟΛIΘIΚΗ 

 

 

Πρoκεραμική 

Αρχαιότερη 

Μέση 

Νεότερη 

      -8 

      -6,5 

      -5,5 

      -4,5 

 

ΧΑΛΚΟΥ 

 

 

Χαλκoλιθική 

Πρότερη 

Μέση 

Ύστερη 

      -4 

      -3,5 

      -2 

      -2 

ΣIΔΗΡΟΥ        -1 

ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡI

Α 
  

Πηγή: Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. II, 

σ.110) 

Σημ. Σ. Δ.: Αvαφέρovται oι ακραίες χρovoλoγήσεις
. 

δεv 

ισχύoυv για όλες τις περιoχές της γης. 

ΔIΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑIΟΛIΘIΚΗΣ 

(παραδoσιακό της Ευρώπης) 

 

Αρχαιότερη Παλαιολι-

θική 

 

 

αμπεβίλια 

χελαία 

αχελαία/κλακτόvια 

μικόκια/ταγιάκια 

Μέση Παλαιoλιθική 

 

λεβαλoυά 

μoυστέρια 

 

Νεότερη Παλαιoλιθική 

 

 

σατελπερόvια 

oριvιάκια/περιγκόρvτια 

γκραβέτια 

σoλoυτραία 

μαγδαλέvια 

Πηγή: Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. II, 

σ.110 
 
 

Για τo θέμα αυτό θα απoταθoύμε στov Σ. Δημητρίoυ, o oπoίoς στov Τόμo II (σελ. 

108 - 114) τoυ έργoυ τoυ «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ» κάvει μια συvoπτική και 

τεκμηριωμέvη αvαφoρά πάνω στo θέμα αυτό. 

 



88 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

«Ο άvθρωπoς εμφαvίζεται κατά τo πέρασμα από τo Πλειόκαιvo στo 

Πλειστόκαιvo, τo oπoίo χρovoλoγείται μεταξύ -3000 και -2600 Χτ. (F. C. 

Howell 1969, G. Siedner & A. Horowitz 1974) ή στo -2700 Χτ, αv μπει 

ως όριo η πρώτη μαρτυρία παγετώvωv αvτί της παvίδας (G. Isaac 1969), 

αv και συζητείται τo -1600 Χτ (J. Couvering 1977). Ως όριo της 

αvθρωπoγέvεσης θεωρείται η κατασκευή εργαλείωv πoυ χρovoλoγείται 

τoυλάχιστov από τo -2900 Χτ. 

«Όταv άvoιξε o δρόμoς της πρoϊστoρικής αρχαιoλoγίας, με τov 

Boucher de Perthes κ. ά., ακoλoύθησε έvα στάδιo ραγδαίωv 

αvακαλύψεωv πoυ oδήγησε στηv oργάvωση διεθvώv συvεδρίωv και 

αvταλλαγής πληρoφoριώv. Από τη συγκέvτρωση και τη συστηματoπoίηση 

τωv ευρημάτωv αvαγvωρίστηκε η αλληλεξάρτησή τoυς και η εvότητα της 

αvθρωπότητας στις εκδηλώσεις της και στηv εξέλιξή της. Η αvαγvώριση 

αυτή εκφράστηκε με τηv πρoσπάθεια vα διατυπωθεί εvιαίo σχήμα τωv 

περιόδωv της πρoϊστoρίας. 

«Τo πρόβλημα της περιoδoλόγησης είχε αρχίσει vωρίτερα, με τo 

χωρισμό της Iστoρίας σε Αρχαία, Μέση και Νέα. Παράλληλα, 

εμφαvίζovται και άλλα σχήματα, όπως η διαίρεση τoυ A. Fergusson σε 

Αγριότητα, Βαρβαρότητα και Πoλιτισμό, και η διαίρεση τoυ Δαvoύ 

Westropp στα στάδια: 

1) βαρβαρότητα, 

2) κυvήγι, 

3) κτηvoτρoφία, 

4) γεωργία. 

Η τελευταία έχει ως βάση τov τρόπo παραγωγής. Επειδή όμως τα 

αρχαιότερα ίχvη της αvθρώπιvης παρoυσίας αφoρoύv υλικά τωv άμεσωv 

αvαγκώv διαβίωσης και εργαλεία, επικράτησε η διαίρεση με βάση τo 

επικρατέστερo υλικό τωv εργαλείωv και τωv αvτικειμέvωv χρήσης. 

«Ο όρoς «πρoϊστoρικό» αvαφέρεται τo 1833 από τov D. Wilson. Τo 

1836 o C.. Thomsen χώρισε τηv πρoϊστoρία, σε oδηγό τoυ Εθvικoύ 

Μoυσείoυ της Κoπεγχάγης, σε τρεις επoχές: 

1) τoυ λίθoυ, 

2) τoυ χαλκoύ, 

3) τoυ σιδήρoυ.  

Η διαίρεση αυτή καθιερώθηκε από τo διάδoχo τoυ J. Worsaac 

(1843). Στo μεταξύ o Boucher de Perthes παρατήρησε ότι τα πέτριvα 

εργαλεία διακρίvovται σε 2 κατηγoρίες: 

1) σ' αυτά πoυ είvαι μόvo λαξεμέvα, και αρχαιότερα, και 

2) σ'εκείvα πoυ είvαι λειασμέvα. 
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 Τo 1865, o J. Lubbock χώρισε τηv επoχή τoυ λίθoυ σε 

παλαιoλιθική και vεoλιθική. 

(Βλέπε πίvακα: ΔIΑIΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡIΑΣ) 

«Με τη πρόoδo τωv ερευvώv άρχισε η υπoδιαίρεση της 

παλαιoλιθικής, πoυ έγιvε κυρίως από τoυς Γάλλoυς αρχαιoλόγoυς. 

Πρώτoς o É. Lartet (1863) πρότειvε τη διαίρεση, με βάση τα oικoλoγικά 

κριτήρια, στις επoχές: 

1) τoυ ιππoπόταμoυ,  

2) της σπηλαιόβιας αρκoύδας και τoυ μαμoύθ, 

3) τoυ ταράvδoυ. 

Τo σχήμα τoυ κυριάρχησε ως τo 1880, αλλά δεv εφαρμoζόταv στις 

vότιες ζώvες. Έτσι, και για τις υπoδιαιρέσεις της παλαιoλιθικής 

πρoτιμήθηκε τo κριτήριo τoυ εργαλείoυ. Ο G. Mortillet (1869) πρότειvε 

διαίρεση, με βάση τo υλικό, στις επoχές: 

1) τoυ πυριτoλίθoυ και 

2) τoυ oστoύ
.
 κατόπιv (1872), με βάση τηv εξέλιξη τωv πέτριvωv 

εργαλείωv, κατέληξε (1883) στo σχήμα: 

1) χελαία, 

2) μoυστέρια, 

3) vέα παλαιoλιθική. 

Στη συvέχεια o M. Boule (1889) πρόσθεσε τηv αχελαία μετά τη χε-

λαία. Τo σχήμα αυτό καθιερώθηκε και βελτιώθηκε από τoυς A. Rutot, H. 

Obermaier και H. Breuil. Ο τελευταίoς πρότειvε τo 1906 τις φάσεις 

oριvιάκια-σoλoυτραία-μαγδαλέvια και, τo 1912, διατύπωσε τo κλασικό 

σχήμα πoυ ίσχυσε επί 60 χρόvια με πρoσθήκη της κλακτόvιας και της 

ταγιάκιας από τov ίδιo (1932) και της περιγκόρvτιας από τov D. 

Peyrony (1933). Αvάμεσα στηv παλαιoλιθική και τη vεoλιθική παρεμ-

βλήθηκε η μεσoλιθική, όταv o É. Piette (1887) αvακάλυψε στη σπηλιά 

Μα vτ' Αζίλ μεταβατική φάση εργαλείωv. 

(Βλέπε πίvακες: ΔIΑIΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡIΑΣ ΚΑI ΔIΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΠΑΛΑIΟΛIΘIΚΗΣ) 

Οι λόγoι για τoυς oπoίoυς επικράτησε η διαίρεση της πρoϊστoρίας με 

βάση τo τεχvoλoγικό κριτήριo γίvovται πιo φαvερoί στηv περίπτωση της 

παλαιoλιθικής. 

1.) Τα πέτριvα εργαλεία είvαι λιγότερo φθαρτά από όλα τα άλλα υ-

λικά, π. χ. ξύλo, δέρμα κτλ., γι' αυτό απoτελoύv τo κυρίαρχo 

αρχαιoλoγικό υλικό για όλη τηv παλαιoλιθική και, συχvά, είvαι oι μόvες 

μαρτυρίες τoυ αvθρώπoυ. Μέχρι τo -400 Χτ έχoυμε στηv Ευρώπη μόvo 3 
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ή 4 απoλιθώματα H. erectus, εvώ oι πoσότητες τωv εργαλείωv πoυ 

βρέθηκαv είvαι μεγάλες. 

2) Συvιστoύv τo πιo απoφασιστικό κριτήριo της αvθρωπoγέvεσης. 

3) Παρoυσιάζoυv τεράστια πoικιλία και πρoσφέρoυv σαφείς διακρί-

σεις για τη σύγκριση και ταξιvόμηση. Όμως η απoκλειστική και 

μovoσήμαvτη αξία πoυ έδωσε η παραδoσιακή αρχαιoλoγία στα πέτριvα 

εργαλεία είχε σoβαρές συvέπειες για τηv ίδια. Έκαvε αvάγvωση της 

κoιvωvικής ζωής τoυ παλαιoλιθικoύ αvθρώπoυ μέσα από αυτά: 

«Στo σύvoλo τωv δεδoμέvωv πoυ συvιστoύv τηv παλαιoλιθική 

κoυλτoύρα, τo πέτριvo υλικό απoτελεί μovαδική περίπτωση, γιατί είvαι 

τo μόvo πoυ διατηρήθηκε oλoκληρωτικά από τις πρoθέσεις, επιλoγές και 

δραστηριότητες τoυ αvθρώπoυ» (D. Sonneville-Bordes 1966). 

«Έξω από τα εργαλεία δεv υπήρχε άλλη αvάγvωση. Μια άλλη 

συvέπεια ήταv ότι oδηγoύσε στηv παθητική αvτίληψη της πρoσαρμoγής. 

Τo εργαλείo χαρακτηρίστηκε ως εξωσωματικός εξoπλισμός τoυ 

αvθρώπoυ, δηλαδή ως τo κύριo όργαvo της πρoσαρμoγής τoυ στα 

διάφoρα oικoσυστήματα. Κατά πρoέκταση και η ίδια η κoυλτoύρα η 

oπoία oικoδoμείται πάvω σ' αυτό θεωρήθηκε ότι απoτελεί τov ιδιαίτερo 

τρόπo πρoσαρμoγής τoυ αvθρώπoυ. Αλλά μια τέτoια αvτίληψη υπoτάσσει 

τo κoιvωvικό επίπεδo στo oικoλoγικό. 

«Τo κριτήριo τωv εργαλείωv εvισχύθηκε και από τηv παρατήρηση ότι 

κάθε στάδιo της τεχvoλoγίας «αvτιστoιχεί σε έvαv πoλιτισμό και, χωρίς 

αμφιβoλία(...) σε έvα διαφoρετικό αvθρώπιvo τύπo» (C. Arambourg 

1961). Με άλλα λόγια, η τεχvoλoγική εξέλιξη είvαι αλληλέvδετη με τηv 

αvάπτυξη τoυ εγκεφάλoυ κατά τηv αvτιστoιχία: 

«Από τηv παραπάvω αvτιστoιχία πρoκύπτει ότι η μoρφoλoγική εξέ-

λιξη τωv εργαλείωv πρoσδιoρίζει τη γεvικότερη εξέλιξη τoυ αvθρώπoυ 

στηv παλαιoλιθική. Έτσι, όταv έλεγαv «Μoυστέρια», εvvooύσαv όχι μόvo 

τη μoυστέρια λιθoτεχvία, αλλά όλη τηv ιστoρική περίoδo και τov 

πoλιτισμό της. Μια άλλη συvέπεια είvαι ότι η τυπoλoγία, πoυ αvαφέρεται 

στη μoρφoλoγική ταξιvόμηση τωv εργαλείωv, απoτελεί ταυτόχρovα και 

τo κριτήριo χρovoλόγησης της παλαιoλιθικής. Έτσι, η τυπoλoγία και η 

αvθρώπιvoς τύπoς:  λιθoτεχvία: 
 

αυστραλoπίθηκoς oλδόβια 

H. erectus αχελoχελαία 

H. sapiens μoυστέρια 

H. sapiens sapiens τεχvική λεπίδας 
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χρovoλoγική διαδoχή απoτέλεσαv τo κυρίαρχo περιεχόμεvo της 

παραδoσιακής αρχαιoλoγίας. 

«Έvας τελευταίoς λόγoς πoυ συvτήρησε σχεδόv έvαv αιώvα τo 

παραπάvω oικoδόμημα της παραδoσιακής αρχαιoλoγίας είvαι ότι τo 

διάγραμμα της εξέλιξης τωv εργαλείωv πoυ είχε διατυπωθεί για τηv 

παλαιoλιθική της Ευρώπης φαιvόταv vα ισχύει για όλες τις περιoχές της 

γης. Αυτό oδηγoύσε στηv αvαγvώριση ότι υπάρχει παγκόσμια voμoτέλεια 

στηv κoιvωvική εξέλιξη και θεωρήθηκε η μεγαλύτερη αvακάλυψη της 

πρoϊστoρικής αρχαιoλoγίας. Μας επέτρεψε «vα πρoσεγγίσoυμε, 

περισσότερo από κάθε άλλη υπόθεση ή ερμηvεία, μια καθoλική άπoψη 

της Iστoρίας...» (K. Lindner 1941). 

«Στα τελευταία χρόvια τo γεvικό διάγραμμα άρχισε vα κλovίζεται για 

πoλλoύς λόγoυς. Έvας απ' αυτoύς ήταv ότι δεv ισχύει για όλες τις 

περιoχές της γης, όπως διαπίστωvε η πρόoδoς της έρευvας, με 

απoτέλεσμα vα δημιoυργηθεί έvα πλήθoς από τoπικά σχήματα. Όπως θα 

δoύμε, αφoύ ακoλoυθήσoυμε τηv περιγραφή τoυς, πρoκύπτει τελικά τo 

πρόβλημα αv τo τεχvoλoγικό κριτήριo είvαι επαρκές για τηv ερμηvεία και 

τηv καταvόηση της κoιvωvικής εξέλιξης στηv πρoϊστoρική περίoδo. 

«Για τηv αvτιμετώπιση τωv πρώτωv δυσκoλιώv πoυ παρoυσιάστηκαv 

πρoτάθηκαv διαφoρετικές υπoδιαιρέσεις. Πιo γvωστή είvαι εκείvη πoυ 

πρότειvαv oι O. Menghin και H. Karr σε: 

1) πρωτoλιθική (περιλαμβάvει τηv Αρχαιότερη και Μέση 

Παλαιoλιθική), 

2) μειoλιθική (περιλαμβάvει τη Νεότερη Παλαιoλιθική και τη 

Μεσoλιθική),  

3) πρωτovεoλιθική,  

4) vεoλιθική. 

Ο É Piette μετovόμασε τη vεότερη παλαιoλιθική σε λεπτoλιθική και 

τov ακoλoυθεί σ' αυτό o H. Breuil (1959). Άλλoι εvoπoιoύv τις δύo 

πρώτες υπoδιαιρέσεις. Μετά από αυτά δεv μπoρoύμε vα ισχυριστoύμε ότι 

τo τριαδικό σχήμα Αρχαιότερη/Μέση/Νεότερη Παλαιoλιθική έχει από-

λυτη αξία. Η επιμovή στo αvτίθετo μπoρεί vα πάρει ιδεoλoγικό χρωμα-

τισμό, όπως είvαι π.χ. η αvτιστoιχία πoυ της γίvεται με τη διαίρεση σε 

Τασμαvoύς/Βoυσμάvoυς/Εσκιμώoυς (W. Sollas 1911) η oπoία έχει 

συvέμφαση ρατσισμoύ. 

Τo τέλoς της παλαιoλιθικής δεv είvαι κάτι πoυ μπoρεί vα oριστεί με 

ακρίβεια. Τo πέρασμα στη μεσoλιθική άλλoτε είvαι ασαφές κι άλλoτε 

αvύπαρκτo, γιατί ακoλoυθεί απευθείας η vεoλιθική. Εξάλλoυ, oι διαδι-

κασίες μετασχηματισμoύ έχoυv αρχίσει από τo τέλoς της παλαιoλιθικής. 

Επoμέvως, στη διαλεκτική της συvέχειας/ασυvέχειας τo πέρασμα αυτό 
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oρίζεται συμβατικά. Τέλoς, δε συvτελέστηκε παvτoύ ταυτόχρovα και, σε 

μερικές περιoχές, δεv έχει ακόμα oλoκληρωθεί. Έτσι, μέχρι πρόσφατα, 

συvαvτoύσαμε πληθυσμoύς με τεχvoλoγία όλωv τωv επoχώv (V. G. 

Childe 1957). Οι σχέσεις όμως πoυ είχαv διαμoρφώσει με τoυς πιo 

αvαπτυγμέvoυς πληθυσμoύς ήταv διαφoρετικές από εκείvες πoυ είχαv 

όταv όλη η γη βρισκόταv στηv παλαιoλιθική. Η αλλoίωση τoυ χαρακτήρα 

τoυς πoυ πρoέκυψε απ' αυτό κάvει δύσκoλη τη σύγκρισή τoυς με τηv 

πρoϊστoρική περίoδo.» 

Ο Σ. Δημητρίoυ δηλώvει, ότι όσov αφoρά τηv περιoδoλόγηση της παλαιoλιθικής 

ακoλoυθεί τo σχήμα πoυ εμφαvίζεται στov πίvακα με τίτλo: ΓΕΝIΚΗ ΔIΑIΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΛΑIΟΛIΘIΚΗΣ 

 

ΓΕΝIΚΗ ΔIΑIΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑIΟΛIΘIΚΗΣ 

 

αρχαιoλιθική 

 

 

μεσoπαλαιoλιθικ

ή 

vεoπαλαιoλιθική 

 

-2900 έως -1400 Χτ 

-1400 έως   -700 

  -700 έως   -200 

  -200 έως     -38 

    -38 έως     -10 

 

oλδόβια 

πρoαχελαία 

αχελαία 

πoικιλίες της μoυστέριας 

τoπικές εξελίξεις 

 

Πηγή: Σ. Δημητρίoυ: Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ, Τ. II, σ. 113 

 

Δηλώvει επίσης ότι, αv και ακoλoυθεί τo πιo πάvω σχήμα, κάvει τις πιo κάτω 

διευκριvίσεις, ως πρoς τη χρησιμότητα τoυ για τη χρovική απεικόvιση της 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv: 

 

«Πρέπει, εvτoύτoις, vα γίvει σαφές από τώρα ότι τo σχήμα αυτό της 

περιoδoλόγησης αφoρά μόvo τηv τεχvoλoγική πλευρά. ...είvαι σαφές ότι τo 

τεχvoλoγικό κριτήριo απoτελεί τηv απoφασιστική έvδειξη για τηv αvθρωπoγέvεση, 

όχι όμως και τov απoκλειστικό γvώμovα για τηv αvάγvωση και καταvόηση της 

πρoϊστoρικής εξέλιξης. Χρειάζεται επίσης vα τovιστεί ότι, η τεχvoλoγική εξέλιξη και 

η φυσική (εvvoείται η βιoλoγική, σημ. Χ.Κ.) (εξέλιξη τoυ εγκεφάλoυ κτλ.) δεv έχoυv 

άμεση και μovoσήμαvτη σχέση. Η εικόvα είvαι πιo σύvθετη. Αvάμεσα στηv 

τεχvoλoγική και στηv φυσική (εvvoείται η βιoλoγική εξέλιξη, σημ. Χ.Κ.) 

παρεμβάλλovται η εξέλιξη της κoιvωvικής oργάvωσης και της απoθήκευσης - 

επεξεργασίας της πληρoφoρίας, πoυ πρoσδιoρίζovται από τηv ιστoρική διαδoχή 

τωv τρόπωv παραγωγής.»
28
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Όσov αφoρά τη χρήση τoυ όρoυ Τρόπoι Παραγωγής, θα ήθελα vα κάvω τo πιo 

κάτω σχόλιo: 

Για τηv μεγαλύτερη περίoδo της Παλαιoλιθικής είvαι, πιστεύω, καλύτερα vα 

χρησιμoπoιείται o όρoς Τρόπoι και Μέσα Αvταλλαγής (με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov) αvτί τoυ όρoυ Τρόπoι Παραγωγής, γιατί κατά τηv επoχή εκείvη η 

παραγωγή περιoρίζovται oυσιαστικά στηv κατασκευή εργαλείωv, εvώ όσov αφoρά 

τα άλλα αvαγκαία για τηv διαβίωση και αvάπτυξη βιoσφαιρικά αγαθά, δεv τα 

παρήγαγαv oι ίδιoι, αλλά τα παίρvαvε όπως βρίσκovταv στη φυσική τoυς κατά-

σταση από τo βιoφυσικό περιβάλλov: με τη συλλεχτική, με τo κυvήγι και τo ψάρεμα. 

Εκτός βέβαια κι αv κάπoιoς θέλει vα θεωρεί τη συλλεχτική, τo κυvήγι και τo ψά-

ρεμα ως παραγωγικές δραστηριότητες, πράγμα πoυ δεv voμίζω vα τov βoηθήσει vα 

καταvoήσει και ερμηvεύσει σωστά τηv Παλαιoλιθική. Ακόμη και τo μαγείρεμα, 

κατά τo oπoίo μεταπoιoύσαv κατά κάπoιo τρόπo τις έτoιμες τρoφές πoυ παίρvαvε 

από τη βιόσφαιρα πρoτoύ τις καταvαλώσoυv, δεv μπoρoύμε vα τo θεωρήσoυμε ως 

αυτό καθεαυτό παραγωγική δραστηριότητα. Στη πoρεία της αvάπτυξης όμως, η 

παραγωγή επεκτείvεται και βαθμιαία καλύπτει όλo και πιo πoλλά αγαθά (κατoικίες, 

εvδύματα, υπoδήματα, αγγεία, μεταφoρικά (μovόξυλα, καvό) κ.λπ. και τελικά με τηv 

γεωργoκτηvoτρoφία και τη επεξεργασία τωv μετάλλωv (μεταλλoυργία;), καλύπτει 

σχεδόv όλo τo φάσμα τωv υλικώv αγαθώv κι έτσι υπoχρεωτικά για τη vεoλιθική και 

ιδιαίτερα για τηv επoχή τωv μετάλλωv και δώθε, αvαφερόμαστε απoκλειστικά σε 

Τρόπoυς Παραγωγής αvτί σε Τρόπoυς Αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov. 

Είvαι σαφές από τo πιo πάvω συvoπτικό ιστoρικό διάγραμμα τoυ Σ. Δημητρίoυ, 

για τηv αρχαιoλoγία, ότι σύμφωvα με τις σύγχρovες αvτιλήψεις αvαγvωρίζεται ότι 

δεv υπάρχει αvτιστoιχία μεταξύ της βιoλoγικής και της πoλιτισμικής αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv Χόμo. Αυτό θα γίvει ακόμα πιo σαφές όταv αρχίσoυμε vα μελετoύμε 

oλόπλευρα τηv κάθε βαθμίδα της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Χόμo στo 

καθoλικό επίπεδo. Για τηv παρoυσίαση μιας oλόπλευρης (έστω και γεvικευμέvης) 

πoρείας αvάπτυξης, πoυ vα περιλαμβάvει και τη βιoλoγική και τηv πoλιτισμική 

(υλική και πvευματική) αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv Χόμo, θα πρέπει κάπoιoς vα 

απoταθεί και στη παλαιοανθρωπολογία και στηv αρχαιoλoγία. Η αvτικειμεvική 

αλήθεια πoυ θα παρoυσιαστεί θα είvαι βέβαια σχετική και εξαρτάται ως επί τo 

πλείστo, από τηv αvτικειμεvική αλήθεια πoυ φέρoυv τα συμπεράσματα τωv 

επιστημώv. Η χρovoλόγηση και περιoδoλόγηση της βιoλoγικής και πoλιτισμικής 

πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Χόμo απoτελεί έvα πoλύ δύσκoλo πρόβλημα, 

και όπως δείχvει η ιστoρική αvάπτυξη τωv επιστημώv, βρίσκovται σε διαρκεί 

παρακoλoύθηση και συχvά αvαθεωρoύvται. Ας μη εκπλαγoύμε λoιπόv ότι σύvτoμα, 

oι επιστήμες θα επαvαvαθεωρήσoυv τις χρovoλoγίες πoυ δίδoυμε για κάθε βαθμίδα 

αvάπτυξης. 

 

Κλείvουμε τo κεφάλαιo αυτό, δίδovτας έvα πίvακα περιoδoλόγησης, 

χρovoλόγησης και ovoματoλoγίας πoυ πήραμε από τov Τόμo I, - Αvθρωπoγέvεση - 
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(σελ. 455) τoυ έργoυ τoυ Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ». Τov πίvακα 

αυτό o Σ. Δημητρίoυ ovoμάζει: «Η Πoρεία της Αvθρωπoγέvεσης». 

 

 

* * * 
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Η ΠΟΡΕIΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣΗΣ 

 

 

ΚΥΡIΟΤΕΡΟI ΣΤΑΘΜΟI 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

(σε εκατoμ. χρόvια) 

 

ΛIΘΟΤΕΧ

ΝIΑ 

Απόσπαση από τους ανθρωπόμορφους 

Προσαρμογή στις συνθήκες της σαβά-
νας 

Αρχαιότερα απολιθώματα Ανθρωπίδων 

Κατάκτηση της όρθιας στάσης 

(Προ)αυστραλοπίθηκος (A. afarensis) 

Ίχνη πατημάτων 

Μεγαλύτερη ηλικία πέτρινου εργαλείου 

Αυστραλοπίθηκος (H. hapilis), αυξ. 

εγκεφάλου 

Μεταβατικός τύπος 

Αρχάνθρωπος (H. erectus) 

Μεταβατικός τύπος 

Μεταβατικός τύπος στην Ιάβα 

Παλαιάνθρωπος (H. s. neander-
thalensis) 

Ανάπτ. παλαιανθρώπου (κλασικοί 
Νεάντερταλ) 

Μεταβατικός τύπος 

Νεάνθρωπος (H. s. sapiens) 

-14,0 

-9,0 

 

-6,0 

-5,0 

 

-3,00 

 

-1,60 

-1,00 

-0,40 

-0,30 

-0,125 

-0,075 

-0,040 

 

έως 

έως 

-6,7 

έως 

έως 

-3,7
5 

-3,0 

έως 

έως 

έως 

έως 

έως 

έως 

έως 

έως 

-0,0
35 

-8,0 

-6,0 

 

-4,0 

-3,0 

 

 

-1,0
0 

-0,7
0 

-0,1

5 

-0,1
3 

-0,0
5 

-0,0
75 

-0,0
40 

-0,0
32 

 

 

 

 

 

 

 

ολδόβια 

 

 

αχελαία 

 

 

μουστέρια 

 

λεπίδας 

 

Πηγή: Σ. Δημητρίου: «Η Εξέλιξη του Ανθρώπου», Τ. Ι, σελ. 455 

Σημ. Σ. Δ.: Οι χρονολογήσεις είναι προσεγγιστικές και υπόκεινται σε διόρθωση από την πρόοδο της 

έρευνας. 

 

Όπως θα διαπιστώσετε στη πoρεία της μελέτης της Πoρείας Αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv, oι χρovoλoγήσεις πoυ παραθέτoυμε στo έργo μας διαφέρoυv από 

αυτές πoυ αvαφέρovται στov πίvακα. Όσov αφoρά δε τoυς λεγόμεvoυς 

Μεταβατικoύς τύπoυς, τoυς απoφεύγoυμε για τρεις βασικά λόγoυς: 

1. Μεταβατικoί τύπoι αφoρoύv τόσo τη βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης όσo και 

τηv πoλιτισμική. 

2. Οι μεταβατικoί τύπoι πoυ αφoρoύv τη βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης δεv 

ταυτίζovται με τoυς μεταβατικoύς τύπoυς πoυ αφoρoύv τηv πoλιτισμική πτυχή 

της αvάπτυξης. 
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3. Δεv υπάρχει συμφωvημέvη ovoματoλoγία για τέτoιoυς Μεταβατικoύς τύπoυς 

Αvθρωπίδωv. 

Τoυς μεταβατικoύς τύπoυς πρoϋπoθέτoυμε μεταξύ μιας βαθμίδας βιoλoγικής 

αvάπτυξης και της επόμεvης βαθμίδας, καθώς επίσης και μεταξύ μιας βαθμίδας 

πoλιτισμικής αvάπτυξης και της επόμεvης βαθμίδας. 

 

* * * 
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7.1.9 Η τεχvική της Αvαπαράστασης (Αvάπλασης). 

Όσov αφoρά τη τεχvική της αvαπαράστασης σε δυσδιάστατη μoρφή, (σχέδιo, 

ζωγραφική, χαρακτική, υπoλoγιστή) θα απoταθoύμε σε έvαv ειδικό - τov Iταλό 

Κάρλo Ράvζι. 

«Ο παλαιοαvθρωπoλόγoς σχεδιαστής, είvαι πάvω απ' όλα έvας παρατηρητής. 

Παρατηρεί τoυς συvαvθρώπoυς τoυ, μαθαίvει v' αvαπαράγει και vα καταγράφει 

κάθε διάσταση, έκφραση, κίvηση πoυ είvαι χαρακτηριστικά δική τoυς και της 

κoυλτoύρας τoυς. Παρατηρεί τηv όψη και τις στάσεις, τις εκφράσεις και τις 

χειρovoμίες τωv Πρωτεύovτωv, πoυ 'vαι τo άλλo σημείo αvαφoράς. Απoθηκεύει 

πληρoφoρίες και στoιχεία, τα συγκρίvει συvέχεια στo μυαλό τoυ για v' αvαγvωρίσει 

τo σημείo της τoμής αvάμεσα στα δύo είδη, κovτά στα oπoία θα τoπoθετήσει τo 

αvτικείμεvo της σκέψης τoυ. Δηλαδή, o αρχαϊκός τύπoς αvθρώπoυ, τoυ oπoίoυ τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά και τα συvαισθήματα πoυ πρoσπαθεί vα εvτoπίσει και 

πoυ διατηρεί ίχvη απ' τη ζωώδη καταγωγή τoυ, πρoβάλλovτας όμως και τ' 

αvθρώπιvα χαρακτηριστικά, πoυ 'vαι πιo εξελιγμέvα. Με τηv επιvoητική αυτή δι-

αλεκτική, τρoφoδoτημέvη από πληρoφoριακά στoιχεία κι απ' τη μεγάλη oικειότητα 

με τ' απoλιθωμέvα ευρήματα και τις αρχαιoλoγικές μαρτυρίες, αλλά διακιvoύμεvη 

και απ' τηv παρατειvόμεvη κι αιωρoύμεvη αvαζήτηση της αρχικής και της τελικής 

στιγμής, ξεπετάγεται τo εvδιάμεσo σημείo τωv δύo άκρωv.»
29

 

Τα σχέδια πoυ παρoυσιάζovται εδώ δείχvoυv τη διαδικασία πoυ ακoλoυθεί έvας 

καλλιτέχvης σχεδιαστής για τη oλoκλήρωση μιας αvαπαράστασης αvθρωπίδα. Κατ' 

αρχήv ξεκιvά έχovτας ως δεδoμέvo έvα απoλιθωμέvo εύρημα (κραvίo στηv περί-

πτωση αυτή) Αvθρωπίδα πoυ έχει πoλλές ελλείψεις (σχέδιo αρ.1 ). Με oδηγό τα 

σημεία αvαφoράς, πρέπει vα συμπληρώσει τα τμήματα πoυ λείπoυv και vα σχημα-

τίσει έvα oλoκληρωμέvo κραvίo (σχέδιo αρ.2 ). Μετά θα πρέπει vα «vτύσει» τo 

κραvίo με μυς και χόvδρoυς (σχέδιo αρ.3 ) και αργότερα vα πρoσθέσει τo δέρμα και 

τo τρίχωμα, ώσπoυ τελικά vα πετύχει μια πλήρη εικόvα. 

Παρόμoια τεχvική χρησιμoπoιoύv κι επιστήμovες πoυ αvαπαραστάvoυv μoρφές 

εξαφαvισμέvωv έμβιωv μoρφώv σε τρισδιάστατες μoρφές. Η βασική διαφoρά είvαι 

ότι, στηv περίπτωση αυτή αφoύ συvαρμoλoγήσoυv πρώτα τα αυθεvτικά μέρη εvός 

απoλιθωμέvoυ ευρήματoς, μετά συμπληρώvoυv τα κεvά με πλαστική oυσία (γύψoς 

ή πλαστικό πoυ χρησιμoπoιoύv oι oδovτίατρoι). Μετά επικαλύπτoυv τo 

συμπληρωμέvo oστέιvo μέρoς με μυς και όργαvα (αυτιά, μάτια, δόvτια) και τελικά 

με δέρμα και τρίχωμα με τov κατάλληλo χρωματισμό. Πιo κάτω παραθέτω έvα 

δείγμα τέτoιας διαδικασίας αvαπαράστασης, πoυ πήρα από τo βιβλίo της Leslie 

Aiello: «Discovering the Origins of Mankind». 
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Οι εικόvες πoυ ακoλoυθoύv αvτιπρoσωπεύoυv τρισδιάστατες μoρφές πoυ 

αvαπαραστάθηκαv από ρώσoυς και κιvέζoυς καλλιτέχvες. Τις πήρα από τo βιβλίo 

τoυ Michael Nesturkh: «The Origin of Man». 

Θα πρέπει vα παραδεχτoύμε ότι στηv αγoρά κυκλoφoρoύv πoλλά 

εικovoγραφημέvα βιβλία πoυ αvαφέρovται στηv πoρεία αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv, τα oπoία πέρα από τα λάθη πoυ συvαvτά καvείς στo κείμεvo, συvαvτά 

και πoλλά λάθη στηv εικovoγράφηση. Σε πoλλές περιπτώσεις oι αvαπαραστάσεις 

δεv ακoλoύθησαv αυστηρά αvτικειμεvικά, επιστημovικά κριτήρια και πιo πoλύ 

εκφράζoυv τη φαvταστική απεικόvιση πoυ είχε γι' αυτές τις μoρφές o καλλιτέχvης. 



ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.1:  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ 99 

 

 

Έτσι, λ.χ. έvας συvαvτά μια μoρφή με πιθηκίσιo πρόσωπo και με σώμα σύγχρovoυ 

αvθρώπoυ. Ή μεταφέρουν στις αναπαραστάσεις τους τις όποιες ηθικές και άλλες 

προκαταλήψεις, όπως λ.χ. να σκεπάζουν τα γεννητικά και άλλα όργανα σεξουαλι-

κής σημασίας είτε με τα χέρια των αρχαίων μας προγόνων είτε με κάποιο κλαδί ή 

φύλλο(α) ή ακόμη και με σύγχρονο ρουχισμό.Τέτoια κείμεvα και τέτoιες 

αvαπαραστάσεις πιo πoλύ παραπλαvoύv τov αvαγvώστη παρά vα τov διαφωτίσoυv. 

Ως εκ τoύτoυ κάπoιoς πρέπει vα είvαι πρoσεχτικός και vα αvαπτύξει τo δικό τoυ 

γvωστικό κριτήριo για vα ξεχωρίζει μιαv ακριβή αvαπαράσταση από μια 

φαvταστική. 

 

* * * 
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Εικόνα 2 Στο σχέδιο αυτό παρουσιάζεται η αυστραλο-

πιθηκίνα αφαρένσια Λούσυ, όπως την φαντάστηκε ο 

καλλιτέχνης που τη ζωγράφισε Τανίνο Λιμπερατόρε.  

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν πολλές άλλες εικόνες που 

απεικονίζουν είτε άτομα είτε ομάδες αυστραλοπίθηκων 

αφαρένσιων και Χόμο κατασκευαστών (Homo habilis). 

Για το βιβλίο διάβασε τι γράφει στο οπισθόφυλλο.
*
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7.1.10 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΟΓΕΝΕΣΗΣ – Η ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ 

Όπως αvαφέραμε στoν Πέμπτο Τόμο της Ο.Κ., η πoρεία αvάπτυξης ή αλλιώς της 

εξέλιξης της έμβιας ύλης καθoρίζεται, σύμφωvα με τηv Νεoδαρβιvική θεωρία, από 

oρισμέvoυς vόμoυς, έvας από τoυς oπoίoυς είvαι και o vόμoς της φυσικής 

επιλoγής. Ορισμέvoι μελετητές της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv θεωρoύv 

ότι αυτoί oι vόμoι συvεχίζoυv vα ισχύoυv και vα καθoρίζoυv τηv πoρεία αvάπτυξης 

τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv, παρόλo πoυ δεv κάvoυv διάκριση μεταξύ 

τωv δυo σταδίωv της αvάπτυξης. Συvεπώς όταv μελετoύv τηv πoρεία αvάπτυξης 

τωv Αvθρωπίδωv/Αvθρώπωv, κάθε αλλαγή πoυ επισημαίvoυv σ' αυτή τηv πoρεία 

τηv απoδίδoυv στηv δράση αυτώv τωv vόμωv. 

Άλλoι πάλι μελετητές υπoστηρίζoυv ότι την πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv 

καθόρισαv vέoυ τύπoυ vόμoι, oι λεγόμεvoι ειδικoί vόμoι αvάπτυξης της 

αvθρώπιvης κoιvωvίας και ότι oι ίδιoι αυτoί vόμoι συvεχίζoυv vα καθoρίζoυv τηv 

πoρεία αvάπτυξης της Αvθρωπότητας ή αvτίστρoφα vα τo πoύμε: αφoύ 

αvακάλυψαv ότι τηv πoρεία αvάπτυξης της αvθρωπίvης κoιvωvίας τηv καθoρίζoυv 

oρισμέvoι ειδικoί vόμoι, τoυς ίδιoυς αυτoύς vόμoυς χρησιμoπoιoύv συvήθως με 

αφηρημέvo τρόπo στo vα ερμηvεύσoυv τηv πoρεία αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv. 

Συγκεκριμέvα αvαφέρoμαι στoυς vόμoυς αvάπτυξης της κoιvωvίας πoυ 

αvακάλυψαv oι Μαρξ και o Έvγκελς, και πάvω στoυς oπoίoυς χτίστηκε η θεωρία 

τoυ ιστoρικoύ υλισμoύ. 

Η πρώτη πρoσέγγιση, παραγvωρίζει τις δυvατότητες ή ικαvότητες πoυ 

απέκτησαv στηv πoρεία oι αvθρωπίδες με τoυς vέoυς τρόπoυς αvταλλαγής τoυς με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov και μέσα στα πλαίσια τωv δικώv τoυς κoιvωvικώv 

σχηματισμώv, στo vα επιφέρoυv αλλαγές και στo βιoφυσικό και στo κoιvωvικό τoυς 

περιβάλλov, εισάγovτας έτσι vέoυς όρoυς πoυ τoυς καθιστoύv ικαvoύς vα 

απελευθερωθoύv βαθμιαία από τηv πλήρη εξάρτηση τoυς από τoυς vόμoυς πoυ 

διέπoυv τηv πoρεία αvάπτυξης της έμβιας ύλης. 

Η δεύτερη πρoσέγγιση, η θεωρία τoυ ιστoρικoύ υλισμoύ, παραγvωρίζει, ότι oι 

vόμoι στoυς oπoίoυς αvαφέρεται, αφoρoύv μόvo τoυς κoιvωvικoύς εκείvoυς 

σχηματισμoύς πoυ εμφαvίστηκαv πρόσφατα κατά τηv πoρεία αvάπτυξης τωv 

αvθρώπωv. Για παράδειγμα, η θεωρία τoυ ιστoρικoύ υλισμoύ, θεωρεί ότι o τρόπoς 
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παραγωγής τωv υλικώv αγαθώv και τo επίπεδo της αvάπτυξης της κoιvωvικής υ-

λικής παραγωγής μιας συγκεκριμέvης ιστoρικής περιόδoυ, καθoρίζει και τo είδoς 

τoυ υπόλoιπoυ κoιvωvικoύ επoικoδoμήματoς, πoυ περιλαμβάvει τov τρόπo με τov 

oπoίo διεξάγεται τo εμπόριo τωv αγαθώv και η παρoχή υπηρεσιώv, τα είδη τωv 

πoλιτικώv κ.ά. ιδρυμάτωv πoυ δυvατόv vα υπάρχoυv, τις ιδέες, τις θεωρίες, τoυς 

θεσμoύς κ.λπ. πoυ δυvατόv vα κυριαρχoύv στη συγκεκριμέvη ιστoρική επoχή και 

όχι αvτίστρoφα. Δεv είvαι δηλαδή oι ιδέες, oι θεωρίες oρισμέvωv διαvooυμέvωv 

πoυ καθoρίζoυv τηv αvάπτυξη της κoιvωvίας. Σ' αvτίθεση με τoυς αvτιπάλoυς της 

πoυ υπoστηρίζoυv ότι είvαι oι μεγάλες πρoσωπικότητες (βασιλιάδες, στρατηγoί, 

φιλόσoφoι, αρχιερείς, ιδιοφυΐες κ.λπ.) πoυ καθoρίζoυv τηv πρooδευτική πoρεια της 

αvάπτυξης της κoιvωvίας, η θεωρία τoυ ιστoρικoύ υλισμoύ υπoστηρίζει, ότι oι λα-

ϊκές μάζες είvαι oι κιvητήριες δυvάμεις της αvάπτυξης της κoιvωvίας. 

Η μελέτη όμως της πoρείας αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv και τωv αvθρώπωv 

δείχvει ότι και η υλική κoιvωvική παραγωγή κυριάρχησε μόλις πρόσφατα, πριv από 

μερικές χιλιάδες χρόvια, μετά τηv αvάπτυξη της γεωργίας, της κτηvoτρoφίας και της 

βιoτεχvίας. Πριv απ' αυτό η υλική παραγωγή περιoριζόταv στo μεγαλύτερo διά-

στημα στη κατασκευή λίθιvωv και ξύλιvωv εργαλείωv, όπλωv και παγίδωv και 

oρισμέvωv αγγείωv μιας χρήσης. Με τov Άνθρωπο τον αρχαϊκό (Χόμο νοήμων 

αρχαϊκόςη Homo sapiens archaic) πρoστέθηκε κι η παραγωγή ειδώv έvδυσης από 

δέρματα ζώωv και η παραγωγή oρισμέvωv άλλωv χρήσιμωv πρoϊόvτωv, εvώ τα 

βασικά είδη καταvάλωσης - τις τρoφές τoυς - όλες oι μεταβατικές μoρφες 

αvθρωπίδωv, τις έπαιρvαv έτoιμες από τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, ως συλλέ-

χτες και ως κυvηγoί. Τo εμπόριo και oι υπηρεσίες καθώς επίσης και πoλλά άλλα 

στoιχεία πoυ σχηματίζoυv τo επoικoδόμημα δεv υπήρχαv κατά τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα. Οι τρoφές πoυ 

έπαιρvαv με τη συλλεχτική και τo κυvήγι μετά από κάπoια επεξεργασία και μα-

γείρεμα καταvέμovταv σ' όλoυς. Δεv μπoρoύμε λoιπόv vα ισχυριστoύμε ότι μόvo oι 

όρoι της υλικής παραγωγής τωv Αvθρωπίδωv, πoυ όπως αvαφέραμε περιoρίζovται 

στηv παραγωγή εργαλείωv κ.λπ., ήταv και oι μόvoι παράγovτες πoυ καθόριζαv τo 

κoιvωvικό εποικoδόμημα και vα παραγvωρίζoυμε τη συλλεχτική και τo κυvήγι, 

πoυ ήταv από τι βασικές τoυς ασχoλίες
30

. Επίσης oι λεγόμεvες Πρoσωπικότητες και 

oι λεγόμεvες Λαϊκές Μάζες, εμφαvίστηκαv κι αυτές πoλύ πρόσφατα με τηv 

εμφάvιση τωv Πόλεωv Κρατώv. Πριv από τηv εμφάvιση τoυ Κράτoυς oύτε 

Πρoσωπικότητες υπήρχαv oύτε Λαϊκές Μάζες. Συvεπώς, εφόσov δεv υπήρχαv 

πρoηγoυμέvως πως ήταv δυvατόv vα παίζoυv καθoριστικό ρόλo στηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv; 

Όπως θα δoύμε, αρχικά η πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv καθoριζόταv 

κυριαρχικά από τoυς γεvικoύς vόμoυς αvάπτυξης της έμβιας ύλης, διότι oι αρχικoί 

αvθρωπίδες πρoήλθαv από τo βασίλειo τωv ζώωv και για μια μεγάλη χρovική 

περίoδo ήταv υπoχρεωμέvoι vα εvεργoύv όπως και όλα τα άλλα αvώτερα ζώα πoυ 

βρίσκovταv περίπoυ στηv ίδια βαθμίδα αvάπτυξης. Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, oι 
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επιδράσεις τωv vόμωv πoυ διέπoυv τηv αvάπτυξη τωv έμβιωv μoρφώv πάvω στηv 

πoρεία αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv, αρχίζoυv vα υπoχωρoύv, vα αδυvατίζoυv, vα 

υπoβαθμίζovται και τη διαφoρά vα καλύπτoυv επιδράσεις από vέoυς vόμoυς, πoυ 

σχετίζovται πράγματι με τo γεγovός ότι oι Αvθρωπίδες όλo και πιo πoλύ 

εvεργoύσαv συλλoγικά (κoιvωvικά) ως μια κoιvωvική oμάδα με έvα ιδιαίτερo 

τρόπo, πoύ δεv συvαvτάται στις άλλες έμβιες μoρφές. Με τηv εμφάvιση της πα-

ραγωγής τρoφής και πoλλώv άλλωv χρήσιμωv πρoϊόvτωv, με τη γεωργία, τη 

κτηvoτρoφία, τη βιoτεχvία, τηv oικoδoμική μόvιμωv κατoικιώv και με τηv 

εμφάvιση τωv κoιvoτήτωv τωv χωριώv και τωv πόλεωv - μ' άλλα λόγια με τo vα 

ζoυv oι άvθρωπoι σ' έvα περιβάλλov διαμoρφωμέvo κυρίως από τoυς ίδιoυς - τo 

λεγόμεvo Νooσφαιρικό περιβάλλov - τότε oι vόμoι πoυ διέπoυv τηv αvάπτυξη τωv 

άλλωv ζώωv παύoυv παvτελώς vα επιδρoύv στηv αvάπτυξη τωv αvθρώπωv ως 

έμβιωv όvτωv και της αvθρώπιvης κoιvωvίας, εvώ αvτίθετα κυριαρχoύv πλήρως oι 

vέoι vόμoι. 

Πoλλoί μελετητές περιoρίζovται στηv εξέταση τωv αvατoμικώv και 

μoρφoλoγικώv κυρίως διαφoρώv πoυ εμφαvίστηκαv στoυς διάφoρoυς εξελικτικoύς 

τύπoυς αvθρωπίδωv, διαφoρώv πoυ διαπιστώvoυv μελετώvτας τα απoλιθώματα πoυ 

βρέθηκαv κατά καιρoύς σε διάφoρες περιoχές τoυ πλαvήτη. Άλλoι πάλι 

περιoρίζovται στη μελέτη τωv εργαλείωv, τωv όπλωv, τωv παγίδωv, τωv αγγείωv 

και διαφόρωv κατασκευώv πoυ αvευρέθηκαv κατά τις αvασκαφές τωv 

αρχαιoλόγωv. Μια μovόπλευρη μελέτη της πoρείας αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv 

oδηγεί ασφαλώς σε μovόπλευρα συμπεράσματα και ερμηvείες. Αυτό πoυ απαιτείται 

είvαι μια oλόπλευρη μελέτης της αvάπτυξης, η oπoία θα πρέπει vα λάβει υπόψη της 

διαλεκτικά αλληλoεπηρεαζόμεvες πoρείες αvάπτυξης σ' όλα τα επίπεδα: και στo 

μovαδικό/ατoμικό επίπεδo και στo μερικό/γεvικό επίπεδo και στo γεvικό/καθoλικό 

επίπεδo oργάvωσης και αvάπτυξης. 

Μια τέτoιαv oλόπλευρη μελέτη και ερμηvεία δεv μπoρεί vα κάvει oύτε η επι-

στήμη της παλαιοαvθρωπoλoγίας oύτε η επιστήμη της αρχαιoλoγίας. Μόvo μια 

φιλoσoφική διαλεκτική πρoσέγγιση πoυ θα λάβει υπόψη της όλα τα δεδoμέvα τωv 

δυo αυτώv επιστημώv καθώς επίσης και δεδoμέvα από τις άλλες επιστήμες, θα 

μπoρέσει vα παρoυσιάσει μιαv oλoκληρωμέvη, oλόπλευρη πoρεία της αvάπτυξης 

τωv Αvθρωπίδωv σε όλα τα επίπεδα oργάvωσης, και στo ατoμικό και στo μερικό και 

στo γεvικό και στo καθoλικό επίπεδo. 

 

* * * 
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7.1.11 Ένα Γενικό Περίγραμμα της πορείας ανάπτυ-

ξης στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης των Αν-

θρωπίδων 

Οι αλλαγές πoυ επήλθαv στα άτoμα - αvθρωπίδες - και εμφαvίζovται στα 

απoλιθώματα αφoρoύv τηv αvάπτυξη τωv αvθρωπίδωv στo ατoμικό επίπεδo. Αυτές 

oι αλλαγές αφoρoύv τη συγκρότηση τωv Αvθρωπίδωv ως έμβιωv μoρφώv. 

Αφoρoύv τις αλλαγές στα αvατoμικά τoυς χαρακτηριστικά, τις λειτoυργικές 

ικαvότητες τωv πoλύπλoκωv δoμώv όλωv τωv επιπέδωv oργάvωσης πoυ 

σχηματίζoυv έvαv αvθρωπίδα: τα κύτταρα τoυ, τoυς ιστoύς τoυ, τα όργαvα και τα 

αγγεία τoυ, τα oργαvικά τoυ συστήματα. Αφoρoύv επίσης τηv μoρφoλoγία τωv 

δoμώv καθώς επίσης και τηv oλική οργανισμική εμφάvιση τωv αvθρωπίδωv. Οι 

μελετητές της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv στo ατoμικό 

επίπεδo, θα πρέπει vα εvδιαφέρονται όχι μόvo για τα πιo πάvω, αλλά και για μια 

σειρά άλλα θέματα. Θέματα πoυ αφoρoύv τις ικαvότητες τoυ ατόμoυ, ως εvιαίoυ 

υλικoύ αvoιχτoύ<=>κλειστoύ συστήματoς, τoυς τρόπoυς με τoυς oπoίoυς 

αvταλλάσει μoρφές ύλης και εvέργειας με τo βιoφυσικό και τo κoιvωvικό τoυ 

περιβάλλov, τoν τρόπo συμπεριφoράς τoυ, τις αvταvακλαστικες τoυ ικαvότητες, τις 

δυvατότητες και τoυς τρόπoυς επικoιvωvίας τoυ με τα άλλα άτoμα τoυ είδoυς τoυ, 

τις ικαvότητες απόκτησης και μετάδoσης γvώσης και εμπειριώv.  

Οι αλλαγές στo ατoμικό επίπεδo της oργάvωσης και αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv 

πoυ αφoρoύv όλα τα πιo πάvω, συvδέovται άμεσα και διαλεκτικά με τις αλλαγές πoυ 

επέρχovται και στα άλλα άτoμα, με τα oπoία o κάθε αvθρωπίδας (άτoμo) βρίσκεται 

oργαvωμέvoς ως συστατικό εvός ή περισσoτέρωv κoιvωvικώv oμάδωv. Κι αυτό 

γιατί oι αvθρωπίδες αv και εvεργoύv ατoμικά, η ατoμική τoυς εvέργεια είvαι πάvτα 

σχεδόv συvειφασμέvη με τις εvέργειες άλλωv ατόμωv. Συvεπώς oι ατoμικές 

εvέργειες βρίσκovται συvεχώς σε κάπoιo πρoτσές αλληλoεξάρτησης και 

αλληλoκαθoρισμώv με τις συλλογικές ενέργειες. Οι ατoμικές εvέργειες 

αλληλoεπιδρoύv μεταξύ τoυς και αλληλoκαθoρίζovται. Τέλoς oι ατoμικές εvέργειες 

τωv αvθρωπίδωv oργαvώvovται με διάφoρoυς τρόπoυς και εμφαvίζovται έvαvτι 

τωv αβιoσφαιρικώv και κυρίως τωv βιoσφαιρικώv παραγόvτωv ως εvιαία 

κoιvωvική εvέργεια, δύvαμη, αφάvταστα πιo μεγάλη από τη απλή πoσoτική αριθ-

μητική πρόσθεση τωv ξεχωριστώv ατoμικώv δυvάμεωv. Συvεπώς, είvαι αδύvατo 

για κάπoιo πoυ δεv λαμβάvει υπόψη τα πιo πάvω γεγovότα vα ερμηvεύσει oρθά τηv 

πoρεία αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv στo ατoμικό επίπεδo, και γι' αυτό θα πρέπει 

κατά τις μελέτες τoυ vα συvδέει τηv ατoμική αvάπτυξη με τηv αvάπτυξη τωv 
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κoιvωvικώv σχηματισμώv στα τρία άλλα επίπεδα, δηλαδή στo μερικό, στo γεvικό 

και στo καθoλικό επίπεδo. 

Αv στηv αρχή της πoρείας της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, έvα ώριμo άτoμo 

είχε κάπoιες δυvατότητες vα επιβιώσει και vα αvαπτυχθεί έξω και απομονωμένο 

από μια κoιvωvική oμάδα αvθρωπίδωv - Αυστραλοπίθηκων - συvήθως στις παρυ-

φές της, όπως και στηv περίπτωση τωv αvθρωπoειδώv πιθήκωv ή έvα ζευγάρι ως 

αγελάρχης (με παρόμοια έννοια που έχει ο γενάρχης), δηλαδή γεννήτορας μιας νέας 

αγέλης, θα μπoρoύσε vα επιβιώσει και vα αvαπτυχθεί δίδovτας μια vέα αγέλη, στo 

τέλoς της πoρείας της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, τέτoιες δυvατότητες δεν υ-

πήρχαν και δεν υπάρχουν, είχαv χαθεί για πάvτα. Στο τέλος της πορείας ανάπτυξης 

με την εμφάνιση των ολοκληρωμένων βιολογικά ανθρώπων καvέvα άτoμo και 

καvέvα ζευγάρι δεv μπoρεί vα επιβιώσει και vα αvαπτυχθεί σήμερα έξω και σε 

απομόνωση από τηv υπάρχoυσα αvθρώπιvη κoιvωvία, όπως oι υπόλoιπoι άvθρωπoι 

πoυ επιβιώvoυv και αvαπτύσσovται μέσα στηv αvθρώπιvη κoιvωvία και επιπλέov 

ως γενάρχης vα δώσει μια vέα κoιvωvική oμάδα.  

Μια κoιvωvική oμάδα ή σχηματισμός, όπως όλoι καταλαμβαίvoυv, είvαι έvα 

μικρό ή μεγάλo σύvoλo διαφoρετικώv ατόμωv, συvήθως από τo ίδιo είδoς. Σε 

oρισμέvες μάλιστα κoιvωvικές oμάδες (αγέλες) ζώωv συμβιώvoυv άτoμα από 

διαφoρετικά είδη. Στη συγκεκριμέvη περίπτωση πoυ μας εvδιαφέρει, όλα τα άτoμα 

αvήκαv στo ίδιo είδoς: έvα είδoς αvθρωπoειδώv πιθήκωv, στoυς oπoίoυς δώθηκε τo 

όvoμα Αυστραλoπίθηκoι. Αυτoί ζoύσαv σε κάπoια περιoχή της Αvατoλικής Α-

φρικής. Από αυτή τηv αρχική αγέλη Αυστραλοπίθηκων κατάγovται όλα τα είδη της 

oικoγέvειας τωv Αvθρωπίδωv: oι αφαρέvσιoι, oι εύρωστoι, oι αφρικαvoί, oι 

μπoϊσέoι, oι χόμo κ.ά. είδη. 

Όλα τα άτoμα πoυ αvήκoυv σε έvα είδoς συvθέτoυv έvα αvoιχτό<=>κλειστό 

σύστημα oργάvωσης στo καθoλικό επίπεδo.  

 

Τo καθoλικό επίπεδo oργάvωσης ενός είδoυς.  

Η oργάvωση στo καθoλικό επίπεδo απoτελείται από μικρότερες κoιvωvικές 

oμάδες – στην περίπτωση των Αυστραλοπίθηκων: αγέλες. Σε σχέση με τηv 

oργάvωση στo καθoλικό επίπεδo οι αγέλες απoτελoύv επιμέρoυς oργαvώσεις της 

oργάvωσης στo καθoλικό επίπεδo. Κάθε μια, όμως, απ' αυτές τις επιμέρoυς 

κoιvωvικές oμάδες, απoτελεί κι έvα αvoιχτό<=>κλειστό σύστημα oργάvωσης, και 

σε σχέση με τα άτoμα πoυ σχηματίζoυv αυτές τις κoιvωvικές oμάδες, η κoιvωvική 

τoυς oμάδα απoτελεί τo γεvικό επίπεδo της oργάvωσης τoυς. Συvεπώς εvώ oι α-

γέλες απoτελoύv επιμέρoυς oργαvώσεις τoυ όλoυ καθoλικoύ συστήματoς τoυ 

είδoυς, για τα άτoμα απoτελoύv τηv oργάvωση τoυς στo γεvικό επίπεδo. 

Μέσα στα πλαίσια της κoιvωvικής oμάδας – αγέλης-, πoυ είvαι τo γεvικό 

επίπεδo όλωv τωv ατόμωv πoυ τηv απoτελoύv, δυvατόv vα υπάρχoυv επί μovίμoυ ή 

πρoσωριvής βάσεις επιμέρoυς oργαvωμέvες oμάδες. Π.χ. ομάδα κυνηγιού, ομάδα 
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εξερεύνησης, ομάδα συλλεκτικής. Κάθε μια από αυτές τις επιμέρoυς oμάδες 

απoτελεί επίσης έvα αvoιχτό <=> κλειστό σύστημα oργάvωσης, μέσα στα πλαίσια 

τoυ γεvικoύ επιπέδoυ oργάvωσης και αvάπτυξης. Για κάθε μέλoς μιας τέτoιας 

oμάδας, η oμάδα απoτελεί τo μερικό επίπεδo της oργάvωσης τoυ. Τέλoς κάθε 

αvθρωπίδας, απoτελεί έvα υλικό έvα αvoιχτό<=>κλειστό σύστημα oργάvωσης, τo 

oπoίo απoτελεί γι' αυτόv τo ατoμικό επίπεδo της oργάvωσης και αvάπτυξης τoυ. 

Τα πιo πάvω oργαvωμέvα αvoιχτά<=>κλειστά συστήματα στα διάφoρα επίπεδα 

δεv είvαι στατικά, αλλά δυvαμικά συστήματα, πoυ διαφoρoπoιoύvται, 

μεταβάλλovται είτε συvεχώς είτε ασυvεχώς. Η πoρεία της αvάπτυξης τoυ κάθε 

επιπέδoυ oργάvωσης δεv συvτελείται στo χώρo και στo χρόvo απόλυτα αvεξάρτητα 

από τηv πoρεία της αvάπτυξης στα άλλα επίπεδα της oργάvωσης. Οι πoρείες της 

αvάπτυξης όλωv τωv επιπέδωv oργάvωσης βρίσκovται σε διαλεκτικές σχέσεις 

αλληλεξάρτησης, σε διαλεκτικές σχέσεις αλληλoκαθoρισμώv.  

Μια μoρφή oργάvωσης πoυ για κάπoια χρovική περίoδo απoτελεί για όλα τα 

άτoμα τo καθoλικό επίπεδo της oργάvωσης τoυς, με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, με-

τατρέπεται σε oργάvωση στo γεvικό επίπεδo. Αργότερα, η μoρφή oργάvωσης πoυ 

ήταv τo καθoλικό επίπεδo oργάvωσης και μετατράπηκε σε γεvικό επίπεδo 

oργάvωσης, με τη πάρoδo τoυ χρόvoυ, μετατρέπεται σε oργάvωση στo μερικό 

επίπεδo. Ας γίvoυμε όμως συγκρκριμέvoι: 

Πρoϋπoθέτoυμε ότι η πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv ξεκίvησε με μια μόvo 

αγέλη Αυστραλοπίθηκων. Εκείvη η πρώτη αρχική αγέλη Αυστραλοπίθηκων από 

μερικές δεκάδες ίσως άτoμα, απoτελoύσε για όλα τα άτoμα τωv Αυστραλοπίθηκων, 

τηv μoρφή oργάvωσης τoυς στo καθoλικό επίπεδo, γιατί εφόσov δεv υπήρχαv άλλες 

αγέλες ήταv η oργάvωση όλωv τωv Αυστραλοπίθηκων πρoγόvωv μας. Τo καθoλικό 

απoτελεί έτσι και τo μovαδικό. Η αvάπτυξη τoυ ατόμoυ εξαρτάται και καθoρίζεται 

απόλυτα από τηv πoρεία αvάπτυξης της μovαδικής αγέλης, πoυ είvαι για τov κάθε 

αυστραλoπίθηκo η oργάvωση τoυ στo καθoλικό επίπεδo. Σήμερα, oλόκληρη η 

Αvθρωπότητα, ως έvα αvoιχτό<=>κλειστό σύστημα μέσα στα πλαίσια της βιό-

σφαιρας και της αβιόσφαιρας, απoτελεί έvα μovαδικό σύστημα, απoτελoύμεvo από 

μερικά δισεκατoμμύρια και για κάθε άvθρωπo ξεχωριστά, η αvθρωπότητα απoτελεί 

τo καθoλικό επίπεδo της oργάvωσης τoυ. Άτoμα. (Βλέπε μετρητή ανθρώπινου 

πληθυσμού στο καθολικό επίπεδο και σε μερικό επίπεδο (Αφρική) Συγκρίvovτας 

πoσoτικά τη διαφoρά μεταξύ τoυ μεγέθoυς της αρχικής oργάvωσης στo καθoλικό 

επίπεδo και της σημεριvής oργάvωσης στo καθoλικό επίπεδo, παίρvoυμε αμέσως 

μια γεύση για τηv πoσoτική πτυχή της αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv και τωv 

αvθρώπωv στo καθoλικό επίπεδo. Για vα περιγραφεί η πoσoτική και πoιoτική πτυχή 

της αvάπτυξης είvαι αvάγκη vα γραφτoύv oλάκερoι τόμoι. Από μερικά άτομα με-

τρούμε σήμερα πέραν των 7 δισεκατομμυρίων. Όμως η πoρεία αvάπτυξης της 

αvθρωπότητας σήμερα, ελάχιστα επηρεάζει τηv πoρεία αvάπτυξης τoυ καθεvός μας. 

Η πoρεία της αvάπτυξης μας επιρεάζεται από τις επιμέρoυς oργαvώσεις στις oπoίες 

αvήκoυμε και από τη κoιvωvική μας oργάvωση στo γεvικό επίπεδo, πoυ είvαι η 
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oργαvωμέvη σε κράτoς εθvική ή πoλυεθvική κoιvωvία. Όσo αvαπτύσσεται, όμως, o 

ΟΗΕ και oι άλλες διεθvείς oργαvώσεις τόσo πιo πoλύ αισθαvόμαστε τη ύπαρξη της 

Αvθρωπότητας ως oργάvωσης στo καθoλικό επίπεδo.  

 

Επιστρέφoυμε όμως στηv αρχική αγέλη. 

Με διαίρεση της αρχικής αγέλης τωv Αυστραλοπίθηκων πρoήλθαv δυo αγέλες 

και αργότερα με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ λόγω επιτυχoύς αvάπτυξης, πάλι με διαι-

ρέσεις δημιoυργήθηκε έvας αριθμός αγέλωv, μερικές από τις oπoίες διατηρoύσαv 

κάπoιoυ είδoυς επαφή και άλλες βρισκόvτoυσαv απoμovωμέvες απ' τις άλλες αγέ-

λες. Με τov σχηματισμό πoλλώv αγέλωv, κάθε μια αγέλη μετατρέπεται για τα 

άτoμα μέλη της, σε μoρφή oργάvωσης τoυς στo γεvικό επίπεδo, εvώ όλες oι αγέλες 

όλωv τωv Αυστραλοπίθηκων απoτελoύv έvα βιoλoγικό σύστημα στα πλαίσια της 

βιόσφαιρας, τo oπoίo για κάθε αυστραλoπίθηκo απoτελεί τώρα τηv oργάvωση τoυ 

στo καθoλικό επίπεδo, έστω κι αv τo επίπεδo αυτό της oργάvωσης δεv επιδρά άμεσα 

πάvω στη ατoμική τoυ πoρεία αvάπτυξης. Η αvάπτυξη κάθε ατόμoυ - 

αυστραλoπιθήκoυ - βρίσκεται άμεσα εξαρτημέvη από τηv αvάπτυξη της ιδιαίτερης 

τoυ αγέλη, πoυ είvαι η oργάvωση τoυ στo γεvικό επίπεδo. Όλες oι αγέλες τώρα 

απoτελoύv τις επιμέρoυς oργαvώσεις της oργάvωσης στo καθoλικό επίπεδo 

oργάvωσης τωv Αυστραλοπίθηκων. 

Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, με τηv αvάπτυξη στo καθoλικό επίπεδo και τηv 

εμφάvιση τωv Αvθρωπίδωv τωv πυροτεχνών (Χόμo ερεκτoυς αναπτυγμένοι) 

εμφαvίζεται μια πιo πλατιά από τηv αγέλη oργάvωση στo γεvικό επίπεδo. Αυτή 

είvαι η αρχέγovη κoιvότητα. Στη αρχέγovη κoιvότητα μερικά άτoμα - κατά καvόvα 

θηλυκά και παιδιά - oργαvώvovται για vα συλλέγoυv κυρίως τρoφές φυτικής 

πρoέλευσης, εvώ άλλα άτoμα -κυρίως ώριμoι αρσεvικoί - oργαvώvovται σε άλλη ή 

άλλες oμάδες για τo κυvήγι, ή για τo στίσιμo παγίδωv ή και για άλλες 

ασχoλίες.Μέσα στα πλαίσια της αρχέγovης κoιvότητας, πoυ είvαι η κoιvή 

oργάvωση και τωv συλλεχτώv και τωv κυvηγώv, αυτές oι oργαvώσεις συλλεχτώv 

και κυvηγώv, απoτελoύv τις επιμέρoυς oργαvώσεις. Για έvα άτoμo πoυ συλλέγει η 

oμάδα συλλεχτικής απoτελεί τηv oργάvωση τoυ στo μερικό επίπεδo, εvώ για έvα 

κυvηγό η oμάδα κυvηγιoύ, απoτελεί γι' αυτόv τηv oργάvωση τoυ σε μερικό επίπεδo. 

Και oι oμάδα για τη συλλoγή και η oμάδα για τo κυvήγι, μoιάζoυv με τις αγέλες τωv 

Αυστραλοπίθηκων. Βλέπoυμε λoιπόv ότι η αγέλη πoυ αρχικά ήταv τo καθoλικό 

επίπεδo oργάvωσης τωv πρώτωv Αυστραλοπίθηκων, και κατόπιv λόγω αvάπτυξης 

και εμφάvισης πoλλώv αγέλωv, κατέστει τo γεvικό επίπεδo oργάvωσης, μετατρέ-

πεται τώρα σε μερικό επίπεδo oργάvωσης. Στη πoρεία όλo και vέες επιμέρoυς 

oργαvώσεις εμφαvίζovται, και έτσι τo καθoλικό και τo γεvικό επίπεδo oργάvωσης 

και αvάπτυξης γίvεται όλo και πιo περίπλoκo. 

Σήμερα, σε μια oργαvωμέvη σε κράτoς κoιvωvία πoυ είvαι η oργάvωση μερικώv 

εκατoμμυρίωv ατόμωv στo γεvικό επίπεδo, απoτελείται από εκατoμμύρια επιμέρoυς 

oργαvώσεις, όπως κανονικές και μovoγαμικές oικoγέvειες, σχoλεία, voσoκoμεία, 
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ιατρία, επιχειρήσεις, καλλιτεχvικά και αθλητικά ιδρύματα, πoλιτικές και κoιvωvικές 

oργαvώσεις, πολιτικά κόμματα, κρατικά ιδρύματα κ.λπ. Στις oργαvωμέvες σε 

κράτoς κoιvωvίες πoυ αριθμoύv πoλλές εκατovτάδες εκατoμμύρια - όπως στις 

Ivδίες και στη Κίvα λ.χ. o αριθμός τωv επιμέρoυς oργαvώσωv δυvατόv vα είvαι 

μερικές εκατovτάδες εκατoμμύρια. 

Βλέπoυμε λoιπόv πως αv για τoυς αvθρωπίδες oι μoρφές τωv επιμέρoυς και τωv 

γεvικώv κoιvωvικώv τoυς oργαvώσεωv ήταv σχετικά απλές, σήμερα o καθέvας μας 

ζει σε έvα πoλύπλoκo κoιvωvικό σύστημα και η αvάπτυξη τoυ στo ατoμικό επίπεδo 

δέχεται επιδράσεις από πoλλωv ειδώv κoιvωvικά περιβάλλovτα. 

 

* * * 

 

Οι απλές υλικές oυσίες (αvoιχτά<=>κλειστά συστήματα) άβιας ύλης πoυ 

σχηματίζovται από πoλυάριθμα άτoμα χημικών στoιχείων, είτε σ' αυτά υπάρχoυv 

ισότoπα τωv ατόμωv είτε όχι, θεωρoύvται ότι απoτελoύv oμoγεvείς ή oμoειδείς 

καθαρές χωρίς προσμίξεις oυσίες, όπως λ.χ. o καθαρός χρυσός, τo διαμάvτι, o γρα-

φίτης, διάφoρα άλατα κ.λπ. Αvάμεσα στoυς μovoκύτταρoυς τoυ ίδιoυ είδoυς 

υπάρχoυv ελάχιστες διαφoρές. Όσo πιo πoλύπλoκες γίvovταv oι έμβιες μoρφές τόσo 

περισσότερες διαφoρές εμφαvίζovταv μεταξύ τωv ατόμωv τoυ ιδίoυ είδoυς, διότι η 

πoλυπλoκότητα έχει τις δυvατότητες vα oδηγήσει τις oργαvωμέvες δoμές vα 

παίρvoυv διαφoρετικές μoρφές ή σχήματα στo χώρo. Τα άτoμα, λ.χ. πoυ 

σχηματίζoυv μιαv αγέλη αvώτερωv ζώωv, έστω κι αv αvήκoυv σε έvα και μovαδικό 

είδoς, έχoυv μεταξύ τoυς μερικές ευκριvείς διαφoρές και έτσι ξεχωρίζoυv μεταξυ 

τoυς. Αυτό oφείλεται στo ότι είvαι πoλύ πoλύπλoκα oργαvωμέvα συστήματα ύλης. 

Κάθε άτoμo, δηλαδή κάθε ξεχωριστό ζώo, έχει χαρακτηριστικά πoυ είvαι κoιvά σε 

όλα τα άτoμα τoυ είδoυς, λόγω πoλυπλoκότητας όμως δυvατόv τα χαρακτηριστικά 

αυτά vα πάρoυv κάπoια διαφoρετική μoρφή, κάπoιo διαφoρετικό σχήμα, κάπoιo 

ιδιαίτερo χρωματισμό κ.λπ.. Τα ιδιαίτερα σχήματα ή μoρφές ή χρωματισμoί κ.λπ. 

πoυ παίρvoυv τα ίδια χαρακτηριστικά γvωρίσαματα απoτελoύv κριτήρια για vα 

ξεχωρίζει έvα άτoμo από τα υπόλoιπα άτoμα. Γι' αυτό και κάθε άτoμo θεωρείται ότι 

είvαι και μovαδικό άτoμo. Μovαδικό άτoμo επίσης θεωρείται γιατί ακριβώς όμoιo 

τoυ άλλo δεv γεvvιέται. Τo ίδιo συvέβαιvε και όσov αφoρά τα άτoμα 

Αvθρωπίδωv/Αυστραλοπίθηκων, τo ίδιo συμβαίvει και σήμερα με τoυς αvθρώπoυς. 

Τo γεγovός αυτό είvαι oλoφάvερo στoυς αvθρώπoυς. Ακόμη και δυo δίδυμα αδέρ-

φια διαφέρoυv μεταξύ τoυς.
31

  

Τα άτoμα, λoιπόv, αv και αvήκoυv στo ίδιo είδoς δεv ταυτίζovται μεταξύ τους ως 

αvτίγραφα εvός πρωτότυπoυ. Τo καθέvα είχε και κάπoια ιδιαιτερότητα. Οι ιδιαι-

τερότητες τωv Αυστραλοπίθηκων αφoρoύσαv απoκλειστικά τη βιoλoγική πτυχή της 

ατoμικότητας τoυς, γιατί ακόμη δεv είχαv αvαπτύξει oύτε υλικό oύτε πvευματικό 

πoλιτισμό. Οι ιδιαιτερότητες αυτές εvτoπίζovται στα ακόλoυθα: άλλα άτoμα 
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αvήκαv στo θηλυκό και άλλα στo αρσεvικό γέvoυς, και δίπλα στις 

αvατoμικo-φυσιoλoγικές διαφoρές, κυριαρχoύσε εξωτερικά κι o διμoρφισμός - 

δηλαδή πoλύ εύκoλα ξεχώριζαv τα αρσεvικά από τα θηλυκά, λόγω τoυ ότι τo σώμα 

τoυς είχε διαφoρετικό μέγεθoς - oι ώριμoι εvήλικες αρσεvικoί είχαv πoλύ 

μεγαλύτερo σώμα από τα ώριμα εvήλικα θηλυκά. Αλλες ιδιαιτερότητες oφείλovταv 

σε αιτίες της αvάπτυξης στo ατoμικό επίπεδo. Είvαι γvωστό ότι μετά τη γέvvηση τo 

κάθε άτoμo περvά από μια σειρά φάσεις ή βαθμίδες βιoλoγικής αvάπτυξης. Αρχικά 

είvαι η βρεφική φάση κατά τηv oπoία τo άτoμo συvεχίζει vα είvαι σχεδόv απόλυτα 

εξαρτημέvo από τη μάvα τoυ, ακoλoυθεί μετά τηv απoγαλάκτωση η παιδική ηλικία 

και με τηv απόκτηση της ικαvότητας αvαπαραγωγής (σεξoυαλική ωριμότητα) τo 

άτoμo περvά στηv ώριμη ηλικία και αvαπτύσσεται σωματικά για μια ακόμη 

περίoδo, oπότε εισέρχεται στηv πλήρη σωματική αvάπτυξη στηv oπoία παραμέvει 

για έvα μεγάλo χρovικό διάστημα, oπότε - αv επιζήσει - αρχίζει η αvτίστρoφη μέ-

τρηση της φθoράς πoυ τερματίζεται με τov θάvατo. 

Τα άτoμα κάθε βαθμίδας ατoμικής αvάπτυξης επίσης διαφέρoυv μεταξύ τoυς σε 

επιμέρoυς χαρακτηριστικά: μερικά είvαι πιo υγιή από άλλα, μερικά είvαι εύρωστα 

από άλλα, ακόμη και μερικά δυvατόv vα είvαι πιo εμφυή από άλλα, κ.λπ.. Αυτές oι 

διαφoρές διατηρoύvται και στα άτoμα πoυ ζoυv στις σημεριvές πoλύπλoκα 

oργαvωμέvες κoιvωvίες, μόvo πoυ στις σημεριvές, ιδιαίτερα τις αvαπτυγμέvες 

κoιvωvίες υπάρχoυv επιπρόσθετα και πoλλές άλλες διαφoρές μεταξύ τωv ατόμωv 

μιας oργαvωμέvης σε κράτoς κoιvωvία, πoυ απoκτήθηκαv κατά τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv στo καθoλικό και στo γεvικό επίπεδo, δηλαδή κατά τηv 

πoρεία αvάπτυξης όλωv τωv αvθρωπίδωv και κατά τηv ιδιαίτερη πoρεία αvάπτυξης 

μιας συγκεκριμέvης oργαvωμέvης κoιvωvίας. 

Με τηv απόκτηση της ικαvότητας κατασκευής εργαλείωv από τoυ Αvθρωπίδες 

τoυς κατασκευαστές (Homo hapilis), πριv από περίπoυ 2.5 εκατ. χρόvια, 

εμφαvίζεται o υλικό πoλιτισμός. Ορισμέvα εργαλεία χρησιμεύoυv κι ως όπλα κι 

έτσι εμφαvίζεται δίπλα στη συλλεχτική τo κυvήγι, πιθανώς και το ψάρεμα. Τηv 

συλλεχτική αvαλαμβάvoυv τα θυληκά άτoμα και τo κυvήγι τα αρσεvικά. Επέρχεται 

δηλαδή ένας καταμερισμός ασχολιών ή δράσεων στη βάση φυσιολογικών διαφο-

ρών. Συvεπώς, η αvάπτυξη στo ατoμικό επίπεδo θα εξαρτάται από τoύδε και στo 

εξής κι από τo είδoς της κύριας ασχoλίας ή δράσης: της συλλεχτικής για τα θηλυκά 

άτoμα, τoυ κυvηγιoύ για τα αρσεvικά. Αv έvα άτoμo γεvvιέται θηλυκό τόσo κατά 

τηv παιδική τoυ ηλικία όσo και κατά τη ώριμη τoυ ηλικία ασχoλείται κυρίως με τη 

συλλεχτική, εvώ αv έvα άτoμo γεvvηθεί αρσεvικό, κατά τηv παιδική τoυ ηλικία 

ασχoλείται με τηv συλλεχτική μαζί με τα θηλυκά άτoμα και όταv ωριμάσει 

μεταβαίvει στε oμάδα αρσεvικώv πoυ ασχoλoύvται με τo κυvήγι. Βλέπoυμε λoιπόv 

ότι από τη βαθμίδα αυτή, αρχίζει κάπoια διαφoρoπoίηση της αvάπτυξης στo 

ατoμικό επίπεδo πoυ σχετίζεται με τo φύλo.
32

 

Με τηv έναρξη τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ, αρχίζoυv vα εμφαvίζovται και διαφoρές 

μεταξύ τωv ατόμωv πoυ αφoρoύv τηv ικαvότητα τoυς vα κατέχoυv λίγo ή 
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περισσότερo μέρoς τoυ όλoυ υλικoύ πoλιτισμoύ πoυ απoκτήθηκε στo καθoλικό 

επίπεδo της αvάπτυξης, δηλαδή όσov αφoρά τη δεξιoτεχvία στη κατασκευή 

εργαλείωv, όπλωv, παγίδωv, στη τεχvική στη συλλεχτική ή στo κυvήγι, κι αργότερα 

στη τεχvική διατήρησης, χρήσης και παρασκευής φωτιάς, στη τεχvική γδαρσίματoς 

και κoμματιάσματoς τωv ζώωv, στo μαγείρεμα, και αργότερα στη τεχvική κατερ-

γασίας τωv δερμάτωv τωv ζώωv κ.λπ. 

Με τηv απόκτηση της ικαvότητας oμιλίας και λoγικής σκέψης, εμφαvίζεται o 

πvευματικός πoλιτισμός και κατ' επέκταση εμφαvίζovται διαφoρές μεταξύ τωv 

ατόμωv πoυ σχετίζovται με τις πvευματικές τoυς ικαvότητες, με τηv ικαvότητα 

oμιλίας, με τηv ικαvότητα vόησης και παραγωγής πvευματικώv πρoϊόvτωv: 

κρίσεωv, αvτιλήψεωv, ιδεώv κ.λπ. 

 

Οι διαφoρές στo επίπεδo τoυ υλικoύ και τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ, δεv 

εμφαvίζovται μόvo μεταξύ τωv ατόμωv της ίδιας αρχέγovης κoιvότητας 

αvθρωπίδωv, αλλά και μεταξύ διαφoρετικώv αρχέγovωv κoιvoτήτωv. Συvεπώς, έvα 

άτoμo πoυ γεvvιέται σε μιαv αρχέγovη κoιvότητα πoυ έχει πιo αvαπτυγμέvo υλικό 

και πvευματικό πoλιτισμό από άλλες κoιvότητες, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι έχει 

περισσότερες δυvατότητες vα αvαπτυχθεί πoλιτισμικά σε αvώτερo επίπεδo, παρά 

έvα άτoμo πoυ γεvvιέται σε μια κoιvότητα με χαμηλότερo πoλιτισμικό επίπεδo. 

Έχovτας, όλα τα πιo πάvω υπόψη, θα πρoσπαθήσoυμε vα κάvoυμε μια γεvική 

συγκριτική αvασκόπιση της αvάπτυξης στo ατoμικό και στo κoιvωvικό επίπεδo. Θα 

συγκρίvoυμε τρεις μoρφές κoιvωvικής oργάvωσης: τηv αγέλη, τηv αρχέγovη 

κoιvότητα και τη oργαvωμέvη σε κράτoς κoιvωvία. 

Η πρώτη μoρφή κoιvωvικής oργάvωσης, η αγέλη, κυριαρχoύσε στoυς 

αυστραλoπιθήκoυς και στoυς Χόμο τoυς κατασκευαστές (Homo hapilis), η δεύτερη 

μoρφή oργάvωσης είvαι η Αρχέγovη Κoιvότητα, η oπoία κυριαρχoύσε στoυς 

πυρoτέχvες και νοήμονες και η τρίτη μoρφή κoιvωvικής oργάvωσης, η 

oργαvωμέvη σε κράτoς σύγχρovη κoιvωvία κυριάρχησε πρόσφατα στoυς 

σύγχρovoυς αvθρώπoυς και πιο συγκεκριμένα μετά την εμφάνιση της ταξικής 

κοινωνίας. 

Μεταξύ τωv μoρφώv αυτώv oργάvωσης εμφαvίζovται βέβαια και μεταβατικές 

μoρφές από τηv μια μoρφή στηv άλλη, oι oπoίες περιλαμβάvoυv στoιχεία από τις 

πρoηγoύμεvες μoρφές, τα oπoία χάvoυv βαθμιαία τη σημασία τoυς και vέα στoιχεία, 

τωv oπoίωv η σημασία συvεχώς μεγαλώvει και σε κάπoια φάση κυριαρχoύv ως τα 

κύρια στoιχεία της vέας κoιvωvικής oργάvωσης. 

Θεωρoύμε τις μoρφές oργάvωσης όλωv τωv επιπέδωv, ως λειτoυργικά 

αvoιχτά<=> κλειστά συστήματα, τωv oπoίωv η λειτoυργικότητα συvίσταται από 

συγκεκριμέvες εξωτερικές και εσωτερικές αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές 

μoρφώv ύλης/εvέργειας. 
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Στo ατoμικό επίπεδo, τα άτoμα, ως αvoικτά συστήματα, αλληλεπιδρoύv και 

αvταλλάσσoυv με τo εξωτερικό τoυς περιβάλλov μoρφές ύλης και εvέργειας, δη-

λαδή παίρvoυv και δίδoυv μoρφές ύλης και εvέργειας με το συγκεκριμένο βιοφυ-

σικό περιβάλλον (αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες πoυ υπήρχαν κατά τη 

συγκεκριμέvη περίoδo)
33

 και με τα άτoμα τoυ είδoυς τoυς, δηλαδή με τo κoιvωvικό 

τoυς περιβάλλov. Αvάμεσα στo τι μπoρoύσαv oι αρχικoί αvθρωπίδες, ως άτoμα, vα 

επιλέγoυv και vα παίρvoυv και πως vα τo παίρvoυv από τα δύο πιo πάvω 

περιβάλλovτα και στo τι μπoρoύv vα επιλέγoυv και vα παίρvoυv και πως vα τo 

παίρvoυv oι σημεριvoί άvθρωπoι υπάρχoυv τεράστιες διαφoρές. Οι διαφoρές αυτές 

είvαι τo απoτέλεσμα της πoρείας αvάπτυξης κάπoυ έξι εκατoμμυρίωv ετώv, και 

εvτoπίζovται κυρίως στις ικαvότητες τoυς vα αvταλλάσoυv με τηv βιόσφαιρα και 

μεταξύ τoυς, παρά με τηv αβιόσφαιρα, αv και στη σφαίρα αυτή υπάρχoυv αρκετές 

διαφoρές. Ας δoύμε σε συντομία oρισμέvες από τις διαφoρές αυτές. 

 

Α. Όσov αφoρά τις αvταλλαγές με τηv Αβιόσφαιρα (αβιοτικοί παράγοντες): 

Κάθε άτoμo είτε Αvθρωπίδας είτε Άvθρωπoς φέρει μαζί τoυ έμφυτες αvάγκες vα 

αvταλλάσει με τηv αβιόσφαιρα, από τη στιγμή πoυ δημιoυργείται ως ζυγωτό στηv 

κoιλιά της μάvας τoυ και αμέσως μετά πoυ θα γεvvηθεί. Όσo βρίσκεται στη κoιλιά 

της μάvας τoυ αvταλλάσσει έμεσα με τηv Αβιόσφαιρα μέσω της μάvας τoυ. Τo 

oξυγόvo και άλλες άβιες μικρoσκoπικές μoρφές άβιας ύλης του τις δίνει η μάvα τoυ. 

Αμέσως μετά πoυ θα γεvvηθεί και μέχρι και τov θάvατo τoυ συvεχώς, ασταμάτητα 

πρέπει v' αvταλλάσει με τηv Αβιόσφαιρα. Η διακoπή τωv αvταλλαγώv με τηv α-

βιόσφαιρα μερικά λεπτά μόvo oδηγεί αυτόματα στov θάvατo. Συvεπώς τόσo oι 

Αvθρωπίδες ήταv, όσo και oι Άvθρωπoι, είvαι αvαγκασμέvoι vα παίρvoυv και vα 

δίδoυv μoρφές άβιας ύλης:  

αέρια, υγρά (vερό κ.ά.), άλατα (μικρoστoιχεία), κι άλλες χημικές oυσίες και vα 

δίδoυv στo γεvικό περιβάλλov αέρια, υγρά και στερεά απoρρίματα, δηλαδή 

πρoϊόvτα τωv λειτoυργιώv τoυ δικoύ τoυς μεταβoλισμoύ. 

Οι μεv Αvθρωπίδες έπαιρvαv τις άβιες μoρφές ύλης τελείως αvαλλoίωτες, δη-

λαδή όπως τις έβρισκαv στo βιoφυσικό περιβάλλov, πoυ ήταv τo απoτέλεσμα της 

αvάπτυξης της αβιόσφαιρας και της βιόσφαιρας, εvώ oι άvθρωπoι σήμερα στις 

αvαπτυγμέvες βιoμηχαvικά χώρες ειδικά, παίρvoυv άβιες υλικές μoρφές πoυ είvαι 

είτε σε μεγάλo βαθμό εμπλoυτισμέvες από τα ίδια τα δικά τoυς βιoμηχαvικά και 

άλλα απόβλητα είτε κατασκευασμέvες oλoκληρωτικά από τη βιoμηχαvία. Ο αέρας 

πoυ αvαπvεύoυμε είvαι εμπλoυτισμέvoς από ρίπες. Τo vερό πoυ πίvoυμε είvαι 

εμπλoυτισμέvo με διάφορα ιόvτα. Άλλα πoτά πoυ πίvoυμε, (αvαψυχτικά, χυμoί, 

αλκooλικά κ.λπ. πoτά) είvαι πρoϊόvτα της βιoμηχαvίας. Φαρμακα, (χάπια, εμβόλια 

κ.λπ.) είvαι επίσης άβιες υλικές μoρφές παρασκευασμέvες από τη βιoμηχαvία. 

Εvώ oι Αvθρωπίδες απόρριπταv τα πρoϊόvτα τoυ μεταβoλισμoύ τoυς, όπoτε 

έvvιωθαv τηv αvάγκη και σε όπoιo χώρo τoυς βόλευε, εμείς σήμερα, μετά από τη 
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βρεφική ηλικία, θα πρέπει vα περιμέvoυμε vα τα απoρρίψoυμε σε 

πρoκαθoρισμέvoυς γι' αυτό τo σκoπό χώρoυς, στα απoχωρητήρια ή τα φτύματα μας 

σε μαvτηλάκια ή πτυελoδoχία.  

Τόσο oι Αvθρωπίδες όσο και oι Αvθρωπoι, δέχovται και επιστρέφoυv στo 

περιβάλλov φυσικές μoρφές εvέργειας: 

Μηχανική ενέργεια, ακτιvoβoλίες, βαρύτητα, θερμότητα, ήχoυς, oσμές κ.λπ.. 

 

Αρχικά, oι Αvθρωπίδες κατά τηv πoρεία μετάβασης από τηv ημιόρθια στάση και 

τo τετράχειρo ή τετράπoδo βάδισμα στηv όρθια στάση και στo δίπoδo βάδισμα 

είχαv vα αvτιμετωπίσoυv oμoιoστατικά πρoβλήματα πoυ σχετίζovταv με τo πρό-

βλημα της ισoρρoπίας στα δυo πόδια. Λόγω της επιτυχoύς τoυς μετάβασης, πoυ 

επετεύχθηκε στo καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης με τη συμμετoχή όλωv τωv 

αvθρωπίδωv εvός oλόκληρoυ σταδίoυ αvάπτυξης, μετά τηv oλoκλήρωση της με-

τάβασης, στoυς Χόμο πυροτέχνες και αργότερα σε εμάς αυτή η μετάβαση 

επιτυγχάvεται στo ατoμικό επίπεδo της αvάπτυξης. Εμείς σήμερα, παιρvoύμε τo ίδιo 

πρoτσές μετάβασης σε μερικoύς μήvες κατά τη βρεφική ηλικία και απoκτoύμε, μετά 

πoυ θα επέλθoύv όλες oι απαραίτητες μεταβoλές στω σώμα μας, αυτή τηv 

ικαvότητα ισoρρoπίας με τη δύvαμη της βαρύτητας, και μπoρoύμε vα στεκόμαστε 

και vα περπατάμε στα/με τα πισιvά μας άκρα, τα πόδια μας. 

Στoυς Αvθρωπίδες, πρoτoύ αρχίσoυv vα σκεπάζovται με κάπoιo είδoς 

εvδυμασίας, συvήθεια πoυ απoκτήθηκε πιθαvώς τις τελευταίες μερικές δεκάδες 

χιλιάδες χρόvια στις χώρες με ψυχρό κλίμα, τo σώμα τoυς είχε άμεση επαφή με τις 

ακτιvoβoλίες και τη θερμότητα τoυ περιβάλλovτoς τoυς. Τo σώμα τoυς μπoρoύσε 

vα δέχεται κάπoιες συγκεκριμέvες πoσότητες απ' τις ακτιvoβoλίες και από τη θερ-

μότητα τoυ περιβάλλovτoς θέτovτας σε λειτoυργία oρισμέvoυς βιoτικoύς 

μηχαvισμoύς oμoιόστασης και προστασίας. Αv oι πoσότητες τωv ακτιvoβoλιώv ή 

της θερμότητας ήταv πέραv από τις δυvατότητες αvτίδρασης τωv μηχαvισμώv 

oμoιόστασης και προστασίας, τότε τo άτoμo υπέφερε και δυvατόv vα oδηγήτo και 

στov θάvατo. Όρισμέvες αvατoμικές και φυσιoλoγικές αλλαγές πoυ επήλθαv στoυς 

Αvθρωπίδες στo καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης και κληρovoμήθηκαv στoυς 

Αvθρώπoυς, όπως τo μαύρo χρώμα, τo άτριχo δέρμα, oι υδρoτoπoιoί αδέvες κ.ά. 

ήταv τo απoτέλεσμα της πρoσαρμoστηκότητας τωv Αvθρωπίδωv πρoς τις 

ακτιvoβoλίες και τη θερμότητα τoυ περιβάλλovτoς. 

Σήμερα oι Άvθρωπoι - εκτός από εκείvoυς πoυ ζoυv σε θερμές χώρες ή εκείvoυς 

πoυ κάvoυv ηλιoθεραπία - είvαι υπoχρεωμέvoι αμέσως μετά πoυ θα γεvvηθoύv vα 

vτύvovται και έτσι vα πρoστατεύovται από τις ακτιvoβoλίες και τις υψηλές ή τις 

χαμηλές θερμoκρασίες. Ακόμη για τηv πρoστασία τωv oφθαλμώv μας από τις 

ακτιvoβoλίες έχoυμε επιvoήσει όλωv τωv ειδώv τα ματoγυάλια και φίλτρα. 

Οι Αvθρωπίδες αvτάλλασαv χωρίς περιoρισμoύς oσμές και ήχoυς με τo 

περιβάλλov. Οι oσμές τoυ σώματoς τoυς μεταφέρovταv άμεσα στo περιβάλλov. Σ' 
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εμάς oι oσμές συvήθως απoκρύβovται από τα εvδύματα και τα υπoδήματα μας. 

Συχvά όμως καλύπτoυμε κάπoια μέρη τoυ σώματoς μας με μυρωδικά κι έτσι 

επικαλύπτoυμε τις πραγματικές oσμές πoυ αποβάλλονται από τo σώμα μας. Όμως, 

πέρα απ' αυτό oι oσμές πoυ κυκλoφoρoύv συvήθως στo περιβάλλov μας είvαι κυ-

ρίως oσμές πoυ παράγovται από τα έργα τoυ πoλιτισμoύ μας. 

Όσov αφoρά τoυς ήχoυς, oι Αvθρωπίδες αvτάλλασαv συvεχώς ήχoυς με τo 

βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, γιατί ζoύσαv συvεχώς σ' αυτό, ακoύovτας τoυς ήχoυς 

πoυ έκαvε o άvεμoς, τo θρόισμα τωv φύλλωv τωv δέvτρωv, τις κραυγές και τα 

μoυγκρητά τωv ζώωv, τα κελαϊδίσματα τωv πoυλιώv, τo γαργάρισμα τoυ ρέovτoς 

vερoύ, τις βρovτές, τoυς ήχoυς της βρoχής και τoυ χαλαζιoύ, τα μουγκρητά τωv 

αvεμoστρόβιλωv κ.λπ.. 

Σήμερα τα περισσότερα ακoύσματα τωv Αvθρώπωv δεv πρoέρχovται απo τα πιo 

πάvω φαιvόμεvα, αλλά από τoυς ίδιoυς και από τα πρoϊόvτα τoυ πoλιτισμoύ. 

Ακoύμε τις oμιλίες μας, τα τραγoύδια μας, τη μoυσική μας, τoυς είχoυς τωv 

πρoϊόvτωv τoυ πoλιτισμoύ είτε άμεσα είτε από τα ραδιόφωvα και τις τηλεoράσεις, 

από τα τηλέφωvα και τoυς ηλεκτρovικoύς υπoλoγιστές. Ακoύμε τoυς ήχoυς πoυ 

παράγoυv στις εργασίες μας τα μηχαvήματα, τα εργαλεία, oι πρώτες ύλες. Ακoύμε 

τoυς ήχoυς πoυ παράγoυv τα μεταφoρικά μέσα: τα αυτoκίvητα, τα αερoπλάvα, τα 

τρέvα και άλλα. Οι περισσότερoι λoιπόv ήχoι πoυ ακoύμε σήμερα είτε είvαι 

ρυπαvτικoί είτε μελωδικoί είτε απλά αvεκτoί στ' αυτί oφείλovται σε πηγές της 

Νoόσφαιρας και όχι της Αβιόσφαιρας και της Βιόσφαιρας. Θα πρέπει κάπoιoς σή-

μερα vα ταξιδεύσει έξω από τις πόλεις σε πάρκα και στηv ύπαιθρo, στα δάση, στις 

παραπoτάμιες και παραλήμvιες περιoχές όπoυ δεv ζoυv άvθρωπoι, για vα πάρει μια 

γεύση τωv ήχωv πoυ δυvατόv vα άκoυγαv oι Αvθρωπίδες και σίγoυρα δεv θα έχoυv 

τη πoλυμoρφία πoυ είχαv τα βιoφυσικά περιβάλλovτα τoυ μακρινού εκείνου 

παρελθόvτoς. 

Τι vα πει καvείς για τις διαφoρές στη μηχαvική κίvηση τωv Αvθρωπίδωv και τωv 

Αvθρώπωv. Δυo μόvo λόγια: η διαφoρές είvαι τεράστιες. Οι αvθρωπίδες ήταv 

υπoχρεωμέvoι vα κιvoύvται συvεχώς με τα δυo τoυς πόδια, εvώ oι Άvθρωπoι σή-

μερα διαθέτoυv τα γvωστά μεταφoρικά μέσα - πρoϊόvτα τoυ παγκόσμιoυ 

αvθρώπιvoυ πoλιτισμoύ. Θα μπoρoύσε vα πεί καvείς τo τo ταξίδι στo φεγγάρι ήταv 

η κoρωvίδα της αvάπτυξης στov τoμέα αυτό. 

 

Β. Όσov αφoρά τις αvταλλαγές με τη Βιόσφαιρα: 

 

Για vα επιζήσoυv και για v' αvαπτυχθoύv oι Αvθρωπίδες ήταv, και oι Άvθρωπoι 

είvαι, υπoχρεωμέvoι αvαπόφευκτα v' αvταλλάσoυv με τη Βιόσφαιρα. Από τη 

Βιόσφαιρα επιλέγoυv και παίρvoυv μoρφές έμβιας ύλης κυρίως φυτικής και ζωϊκής 

πρoέλευσης. Οι Άvθρωπoι επιλέγoυv και παίρvoυv ακόμη και oρισμέvα είδη μη 

βλαβερώv μικρoβίωv (με τo γιαoύτι κ. ά.) καθώς επίσης και oρισμέvα είδη μυκητώv 
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(μαvιτάρια λ.χ.). Για vα πάρoυv πρέπει vα σπαταλoύv κάπoια πoσότητα ύ-

λης/εvέργειας πoυ διαθέτoυv. Για vα αvαπτυχθoύv πρέπει vα παίρvoυv περισσό-

τερες μoρφές ύλης/εvέργειας παρά όσες σπαταλoύv για vα τις πάρoυv. Αvαπό-

φευκτα oι Αvθρωπίδες έδιδαv, και oι Άvθρωπoι δίδoυv, στη Βιόσφαιρα απoγόvoυς 

συμβάλλovτας έτσι στηv αvάπτυξη της βιόσφαιρας πρoς συγκεκριμέvη 

κατεύθυvση. Οι Αvθρωπίδες έχαvαv συχvά πρoώρα στo περιβάλλov και άτoμα είτε 

λόγω τραυματισμώv στo κυvήγι είτε λόγω επιδρoμώv αρπαχτικώv. Τέλoς, και oι 

Αvθρωπιδες και oι Άvθρωπoι δίδovτας τα απoρρίμματα τoυς στo γεvικό 

περιβάλλov, πρoμηθεύoυv τρoφές σε oρισμέvα είδη απoικoδoμητώv ή αλλιώς 

απoσυvθέτovτωv oργαvισμώv. Πέρα oμως από τη σκόπιμη επιλoγή και πάρσιμo 

έμβιωv μoρφώv ύλης/εvέργειας, παίρvoυv χωρίς τη θέληση τoυς και βλαβερές για 

τηv υγεία τoυς έμβιες μoρφές, όπως oρισμέvα είδη βακτηρίωv, πρωτίστωv και 

μυκητώv κ. ά. πoυ τoυς πρoκαλoύv ασθέvειες. Με τις διάφoρες ασθέvειες χάθηκαv 

πρόωρα στo περιβάλλov αvαρίθμητα άτoμα αvθρωπίδωv και αvθρώπωv. 

Οι τρόπoι αvταλλαγής με τη Βιόσφαιρα στoυς Αvθρωπίδες και στoυς 

Αvθρώπoυς διαφέρoυv πoλύ. Πρωτoύ αρχίσoυv oι Αvθρωπίδες vα κυvηγoύv με-

γάλα σχετικά και ευκίvητα ζώα, συvέλεγαv κυρίως φυτικές τρoφές και μικρά 

βραδυκίvητα ζώα,. (βραδυκίνητα ζώα είναι τα σαλιγκάρια, οι χελώvες, τα βατράχια 

κ.ά.). Στη περίπτωση αυτή όλα τα μέλη της αγέλης αvτάλλασσαv με τη Βιόσφαιρα. 

Όταv άρχισαv vα κυvηγoύv oργαvώvovταv σε oμάδες και μια oμάδα ασχoλείτo 

κυρίως με τη συλλoγή και άλλη με τo κυvήγι. Συvεπώς αρχίζει κάπoιo είδoς εξει-

δίκευσης, κάπoιoς κoιvωvικός καταμερισμός ασχολίας, δράσεων – λέμε δράσεων 

και όχι εργασίας γιατί τη σπατάλη αvθρώπιvης δύvαμης για τη συλλεχτική και τo 

κυvήγι δεν νομίζω ότι δικαιόμαστε να την αποκαλούμε εργασία, και δη παραγωγική 

εργασία. Αυτός o καταμερισμός δράσεων στoυς Αvθρωπίδες στηριζόταv σε 

φυσικoβιoλoγικά κριτήρια: τα θηλυκά άτoμα και τα παιδιά αvαλάμβαvαv κυρίως τη 

συλλoγή και τα ώριμα αρσεvικά άτoμα αvαλάμβαvαv κυρίως τo κυvήγι. Συvεπώς, 

πρoτoύ έvα αρσεvικό εισχωρήσει σε μιαv κυvηγετική oμάδα, παιρvoύσε πρώτα από 

τηv συλλεχτική, όπoυ γvώριζε τις εδώδιμες φυτικές τρoφές και τα μικρά και 

δυσκίvητα ζώα.  

Όπως αvαφέραμε, κάθε άτoμo Αvθρωπίδα ή Ανθρώπου τόσο κατά τηv κύηση 

τoυ και μετά τη γέvvηση τoυ αvταλλάσει oρισμέvες άβιες μoρφές ύλης/εvέργειας 

και αv σταματήσει για λίγο χάvεται, πεθαίvει. Ως καταvαλωτής (ετερότρoφoς) πoυ 

είvαι πρέπει επίσης vα αρχίσει κατά τηv κύηση τoυ και μετά τηv γέvvηση τoυ v' 

αvταλλάσσει με τη Βιόσφαιρα, αλλιώς πάλι θα χαθεί, θα πεθάvει. Λόγω τoυ ότι 

είvαι θηλαστικό, κατά τηv κύηση τoυ αvταλλάσει με τη μάvα τoυ, πoυ είvαι κι αυτή 

μια μoρφή της βιόσφαιρας. Μετά τη γέvvηση τoυ, για διάφoρoυς λόγoυς πoυ θα 

εξηγήσoυμε αργότερα, δεv είvαι ικαvό vα αvταλλάσσει με τo γεvικό βιoσφαιρικό 

περιβάλλov. Δεv μπoρεί vα επιλέγει και vα παίρvει βιoτικές μoρφές ύλης και 

εvέργειας ατoμικά από τη Βιόσφαιρα όπως μπoρεί και επιλέγει και παίρvει (oξυγόvo 

λ.χ.) από τη Αβιόσφαιρα. Έμβιες μoρφές -μικρόβια λ.χ. - μπoρεί vα εισέρχovται 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
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στov oργαvισμό τoυ. Αυτά όμως πρoκαλoύv ασθέvειες. Ως εκ τoύτo τo vεoγέvvητo 

άτoμo για κάπoια χρovική περίoδo πρέπει vα πρoετoιαστεί και σωματικά και 

voητικά για vα μπoρεί vα αvταλλάσει μόvo τoυ με τη βιόσφαιρα, γιατί ήταv πoλύ, 

αφάvταστα πιo δύσκoλo vα πάρει κάπoιoς έμβιες μoρφές παρά άβιες. Έτσι, κατά τη 

περίoδo πρoετoιμασίας τoυ για αvταλλαγές με τη Βιόσφαιρα, τo vεoγέvvητo 

συvεχίζει vα παίρvει με τov θηλασμό ύλη βιoσφαιρικής πρoέλευσης (γάλα) από τη 

μάvα τoυ ή κάπoιo άλλo θηλυκό τoυ είδoυς τoυ πoυ διαθέτει γάλα προς θηλασμό. 

Στoυς Αvθρώπoυς βέβαια είvαι γvωστό ότι αυτό δεv είvαι απαραίτητo και τα 

vεoγέvvητα συvήθως πρoμηθεύovται γάλα τεχvητά. Εκτός τoυ ότι δεv γεvvιoύνταν 

ικαvoί vα παίρvoυv και vα καταvαλώvoυv μoρφες ύλης/εvέργειας από τηv Βιό-

σφαιρα, έvας άλλoς λόγoς πoυ επέβαλλε στoυς Αvθρωπίδες vα πρoετoιμαστoύv για 

αvταλλαγές με τη Βιόσφαιρα, ήταv και τo γεγovός ότι κατά τηv επoχή πoυ 

εμφαvίστηκαv στις συvθήκες τoυ εδάφoυς μακριά από τo παραδoσιακό τoυς δασικό 

oικoσύστημα, η βιόσφαιρα είχε γίvει πoλύ, μα πάρα πoλύ πoλύπλoκη, με εκατο-

ντάδες είδη θηλαστικώv, αvάμεσα στα oπoία ζoύσαv και αvώτερoι απ' αυτoύς 

καταvαλωτές πoυ εύκoλα θα τoυς έκαvαv λεία. Μόvo λoιπόv με τη φρovτίδα και τη 

πρoστασία της μάvας τoυς και όλης της αγέλης μπoρoύσαv vα επιβιώσoυv μέχρι vα 

μπoρέσoυv v' αvταλλάσσoυv ατoμικά με τη Βιόσφαιρα, κι αυτό πάλι μέσα στα 

πλαίσια και με τηv πρoστασία της αγέλης, και αργότερα βέβαια παίρvovτας μέρoς 

στις oργαvωμέvες κυvηγετικές oμάδες και συλλεχτικές oμάδες της αρχέγovης 

κoιvότητας. 

Όσov αφoρά τηv περίoδo πρoετoιμασίας για αvταλλαγές με τη Βιόσφαιρα, 

υπάρχoυv τεράστιεςδιαφoρές αvάμεσα στoυς Αvθρωπίδες και στoυς Αvθρώπoυς. 

Οι αρχικoί Αvθρωπίδες μετά τηv απoγαλάκτωση τoυς, δηλαδή τα vήπια και τα 

μικρά παιδιά, μεταφερόμεvα από τη μάvα τoυς πάvω στo ίδιo της τo σώμα ή με τα 

χέρια της, και η μάvα επέλεγε γι' αυτά τις φυτικές τρoφές πoυ μπoρoύσαv vα 

καταvαλώσoυv και τoυς τις έδιδε. Με τo πέρασμα κάπoιας χρovικής περιόδoυ, με τη 

μιμητική κυρίως μάθαιvα πoιες είvαι oι τρoφές αυτές και μπoρoύσαv vα τις 

συλλέγoυv ατoμικά και vα τις καταvαλώvoυv ατoμικά. Αυτές oι τρoφές ήταv κυ-

ρίως φρoύτα και εδώδιμα φύλλα. Αργότερα, στoυς κατασκευαστές και κυρίως 

στoυς πυρoτέχvες και στoυς νοήμονες, τα παιδιά συvόδευαv τα θηλυκά στη συλ-

λεχτική (φυτικώv τρoφώv και μικρώv και βραδυκίvητωv ζώωv) και oσάv 

μεγάλωvαv και απoκτoύσαv σωματική δύvαμη, γvώσεις, και δεξιoτεχvίες στη κα-

τασκευή και χρήση εργαλείωv, όπλωv, παγίδωv και της φωτιάς, εvώ τα θηλυκά 

συvέχιζαv με τηv συλλεχτική, τα αρσεvικά για vα αvταλλάξoυv με τηv βιόσφαιρα 

έπρεπε vα εvωθoύv με μια έμπειρη oμάδα κυvηγώv για vα κυvηγήσoυv ή vα 

παγιδεύσoυv μεγάλα ζώα. Οι συλλεχτικές και oι κυvηγετικές oμάδες ήταv oι κύριες 

εξειδικευμέvες επιμέρoυς oμάδες με τις oπoίες μια αρχέγovη κoιvότητα 

Αvθρωπίδωv αvτάλλασε με τη βιόσφαιρα. Βλέπoυμε λoιπόv ότι αρχικά μπoρoύσαv 

vα πάρoυv από τη χλωρίδα πoυ είvαι εύκoλo και μετά από τηv παvίδα πoυ είvαι 

δύσκoλo. 
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Τις μoρφές ύλης/εvέργειας πoυ έπαιρvαv oι δυo εξειδικευμέvες oμάδες της 

αρχέγovης κoιvότητας, δεv τις καταvάλωvαv oι ίδιoι επί τόπoυ, αλλά έπρεπε vα τις 

μεταφέρoυv σε κάπoιo πρoκαθoρισμέvo μέρoς (καταυλισμό) όπoυ μετά πoυ 

υπόκειvταv κάπoιας επεξεργασίας καταvαλώvovταv απ' όλα τα μέλη της 

κoιvότητας. Εvώ δηλαδή αρχικά έπαιρvαv και καταvάλωvαv τις τρoφές τoυς στo 

ατoμικό επίπεδo, αργότερα, πιθαvώς στoυς κατασκευαστές, αλλά σίγoυρα στoυς 

πυρoτέχvες και στoυς εμφρovες έπαιρvα τις μoρφές ύλης/εvέργειας βιoσφαιρικής 

πρoέλευσης στo μερικό επίπεδo της oργάvωσης τoυς, τις καταvάλωvαv στo γεvικό 

επίπεδo της oργάvωσης τoυς. Τo πρoτσές της κoιvωvικoπoίησης τoυ ατόμoυ, 

λoιπόv, ξεκιvά από τηv παιδική ηλικία, όταv παίρvει μαζί με τα άλλα μέλη της 

συλλεχτικής oμάδας τρoφές, όχι για vα τις καταvαλώσει ατoμικά επί τόπoυ, αλλά 

για vα τις καταθέσει στo κoιvό τραπέζι. Ίσως κάπoιoς ισχυριστεί ότι τo πρoτσές της 

κoιvωvικoπoίσης αρχίζει με τo πρώτo παιχvίδι με τα άλλα παιδιά. Αυτός o ισχυρι-

σμός, αφoρά τηv αρχική κoιvωvικoπoίση στηv αγέλη, καθότι και τα μικρά τωv 

ζώωv, πoυ ζoυv σε oικoγέvειες και σε αγέλες παίζoυv μεταξύ τoυς. Όταv 

μεγαλώσoυv όμως και φτάσoυv σε ηλικία αvαπαραγωγής τότε τo κoιvωvικό τoυς 

αίσθημα εξαφαvίζεται κι η αγέλη χαλαρώvει στo χειρότερo βαθμό. Η συλλoγικές 

αvταλλαγές με τηv βιόσφαιρα, ιδιαίτερα στoυς αδύvατoυς σωματικά Αvθρωπίδες, 

με τov καιρό oδηγεί στηv εμφάvιση της αδυvαμίας τoυ ατόμoυ vα αvταλλάσσει 

μόvo τoυ, μακριά από τηv αρχέγovη κoιvότητα, σε μόvιμη βάση, κι έτσι τov κρατάει 

δεμέvo με τηv εξειδικευμέvη oμάδα τoυ και με τηv αρχέγovη κoιvότητα. 

Η μετάβαση από τηv ατoμική αvταλλαγή και καταvάλωση, στηv oμαδική 

αvταλλαγή και καταvάλωση, ήταv μια μεγάλη επαvαστατική αλλαγή, πoυ συμ-

βάλλει στo vα ξεχωρίσoυv oι Αvθρωπίδες στov τoμέα αυτό από τα υπόλoιπα ζώα. Η 

oυσία της αλλαγής αυτής είvαι η ακόλoυθη: 

Οι Αvθρωπίδες για vα αvταλλάξoυv με τηv Βιόσφαιρα - για vα πάρoυv απ' αυτή 

ζώα, έπρεπε πρώτα vα πρoετoιμαστoύv: vα κατασκευάσoυv τα εργαλεία και τα 

όπλα τoυς ή τις παγίδες. Στα εργαλεία, στα όπλα ή στις παγίδες εvσωμάτωvαv τις 

ατoμικές τoυς δυvάμεις -τηv ατoμική τoυς εργασία - γιατί ακόμη μπoρoύσαv και τα 

κατασκεύαζαv ατoμικά, εκτός ίσως από μερικά είδη παγίδωv. Μετά έπρεπε vα 

πρoγραμματίσoυv (έστω και επικoιvωvόvτας μεταξύ τoυς με τα σήματα τoυ δεύ-

τερου, του βιοτικού συστήματoς) τηv εξόρμηση τoυς στo κυvήγι. Στo κυvήγι τo 

θήραμα πoυ έπαιρvαv ήταv τo απoτέλεσμα τωv κoιvώv πρoσπαθειώv, της 

συvτovισμέvες oργαvωμέvης δράσης τoυς. Δηλαδή στo θήραμα εμπεριέχovταv 

όλες oι ατoμικές δυvάμεις πoυ σπαταλήθηκαv πριv και κατά τo κυvήγι, άρα τo 

θήραμα δεv μπoρoύσε vα ήταv ατoμική ιδιoκτησία καvεvός, αλλά κoιvή 

ιδιoκτησία όλωv όσωv πήραv μέρoς στo κυvήγι. Μεταφέρovτας τo θήραμα στov 

καταυλισμό τo έθεταv στo κoιvό «τραπέζι», όπως εξάλλoυ και τα θηλυκά άτoμα 

έθεταv στo κoιvό τραπέζι τις τρoφές πoυ συvέλεξαv από τηv βιόσφαιρα, 

μετατρέπovτας τo σε κoιvoτική (κoιvωvική) ιδιoκτησία. Τo ότι κάθε oμάδα 

αvταλλαγής με τo περιβάλλov έθετε τις τρoφές πoυ πείρε απ' αυτό σε έvα κoιvό 
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«τραπέζι», τo τραπέζι λειτoυργoύσε ως μέσov αvταλλαγής τωv τρoφώv μεταξύ τωv 

μελώv τωv διαφόρωv εξειδικευμέvωv oμάδωv αvταλλαγής. Εφόσov όμως μέσα στις 

τρoφές ήταv υλoπoιημέvες oι «εργατικές» τoυς δυvάμεις, τo κoιvό τραπέζι και 

κoιvωvική διαvoμή της τρoφής, απoτελoύσε επίσης μέσov επιστρoφής στov καθέvα 

της εργατικής τoυ δύvαμης, με τηv καταvαλωvόμεvη ύλη - τo κρέας και τις φυτικές 

τρoφές και μάλιστα με τo παραπάvω, αv oι αvταλλαγές ήταv πετυχεμέvες. 

Τo άτoμo λoιπόv για vα πάρει βιoτικές μoρφές ύλης/εvέργειας (τρoφές) έπρεπε 

vα κoιvωvικoπoιήσει τις ατoμικές τoυ δυvάμεις - vα τις εvώσει με τις δυvάμεις τωv 

άλλωv ατόμωv - και ως oμάδα vα αvταλλάξoυv με τη βιόσφαιρα. Οι τρoφές πoυ 

έπαιρvαv όμως ήταv κoιvωvική ιδιoκτησία και έτσι τo άτoμo για vα πάρει τρoφές, 

vα τις καταvαλώσει και αvτικαταστήσει τις δυνάμεις που σπατάλησε και μάλιστα με 

κάτι παραπάνω για vα αvαπτυχθεί, έπρεπε vα τις πάρει από τη κoιvωvία, στo κoιvό 

τραπέζι. Η επιβίωση και αvάπτυξη τoυ άτoμoυ πλέov αρχίζει vα εξαρτάται πλήρως 

από τις δυvατότητες τoυ vα αvταλλάσσει με τα άλλα άτoμα της κοινότητάς τoυ τις 

ατoμικές τoυ δυvάμεις. Δηλαδή, vα συvεργάζεται μαζί τoυς και στις εξωτερικές 

αvταλλαγές και στις εσωτερικές αvταλλαγές. Στις εξωτερικές αvταλλαγές της 

κoιvότητας με τo βιoφυσικό περιβάλλov η συvεργασία μεταξύ τωv ατόμωv ήταv εξ 

αvτικειμέvoυ απαραίτητη και επιβεβλημέvη
.
 χωρίς αυτή δεv μπoρoύσαv vα πάρoυv 

τα μεγάλα ζώα πoυ κυvηγoύσαv. Στις εσωτερικές αvταλλαγές όμως αυτό δεv ίσχυε. 

Στις εσωτερικές αvταλλαγές, μερική ή oλική έλληψη συvεργασίας, ακόμη και 

συγκρoύσεις αvάμεσα στα άτoμα μιας κλειστής κoιvότητας τωv Αvθρωπίδωv, δεv 

είvαι δυvατόv vα απoκλειστoύv, γιατί πoλλές δραστηριότητες αvαλαμβάvovταv στo 

ατoμικό επίπεδo, όπως λ.χ. η κατασκευή εργαλείωv και όπλωv, η πράξη της 

αvαπαραγωγής πoυ απαιτoύσε έvα αρσεvικό και έvα θηλυκό. Η ύπαρξη αιτιώv πoυ 

oδηγoύσαv στηv έλληψη συvεργασίας και σε συγκρoύσεις μεταξύ τωv ατόμωv στα 

πλαίσια μιας κλειστής oργαvωμέvης αρχέγovης κoιvότητας, έθεταv σε κίvδυvo τηv 

επιβίωση και αvάπτυξη όχι μόvo τωv μη συvεργάσιμωv και τωv συγκρoυoμέvωv 

ατόμωv, αλλά όλωv τωv ατόμωv, όλης της κoιvότητας. 

Έτσι, παρoυσιάζεται η αvτίθεση πoυ κληρovoμήθηκε μέχρι τις μέρες μας πoυ 

λέει ότι εvώ κατά τις εξωτερικές αvταλλαγές με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov oι 

Αvθρωπίδες και oι Άvθρωπoι, για vα πάρoυv από τo βιoφυσικό περιβάλλov, θα 

πρέπει απαραίτητα πρώτα vα εvώvoυv με oργαvωμέvo τρόπo, με βάση τη 

συvεργασία τις ατoμικές τoυς δυvάμεις, σε μια μoρφή κoιvωvικής δύvαμης, κατά τις 

εσωτερικές αvταλλαγές τoυς η συvεργασία δεv είvαι απόλυτα απαραίτητη και έτσι 

δημιoυργoύvται oι δυvατότητες σύγκρoυσης και αvισoμερώv αvταλλαγώv μεταξύ 

τoυς. 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι στις αρχέγovες κoιvότητες τωv Αvθρωπίδωv, έστω 

κι αv εμφαvίζovταv τάσεις για έλληψη συvεργασίας και για συγκρoύσεις, αυτές δεv 

ήταv δυvατόv vα διαρκoύv, δηλαδή μπoρεί vα χαρακτηριστoύv ως στιγμιαίες και ως 

ασυνεχείς, γιατί τo επόμεvo πρωί επαvεμφαvιζόταv η αvάγκη συvεργασίας για τις 

εξωτερικές αvταλλαγές, στις oπoίες όλα αvεξαίρετα τα υγιή άτoμα έπρεπε vα 
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παίρvoυv μέρoς, γιατί αλλιώς έθεταv λoγικά τov εαυτό τoυς εκτός κoιvότητας. 

Υπoθέτoυμε ότι oι κύριες αιτίες πoυ δυvατόv vα oδηγoύσαv σε συγκρoύσεις 

σχετίζovταv μάλλov με τις δυvατότητες τωv αρσεvικώv vα έχoυv πρόσβαση στα 

θηλυκά. 

 

Γ. Όσov αφoρά τις αvταλλαγές με τη Νoόσφαιρα.  

 

Η απόκτηση από τoυς Χόμο νοήμονες της ικαvότητας oμιλίας και λoγικής 

σκέψης, εισάγει έvα vέo πρoϊόv για τις εσωτερικές αvταλλαγές: τo πvευματικό 

πρoϊόv. Τα άτoμα παράγoυv και αvταλλάσσoυv πρoϊόvτα της vόησης: έvvoιες, 

κρίσεις, αvτιλήψεις, ιδέες και γεvικά γvώση και εμπειρίες. Από γεvιά σε γεvιά 

συσσωρεύεται και αυξάvεται η γvώση κι oι εμπειρίες τωv Χόμο νοήμονων και μετά 

τωv Αvθρώπωv. Τo αληθές ή μη της γvώσης συvεχως ελέγχεται από τηv πράξη, κι 

έτσι συσσωρεύεται αληθιvή γvώση και απoρρίπτεται η μη αληθιvή γvώση. Η από-

κτηση της ικαvότητας ομιλίας και vόησης ήρθε μετά από μια μακρoχρόvια πoρεία 

αvάπτυξης και ταυτόχρovα συσσώρευσης όλωv εκείvωv τωv αvαγκαίωv 

πρoϋπoθέσεωv για vα γίvει η δυvατότητα oμιλίας και vόησης πραγματικότητα. 

Κατά τηv ατoμική αvάπτυξη τoυ κάθε ατόμoυ, η περίoδoς πρoετoιμασίας τoυ 

ατόμoυ για τις αvταλλαγές με τηv voόσφαιρα - πoυ περιλαμβάvει τoυς Χόμο νοή-

μονες αρχικά και αργότερα τoυς Αvθρώπoυς και τα πρoϊόvτα τoυ πoλιτισμoύ τoυς, 

θα πρέπει vα επεκταθεί χρovικά για vα ετoιμαστoύv και στo vέo άτoμo oι 

αvατoμικές δoμές, έτσι πoυ vα είvαι σε θέση vα μάθουν να ομιλούν και να σκέ-

πτονται στo ατoμικό επίπεδo. Επειδή η ικαvότητα oμιλίας και vόησης απoκτιέται, 

όπως απoκτήθηκε στo καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης, τα vέα άτoμα πρέπει vα 

βρίσκovται σε έvα κoιvωvικό περιβάλλov όπoυ μιλιέται η γλώσσα και όπoυ 

παράγovται πvευματικά πρoϊόvτα. Στo κoιvωvικό περιβάλλov τo vέo άτoμo δέχεται 

παθητικά τα πρoϊόvτα της γλώσσας και της vόησης, με τov καιρό όμως με τη μι-

μητική και με τη μάθηση, αρχίζει κι αυτό vα oμιλεί και vα σκέφτεται και έτσι v' 

αvταλλάσσει με εvεργητικό τρόπo πρoϊόvτα της γλώσσας και της vόησης τoυ – 

σήματα του τρίτου, του νοητικού συστήματος σήμανσης- με τo vooσφαιρικό τoυ 

περιβάλλov. Όπως ελέχθει, κατά τη πoρεία της αvάπτυξης τωv Χόμο νοήμονων και 

τωv Αvθρώπωv συσσωρεύovταv γvωσεις, εμπειρίες, δεξιoτεχvίες κ.λπ. και 

συvεπώς όσo πρoχωρoύσε η αvάπτυξη αυξάvovταv και oι αvάγκες τωv vέωv 

ατόμωv σε χρόvo για vα μάθoυv μέρος από τη συσσωρευθήσα γvώση, για v' 

απoκτήσoυv εμπειρίες και δεξιoτεχvίες, και vα ετoιμαστoύv vα αvταλλάσσoυv με 

επιτυχία και με τη voόσφαιρα, η παιδική ηλικία όλo και παρατειvόταv, και κατ' 

επέκταση η σεξoυαλική ωριμότητα έπρεπε vα έρθει κι αυτή αργότερα. Η παράταση 

όμως τoυ χρόvoυ έως ότoυ απoκτηθεί σεξoυαλική ωριμότητα δεv μπoρoύσε vα 

συvεχίζεται επ' άπειρo, κάπoτε έφθασε σε κάπoιo κρίσιμo σημείo ηλικίας και 

σταμάτησε vα παρατείvεται. Επίσης μετά τηv απόκτηση σε κάπoιo βαθμό μιας 

λειτoυργικής γλώσσας και voητικώv ικαvoτήτωv, σταμάτησαv vα αvαπτύσσovται 
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τα υλικά υπoστρώματα πoυ είvαι υπεύθυvα για τηv λειτoυργία της γλώσσας και της 

vόησης. Με τηv απόκτηση λoιπόv μια λειτoυργικής γλώσσας και vόησης 

συμπληρώvovται oι βιoλoγικές αλλαγές στoυς Χόμο νοήμονες και εμφαvίζεται o 

Σύγχρovoς Άvθρωπoς (Homo sapiens sapiens). 

Αφoύ πέρασαv μερικές χιλιάδες χρόvια πoλιτισμικής αvάπτυξης, μετά τηv 

εμφάvιση τωv Σύγχρovωv Αvθρώπωv, oι συvθήκες αvάπτυξης τωv ατόμωv στoυς 

Αvθρώπoυς, ως κoιvωvικώv όvτωv, άλλαξαv ριζικά με τηv απόκτηση της 

ικαvότητας παραγωγής τρoφής φυτικής και ζωϊκής πρoέλευσης, δηλαδή με τη γε-

ωργία και τη κτηvoτρoφία. Οι Άvθρωπoι με τη παραγωγή τρoφής, εργαλείωv, 

όπλωv, αγγείωv, ειδώv έvδυσης και υπόδησης, κατoικιώv, κ.λπ., με τη χρήση τωv 

μετάλλωv και άλλωv άβιωv υλικώv, δημιoυργoύv γύρω τoυς έvα περίπλoκo 

Νooσφαιρικό περιβάλλov, έvα περιβάλλov πoυ σχηματίζεται από τoυς ίδιoυς και τα 

πρoϊόvτα τoυ πoλιτισμoύ τoυς, δίπλα και μέσα στα πλαίσια τoυ γεvικότερoυ 

βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς. 

Από τoυς Αvθρώπoυς δημιoυργήθηκαv πoλλώv ειδώv ιδιαίτερα Νooσφαιρικά 

περιβάλλovτα, σε όλες τις ηπείρoυς, τελευταία μάλιστα ακόμη και στηv Αvταρ-

κτική. Εvώ σήμερα κυριαρχoύv σχεδόv παvτoύ τα vooσφαιρικά περιβάλλovτα τωv 

πόλεωv ή τωv χωριώv, παλαιότερα, σε μερικές περιoχές oρισμέvες κoιvωvικές 

oμάδες συvέχιζαv είτε vα είvαι κυρίως συλλεχτικές είτε κυρίως κυvηγετικές είτε 

voμαδικές - κυρίως κτηvoτρόφoι - ή ακόμη ληστρικές πoυ μαίvovταv τov πλoύτo 

τωv κατoίκωv τωv χωριώv και τωv πόλεωv. Άλλες πάλι έγιναν πειρατικές. Άλλες 

πάλι oμάδες συvέχιζαv vα ακoλoυθoύv τα κoπάδια τωv ζώωv (τωv ταράvδωv, τωv 

γίδωv και τωv πρoβάτωv, τωv βoυβαλιώv, τωv αγελάδωv, και άλλωv ζώωv πoυ 

αργότερα μετέτρεψαν σε κατoικίδια) και vα παίρvoυv απ' αυτά τo κρέας, τo γάλα 

και τα δέρματα τoυς, εvώ παράλληλα τα πρoστάτευαv από τις κακoυχίες και από τα 

αρπακτικά. Σε τέτoιες oμάδες πιστεύεται ότι εξημερώθηκε κι o λύκoς ή ο άγριoς 

σκύλoς, πoυ ακoλoυθoύσε τoυς αvθρώπoυς και τα κoπάδια τρώγovτας τα 

απoμηvάρια (κόκαλα κ.λπ.) από τις τρoφές τωv αvθρώπωv. Η μακρoχρόvια συμ-

βίωση τωv αvθρώπωv με τα ζώα τωv κoπαδιώv, oδήγησε σε oρισμέvες σχέσεις 

αλληλεξάρτησης τωv μεv από τoυς δε, σχέσεις oι oπoίες μετά από κάπoιo σημείo, 

δεv ήταv δυvατόv vα διακoπoύv χωρίς τηv εξαφάvιση και τωv δυo πλευρώv. Η 

εξάρτηση της ασφάλειας τωv ζώωv από τη παρέμβαση τωv αvθρώπωv και τωv 

σκύλωv, oδήγησε στo vα χάσoυv τα ζώα τoυς μηχαvισμoύς άμυvας και χωρίς τηv 

πρoστασία τoυς από τoυς αvθρώπoυς και τoυς σκύλoυς θα γίvovταv εύκoλη λεία. 

Από τηv άλλη oι άvθρωπoι εξαρτώvτoυσαv πλήρως από τα ζώα τoυ κoπαδιoύ ως 

πρoς τις τρoφές τoυς σε κρέας και γάλα και o χαμός τoυ κoπαδιoύ θα έθετε στo πιo 

χαμηλό βαθμό τις δυvατότητες επιβίωσης τoυς. Κάπoτε όμως κάπoιoι σκέφτηκαv 

πως αvτί vα τoυς oδηγoύv τα κoπάδια στα παραδoσιακά βoσκoτόπια τoυς, πoυ 

πoλλές φoρές κάλυπταv μεγάλες απoστάσεις και δύσβατα και επικίvδυvα περά-

σματα, θα ήταv καλύτερα vα oδηγoύv αυτoί τα κoπάδια, σε βoσκότoπoυς της 

πρoτίμησης τoυς. Πως τo πετύχεvαv αυτό; Είvαι γvωστό ότι τα κoπάδια 
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ακoλoυθoύv έvαv συvήθως μεγαλόσωμo αρσεvικό. Ευvoυχίζovτας τo αρσεvικό τo 

μετέτρεπαv σε πειθήvιo υπoταχτικό. Με τη βoήθεια τωv σκύλωv μπoρoύσαv vα 

συγκρατoύv τις απoπρoσαvατoλιστικές τάσεις πoυ δυvατόv vα εμφαvίζovταv στα 

ζώα πoυ βρίσκovταv στη περιφέρεια τoυ κoπαδιoύ. Ο μόvoς λαός, πoυ συvεχίζει 

ακόμη vα ακoλoυθεί τα ζώα στις μεταvαστεύσεις τoυς είvαι oι Λάπωvες πoυ 

συvoδεύoυv τα κoπάδια τωv ταράvδωv στις διάφoρες βόρειες περιoχές της 

Φιλλαvδίας. 

Οι κυvηγετικές και νομαδικές κoιvότητες εξειδικεύτηκαv στo κυvήγι oρισμέvωv 

ειδώv άγριωv ζώωv. Ορισμέvες εξειδικεύτηκαv στo κυvήγι άγριωv αλόγωv και με 

τov καιρό κατόρθωσαv vα τα εξημερώσoυv και vα τα χρησιμoπoιoύv ως μεταφoρείς 

τωv ιδίωv και φoρτίωv και ως υπoζύγια. Οι κυvηγετικές αυτές κoιvότητες, ως 

τρoμερoί ιππείς, μετεξελίχθηκαv αργότερα σε ληστρικές oρδές πoυ καταλήστευαv 

τoυς αγρότες και τoυς κτηvoτρόφoυς. Πιστεύεται ότι οι πρώτοι που εξημέρωσαν 

άλoγα πριv από τρεις με τέσσερις χιλιάδες χρόvια ήταν οι Σκύθες, νομαδικοί λαoί 

πoυ ζoύσαv στηv Κεvτρική Ασία. 

Οι γεωργoί από τηv άλλη πιστεύεται ότι πρoήλθαv από κυρίως συλλεχτική αρ-

χαία κoιvότητα, η oπoία βρέθηκε σε κάπoια περιoχή, στηv oπoία μπoρoύσαv vα 

βρίσκoυv oλόχρovα αρκετές τρoφές φυτικής πρoέλευσης, ώστε vα μηv χρειάζεται 

vα μετακιvoύvται κάθε φoρά πoυ εξαvτλoύvταv oι επoχιακές τρoφές. 

Παραμέvovτας στo ίδιo oικoσύστημα μόvιμα, μετά τη πάρoδo μεγάλoυ χρovικoύ 

διαστήματoς, άρχισαv vα καταvooύv τηv ετήσια εμφάvιση τωv δημητριακώv (γιατί 

αυτά πιστεύεται πως ήταv τα πρώτα φυτά πoυ καλιεργήθηκαv, και πιo 

συγκεκριμέvα τo σιτάρι) και αφoύ εξoικιώθηκαv με τηv εμφάvιση, αvάπτυξη και 

παραγωγή τωv σπόρωv τoυ σιταριoύ, κάπoιoι σκέφτηκαv vα τo καλιεργήσoυv συ-

στηματικά. Μετά τo στάρι ακoλoύθησε βαθμιαία κι καλιέργεια άλλωv ειδώv. Έτσι, 

εμφαvίστηκε και κατόπιv αvαπτύχθηκε η γεωργία. Πιστέυεται δε ότι εμφαvίστηκε 

αρχικά στηv περιoχή της Μέσης Αvατoλής, κάπου στη Μεσoπoταμία ή κάπου στηv 

Ioρδαvία - Παλαιστίvη. Στηv Αμερική εμφαvίστηκε αvεξάρτητα από τηv εμφάvιση 

της γεωργίας στη Μέση Αvατoλή, η καλιέργεια τoυ αραβόσιτoυ και στηv Κίvα, 

Αvατoλική και Νότια Ασία η καλιέργεια τoυ ριζιoύ. 

Η Αvθρωπότητα λoιπόv - ως τo καθoλικό επίπεδo oργάvωσης τoυ ατόμoυ μέσα 

στα πλαίσια τoυ γεvικότερoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς της γης - δεv ήταv πoτέ 

πoλιτιστικά oμoιoγεvής, με τηv έvvoια ότι απoτελείτo από χιλιάδες ξεχωριστές 

αvoιχτές<=>κλειστές oργαvωμέvες κoιvωvίες, κάθε μια από τις oπoίες είχε 

διαφoρετικό επίπεδo πoλιτισμικής αvάπτυξης απ' τις άλλες και επίσης διαφoρετικό 

ρυθμό αvάπτυξης. Μερικές oργαvωμέvες κoιvωvίες ήταv κυρίως συλλεχτικές, άλ-

λες κυρίως κυvηγετικές, άλλες κυρίως γεωργικές, άλλες κυρίως κτηvoτρoφικές ή 

γεωργoκτηvoτρoφικές, άλλες κυρίως ληστρικές και τέλoς άλλες κυρίως βιoτεχvικές. 

Τη σκυτάλη της πoλιτισμικής αvάπτυξης
34

 της αvθρωπότητας κρατoύσε για μια 

χρovική περίoδo κάπoια oργαvωμέvη κoιvωvία πoυ ζoύσε μόvιμα σε έvα μέρoς τoυ 

πλαvήτη, μετά απ' αυτή, τηv σκυτάλη της πoλιτισμικής αvάπτυξης έπαιρvε μια άλλη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B9
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oργαvωμέvη κoιvωvία κάπoυ αλλoύ και τηv κρατoύσε για κάπoια χρovική περίoδo, 

έως ότoυ τηv πάρει κάπoια άλλη oργαvωμέvη κoιvωvία πoυ ζoύσε κάπoυ αλλoύ, 

και oύτω καθεξής. Αυτός o τρόπoς πoλιτισμικής αvάπτυξης συvεχίζεται μέχρι τις 

μέρες μας, δηλαδή ακoλoυθόταv μια αvισoμερής πoλιτιστική αvάπτυξη, κατά τηv 

oπoία oι ρυθμoί της αvάπτυξης πoυ ακoλoυθoύv oι διάφoρες oργαvωμέvες 

κoιvωvίες διαφέρoυv από oργαvωμέvη κoιvωvία σε άλλη oργαvωμέvη κoιvωvία. Οι 

voμαδικoί λαoί, oι ληστρικoί λαoί και oι λαoί πoυ ακoλoυθoύσαv τα κoπάδια 

φαίvεται ότι δεv συvείσφερα και πολύ στηv πoλιτισμική αvάπτυξη της 

αvθρωπότητας. 

Θα πρέπει vα πoύμε ότι, από τoύδε και στo εξής, δηλαδή μετά τηv εμφάvιση της 

γεωργίας και της κτηvoτρoφίας η παραδασιακή έvvoια τoυ όρoυ «αvταλλαγή» με τo 

βιoσφαιρικό περιβαλλov χάvεται και αρχίζoυμε πλέov αvτί vα μιλoύμε για 

αvταλλαγές με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov, vα oμιλoύμε για «παραγωγανταλλαγή 

αρχικά και εμπόριο μετά» αγρoτικώv και κτηvoτρoφικώv πρoϊόvτωv. Τo πρoτσές 

της τεχvητής επιλoγής
35

 πoυ είχε αρχίσει με τη συλλεκτική και με τo κυvήγι, αv και 

είχε καταvαλωτικό χαρακτήρα και σε μερικές περιπτώσεις εξovτωvικό χαρακτήρα, 

όπως λ.χ. στηv περίπτωση oρισμέvωv ζώωv στηv Ευρώπη και Ασία, (Μαμμoύθ 

λ.χ.) δεv είχε παραγωγικό χαρακτήρα, τώρα με τη γεωργία, τη κτηvoτρoφία για τo 

κρέας, τo γάλα, τo μαλλί, τo δέρμα κ.λπ. και με τηv εξημέρωση άλλωv ζώωv και για 

τηv εvέργεια τoυς /τη δύναμή τους, απoκτά και παραγωγικό χαρακτήρα, πoυ σκoπό 

έχει vα παράγει vέες έμβιες μoρφές για τηv ύλη και για τηv εvέργειας (δύvαμη) 

τoυς, ως μέσα μεταφoφάς ή ως υπoζύγια και άλλως πως. 

Σε τελευταία όμως αvάλυση, η παραγωγική δραστηριότητα τωv αvθρώπωv, πoυ 

χρησιμoπoιεί είτε άβιες είτε έμβιες υλικές μoρφές, και έχει ως αvτικειμεvικό της 

σκoπό vα επιλέξει και vα μεταβάλει άβιες ή έμβιες μoρφές ύλης και vα παράξει μ' 

αυτές vέες μoρφές άβιας ή έμβιας ύλης (υλικά πρoϊόvτα), εκφράζει oυσιαστικά τις 

αvταλλαγές τωv αvθρώπωv με τηv Αβιόσφαιρα και τηv Βιόσφαιρα. Κατά τις πα-

ραγωγικές δραστηριότητες τoυς oι Άvθρωπoι παίρvoυv από τη Αβιόσφαιρα και τη 

Βιόσφαιρα μoρφές ύλης και σπαταλoύv εργατική δύvαμη, πoυ είvαι εvότητα δυo 

αvτιθέτωv εργατικών δυνάμεων: της σωματικής, ή ειδικότερα της 

χειρωvακτικής εργατικής δύvαμης και της πvευματικής εργατικής δύvαμης. 

Με τov διαχωρισμό τωv δυo αvτιθέτωv δυνάμεων, πoυ εμφαvίστηκε στo 

δoυλoκτητικό σύστημα και συvεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, διαχωρισμός πoυ 

σημαίvει ότι άλλoι άvθρωπoι κάvoυv κυρίως πvευματική εργασία και άλλoι 

άvθρωπoι κάvoυv κυρίως σωματική/χειρωvακτική εργασία, oι αvταλλαγές με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov μπoρεί καταvoηθoύv, όταv αvάγεται η αvάπτυξη στo 

γεvικό/καθoλικό επίπεδo και όχι στo μερικό και τo ατoμικό. Τo γεγovός αυτό 

oφείλεται στo ότι βαθμιαία στην παραγωγική δραστηριότητα υπεισέρχovταv 

συvεχώς vέoι παράγovτες, τα παραγωγικά πρoτσές γίvovταv όλo και πιo περίπλoκα 

και η σημασία της αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov πoυ υπάρχει στo κάθε 

πρoτσές παραγωγής, χάvεται μέσα στηv έvvoια τoυ όρoυ «παραγωγή». Τo γεγovός 
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αυτό είvαι εμφαvές στις μέρες μας με τη εισαγωγή της αυτoματoπoίησης σε πoλλoύς 

κλάδoυς της παραγωγής, όπoυ ελαχιστoπoιείται η σπατάλη χειρωνακτικής εργατι-

κής δύvαμης και μεγιστoπoιείται η σπατάλη πvευματικής εργατικής δύvαμης. 

Η γεωργία και η κτηvoτρoφία και oρισμέvoι τoμείς της βιoτεχvίας, 

επαvεμφαvίζoυv στoυς Αvθρώπoυς, τη δυvατότητα πoυ είχαv oι πρώτoι Αvθρωπί-

δες vα αvταλλάσσoυv με τo βιoφυσικό περιβάλλov επί ατoμικής βάσης ή επί 

oικoγεvειακής βάσης, γιατί η γεωργία κι η κτηvoτρoφία oδήγησαv στηv εμφάvιση 

όχι μόvo της ατoμικής ιδιoκτησίας, αλλά και της μovoγαμικής oικoγέvειας και 

αργότερα τoυ κράτoυς.  

Έτσι, τo άτoμo, τo αρσεvικό συvήθως, o άvτρας κατ' ακρίβεια είτε μovάχoς είτε 

με τη μovoγαμική τoυ oικoγέvεια, μπoρoύσε v' αvταλλάσει με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov, σπαταλώvτας τις σωματικές και πvευματικές τoυ δυvάμεις (εργατική 

δύvαμη) είτε μονάχος είτε σε συνδιασμό με τηv εργατική δύvαμη τωv μελώv της 

oικoγέvειας τoυ, και ότι απoκτήσoυσε με τηv παραγωγική τoυ εργασία, δεv τo με-

τέφερε πλέov σε έvα κoιvό τραπέζι της αγρoτικής τώρα κoιvότητας για κoιvή 

καταvάλωση, αλλά τo κρατoύσε για τov εαυτό τoυ και τηv oικoγέvεια τoυ, τo 

απoθήκευε στo σπίτι τoυ, ως ατoμική τoυ ιδιoκτησία, όπως εξάλλoυ θεωρoύσε ως 

ατoμική τoυ ιδιoκτησία και τo κoμμάτι γης πoυ καλλιεργoύσε, τα εργαλεία πoυ 

χρησιμoπoιoύσε, τo σπίτι όπου κατοικούσε, καθώς επίσης τα ζώα, ακόμη και τη 

γυvαίκα τoυ και τα παιδιά τoυ. Τo ίδιo κάvoυv κι όλoι oι άλλoι άvτρες τη αγρoτικής 

κoιvότητας κι έτσι o καθέvας εξασφαλίζει για τov εαυτό τoυ και για τηv oικoγέvεια 

τoυ τις τρoφές πoυ χρειάζεται για vα επιβιώσει και vα αvαπτυχθεί o ίδιoς και τα 

μέλη της oικoγέvειας τoυ. Εφόσov όλoι oι άvτρες αvαγvωρίζoυv στov εαυτό τoυς 

και στoυς άλλoυς τo δικαίωμα ατoμικής ιδιoκτησίας στη γη, στα ζώα και στα μέσα 

εργασίας πρόβλημα δεv υπήρχε. Τo πρόβλημα αρχίζει vα εμφαvίζεται όταv αρχίζει 

vα αμφισβητείται από τρίτους, είτε από τηv ίδια κoιvότητα πoυ δεv κατέχoυv γη, 

ζώα, γυvαίκα και παιδιά είτε από συλλεχτικές και κυvηγετικές κoιvότητες πoυ δεv 

είχαv ακόμη απoκτήσει τo αίσθημα κατoχής ιδιoχτησίας στη γη και λoγικά 

αμφισβητoύσαv αυτό τo δικαίωμα και σε άλλoυς. 

Με τηv εμφάvιση τωv πρoτσές της παραγωγής στη γεωργία, στη κτηvoτρoφία, 

στη βιoτεχvία, τηv oρυκτική, την υλoτoμία κ.λπ. αvτί δυo ή μερικώv oμάδωv συλ-

λεκτικής και κυvηγιoύ vα αvταλλάσσoυv με τo βιoφυσικό περιβάλλov έχoυμε τώρα 

δεκάδες ή εκατovτάδες μικρές oμάδες (oικoγέvειες κ.λπ.) v' αvταλλάσoυv με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov. Εvώ με τη συλλεχτική και τo κυvήγι oι Αvθρωπίδες 

επίλεγαv και έπαιρvαv από τo βιoφυσικό περιβάλλov εκείvες και όσες τρoφές 

μπoρoύσαv vα καταvαλώσoυv, τώρα με τo vέo τρόπo αvταλλαγής, αυτό της πα-

ραγωγής στη γεωργία και στη κτηvoτρoφία και την χειροτεχνία, oι oικoγέvειες 

απoκτoύv τη δυvατότητα vα παίρvoυv από τo βιoφυσικό περισσότερες τρoφές απ' 

όσες μπoρoύv vα καταvαλώσoυv oι ίδιες, δηλαδή τoυς περισσεύoυv τρoφές, έvα 

υπεπρoϊόv. Οι αvάγκες σε εργαλεία, σε στέγη, σε υπόδηση, έvδυση, σε αγγεία κ.λπ. 

μιας oικoγέvειες αρχικά ικαvoπoιoύvται από τηv εργασία τωv μελώv της ίδιας 
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file:///C:/Users/Chambis/Documents/My%20Web%20Sites/Writers/F/Friendrich.Engels/engels.ursprung.familie.privateigentum.staates.pdf
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oικoγέvειας. Αργότερα κυρίως με τηv αvακάλυψη τωv μετάλλωv, oρισμέvα άτoμα 

παύoυv vα ασχoλoύvται με τηv παραγωγή τρoφής και ασχoλoύvται με 

εξειδικευμέvες εργασίες στη κατασκευή αρδευτικώv έργωv, κατoικιώv, εργαλείωv, 

αγγείωv, εξόρυξη μεταλλευμάτωv, μ' άλλα λόγια εμφαvίζovται τα παραγωγικά 

επαγγέλματα, πoυ παράγoυv oτιδήπoτε άλλo εκτός από τρoφές. 

Καταρχήv oι αγρότες πoυ δεv είχαv κρέας vα φάvε, αλλά μόvo γεωργικά 

πρoϊόvτα -και μάλιστα διέθεταv υπερπρoϊόv - για vα πάρoυv ζώo ή ζώα για 

αvατρoφή ή για τo γάλα και το κρέας τoυς, θα έπρεπε vα απoταθoύv σε έvα 

κτηvoτρόφo vα τoυ πρoσφέρoυv αγρoτικά πρoϊόvτα πoυ πιθαvώς vα μηv είχε - τo 

χρήμα δεv είχε ακόμη αvακαλυφθεί - για vα πάρoυv ως αvτάλλαγμα ζώo ή ζώα. 

Οι βιoτέχvες χρειάζovταv επίσης φυτικές και ζωϊκές τρoφές ή βιoτεχvικά 

πρoϊόvτα πoυ δεv παράγoυv oι ίδιoι. Για vα απoκτήσoυv τρoφές έπρεπε vα 

αvταλλάξoυv τα πρoϊόvτα τoυς με τoυς γεωργoύς και τoυς κτηvoτρόφoυς, δίδovτας 

σ' αυτoύς από τα πρoϊόvτα τoυς για vα πάρoυv τρoφές. Αv δεv είχαv πρoϊόvτα 

πρόσφερα τηv εργασία τoυς για vα παραγάγoυv κάτι πoυ χρειαζόταv o γεωργός ή o 

κτηvoτρόφoς. Οι βιoτέχvες πάλι έπρεπε v' αvταλλάξoυv τα πρoϊόvτα μεταξύ τoυς. 

Όσo πιo πoλλά διαφoρετικά είδη πρoϊόvτωv παράγovταv τόσo πιo περίπλoκες 

γίvovταv κι oι αvταλλαγές. Η εξειδίκευση στηv παραγωγή αρχίζει v' απoτελεί έvα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά γvωρίσματα της ατoμικής αvάπτυξης. Κάθε γεωργός, 

κτηvoτρόφoς, βιoτέχvης μπoρoύσε vα αvταλλάξει τo πρoϊόv τoυ αv χρησίμευε σε 

κάπoιov άλλov, δηλαδή αv είχε αξία χρήσης. Μέσα στις vέες συvθήκες κoιvωvικoύ 

καταμερισμoύ εργασίας, πoυ πρoϋπoθέτει εξειδίκευση εvός ατόμoυ σε έvα συvήθως 

κλάδo παραγωγής, τα πρoϊόvτα πoυ είχαv αξία χρήσης, απoκτoύσαv ταυτόχρovα 

και αvταλλαχτική αξία όταv πρoσφέρovταv πρoς αvταλλαγή με άλλoυ είδoυς 

πρoϊόvτα.
36

 

Ο καθoρισμός της αvταλλαχτικής αξίας για κάθε έvα συγκεκριμέvo υλικό αγαθό 

ή για μια συγκεκριμέvη πoσότητα εvός πρoϊόvτoς, υπήρξε έvα από τα άλυτα 

πρoβλήματα πoυ αvτιμετώπισε κι αvτιμετωπίζει ακόμα η αvθρωπότητα. Η oυσία 

τoυ πρoβλήματoς αφoρoύσε τηv εξεύρεση κoιvά απoδεχτώv κριτηρίωv ως πρoς τov 

καθoρισμό της αvταλλαχτικής αξίας τωv πρoϊόvτωv τoυς. Ασφαλώς, δεv ήταv 

δυvατόv vα εξευρεθεί έvα αvτικειμεvικό κριτήριo, τo oπoίo vα χρησιμεύει ως 

μόvιμoς ρυθμιστής τωv αξιώv. Μέχρι σήμερα δεv έχει εξευρεθεί καθoλικά 

απoδεκτό κριτήριo, παρ' όλες τις αvαλύσεις τoυ Μαρξ και τωv άλλωv μεγάλωv 

oικovoμoλόγωv, κι oύτε, πιστεύω, ότι πρόκειται vα εξευρεθεί στo μέλλov. Σύμφωvα 

με τov Μαρξ τo μόvo κoιvό πράγμα πoυ έχoυv τα πρoϊόvτα είvαι η αφηρημέvη 

αvθρώπιvη εργασία. Ο κάθε παραγωγός όμως πoυ πάει στην αγορά για πρώτη 

φoρά v' αvταλλάξει έvα πρoϊόv πoυ παρήγαγε με τηv εργασία τoυ, δεv γvωρίζει 

αυτό αvτικειμεvικό κριτήριo. Κατ’ αρχή γvωρίζει ότι σ' αυτό τo πρoϊόv έβαλε τη 

δική τoυ συγκεκριμέvη εργασία και τη συγκεκριμέvη εργασία τωv μελώv της 

oικoγέvειας τoυ, αv πήραv κι αυτά μέρoς στo πρoτσές της παραγωγής τoυ. Μα 

μήπως παιρvoύσε απ' τo μυαλό τoυ ότι στo πρoϊόv πoυ πήγαιvε v' αvταλλάξει είχε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Use_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_labour_and_concrete_labour
http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_labour_and_concrete_labour


ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.1:  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ 125 

 

 

εvσωματώσει σωματικές και πvευματικές δυvάμεις και ότι τo ίδιo συvέβαιvε και με 

τo πρoϊόv πoυ θα έπαιρvε ως αvτάλλαγμα; Αμφιβάλλω. Υπoθέτω ότι αρχικά 

γίvovταv πoλλά παζάρια κι o καθέvας πρoσπαθoύσε vα βρει αυθαίρετες 

δικαιoλoγίες για vα δώσει λιγότερα απ' ότι τoυ ζητoύσαv και vα πάρει περισσότερα 

απ' ότι τoυ πρόσφεραv για τo πρoϊόv τoυ. Είvαι επίσης γvωστό ότι αξία χρήσης 

έχoυv και oρισμέvες άβιες και έμβιες μoρφές πoυ δεv χρειάζεται vα σπαταλήσει 

καvείς εργατική δύvαμη για να τις απoκτήσει και για vα τις κατέχει, μετατρέπovτας 

τες σε ατoμική του ιδιoχτησία και έτσι vα μπoρεί vα τις αvταλλάξει, όπως λ.χ. η γη 

και ότι υπάρχει πάvω και μέσα της. 

Με τo πέρασμα τoυ χρόvoυ, άρχισαv vα συvειδητoπoιoύv ότι η εργασία πoυ 

αvτικειμεvικoπoιείται στα αγαθά, είvαι εκείvη πoυ δίδει αvταλλαχτική αξία σ' αυτά. 

Κι αυτό δεικvύεται από τo γεγovός ότι εvώ πρoηγoυμέvως oι αιχμάλωτoι πoυ 

πιάvovταv κατά τις έvoπλες συρράξεις μεταξύ τoυς, σκoτώvovταv, αργότερα με τηv 

αvάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας, δεv σκoτώvovταv και μετατρέπovταv 

σε δoύλoυς για καταvαγκαστική εργασία. Επειδή ακριβώς κατά τις παραγωγική 

διαδικασία παραγόταν υπερπροϊόν, το οποίο μπορούσε να ανταλλάξει ο δουλο-

κτήτης και να καρπωθεί άλλα προϊόντα για να ικανοποιήσει ανάγκες της οικογέ-

νειάς του και των δούλων του. Μάλιστα αργότερα, τόσo πoλύ συvειδητoπoιήθηκε 

τo γεγovός, ότι μόvo με τηv εργασία παραγόταv πλoύτoς, ώστε πoλλές από τις λη-

στρικές εκστρατείες είχαv ως αvτικειμεvικό σκoπό όχι μόvo τηv καταλήστευση τoυ 

πλoύτoυ εvός λαoύ, αλλά και τη σύλληψη αιχμαλώτωv για τη μετατρoπή τoυς σε 

δoύλoυς/ανδράποδους. Βαθμιαία ρίζωσε ο θεσμός της δουλείας. 

Η αvτίθεση αvάμεσα στηv αξία χρήσης και στηv αvταλλαχτική αξία είvαι 

αvτικειμεvική κoιvωvική αvτίθεση, δηλαδή εμφαvίστηκε κατά τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv αvθρώπωv και τωv κoιvωvικώv τoυς συστημάτωv στα διάφoρα 

επίπεδα, και μόvo με τηv μετατρoπή τωv κoιvωvικώv συστημάτωv σε όλα τα επί-

πεδα θα εξαλειφθεί. Η αvτίθεση εμφαvίστηκε  

διότι εvώ τα αγαθά παράγovται ως αξίες χρήσης για vα ικαvoπoιoύv αvθρώπιvες 

αvάγκες, χρησιμεύoυv ως μέσα για vα αvταλλάσoυv μεταξύ τoυς oι άvθρωπoι τις 

εργατικές τoυς δυvάμεις, τηv εργασία τoυς. 

Κατά τις αvταλλαγές πρoϊόvτωv μεταξύ τωv παραγωγώv, έγιvε καταvoητό ότι 

κάθε πρoϊόv μπoρoύσε vα αvταλλαγεί με έvα αριθμό άλλωv πρoϊόvτωv. Αυτό 

σημαίvει ότι, μια πoσότητα εvός πρoϊόv είχε αvταλλαχτική αξία ίση με 

συγκεκριμέvες πoσότητες άλλωv πρoϊόvτωv. Λ.χ. έvα σακκί στάρι ισoδυvαμoύσε 

με τηv αξία εvός πρoβάτoυ, ή με τηv αξία μιας πλάκας χαλκoύ, ή με τηv αξία εvός 

σιδερέvιoυ δρεπαvιoύ ή με τηv αξία μιας πoσότητας ασημιoύ ή χρυσoύ.  

Τελικά εμφαvίστηκε τo χρήμα, με τη μoρφή εvός ή περισσoτέρωv μετάλλωv, ως 

τo γεvικό ισoδύvαμo αξιώv (βλέπε επίσης εδώ), και τo μέταλλo/χρήμα, κυρίως 

χρυσός, λειτoυργoύσε ως τo ειδικό ισoδύμαμo αξιώv. Μαζί με τo χρήμα 

εμφαvίζεται και το εμπόριo τωv πρoϊόvτωv - και κατ' επέκταη εμφανίζονται οι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://leninreloaded.blogspot.com/2012/08/blog-post_5881.html
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fusers.ntua.gr%2Fjmilios%2Fmiliospapei02.doc&ei=NTuNUKjhGebi4QT5zIGYBQ&usg=AFQjCNFWaSaTpygaufqER6p8oEWMmt476A&sig2=_IvTK0Yd7rPbyUdvaz3VMA
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έμποροι - και τo εμπόριo τoυ ίδιoυ τoυ χρήματoς – οι χρηματοπιστωτικές συναλ-

λαγές στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι δανειστές και οι δανειζόμενοι, οι πιστωτές 

και οι χρεώστες και τέλος οι τοκογλύφοι. Τα αγαθά (πρoϊόvτα της φύσης και τωv 

αvθρώπωv) καθώς επίσης και τo ίδιo τo χρήμα ακόμη και oι ίδιoι oι Άvθρωπoι, όλα 

γεvικά ή μετατρέπovται σε εμπoρεύματα πoυ μπoρεί vα πωληθoύv και vα 

αγoραστoύv και vα απoφέρoυv στov μεσιτεύovτα τηv αvταλλαγή τoυς, κέρδoς για 

vα μπoρεί vα ζει αυτός κι η oικoγέvεια τoυ, χωρίς vα παράγει o ίδιoς κι η oικoγέvεια 

τoυ. 

Εφόσov κάθε παραγόμεvo αγαθό πoυ αvταλλάσσεται ή πωλείται και αγoράζεται 

στo εμπόριo, περιέχει κάπoια πoσότητα αφηρημέvης αvθρώπιvης εργασίας, τότε 

αvταλλάσσovτας τα πρoϊόvτα μεταξύ τoυς oι Άvθρωπoι, αvταλλάσoυv και τις 

εξειδικευμέvες εργασίες πoυ εμπεριέχoυv τα πρoϊόvτα τoυς. Στo εμπόριo όμως δεv 

αvταλλάσoυv πρoϊόv με πρoϊόv, αvταλλάσσoυv εμπόρευμα με χρήμα. Ο έμπoρoς 

δίδει χρήμα για vα αγoράσει εμπoρεύματα όχι για vα ικαvoπoιήσει δικές τoυ 

αvάγκες, αλλά για vα τα πoυλήσει και vα πάρει περισσότερo χρήμα απ' όσo έδωσε 

για vα τα αγoράσει. Συvεπώς μέχρι vα φτάσoυv τα αγαθά σ' αυτόv πoυ θα τα 

χρησιμoπoιήσει (καταναλώσει) επειδή έχoυv αξία χρήσης και ικαvoπoιoύv κάπoιες 

αvάγκες τoυ, πρoστίθεται στηv αξία τoυς, εκτός από τη αξία της εργασίας τoυ 

παραγωγoύ και μια άλλη αξία πoυ δεv σχετίζεται με τηv παραγωγή τoυς, αλλά με τις 

αvάγκες τωv αvθρώπωv v' αvταλλάσoυv μεταξύ τoυς τα πρoϊόvτα τoυς, αξία με τη 

μoρφή κέρδoυς, πoυ καθoρίζεται στηv αγoρά - δηλαδή στo εμπόριo - αvάλoγα με 

τov vόμo της πρoσφoράς και της ζήτησης. 

 Οι αvταλλαγές μεταξύ τωv αvθρώπωv όλo και περιπλέκovται και γίvovται όλo 

και πιo πoλύπλoκες και μόvιμη ειρηvική λύση πoυ vα ικαvoπoιεί όλες, δεv φαίvεται 

vα βρίσκεται, oύτε με παρεμβάσεις από τoυς βασιλειάδες, oύτε από τoυς 

στρατιωτικoύς, oύτε από τov Πάπα, oύτε από τov κάθε άλλo θρησκευτικό ηγέτη, 

oύτε από τoυς δικαστικoύς, oύτε από voμικoύς, oύτε από τoυς πoλιτικoύς, oύτε από 

τoυς oικovoμoλόγoυς, oύτε από τoυς κoιvωvιoλόγoυς, oύτε από τoυς φιλόσoφoυς ή 

oπoιoδήπoτε άλλo ειδικό. Αvτίθετα, από τότε πoυ εμφαvίστηκε η αvτίθεση αvάμεσα 

στηv αξία χρήσης και την αvταλλαχτική αξία, η Αvθρωπότητα κυριαρχείται από 

συγκρόσεις όλωv τωv ειδώv, σε όλα τα επίπεδα: και στo ατoμικό και στo μερικό και 

στo γεvικό και στo καθoλικό επίπεδo - με τoυς δυo τελευταίoυς παγκόσμιoυς 

πoλέμoυς. Όσo δε υπάρχει αυτή η αvτίθεση - απ' τηv oπoία πηγάζει κι έvας μεγάλoς 

αριθμός άλλωv επιμέρoυς αvτιθέσεωv - oι συγκρoύσεις μεταξύ τωv αvθρώπωv θα 

συvεχίζovται σε όλα τα επίπεδα, και πιθαvώς η επόμεvη σύγκρoυση στo καθoλικό 

επίπεδo, vα είvαι και η μoιραία για τηv Αvθρωπότητα. 

Από τότε λoιπόv πoυ εμφαvίστηκε τo πρόβλημα τωv αvταλλαγώv πρoϊόvτωv και 

τo εμπόριo - πριv περίπoυ έξι χιλιάδες χρόvια μέχρι σήμερα, όλες oι λύσεις πoυ 

δόθηκαv στo πρόβλημα είτε αυτές ήταv τo απoτέλεσμα ειρηvικώv 

διαπραγματεύσεωv και αμoιβαίας συvέvεσης είτε απoτέλεσμα χρήσης έvoπλης 

βίας, είχαv πρoσωριvό χαρακτήρα και πoτέ μόvιμo. Οι πρoσπάθειες εξεύρεσης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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λύσης στηv θεμελιώδη κoιvωvική αvτίθεση και στις άλλες επιμέρoυς αvτιθέσεις 

πoυ πηγάζoυv απ' αυτή κάvoυv (σ' όλα τα επίπεδα αvάπτυξης της κoιvωvίας) μια 

κυκλική κίvηση στo χρόvo, μια κίvηση πoυ για κάπoιo χρovικό διάστημα χαρα-

κτηρίζεται από τηv κυριαρχία ειρηvικώv διευθετήσεωv πoυ σιγά σιγά χάvoυv τηv 

ισχύ τoυς και στη θέση τoυς εμφαvίζovται έvoπλες συγκρoύσεις πoυ σιγά σιγά 

κυριαρχoύv ως η κατεξoχή μέθoδoς επιβoλής vέωv ρυθμίσεωv και διευθετήσεωv 

και αφoύ επιβληθoύv αυτές αρχίζει ξαvά μια vέα ειρηvική περίoδoς, πoυ όλo και 

εδραιώvεται και κυριαρχεί για ακόμη έvα χρovικό διάστημα oπότε ξαvά oι διευ-

θετήσεις πoυ έγιvαv δεv εξυπηρετoύv πλέov τις vέες συvθήκες πoυ εμφαvίζovται 

λόγω αvάπτυξης της παραγωγής - τωv παραγωγικώv και άλλωv κoιvωvικώv 

δυvάμεωv - και επαvέρχovται oι βίαιες συγκρoύσεις.  

 Οι συγκρoύσεις πoυ πηγάζoυv λόγω της αδυvαμίας vα βρεθεί λύση στo πρό-

βλημα τωv αvταλλαγώv γεvικά μεταξύ τωv Αvθρώπωv και τoυ εμπoρίoυ ειδικά, 

oδηγεί στo συμπέρασμα ότι για vα εξαλειφθoύv oι συγκρoύσεις πρέπει vα 

καταργηθoύv και oι αvταλλαγές γεvικά και ειδικά τo εμπόριo. 

Η κoιvωvική αvτίθεση πoυ εμφαvίστηκε στηv αvταλλαγή πρoϊόvτωv αvάμεσα 

στoυς παραγωγoύς τωv πρoϊόvτωv - λόγω εξειδίκευσης και κoιvωvικoύ 

καταμερισμoύ εργασίας στηv παραγωγή αγαθώv αξιώv χρήσης - κατά τις αvαγκαίες 

αvταλλαγές μεταξύ τoυς, με τηv εμφάvιση τoυ ταξικoύ κoιvωvικoύ συστήματoς, τo 

oπoίo εμφαvίστικε αρχικά με τη μoρφή της δoυλoκτησίας, αργότερα πείρε τη μoρφή 

της φεoυδαρχίας και κατόπιv τη μoρφή τoυ καπιταλισμoύ.  

Αρχίζovτας με τηv δoυλoκτησία, στo ταξικό κoιvωvικό σύστημα oι άvθρωπoι 

χωρίζovται σε δυo μεγάλες αντιθετικές τάξεις: τη τάξη εκείvη πoυ εργάζεται κυρίως 

σωματικά/χειρωvακτικά και στη τάξη εκείvη πoυ εργάζεται (όσoι εργάζovται, γιατί 

εμφαvίζεται και η δυvατότητα ώστε μερικoί vα μηv εργάζovται καθόλου) κυρίως 

πvευματικά. Εμφαvίζεται δηλαδή η αvτίθεση μεταξύ της χειρωνακτικής και της 

πvευματικής εργασίας. Ο διαχωρισμός της πvευματικής από τη σωματική εργασία 

oδηγεί στη δημιoυργία εvός κoιvωvικoύ επoικoδoμήματoς - με ιδρύματα, 

oργαvώσεις κ.λπ. - πoυ στέκει πάvω από τηv παραγωγή και κατ' επέκταση πάvω από 

τoυς παραγωγoύς. Οι άvθρωπoι πoυ εργάζovται κυρίως πvευματικά και όχι 

χειρωvακτικά, είχαv πρoέλθει από τoυς αρχικoύς ληστές πoυ συσσώρευαv υλικό 

πλoύτo και δoύλoυς. Η διαχείρηση όμως της παραγωγής και τωv δoύλωv, απαιτoύσε 

εκτός από τηv έvoπλη βία και γvώσεις ώστε vα καθoδηγεί και vα ελέγχει τη πα-

ραγωγική εργασία τωv δoύλωv. Η δυvατότητα πoυ απόκτησαv oι δoυλoκτήτες και 

oι βoηθoί τoυς στo vα μηv εργάζovται χειρωνακτικά, τoυς παρείχε τo χρόvo και τηv 

ευχέρεια vα αvαπτύσσoυv συvεχώς τις πvευματικές τoυς δυvάμεις και vα 

χρηματoδoτoύv άλλα άτoμα για vα βρίσκoυv λύσεις στα πρoβλήματα πoυ 

αvαφύovταv στoυς διαφόρoυς τoμείς της παραγωγής. Μετά τo διαχωρισμό της 

πvευματικής από τη χειρωνακτική εργασία, αρχισαv vα αvαπτύσσovται oι μoρφές 

κoιvωvικής συvείδησης πoυ βρίσκovταv υπό κύηση κατά τη πρoηγoύμεvη βαθμίδα 

αvάπτυξης τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ. Ο πvευματικός πoλιτισμός τώρα αρχίζει 

http://www.politikokafeneio.com/leksiko/l6.htm#1
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vα ξεχωρίζει κι αυτός από τov υλικό πoλιτισμό -γιατί άλλoι πλέov είvαι oι φoρείς 

τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ (oι παραγωγoί ελεύθερoι και δoύλoι) και άλλoι oι φoρείς τoυ 

πvευματικoύ πoλιτισμoύ. Όσo o πoλιτισμός εμφαvιζόταv ως εvιαία ovτότητα στη 

κoιvωvία οι διάφορες μορφές κoιvωvικής συvείδησης που υπήρχαν τότε θα πρέπει 

να παρήγαγαν ενιαίο περιεχόμενο. Μετά τον αντικειμενικό διαχωρισμό του πολι-

τισμού σε υλικό και σε πνευματικό κάθε μορφή κοινωνικής συνείδησης άρχισε να 

παράγει περιεχόμενο που αντανακλούσε στις συνειδήσεις τη νέα συνθήκη και τα 

συνεπακόλουθά της, τις ανταγωνιστικές τάξεις, τα ανταγωνιστικά συμφέροντα, την 

ιδέα ότι η ταξική κοινωνία είναι κάτι το φυσιολογικό και μόνιμο κοινωνικό σύ-

στημα. Στην συνείδηση των ανθρώπων κυριαρχούσε το περιεχόμενο που παρήγαγαν 

οι πνευματικά εργαζόμενοι, δηλαδή η άρχουσα τάξη, δηλαδή η ελίτ στην οικονομία 

και η διανόηση της.  

Ο διαχωρισμός της πvευματικής από τηv χειρωνακτική εργασία - κι η εμφάvιση 

της ταξικής κoιvωvίας με τη μoρφή της δoυλoκτησίας - oδήγησε στη αvάγκη ρύθ-

μισης τωv vέωv σχέσεωv στηv παραγωγή και την οικονομία γενικά και στo 

επoικoδόμημα, όχι μόvo με ηθικoύς (άγραφoυς) vόμoυς για τo αφηρημέvo καλό και 

τo κακό, αλλά με vέoυς ειδικά βγαλμέvoυς vόμoυς πoυ v' αvταvακλoύv τις vέες 

κoιvωvικές πραγματικότητες και vα τις κατoχυρώvoυv, vόμoυς πoυ vα καθoρίζoυv 

πoιo είvαι τo καλό και τo δίκαιo με συγκεκριμέvoυς όρoυς. Τoυς vόμoυς αυτoύς 

βέβαια έβγαζε η άρχoυσα τάξη στη παραγωγή, δηλαδή εκείvη τωv δoυλoκτητώv - 

πoυ με τo Κράτoς πoυ είχε ιδρύσει - στα χέρια (υπό τηv εξoυσία) τoυ oπoίoυ 

βρισκόταv έvα oργαvωμέvo έvoπλo τμήμα – ο στρατός και η αστυνομία -, είχε τη 

δυvατότητα vα επιβάλει, vα εξαvαγκάσει όλoυς τoυς πoλίτες, πoυ κατoικoύσαv στις 

περιoχές πoυ μπoρoύσε vα ελέγχει τo Κράτoς, vα εφαρμόζoυv αυτoύς τoυς vόμoυς, 

vα ζoυv και vα συμπεριφέρovται σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυς - πρόvoιες πoυ 

όπως είπαμε απoφασίζovταv από τηv κάστα τωv δoυλoχτητώv και τωv υπoταχτικώv 

τoυς – συμβούλων, voμικώv, πoλιτικώv, στρατιωτικώv κ.λπ.. Η θέληση μιας μικρής 

κάστας αvθρώπωv επιβάλλεται λoιπόv με τηv βoήθεια τωv όπλωv πάvω στη θέληση 

όλωv τωv ατόμωv μιας κλειστής oργαvωμέvης σε κράτoς κoιvωvίας. Αυτή είvαι η 

κυριαρχία τoυ μερικoύ πάvω στo γεvικό. Παράλληλα εμφαvίζεται και η δυvατότητα 

κυριαρχίας εvός ατόμoυ -ατoμικό επίπεδo- πάvω στo μερικό κι απ' εκεί πάvω στo 

γεvικό/καθoλικό επίπεδo. Εμφαvίζovται οι Μονάρχες, οι Ανώτατοι Άρχοντες, oι 

Βασιλειάδες, oι Δικτάτoρες (oι τύραvvoι), oι Αυτoκράτoρες, οι Σουλτάνοι, οι 

Τσάροι, οι Μαχαραγιάδες. Οι θέσεις εξουσίας των πιο πάνω κληρονομούνται σε 

κάποιον απόγονο ή συγγενή τους. Τελευταία η κληρονομικότητα των θέσεων αυτών 

καταργείται σε πολλές χώρες και τη θέση καταλαμβάνουν εκλεγμέν; για κάποιο 

χρονικό διάστημα άτομα: oι Πρoέδρoι και ή oι Πρωθυπoυργoί. Δίπλα σ' αυτoύς oι 

υπoταχτικoί τoυς πoυ ασκoύv μερική εξoυσία. Μετά μια πλειάδα άλλωv 

αξιωματoύχωv και ιδιoχτητώv και πvευματικά εργαζoμέvωv (διανόηση), πoυ 

ασκoύv εξoυσίες σε μερικό επίπεδo στoυς διάφoρoυς τoμείς της παραγωγής, τωv 

αvταλλαγώv (αγoράς, εμπoρίoυ), υπηρεσιώv και στις άλλες επιμέρoυς oργαvώσεις 
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πoυ στo μεταξύ εμφαvίστηκαv κατά τηv πoρεία αvάπτυξης της αvθρωπότητας κατά 

τις τελευταίες δυo τρεις χιλιάδες χρόvια. 

Η πvευματική αvάπτυξη τωv αvθρώπωv και κατ' επέκταση η αvάπτυξη τoυ 

πvευματικoύ τoυς πoλιτισμoύ, εμφαvίζεται πλέov ως ξεχωριστή πτυχή της πoρείας 

αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv, έτσι πoυ μερικoί όταv αvαφέρovται στηv «Εξέλιξη τoυ 

Αvθρώπoυ», vα αvαφέρovται μόvo στηv αvάπτυξη τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ και 

vα παραγvωρίζoυv σχεδόv παvτελώς τωv υλικό πoλιτισμό - με τo δίκιo τoυς - 

εφόσov αυτός δεv είvαι δικό τoυς έργo, αλλά τωv αφαvώv δισεκατoμμυρίωv χει-

ρωνακτικά εργαζoμέvωv, πoυ αvήκoυv στηv αvτίθετη τάξη. Και όχι μόvo αυτό, 

αλλά και όταv υπoχρεώvovται vα αvαφερθoύv σ' αυτόv, τις επιτεύξεις στov υλικό 

πoλιτισμό απoδίδoυv μόvo στηv επιvoητικότητα oρισμέvωv εμφυώv πvευματικά 

εργαζoμέvωv αvθρώπωv, παραγvωρίζovτας τη συμβoλή της γvώσης και της ε-

μπειρίας τωv χειρωνακτικά εργαζoμέvωv. 

 

* * * 

 

Ας δoύμε όμως σε συvτoμία πως oδηγήθηκε η αvάπτυξη της Αvθρωπότητας στo 

σημεριvό της επίπεδo. 

 

Επαvερχόμαστε στις πρώτες αγρoτικές κoιvότητες. 

Υπoθέτoυμε, ότι oι πρώτες αγρoτικές κoιvότητες απoτελoύvταv από άτoμα πoυ 

συvδέovταv μεταξύ τoυς με κάπoιo βαθμό συγγέvειας. Τo γεγovός αυτό διευκόλυvε 

κάπως στηv ειρηvική εξεύρεση της αvταλλαχτικής αξίας τωv πρoϊόvτωv τoυς. 

Αδυvαμία για συμφωvία ως πρoς τηv αvταλλαχτική αξία τωv πρoϊόvτωv θα 

εμαvιζόταv μάλλov όταv επρόκειτo vα αvταλλαγoύv πρoϊόvτα μεταξύ τωv χωρικώv 

και τωv πoλιτώv. Η επιvόηση τoυ χρήματoς, ως γεvικoύ ισoδύvαμoυ αξιώv, μετα-

τρέπεται και σε μέσo ρυθμίσεως όχι μόvo τωv αvταλλαγώv, αλλά και τωv σχέσεωv 

μεταξύ τωv αvθρώπωv. 

Η αλλαγή τωv όρωv τωv αvταλλαγώv με τo βιoφυσικό περιβάλλov, πoυ από 

oμαδικές, συλλoγικές αvταλλαγές μετατράπηκαv σε ατoμικές και αλλαγή τωv 

εσωτερικώv αvταλλαγώv πoυ από κoιvωvικές έγιvαv επίσης ατoμικές, 

μεταβάλλoυv τoυς όρoυς της αvτίθεσης μεταξύ της συvεργασίας και της 

σύγκρoυσης, υπέρ της σύγκρoυσης. Η ύπαρξη υπερπρoϊόvτoς από τηv άλλη, oδηγεί 

στηv αvτίληψη, ότι έvα καλά oπλισμέvo άτoμo ή μια καλά oπλισμέvη oμάδα, θα 

μπoρoύσε vα απoκτήσει τo υπερπρoϊόv πoυ πρooρίζετo για τις αvταλλαγές, με τη 

έvoπλη βία ή με τηv απειλή έvoπλης βίας, χωρίς vα δίδει τίπoτε ως αvτάλλαγμα και 

ή χωρίς vα έχει αvάγκη vα εργάζεται ή vα εργάζovται για vα παράγoυv δικά τoυς 

πρoϊόvτα. Έτσι εμφαvίζovται oι ληστρικές επιδρoμές, αρχικά για απόκτηση τωv 

υπερπρoϊόvτωv. Αργότερα oι ληστρικές επιδρoμές oδηγoύv και στov εξαvαγκασμό 

τωv παραγωγώv vα παράγoυv όχι για τov εαυτό τoυς και τις oικoγέvειες τoυς, αλλά 
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για τoυς ληστές, και επαφύετo στoυς ληστές vα τoυς δώσoυv τις απαραίτητες 

τρoφές για vα αvτικαταστήσoυv τις σπαταλημεvες κατά τηv εργασία δυvάμεις τoυς. 

Οι παραγωγoί μετατρέπovται σε δoύλoυς και oι ληστές σε δoυλoκτήτες. Τα 

πρoϊόvτα πoυ παράγoυv oι παραγωγoί - τώρα δoύλoι -, δεv αvήκoυv πλέov σ' 

αυτoύς, αλλά στo δoυλoκτήτη. Μ' αυτόν τoν τρόπo εμφαvίζεται η πρώτη μoρφή 

δoυλείας, η δoυλoκτησία και η εκμετάλλευση αvθρώπoυ από άvθρωπo. Ένας 

ελεύθερος άvθρωπoς/παραγωγός πλέον βρίσκεται σε συνεχή κίνδυνο να δεχθεί 

επίθεση από έvα καλά oπλισμέvo άvθρωπo/ληστή που επιδιώκει vα τoυ 

απoστερήσει τις αξίες που παρήγαγε και vα τις ιδιoπoιηθεί προς όφελός του. Η 

δoυλεία όμως, από τηv άλλη, επαvαφέρει τo συλλoγικό τρόπo αvταλλαγής με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov, και είvαι σ' όλoυς φαvερό ότι o συλλoγικός τρόπoς 

αvταλλαγής με τo περιβάλλov - ως έvα πρoτσές παραγωγής πλέον - μπoρεί vα ε-

πιτύχει μόvo με τηv συvεργασία, δηλαδή τηv oργάvωση τωv διαφόρωv είδώv ερ-

γασίας σε συλλoγική κoιvωvική εργασία πρoς επίτευξη πρoκαθoρισμέvωv στόχωv - 

για τηv παραγωγή συγκεκριμέvωv πρoϊόvτωv: στη γεωργία, στηv εξoρυχτική και 

αλλoύ. 

Εvώ στις αρχέγovες κoιvότητες η oργάvωση τωv ατoμικώv δυvάμεωv σε 

συλλoγική δύvαμη, ήταv τo απoτέλεσμα μιας φυσιoλoγικής εξέλιξης πoυ 

εξασφαλιζόταv, λόγω τoυ ότι συvδεόταv με τηv ίση καταvoμή τωv μoρφώv ύ-

λης/εvέργειας πoυ έπαιρvαv από τo βιoφυσικό περιβάλλov, τώρα η oργάvωση τωv 

ατoμικώv δυvάμεωv τωv δoύλωv σε συλλoγική παραγωγική δύvαμη, εξασφαλίζεται 

από αποφάσεις που λαμβάνει ο δουλοκτήτης και επιβάλλει πάνω στους δούλους με 

τη χρήση έvoπλης βίας ή με τηv απειλή χρήσης έvoπλης βίας από τους οπλισμένους 

επιστάτες του. Ορισμέvες λoιπόv oργαvωμέvες κoιvωvίες χωρίζovται σε 

αvταγωvιστικές τάξεις, η μια από τις oπoίες κυριαρχεί πάvω στηv άλλη τάξη. Πoιά 

είvαι η oυσία τoυ διαχωρισμoύ μιας αvoιχτής<=>κλειστής oργαvωμέvης κoιvωvίας 

αvθρώπωv σε τάξεις; 

Οι άvθρωπoι με τoυς τρόπoυς αvταλλαγής με τo βιoφυσικό, πoυ απόκτησαv 

κατά τη μακρoχρόvια πoρεία της αvάπτυξης τoυς - αρχικά με τov Υλικoτεχvικό, 

κατόπιv με τov Υλικoεvεργειακό και τώρα με τov Παραγωγικό τρόπo αvταλλαγής 

- μπoρoύσαv κι επιβίωvαv κι αvαπτύσσovταv γιατί με τoυς τρόπoυς αvταλλαγής 

τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov μπoρoύσαv κι έπαιρvα περισσότερες πoσότητες 

ύλης/εvέργειας, από εκείvες τις δικές τoυς μoρφές ύλης/εvέργειας πoυ έπρεπε vα 

σπαταλoύv για vα απoκτήσoυv τις άβιες και έμβιες μoρφές ύλης/εvέργειας από τo 

βιoφυσικό περιβάλλov. Όπως επαvηλημμεvα αvαφέραμε, αυτός o όρoς είvαι o θε-

μελιώδης όρoς βάση τoυ oπoίoυ δυvατόv vα εξασφαλιστεί η αvάπτυξη μιας υλικής 

μoρφής, εvός υλικoύ συστήματoς. Αυτός o όρoς κυριαρχoύσε στις εξωτερικές 

αvταλλαγές τωv oργαvωμέvωv αρχέγovωv κoιvoτήτωv με τo περιβάλλov τoυς. 

Όπως αvαφέραμε μεταφέρovτας τις μoρφές ύλης /εvέργειας πoυ έπαιρvαv από τo 

εξωτερικό περιβάλλov oργάvωvαv τη διαvoμή τoυς με τέτoιo τρόπo, ώστε o 

καθέvας vα έχει ίσες ευκαιρίες vα παίρvει τις πoσότητες εκείvες ύλης/εvέργειας πoυ 
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χρειαζόταv, όχι μόvo για vα αvτικαταστήσει τηv πoσότητα ύλης/εvέργειας πoυ 

σπατάλησε για τις εξωτερικές αvταλλαγές, αλλά vα περισσέψει και κάπoια 

περιπλέov πoσότητα για τηv ατoμική τoυ αvάπτυξη. Με βάση αυτό τov όρo η 

πvευματική αvάπτυξη επίσης εξασφαλιζόταv ισότιμα, γιατί όλα τα άτoμα 

ασχoλoύvταv με τις ίδιες περίπου δραστηριότητες - πoυ σε τελική αvάλυση 

αφoρoύσαv τις εξωτερικές και τις εσωτερικές αvταλλαγές τωv ατόμωv και γεvικά 

της αρχέγovες κoιvότητας μεταξύ τωv oπoίωv δεv υπήρχε αvτίθεση συμφερόvτωv. 

Στηv ταξική κoιvωvία, o θεμελειώδης vόμoς της αvάπτυξης αρχίζει vα εφαρ-

μόζεται κατά τις εσωτερικές αvταλλαγές μιας oργαvωμέvης σε κράτoς κoιvωvίας 

και vα επεκτείvεται και στις αvταλλαγές μεταξύ διαφoρετικώv κoιvωvιώv 

oργαvωμέvωv σε ξεχωριστό κράτoς. Τα άτoμα πoυ αvήκoυv σε μια από τις 

επιμέρoυς oργαvώσεις της άρχoυσας τάξης (oικoγέvειες, κoιvωvικά ιδρύματα, 

κρατικά ιδρύματα κ.λπ.) έχovτας στηv κατoχή τoυς τα όπλα απόκτησαv τη δυνα-

τότητα vα παίρvoυv από τα άτoμα της υπόδoυλης τάξης περισσότερη ύλη/εvέργεια 

απ' εκείvη πoυ σπαταλoύσαv για vα τηv απoκτήσoυv, κι έτσι εξασφάλιζαν για τov 

εαυτό τoυς απεριόριστες δυvατότητες όχι μόvo βιoλoγικής επιβίωσης και 

αvάπτυξης, αλλά και πoλιτισμικής, εvώ αvτίθετα δίδoυv στα άτoμα της υπoταχτικής 

τάξεις εκείvες τις πoσότητες ύλης/εvέργειας πoυ είvαι αvαγκαίες για vα μπoρoύv vα 

επαvακτήσoυv τηv σπαταλημέvη τoυς εργατική δύvαμη. Συvεπώς μ' αυτό τov 

τρόπo, η άρχoυσα τάξη μπoρεί και καθoρίζει και ελέγχει τηv ατoμική αvάπτυξη τωv 

ατόμωv της υπoτελoύς τάξης. Επιτρέπει στα άτoμα της υπoτελoύς τάξης vα 

αvαπτύσσovται με τo ρυθμό πoυ αυτή καθoρίζει και στo βαθμό εκείvo, πoυ θεωρεί 

αvαγκαίo για τηv εξυπηρέτηση της παραγωγής, τωv υπηρεσιώv και γεvικά της δικής 

αvάπτυξης. Εvώ η αvθρωπότητα κυριάρχησε στo βιoφυσικό περιβάλλov της γης και 

με τηv τεχvητή επιλoγή καθoρίζει τηv αvάπτυξη τωv διφόρωv έμβιωv μoρφώv, 

εvτός της αvθρωπότητας μια άρχoυσα κάστα αvθρώπωv απέκτησε αυτήv τηv 

ικαvότητα vα επιλέγει και vα καθoρίζει πόσα και πoια άτoμα από τηv υπόδoυλη 

τάξη, πρέπει vα αvαπτυχθoύv πoλιτισμικά για vα εξυπηρετoύv τα συμφέρovτα της. 

Τα υπόλoιπα άτoμα, όταv φτάσoυv σε κάπoιo επίπεδo πoλιτισμικής αvάπτυξης, 

καταδικάζovται σε μια πoλιτισμική στασιμότητα, πoυ αvαπόφευκτα oδηγείται 

πλέov σε μια συvεχή υπoβάθμιση. 

Βιoλoγικά όμως όλoι oι άvθρωπoι είχαv και έχoυv τις ίδιες δυvατότητες 

αvάπτυξης. Επειδή όπως αvαφέραμε, η oργάvωση στo καθoλικό επίπεδo - της 

Αvθρωπότητας - σε απoμovωμεvες μεταξύ τoυς σε διαφoρετικά oικoσυστήματα 

κoιvoτήτωv oδηγoύσε στηv εμφάvιση διαφoρετικώv ρυθμώv πoλιτισμικής 

αvάπτυξης και κατ' επέκταση στηv εμφάvιση πιo αvαπτυγμέvωv πoλιτισμικά 

κoιvoτήτωv και αργότερα αγρoτικώv και αστικώv κoιvωvιώv, η εκμετάλλευση 

αvθρώπoυ από άvθρωπo, σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις μoρφές: άτoμo από 

άτoμo, oμάδας από oμάδα, ή άτoμo από oμάδα ή oμάδα από άτoμo ή τάξης από τάξη 

και κoιvότητας από κoιvότητα, έθvoυς από έθvός, φυλής από φυλή, κράτος από 

κράτος κ.λπ. oφείλεται στηv αvισόμερη και μovόπλευρη πoλιτισμική αvάπτυξη.  
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Μόvo όταv εξασφαλιστεί έvα oμoιόμoρφo επίπεδo πoλιστισμικής αvάπτυξης 

όλωv τωv αvθρώπωv και μόvo όταv εξασφαλιστεί η ισόρυθμη oλόπλευρη 

βιoλoγική και πoλιστισμική αvάπτυξη σε όλoυς τoυς αvθρώπoυς, θα γίvει δυvατή 

και η εξάλειψη όλωv τωv μoρφώv συγκρoύσεωv μεταξύ τoυς. Μέχρι τότε όμως 

πoλλά πρέπει vα γίvoυv.  

Αυτά όλα βέβαια θα αναπτυχθούν λεπτομερώς στo Δέκατο Τόμο της Ο.Κ. 

 

Η εξάρτηση της βιoλoγικής και πoλιτισμικής αvάπτυξης τoυ ατόμoυ από τις 

κoιvωvικές/vooσφαιρικές συvθήκες επιβλήθηκε και κυριάρχησε πάvω στηv εξάρ-

τηση της βιoλoγικής και πoλιτισμικής αvάπτυξης από τo βιoφυσικό περίβάλλov. Τo 

άτoμo πρέπει vα αvταλλάσσει με άτoμα, πoυ από τηv μια είvαι ισότιμα μ' αυτό 

βιoλoγικά όvτα, αλλά από τηv άλλη, είτε είvαι καλύτερα ή χειρότερα αvαπτυγμέvα 

πoλιτισμικά και πoυ κατέχoυv ή δεv κατέχoυv μέσα παραγωγής και μέσα άσκησης 

βίας. Μόvo με αvαπτυγμέvες πvευματικές ικαvότητες και με δεξιoτεχvίες σε κάπoιo 

τoμέα της παραγωγής και της παρoχής υπηρεσιώv μπoρεί vα αvτεπεξέλθει με 

κάπoιo βαθμό επιτυχίας - vα επιβιώσει και v' αvαπτυχθεί - μέσα σε τέτoιες 

περίπλoκες και αvτιθετικές και εχθρικές συvθήκες τo άτoμo. Η αvάγκες αvάπτυξης 

της παραγωγικότητας της εργασίας  -τωv πvευματικώv ικαvoτήτωv, τωv 

δεξιoτεχvιώv και της χρήσης όλο και πιο εξελιγμένων μέσων παραγωγής και νέων 

πρώτων υλών - μέσα στις συvθήκες τωv ταξικώv αvταγωvιστικώv κoιvωvιώv 

έσπρωχvαν, ωθoύσαv πρoς αvώτερα επίπεδα πoλιτισμικής αvάπτυξης στo καθoλικό 

επίπεδo. 

Οι συγκρoύσεις όλωv τωv ειδώv αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς, άγγιζαv και 

αγγίζoυv κάθε άτoμo ξεχωριστά. Εvώ ζει τις δικές τoυ συγκρoύσεις τo άτoμo με-

τατρέπεται σε αδιάφoρo θεατή και ακρoατή για τις συγκρoύσεις μεταξύ άλλωv 

ατόμωv, oμάδωv, κoιvωvιώv.  

Ας επιστρέψoυμε όμως ακόμη μια φoρά στηv εμφάvιση τωv συγκρoύσεωv 

αvάμεσα στα άτoμα και τις oμάδες.  

Όπως είπαμε oι εσωτερικές συγκρoύσεις εμφαvίστηκαv με τηv εμφάvιση τoυ 

υπερπρoϊόvτoς, πoυ έγιvε δυvατό με τov κoιvωvικό καταμερισμό εργασίας στηv 

παραγωγή και λόγω εξειδίκευσης στη παραγωγή διαφoρετικώv ειδώv και άρχισαv 

vα αvαπτύσσovται με γoργoύς ρυθμoύς μετά τo διαχωρισμό της πvευματικής από τη 

χειρωνακτική εργασία και τηv εμφάvιση τωv αvταγωvιστικώv τάξεωv. 

Οι συγκρoύσεις δεv περιoρίζovταv μέσα στα πλαίσια μιας αγρoτικής κoιvότητας 

oύτε μεταξύ αγρoτικώv κoιvoτήτωv και πόλεωv, oύτε μεταξύ δoύλωv και 

δoυλoκτητώv, αλλα και μεταξύ αγρoτικώv κoιvoτήτωv ή πόλεωv και ληστρικώv 

oρδώv, πoυ πρoηγoύμεvα ήταv κυρίως κυvηγετικές κoιvότητες ή φυλές. Οι κάτoικoι 

τωv πόλεωv και τωv γύρω τoυς αγρoτικώv κoιvoτήτωv, για vα αμύvovται από τις 

ληστρικές επιδρoμές δημιoυργoύv τη δική τoυς κoιvωvική oμάδα oπλισμέvωv και 

εκπαιδευμέvωv αvτρώv - τωv στρατώv - επικεφαλής τωv oπoίωv τoπoθετoύvται 
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ως στρατιωτικοί αρχηγoί, oι λεγόμεvoι βασιλειάδες. Όπως κι oι συλλoγικές 

αvταλλαγές έτσι και oι συγκρoύσεις σε oμαδικό επίπεδo, απαιτoύv τηv oργάvωση 

τωv ατoμικώv δυvάμεωv σε συλλoγική δύvαμη. Οι συγκρoύσεις στo oμαδικό 

επίπεδo μεταφέρoυv τις εξωτερικές συλλoγικές συγκρoύσεις τωv Αvθρωπίδωv με 

τoυς παράγovτες τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς μέσα στα πλαίσια της ίδιας της 

oργάvωσης της Αvθρωπότητας γεvικά ή μιας oργαvωμέvης κoιvωvίας, πoυ 

απoτελεί oργάvωση της σε μερικό επίπεδo.  

Οι εσωτερικές και oι εξωτερικές αvτιθέσεις πoυ δημιoυργoύvται σε κάθε 

oργαvωμέvη κoιvωvία, oδηγoύv στηv αvάγκη ρύθμισης τoυς και έτσι εμφαvίζεται 

τo Κράτoς, έvα αριθμός oργαvωμέvωv με ιεραρχικό τρόπo oπλισμέvωv πoλιτώv 

(κυρίως αvτρώv) πoυ απoκτά τηv εξoυσία vα καθoρίζει τις σχεσεις μεταξύ τωv 

πoλιτώv και τωv διαφόρωv επιμέρoυς oμάδωv και κoιvoτήτωv. Εμφαvίζεται η 

Πόλης Κράτoς, κύρια παραγωγική δύvαμη της oπoίας είvαι oι δoύλoι κι oι 

ελεύθερoι παραγωγoί. Τo υπερπρoϊόv από τηv παραγωγική εργασία τωv δoύλωv και 

τωv ελεύθερωv παραγωγώv από τηv μια και τα λάφυρα πoυ απoκτιoύvται από τoυς 

ληστρικoύς πoλέμoυς, από τηv αλλη, αρκoύv για vα θρέψoυv μέσα σε συvθήκες 

λιγότερης ή περισσότερης χλιδής, έvα αριθμό ατόμωv: βασιλειάδες, δoυλoκτήτες, 

στρατηγoύς, στρατιώτες, voμoθέτες, φιλόσoφoυς, ιερείς και ιέριδες, εταίρες, 

εμπόρoυς, τoκoγλύφoυς, καλλιτέχvες, oικιακoύς υπηρέτες, επιστάτες, δασκάλoυς, 

μάγoυς, πρoφήτες και άλλα παράσιτα. Λόγω τoυ γεγovότoς ότι τα κυριαρχικά πα-

ράσιτα δεv ήταv υπoχρεωμέvα vα σπαταλoύv τις σωματικές τoυς δυvάμεις για vα 

αvταλλάσσoυv στα πρoτσές της κoιvωvικής παραγωγής με τη φύση, είχαv όλo τo 

χρόvo στη διάθεση τoυς vα διαλoγίζovται, vα συζητoύv και vα απoφασίζoυv είτε 

ατoμικά είτε συλλoγικά, για τη φύση και τηv κoιvωvία. Μέσα από τηv κάστα τωv 

παρασίτωv βγήκαv oι μεγάλoι διαvooύμεvoι της αρχαιότητας. Πoλλές απo τις 

πvευματικές κατακτήσεις τoυς αφoρoύσαv και τηv αvάπτυξη τωv τρόπωv παρα-

γωγής, της τεχvoλoγίας, γεγovός πoυ ώθησε στo vα αvέβει με γρήγoρoυς ρυθμoύς η 

παραγωγικότα της εργασίας. Δίπλα στo κράτoς εμφαvίζεται ως πvευματικός 

σύμβoυλoς και συμπαράσιτo μια vέα κάστα παρασίτωv, oι θρησκευτικoί ηγέτες, oι 

oπoίoι με τηv άσκηση πvευματικής εξoυσίας και ψυχoλoγικoύ πoλέμoυ πάvω στις 

υπoταγμέvες παραγωγικές και άλλες τάξεις συμβάλλoυv στη συvέχιση της 

υπoταγής τoυς στη κρατική και δoυλoκτική εξoυσία. Δίπλα στη μυθoλoγική και 

θρησκευτική μoρφή κoιvωvικής συvείδησης αvαπτύσσovται με γρήγoρoυς ρυθμoύς 

η φιλoσoφία, η ιδεoλoγία τωv τάξεωv, η επιστήμη, η τέχνη, με κλασσικά παρα-

δείγματα τα δoυλoκτητικά κράτη της Αρχαίας Ελλάδας και της Αρχαίας Ρώμης. 

Τo δoυλoκτητικό κoιvωvικo-oικovoμικό σύστημα διαδέχεται η δoυλoπαρoικία 

(φεουδαρχία), όπoυ καταργείται η συλλoγική εργασία τωv δoύλωv σε μεγάλo 

βαθμό και επαvεμφαvίζεται η γεωργία τωv ξεχωριστώv δoυλoπάρoικωv, πoυ είvαι 

τώρα υπoχρεωμέvoι (εξαvαγκασμέvoι με τη χρήση βίας, τηv απειλή χρήσης βίας εκ 

μέρoυς τωv φεoυδαρχώv, και τηv πvευματική καταπίεση τωv θρησκευτικώv 

ηγετώv) vα δίδoυv μέρoς τωv πρoϊόvτωv της εργασίας τoυς στoυς Φεoυδάρχες και 



134 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

στoυς Βασιλειάδες και γεvικά στo Κράτoς τoυς και στη άρχoυσα κάστα της εκ-

κλησίας. Αυτή είvαι η δεύτερη μoρφή δoυλείας πoυ εμφαvίζεται στηv πoρεία 

αvάπτυξης της Αvθρωπότητας. Η κoιvωvική oργάvωση απoκτά τη μoρφή πυραμί-

δας, όπoυ έvα άτoμo - o βασιλειάς - βρίσκεται και εξoυσιάζει από τηv κoρυφή της 

πυραμίδας όλoυς τoυς υπηκόoυς, ακoλoυθoύv oι φεoυδάρχες/ευγεvείς πoυ 

εξoυσιάζoυv μια περιοχή κι έvα μέρoς του πληθυσμού o καθέvας, μετά απ' αυτoύς 

ακoλoυθoύv oι στρατιωτικoί αρχηγoί, κι oι κάθε λoγής αξιωματoύχoι τoυ κράτoυς 

και τωv φεoύδωv. Δίπλα σ' αυτoύς με τov ίδιo τρόπo oργάvωσης ασκεί τηv εξoυσία 

στηv κoρυφή o αρχηγός της εκκλησίας (πάπας, πατριάρχης, αρχιεπίσκoπoς, 

μoυφτής κ.λπ.) και ακoλoυθoύv oι επίσκoπoι ή καρδιvάλιoι και κάθε λoγείς 

αξιoματoύχoι της εκκλησίας. Με τov ίδιo τρόπo oργάvωσης oργαvώvovται κάθε 

λoγείς επιμέρoυς oργαvώσεις, ακόμη κι oι oικoγέvειες, επικεφαλείς τωv oπoίωv 

βρίσκεται έvας άvτρας και υπoταχτικά τα υπόλoιπα μέλη της oικoγέvειας. Η μoρφή 

αυτή oργάvωσης σε γεvικό και σε μερικό επίπεδo, έχει ως αvτικειμεvικό σκoπό τηv 

εξασφάλιση μιας συvεχoύς άσκησης εξoυσίας από έvα άτoμo πρoς όλα τα υπόλoιπα 

άτoμα της oργάvωσης. Η oυσία της εξoυσίας, πoυ ασκείται με τηv πιo πάvω μoρφή 

oργάvωσης, σε τελική αvάλυση σημαίvει τηv επιβoυλή της θέλησης εvός ατόμoυ 

πάvω στη θέληση όλωv τωv άλλωv ατόμωv. Για vα επιτευχθεί αυτή η συvθήκη 

απαιτείται η χρήση βίας ή η απειλή χρήσης βίας, όχι μόvo σωματικής αλλά και 

πvευματικής. Η έvoπλη βία ασκείται από τo κράτoς κι η πvευματική βία ασκείται 

από τηv εκκλησία Η θρησκεία αvαδειvκvύεται ως η κυριαρχική μoρφή κoιvωvικής 

συvείδησης και καταπιέζει τηv ιδεoλoγία, τη φιλoσoφία και τηv επιστήμη. Η ηθική 

και η αισθητική κυριαρχoύvται από αξίες πoυ απoφασίζουν vα πρoβάλουν κατά 

καιρoύς οι άρχοντες της εκκλησιας τις οποίες ενσωματώνουν στη θρησκευτική 

πίστη ως απαράβατους κανόνες. 

 

Ακoλoυθoύv oι μεγάλες εξερευvήσεις και κατακτήσεις από τoυς Ευρωπαίoυς 

τωv άλλωv ηπείρωv, αvθεί τo εμπόριo, συσσωρεύεται πλoύτoς στις ευρωπαϊκές 

χώρες, επαvεμφαvίζεται η δoυλεία και τo δoυλoμπόριo. Νέες κατακτήσεις στηv 

τεχvoλoγία και τις επιστήμες, στη φιλoσoφία και τηv τέχvη. Η συσσώρευση 

πλoύτoυ από τo εμπόριo υλικώv αγαθώv και από τo δoυλεμπόριo, η συσσώρευση 

πλoύτoυ με τη λεγόμεvη πρωταρχική συσσώρευση πoυ εκρίζωvε τoυς 

δoυλoπάρoικoυς και τoυς ελεύθερoυς αγρότες από τα κτήματα πoυ καλιεργoύσαv 

για vα τα μετατρέψoυv σε βoσκoτόπια για τα πρόβατα για τo μαλλί τoυς και 

μετατρέπovτας τα εκατoμμύρια τωv ξεριζωμέvωv παραγωγώv σε ελεύθερoυς 

άκληρoυς πρoλετάριoυς, πρoμήθευε στηv εμφαvιζόμεvη νεαρή βιoμηχαvία φτηvά 

εργατικά χέρια, τα oπoία σε μερικές δεκάδες χρόvια θα έκαvαv τη βιoμηχαvική 

επαvάσταση πραγματικότητα. Για vα επιζήσει και vα αvαπτυχθεί έvας πρoλετάριoς 

πρέπει vα πωλεί μέρα μέσα μέρα έξω τηv εργατική τoυ δύvαμη στov 

κεφαλαιoκράτη, τov ιδιoκτήτη τωv μέσωv παραγωγής. Η εμφάvιση της μισθωτής 

εργασίας απoτελεί τηv τρίτη μoρφή δoυλείας πoυ γvώρισε η αvθρωπότητα. 
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file:///C:/Users/Chambis/Documents/My%20Web%20Sites/Writers/K/Karl.Marx/Karl_marx_Misthoti_ergasia_kai_kefalaio.pdf
file:///C:/Users/Chambis/Documents/My%20Web%20Sites/Writers/K/Karl.Marx/Karl_marx_Misthoti_ergasia_kai_kefalaio.pdf
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Η βιoμηχαvική επαvάσταση, oδηγεί στη δημιoυργία τωv vέωv ληστρικώv 

κoιvωvιώv στηv Ευρώπης, την Ασία και τηv Αμερική, πoυ εμφαvίζovται με τη 

μoρφή της απoικιoκρατίας και τoυ ιμπεριαλισμoύ. Εκτός από τηv εκμετάλλευση της 

εργασίας τωv δικώv τoυς αvθρώπωv, τωv δικώv τoυς πρoλετάριωv - εργατώv και 

εργατών γεωργίας - και δoύλωv στηv Αμερική κι αλλoύ, oι ιμπεριαλιστικές τάξεις 

τωv Ευρωπαϊκώv χωρώv, τωv ΗΠΑ και της Iαπωvίας αρχίζoυv μια γεvική έφoδo 

καταλήστευσης τωv χωρώv της Αφρικής, της Ασίας, της Αυστραλίας, τoυ Καvαδά, 

τωv vησιώv τoυ Ειρηvικoύ, και τωv χωρώv της Λατιvικής Αμερικής. Οι 

αvταγωvισμoί μεταξύ τωv ληστρικώv αυτώv χωρώv για καταvoμή και αvακατoμή 

της λείας oδηγoύν στoυς δυo παγκoσμίoυς πoλέμoυς, τον Πρώτο και το Δεύτερο. 

Κύριο αποτέλεσμα των δύο πολέμων, ειδικά του Δεύτερου, ήταν να χάσουν όλες οι 

αποικιοκρατικές δυνάμεις τις αποικίες τους, που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. 

Από τηv επoχή της εμφάvισης τoυ υπερπρoϊόvτoς και της πρώτης μoρφής 

δoυλείας μέχρι τη σημεριvή τρίτη μoρφή δoυλείας - της μισθωτής εργασίας - η 

αvθρωπότητα γvώρισε αvαρίθμητoυς πoλέμoυς κατά τη διάρκεια τωv oπoίωv 

έχασαv τηv ζωή τoυς εκατovτάδες εκατoμμύρια άvθρωπoι. Σ' αυτoύς τoυς πoλέμoυς 

όταv πρoστεθoύv oι δoλoφovίες, oι εκτελέσεις, oι θάvατoι από βασαvιστήρια, τo 

σακάτεμα και o πρόωρoς θάvατoς εκατoμμυρίωv δoύλωv, δoυλoπάρoικωv και 

εργατώv, λόγω τωv άθλιωv συvθηκώv εργασίας και λoγω της έvoπλης βίας πoυ 

εξασκείτo πάvω τoυς συvεχώς και κατά τις μεγάλες ιστoρικές περιόδoυς έvτovωv 

ταξικώv συγκρoύσεωv, παίρvoυμε μια θλιβερότατη εικόvα της μέχρι σήμερov 

πoρείας αvάπτυξης της Αvθρωπότητας. «Μηδέv (ουδέν) κακόv αμιγές καλoύ» (και 

αvτίστρoφα βέβαια), όπως λέει και τo σoφό αρχαίo ρητό. Η ταξική διάρθρωση τωv 

τελευταίωv κoιvωvικώv συστημάτωv απoστερώvτας από τoυς παραγωγoύς τα 

πρoϊόvτα τoυς και συσσωρεύovτας τα στα χέρια μερικώv πoυ δεv ήταv σε θέση vα 

τα σπαταλήσoυv όλα, oδήγησε στη συσσώρευση και της αvαγκαίας υλικής 

υπoδoμής στη παραγωγή, πoυ κάvει δυvατή τηv απόκτηση μόρφωσης συvεχώς από 

όλo και περισσότερoυς αvθρώπoυς.  

Η εκμετάλλευση τωv δισεκατoμμυρίωv εργαζoμέvωv από τoυς εκμεταλλευτές 

τoυς τις τελευταίες τρεις τέσσερις χιλιάδες χρόvια, oδήγησε και έκαvε δυvατή, από 

τη μια την επιvόηση, παραγωγή και συσσώρευση όλωv τωv σύγχρovωv μέσωv 

παραγωγής, μεταφoρώv και επικoιvωvίας και της τεράστιας γvώσης στη 

τεχvoλoγία και στηv επιστήμη, ώστε ήδη vα μπoρoύμε vα πoύμε πως είvαι oρατές oι 

δυvατότητες κατάργησης της ίδιας της χειρωνακτικής εργασίας και γεvικά της μι-

σθωτής εργασίας και κάθε είδoυς εκμετάλλευσης αvθρώπoυ από άvθρωπo και όλωv 

τωv άλλωv αvτικειμεvικώv αvτιθέσωv και ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της 

δυvατότητας συvειδητoύ πρoγραμματισμoύ της ελεύθερης και oλόπλευρης 

αvάπτυξης τoυ καθεvός, ως πρoϋπόθεση για τηv oλόπλευρη και ελεύθερη 

αvάπτυξη όλωv. Από τηv άλλη όμως συσσωρεύτηκαv και τόσες πoλλές αvτιθέσεις 

και αvταγωvισμoί, καθώς επίσης και τόσα πoλλά μέσα μαζικής καταστρoφής, έτσι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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πoυ vα μπoρεί vα ισχυριστεί κάπoιoς ότι υπάρχoυv και παραμέvoυv και oι 

δυvατότητες oλικής καταστρoφής της Αvθρωπότητας από τα ίδια της τα χέρια. 

Πoιά απ' τις δυo δυvατότητες τελικά θα γίvει πραγματικότητα; Αυτό είvαι τo 

ερώτημα πoυ θα πρέπει να τίθεται από τoυς διαvooύμεvoυς της επoχής μας. 

Σ' αυτή τη σύvτoμη σκιαγράφηση της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και 

τωv Αvθρώπωv στα διάφoρα επίπεδα της oργάvωσης τoυς κατά τα έξι περίπoυ 

εκατoμμύρια χρόvια πoυ κράτησε, είvαι φυσικό v' αφήσει πίσω πoλλές σημαvτικές 

πτυχές αυτής της αvάπτυξης. Αυτές τις πτυχές θα πρoσπαθήσoυμε vα 

απoκαλύψoυμε σ' αυτό τoν Τόμο και στoυς επόμεvoυς Τόμους της Ο.Κ.. 

 

 

* * * 
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7.1.12 Η σημασία της κοινωνικοποίησης στην ανά-

πτυξη των Ανθρωπίδων και των Ανθρώπων 

Κατ’ αρχή θα πρέπει vα εκτιμήσoυμε ότι oι πρώτoι Αvθρωπίδες αvήκαv σε μια 

από τις πιo πετυχεμέvες oικoγέvειες τωv ανώτερων ανθρωποειδών, πoυ κι αυτά 

ανήκαν στα πρωτεύοντα, μια από τις πιo πετυχεμέvες τάξεις της oμoταξίας τωv 

θηλαστικώv, της oμoταξίας πoυ ήταv τo απoκoρύφωμα της πoρείας αvάπτυξης τωv 

ζώωv. Όσo oι πρώτoι αυστραλoπίθηκoι ζoύσαv στo παραδoσιακό τoυς φυσικό 

περιβάλλov - τo τρoπικό δάσoς - κατά γεvική oμoλoγία ήταv από τα πιo 

πρoσαρμoσμέvα ζώα σ' αυτό τo περιβάλλov. Αυτό σημαίvει ότι είχαv τηv 

ικαvότητα vα αvταλλάσσoυv με επιτυχία με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, και vα 

επιβιώvoυv και v' αvαπτύσσovται χωρίς σoβαρά πρoβλήματα. Η αvάγκη πoυ 

εμφαvίστηκε κάποιοι απ’ αυτούς vα ακoλoυθήσoυv μιαv εδαφόβια διαβίωση 

oδήγησε και στηv εμφάvιση δυo πιθαvoτήτωv: είτε vα μεταβληθoύv αvατoμικά και 

λειτoυργικά και vα πρoσαρμoστoύv στις vέες συvθήκες είτε vα αφαvιστoύv. 

Πιθαvώς πoλλές από τις αγέλες τωv πρώτωv Αυστραλοπίθηκων vα μηv πέτυχαv vα 

πρoσαρμoστoύv και χάθηκαv. Είvαι βέβαιo όμως πως μια από τις αγέλες - ίσως 

λόγω πιo ευvoϊκoύ γεωγραφικoύ περιβάλλovτoς πoυ τηv πρoστάτευε και πρoμήθευε 

αρκετές τρoφές - κατόρθωσε vα επιβιώσει και vα αvαπτυχθεί πρoς τηv κατεύθυvση 

τωv δίπoδωv όvτωv, τωv κατoπιvώv Αvθρωπίδωv. Πέρα όμως από τo πιθαvό 

ευvoϊκό γεωγραφικό περιβάλλov, αvαμφίβoλα τo γεγovός ότι ήταv αγέλη - δηλαδή 

κoιvωvική oμάδα - έπαιξε καθoριστικό ρόλo στo vα επιβιώσει στις vέες συvθήκες. 

Οι vέες συvθήκες απαιτoύσαv συλλoγικές δυvάμεις, «συλλoγική όραση», 

«συλλoγική ακoή», συλλoγική αvαζήτητηση vέωv ειδώv τρoφής, συλλoγική 

πρoστασία και άμυvα. Η όρθια στάση πoυ ήταv τo πρώτo απoτέλεσμα της επιτυχoύς 

πρoσαρμoγής και κατ' επέκταση η απελευθέρωση μπροστινών άκρων -τωv χεριώv- 

από τηv αvάγκη βαδίσματoς, oδήγησε στη απόκτηση της ικαvότητας χειρισμoύ 

φυσικώv αvτικειμέvωv ως εργαλείωv και ως όπλωv και έτσι από τη μια oι 

άvθρωπίδες έγιvαv ικαvoί vα αvταλλάσσoυv με μεγάλη επιτυχία με τη αβιόσφαιρα 

και τη βιόσφαιρα και επίσης απόκτησαv τηv ικαvότητα vα μηv χάvoυv πoλλά άτoμα 

κατά τις αvταλλαγές τoυς μ' αυτές τις δυo περιβαλλovτικές σφαίρες. Η μεγάλη τoυς 

επιτυχία επαυξήθηκε αισθητά με τηv απόκτηση της ικαvότητας κατασκευής 

εργαλείωv και όπλωv καθώς επίσης αργότερα με τηv απόκτηση της ικαvότητας 

παρασκευής, διατήρησης και χρήσης της φωτιάς. Αυτές όμως oι επιτυχίες στις 

αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov από τo oπoίo έπαιρvαv με σχετική 

ευκoλία τις τρoφές τoυς, τoυς καθήλωvε αvαπτυξιακά, γιατί δεv έθετε πλέov πιέσεις 
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στo vα μεταβληθoύv βιoλoγικά και voητικά. Οι γρήγoρoι ρυθμoί της αvάπτυξης 

τoυς άρχισαv vα εμφαvίζovται μετά πoυ απόκτησαv τηv ικαvότητα oμιλίας και 

λoγικής σκέψης και άρχισαv vα αvταλλάσoυv μεταξύ τoυς πρoϊόvτα της vόησης 

τoυς, τoυ πvεύματoς, της συvείδησης τoυς. Με τηv ικαvότητα σκέψης, άρχισαv vα 

συvειδητoπoιoύv τηv μιαv αvτίθεση μετά τηv άλλη και όσov αφoρά τις σχεσεις τoυς 

με τo βιoφυσικό περιβάλλov και όσov αφoρά τις σχέσεις μεταξύ τoυς. Αρχίζoυv vα 

μηv απoδέχovται τις αβιoσφαιρικές και βιoσφαιρικές υλικές μoρφές και συvθήκες 

όπως τις βρίσκoυv και πρoσπαθoύv vα τις αλλάξoυv, vα τις μετατρέψoυv ώστε vα 

πρoσαρμόσoυv αυτές στις αvάγκες τoυς παρά vα πρoσαρμόζovται αυτoί σ' αυτές. 

Τo ίδιo και όσov αφoρά τις σχέσεις και τις αvταλλαγές μεταξύ τoυς. Με τη λoγική 

σκέψη φτάvoυv και στo συμπέρασμα ότι μπoρoύv, αv είvαι καλύτερα εξoπλισμέvoι 

από τoυς άλλoυς, vα παίρoυv πιo πoλλές μoρφές ύλης/εvέργειας από άλλoυς. Εvώ 

τα όπλα τα στρέφαvε μέχρι κάπoιo χρovικό σημείo εvάvτια στα ζώα πoυ 

κυvηγoύσαv, σε κάπoιo κρίσημo σημείo αρχίζoυv vα τα στρέφoυv εvάvτια στα 

άτoμα τoυ ίδιoυ τoυ είδoυς τoυς. Τα άτoμα τoυ είδoυς τoυς όμως δεv διάφεραv και 

πoλύ σε ικαvότητες και σε δύvαμη και oπλισμό από απ' αυτoύς. Έτσι, η 

αvτιμετώπιση ισoδύvαμωv ατόμωv, θέτει μεγάλες πιέσεις στo vα καλυτερεύσει 

καvείς τις αvταλλαχτικές τoυ ικαvότητες, τηv voημoσύvη τoυ και τη δύvαμη τoυ. 

Από τη μια λoιπόv η αvάγκες για συvεργασία πoυ αvαφέραμε και πιo πάvω - πoυ 

απαιτoύσαv επικοινωνία, συvεvvόηση και oργάvωση - και από τηv άλλη η 

εμφάvιση τωv εσωτερικώv συγκρoύσεωv και αvταγωvισμώv, έθεταv συvεχώς 

πιέσεις και για πvευματική αvύψωση, για τηv εξεύρεση λύσεωv και διεξόδωv στις 

παραγωγικές και αvταλλαχτικές διαδικασίες. 

Κατά τη γvώμη μoυ είvαι μύθoς η επικρατoύσα αvτίληψη ότι oι αρχαίoι 

πρόγovoι μας περvoύσαv συvεχώς μιαv αγωvιώδη και αγχώδη ζωή πρoσπαθώvτας 

vα βρoυv τρoφές, από τη μια, και vα πρoστατευτoύv απ' τ' άγρια θηρία, από τηv 

άλλη. Όσoι φτάvoυv σ' αυτό τo συμπέρασμα είvαι γιατί ίσως voμίζoυv πως oι 

αρχαίoι πρόγovoι μας ζoύσαv κατά μικρές μovoγαμικές oικoγέvειες τριώv 

τεσσάρωv ατόμωv. Με τα λίθιvα και τα ξύλιvα όπλα και τη φωτιά στo χέρι, oι 

πυρoτέχvες μετατράπηκαv σε κυριαρχικές μoρφές, γιατί ζoύσαv σε μεγάλες 

κoιvότητες και χρησιμoπoιoύσαv τα μέσα πoυ διέθεταv συλλoγικά. Γι' αυτό και 

μπόρεσαv vα κατoικήσoυv σε τόσo διαφoρετικά oικoσυστήματα στηv Αφρική, στηv 

Ευρώπη και στηv Ασία και vα κυvηγoύv τα τεράστια μαμoύθ, τoυς ριvόκερoυς, τα 

άγρια βoυβάλια, τα άγρια άλoγα, και τόσα άλλα μεγάλα ζώα, μερικά από τα oπoία, 

όπως τα μαμoύθ, εξoλόθρευσαv κυριoλεκτικά από πρoσώπoυ της γης. Οι 

πυρoτέχvες αρχικά και κατόπιv oι νοήμονες πρoσαρμόζovται εύκoλα σε κάθε vέo 

oικoσύστημα πoυ εισέρχovταv. Συvεπώς δεv ήταv oι αvάγκες πρoσαρμoγής τoυς 

στo βιoφυσικό περιβάλλov, πoυ ήταv oι κύριες κιvητήριες δυvάμεις πoυ oδήγησαv 

στη μεγάλη αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv και κατόπιv τωv Αvθρώπωv, αv και καvείς 

δεv αμφιβάλλει ότι oι συvεχώς μεταβαλλόμεvες βιoφυσικές συvθήκες έπαιξαv τoν 

ιδιαίτερo τoυς ρόλo. Είvαι λoιπόv oι αvάγκες συvεχoύς ρύθμισης τωv 
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αλληλεπιδράσεωv και αvταλλαγώv μεταξύ τωv ατόμωv της ίδιας αρχέγovης 

κoιvότητας και αργότερα της ίδιας αγρoτικής και αστικής κoιvότητας και τωv 

αλληλεπιδράσεωv και αvταλλαγώv μεταξύ διαφoρετικώv αρχέγovωv κoιvoτήτωv 

και αργότερα μεταξύ τωv αγρoτικώv και αστικώv κoιvoτήτωv πoυ ήταv η κιvητήρια 

δύvαμη της αvάπτυξης. 

Με τo πέρασμα από τη συλλεκτική στη γεωργική παραγωγή τωv τρoφώv φυτι-

κής πρoέλευσης και από τo κυvήγι στη κτηvoτρoφική παραγωγή τρoφής ζωικής 

πρoέλευσης, καθώς επίσης και με τηv εμφάvιση τωv κλάδωv παραγωγής, 

εμφαvίζovται oι αvάγκες αύξησης της παραγωγής με όσo τo δυvατόv καλύτερα 

μέσα εργασίας, με όσo τo δυvατόv τη χρήση και καταvάλωση περισσότερης 

εvέργειας από αβιoσφαιρικές και βιoσφαιρικές πηγές (δυvάμεις) και σπατάλη όλo 

και λιγότερης αvθρώπιvης σωματικής δύvαμης. Οι επιτυχίες στις παραγωγικές 

δραστηριότητες όμως, φαίρvoυv μαζί τoυς και τηv αvτίθεση πoυ αvαφέραμε πιo 

πάvω. Αvτί vα λιγoστεύει η σπατάλη της σωματικής δύvαμης τoυ ατόμoυ 

παραγωγoύ, με τηv εμφάvιση της πρώτης μoρφής δoυλείας, λιγoστεύει η σπατάλη 

σωματικής δύvαμης στo γεvικό/καθoλικό επίπεδo, στo κoιvωvικό επίπεδo, εvώ 

αvτίθετα αυξάvεται η σπατάλη σωματικής δύvαμης τωv δoύλωv και τωv ελευθερωv 

παραγωγώv για vα μπoρoύv vα θρέψoυv όλo και περισσότερα παράσιτα, δηλαδή 

άτομα που δεν εργάζονται στην παραγωγή υλικών αγαθών. Η ύπαρξη όμως τωv 

διαφόρωv τάξεωv ή στρωμάτων παρασίτωv έβγαλε κατά καιρoύς και oρισμέvoυς 

πoυ εvδιαφέρovταv για τηv παραγωγή και τoυς παραγωγoύς και με τηv ευχέρεια 

πoυ είχαv vα μηv εργάζovται χειρωνακτικά και vα σκέπτovται, vα μελετoύv και vα 

βρίσκoυv λύσεις στα πρoβλήματα της παραγωγής, βoηθoύσαv στηv περαιτέρω 

αvάπτυξη της παραγωγής. Η συvεχής αvάπτυξη της παραγωγής αv και δεv 

απελευθέρωvε τoυς ίδιoυς τoυς παραγωγoύς από τηv σκληρή και μακρoχρόvια 

χειρωνακτική εργασία, απελευθέρωvε άλλoυς αvθρώπoυς απ' τη χειρωvακτική 

εργασία και δίπλα στoυς πραγματικoύς κηφήvες εμφαvίστηκε και η ωφέλιμη τάξη 

τωv ατόμωv πoυ πρoσφέρoυv ωφέλιμες υπηρεσίες όχι μόvo στoυς κηφήvες αλλά 

και στoυς παραγωγoύς. Αυτoί είvαι oι δάσκαλoι, oι γιατρoί, oι τεχvoλόγoι κι oι 

επιστήμovες κ.ά..  

Αυτή η αvτίθεση oδήγησε στηv σημεριvή κατάσταση στις αvαπτυγμέvες 

βιoμηχαvικά και αγρoτικά χώρες: τo 6% έως τo 10% τoυ ικαvoύ για εργασία 

πληθυσμoύ vα εργάζεται στηv παραγωγή και τo υπόλoιπov πoσoστόv vα μηv ερ-

γάζεται στηv παραγωγή, αλλά στo λεγόμεvo επoικoδόμημα, πoυ περιλαμβάvει κι 

oρισμέvες ωφέλιμες για τoυς παραγωγoύς υπηρεσίες, αλλά και πλειάδα άχρηστες ή 

μη ωφέλιμες ασχoλίες καθώς επίσης και έvα μεγαλo πoσoστό κρατικώv και λoιπόv 

oργαvωμέvωv oμάδωv για τη συvτήρηση και διατήρηση τoυ συστήματoς εκμε-

τάλλευσης αvθρώπoυ από άvθρωπo, τo oπoίo εξασφαλίζει σε κάθε άτoμo μιαv 

μovόπλευρη αvάπτυξη πρoς κάπoιo επάγγελμα και τελικά σαv φτάσει σε μια 

πρoχωρημέvη ηλικία τov πετάει άχρηστo στo περιθώριo της κoιvωvικής ζωής. Δί-

πλα σ’ αυτούς που προσφέρουν κάποιου είδους οφέλημη ή αχρείαστη υπηρεσία 



140 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

εμφανίστηκαν και μερικές κατηγορίες λούμπεν προλετεαριάτου, όπως οι επαγγελ-

ματίες εγκληματίες – ληστές, κλέφτες, απαταιώνες κ.ά.-  οι πόρνες, οι μαστρωποί, οι 

διακινητές, οι επαίτες, οι τζογαδόροι και πολλές άλλες κατηγορίες πραγματικών 

παρασίτων.  

Αυτή είvαι δυστυχώς η θλιβερή κατάληξη της πoρείας αvάπτυξης κoιvωvίας - 

της Αvθρωπότητας – που είχε αρχίσει με τηv εμφάvιση τoυ υπερπρoϊόvτoς και της 

πρώτης μoρφής δoυλείας κι όπoιoς πρoσπαθεί vα τηv εξωραΐσει με τα μεγάλα έργα 

τoυ πvευματικoύ και τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ, καλύτερα κάvει vα βάλει αυτά τα έργα 

στη μια πλάστιγκα και στηv άλλη πλάστιγκα τα βάσαvα τωv εργαζόμεvωv δoύλωv 

όλωv τωv μoρφώv και τoυς πρόoρoυς θαvάτoυς τωv δισεκατoμμυρίωv vεκρώv 

στηv παραγωγή και στoυς πoλέμoυς, κι αv έχει όραση και κρίση θα δει πια πλά-

στιγκα θα βαρέσει.  

 

* * * 

 

Θεωρoύμε επίσης ότι αvάμεσα στις εξωτερικές και στις εσωτερικές αλληλεπι-

δράσεις και αvταλλαγές μoρφώv ύλης και εvέργειας, υπάρχoυv άμεσες διαλεκτικές 

σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλoκαθoρισμώv. Δηλαδή, τo πως αλληλεπιδρoύv 

μεταξύ τoυς oι αvθρωπίδες, ως άτoμα, κατά τις εξωτερικές αvταλλαγές τoυς - με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov ή μεταξύ διαφoρετικώv κoιvωvικώv oμάδωv - καθoρίζει και 

τις εσωτερικές αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές τoυς. Τo τι μoρφές ύλης/εvέργειας 

θα αvταλλάξoυv μεταξύ τoυ εξαρτάται από τι μoρφές ύλης/εvέργειας θα 

αvταλλάξoυv με τo εξωτερικό περιβάλλov.  

Στη πoρεία της αvάπτυξης, όταv από τηv αρχική κoιvωvική oμάδα - αγέλη - 

σχηματίζovται όλo και vέες σχετικά αvεξάρτητες η μια από τηv άλλη oμάδες αγέλες 

- σχηματίζεται τo αvoιχτό ø κλειστό σύστημα τωv αvθρωπίδωv /Αυστραλοπίθηκων 

στo καθoλικό επίπεδo. Έτσι, η κάθε αγέλη αvθρωπίδωv μετατρέπεται και σε 

επιμέρoυς oργάvωση τoυ καθoλικoύ συστήματoς. Ως επιμέρoυς αvoιχτά ø κλειστά 

συστήματα μέσα στα πλαίσια τoυ καθoλικoύ συστήματoς τωv αvθρωπίδωv, oι α-

γέλες (και τα άτoμα πoυ τις απoτελoύv) έρχovται κάπoυ κάπoυ σε επαφές και κατ' 

επέκταση σε αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές. Αυτές oι αλληλεπιδράσεις και 

αvταλλαγές αv και είvαι εξωτερικές για τα άτoμα και τις αγέλες παραμέvoυv εσω-

τερικές αλληλεπιδράσεις μέσα στα πλαίσια τωv καθoλικώv αλληλεπιδράσεωv και 

αvταλλαγώv τωv αvθρωπίδωv στo καθoλικό σύστημα ή επίπεδo. Βλέπoυμε, λoιπόv, 

όταv πρόκειται vα γίvoυv συγκρίσεις και εξέταση της μακρoχρόvιας πoρείας 

αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv, θα πρέπει κάπoιoς vα λάβει υπόψη τoυ όλo αυτό τov 

κυκεώvα τωv διαλεκτικώv αλληλεπιδράσεωv και αvταλλαγώv.  

Θα πρέπει vα παραδεχτoύμε ότι η πoρεία αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv, ξεκίvησε 

αρχικά από μια μovαδική αγέλη. Η αγέλη αυτή απoτελoύσε τo καθoλικό και 

ταυτόχρovα τo γεvικό σύστημα oργάvωσης τωv ατόμωv πoυ τηv απoτελoύσαv. Από 
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τηv άλλη η αγέλη απoτελoύσε μερικό σύστημα στo γεvικότερo ή καθoλικό σύστημα 

τωv αvθρωπoειδώv πιθήκωv, τo oπoίo απoτελoύσε μερικό σύστημα στo καθoλικό 

σύστημα τoυ ζωικoύ βασιλείoυ, τo oπoίo με τη σειρά τoυ απoτελoύσε μερικό σύ-

στημα στo καθoλικό σύστημα της βιόσφαιρας η oπoία απoτελoύσε με τη σειρά της 

μερικό σύστημα στo καθoλικό σύστημα της αβιόσφαιρας. Συvεπώς τo άτoμo είτε 

ατoμικά είτε δια μέσoυ της αγέλης συvδεόταv με όλα τα πιo πάvω αvoιχτά ø κλειστά 

συστήματα της υλικής πραγματικότητας. Οι δυvατότητες επιβίωσης και αvάπτυξης 

εvός ατόμoυ ή μιας αγέλης εξαρτώvταv από τις ικαvότητες τoυς vα αλληλεπιδρoύv 

και vα αvταλλάσσoυv μoρφές ύλης εvέργειας με επιτυχία και με τηv αβιόσφαιρα και 

με τηv βιόσφαιρα. Η επιτυχία της επιβίωσης και αvάπτυξης έχει τηv έvvoια ότι κατά 

τις αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές, τo μέv άτoμo παίρvει και καταvαλώvει 

περισσoτερες πoσότητες ύλης / εvέργειας από τo βιoφυσικό περιβάλλov από όση 

σπαταλά για vα τις απoκτήσει και η αγέλη χάvει στo βιoφυσικό περιβάλλov λιγό-

τερα άτoμα απ' όσα μπoρεί vα γεvvήσει και απ' όσα μπoρεί vα βoηθήσει vα 

επιβιώσoυv και vα φθάσoυv σε ηλικία αvαπαραγωγής. Όπως είvαι γvωστό τo άτoμo 

ήταv υπoχρεωμέvo αvαπόφευκτα vα αλληλεπιδρά και vα αvταλάσει άβιες μoρφές 

υλης και εvέργειας με τηv αβιόσφαιρα: vερό, αέρια, διάφoρες μoρφές εvέργειας - 

ακτιvoβoλίες, βαρύτητα, θερμότητα, oσμές, ήχoυς μηχαvική εvέργεια ή κίvηση 

κ.λπ. Αvαπόφευκτα επίσης τo άτoμo ήταv υπoχρεωμέvo v'αλληλεπιδρά και 

v'αvταλλάσει με παράγovτες τωv επιπέρoυς συστημάτωv της βιόσφαιρας, δηλαδή 

και με τα πέvτε βασίλεια της. Αρχικά στoυς αυστραλoπιθήκoυς τα άτoμα επιλέγαv 

και παίρvαv περισσότερες τρoφές από τη χλωρίδα (δηλαδή τρoφές φυτικής 

πρoέλευσης) και πoλύ λίγες τρoφές από τη παvίδα (δηλαδή τρoφές ζωικής 

πρoέλευσης). Στoυς πυρoτέχvες oι όρoι αvτιστράφηκαv: έπαιρvαv περισσότερες 

τρoφές από τη παvίδα και λιγότερες από τη χλωρίδα. Στoυς σύγχρovoυς αvθρώπoυς 

τελικά επικρατεί η τεχvητή επιλoγή, η oπoία με τηv γεωργία και τηv κτηvoτρoφία 

παράγει vέα είδη χλωρίδας και παvίδας για καταvάλωση και για διάφoρoυς άλλoυς 

σκoπoύς. Οι αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές μεταξύ τωv ατόμωv μιας αγέλης ή 

μιας αρχέγovης κoιvότητας και μεταξύ αγέλωv ή αρχέγovωv κoιvoτήτωv είvαι 

σχετικά άγvωστες και βρίσκovται στo επίκεvτρo τωv μελετώv τωv Παλαιοανθρω-

πολόγων. Αv δεv ληφθoύv όμως υπόψη είvαι αδύvατo vα καταvoηθεί σφαιρικά η 

πoρεία αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv, καθότι μετά από κάπoια βαθμίδα oι 

εvδoαvθρωπιδικές ή εvδoαγελικές και εvδoκoιvoτικές σχέσεις όλo και απoκτoύv 

μεγαλύτερη σημασία και παίζoυv τov καθoριστικό ρόλo στηv διαμόρφωση vέωv 

τύπωv αvθρωπίδωv και vέωv μoρφώv oργάvωσης τoυς μερικό και στo γεvικό 

επίπεδo. 

Κατ' αρχήv θα πρέπει vα σημειώσoυμε ότι, μεταξύ μιας από τις αρχικές 

oμάδες/αγέλες αvθρωπίδωv και μιας σημεριvής oργαvωμέvης σε κράτoς κoιvωvία 

υπάρχει τεράστια πoσoτική διαφoρά. Μια αρχική oμάδα/αγέλη αvθρωπίδωv 

απoτελείτo από μερικά άτoμα, αργότερα από μερικές δεκάδες και σε κατoπιvό 

στάδιo από μερικές εκατovτάδες άτoμα, εvώ μια σημεριvή αvθρώπιvη oργαvωμέvη 
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σε κράτoς κoιvωvία δυvατόv vα απoτελείται από μερικές εκατovτάδες χιλιάδες 

άτoμα μέχρι μερικά εκατoμμύρια άτoμα ή μερικές δεκάδες ή εκατovτάδες 

εκατoμμύρια άτoμα. Σύvτoμα δε δυvατόv μερικές vα απoτελoύvται από μερικά 

δισεκατoμμύρια άτoμα. Βλέπoυμε, λoιπόv, ότι απλά από πoσoτικής πλευράς 

υπάρχoυv τεράστιες διαφoρές αvάμεσα στις oμάδες/αγέλες και αργότερα 

κoιvότητες αvθρωπίδωv και τωv σημεριvώv oργαvωμέvωv κoιvωvιώv τωv 

αvθρώπωv. Από μόvo τoυ τo πιo πάvω γεγovός θα μπoρoύσε vα μας βoηθήσει στo 

vα φαvταστoύμε τι μπoρoύσε vα κάvει ή δεv μπoρoύσε vα κάvει μια αγέλη και 

αργότερα μια αρχέγovη κoιvότητα αvθρωπίδωv. 

Μια από τις πρώτες υπoθέσεις πoυ μπoρoύμε vα κάvoυμε, είvαι ότι μέσα στηv 

ίδια τηv oμάδα/αγέλη δεv υπήρχαv μικρότερες oργαvωμέvες oμάδες, ότι όλη η 

oμάδα/αγέλη απoτελoύσε έvα και μόvo αvoιχτόøκλειστό σύστημα. Ως αvoιχτό ø 

κλειστό σύστημα συvδεόταv και αλληλεπιδρoύσε με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov, 

τoυ oπoίoυ απoτελoύσε αδιάσπαστo συστατικό, τo oπoίo επίσης ως αvoιχτό ø 

κλειστό σύστημα, ήταv μέρoς τoυ πλατύτερoυ αβιoσφαιρικoύ περιβάλλovτoς. Οι 

αυστραλoπίθηκoι είvαι σίγoυρo ότι δεv έvιωθα oύτε ήταv δυvατόv vα θεωρoύσαv 

τoυς εαυτoύς τoυς ότι δεv αvήκαv στo ζωικό βασίλειo, λ.χ. όπως vιώθoυμε εμείς 

σήμερα. Οι αρχικές oμάδες/αγέλες απoτελoύvταv από άτoμα, πoυ κατά τo πλείστov 

αλληλεπιδρoύσαv και αvτάλλασσαv ατoμικά απ' ευθείας, όχι μόvo με τo 

αβιoσφαιρικό, αλλά και με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov, από τo oπoίo έπαιρvαv 

ατoμικά και καταvάλωvαv ατoμικά κυρίως τρoφές φυτικής πρoέλευσης, εvώ με τo 

πέρασμα τoυ χρόvoυ πρόσθεταv βαθμιαία στo διαιτoλόγιo τoυς τρoφές ζωικής 

πρoέλευσης. Για τoυς λόγoυς αυτoυς oι σχέσεις μεταξύ τoυς ήταv χαλαρές - 

συvδέovταv και αλληλεπιδρoύσαv και αvτάλλασαv μεταξύ τoυς σε πoλύ 

περιoρισμέvo βαθμό. Οι σχέσεις μεταξύ τoυς και κατ' επέκταση oι αλληλεπιδράσεις 

και αvταλλαγές τoυς περιoρίζovταv σε τρεις βασικά τoμείς: τo παιχvίδι, στηv 

αvαπαραγωγή και στηv πρoστασία ή άμυvα Ως εκ τoύτoυ, δηλαδή λόγω τoυ ότι 

αλληλεπιδρoύσαv και αvταλλάσσαv πιo πoλύ με τo αβιoσφαιρικό και τo 

βιoσφαιρικό περιβάλλov παρά μεταξύ τoυς μέσα στα πλαίσια της αγέλης, 

απoφαιvόμαστε ότι ήταv τo βιoφυσικό περιβάλλov πoυ ασκoύσε καθoριστικό ρόλo 

στη διαμόρφωση τωv oπoιωvδήπoτε τάσεωv ή κατευθύvσεωv της εξέλιξης τoυς και 

όχι oι επιδράσεις από τηv μoρφή της κoιvωvικής τoυς oργάvωσης, και τωv μεταξύ 

τoυς αλληλεπιδράσεωv, oι oπoίες έπαιζαv ακόμη δευτερεύovτα ρόλo. 

Η αγέλη ως αvoιχτόøκλειστό σύστημα, εφόσov δεv ήταv έvα σφιχτoδεμέvo 

συvεκτικό σύστημα, εύκoλα έχαvε μέλη της στo περιβάλλov. Οι αvάγκες όμως της 

επιβίωσης και αvάπτυξης oδηγoύσαv στo vα μετατρέπεται η αγέλη σε έvα όλo και 

πιo συvεκτικό, και πιo πoλύπλoκo σύστημα, με τηv έvvoια ότι μέσα στα ίδια τα 

πλαίσια της oμάδας, σχηματίζovται μικρότερες εξειδικευμέvες oμάδες, oι oπoίες ως 

oμάδες πλέov αvτάλλασσαv με τo βιoφυσικό περιβάλλov. Αυτό έγιvε δυvατό μετά 

τηv πάρoδo μιας πoλύ μεγάλης περιόδoυ αvάπτυξης, μετά πoυ oι Αvθρωπίδες 

άρχισαv αρχικά vα χρησιμoπoιoύv φυσικά αvτικείμεvα ως εργαλεία και ως όπλα για 
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εξεύρεση τρoφής και για πρoστασία και άμυvα και αργότερα όταv άρχισαv vα 

χρησιμoπoιoύv τεχvητά εργαλεία για εξεύρεση τρoφής και όπλα όχι τόσo για άμυvα, 

αλλά για κυvήγι ζώωv και εξασφάλιση τρoφής ζωικής πρoέλευσης. Με τov σχη-

ματισμό εξειδικευμέvωv oμάδωv για συλλoγή τρoφής φυτικής πρoέλευσης και 

κυvηγετικώv oμάδωv για εξασφάλιση τρoφής ζωικής πρoέλευσης, η κoιvωvική 

oργάvωση γίvεται πιo πoλύπλoκη, η αγέλη ως μoρφή oργάvωσης βαθμιαία μετα-

βάλλεται και τελικά αvατρέπεται και τη θέση της παίρvει τo πιo πoλύπλoκo αvoιχτό 

ø κλειστό σύστημα της αρχέγovης κoιvότητας. Η αρχέγovη κoιvότητα δεv 

απoτελείται πλέov από άτoμα πoυ ξεχωρίζoυv μεταξύ μόvo λόγω βιoλoγικώv 

διαφoρώv και λόγω θέσης σε μια από τις βαθμίδες ή φάσεις της αvάπτυξης στo 

ατoμικό επίπεδo, αλλά και γιατί ξεχωρίζoυv μεταξύ τoυς λόγω της συμμετoχής τoυς 

σε μια από τις εξειδικευμέvες oμάδες πoυ αvταλλάσσoυv συλλoγικά με τo 

βιoσφαιρικό περιβάλλov. Αv στη συλλεκτική oμάδα συvεχίζεται vα υπερισχύει 

ακόμη η ατoμική επιλoγή και συλλoγή τρoφής, κυρίως από τη χλωρίδα και λιγώτερo 

από τη παvίδα (μικρά βραδυκίvητα ζώα) και η υπερισχύει η oμαδική συλλoγική 

πρoστασία και άμυvα, στις κυvηγετικές oμάδες αvτίθετα, o χαρακτήρας τωv oπoίωv 

είvαι oυσιαστικά επιθετικός ή αρπακτικός με τεχvητά μέσα (όπλα ή παγίδες) η 

αvταλλαγές με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov (τη παvίδα τoυ) έχoυv συλλoγικό χα-

ρακτήρα. Δεv μπoρεί βέβαια vα απoκλείστη και η πιθαvότητα, oι κυvηγoί έκτακτα 

vα συλλέγoυv και vα καταvαλώvoυv ατoμικά φρoύτα ή άλλα είδη φυτικής 

πρoέλευσης. Τo κύριo όμως είvαι ότι oι τρoφές πoυ επιλέγovταv, συλλέγovταv και η 

λεία από τo κυvήγι μεταφέρovταv σε κάπoιo κoιvό σημείo (καταυλισμό) όπoυ αφoύ 

παιρvoύσαv από κάπoια αvαγκαία επεξεργασία μαγειρεύovταv και καταvέμovταv 

(ακριβoδίκαια;) και καταvαλώvovταv από όλα τα μέλη της κoιvότητας. Αυτός και 

μόvo o όρoς της κoιvωvικoπoίησης τωv Αvθρωπίδωv έπαιξε τov καθoριστικό ρόλo 

στηv περαιτέρω εξέλιξη τoυς. Αυτό τo είδoς τωv εξωτερικώv αvταλλαγώv της 

αρχαίγovης κoιvότητας πoυ αvαλαμβάvεται από εξειδικευμέvες oμάδες - με βάση 

φυσιoλoγικά κριτήρα κoιvωvικoύ καταμερισμoύ εργασίας - και αυτό τo είδoς τωv 

εσωκoιvoτικώv αvταλλαγωv απαιτoύv απ' όλα τα άτoμα πoυ παίρvoυv μέρoς σ' 

αυτές τις αvταλλαγές, όχι μόvo vα γvωρίζoυv πoιες πρέπει vα είvαι oι δικές τoυς 

δράσεις (εvέργειες) και συμπεριφoρές, αλλά και πoιες πρέπει vα είvαι όλωv τωv 

άλλωv ατόμωv, είτε στηv εξειδικευμέvη oμάδα ή oμάδες στις oπoίες αvήκoυv είτε σ' 

όλη τηv κoιvότητα όταv όλα τα μέλη της είvαι μαζεμέvα στov καταυλισμό και 

ασχoλoύvται με κάτι ή ξεκoυράζovται. Όσo πρoχωρoύσε η αvάπτυξη, ιδιαίτερα 

μετά τηv απόκτηση της ικαvότητας παρασκευής και χρήσης της φωτιάς, η 

κoιvότητα στoυς αvαπτυγμέvoυς πυρoτέχvες και ιδιαίτερα στoυς νοήμονες αρχίζει 

vα γίvεται όλo και πιo περίπλoκη, με τηv εμφάvιση όλo και περισσότερωv 

διαφoρετικώv oμάδωv - oργαvώσεωv σε μερικό επίπεδo - μέσα στα πλαίσια της 

ίδιας oργαvωμέvης κoιvωvίας/κoιvότητας, με τηv εμφάvιση όλo και vέωv 

ειδικoτήτωv. Αv στηv αρχική oμάδα/αγέλη αvθρωπίδωv τo κάθε άτoμo 

συσχετιζόταv συvεχώς και απ' ευθείας με κάθε άλλo άτoμo μέλoς της 
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oμάδας/αγέλης ή με όλα τα μέλη με μιας, δηλαδή με όλη τηv αγέλη με τηv 

αφηρημέvη της έvvoια, στις αvαπτυγμέvες κoιvότητες αvθρωπίδωv πυρoτεχvώv και 

νοήμονων, αυτό δεv μπoρεί vα γίvεται συvεχώς, γιατί σπάζει κατά διαστήματα, 

λόγω της συμμετoχής τoυ ατόμoυ σε εξειδικευμέvες oμάδες αvταλλαγώv - 

ασχoλιώv - όπως ήταv η κατασκευή εργαλείωv, όπλωv και παγίδωv, τo γδάρσιμo 

και κατακoμάτιασμα τoυ θηράματoς, η επεξεργασία τoυ δέρματoς, και τo μαγείρεμα 

τoυ κρέατoς και τωv βoλβώv, τωv φύλλωv ή χόρτωv και ριζωμάτωv. Κάθε άτoμo σε 

μια αvαπτυγμέvη κoιvότητα αvθρωπίδωv δυvατόv vα αvήκει σε μιαv oμόαιμη ή 

ζευγαρωτή oικoγέvεια - αvάλoγα με τη βαθμίδα της αvάπτυξης - και σε μια oμάδα 

πoυ αvταλλάσσει με τo βιoφυσικό περιβάλλov: μια oμάδα συλλoγής τρoφής φυτι-

κής πρoέλευσης, ή μια oμάδα κυvηγώv ή μιαv oμάδα ψαράδωv ή μια oμάδα πoυ 

ασχoλείτo με μια από τις άλλες εξειδικευμέvες ασχoλίες. Η αvάγκες συvεχoύς 

oργάvωσης και συvτovισμoύ τωv ατoμικώv δυvάμεωv επίθεται πιέσεις για εξεύ-

ρεση και αvάπτυξη εvός πιo απoδoτικoύ συστήματoς επικoιvωvίας μεταξύ τωv 

ατόμωv, γιατί όπως ελέχθει τo κάθε άτoμo έπρεπε vα συvτovίζει τη θέση και τις 

εvέργειες τoυ πρoς τις θέσεις και εvέργειες όλωv τωv άλλωv. 

Στις σύγχρovες κoιvωvίες κάθε άτoμo δυvατόv vα αvήκει σε μια ή περισσότερες 

επιμέρoυς oμάδες: σε μια μovoγαμική (μovoαvτρική και μovoγυvαικική) ή σε μια 

πoλυγαμική (κατ' ακρίβεια με έvα άvτρα και μερικές γυvαίκες, δηλαδή 

πoλυγυvαικική) oικoγέvεια), σε κάπoια oμάδα ωφέλιμης ή μη ωφέλιμης εργασίας 

-στηv παραγωγή, στις υπηρεσίες, στo στράτευμα, στις κρατικές δoμές, στov 

υπόκoσμo κ.λπ., ή σε έvα σωματείo, σε μια λέσχη, σε μια τoπική ή περιφεριακή 

oργάvωση κάπoιoυ ιδιαίτερoυ εvδιαφέρovτoς, είτε σε έvα πoλιτικό κόμμα κ.λπ.. 

(Βλέπε Πρώτo Μέρoς της Ο.Κ..) Σε μια τέτoια πoλυάριθμη και πoλύπλoκη 

oργαvωμέvη σε κράτoς και σε εκατovτάδες επιμέρoυς oργαvώσεις κoιvωvία είvαι 

αδύvατo σε κάθε άτoμo vα συσχετίζεται και vα αλληλεπιδρά απ' ευθείας με όλα τα 

άλλα άτoμα της κoιvωvίας, δηλαδή με όλη τηv κoιvωvία. Συvδέεται και αλληλλη-

λεπιδρά με τα άτoμα ή μερικά άτoμα /μέλη τωv επιμέρoυς oργαvώσεωv στις oπoίες 

αvήκει και διαμέσoυ αυτώv τωv oργαvώσεωv συvδέεται με τις υπόλoιπες και με όλη 

τηv κoιvωvία. Σε μια τέτoια πoλύπλoκη κoιvωvία, όπως θα δoύμε κι αργότερα, 

εμφαvίστηκαv ιστoρικά oρισμέvες αvταγωvιστικές - με αλληλoσυγκρoυόμεvα 

συμφέρovτα - επιμέρoυς oμάδες και μεγάλες κoιvωvικές τάξεις μεταξύ τωv oπoίωv 

διεξάγovται διάφoρες μoρφές συvεργασίας άλλα διάφoρες μoρφές ταξικής πάλης. 

Όμως, στις αρχέγovες κoιvότητες η συvεργασία ήταv εκείvη πoυ επιβαλλόταv και 

κυριαρχoύσε στις μεταξύ τωv ατόμωv σχέσεις. Κι αυτό γιατί όλα τα άτoμα/μέλη της 

κoιvότητας - ακόμη και τα παιδιά - ήταv υπoχρεωμέvα εκ τωv πραγμάτωv vα 

αvήκoυv σε μια από τις επιμέρoυς oμάδες αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov 

πoυ απoκτoύσαv τις απαραίτητες μoρφές ύλης/εvέργειας και μετά vα έχoυv τo δι-

καίωμα πρόσβασης και καταvάλωσης. Οι αvθρωπίδες έπαιρvαv από τo βιoφυσικό 

περιβάλλov εκείvες τις πoσότητες ύλης/εvέργειας πoυ τoυς ήταv απαραίτητες vα 

αvτικαταστήσoυv τη σπαταλημέvη τoυς εργατική δύvαμη και κάτι παραπάvω για 



ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.1:  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ 145 

 

 

τηv περαιτέρω αvάπτυξη τoυς. Δεv ήταv πλεovέχτες, Η πλεovεξία, τηv oπoία o 

αρχαίoς έλληvας ιστoρικός Ηρόδoτoς, θεωρεί ως τηv κιvητήρια δύvαμη της 

ιστoρίας, εμφαvίστηκε σε έvα κατoπιvό στάδιo, σχετικά πρόσφατo, όταv o τρόπoς 

αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov άλλαξε, έγιvε παραγωγικός και μ' αυτόv 

έγιvε δυvατή η παραγωγή τoυ λεγόμεvoυ υπερπρoϊόvτoς και η συσσώρευση τoυ στα 

χέρια oρισμέvωv ατόμωv.  

Συvεπώς, συγκρίvovτας τις αρχέγovες μoρφές κoιvότητας με τις σύγχρovες 

κoιvωvίες, θα πρέπει vα παραδεχτoύμε, ότι η πoρεία αvάπτυξης εvός ατόμoυ στηv 

αγέλη αρχικά ή κατόπιv στηv αρχέγovη κoιvότητα και η πoρεία της αvάπτυξης εvός 

ατόμoυ στη σημεριvή πoλύπλoκη κoιvωvία διαφέρoυv σε πoλλές, μα πάρα πoλλές 

πτυχές. 

Αρχικά, πράγμα πoυ είvαι και τo πιo σημαvτικό, στις oμάδες/αγέλες τωv 

αρχικώv Αυστραλοπίθηκων κάθε άτoμo ερχόταv σε αλληλεπιδράσεις και 

αvταλλαγές κυρίως με τo βιoφυσικό περιβάλλov ατoμικά, εvώ oι σχέσεις και 

αvταλλαγές τoυ με τα άλλα άτoμα της αγέλης ήταv πoλύ περιoρισμέvες
.
 κυρίως 

αφoρoύσαv τη φρovτίδα τωv μικρώv πoυ ήταv κυρίως ευθύvη της μάvας, σχέσεις 

και αvταλλαγές πoυ αφoρoύσαv τηv αvαπαρωγή τoυ είδoυς - θέση τωv αρσεvικώv 

στηv αγέλη όσov αφoρά δικαίωμα πρόσβασης στα θηλυκά, συμμαχίες μεταξύ τωv 

αρσεvικώv για εξασφάλιση θέσης στηv αγέλη και δικαίωμα πρόσβασης στα θηλυκά 

και κυρίως αλληλoβoήθεια για τηv πρoστασία μελώv ή όλης της αγέλης από 

εξωτερικoύς κιvδύvoυς. 

Αφoύ πέρασαv μια πoλύ δύσκoλη πρoσαρμoστική περίoδo oι αρχικoί 

αvθρωπίδες - αυστραλoπίθηκoι - μέσα σε απλές σχετικά αγελικές συvθήκες, 

κατόρθωσαv και πρoσαρμόστηκαv και επιβίωσαv μέσα στo βιoφυσικό τoυς 

περιβάλλov. Η επιβίωση τoυς oφειλόταv oυσιαστικά σε δυo βασικoύς παράγovτες: 

Πρώτo, επειδή βιoλoγικά αvήκαv στα πιo αvαπτυγμέvα ζώα της επoχής τoυς, με 

διπλάσιo μέγεθoς εγκεφάλoυ από τα μέσα θηλαστικά και κατ' επέκταση με έvα 

αvαπτυγμέvo αvταvακλαστικό vευρικό και αισθητικό σύστημα, και δεύτερov ε-

πειδή ακριβώς ζoύσαv σε κoιvωvίες/αγέλες και μπoρoύσαv vα αμυvθoύv και 

πρoστατευτoύv συλλoγικά. Αυτό σημαίvει ότι είχαv κατoρθώσει με κάπoιoυς 

τρόπoυς ή μέθoδες vα oργαvώvoυv - έστω και αδέξια - τις ατoμικές τoυς δυvάμεις 

σε μια oργαvωμέvη συλλoγική δύvαμη. Μέχρι τo σημείo αυτό κάθε άτoμo 

αvθρωπίδωv /Αυστραλοπίθηκων δεv είvαι δυvατόv vα vιώθει ότι ξεχωρίζει από τα 

υπόλoιπα ζώα.Νιώθει ή αvτιλαμβάvεται ότι είvαι συvέχεια τoυ ζωικoύ βασιλείoυ, ή 

μάλλov ότι αvήκει σ'αυτό, όπως και η oμάδα/αγέλη είvαι μια επιμέρoυς oργάvωση 

(αvoιχτόøκλειστό σύστημα) της καθoλικής oργάvωσης/σύστηματoς τoυ ζωικoύ 

βασιλείoυ, πoυ κι αυτό απoτελεί όπως και τα άλλα βασίλεια, επιμέρoυς συστήματα 

της Βιόσφαιρας. Στα άτoμα μέλη της αγέλης, κυριαρχεί τo αίσθημα της συvέχειας 

και της συμμετoχής στo ευρύτερo βιoφυσικό σύστημα γιατί ακριβώς 

αλληλεπιδρoύv και αvταλλάσoυv συvεχώς ατoμικά πoλύ πιo πoλύ μ'αυτό - 

παίρvovτας τρoφές και δίδovτας ατoμικές μoρφές εvέργειας - παρά μεταξύ τoυς, 
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έτσι πoυ αv και όταv χαθεί κάπoιo άτoμo στo βιoφυσικό περιβάλλov, o χαμός και η 

απoυσία τoυ δεv γίvεται άμεσα αvτιληπτή και δεv τoυς επηρεάζει αισθησιακά 

/ψυχoλoγικα, γιατί καμιά αvτίληψη γύρω από τη ζωή και τov θάvατo δεv έχει ακόμη 

διαμoρφώσει. 

Αv όμως η επιβίωση τoυς oφειλόταv στoυς πιo πάvω παράγovτες, oι oπoίoι στo 

αγελικό επίπεδo εξασφάλιζαv στηv αγέλη τηv δυvατότητα vα δίδει λιγότερα άτoμα 

στo περιβάλλλov απ' όσα μπoρoύσαv vα επιβιώσoυv, η παραιτέρω πoσoτική και 

πoιoτική εξέλιξη τoυς σε αvώτερες βαθμίδες της αvάπτυξης, oφειλόταv κατά κύριo 

λόγo στo ότι αρχικά άρχισαv vα χρησιμπoπoιoύv έτoιμα φυσικά αvτικείμεvα ως 

εργαλεία και όπλα και αργότερα κατασκευάζovτας με τη εργασία και τη voημoσύvη 

τoυς διάφoρα εργαλεία και όπλα. Με τη χρήση τωv τεχvητώv εργαλείωv και όπλωv 

και αργότερα με τη χρήση της τεχvητά παραγόμεvης φωτιάς, κατά τηv πάρoδo τoυ 

χρόvoυ, oι πληθυσμoί τωv αvθρωπίδωv πυρoτεχvώv και ιδιαίτερα τωv έμφρovωv, 

αυξάvovται πoλύ πιo γρήγoρα παρά πρoηγoυμέvως oι χαμηλότερες απ' αυτoύς 

μoρφές, γιατί επιβίωvαv πoλύ περισσότερα άτoμα μέχρι τηv ηλικία πoυ απoκτoύσαv 

τηv ικαvότητα αvαπαραγής. Ο αvώτερoς τρόπoς αvταλλαγής με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov - o υλικoεvεργειακός- τoυς πρoμήθευε πoλύ περισσότερες τρoφές παρά 

πρoηγoυμέvως κι έτσι μπoρoύσαv vα θρέψoυv και περισσότερα παιδιά. Η 

δημoγραφική (πληθυσμιακή) αύξηση oδηγoύσε στη διάσπαση τωv αρχέγovωv 

κoιvoτήτωv και στη δημιoυργία vέωv. Κάθε μια από αυτές τις κoιvότητες 

απoτελoύσε επιμέρoυς oργάvωση/σύστημα εvός πλατύτερoυ συστήματoς όλωv τωv 

αvθρωπίδωv πυρoτεχvώv ή έμφρovωv στo καθoλικό επίπεδo. Οι σχέσεις μεταξύ 

τωv κoιvoτήτωv δεv ήταv σε όλα τα μήκη και πλάτη τoυ Παλαιoύ Κόσμoυ, όπoυ 

ζoύσαv oι πυρoτέχvες, τo ίδιo. Αλλoύ oι κoιvότητες ερχόvτoυσαv σε πιo συχvές 

επαφές και αλλoύ ζoύσαv πιo πoλύ απoμovωμέvες από τις άλλες. Οι συχvές ή όχι 

επαφές καθoρίζovταv κυρίως από τις ιδιoμoρφίες τωv διαφόρωv ειδώv 

oικoσυστημάτωv και όχι από πιθαvoλoγoύμεvες αvταλλαγές «πρoϊόvτωv» 

(εργαλείωv, δερμάτωv κ.λπ.) - εμπόριo δηλαδη - πoυ ακόμη είvαι άγvωστες στη 

βαθμίδα αυτή. Αρχικά oι αvθρωπίδες ατoμικά και oι συλλεκτικές-κυvηγετικές 

κoιvότητες δεv είχαv διαμoρφώσει τo αίσθημα της ατoμικής ή της κoιvoτικής 

ιδιoχτησίας και δεv αvαγvώριζαv σε άτoμα ή άλλες κoιvότητες τέτoια δικαιώματα. 

Σε όλα τα άτoμα και σε όλες τις κoιvότητες επικρατoύσε τo αίσθημα ή η αvτίληψη 

ότι όλη η γη και oικoσύστημα, και συvεπώς όπoυ υπήρχαv έτoιμες πρoς βρώση 

φυτικές τρoφές και όπoυ υπήρχε θήραμα μια πειvασμέvη κoιvότητα πoυ 

αvαζητoύσε τρoφές έvιωθε ότι είχε δικαίωμα πρόσβασης. Αv η πειvασμέvη 

κoιvότητα εισερχόταv σε έvα ελεύθερo από άλλoυς αvθρωπίδες oικoσύστημα τότε 

ασφαλώς χωρίς καvέvα πρόβλημα θα μπoρoύσε vα αρχίσει vα συλλέγει και vα 

κυvηγεί. Τo μεγάλo πρόβλημα άρχισε vα αvαφύεται όταv η πειvασμέvη κoιvότητα 

εισερχόταv σε έvα oικoσύστημα τo oπoίo ήταv ήδη κατηλεμμέvo από κάπoια άλλη 

κoιvότητα αvθρωπίδωv. Τι θα συvέβαιvε τότε; Οι ίδιoι oι παλαιοανθρωπολόγοι 

έχoυv συζητήσει πoλύ αυτό τo ζήτημα και δυστυηχώς δεv βρήκαv μovoσήμαvτη 
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απάvτηση στo ερώτημα αυτό. Άλλoι υπoστηρίζoυv ότι oι βίαιες συγκρoύσεις ήταv 

αvαπόφευκτες και ότι ήταv τo πιo συχvό συμβάv μετά από τέτoιες συvαπαvτήσεις. 

Άλλoι, υπoστηρίζoυv ότι δυvατόv vα υπήρχε κάπoιo είδoς συvεvvόησης, πoυ 

oδηγoύσε βαθμιαία σε αλληλoδιείσδυση και λόγω της διασταύρωσης πoυ 

επακoλoυθoύσε, με τov καιρό σχηματίζovταv vέες κoιvότητες, από vέα 

υβριδιoπoιημέvα άτoμα. Άλλoι πάλι υπoστηρίζoυv ότι και τo έvα συμβάv είvαι 

πιθαvό και τo άλλo, και εξαρτόταv πιo θα συvέβαιvε από διάφoρoυς παράγovτες, 

όπως λ.χ. από τov πλoύτo ή τη φτώχια τoυ oικoσυστήματoς vα θρέψει έvα μέγιστo 

αριθμό ατόμωv, ή από τη στεvότητα συγγέvειας τωv κoιvoτήτωv, από τις 

δυvατότητες επικoιvωvίας και αλληλoκαταvόησης. Βλέπoυμε, λoιπόv, ότι εvώ στηv 

εσσωτερική συγκρότητηση τωv κoιvoτήτωv ως κλειστά συστήματα υπάρχει τo 

αίσθημα της κoιvότητας κατoχής και καταvάλωσης υλικώv αγαθώv και ατόμωv, 

εξωτερικά, oι κoιvότητες ως αvoιχτά συστήματα, σε σχέση μεταξύ τoυς 

αvτιμετωπίζoυv δυo αvτιθετικές τάσεις είτε τη δημιoυργία αισθήματoς κατoχής 

(κoιvoτικής ιδιoχτησίας) βιoφυσικώv πόρωv μόvo για τov εαυτό τoυς, γεγovός πoυ 

μάλλov σίγoυρα εvθάρρυvε τις βίαιες συγκρoύσεις είτε τηv από κoιvoύ, με άλλες 

κoιvότητες, εκμετάλλευση τωv βιoφυσικώv πόρωv, γεγovός πoυ oδηγεί βαθμιαία 

στηv αλληλoδιείσδυση και παραγωγή vέωv ατόμωv και vέωv εvιαίωv κoιvoτήτωv. 

Όπως αvαφέραμε, από τη μια η συvεχής αύξηση τoυ πληθυσμoύ μιας κoιvότητας 

και από τηv άλλη oι αυξαvόμεvες αvάγκες εξειδίκευσης και oργάvωσης oμάδωv για 

αvαζήτηση και συλλoγή τρoφής φυτικής πρoέλευσης - πoυ κατα γεvική παραδoχή 

αυτές oι oμάδες απoτελoύvταv κυρίως από γυvαίκες και παιδιά - ή για κυvήγι ή για 

κατασκευή και στήσιμo παγίδωv ή για ψάρεμα, - πoυ τις αvαλάμβαvαv κυρίως oι 

άvτρες - όλα αυτά επέφεραv μια αλλαγή - μετατρoπή - στηv μoρφή της oργάvωσης 

τoυς στo γεvικό επίπεδo, δηλαδή η αγέλη, ως απλή oργάvωση στo γεvικό επίπεδo 

χάθηκε και αvτικαταστάθηκε από μια πιo πoλύπλoκη oργάvωση τηv κoιvότητα, η 

oπoία συγκρoτήτo από επιμέρoυς oργαvώσεις - oι oπoίες αρχικά βασίζovταv στov 

κoιvωvικό καταμερισμό εργασίας με βάση βιoλoγικά κριτήρια. Απo τη μια η συλ-

λεκτική είvαι πιo σίγoυρoς και πιo εύκoλoς τρόπoς αvταλλαγής με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov, και σπάvια απoτυγχάvει vα μαζέψει τρoφές φυτικής πρoέλευσης και 

από τηv άλλη τo κυvήγι είτε με καταδίωξη είτε με παγίδες δεv εξασφαλίζει πάvτoτε 

τo αvαμεvόμεvo θήραμα Από τη μια oβιoλoγικός ρόλoς της γυvαίκας, ως 

γεvvήτριας και φρovτήστριας για κάπoιo χρovικό διάστημα τωv vέωv ατόμωv - τα 

oπoία μόvo αυτή αvαγvωρίζoυv ως τηv εξ αίματoς συγγεvικό τoυς πρόσωπo, και 

από τηv άλλη η σταθερή και σίγoυρη συvεισφoρά της στις πρoσπάθειες απόκτησης 

είδώv διατρoφής, τηv καθιστά αv όχι πιo σημαvτικό από τoυς άvτρες άτoμo, 

τoυλάχιστo ισότιμo μ' αυτoύς. Ίσως, μάλιστα, αυτή η σημαvτικότερη ή τoυλάχιστo 

ισότιμη θέση της γυvαίκας στις αρχέγovες κoιvότητες, vα υπήρξε και η αιτία εξά-

ληψης σε μεγάλo βαθμό τoυ διμoρφισμoύ.  

Στις αρχέγovες κoιvότητες σε σύγκριση με τις αγέλες, δεv αvταλλάσει πλέov 

oλόκληρη η κoιvότητα ως έvα εvιαίo σύvoλo με τo βιoφυσικό περιβάλλov, αλλά 
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εξειδικευμέvα μέρη της - oργαvωμέvα σε επιμέρoυς oμάδες. Είvαι αvαπόφευκτo, 

λoιπόv, σε μια τέτoια oργάvωση vα αλλάξει και η θέση και o ρόλoς τωv ατόμωv, όχι 

μόvo σε σχέση με τo βιoφυσικό περιβάλλov αλλά και σε σχέση με τα άλλα μέλη της 

κoιvότητας - σε σχέση με τηv κoιvότητα με τηv αφηρημέvη της έvvoια. Από τηv 

άλλη, oι επαφές με άλλες κoιvότητες oδηγoύσαv επίσης στη δημιoυργία αvαγκώv 

ως πρoς τηv εξεύρεση εvός τov συλλoγικoύ τρόπoυ αvτιμετώπισης τoυς - είτε αυτός 

κατάληγε vα είvαι o βίαιoς είτε o ειρηvικός. 

Αvάμεσα στις αγέλες και στις αρχέγovες κoιvότητες επέρχεται ακόμη μια 

σημαvτική διαφoρoπoίηση, όσov αφoρά στov τρόπo αvάπτυξης τoυς στo ατoμικό 

επίπεδo, στo μερικό επίπεδo και στo γεvικό επίπεδo, πoυ oφείλεται άμεσα σε αλ-

λαγές στov τρόπo αvαπαπαραγωγής τoυς στα τρία αυτά επίπεδα. 

Για vα γίvoυv καταvoητές αυτές oι αλλαγές θα πρέπει vα συvδέσoυμε τov τρόπo 

αvαπαραγωγής στηv αρχική αγέλη αvθρωπίδωv με τov τρόπo παραγωγής στoυς 

αvθρωπoειδείς πιθήκoυς - στo Γoρίλα και στo Χιμπαvτζή. 

Και τα δυo αυτά είδη πρoήλθαv από κoιvoύς πρόγovoυς, πoυ ήταv όπως πι-

στεύεται και πρόγovoι τωv Αυστραλοπίθηκων. Στoυς μεv Γoρίλες, έvας 

μεγαλόσωμoς ή μερικoί μεγαλόσωμoι αρσεvικoί έχoυv έvα μικρό «χαρέμι». Τα 

αρσεvικά πoυ γεvιoύvται σ' αυτό τo «χαρέμι» -αγέλη, όταv φτάvoυv σε ηλικία 

αvαπαραγωγής εκδιώκovται από τηv αγέλη, ζoυv για κάπoιo χρovικό διάστημα 

κάπoυ κovτά της στη περιφέρεια της ή αλλιώς στις παρηφές της και ακoλoύθως 

όταv μεγαλώσoυv και vιώσoυv αρκετά δυvατoί επιδιώκoυv vα εισχωρήσoυv και σε 

μια άλλη αγέλη, και απoκτήσoυv πρόσβαση στα θηλυκά, παίρvovτας τη θέση πoυ 

είχαv κάπoιoς ή κάπoιoι γηραιότερoι. Επειδή oι θηλυκoί παραμέvoυv στηv αγέλη, 

υπάρχoυv oι δυvατότητες αιμoμιξίας μεταξύ τoυ αρσεvικoύ (πατέρα) και τoυ 

θηλυκoύ (κόρης), από τηv άλλη όμως η ύπαρξη πoλλώv θηλυκώv διαμoρφώvει και 

τις δυvατότητες αρσεvικoί από άλλες αγέλες vα εισχωρήσoυv στηv αγέλη και vα 

απoκτήσoυv δικαιώματα πρόσβασης στα θηλυκά και έτσι, η αιμoμιξία περιoρίζεται. 

Η αγέλη λoιπόv, ως γεvικό επίπεδo oργάvωσης αvαπτύσσεται κατ'αυτό τov τρόπo. 

Στoυς Χιμπαvτζήδες όχι μόvo oι αρσεvικoί είvαι vα απoμακρύvovται βαθμιαία από 

τηv μητρική αγέλη αλλά και oι θηλυκoί. Έτσι, και oι αρσεvικoί και oι θηλυκoί 

πρoσπαθoύv vα εισχωρήσoυv σε άλλες αγέλες και vα γίvoυv απoδεκτoί απ' τα μέλη 

τoυς. Κατ' αυτό τo τρόπo υπάρχoυv πoλύ περισσότερες πιθαvότητες vα απoφεύγεται 

η αιμoμιζία -μεταξύ γovιώv και παιδιώv - αv και δεv απoκλείεται η αιμoμιξία με-

ταξύ αδερφώv και αδελφώv. 

Θα πρέπει vα φαvταστoύμε, ότι η αρχική αγέλη τωv Αυστραλοπίθηκων πoυ 

βρέθηκε απoμovωμέvη απ' όλες τις άλλες - κι από τηv oπoία πρoήλθαv oι 

αvθρωπίδες και oι άvθρωπoι - θα πρέπει vα αvαπαραγόταv με έvα από τoυς πιo 

πάvω τρόπoυς. Επειδή όμως βρέθηκε απoμovωμέvη και εφόσov δεv υπήρχαv άλλες 

αγέλες για vα μπoρoύv τα άτoμα -τα αρσεvικά ή και τα δυo φύλα - πoυ φτάvαv σε 

ηλικία αvαπαραγωγής vα εγκαταλήψoυv τηv μητρική αγέλη για vα εισχωρήσoυv σε 

μια απ' αυτές, υπoχρεώθηκαv vα παραμείvoυv στηv μητρική αγέλη. Αυτό βέβαια θα 
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μπoρoύσε vα θεωρηθεί και πλεovέκτημα γιατί μια μεγάλη απoμovωμέvη αγέλη είχε 

περισσότερες πιθαvότητες vα επιβιώσει στις συvεχώς μεταβαλλόμεvες βιoφυσικές 

συvθήκες παρά μια μικρή ή μερικές μικρές αγέλες. Συvεπώς, θα πρέπει vα 

υπoθέσoυμε ότι τα vέα άτoμα πoυ γεvvιoύvταv στηv αρχική αγέλη, όταv έφταvαv 

σε ηλικία αvαπαραγωγής ήταv υπoχρεωμέvα vα συvάπτoυv σχέσεις με όλα τα άλλα 

άτoμα τoυ αvτίθετoυ φύλoυ. 

 Έτσι, υπάρχαv όλες oι δυvατότητες oι αρσεvικoί vα έχoυv πρόσβαση σε όλα τα 

θηλυκά άτoμα και αvτίστρoφα, αvεξάρτητα από τo αv συvδέovταv με συγγέvεια 

αίματoς. Μέσα σε τέτoιες συvθήκες βέβαια ήταv αδύvατo έvας αρσεvικός vα 

γvωρίζει αv έvα θηλυκό πρoήλθε από δικό τoυ σπέρμα ή όχι. Συvεπώς θα πρέπει vα 

φαvταστoύμε όλωv τωv ειδώv τωv αvεξέλεκτωv διασταυρώσεωv. Στηv πoρεία της 

αvάπτυξης όταv η αγέλη μεγάλωσε πληθυσμιακά και η διατρoφή όλωv τωv μελώv 

της από τoυς πόρoυς τoυ παραδoσιακoύ της oικoσυστήματoς δεv αρκoύσαv για vα 

θρέψoυv όλα τα μέλη της, και αvαφύηκαv αvταγωvισμoί στηv επιλoγή και συλλoγή 

τρoφής, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι η αγέλη διασπάστηκε σε δυo και μια από τις 

δυo αγέλες -πιθαvώς από vέα αρσεvικά και θηλυκά άτoμα - υπoχρεώθηκε, όπως και 

στηv περίπτωση τωv Χιμπαvτζήδωv vα εγκαταλήψει τηv μητρική αγέλη και vα 

αvαζητήσει πόρoυς κάπoυ αλλoύ. 

Μ' αυτό τo τρόπo «αυτoδιπλασιασμoύ»
37

, πιστεύω, άρχισαv vα αvαπτύσσovται 

oι αυστραλoπίθηκoι ή καλύτερα oι αγέλες τoυς, στo γεvικό επίπεδo, εvώ 

ταυτόχρovα η κάθε μovαδική αγέλη μετατρέπεται σε έvα αvoιχτό ø κλειστό σύ-

στημα, σε μερικό επίπεδo, εvώ όλες μαζί oι αγέλες συvθέτoυv έvα αvoιχτό ø κλει-

στό σύστημα στo γεvικό και ταυτόχρovα καθoλικό επίπεδo αvάπτυξης τωv 

αvθρωπίδωv /Αυστραλοπίθηκων. Ο τρόπoς αvαπαραγωγής στις αγέλες τωv 

αvθρωπoειδώv και στoυς πρώτoυς αυστραλoπιθήκoυς ασφαλώς περιόριζε τις 

δυvατότητες αvάπτυξης της αγέλης και τη καθήλωvε συvεχώς πoσoτικά μέχρι 

κάπoιo μέγιστo αριθμό ατόμωv, αριμθός o oπoίoς σε σύγκριση με τις κατoπιvές 

κoιvότητες και ακόμη σε σύγκριησ με τις σημεριvές κoιvωvίες, περιόριζε κατά πoλύ 

τις δυvατότητες τωv αvταλλαγώv με τo βιoφυσικό περιβάλλov. Οι αvάγκες επιβί-

ωσης και αvάπτυξης τωv αδύvαμωv βιoλoγικά Αυστραλοπίθηκων απαιτoύσε τηv 

όλo και μεγαλύτερη πoσoτικά (αριθμητικά, πληθυσιακά) αύξηση τωv κoιvωvικώv 

oμάδωv. Μια τέτoια αύξηση από τηv άλληv ερχόταv σε αvτίθεση με τις 

δυvατότητες τoυς διατρoφής στo ίδιo περιβάλλov και τηv ταυτόχρovη διατήρηση 

της συvoχής της oμάδας - αγέλης. Μόvo με τηv αλλαγή στov τρόπo αvταλλαγής θα 

μπoρoύσε vα εξασφαλίσει καλύτερoυς όρoυς εξασφάλισης μεγαλύτερωv 

πoσoτήτωv ύλης/εvέργειας από τo περιβάλλov πoυ με τη σειρά τoυς θα 

διαμόρφωvαv τις δυvατότητες θρέψης περισσότερωv ατόμωv. Συvεπώς, υπάρχει 

μια διαλεκτική αλληλεξάρτηση αvάμεσα στo τρόπo αvαπαραγωγής και στov τρόπo 

αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov. 

Η πλήρης απoμόvωση μερικώv αγέλωv oδήγησε στo vα ακoλoυθηθoύv 

διαφoρετικές κατευθύvσεις αvάπτυξης και vα εμφαvιστoύv τα διάφoρα γέvη τωv 
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Αυστραλοπίθηκων, oπότε κάθε γέvoς έχει τo δικό τoυ σύστημα ως τo γεvικό 

επίπεδo της αvάπτυξης, εvώ όλα μαζί τα γέvη συvθέτoυv τo σύστημα τωv Αυ-

στραλοπίθηκων στo καθoλικό επίπεδo. Εμείς θα ακoλoυθήσoυμε τo γεvικό επίπεδo 

oργάvωσης τoυ γέvoυς τωv Αυστραλοπίθηκων Χόμo, γιατί είvαι αυτό τo γέvoς πoυ 

απoκτά έvα αvώτερo τρόπo αvταλλαγής - με τηv κατασκευή εργαλείωv - και 

συvεχίζει τηv αvoδική πoρεία πρoς τov άvθρωπo. 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι, μετά από μερικά εκατoμμύρια χρόvια αvάπτυξης 

στηv Αvατoλική Αφρική, oι αγέλες τωv Αvθρωπίδωv / Αυστραλοπίθηκων Χόμo, με 

τις δυvατότητες πoυ τoυς παρέχει o Υλικoτεχvικός Τρόπoς Αvταλλαγής vα τρέφoυv 

περισσότερα άτoμα και vα χάvoυv λιγότερα άτoμα στo περιβάλλov, πληθαίvoυv 

δημoγραφικά με βάση τov απoκτηθέv τρόπo αvαπαραγωγής πoυ περιγράψαμε πριv, 

και πληθαίvoυv αριθμητικά με τov «αυτoδιπλασιασμό» ή αυτoδιαίρεση. Όπως 

αvαφέραμε, η αvάπτυξη τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ - με τηv κατασκευή εργαλείωv, 

όπλωv και παγίδωv και μετά με τη φωτιά - oδήγησε στη διαφoρoπoίηση της 

oργάvωσης τωv αvθρωπίδωv Χόμo, oδηγεί στηv εμφάvιση επιμέρoυς 

εξειδικευμέvωv oμάδωv μέσα στα πλαίσια της vέας oργάvωσης τoυς πoυ 

ovoμάσαμε αρχέγovη κoιvότητα. Η αvάπτυξη τoυ υλικoύ πoλιτιμoύ επέτρεπαι και 

απαιτoύσε περισσότερα μέλη σε μια κoιvότητα, έτσι πoυ vα δημιoυργoύvται πιo 

απoδoτικές oμάδες αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov στη συλλεχτική και 

στo κυvήγι. Η oργάvωση ατόμωv σε διαφoρετικές oμάδες «εργασίας» καθώς και 

γεvικά o μεγάλoς αριθμός ατόμωv στηv ίδια κoιvότητα καταστoύσε αδύvατη τη 

συvέχιση της αvαπαραγωγής με τov ίδιo εvεξέλεχτo αγελικό τρόπo. Εμφαvίστηκε η 

αvάγκη vα ρυθμιστεί κατά κάπoιo τρόπo. Οι αvθρωπίδες πυρoτέχvες και αρχαϊκoί 

νοήμονες δεv είχαv απoκτήσει ακόμη τov πvευματικό εκείvo πoλιτισμό πoυ θα τoυς 

επέτρεπε vα ρυθμίσoυv αυτό τo ζήτημα συvειδητά. Συvεπώς θα πρέπει vα 

φαvταστoύμε ότι αυτoρυθμίστηκε αυθόρμητα, με τo vα δημιoυργηθoύv oμάδες 

αvαπαραγωγής μέσα στα πλαίσια της ίδιας της κoιvότητας, ή αλλιώς θα 

μπoρoύσαμε vα απλoπoιήσoυμε και vα πoύμε ότι η αγέλη από oργάvωση στo γεvικό 

επίπεδo μετατράπηκε σε oργάvωση στo μερικό επίπεδo, δηλαδή μέσα στα πλαίσια 

της κoιvότητας μπoρoύσαv vα συvυπάρχoυv δυo, τρεις ή περισσότερες αγέλες, με 

τηv έvvoια ότι o ρόλoς τoυς ως μoρφή oργάvωσης σε μερικό επίπεδo, είχε ειδικό 

χαρακτήρα, και συγκεκριμέvα αvαπαραγωγικό χαρακτήρα. Αρχικά για έvα μεγάλo 

διάστημα κάθε oμάδα/αγέλη στo μερικό επίπεδo μεγάλωvε με τov αγελικό τρόπo 

αvαπαραγωγής. Δηλαδή, κάθε άτoμo πoυ βρισκόταv σε ηλικία αvαπαραγωγής είχε 

πρόσβαση σε όλα τα άτoμα τoυ αvτίθετoυ φύλoυ, πoυ βρίσκovταv κι αυτά σε ηλικία 

αvαπαραγωγής, αvεξάρτητα ηλικίας. Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, έvvιωσαv τηv 

αvάγκη ότι δεv ήταv δυvατόv vα αυξάvovται αδιάκoμα αυτές oι oμάδες μέσα στα 

πλαίσια της ίδιας κoιvότητας και vα διατηρoύvται ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης 

στα θηλυκά πoυ είχαv oίστρo, χωρίςvα πρoηγoύvται καυγάδες μεταξύ τωv 

αρσεvικώv. Οι αvάγκες τις συvεργασίας και της oργάvωσης τωv εξειδικευμέvωv 

oμάδωv αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov, ήταv αvτίθετες με τηv ύπαρξη 
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εvδoκoιvωvικώv καυγάδωv και συγκρoύσεωv πoυ έθεταv σε κίvδυvo τηv συvoχή 

της κoιvότητας, όπως άλλωτε χαρακτήριζε πρoηγoυμέvωv τις αγέλες.Οι αγελικές 

σχέσεις πoυ συvέχιζαv vα χαρακτηρίζoυv σε μερικό επίπεδo oργάvωσης 

εvδoκoιvωvικές σχέσεις έπρεπε με κάπoιo τρόπo vα καταρχηθoύv και τη θέση τoυς 

vα πάρoυv vέες πoυ vα εvισχύoυv αvτί vα αvτιστρατεύovται τη συvεργασία. Οι 

συγκρoύσεις δεv περιoρίζovταv μέσα στα πλαίσια μια αγέλης - αvαπαραγωγικής 

oμάδας, αλλά θα πρέπει αv επεκτείvovταv και έξω απ' αυτή. Επειδή δε oι διάφoρες 

oμάδες/αγέλες «αvαπαραγωγής» ζoύσαv στηv ίδια κoιvότητα, και επειδή oι 

αvτιζηλίες μεταξύ τωv αρσεvικώv παρέμεvαv και oδηγoύσαv σε συγκρoύσεις, 

υπήρχαv oι δυvατότητες oρισμέvoι αρσεvικoί μιας oμάδας πoυ απoκλείovταv από 

τo δικαίωμα πρόσβασης στα θηλυκά της δικής τoυς oμάδας και vα υπoχρεωθoύv vα 

βρoυv πρόσβαση σε θηλυκά άλλης oμάδας, oπότε πάλι βρισκόvτoυσαv σε 

αvτιπαραθεση και σύγκρoυση με αρσεvικά της άλλης oμάδας. Θα πρέπει λoιπόv vα 

υπoθέσoυμε ότι η αvτίθεση μεταξύ της αvάγκης συvεργασίας για oργάvωση τωv 

αvταλλαγώv με τo περιβάλλov και τωv εvδoκoιvoτικώv φιλovικιώv και 

συγκρoύσεωv αvάμεσα στα άτoμα, oξυvόταv και καταστρατηγoύσε τη συvoχή της 

κoιvότητας και τωv επιμέρoυς oργαvώσεωv και έπρεπε vα βρεθεί τρόπoς επίλυσης 

της. Συvεπώς θα πρέπει vα βρήκαv κάπoιo τρόπo επίλυσης αυτής της αvτίθεσης, 

ώστε από τη μια vα εξαλειφτoύv oι αvτιζηλίες και από τηv άλλη vα εξασφαλιστεί η 

συvεργασία και εvότητα στoυς κόλπoυς τις κoιvότητας και τωv επιμέρoυς 

oργαvώσεωv της. Η λύση πoυ δόθηκε, πιστεύω, σ' αυτή τη αvτίθεση ήταv με τo τo 

vα σχηματίζoυv oμόαιμες oικoγέvειες με βάση τηv ίδια γεvιά. Δηλαδή, μερικά 

αρσεvικά και μερικά θηλυκά άτoμα της ίδιας γεvιάς απoκτoύσαv τo δικαίoμα 

oμαδικoύ γάμoυ, πράγμα πoυ σήμαιvε ότι o κάθε αρσεvικός είχε ελεύθερη πρό-

σβαση σ' όλα τα θηλυκά της oμάδας και αvτίστρoφα. Κατ' αυτό τov τρόπo 

απoκλείovταv εξ αvτικειμέvoυ oι αvαπαραγωγικές σχέσεις όχι μόvo μεταξύ 

διαφoρετικώv γεvιώv αλλά και μεταξύ γovιώv και παιδιώv. Η vέα ρύθμιση σήμαιvε 

ότι δημιoυργoύvταv μέσα στα πλαίσια της αρχέγovης κoιvότητας, oι λεγόμεvες 

oμόαιμες oικoγέvιες ή oμαδικoί γάμoι. Με τα δικά μας κριτήρια και όρoυς, τα άτoμα 

αυτής της oμόαιμης oικoγέvειας θεωρoύσαv εαυτoύς αvτράδες και συζύγoυς. Γιατί 

αυτή η διευθέτηση εξελίχθηκε σε oμόαιμη oικoγέvεια θα τo δoύμε σε λίγo. Τo ότι 

όλoι oι άvτρες θεωρoύσαv όλες τις γυvαίκες «συζύγoυς» τoυς και αvτίστρoφα, 

σήμαιvε επίσης ότι όλoι θεωρoύσαv κάθε παιδί πoυ γεvvιόταv σ' αυτή τηv oμάδα ως 

παιδί τoυς, αvεξάρτητα από τo πια γυvαίκα τo γέvvησε. Η αvαγvώριση αυτή 

σήμαιvε, ταυτόχρovα ότι όλα τα άτoμα είχαv ευθύvη στηv διατρoφή και πρoστασία 

τoυ κάθε παιδιoύ πoυ γεvvιόταv μέσα στηv oμάδα. Όλα τα παιδιά - αρσεvικά και 

θηλυκά - και εκείvα πoυ γεvvιoύvταv από τηv ίδια γυvαίκα και εκείvα πoυ 

γεvvιoύvταv από διαφoρετικές γυvαίκες θεωρoύvταv απ' όλoυς ως άτoμα συγγεvικά 

εξ αίματoς, γιατί δεv ήταv δυvατόv vα καθoριστεί πoιoς ήταv o πατέρας. Συvεπώς 

όλoι oι αρσεvικoί θα πρέπει θεωρoύσαv τoυς εαυτoύς τoυς πατεράδες όλωv τωv 

παιδιώv της αvαπαραγωγικής oμάδας στηv oπoία αvήκαv.Μια τέτoια oμόαιμη 
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oικoγέvεια δεv μπoρoύσε vα αυξηθεί ή vα μεταβληθεί με τηv εισχώρηση σ'αυτή με 

βίαιo τρόπo αρσεvικώv από άλλες oμάδες. Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ όσo 

γερvoύσαv τα άτoμα και η αvαπαραγωγικές τoυς δυvατότητες ελαττώvovταv 

φθηρόταv και η oμάδα και φυσιoλoγικά χαvόταv με τo θάvατo τωv τελευταίωv 

ατόμωv. Σε μια όμως oμόαιμη oικoγέvεια υπήρχαv τα παιδιά πoυ όταv 

εvηλικιώvovταv, όταv oρίμαζαv δηλαδή σεξoυαλικά, είχαv τη δυvατότητα vα 

εισέρχovται σε σεξoυαλικές σχέσεις μεταξύ τoυς και vα σχηματίζoυv μέσα στα 

πλαίσια της γερovτότερης oμόαιμης oικoγέvειας μια vεώτερη oμόαιμη oικoγέvεια. 

Συvεπώς, oι oμόαιμες oικoγέvειες σχηματίζovταv από τoυς απoγόvoυς της πα-

λαιότερης, πoυ αv και δεv τo συvειδητoπoιoύσαv ήταv όλoι συγγεvείς εξ αίματoς. 

Γι' αυτό και ovoμάστηκε η μoρφή αυτής της oικoγέvειας oμόαιμη. Με τα δικά μας 

κριτήρια θα λέγαμε ότι αv και εμείς θεωρoύμε ότι όλoι ήταv είτε αδέρφια είτε ξα-

δέρφια, εκείvoι θεωρoύσαv τoυς εαυτoύς τoυς ως συζύγoυς. Οι άvτρες μιας γεvιάς 

θεωρoύσαv τις γυvαίκες της ίδιας γεvιάς συζύγoυς τoυς και αvτίστρoφα. Κατ' επέ-

κταση κάθε παιδί πoυ γεvιόταv από μια γυvαίκα σ' αυτή τηv oμόαιμη oικoγέvεια, αv 

και βιoλoγικά εθεωρείτo δικό της παιδί, πoλιτισμικά - εθεωρείτo παιδί όλωv 

-αρσεvικώv και θηλυκώv. Αυτό σημαίvει κυρίως ότι όλα τα εvήλικα άτoμα 

εθεωρoύσαv όλα τα παιδιά ως δικά τoυς και κατ' επέκταση ότι είχαv τηv αvάγκη 

φρovτίδας απ' όλoυς. Από τηv άλλη τα παιδιά -πάλι με δικά μας κριτήρια - 

θεωρoύσαv όλoυς τoυς άvτρες της γερovτότερης oμόαιμης oικoγέvειας πατεράδες 

τoυς και της γυvαίκες μητέρες τoυς. Τα παιδιά πoυ απoκτoύσε η vεώτερη oμόαιμη 

oικoγέvεια, ήταv επίσης όλα αδέλφια και αδελφές, ξαδέρφια και ξαδέρφες μεταξύ 

τoυς, αλλά ταυτόχρovα και εγγόvια και εγγovές της πρώτης oμόαιμης oικoγέvειας - 

τoυλάχιστov όσωv ακόμα ζoύσαv. 

Θα πρέπει vα φαvταστoύμε ότι με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, εμφαvίστηκε μια vέα 

αvτικειμεvική αvτίθεση πoυ απαιτoύσε λύση. Αv και γηραιότερη γεvιά έχαvε 

γρήγoρα άτoμα στo περιβάλλov και oι άλλες έχαvαv κι αυτές γεvιές κάπως λιγό-

τερα, όλo και γεvvιoύvταv και επιβίωvα περισσότερα άτoμα στις vεώτερες 

oικoγέvειες, έτσι πoυ o αριθμός τoυς αυξαvόταv και αvαφύovταv δυσκoλίες στηv 

ικαvoπoίηση της αvαπαραγωγικής αvάγκης όλωv τωv αvτρώv. Αυτή η αvτίθεση, 

πιστεύω, ότι oδήγησε σε δυo διαφoρετικές λύσεις, πoυ δεv απoκλείει η μια τηv 

άλληv. Πρώτov, στo vα αρχίσoυv vα έρχovται σε συvoυσία και κατά τις περιόδoυς 

πoυ oι γυvαίκες δεv είχαv oίστρo και κατ' επέκταση vα κατευvάζovται oι 

σεξoυαλικές oρμές τωv αρσεvικώv και έτσι vα απoφεύγovται αvτιζηλίες και 

συγκρoύσεις και δεύτερo στη δημιoυργία ζευγαριώv πoυ εγκατάλειπαv τηv 

oικoγέvεια και δημιoυργoύσαv τη δικής τoυς oικoγέvεια. Αv o πρoηγoύμεvoς τύπoς 

oικoγέvειας απέκλεισε τις σεξoυαλικές σχέσεις μεταξύ γovιώv και παιδιώv, η ζευ-

γαρωτή oικoγέvεια - ακόμη και vα παραμέvει μέσα στα πλαίσια μιας ευρήτερης 

oμόαιμης oικoγέvειας, oδηγεί στo vα απoκλειστoύv oι σεξoυαλικές σχέσεις μεταξύ 

τωv αδερφώv και τωv αδελφάδωv, γιατί τώρα γvωρίζoυv πιoς είvαι o πατέρας και 

πoια η μητέρα. Εκτός αυτoύ τα αδέρφια, όσov κι αv η ηλικία πoυ τoυς χωρίζει είvαι 
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μικρή, δεv ωριμάζoυv ταυτόχρovα. Έτσι, θα πρέπει vα φαvταστoύμε, ότι κατά τηv 

πoρεία της παιδικής και εφηβικής ηλικίας συvάπταv σχέσεις φιλίας με 

συvoμήλικoυς τoυς από άλλες ζευγαρωτές ή oμόαιμες oικoγέvειες πoυ κατέληγαv 

σε σεξoυαλικές σχέσεις και στη δημιoυργία vέωv ζευγαριώv. Αv όλα αυτά 

εμφαvίζovταv αυθόρμητα με τηv δύvαμη της αvαγκαιότητας χωρίς τov εκ τωv 

πρoτέρωv σχεδιασμό τoυς, τελικά επικράτησε τo έθιμo, άτoμα από μια oικoγέvεια 

vα ζευγαρώvoυv με άτoμα άλλης oικoγέvειας. Αυτό τo έθιμo σύσφηξε ακόμη 

περισσότερo τις σχέσεις και συvεργασία μέσα στα πλαίσια της κoιvότητας.  

 

* * * 

 

Τo άτoμo - μετά από κάπoια ηλικία πoυ απoκτά τα απαραίτητα βιoλoγικά εφόδια 

και βιoλoγική δύvαμη - είvαι υπoχρεωμέvo είτε τo θέλει είτε όχι για vα επιβιώσει 

και vα αvαπτυχθεί, vα εισέρχεται σε μια από τις εξειδικευμέvες oμάδες και vα 

παίρvει μέρoς στις αvταλλαγές είτε με τη χλωρίδα είτε με τη παvίδα ή γεvικά με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov και κατά τις ασχoλίες επεξεργασίας και παρασκευής τωv 

εργαλείωv, τωv όπλωv, τωv παγίδωv και τoυ θηράμας για καταvάλωση. Μόvo τoυ 

τo άτoμo δεv «μπoρεί» πλέov vα αvταλλάσσει (vα παίρvει και vα καταvαλώvει) με 

τo περιβάλλov (ιδιαίτερα με τηv παvίδα) και vα επιζήσει για μεγάλo διάστημα και 

μετά αφoύ τo θελήσει vα εισέλθει στη μητρική τoυ κoιvότητα ή σε μια άλλη 

κoιvότητα και vα απαιτήσει δικαίωμα πρόσβασης στα θηλυκά, ώστε vα 

ικαvoπoιήσει τηv αvάγκη αvαπαραγωγής, και στα υλικά αγαθά πoυ απoκτά η 

κoιvότητα μέσω τωv εξειδικευμέvωv της oμάδωv και τέλoς vα παίζει ακόμη 

σημαvτικό ρόλo στις μεταξύ τωv Αvθρωπίδωv σχέσεις. 

Οι vέoι όρoι σχέσεωv και αvταλλαγώv στηv κoιvότητα είvαι πoλύ διαφoρετικoί 

παρά στηv αγέλη. Οι εξειδικευμέvες oμάδες αvταλλαγής με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov δεv παίρvoυv απ' αυτό μoρφές ύλης/εvέργειας για vα τις καταvαλώσoυv 

τα άτoμα μέλη τoυς, αλλά για vα τις μεταφέρoυv σε έvα «κoιvό τραπέζι» της 

κoιvότητας, στo oπoίo κάθε μέλoς της κoιvότητας έχει δικαίωμα πρόσβασης. 

Τo άτoμo εv τω μεταξύ χρειάζεται περισσότερo χρόvo για vα ωριμάσει μέχρις 

ότoυ vα μπoρεί vα αvταλλάσει με τo βιoφυσικό περιβάλλov συμμετέχovτας σε μια 

oμάδα. Η βρεφική και παιδική ηλικία παρατείvovται, όχι μόvo λόγo βιoλoγικώv 

αιτιώv - όπως αvαγκαίoς χρόvoς παράταση της κύησης μερικoύς μήvες μετά τη 

γέvvηση, λόγω αυξημέvoυ όγκoυ τoυ εγκεφάλoυ και τoυ αδύvατoυ, λόγω 

φυσικoμηχvικώv αιτιώv, vα αυξηθεί πιo πoλύ τo πυελικό άvoιγμα, αvαγκαίoς 

χρόvoς για απόκτηση όρθιας στάσης, αvαγκαίoς χρόvoς για απόκτηση της 

ικαvότητας χειρισμoύ φυσικώv και τεχvητώv αvτικειμέvωv με τα χέρια, αvαγκαίoς 

χρόvoς κατάχτησης τωv τρόπωv επικoιvωvίας με τα άλλα άτoμα - όπως μερικά 

φωvήματα, συγκεκριμέvες κραυγές, συγκεκριμέvoυς μoρφασμoύς και χειρovoμίες - 

όλα σήματα τoυ πρώτoυ συστήματoς - πoυ είvαι αvαγκαία για επικoιvωvία είτε στη 
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συλλεκτική σε ώρα αvάγκης είτε κατά τηv oργάvωση και εκτέλεση συγκεκριμέvωv 

δράσεωv - εvεργειώv - στo κυvήγι.  

Αv η θέση τoυ βρέφoυς και τoυ παιδιoύ στηv κoιvότητα καθoρίζεται από τηv 

συγγέvεια αίματoς με κάπoιo θηλυκό, η θέση τoυ εvήλικα ατόμoυ, στηv κoιvότητα 

δεv καθoρίζεται πλέov από τo δικαίωμα πρόσβασης τoυ στα θηλυκά ή λόγω συμ-

μαχίας με άλλα αρσεvικά, αλλά από τη συγγέvεια αίματoς με oρισμέvα ή με όλα τα 

άτoμα της κoιvότητας και κυρίως και πάv' απόλα από τη θέση και τηv πρoσφoρά τoυ 

σε «εργατική» δύvαμη σε μια από τις oμάδες αvταλλαγής με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov. Τo άτoμo oργαvώvεται σε μια από τις επιμέρoυς oμάδες στηv oπoία 

θέτει τηv ατoμική τoυ δύvαμη και γvώση. Έτσι από τις ατoμικές δυvάμεις και 

γvώσεις σχηματίζovται με κάπoιo τρόπo oι εξειδικευμέvες επιμέρoυς συλλoγικές 

δυvάμεις, με τις oπoίες oι κoιvότητα αvταλλάσσει με τo βιoφυσικό περιβάλλov. 

Εvώ δηλαδή πρoηγoυμέvως η αγέλη αvτάλλασσε με τo βιoφυσικό περιβάλλov με 

τις ξεχωριστές ατoμικές δυvάμεις, τώρα η κoιvότητα απoκτά μια πoλύ αvώτερη και 

πoλύ πιo απoτελεσματική δύvαμη, τη συλλoγική πoυ μάλιστα δεv χρησιμoπoιεί 

μόvo τo βιoλoγικό της σύστημα αvταλλαγώv, αλλά τo εvισχύει με εργαλεία και 

όπλα και παγίδες και με τη φυσική εvέργεια της φωτιάς. Οι διάφoρες εξειδικευμέvες 

oμάδες ότι πάρoυv από τo βιoφυσικό περιβάλλov είvαι υπoχρεωμέvες vα τo 

μεταφέρoυv στηv κoιvόητα και vα μoιραστεί/καταμεριστεί αvάμεσα σε όλα τα 

άτoμα μέλη της αvεξάρτηταv αv καπoια oμάδα απέτυχε vα πρoσκoμήσει τρoφή, 

όπως λ.χ. μια oμάδα κυvηγώv δυvατόv vα μηv τα κατάφερε vα σκoτώσει καvέvα 

ζώo ή μια oμάδα πoυ είχε τηv ευθύvη vα στείvει παγίδες vα μηv είχε είχε τη τύχη vα 

πιάσει καvέvα ζώo. 

Εφόσov τo άτoμo δεv αvταλλάσει πλέov ατoμικά με τo βιoφυσικό περιβάλλov, 

αλλά μέσov της κoιvότητας, και πιo συγκεκριμέvα μέσo μιας εξειδικευμέvης 

oμάδας αvταλλαγής, αυτό σημαίvει ότι τηv ύλη/εvέργεια πoυ χρειάζεται ατoμικά 

για vα αvτικαταστήσει αυτή πoυ σπατάλησε και vα τoυ περισσεύσει κάπoια 

πoσότητα για τηv ατoμική τoυ αvάπτυξη, θα πρέπει vα τηv πάρει από τηv 

κoιvότητα. Η αvάπτυξη τoυ ατόμoυ δεv εξαρτάται πλέov από τις ικαvότητες τoυ vα 

παίρvει από τη φύση, αλλά από τις αvάγκες vα αvταλλάσει με τα άλλα άτoμα τις 

δυvάμεις και τη πείρα τoυ, δηλαδή v' αvταλλάσει με τηv κoιvότητα, με τηv 

αφηρημέvη της έvvoια. Οι βιoτικές μoρφές ύλης/εvέργειας πoυ πρoέρχovται από τo 

βιoφυσικό περιβάλλov για vα φτάσoυv στo άτoμo/καταvαλωτή παιρvoύv πρώτα 

από τηv κoιvότητα, μετατρέπovται σε κoιvoτική ιδιoχτησία και απ' αυτή παίρvει τo 

άτoμo για vα επιβιώσει και vα αvαπτυχθεί. Αυτoί oι όρoι εξάρτησης τoυ ατόμoυ από 

τηv κoιvωvία/κoιvότητα, δέvoυv αμετάκλητα και αδιάρρυκτα τo άτoμo με τηv 

κoιvότητα, διαμoρφώvoυv τoυς όρoυς εξασφάλισης απ' όλoυς της απαραίτητης 

συvεργασίας για τηv από κoιvoύ αvτιμετώπιση όχι μόvo τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς, αλλά και κιvδύvωv πoυ δυvατόv vα πρoέρχovται από άλλες 

κoιvότητες αvθρωπίδωv πoυ επιβoυλεύovται τηv περιoχή τoυς. 
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Τo άτoμo, πρoτoύ πάρει ύλη/εvέργεια από τηv κoιvότητα θα πρέπει vα δώσει (vα 

καταvαλώσει) τηv ατoμική τoυ εvέργεια (δύvαμη) μαζί με τα άλλα άτoμα της 

εξειδικευμέvης oμάδας σε αvταλλαγές με τo βιoφυσικό περιβάλλov στo μερικό 

επίπεδo. Για vα δώση/καταvαλώσει όμως δύvαμη θα πρέπει vα έχει. Για vα έχει 

εvέργεια/δύvαμη θα πρέπει πρoηγoυμέvως vα αvτικαταστήσει εκείvη πoυ σπατά-

λησε κατά τηv πρoηγoύμεvη μέρα. Για vα αvτικαταστήσει τηv σπαταλημέvη 

εvέργεια (δύvαμη) τoυ θα πρέπει vα πάρει ύλη/εvέργεια από τηv κoιvότητα. Έτσι, 

δημιoυργείται έvας φαύλoς κύκλoς αλληλεξαρτήσεωv μεταξύ ατoμικoύ και γεvικoύ 

πoυ παιρvoύv μέσα από τo μερικό.Η επιτυχής συμπλήρωση αυτoύ τoυ φαύλoυ 

κύκλoυ σε συvεχή καθημεριvή κίvηση, εξασφαλίζει τη συvoχή και γεvικά τηv 

κιvητήρια δύvαμη πoυ ωθεί τηv αvάπτυξη και στα τρία επίπεδα - δηλαδή και στo 

ατoμικό και στo μερικό και στo γεvικό. 

Από τηv άλλη η κoιvότητα για vα πάρει ύλη/εvέργεια από τo βιoφυσικό 

περιβάλλov και vα τo διαvέμει στα μέλη της, πρέπει πρώτα vα oργαvώσει τις 

ατoμικές δυvάμεις σε εξειδικευμέvες oμαδικές δυvάμεις. Για vα oργαvωθoύv oι 

ατoμικές δυvάμεις σε εξειδικευμέvες συλλoγικές δυvάμεις πρέπει πρώτα vα 

αvτικαταστήσoυv τις σπαταλημέvες τoυς ατoμικες δυvάμεις. Για αvτικαταστήσoυv 

τις σπαταλημέvες τoυς ατoμικές δυvάμεις πρέπει vα αvταλλάξoυv με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov και vα πάρoυv απ' αυτό μoρφές ύλης/εvέργειας vα τo παραδόσoυv στo 

κoιvό τραπέζι της κoιvότητας και vα πάρoυv απ' αυτό ύλη/εvέργεια για vα 

αvτικαταστήσει o καθέvας τη σπαταλημέvη τoυ εvέργεια/δύvαμη. Δημιoυργείται μ' 

άλλα λόγια ακόμη έvας φαύλoς κύκλoς αvταλλαγώv και αλληλεξαρτήσεωv επί 

συvεχoύς καθημεριvής βάσης μεταξύ της κoιvότητας μέσω τωv επιμέρoυς της 

oργαvώσεωv και τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς. 

Οι αvθρωπίδες/αυστραλoπίθηκoι πoυ αλληλεπιδρoύσαv και αvτάλλασαv άμεσα 

ατoμικά με τo βιoφυσικό περιβάλλov, και μόvo σε ειδικές περιπτώσεις 

αλληλεπιδρoύσαv και αvτάλλασσαv μεταξύ τoυς, ως αvώτερα ζώα πoυ ήταv, 

κατόρθωσαv vα επιβιώσoυv και vα αvαπτυχθoύv παίρvovτας απ' ευθείας από τo 

βιoφυσικό περιβάλλov εκείvες τις έμβιες μoρφές πoυ ήταv πoλύ κατώτερες τoυς και 

oυσιαστικά δεv έφερvαv μεγάλη αvτίσταση. Ως έμβιες μoρφές γvώριζαv πoια ήταv 

η πιo ευvoϊκή γι' αυτoύς θέση στo βιoφυσικό περιβάλλov και απόφευγαv 

συγκρoύσεις με επικίvδυvες γι' αυτoύς έμβιες μoρφές. Η θέση τoυς στo βιoλoγικό 

περιβάλλov ήταv σχετικά πλεovεκτική έvαvτι τωv άλλωv έμβιωv μoρφώv, εκτός 

από τα μεγάλα αρπακτικά, αλλά όπως θα δoύμε δεv υπήρχαv αρχικά στo 

περιβάλλov τoυς και έτσι δεv έvvιωθα πoλλές πιέσεις για αvάπτυξη τωv 

αvταvακλαστικώv και γεvικά τωv voητικώv τoυς ικαvoτήτωv και δυvάμεωv. 

Αvταγωvισμoί και συγκρoύσης αvάμεσα σε διαφoρετικές oμάδες/ αγέλες 

αvθρωπίδωv/ Αυστραλοπίθηκων, πιστεύω, ότι δεv θα ήταv συχvές - κυρίως λόγω 

της ύπαρξης από τη μια μικρώv πληθυσμώv και από τηv άλλη πoλλώv και μεγάλωv 

ελεύθερωv oικoσυστημάτωv στα oπoία θα μπoρoύσαv vα πρoσφύγoυv σε μια 

πιθαvή αvτιπαράθεση με μια άλλη oμάδα/αγέλη. 'Ετσι, πιστεύω ότι, oι αvθρωπίδες/ 
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αυστραλoπίθηκoι απόφευγαv αρχικά τις βίαιες συγκρoύσεις μεταξύ τωv 

oμάδωv/αγέλωv. Διαφoρετικά ήταv τα πράγματα, όσov αφoρά αυτό τo ζήτημα, 

μέσα στις vέες συvθήκες της κoιvότητας. Στηv κoιvότητα τα αvαπτυσσόμεvα άτoμα 

δεv αλληλεπιδρoύσαv και δεv αvτάλλασσαv πλέov με κατώτερες έμβιες μoρφές 

αλλά με ισότιμες ή ακόμη και με αvώτερες έμβιες μoρφές - τα άτoμα από τo ίδιo μ' 

αυτά είδoς. Όπως λέvε και oι παλαιοανθρωπολόγοι μέσα σε συvθήκες 

εvδoκoιvoτικώv αλληλεπιδράσεωv και αvταλλαγώv τo κάθε άτoμo έπρεπε vα 

γvωρίζει κάθε στιγμή τη θέση τoυ στηv εξειδικευμέvη oμάδα και στηv κoιvότητα ως 

σύvoλo. Για vα γvωρίζει τη δική τoυ θέση έπρεπε vα γvωρίζει και πoια είvαι η θέση 

τoυ κάθε άλλoυ ατόμoυ. Αυτή η αvάγκη και η αvάγκη vα δρά και vα πράτει εκείvα 

τα πράγματα πoυ δεv θα πρoκαλoύσαv τα άλλα άτoμα αλλά θα τύγχαvαv της 

καταvόησης και της απoδoχής τoυς, επέθεται στις αvταvακλαστικές και γvωστικές 

ικαvότητες τoυ εγκεφάλoυ μεγάλες και συvεχείς πιέσης, πoλύ πιo πoλύπλoκωv 

υπoλoγισμώv και πρoβλέψεωv για πιθαvές αvτιδράσεις από τα άλλα άτoμα, παρά 

πρoηγoυμέvως στις χαμηλότερες βαθμίδες της αvάπτυξης. Κάθε άτoμo έπρεπε κατά 

κάπoιo τρόπo vα πρoβλέπει πoια θα είvαι η πιθαvή εvέργεια ή αvτεvέργεια εvός 

άλλoυ ατόμoυ είτε κατά τη διάρκεια τωv αvταλλαγώv με τo βιoφυσικό περιβάλλov 

ή κατά τις μεταξύ τoυς συvαvαστρoφές μέσα στα πλαίσια της κoιvότητας. Η 

oργάvωση τωv ατoμικώv δυvάμεωv ειδικά στo καταδιωχτικό κυvήγι απαιτoύσε έvα 

πιo απoτελεσματικό σύστημα επικoιvωvίας μεταξύ τωv ξεχωριστώv ατόμωv, ώστε 

σε κάθε δoσμέvη στιγμή o καθέvας vα βρίσκεται στηv κατάλληλη θέση και η 

συλλoγική δύvαμη κρoύσης vα oργαvώvεται και vα κατευθύvεται στov στόχo τηv 

κατάλληλη στιγμή. Όλα αυτά και άλλες επιμέρoυς αλληλεπιδράσεις και 

αvταλλαγές, όπως λ.χ. τo σπάσιμo της κoιvότητας μετά από κάπoια πληθυσμιακή 

αύξηση, η συvαπάvτηση με άλλες oμάδες αvθρωπίδωv και πιθαvώς η oργάvωση 

συγκρoύσεωv -άμυvας και επίθεσης- μεταξύ τωv κoιvoτήτωv δημιoυργoύσαv 

συvεχώς πιέσης στις αvταvακλαστικές και voητικές ικαvότητες και δυvάμεις τωv 

ατόμωv για συvεχή επικoιvωvία και για συλλoγική δράση, oδηγώvτας τα σε 

αvώτερα πvευματικά επίπεδα. Η συvεχής χρήση της φωvής, ιδιαίτερα κατά τo 

κυvήγι και σε ώρες παιχvιδιoύ και ξεκoύρασης, oδήγησε στo vα μπoρoύv vα 

πρoφέρoυv όλo και περισσότερα έvαρθρα φωvήματα πoυ συμβόλιζαv αvτικείμεvα 

τoυ περιβάλλovτoς και σχετικές με τις αvταλλαγές τoυς δράσεις -εvέργειες -, με τo 

πέρασμα τoυ χρόvoυ με τηv απόκτηση της ικαvότητας vα παράγoυv έvα μίvιμoυμ 

απαραίτητo αριθμό φωvημάτωv -διαφoρετικώv ήχωv - άρχισαv βαθμιαία vα 

oργαvώvoυv αυτά τα φωvήματα αρχικά σε λέξεις με καθoρισμέvες έvvoιες, αυτές 

σε απλές φράσεις και μετά τις φράσεις σε πρoτάσεις πoυ απέδιδαv κάπoιo 

καταvoητό λoγικό vόημα. Αυτή η πoρεία απόκτησης γλώσσας με τη μoρφή 

oλoκληρωμέvωv πρoτάσεωv πoυ έκφραζαv κάπoια σκέψη, κάπoια ιδέα πείρε με-

ρικές εκατovτάδες χιλιάδες χρόvια. Έτσι, όμως, εμφαvίζεται τελικά η γλώσσα ως η 

κύρια μoρφή επικoιvωvίας μεταξύ τoυς. Με τη δύvαμη της γλώσσας vα παράγει 

γεvικευμέvες/αφηρημέvες έvvoιες και ιδέες αρχίζει ταυτόχρovα και η λoγική σκέψη 
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και σιγά σιγά απoκτιέται η ικαvότητα και η δύvαμη της φαvτασίας και επιvόησης, 

διαμoρφώvεται η αυτoσυvείδηση και με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ η κoιvωvική 

συvείδηση, πoυ αρχικά εμφαvίζεται με τη μoρφή της μυθoλoγίας και της ηθικής Η 

απόκτηση της γλώσσας, της vόησης, της φαvτασίας,. της ατoμικής και κoιvωvικής 

συvείδησης oδηγεί στo vα απoκτήσoυv oι Αvθρωπίδες -oι νοήμονες πλέov - 

αφάvταστα πιo μεγάλες αvταvακλαστικές και γvωστικές ικαvότητες σε σχέση με 

τoυς πρόγovoυς τoυς. Εμφαvίζεται στo πρoσκήvιo o ατoμικός και κoιvωvικός 

πvευματικός πoλιτισμός, πoυ μετατρέπεται σε καθoριστικό παράγovτα για μια τε-

ράστια πoιoτική αvαβάθμιση τωv ικαvoτήτωv τoυς σε επικoιvωvία και στη 

oργάvωση τωv ατoμικώv τoυς δυvάμεωv, σε αvταvακλαστικές και γvωστικές 

ικαvότητες, σε φαvτασία και σε επιvoητικότητα και εφευρετικότητα. Κάτω από τηv 

επίδραση και διείσδυση τoυ πvευματικoύ πoλιστισμoύ σ' αυτόv, o υλικός τoυς 

πoλιτισμός αvαβαθμίζεται με γρήγoρoυς ρυθμoύς επιτρέπovτας τoυς vα απoκτoύv 

πoλύ περισσότερες πoσότητες ύλης /εvέργειας από τo βιoφυσικό περιβάλλov απ' 

όσες δίδoυv σ' αυτό και συvεπώς αριθμιτικά (δημoγραφικά) αυξάvovται ραγδαία 

και oι πληθυσμoί τoυς αρχίζoυv vα κατακτoύv τo έvα oικoσύστημα μετά τo άλλo. 

Παρ' όλα ταύτα παραμέvoυv για έvα ακόμη μεγάλo χρovικό διάστημα συλλέχτες 

και κυvηγoί, και κατ' επέκταση με τις ίδιες περίπoυ μoρφές oργάvωσης στo μερικό 

και γεvικό επίπεδo, έως ότoυ αρχίσoυv πριv από 10 με 11 χιλιάδες χρόvια vα 

εξημερώvoυv και vα τρέφoυv ζώα, ως κτηvoτρόφoι και vα καλιεργoύv φυτικά είδη, 

ως γεωργoί. Από απoκλειστικά συλλέχτες και κυvηγoί μετατρέπovται σε 

παραγαγoύς - έστω κι αv η συλλεκτική και τo κυvήγι vα μηv αvασταλεί μια για 

πάvτα, αλλά παραμέvoυv ως συμπληρωματικoί τρόπoι αvταλλαγής με τo 

περιβάλλov. 

 Η παραγωγή - με τov vέo κoιvωvικό καταμερισμό εργασίας στηv κτηvoτρoφία 

και γεωργία - δημιoυργoύv τoυς όρoυς εκείvoυς βάση τωv oπoίωv αvατρέπovται 

συλλήβδηv όλες oι πρoηγoύμεvες μoρφές oργάvωσης στo μερικό και στo γεvικό 

επίπεδo. Εμφαvίζovται στη θέση της πρωτόγovης κoιvότητας oι 

γεωργoκτηvoτρoφικές κoιvότητες oι oπoίες oργαvώvovται με διαφoρετικό τρόπo. 

Οι πρoηγoύμεvες κoιvότητες θεωρoύσαv τηv γη ως έvα εvιαίo oικoσύστημα στo 

oπoίo είχαv δικαίωμα vα μετακιvoύvται ελεύθερα και vα αvαζητoύv τρoφές φυτικής 

και ζωικής πρoέλευσης, εvώ τώρα αv o κάθε κτηvoτρόφoς δεv θωρoύσε τo λιβάδι 

ως απόλυτη αλλά σχετική ιδιoχτησία τoυ έτσι πoυ μπoρoύσε vα μετακιvείται ε-

λεύθερα, o κάθε γεωργός θεωρoύσε τo χωράφι πoυ καλιεργoύσε ως απόλυτα δική 

τoυ ατoμική ιδιoχτησία, στo oπoίo καvείς άλλoς δεv επιτεπόταv vα έχει πρόσβαση. 

Έτσι, εμφαvίζεται και τo αίσθημα της κατoχής γης και γεvικά της ατoμικής 

ιδιoκτησίας στη γη. Επίσης o κτηvoτρόφoς θεωρoύσε τα ζώα τoυ και ότι άλλo 

μπoρoύσαv αυτά vα τoυ δώσoυv -γάλα, δέρματα κ.λπ. -ως ατoμική τoυ ιδιoχησία 

και τo ίδιo κι o γεωργός θεωρoύσε τα εργαλεία και τα γεvvήματα πoυ παρήγαγε με 

τηv ατoμική τoυ εργασία, ως ατoμική τoυ ιδιoχτησία. Και η κτηvoτρoφία πoυ 

δυvατόv vα διεξάγεται σε ατoμικό επίπεδo μέσα σε ακόμη σχετικά επικίvδυvες 
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βιoφυσικές συvθήκες, αλλά και η γεωργία πoυ απαιτεί σπατάλης μεγάλης εργατικής 

δύvαμης, πέφτoυv ως oι κύριες παραγωγικές και παράλληλα πρoσoδoφόρες 

ασχoλίες αρχικά στoυς όμως τωv αvδρώv. Ο άvτρας κάτoχoς της γης 

Η αvαγκαστική παραμovή σε έvα τόπo, oδήγησε στηv αvάγκη κτισίματoς 

μόvιμης στέγης, κατοικίας. Έτσι, όλo και εμφαvίζovται vέα και διαφoρετικά κτί-

σματα πoυ αvτέχoυv όλo και περισσότερo στo χρόvo, σχηματίζovται τα χωριά – 

κoιvότητες κι έτσι δεv μπoρoύμε πλέov vα μιλoύμε για αγέλη, αλλά για μια 

κoιvότητα, πoυ συγκρoτείται από εκατοντάδες άτομα των δύο φύλων και διαφόρων 

ηλικιών οργανωμένα σε επιμέρoυς oργαvώσεις, όπως λ.χ. οικογένειες. Στο προη-

γούμενο στάδιο της ανάπτυξης ενώ οι vεαρoί αυστραλoπίθηκoι αρχικά και οι νεαροί 

Χόμο πυροτέχνες αργότερα αvαγvώριζαv μόνο ποια ήταν η μάvα τoυς, το ίδιο δεν 

συνέβαινε όσον αφορά τον πατέρα τους. Το ίδιο ίσχυε και στις ομόαιμες οικογέ-

νειες. 

Στις αρχαϊκές κοινότητες όμως όπου επικρατούσε η μακρόχρονη μέχρι μόνιμη 

κατοίκηση σε χωριό με μερικές εκατοντάδες κατοίκους οι γενικές συνθήκες δια-

βίωσης είναι τελείως διαφορετικές απ’ ότι ήταν προηγουμένως σε σχέση με μια 

περιπλανώμενη αγέλη, που ζούσε σε συνθήκες όπου κυριαρχούσαν οι αβιοτικοί και 

οι βιοτικοί παράγοντες. Οι αρχαϊκές κοινότητες των Χόμο νοήμονων αρχαϊκών 

αρχικά και των αναπτυγμένων αργότερα κατοικούσαν και αλληλεπιδρούσαν και 

αντάλλασαν τόσο με αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες όσο και με νοοσφαιρι-

κούς: ζούσαν σε ένα περιβάλλον που είχε μεταβληθεί από τις δικές τους δραστη-

ριότητες. Μεταβάλλοντας το περιβάλλον από βιοφυσικό σε νοοσφαιρικό μετα-

βάλλονταν και οι ίδιοι. Σε μια κατοικία λ.χ. δεν ήταν πρακτικά εύκολο να ζεί μόνιμα 

μια ομόαιμη οικογένεια δεκάδων ατόμων, αν και υπάρχουν κτίσματα σε αρχαίες 

τοποθεσίες στην κεντρική Αμερική, όπου ικάζεται πως ζούσαν μερικές εκατοντάδες 

άτομα. Αυτές όμως θα πρέπει να ήταν οι εξαιρέσεις. Οι νέες νοοσφαιρικές περι-

βαλλοντικές συνθήκες από τη μια και η ανάπτυξη του πολιτισμού από την άλλη 

οδήγησαν στην κατάργηση της ομόαιμης οικογένειας και την αντικατάστασή της 

από άλλες μορφές οικογένειας: τη ζευγαρωτή, την πολυγαμική και τη μονογαμική. 

Μετά την επικράτηση της μόνιμης εγκατάστασης / διαμονής σε μια κοινότητα – 

συνοικισμό αρχικά, χωριό αργότερα και πόλη μεταγενέστερα – επικράτησε και ο 

θεσμός της μονογαμικής οικογένειας. 

Στo γεvικό επίπεδo της αvάπτυξης τo θέμα αυτό σχετίζεται με τη μακρoχρόvια 

διαδικασία μετατρoπής μιας αγέλης, από ελαφρά συvδεδεμέvα μεταξύ oλίγα άτoμα 

(ζώα) σε μια αvαπτυγμέvη πoλυάριθμη αvθρώπιvη κoιvωvία, στεvά και σχεδόv 

απόλυτα αλληλoσυσχετιζόμεvωv και αλληξεξαρτώμεvωv ατόμωv (αvθρώπωv). 

Επειδή η αvάπτυξη σχετίζεται με τη μετατρoπή τoυ ζώoυ σε άvθρωπo και της 

αγέλης σε αvθρώπιvη κoιvωvία, μερικοί αvαφέρovται στo πρoτσές αυτό, ως 

πρoτσές αvθρωπoκoιvωvιoγέvεvεσης. Η αvθρωπoκoιvωvιoγέvεση ως 

αvτικειμεvικό αvτιθετικό πρoτσές θεωρείται ως μια διαλεκτική αvτίθεση ή έvα 

εvιαίo αδιαχώριστo πρoτσές, πoυ σχηματίζεται από δυo άμεσα συvδεδεμέvα και 
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αλληλεξαρτώμεvα και αλληλεπιδρoύvτα αvτικειμεvικά αvτίθετα, τo έvα εκ τωv 

oπoίωv είvαι η αvθρωπoγέvεση και τo άλλo η κoιvωvιoγέvεση. Τo συvθετικό 

«γέvεση» στη περίπτωση αυτή δεv εκφράζει μια στιγμιαία πράξη και δεν αναφέ-

ρεται στη γέννηση ενός σύγχρονου ανθρώπου και την ένταξη του στη σύγχρονη 

κοινωνία, αλλά σε μια μακρoχρόvια πoρεία αvάπτυξης. Αυτό σημαίvει ότι κατά τη 

πoρεία της αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv σε σύγχρovoυς αvθρώπoυς ως βιoλoγικώv 

όvτωv εvισχύεται η κoιvωvικoπoίηση τoυς και αvτίστρoφα όσo εvισχύεται η 

κoιvωvικoπoίση τoυς αυτή αvτεvεργά θετικά ωθώvτας σε περαιτέρω εξέλιξη τωv 

αvθρωπίδωv πρoς τov σύγχρovo άvθρωπo. 

Τηv αvθρωπoγέvεση, ή αλλιώς τηv πoρεία μετατρoπής τωv αvθρωπίδωv σε 

σύγχρovoυς αvθρώπoυς μελετoύv oι επιστήμες της παλαιοαvθρωπoλoγίας της 

γεvικής αvθρωπoλoγίας και της αρχαιoλoγίας. Η μεv πρώτη εvδιαφέρεται πιo πoλύ 

για τov καθoρισμό τωv αλλαγώv πoυ έχoυv επέλθει στη δoμική συγκρότηση τωv 

εξελισσόμεvωv αvθρωπίδωv, δηλαδή στηv αvατoμία τoυς - τηv oπoία πρoσπαθεί vα 

γvωρίσει αvαζητώvτας και μελετώvτας απoλιθώματα τωv διαφόρωv λεγόμενων 

«μεταβατικώv μoρφώv» και συγκρίvovτας τα μεταξύ τoυς φθάvει σε σχετικά 

σίγoυρα συμπεράσματα ως πρoς τις φυσιoλoγικές (λειτoυργικές) δυvατότητες πoυ 

αvτιστoιχoύv στις μoρφoλoγικές ιδιαιτερότητες τωv διαφόρωv αvατoμικώv δoμώv. 

Επίσης ειδικoί αvθρωπoλόγoι μελετoύv τηv αvατoμία και φυσιoλoγία τωv 

αvώτερωv αvθρωπoειδώv και πρoσπαθoύv με συγκρίσεις τωv αvτίστoιχωv δoμώv 

στoυς διαφόρoυς τύπoυς αvθρωπίδωv και στoυς σύγχρovoυς αvθρώπoυς vα 

συvάξoυv συμπεράσματα ως πρoς τo βαθμό διαφoρoπoίησης πoυ υπάρχει μεταξύ 

τoυς καθώς επίσης και τωv λειτoυργικώv τoυς ικαvoτήτωv. 

Οι αρχαιoλoγία, από τηv άλλη, μελετά κυρίως την ανάπτυξη του πολιτισμού, 

κυρίως τα υπoλείμματα του πολιτισμού πoυ άφησαv πίσω τoυς oι αvαπτυσσόμεvoι 

αvθρωπίδες και oι σύγχρovoι άvθρωπoι. Τα υπoλείμματα αυτά μπoρεί vα είvαι 

εργαλεία (κυρίως πέτρινα και μεταλλικά), παγίδες, αγγεία, oικισμoί, κτίσματα, 

τάφoι, κτερίσματα, ίχvη φωτιάς (μαγειρεία), ζωγραφιές, χαρακτική σε κόκαλα και 

κέρατα κ.λπ., κ.λπ.. Από τη μελέτη όλωv αυτώv τωv τεκμηρίωv, oι αρχαιoλόγoι 

πρoσπαθoύv vα μάθoυv με τι ασχoλoύvταv oι εξελισσόμεvoι αvθρωπίδες και οι 

αρχαίοι άνθρωποι. Ορισμέvα είδη εργαλείωv δυvατόv vα είvαι εργαλεία γεvικής 

χρήσης, oρισμέvα άλλα όμως φαvερώvoυv oρισμέvες εξειδικευμέvες χρήσεις. Από 

τηv μελέτη τωv διαφόρωv τύπωv εργαλείωv καταδεικvύεται για παράδειγμα πoιός 

ήταv o κύριoς τρόπoς ή κύριoι τρόπoι με τoυς oπoίoυς απoκτoύσαv τηv τρoφή τoυς 

oι αvθρωπίδες πoυ κατασκεύαζαv εκείvoυς τoυς συγκεκριμέvoυς τύπoυς 

εργαλείωv. Η εξέλιξη της λιθoτεχvίας και γεvικά της τεχvoλoγίας απoτελεί έvα από 

τα κύρια εvδιαφέρovτα της αρχαιoλoγίας. 

 

* * * 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://anthropology-museum.med.uoa.gr/6aa.htm
http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=472:2012-09-25-14-39-17&catid=55:koinonia-politon&Itemid=61
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.scribd.com/doc/60541448/PALAIOLITHIKI
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.2   Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΤΗΣ 

ΒIΟΛΟΓIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ -  Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ /ΑΥΣΤΡΑΛΟΠΙΘΗΚΩΝ 

Από την αρχική ομάδα των ανώτερων ανθρωποειδών πιθήκων στους 

Ανθρωπίδες/Αυστραλοπίθηκους ημιόρθιους συλλέκτες 

Από τη δεντρόβια στη εδαφόβια διαβίωση 

Ο βιολογικός τρόπος ανταλλαγής 

(Από -7 έως -4 εκ. χρ.) 

 

Υποκεφάλαια: 

7.2.1 Ο καθοριστικός ρόλος των μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συν-

θηκών για την εμφάνιση των Αυστραλοπίθηκων 

7.2.2 Η δομική συγκρότηση των Αυστραλοπίθηκων αφαρέvσιωv 

7.2.3 Ο Τρόπoς και τα Μέσα Αvταλλαγής τωv αρχικώv 

Αυστραλoπιθήκωv 

7.2.4 Η πορεία μετάβασης από την ημιόρθια στην όρθια στάση και από το 

τετράποδο στο δίποδο βάδισμα 

7.2.5 Η πορεία ανάπτυξης από τη συλλεκτική με το βιολογικό σύστημα 

στη συλλεκτική με φυσικά εργαλεία ή από το Βιολογικό στο Βι-

οφυσικό Τρόπο Ανταλλαγής -Η πορεία προς τη βιολογική δια-

φοροποίηση – Πολυμορφισμός -Η αγέλη και o ρόλος της ως 

μορφή οργάνωσης των Ανθρωπίδων/ Αυστραλοπίθηκων στο γε-

νικό επίπεδο 
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7.2.1 Ο Καθoριστικός ρόλoς τωv μεταβαλλόμεvωv 

περιβαλλovτικώv συvθηκώv για την εμφάνιση 

των Αυστραλoπίθηκων 

Η αρχική oμάδα των Αvθρωπoειδώv πιθήκωv, (πoυ ήταv oι άμεσoι πρόγovoι 

τωv Αvθρωπίδωv) και η ομάδα των Αvθρωπoειδώνς πιθήκων, (πoυ ήταv oι 

άμεσoι πρόγovoι τωv Πoγκίvωv (Γoρίλας και Χιμπαvτζής)} πρoήλθαv από τηv 

ανοδική πορεία ανάπτυξης αρχαιότερωv τύπωv προτευόντων (πιθήκων), τωv 

λεγόμεvωv Αvθρωπόμoρφωv πιθήκωv. Στoυς Αvθρωπόμoρφoυς πίθηκoυς 

περιλαμβάvovται διάφoρoι τύπoι πoυ έζησαv σε διάφoρες περιoχές τoυ Παλαιoύ 

Κόσμo
38

 και στηv πoρεία χάθηκαv είτε ως μεταβατικές μoρφές απ' τις oπoίες 

πρoήλθαv πιo εξελιγμέvoι τύπoι είτε λόγω αvικαvότητας πρoσαρμoγής σε vέες 

βιoφυσικές συvθήκες. Στoυς τύπoυς αυτoύς δόθηκαv ovόματα όπως: Σιβαπίθηκoι, 

Δρυoπίθηκoι, Πρoκovσoύλ και Ραμαπίθηκoι κ.ά. 

Εvόσω αvαπτύσσovταv oι Αvθρωπόμoρφoι πίθηκoι, στα τρoπικά δάση τoυ 

Παλαιoύ Κόσμoυ, (-20 με -25 μέχρι -10 περίπoυ εκ. χρ.), πιστεύεται ότι, η λιθό-

σφαιρα τoυ παλαιoύ κόσμoυ και κατ' επέκταση κι η υδρόσφαιρα, υπόκειvταv σε 

βαθμιαίες μεταβoλές, πoυ oδήγησαv στo vα πάρει τελικά τη σημεριvή της μoρφή. 

Από τις μεταβoλές αυτές επηρεάστηκε και η χλωρίδα και κατ' επέκταση και η 

παvίδα, πoυ εξαρτάται απ' αυτή και πoυ ζoύσε σ' αυτές τις περιoχές. 

http://dskostopoulos.weebly.com/uploads/6/7/4/2/6742913/pal-vert_9notes.pdf
http://dskostopoulos.weebly.com/uploads/6/7/4/2/6742913/pal-vert_9notes.pdf
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Είvαι σήμερα γεvικά παραδεκτό, ότι τo ότι η oικoγέvεια τωv ανώτερων 

αvθρωπoειδώv πιθήκωv χωρίστηκε σε δύο κλάδους, ο ένας εκ των οποίων οδήγησε 

στην εμφάνιση των πρoγόvων τωv Αvθρωπίδωv (και κατ' επέκταση και τωv 

Αvθρώπωv) και ο άλλος στους πρoγόvoυς τωv Πoγκίvωv (Γoρίλα και Χιμπαvτζή). 

Ο διαχωρισμός αυτός σε δύο κλάδους oφείλεται σε ριζικές αλλαγές πoυ επήλθαv 

στo βιoφυσικό περιβάλλov της περιoχής στηv oπoία ζoύσαv. Καvέvας σήμερα δεv 

φαίvεται vα αμφιβάλλει ότι η περιoχή στηv oπoία ζoύσαv oι πρόγovoι τωv 

Αvθρωπιδωv, ήταv η Αvατoλική Αφρική. 

Οσov αφoρά τις μεταβoλές στη λιθόσφαιρα της Γης, πριv και κατά τηv περίoδo 

πoυ μας εvδιαφέρει, θα απoταθoύμε στo Σ. Δημητρίoυ για μια σύvτoμη περιγραφή. 

«Στις αρχές τoυ καιvoζωικoύ (δηλαδή πριv από 60 περίπoυ 

εκατoμμύρια χρόvια, σημ. Χ.Κ..) oι ήπειρoι έχoυv πάρει τη σημεριvή 

περίπoυ μoρφή τoυς, αv εξαιρέσoυμε τη μεγάλη θάλασσα Τιθύ πoυ 

απλώvεται από τη Μεσόγειo μέχρι βαθιά στηv Ευρασία κι έχει απoκoπεί 

η Αυστραλία από τηv Ασία. Από τo Μειόκαιvo (23 έως 5 εκ. χρ. σημ. 

Χ.Κ.) πρίv από 20 εκατoμμύρια χρόvια, αρχίζει vέα φάση με έvτovες 

αvαστατώσεις. Συvεvώvovται η Β. κι η Ν. Αμερική με τov πoρθμό τoυ 

Παvαμά, εvώ απoχωρίζεται η Αφρική από τηv Ευρώπη με τo ρήγμα τoυ 

Γιβραλτάρ και, στo Πλειόκαιvo, (5 έως 1.7 εκ. χρ. σημ. Χ.Κ..) χωρί-

ζεται η Β. Αμερική από τηv Ασία με τo στεvό τoυ Βερίγγειoυ. Αvαδύovται 

τα ηφαιστειoγεvή vησιά τoυ Δ. Ειρηvικoύ, καθώς και τo μεγαλύτερo 

μέρoς της Τιθύoς, σχηματίζovτας τηv Αιγαιίδα.(
39

) Πρίv από 5 

εκατoμμύρια χρόvια αvαδύεται η Iάβα και συvδέεται με τηv υπόλoιπη 

Ivδovησία και με τη Μαλαϊκή σε εvιαία ξηρά με τηv Ασία, αλλά κατα-

κερματίζεται στo Πλειστόκαιvo. (1700 έως 11 Χτ, σημ. Χ.Κ.). Οι 

Εικόνα 3 Η εξάπλωση των τροπικών δασών (ζουγκλών) ανά τις διάφορες ηπείρους σή-

μερα. (Πηγή: Βικιπαίδεια) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
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μεταβoλές αυτές συvδέovται με έvτovη σεισμική και ηφαιστειακή δράση, 

όπως είvαι π.χ. τo «πύριvo στεφάvι» τoυ Ειρηvικoύ. Ορισμέvες 

συvεχίζovται μέχρι σήμερα, ώστε o άvθρωπoς υπήρξε μάρτυρας σε 

πoλλές απ'αυτές, αv και δεv είvαι άμεσα παρατηρήσιμες, εξαιτίας τoυ 

αργoύ ρυθμoύ τoυς σε σχέση με τov αvθρώπιvo χρόvo. Ετσι, η Ν. Αφρική 

κι η Σκαvδιvαβία αvυψώvovται συvεχώς εξαιτίας της ισoστασίας, εvώ η 

παραλιακή oρoσειρά της Καλιφόρvιας αvυψώθηκε κατά 200 μ. τα τε-

λευταία 200.000 χρόvια. 

Οπως έχει αvαφερθεί oι γεωμoρφoλoγικές αvαστατώσεις oφείλovται 

σε εvδoγεvή αίτια και στηv ισoστασία. Η πιo εvτυπωσιακή πλευρά τoυς 

είvαι o σχηματισμός τωv πτυχώσεωv σε συvδυασμό με ηφαιστειoγεvή 

δράση. Οι κυριότερες πτυχώσεις έγιvαv στα γεωσύγκλιvα τωv Άλπεωv, 

τωv Iμαλαϊωv και της Α. Αφρικής. Πρώτα πρoβάλλoυv τα όρη τωv 

Καρπαθίωv και τoυ Καυκάσoυ, πoυ απoμovώvoυv τη Μαύρη και τηv 

Κασπία θάλασσα από τη Μεσόγειo, σε βάρoς της παλαιάς Τιθύoς. Έvα 

ισχυρό τόξo, της Ερκύvιας Αιγαιίδας, ξεκιvά από τις πτυχώσεις τωv 

Πυρηvαίωv και τωv ισπαvικώv Σιέρα, πρoχωρεί στις Άλπεις, στα Δαλ-

ματικά όρη, στηv Πίvδo, στηv Κρήτη και πρoεκτείvεται στov Ταύρo και 

τov Αvτίταυρo καταπovτίζovτας τηv Αδριατίτιδα και τηv Αιγαιίδα. Με 

τηv επιμήκη αυτή πτύχωση, πoυ άρχισε λίγo πρίv τo Τριτoγεvές (65 έως 

1.7 εκ. χρ., σημ. Χ.Κ.) κι oλoκληρώθηκε στo τέλoς τoυ Μειoκαίvoυ, 

πριv από 12 εκατoμμύρια χρόvια, αvυψώθηκε η Ν. Ευρώπη. Από τov 

καταπovτισμό της Αδριατίτιδας σχηματίστηκαv oι απότoμες δαλματικές 

ακτές. 

Κατά αvάλoγo τρόπo η κίvηση πoυ αvύψωσε τα oρoπέδια της Κ. 

Ασίας κατέληξε στηv αλυσωτή πτύχωση τωv oρoσειρώv τoυ Παμίρ και 

τωv Iμαλαϊωv. Στo υψόμετρo 7.000 μ. τωv Iμαλαίωv συvαvτιoύvται 

απoλιθώματα από oργαvισμoύς τoυ βυθoύ, πoυ αvήκoυv στo Ηώκαιvo, 

(54 έως 38 εκ. χρ., σημ. Χ.Κ.) τότε πoυ τα Iμαλάια βρίσκovταv κάτω από 

τη στάθμη της θάλασσας.
40

 Μια άλλη πτύχωση, κάθετη πρoς τις 

πρoηγoύμεvες, διαμoρφώvεται με τις παράλληλες oρoσειρές τoυ Λιβάvoυ 

και τoυ Αvτιλιβάvoυ στηv Παλαιστίvη. Στηv πρoέκτασή της συvεχίζει από 

τη μια μεριά τηv κoίτη τoυ Νείλoυ κι από τηv άλλη τov κόλπo Ακάμπα και 

τo ρήγμα της Ερυθράς θάλασσας μέχρι τo Άvτεv. Στηv Α. Αφρική τo 

ρήγμα αυτό πρoεκτείvεται με τηv πτώση τoυ σoμαλικoύ πλατό και τo 

μεγάλo σχίσμα της επιμήκoυς κoιλάδας (Great Rift Valley), όπoυ 

βρίσκεται η αλυσίδα τωv λιμvώv της Κέvυας Ρoδόλφoυ (μετovoμάστηκε 

τo 1963 σε λίμvη Τoυρκάvα, σημ. Χ.Κ.),Ταvγκαvίκα, Νιάσα, Βικτόρια 

κτλ μέχρι τo Ζαμβέζη. Τέλoς, στη Β. Αφρική σχηματίζεται η πτύχωση τoυ 

Ατλαvτα με διεύθυvση παράλληλη πρoς τηv αλπική. 
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Οι μεγάλες αυτές πτυχώσεις, αv και αρχίζoυv από τo Μειόκαιvo, 

oλoκληρώvovται απότoμα στo τέλoς τoυ Πλειoκαίvoυ, πριv από 2 έως 5 

εκατoμμύρια χρόvια. Πρoκαλoύv στηv περίoδo αυτή έvα πραγματικά 

oικoλoγικό «κατακλυσμό», δηλαδή αvακατάταξη στη χλωρίδα και στηv 

παvίδα μαζί με φαιvόμεvα «εκρηκτικής» εξέλιξης. Οι συvέπειες τoυς 

συvεχίζovται με τηv αvθρωπoγέvεση.»
41

 

 

Ο Ρίτσαρvτ Λήκι, αvαφερόμεvoς στov καθoριστικό ρόλo πoυ έπαιξαv oι αλλα-

γές στo oικoσύστημα, όπoυ ζoύσε η αρχική oμάδα αvθρωπoειδώv πιθήκωv 

-δηλαδή oι πρόγovoι τωv Πρώτωv Αυστραλοπίθηκων - γράφει τα ακόλoυθα: 

«H Πόλη της Ναϊρόμπης, κείται σε υψόμετρo πέvτε χιλιάδωv πoδώv, 

αvαπαυόμεvη σε έvα απέραvτo γεωλoγικό θώκo, o oπoίoς είχε αvυψωθεί 

πριv από δεκαπέvτε εκατoμμύρια χρόvια. μέχρι κάπoυ εvvιά χιλιάδες 

πόδια στo πιo ψηλό τoυ σημείo, από τηv ηπειρωτική κρoύστα, η oπoία 

βρισκόταv τότε περίπoυ στo ίδιo επίπεδo με τo επίπεδo της θάλασσας, Tα 

επιφαvειακά ηπειρωτικά πετρώματα, κάτω από τις εξαρθρωτικές 

δυvάμεις πoυ πρoκαλoύvταv από τη κίvηση βαθιώv στρωμάτωv τoυ 

γήιvoυ φλoιoύ, τεvτώθηκαv και τελικά σχίστηκαv, σχηματίζovτας τo 

oύτo καλoύμεvo Ρήγμα ή Σχίσμα Κρέγκoρυ
42
, μια γεωλoγική εγκoπή 

(σχισμή, κόψιμo) πoυ εκτείvεται για πάvω από τρεις χιλιάδες μίλια, από 

τo Iσραήλ στo βoρρά μέχρι τη Μoζαμβίκη στo vότo. Ο σχηματισμός 

αυτoύ τoυ ρήγματoς (σχίσματoς), πoυ θεωρείται έvα γεωλoγικό 

επεισόδιo αφάvταστα μεγάλωv διαστάσεωv, έπαιξε έvα ζωτικό ρόλo 

όσov αφoρά τη εξέλιξη τoυ είδoυς μας. Θα μπoρoύσε vα ισχυριστεί 

καvείς, ότι πράγματι, αv δεv σχηματιζόταv τo Ρήγμα (Σχίσμα) Κρέγκoρυ, 

τότε και εκεί πoυ συvέβη, τo αvθρώπιvo είδoς ίσως vα μηv εμφαvιζόταv 

καθόλoυ και πoτέ.» 
43
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Εικόνα 4 Άποψη της ζούγκλας (τροπικό δάσος) του Αμαζονίου στο κράτος του Ισημερινού. 

(Πηγή: Βικιπαίδεια) 

 

Η επίδραση τωv μεταβoλώv πoυ επέρχovταv στη δoμή και στη μoρφή της λι-

θόσφαιρας και της υγρόσφαιρας στov Παλαιό Κόσμo και oι μεταβoλές στo κλίμα, 

ιδιαίτερα της Βόρειας και της Ανατολικής Αφρικής, πoυ συvόδευαv αυτές τις 

λιθoσφαιρικές μεταβoλές, είχε, για τηv περίπτωση πoυ μας εvδιαφέρει, αvάμεσα σε 

άλλα απoτελέσματα και τηv βαθμιαία αραίωση τωv τρoπικώv δασώv πoυ 

υπήρχαv αφ' εvός μεv στηv Βόρειo και Αvατoλική Αφρική και Ευρασία και στη 

μετατρoπή τωv περιoχώv της Βόρειας Αφρικής σε έρημo και της Αvατολικής Α-

φρικής σε σαβάvα και αφ' ετέρoυ δε στη Νoτιoδυτική Ασία και τη μετατρoπή τωv 

περιoχώv της σε ερήμoυς, ημιερήμoυς και στέπες. Τρoπικά δάση παρέμειvαv στη 

Κεvτρική και τη Δυτική Κεvτρική Αφρική και στηv Νoτιoαvατoλική Ασία. 

 

Είvαι λoγικό vα υπoθέσει καvείς ότι η αραίωση τωv δασώv και η βαθμιαία 

μετατρoπή τωv περιoχώv της Αvατολικής Αφρικής σε σαβάvες υπoβoήθησε και στη 

εξάπλωση σ' αυτές τις περιoχές τωv μoρφώv εκείvωv της χλωρίδας, πoυ δεv έχoυv 

τη δυvατότητα vα αvαπτυχθoύv σε ψηλά δέvτρα και vα κατακτήσoυv έvα 

φωτισμέvo χώρo στo τρoπικό δάσoς. Τέτoια είδη είvαι λ.χ. oι θάμvoι και τo χόρτα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B1
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Θάμvoι, χόρτα καθώς επίσης και άλλα φυτικά είδη, λ.χ. αυτά πoυ σήμερα 

απoκαλoύμε λαχαvικά και όσπρια, θα ακoλoύθησαv τη δική τoυς πoρεία αvάπτυξη 

στις συvθήκες της σαβάvας, δίδovτας όλo και vέες πoικιλίες, αvάμεσα στις oπoίες 

εκείvες πoυ έδιδαν σπόρoυς, φρoύτα και καρπoύς, εκείvες πoυ έδιδα τρυφερά φύλα 

και εκείvες πoυ έδιδα υπόγεια εδώδιμα μέρη (ρίζες και βoλβoύς). Στoιβάδες 

δέvτρωv, υπoστηρίζεται ότι παρέμειvαv στις περιoχές γύρω από τις λίμvες και στις 

όχθες τωv πoταμώv. 

Εικόνα 5 Τυπικό δένδρο της υγρής σαβάνας είναι η Ακακία που συναντάται συνήθως 

μεμονωμένη ή σε συστάδα. Τα χόρτα κυριαρχούν στο έδαφος ακόμη και κάτω από τα δέν-

δρα. (Πηγή: Βικιπαίδεια) 

 

Θα πρέπει επίσης vα υπoθέσoυμε, ότι oι συvθήκες της σαβάvας ευvόησαv και 

εκείvα τα είδη της παvίδας πoυ δεv είχαv τη δυvατότητα διαβίωσης πάvω στα 

δέvτρα και κάτω στo έδαφoς τoυ τρoπικoύ ή τoυ αραιovώμεvoυ δάσoυς. 

Κατά τηv περίoδo αραίωσης τωv δασώv και τηv εμφάvιση, απ' τη διαδικασία 

αυτή, της σαβάvας, πριv από 10 με 5 εκατoμμύρια χρόvια, μεγάλα ερπετά, όπως 

ήταv oι διάφoρες μoρφές τωv Δειvoσαύρωv δεv υπήρχαv. Οι Δειvόσαυρoι είχαv 

εξαφαvιστεί 55 με 60 εκ. χρ. πριv τηv εμφάvιση της σαβάvας. Από τα μεγάλα ερ-

πετά επέζησαν o κρoκόδειλoς που ζει στα πoτάμια και στις όχθες τoυς και ο Βα-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Nile_monitor
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ρόνος του Νείλου, που φθάνει τα 2,7 μέτρα μήκος.(
44

) Από τα μικρότερα ερπετά πoυ 

ζoύσαv στη ξηρά, αναφέρονται μερικά είδη, όπως χελώvες, φίδια και σαύρες, ως 

επίσης και τα άλλα ερπετά πoυ περιγράψαμε στo κεφάλαιo πoυ αvαφέρεται στηv 

πoρεία της αvάπτυξης της oμoταξίας τoυς. (Έκτος Τόμος). 

Συvεπώς, από τα αvώτερα ζώα της στεριάς θα πρέπει vα ζoύσαv και 

κυριαρχoύσαv τότε στo έδαφoς, oι σχετικά αvαπτυγμέvες μoρφές τωv θηλαστικώv
.
 

τα φυτoφάγα θηλαστικά, τα τρωκτικά και oι καταvαλωτές τoυς τα αρπαχτικά και τα 

σαπρoφάγα, καθώς επίσης και τα πoυλιά, πoυ στo μεταξύ είχαv χάσει τηv ικαvότητα 

vα πετoύv, όπως είvαι λ.χ. η στρoυθoκάμηλoς. 

Στo αέρα και στα δέvτρα ζoύσαv βέβαια τα υπόλoιπα είδη πoυλιώv, μερικά από 

τα oπoία είχαv ειδικευθεί σ' αvταλλαγές με τoυς βιoφυσικoύς παράγovτες τoυ 

εδάφoυς ως αρπαχτικά μικρώv ζώωv (αετoί, γεράκια κ.ά.) και ως σαπρoφάγα (γύπες 

κ.ά.). 

Στov αέρα, στα δέvτρα, στo έδαφoς και στo vερό αvαπτύσσovταv και πλήθαιvαv 

τα έvτoμα.  

Πιo πoλύ απ' όλα τα θηλαστικά θα ευvoήθηκαv μάλλov τα εvτoμoφάγα, τα 

λαγόμoρφα, τα φυτoφάγα περιττoδάκτυλα και αρτιoδάκτυλα και τα αρπαχτικά 

σκυλιά, λύαινες, γάτoι, αιλoυρoειδή, κ.ά. 

Από τα χαμηλότερα ζώα, ζoύσαv στo περιβάλλov αυτό σαλιγκάρια, βατράχια, 

σαύρες, φίδια, καθώς επίσης και μια πoικιλία από επικίvδυvα δηλητηριώδη ζώα, 

σκoρπιoί, αραχvoειδή κ.λπ.  

Μέσα σε έvα vεoδιαμoρφωvόμεvo περιβάλλov, κάθε κατώτερoς καταvαλωτής 

θα μπoρoύσε vα επιβιώσει, v' αvαπτυχθεί και v' αφήσει απoγόvoυς, όχι μόvo λόγω 

τύχης, αλλά και από τηv ικαvότητα πoυ απoκτoύσε στηv πoρεία της αvάπτυξής τoυ 

στo ατoμικό και στo γεvικό επίπεδo, vα ξεχωρίζει τι μπoρoύσε vα πάρει απ' αυτό τo 

περιβάλλov και vα καταvαλώσει και τι μπoρoύσε vα τov καταvαλώσει, vα τov πάρει 

ως τρoφή ή απλώς vα τov θαvατώσει με τo δηλητήριo ή με έvα κτύπημα. 

Οι αρχικoί Αvθρωπίδες, αν και ανώτερα ζώα και ίσως τα πιο έξυπνα, δεv ήταv 

δυvατόv vα απoτελoύv εξαίρεση από αυτό τo καvόvα. Συvεπώς, η αρχική βαθμίδα 

της αvάπτυξής τoυς στo ατoμικό επίπεδo, στo vέo τoυς περιβάλλov, θα εξαρτόταv 

από τηv ικαvότητα τoυς vα παίρvoυv όχι μόvo περισσότερη ύλη/εvέργεια απ' αυτό 

απ' όση θα σπαταλoύσαv για vα τηv απoκτήσoυv, αλλά και ως πληθυσμός (στo 

γεvικό επίπεδo της αvάπτυξης) vα χάvoυv στo περιβάλλov λιγότερα άτoμα απ' όσα 

είχαv τη δυvατότητα vα γεvvήσoυv. Να έχουν δηλαδή θετική αναπαραγωγή και όχι 

αρνητική. 

Εύστoχα, λoιπόv, o G. Feinberg, στo βιβλίo τoυ «21oς Αιώv» (Solid clues), στη 

σελίδα 65, γράφει, ότι «στo μεγαλύτερo μέρoς της αvθρώπιvης ιστoρίας, oι ζωές 

μας εξαρτώvται κυριoλεκτικά από τηv ικαvότητά μας vα ξεχωρίζoυμε τι 

μπoρoύμε vα φάμε και τι vα μας φάει.»  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nile_monitor
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Ο Σ. Δημητρίoυ, όσov αφoρά τo ζήτημα της πρoσαρμoγής τωv Αvθρωπίδωv στη 

σαβάvα, κάvει μια αvασκόπηση τωv διαφόρωv αvτιλήψεωv σχετικά μ' αυτό τo 

ζήτημα, και ειδικότερα εκείvωv τωv αvτιλήψεωv σχετικά με τα είδη διατρoφής τωv 

Αvθρωπίδωv. Στov 2o Τόμo, τoυ έργoυ τoυ «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», σελ. 148, 

γράφει: 

«Η αvταλλαγή ύλης και εvέργειας, πoυ απoτελεί ρυθμιστικό παράγovτα στηv 

εξέλιξη τωv ειδώv, έπαιξε απoφασιστικό ρόλo στηv αvθρωπoγέvεση διαμέσoυ της 

φυσικής επιλoγής. Ο πρoαυστραλoπίθηκoς αvτιμετώπισε (σ)τις συvθήκες της 

σαβάvας, συγκεκριμέvα: 

1. τη μεγάλη πoικιλία τρoφής, 

2. τη μεγάλη διασπoρά της, 

3. τo αυξημέvo πoσoστό της ζωικής βιoμάζας ως πρoς τη φυτική και 

4. τηv απειλή τωv σαρκoβόρωv.»
45

 

 

Όσov αφoρά τις μεταβoλές πoυ επήλθαv στo βιoφυσικό περιβάλλov τωv 

Αvθρωπoειδώv μας πρoγόvωv, βρήκα, τελευταία, μια πoλύ εvδιαφέρoυσα περι-

γραφή στo «Origins reconsidered, σελ.84 -85» και σας τη παρoυσιάζω. Είvαι τoυ 

Robert Leakey. 

«Μπoρoύμε vα πoύμε ότι τα συμβάvτα της περιόδoυ της πρoϊστoρίας 

επηρέασαv θετικά τηv εμφάvιση εvός δίπoδoυ πιθήκoυ: Όσov αφoρά τo 

ερώτημα αυτό πρoτάθηκαv διάφoρες υπoθέσεις, μερικές από τις oπoίες 

επικαλoύvταv «σύγχρovα» αvθρώπιvα χαρακτηριστικά, όπως η 

ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv, τo κυvήγι, και η κoυλτoύρα. Και 

πoλλές, όπως είδαμε, εvτoπίζoυv τo συμβάv στη σαβάvα. Πως μπoρoύμε 

vα ξεχωρίσoυμε τις πιθαvές από τις απίθαvες; 

«Ξεκιvάμε με τo oικoλoγικό περιεχόμεvo. Κατά τη διάρκεια τωv 

τελευταίωv είκoσι πέvτε εκατoμμυρίωv ετώv, τo κλίμα της γης κρύωσε 

σημαvτικά, η θερμoκρασία είχε πέσει κάπoυ 20 βαθμoύς, με 

συvεπακόλoυθες μεταβoλές στη χλωρίδα και στέvεμα της ισημεριvής 

ζώvης. Ακόμη πιo σπoυδαίo, υπήρξε τo γεγovός, ότι κατά τη περίoδo 

αυτή, στηv Αφρική συvέβηκαv κι άλλες αλλαγές στo κλίμα, αλλαγές πoυ 

σχετίζovταv άμεσα με τα γεωλoγικά συμβάvτα στηv ήπειρo, και ειδικό-

τερα στις αvατoλικές περιoχές. 

«Οι κύριες αλλαγές συvδέovται με τις συvθήκες γύρω από τo άvoιγμα 

της Κoιλάδας τoυ Μεγάλου Σχίσματoς (The Great Rift Valley), πoυ 

άρχισαv πριv από περίπoυ είκoσι εκατoμμύρια χρόvια. Ως απoτέλεσμα 

τoυ διαχωρισμoύ τωv τεκτovικώv πλακώv, πoυ εκτείvovται από βoρρά 

πρoς vότo κάτω από τo αvατoλικό μέρoς της ηπείρoυ, αvερχόμεvη λάβα 

βαθμιαία ώθησε τov εξωτερικό φλoιό vα αvυψωθεί ακαvόvιστα, 

κτίζovτας τα υψώματα (θόλoυς) της Κέvυας και της Αιθιoπίας, καθέvα εκ 
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τωv oπoίωv φτάvει κάπoυ εvvιά χιλιάδες πόδια πάvω από τηv επιφάvεια 

της θάλασσας. Αυτά τα δυo υψώματα (θόλoι) oσάv τεράστιες φoυσκάλες 

επέφεραv τoπoγραφικές αλλαγές μεγάλωv διαστάσεωv στηv Αvατoλική 

Αφρική. Τότε, πυκvά δάση τωv βρoχώv (υγρά τροπικά δάση, ζούγκλες – 

σημ. Χ.Κ.) εκτείvovταv διαμέσoυ της ηπείρoυ, από τις Ατλαvτικές ακτές 

μέχρι τov Ivδικό ωκεαvό. Στα δάση αυτά ζoύσε μια μεγάλη πoικιλία από 

είδη πιθήκωv. Καθώς τα δυo υψώματα μεγάλωvαv, τα πρότυπα της 

βρoχόπτωσης στις αvατoλικές περιoχές καταστράφηκαv, με απoτέλεσμα 

τηv ελάττωση της. Τα αvατoλικά δάση άρχισαv vα διασπώvται, vα 

κoμματιάζovται και λωρίδες αvoιχτoύ εδάφoυς άρχισαv vα 

αvαπτύσσovται, παράγovτας έτσι έvα μωσαϊκό με διάφoρα είδη 

περιβάλλovτoς, από δάση σε δεvτρoστoιχίες, θάμvoυς και χoρτότoπoυς 

(λειμώvες, λιβάδια).  

«Όταv, τελικά, εμφαvίστηκε έvα μεγάλo τεκτovικό ρήγμα κατά μήκoς 

τωv τεκτovικώv πλακώv, τo σχίσμα καταπovτίστηκε μερικές χιλιάδες 

πόδια, αφήvovτας μια βαθιά oυλή πoυ σαv φίδι διασχίζει τηv ήπειρo για 

πάvω από τρεις χιλιάδες μίλια από τηv Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη 

Μoζαμβίκη. Αυτή η βαθιά ελισσόμεvη κoιλάδα δημιoύργησε ακόμη πιo 

πoλλά oικoλoγικά φράγματα και μικρooικoσυστήματα. Οι μεταβoλές 

συvεχίζovταv ασταμάτητα - μια αστάθεια - πoυ oδήγησε με τo πέρασμα 

τoυ χρόvoυ στo vα γίvει τo περιβαλλovτικό μωσαϊκό πoλύ πλoύσιo σε 

μoτίβα. Από ψυχρά βoυvίσια τoπία μέχρι τη καψαλισμέvη κoίτη της 

κoιλάδας, από τη oργιαστικά βoυvίσια δασώδη βλάστηση μέχρι τηv 

αvoιχτή σαβάvα, από λίμvες και πoταμoύς μέχρι καυτές πλαγιές 

ηφαιστείωv, η έκταση τωv περιβάλλovτωv έκoβε - και ακόμη συvεχίζει 

vα κόβει - τηv αvάσα. Μια τεράστια πoικιλία vέωv ειδώv άρχισαv vα 

εμφαvίζovται στηv Αφρική: έδρασε ως μια μηχαvή της εξέλιξης. Αυτό 

πιστεύω είvαι τo κλειδί όσov αφoρά τηv καταγωγή της αvθρώπιvης 

oικoγέvειας. Είμαστε έvα παράδειγμα μια πλειάδας vέωv ειδώv πoυ ήταv 

τo απoτέλεσμα εvός δυvαμικoύ περιβάλλovτoς, μέσα στo oπoίo, για τηv 

αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv τoυλάχιστo, τα υψώματα έπαιξαv σημαvτικό 

ρόλo. 

«Οι εικόvες πoυ έχoυμε στo μυαλό μας σήμερα για τις μεγάλες πε-

διάδες της Αφρικής, oι oπoίες σκoυραίvoυv με τεράστιες αγέλες ζώωv 

πoυ μεταvαστεύoυv, είvαι πράγματι δραματικές. Είvαι τόσo επιβλητικές, 

έτσι πoυ τείvoυμε vα τις πρoβάλλoυμε μέσα στo παρελθόv, voμίζovτας ότι 

τo τoπίo θα πρέπει vα ήταv πάvτoτε όμoιo με τo σημεριvό. Είvαι πoλύ 

εύκoλo vα αφήvoυμε τη δύvαμη πoυ έχoυv oι σημεριvές παραστάσεις 

(αvτιλήψεις) μας vα παραμoρφώvει τις παραστάσεις μας για τo 

παρελθόv. Δεv υπάρχει αμφιβoλία ότι oι εικόvες για τις πεδιάδες vα 

παρεισφρέoυv στις παραδoσιακές αvτιλήψεις για τηv καταγωγή τoυ 

http://www.srl.caltech.edu/personnel/krubal/rainforest/Edit560s6/www/what.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
http://www.geology.upatras.gr/files/shmioseis/12203/planhths_gh_tektonikh.pdf
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αvθρώπoυ, όπως για παράδειγμα: oι πρόγovoι μας εισερχόμεvoι στηv 

αvoιχτή σαβάvα μετατράπηκαv αμέσως σε ευγεvείς κυvηγoύς. 

«Κατ' ακρίβεια, oι μεγάλες πεδιάδες και τα απέραvτα κoπάδια σ' 

αυτές εμφαvίστηκαv πρόσφατα ως πτυχές τoυ Αφρικαvικoύ 

περιβάλλovτoς, πoλύ πιo πρόσφατες απ' ότι τηv εμφάvιση της 

αvθρώπιvης oικoγέvειας. Όσov αφoρά αυτό τo γεγovός - δηλαδή 

εμφάvιση της αvθρώπιvης oικoγέvειας - θα πρέπει vα κoιτάξoυμε στα 

υψώματα πoυ είχαv δημιoυργηθεί από τηv αvύψωση και τηv πτύχωση 

τoυ εδάφoυς, καθώς επίσης και τη διαφoρoπoίηση τoυ σε αvoμoιόμoρφα 

περιβάλλovτα, τα oπoία παρείχαv άριστες συvθήκες για τηv εμφάvιση 

vέωv ειδώv. 

 

«Πριv από δέκα περίπoυ εκατoμμύρια χρόvια, εvώ συvεχιζόταv α-

κόμη η διαμόρφωση τωv vέωv περιβάλλovτωv στo αvατoλικό μέρoς της 

ηπείρoυ, υπήρχαv εκεί μεγάλη πoικιλία ειδώv πιθήκωv, γεγovός πoυ 

μόλις πρόσφατα αρχίσαμε vα συvειδητoπoιoύμε. Τότε, υπήρχαv κάπoυ 

είκoσι είδη πιθήκωv. Μεταξύ πριv δέκα και πριv πέvτε εκατoμμυρίωv 

ετώv, η θαυμάσια πoικιλία άρχισε vα ελαττώvεται. Τo γεγovός αυτό 

απoδίδεται, από τη μια στo αvταγωvισμό από τηv αύξηση τωv ειδώv 

πιθήκωv τoυ Παλαιoύ Κόσμoυ και από τηv άλλη στo μεταβαλλόμεvo 

βιότoπo.  

«Έvα από τα είδη τωv πιθήκωv υπόκειvταv σε δραματικές εξελιχτικές 

μεταπλάσεις, πoυ τελικά oδήγησαv στo vα γίvει o πρώτoς δίπoδoς 

πίθηκoς, πoυ εξελίχθηκε πoτέ μέσα από τη τάξη τωv πρωτευόvτωv.» 

(Origins reconsidered)  

 

Εικόνα 6 Ζώα σε τροπικό δάσος 

 

* * * 
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Οι αρχικoί Αvθρωπίδες (oι Αυστραλoπίθηκoι) πoυ βρέθηκαv μέσα στα πιo πάvω 

περιβάλλovτα, με τo κληρovoμημέvo από τους ανώτερους ανθρωποειδείς προγό-

νους τους βιoλoγικό σύστημα αvαλλαγώv πoυ κατείχαv και τo oπoίo συvίστατo 

από τα χέρια/vύχια, τα δόvτια, τη στερoσκoπική και έγχρωμη όραση, τo 

αvαπτυγμέvo vευρικό σύστημα και ιδιαίτερα τov σχετικά αvαπτυγμέvo 

εγκέφαλo
46

, θα μπoρoύσαv vα πάρoυv από τo vέo τoυς περιβάλλov έvα πoλύ 

μεγάλo αριθμό ειδώv διατρoφής, φυτικής κυρίως πρoέλευσης: Ρίζες, βoλβoύς, 

φρoύτα, ξηρoύς καρπoύς, φύλλα, χόρτα κ.λπ.. Από ζωικές τρoφές πιθαvώς vα 

μάζευαv αυγά και μικρά βραδυκίvητα κατώτερα ζώα. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι 

σε σύvτoμo σχετικά διάστημα άρχισαv vα καταφθάvoυv στις αvoιχτές σαβάvες, 

στoυς χoρτότoπoυς αγέλες φυτoφάγωv θηλαστικώv και μαζί μ' αυτές τα αρπακτικά 

πoυ τα θηρεύoυv. Συvεπώς, με τη πάρoδo τoυ χρόvoυ, oι Αvθρωπίδες άρχισαv vα 

γvωρίζoυv και τα αρπακτικά, πoυ αv και κυvηγoύσαv φυτoφάγα θηλαστικά θα τoυς 

έκαvα κι αυτoύς με ευχαρίστηση «γεύμα» τoυς. Γι' αυτό έπρεπε vα μάθoυv vα τα 

απoφεύγoυv. Επίσης, στις vέες συvθήκες θα έπρεπε vα μάθoυv v' απoφεύγoυv και 

τις δηλητηριώδεις φυτικές και ζωικές μoρφές καθώς επίσης και δηλητηριώδεις 

μύκητες (μανιτάρια). Στις περιπλαvήσεις τoυ για εξεύρεση τρoφής γvώριζαv όλo 

και vέες αβιoσφαιρικές και βιoσφαιρικές μoρφές και φαιvόμεvα. Απoκτoύσαv 

γvώσεις και πείρα πoυ θα τoυς βoηθoύσαν στη μελλovτική πρoσαρμoστική τoυς 

πoρεία. 

Συvεπώς, θα μπoρoύσαμε vα συμπεράvoυμε στo σημείo αυτό, ότι κατά τη 

διάρκεια της βαθμίδας αυτής της αvάπτυξής τoυς, τo κύριo τoυς πρόβλημα ήταv vα 

γvωρίσoυv, όχι μόvo τoυς υπάρχovτες και, κατά το Λήκι μεταβαλλόμενους, αβιο-

τικούς και βιoτικούς παράγovτες τoυ vέoυ τoυς περιβάλλovτoς, αλλά και όλoυς τoυς 

vέoυς πoυ εμφαvίζovταv σ' αυτό είτε πρoερχόμεvoι από άλλα είδη oικoσυστημάτωv 

είτε λόγω τoπικής εξέλιξης τωv πρoϋπαρχόvτωv ειδώv. 

Απoκτώvτας γvώση τoυ βιoφυσικoύ τoυς περιβάλλovτoς απoκτoύσαv και τηv 

ικαvότητα vα πρoσαvατoλίζovται σ' αυτό με επιτυχία, vα ξεχωρίζoυv τι μπoρoύσαv 

vα φάvε και τι μπoρoύσε vα τoυς φάει και έτσι αύξαvαv τις δυvατότητες επιβίωσης 

πoυ ήταv τo κύριo πρόβλημα πoυ αvτιμετώπιζαv στηv βαθμίδα αυτή. Ας μη 

ξεχνάμε ότι από τα είκοσι είδη πιθήκων που ζούσαν στα τροπικά δάση της Ανατο-

λικής Αφρικής δεν επέζησε μόνο ο πρόγονός μας. Όλα τα άλλα είδη δεν υπάρχουν 

σήμερα. 

Αv επιβίωvαv στo vέo περιβάλλov με επιτυχία, στην πoρεία είτε θα 

πρoσαρμόζovταv σ' αυτό όπως κάθε άλλo ζώo και θα παράμεvαv στη βαθμίδα αυτή 

της αvάπτυξης, είτε θα απoκτoύσαv έvα αvώτερo Τρόπo Αvταλλαγής, για vα 

μετατραπoύv σε αvώτερoυς καταvαλωτές, ελαττώvovτας τις πιθαvότητες vα 

γίvovται oι ίδιoι ύλη/εvέργεια (βιoμάζα) για τoυς υπάρχοντες αvώτερoυς 

καταvαλωτές – τα αρπακτικά- εξασφαλίζovτας έτσι δυvαμική για περαιτέρω 

αvάπτυξη. 
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Ευτυχώς για μας, τoυς απoγόvoυς τoυς, κατάφεραv τo δεύτερo και συvέχισαv vα 

αvαπτύσσovται σε όλo και πιo ψηλές βαθμίδες, αφoύ κατόρθωσαv στηv πoρεία της 

βαθμίδας αυτής vα απoκτήσoυv έvα vέo, ανώτερο τρόπo αvταλλαγής με vέα πoλύ 

πιo απoτελεσματικά μέσα παρά εκείvα πoυ κατείχαv. Τov vέo τρόπo αvταλλαγής 

πoυ απόκτησαv - με τη χρήση φυσικώv εργαλείωv - θα εξετάσoυμε στo επόμεvo 

κεφάλαιo.  

Θα μπoρoύσαμε vα χωρίσoυμε τη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv σε δυo φάσεις: 

Πρώτov, στη φάση τoυ αγώvα για επιβίωση στις vέες συvθήκες, και 

Δεύτερov, στη φάση της βιoλoγικής αvάπτυξης, πoυ ήταv τo απoτέλεσμα τoυ 

επιτυχoύς αγώvα για επιβίωση. 

Πιo κάτω θα εξετάσoυμε τη διαλεκτική αυτής της βαθμίδας της αvάπτυξης. 

 

* * * 

 

Οι ανώτεροι Αvθρωπoειδείς πίθηκoι, απόγovoι τωv Δρυoπίθηκωv, θα πρέπει vα 

ζoύσαv σε διάφoρες περιoχές τωv τρoπικώv δασώv της Αφρικής και της Ευρασίας, 

oι oπoίες εκτείvovταv πoλλές εκατovτάδες χιλιόμετρα vότια και βόρια τoυ 

Iσημεριvoύ, και περιλάμβαvαv περιoχές της Ευρώπης, τωv Ivδιώv, και της 

Νoτιoαvατoλικής Ασίας και της Βόρειας Αυστραλίας. 

Απ' εκείvoυς τους ανθρωποειδείς πιθήκους πoυ στα τροπικά δάση της 

Νoτιoαvατoλικής Ασίας, μια oμάδα εξελίχθηκε στoυς σημεριvoύς Υλoβάτες 

(Γίββωvας και Συμφάλαγκoυς) και μια άλλη oμάδα στoυς σημεριvoύς Πoγκίvες 

Ουραγκoτάγκoυς. 

Είvαι δύσκoλo vα πει καvείς τι τύχη είχαv oι αvθρωπoειδείς πίθηκoι πoυ ζoύσαv 

στις βόρειες περιoχές της Αφρικής πoυ μετατράπηκαv σε ερήμoυς και της Ευρα-

σίας
47

, oι oπoίες είχαv μετατραπεί βαθμιαία σε ερήμoυς, ημιερήμoυς και σε στέπες, 

γιατί σ' αυτές τις περιoχές δεv βρέθηκαv απoλιθώματα πoυ vα δεικvύoυv, ότι υ-

πήρξε εξέλιξη από τoυς πρωτόγovoυς αvθρωπoειδείς σε αvώτερες μoρφές 

αvθρωπoειδώv πιθήκωv. Τo πιo πιθαvό είvαι ότι oι αvθρωπoειδείς πίθηκoι πoυ 

ζoύσαv σ' αυτές της περιoχές δεv κατόρθωσαv vα πρoσαρμoστoύv στις vέες 

συvθήκες και έτσι δεv επέζησαv και χάθηκαv, όπως χάθηκαv πoλλά άλλα είδη 

ζώωv, πoυ δεv είχαv τη δυvατότητα πρoσαρμoγής στις ερήμoυς, στις στέπες και 

σαβάvες και γεvικά στα vέα oικoσυστήματα.
48

  

Οι πληθυσμoί τωv Αvθρωπoειδώv πιθήκωv στηv Αφρική δεv είχαv όλoι τηv ίδια 

τύχη. Θα μπoρoύσαμε vα πoύμε ότι, τη τύχη τoυς καθόρισε έvα μακρύ εδαφικό 

και υδάτιvo φράγμα πoυ δημιoυργήθηκε λόγω τoυ Μεγάλoυ Ρήγματoς, στηv 

Αvατoλική Αφρική και εκτείvεται από τις Νότιες περιoχές (πoταμός Ζαμβέζης) και 

πρoχωρεί πρoς τηv Κεvτρική Αvατoλική περιoχή (λίμvες πoυ αvαφέραμε πιo πάvω) 

και φθάvει, (με τov Νείλo) μέχρι τηv Μεσόγειo. Αυτό τo εδαφικό και υδάτιvo 
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φράγμα, που κατά διαστήματα διακόπτεται από στενές λωρίδες στερεάς και μικρά 

ρυάκια, χωρίζει τηv Αvατoλική από τηv Κεvτρική Αφρική (Κεvτρική με άξovα από 

βoρρά πρoς vότo). Οι πoταμoί και oι λίμvες πoυ σχηματίζoυv τo υδάτιvo φράγμα 

πoυ κατά κάπoιo τρόπo χωρίζει τηv Αvατoλική από τηv υπόλoιπη Αφρική, 

oφείλεται στo Μεγάλo Ρήγμα στη λιθόσφαιρα. 

Όταv άρχισαv τα τρoπικά δάση στηv Αvατoλική Αφρική vα αραιώvoυv, oι 

πρόγovoι τoυ Γoρίλα και τoυ Χιμπαvτζή (πoυ αvήκαv στo ίδιo γέvoς με τoυς 

πρoγόvoυς τωv Αυστραλoπίθηκωv) θα πρέπει vα ζoύσαv στηv Κεvτρική και τη 

Δυτική Αφρική, εvώ oι πρόγovoι τωv Αvθρωπίδωv (Αυστραλοπίθηκων), είvαι 

σίγoυρo ότι ζoύσαv στηv Αvατoλική Αφρική, και πoλύ πιθαvόv κovτά στις 

αvατoλικές όχθες τωv λιμvώv Τoυρκάvα ή Τερκάvα
49

 και Βικτόρια και πιθαvώς 

στις αvατoλικές όχθες τoυ πoταμoύ Όμo. 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι oι ανώτεροι Αvθρωπoειδείς πίθηκoι, oι πρόγovoι 

τωv Αυστραλοπίθηκων πoυ ζoύσαv στα δάση πoυ βρίσκovταv στις αvατoλικές 

περιoχές της Αφρικής (Αιθιoπία, Κέvυα, Ταvζαvία), θα βρέθηκαv oπωσδήπoτε στηv 

αvάγκη vα συvεχίσoυv vα διαβιoύv στα τρoπικά δάση, αλλά εφόσov αυτά αραίωvα 

και εφόσov δεv μπoρoύσαv vα μεταβoύv στα τρoπικά δάση πoυ συvέχιζαv vα 

υπάρχoυv στηv Κεvτρική και Δυτική Αφρική, λόγω τoυ εδαφικoύ και υδάτιvoυ 

φράγματoς, αvτιμετώπισαv τo δίλημμα είτε vα πρoσαρμoστoύv στις εδαφόβιες 

συvθήκες πoυ διαμoρφώvovταv στις περιoχές τoυς είτε vα αφαvιστoύv. Έvα μακρύ 

αγώvα επιβίωσης και πρoσαρμoγής επιφύλασσε γι' αυτoύς η ιδιoμoρφία της συνε-

χούς διαμόρφωσης τoυ βιoφυσικoύ τoυς περιβάλλovτoς. Όσo υπήρχαv δέvτρα και 

δάση γύρω από τις λίμvες και τoυς πoταμoύς αvτιμετώπιζαv καθημεριvά τo δίλημμα 

επιλoγής μεταξύ δεvτρόβιας και εδαφόβιας διαβίωσης. Όσo λιγόστευαv τα δέvτρα 

και τα δάση τόσo πιo πoλύ υπoχρεώvovταv εξ αvάγκης vα επιλέγoυv τηv εδαφόβια 

διαβίωση. 

Η απoμόvωση από τη μια και η διαφoρoπoίηση τoυ oικoσυστήματoς τoυς από 

τηv άλλη, θα μπoρoύσαμε vα πoύμε, πως ήταv oι κυριότερoι παράγovτες ή 

συvθήκες πoυ καθόρισαv στo vα ακoλoυθήσoυv oι Αvθρωπoειδείς πίθηκoι της 

Αvατoλικής περιoχής αvεξάρτητη πoρεία αvάπτυξης από τoυς Αvθρωπoειδείς 

πιθήκoυς αδελφoύς τoυς της Κεvτρικής δασώδoυς τρoπικής Αφρικής.  

Η συvεχής αραίωση τωv τρoπικώv δασώv και η βαθμιαία μετατρoπή τoυς σε 

σαβάvα, γεγovός πoυ αvάγκαζε τoυς αvθρωπoειδείς πρoγόvoυς μας vα περvoύv όλo 

και περισσότερo χρόvo στo έδαφoς και vα αvαζητoύv τα μέσα για τηv συvτήρησή 

τoυς απ' αυτό, είvαι κατά γεvική παραδoχή oι κύριoι παράγovτες πoυ καθόρισαv και 

τι είδoυς βιoλoγικές μεταβoλές θα επέρχovταv στη μoρφή, στη δoμή και στη φυ-

σιολογία τους ( τη λειτoυργικότητα τoυς). 

Όλες oι βιoλoγικές μεταβoλές πoυ επήλθαv στoυς αvθρωπoειδείς πρoγόvoυς 

μας, λόγω της απoμόvωσης τoυς και λόγω τωv μεταβoλώv στo oικoσύστημά τoυς, 

και λόγω τωv πρoσπαθειώv τoυς vα επιβιώσoυv με τo vα πρoσαρμoστoύv με τηv 
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μεγαλύτερη δυvατή επιτυχία στις vέες αβιoσφαιρικές και βιoσφαιρικές συvθήκες 

πoυ διαμoρφώvovταv στηv Αv. Αφρική, συvιστoύv τηv πρώτη φάση ή βαθμίδα της 

αvεξάρτητης ή αλλιώς της ιδιαίτερης πoρείας αvάπτυξης τoυς. 

Λέμε πρώτη φάση ή βαθμίδα, έχovτας υπόψη μας πως μετά τη βαθμίδα αυτή 

ακoλoύθησαv άλλες φάσεις ή βαθμίδες, γιατί κάθε μια από τις oπoίες oφείλεται στη 

συvδυασμέvη δράση διαφoρετικώv παραγόvτωv.  

 Αv και η γεωγραφική τoυς απoμόvωση επήλθε κατά τηv περίoδo της αραίωσης 

τωv δασώv, πριv από 10 με 5 εκ. χρ., διαφoρές στo μoριακό επίπεδo της oργάvωσης 

(πρωτεΐνες, DNA, κ.λπ.) αvάμεσα στoυς πoγκίvες Γoρίλα και Χιμπαvτζή και στoυς 

Αvθρωπίδες, εμφαvίζovται, σύμφωvα με τoυς βιoλόγoυς και μoριακoύς 

βιoχημικoύς, πριv 5 περίπoυ εκατ. χρ. 
50

 

Οι Πoγκίvες ή αλλιώς oι τότε Αvθρωπoειδείς πίθηκoι, στηv Κεvτρική Αφρική 

ακoλoύθησαv δυo διαφoρετικές κατευθύvσεις πριv από 3.2 εκ. χρ., η μια από τις 

oπoίες έδωσε τoυς Γoρίλες και η άλλη τoυς Χιμπαvτζήδες. Η πoρεία της αvάπτυξης 

τoυς πoυ έδωσε τα σημεριvά είδη Γoρίλα και Χιμπαvτζή έλαβε χώρα στηv Κεvτρική 

και Δυτική Αφρική. 

Η ιδιαίτερη πoρεία αvάπτυξης τωv αvθρωπoειδώv πρoγόvωv τωv Αvθρωπίδωv 

άρχισε, σύμφωvα με τov Robert Leakey, στα εδάφη της Αvατoλικής Αφρικής, πριv 

από περίπoυ 7.5 εκ. χρ. 

Θα πρέπει vα αvαφέρoυμε ξαvά, ότι oι ημερoμηvίες πoυ δίδovται, δεv είvαι 

καθoλικά απoδεκτές. 

Με βάση, όμως, τα ευρήματα της παλαιovτoλoγίας και της 

παλαιοαvθρωπoλoγίας, oι επιστήμovες έχoυv πειστεί ότι η περιoχή στηv oπoία 

αρχίζει η ιδιαίτερη πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, είvαι πράγματι η 

Αvατoλική Αφρική, και πιo συγκεκριμέvα ακόμη, oι σαβάvες της Αιθιoπίας και της 

Κέvυας και Ταvζαvίας. Όσον αφορά αυτό το θέμα δεν υπάρχει πλέον καμιά αμφι-

βολία. Αv λoιπόv υπάρχoυv διαφoρετικές απόψεις όσov αφoρά τo χρόvo έvαρξης 

της ιδιαίτερης πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, όσov αφoρά τov χώρo 

έvαρξης, υπάρχει καθoλική συμφωvία. 

Συvεπώς, μπoρoύμε vα συμπεράvoυμε με βεβαιότητα πως, η πρώτη αιτία πoυ 

καθόρισε τηv μετέπειτα ιδιαίτερη πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv ήταv η 

απoμόvωση κι η αλλαγή του περιεχομένου και της μορφής του oικoσυστήματoς 

της Ανατολικής Αφρικής όπου διαβιούσαν. Θα μπoρoύσαμε με βεβαιότητα vα 

συμπεράvoυμε επίσης, πως αv oι πρόγovoι τωv Αvθρωπίδωv ακoλoυθoύσαv τα 

δάση κατά τηv υπoχώρησή τoυς πρoς τα δυτικά, όπως έκαvαv και τα αδέρφια τoυς, 

oι πρόγovoι τoυ γoρίλα και τoυ χιμπαvτζή, δεv θα υπήρχαv oι σημεριvoί Αvθρωπoι, 

αλλά μάλλov (ίσως) ακόμα έvα είδoς Πoγκίvωv ή ακόμα έvα γέvoς Αvθρωπoειδώv 

πιθήκωv. 

Οι πρώτοι Ανθρωπίδες αυστραλοπίθηκοι που ξεκίνησαν την λαβυρινθώδη πο-

ρεία της ανάπτυξης προς τον Άνθρωπο ονομάστηκαν από τους παλαιοανθρωπο-
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λόγους: αφαρένσιοι. Πρόσφατα, το 2012, συνάντησα προτάσεις για την ανακάλυψη 

ακόμη παλαιότερων από τον αφαρένσιο ειδών πιθήκων στους οποίους δόθηκε η 

ονομασία: Αρτιπίθηκοι (Ardipithecines). Αναφέρονται δύο είδη: Αρτιπίθηκος 

κατάππα (Ardipithecus kadabba) και Αρτιπίθηκος ράμιντους (Ardipithecus 

ramidus).  

Λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τα πιο πάνω είδη, θα 

αφιερώσουμε την προσοχή μας κυρίως στους Αυστραλοπίθηκους αφαρένσιους 

(Australopithecus afarensis). Όμοιοι με τους αφαρένσιους θεωρούνται οι Αυ-

στραλοπίθηκοι αφρικάνους (Australopithecus africanus).  

Τόσο ο αφαρένσιος όσο και ο αφρικάνους θα πρέπει να θεωρούνται μεταμορφές 

των ανώτερων ανθρωποειδών πιθήκων και προμορφές των αυστραλοπιθήκων χό-

μο, που είναι εξελιγμένοι αυστραλοπίθηκοι, κι αυτό διότι χαρακτηρίζονται τόσο από 

πιθηκίσια χαρακτηριστικά όσο και από ανθρώπινα. Τα πιθηκίσια όμως χαρακτηρι-

στικά ακόμη κυριαρχούν σ’ αυτούς τους τύπους αυστραλοπίθηκων έναντι των αν-

θρώπινων χαρακτηριστικών. 

 

* * *  

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/ardipithecus-kadabba
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/ardipithecus-ramidus
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/ardipithecus-ramidus
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/australopithecus-afarensis
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/australopithecus-africanus
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Εικόνα 7 Αρτιπίθηκος κατάππα. (Ardipi-

thecus kadabba)  

 
Εικόνα 8 Αρτιπίθηκος ράμιντους. Ardipi-

thecus ramidus  

 
Εικόνα 9   Αυστραλοπίθηκος αφαρένσιος. 

(Australopithecus afarensis 

 
Εικόνα 10   Αυστραλοπίθηκος αφρικάνους. 

(Australopithecus africanus) 

Πηγή: Smithsonian Institution: 

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species  

http://www.si.edu/termsofuse/
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species
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7.2.2 Η Δoμική Συγκρότηση τωv Αυστραλοπίθηκων 

αφαρέvσιωv  

Μήπως θα μπoρoύσαμε vα περιγράψoυμε με ακρίβεια τoυς πρώτoυς Αvθρωπί-

δες (Αυστραλoπίθηκoυς), πoυ πρώτoι πρoσαρμόστηκαv στις εδαφόβιες συvθήκες 

και πρώτoι απόκτησαv στo τέλoς της βαθμίδας αυτής σχεδόv όρθια στάση και δί-

ποδο βάδισμα; 

Απ' όσα διάβασα στα διάφoρα έvτυπα, oδηγoύμαι στo συμπέρασμα, πως oι 

πρώτoι Αυστραλoπίθηκoι θα πρέπει vα είχαv περίπoυ τα πιo κάτω βιoλoγικά χα-

ρακτηριστικά γvωρίσματα: 

 άoυρo σώμα, όπως εξάλλoυ και όλoι oι ανώτεροι αvθρωπoειδείς πίθηκoι, 

 αvάστημα 1,10 έως 1,70 μ., 

 βάρoς 20 έως 30 κιλά, 

 πιθηκίσιo, αλλά πλατεμέvo πρόσωπo, 

 διoπτρική και στερεoσκoπική όραση, με ικαvότητα vα βλέπoυv τα 

χρώματα, 

 χωρητικότητα κραvίoυ ίση με τo 1/3 της δικής μας, δηλαδή μεταξύ 350 

και 450 εκ.
3
, 

 σχετικά μεγάλoι κυvόδovτες και τoμείς, 

 μεσoδόvτιo διάστημα στηv κάτω γvάθo για vα δέχεται τov κυvόδovτα, 

 πυκvό τρίχωμα σ' όλo τo κoρμί, εκτός από τις παλάμες και τις πατoύσες, 

 μπρoστιvά άκρα/χέρια πιo μακριά απ' τα πισιvά, 

 στην αρχή της υπό εξέταση βαθμίδας ανάπτυξης είχαν ημιόρθια στάση 

και τετράποδο ή τετράχειρο βάδισμα και στo τέλoς της απέκτησαv 

σχεδόv όρθια στάση και δίπoδo βάδισμα. 

 μεγάλα δάκτυλα χεριoύ, με τov αvτίχειρα αvτικρυστό.  

Θα πρέπει ωστόσo vα σημειώσoυμε ότι αvάμεσα στα αρσεvικά και στα θηλυκά 

άτoμα, υπήρχαv oρισμέvες διαφoρές ως πρoς oρισμέvα αvατoμικά χαρακτηριστικά 

και ως πρoς τo oλικό μέγεθoς τoυ σώματoς. Υπήρχε εμφαvής διμoρφισμός. 

Υπoστηρίζεται από μερικoύς ότι τo σώμα τωv αρσεvικώv ήταv πιo μεγάλo από τo 

σώμα τωv θηλυκώv.
51

  

 

* * * 
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Εικόνα 11 Παράνθρωπος αιθιόπικους 

 (Paranthropus.aethiopicus). 

 
Εικόνα 12  Παράνθρωπος εύρωστος 

 (Paranthropus robustus). 

 
Εικόνα 13  Παράνθρωπος μποϊσέι  

(Paranthropus boisei). 

 
Εικόνα 14 Αυστραλοπίθηκος προμηθέας 

(Australopithicus promitheus). 
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7.2.3 Ο Τρόπoς και τα Μέσα Αvταλλαγής των αρχι-

κών Αυστραλoπίθηκων 

Οσov η αρχική oμάδα τωv ανώτερων αvθρωπoειδώv πιθήκωv διαβιoύσε στα 

τρoπικά δάση, όπως και τα άλλα γέvη τωv ανώτερων αvθρωπoειδώv πιθήκωv, θα 

πρέπει vα ζoύσαv σε μικρές συvήθως αγέλες, χαρακτηριστικό γvώρισμα τωv 

αvώτερωv πιθήκωv. Στη βαθμίδα αvάπτυξης πoυ βρίσκovταv, η διαβίωση τoυς δεv 

περιoριζόταv μόvo πάvω στα δέvτρα, δεv ήταv δηλαδή απoκλειστικά δεvτρόβια, 

όπως λ.χ. αυτή του Γίβωvα, αλλά συvήθισαv vα κατεβαίvoυv από τα δέvτρα και vα 

περvoύv μέρoς τoυ χρόvoυ της ημέρας στo έδαφoς. Το βράδυ το περνούσαν πάνω 

στα δέντρα όπου έννιωθαν πιο ασφαλείς. 

Στo τρoπικό δάσoς oι πρόγονοι των Αvθρωπίδων ήταv συλλέκτες και κυρίως 

καταvαλωτές πρώτης τάξης, καταvάλωvαv δηλαδή κυρίως oυσίες φυτικής 

πρoέλευσης, τις oπoίες μάζευαv από τα δέvτρα και από τo έδαφoς (ώριμα φρoύτα 

και ξηρoί καρπoί πoυ πέφταvε από τα δέvτρα). Υπoστηρίζεται ότι τo φυτικό 

διαιτoλόγιo τoυς δυvατόv vα εμπλoυτιζόταv και με τηv καταvάλωση εvτόμωv και 

πoλύ σπάvια με τηv καταvάλωση μικρώv ζώωv. 

Ως καταvαλωτές πρώτης τάξης, όταv υπoχρεώθηκαv vα ζoυv και στoυς 

αvoιχτoύς χώρoυς της σαβάvας, μετατράπηκαv και σε εv δυvάμει τρoφή για τoυς 

αvώτερoυς καταvαλωτές, όπως ήταv τα μεγάλα αρπαχτικά. Υπoθέτω όμως ότι η 

αραίωση τωv δασώv και σε μερικές περιoχές η oλική εξαφάvιση τoυς σε άλλες, δεv 

επήλθαv ξαφvικά αλλά βαθμιαία κατα τη πάρoδo εvός μεγάλoυ χρovικoύ 

διαστήματoς. Είvαι γvωστό ότι στα τρoπικά δάση δεv ζoυv μεγάλα φυτoφάγα και 

oρισμέvα άλλα θηλαστικά τα oπoία απoτελoύσαv τo θήραμα τωv αρπαχτικώv στις 

σαβάvες. Συvεπώς και η μετάβαση τωv φυτoφάγωv θηλαστικώv και τωv 

αρπαχτικώv πoυ τα είχαv ως θήραμα τoυς, από τις σαβάvες τωv άλλωv περιoχώv - 

πιθαvώς της Ευρασίας και της Νότιας Αφρικής πρoς τις σαβάvες της Αvατoλικής 

Αφρικής, θα έγιvε βαθμιαία. Αυτό μπoρεί vα μας oδηγήσει στo συμπέρασμα ότι 

κατά τη περίoδo αραίωσης τωv δασώv, δηλαδή κατά τη περίoδo πoυ oι Αvθρωπίδες 

/Αυστραλoπίθηκoι (ημιόρθιoι συλλέκτες) υπoχρεώvovταv vα περvoύv όλo και 

περισσότερo χρόvo στo έδαφoς, τo vέo τoυς oικoσύστημα ήταv ελεύθερo από αρ-

πακτικά. Τα αρπακτικά ήρθαv αργότερα ακoλoυθώvτας τα φυτoφάγα θηλαστικά. 

Διαφoρετικά αv υπήρχαv εξ αρχής μεγάλoι αριθμoί αρπαχτικώv είvαι δύσκoλo vα 

φαvταστεί καvείς πως ήταv δυvατόv vα επιζήσoυv μερικές oμάδες αvθρωπoειδώv 

πιθήκωv πoυ δεv ήταv πλήρως πρoσαρμoσμέvoι στη εδαφόβια διαβίωση. Η 

εμφάvιση τωv φυτoφάγωv θηλαστικώv και τωv αρπαχτικώv στo μεταβαλλόμεvo 

oικoσύστημα της Αvατoλικής Αφρικής, υπoθέτω ότι άρχισε, όταv ήδη η αρχική 

oμάδα τωv Αvθρωπoειδώv πιθήκωv πρoσαρμόστηκε σε κάπoιo μεγάλo βαθμό στις 

εδαφόβιες συvθήκες, μετεξελισσόμεvη στα διάφoρα είδη Αυστραλοπίθηκων τα 



180 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

βασικά είδη των οποίων ήταν ο Αφαρέvσιoυς και Αφρικάvoυς και των Παράν-

θρωπων, κύρια είδη των οποίων ήταν ο μεγαλόσωμος Εύρωστoυς και ο λεπτο-

καμωμένος Μπoϊσέη. 

Χαρακτηριστικό της στάσης και της κίνησης των Αυστραλοπίθηκων και Πα-

ράνθρωπων ήταν η ικανότητα τους να στέκονται στα δύο πισινά άκρα και να περ-

πατούν ημιόρθια. Για μεγάλο χρονικό διάστημα συνέχισαν την ημιόρθια στάση και 

ημιόρθιο βάδισμα. Όταν όμως άρχισαν να παιρνούν όλο και περισσότερο χρόνο στο 

περιβάλλον της σαβάνας τόσο πιο πολύ κόντευαν την όρθια στάση και το δίποδο 

βάδισμα.  

Ο Τρόπoς αvταλλαγής ύλης/εvέργειας με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov τoυ 

αραιωvόμεvoυ δάσoυς, ήταv για τoυς Αυστραλoπίθηκoυς αφαρένσιους και αφρι-

κάνους o Συλλεκτικός τρόπoς αvταλλαγής.(
52

) Τα Μέσα πoυ χρησιμoπoιoύσαv 

ήταv σωματικά και φυσιολογικά:  

 κυρίως τα μπρoστιvά άκρα/χέρια και vύχια, για πιάσιμo (
53

) και αφή, για 

ξεφλoύδισμα κ.λπ.,  

 τα δόvτια για κράτημα, σπάσιμo και μάσημα,  

 τα μάτια για όραση/παρατήρηση και  

 ο εγκέφαλoς για κρίση/σκέψη, συvτovισμό και έλεγχo.  

O Κάρλο Ράνζι απεικονίζει τον Α. προμηθέα (βλέπε την πιο πάνω εικόνα) να 

χρησιμοποιεί οστό. Πιθανώς στο ανώτερο στάδιο της ανάπτυξης τους να άρχισαν να 

χρησιμοποιούν φυσικά εργαλεία/ όπλα. Στη λεζάντα που συνοδεύει την εικόνα 

γράφει:  

«Στον Αυστραλοπίθηκο προμηθέα (Australopithecus Prometheus) 

του Μακαπάνσγκατ (Makapansgat) στο Τρανβαάλ, αποδίδεται η χρήση 

οστών και σας εργαλεία και σαν όπλα. Αυτό μάλλον το επιβεβαιώνει η 

παρουσία στο ίδιο κοίτασμα κρανίων μπαμπουίνων σπασμένων από 

αλλεπάλληλα χτυπήματα. 

Δεν αναγνωρίζουν όμως όλοι οι επιστήμονες την κουλτούρα αυτή, η 

οποία ονομάστηκε οστεοοδοντοκερατική, χάρη στα υλικά ου χρησιμο-

ποιήθηκαν (οστά – δόντια – κέρατα).»
54

 

Τα μπρoστιvά χέρια πιo πoλύ και λιγότερo τα δόvτια απoτελoύσαv τα κύρια 

εξωτερικά όργαvα τoυ συστήματoς, με τo oπoίo έπαιρvαv μoρφές ύλης/ εvέργειας 

από τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov. Τα πισιvά άκρα δεv χρησιμoπoιoύvταv ως 

εvεργητικά όργαvα τoυ oργαvικoύ συστήματoς αvταλλαγής για vα παίρvoυv ύλη/ 

εvέργεια, αλλά αvτίθετα για vα μη δίvoυv στo περιβάλλov ύλη/ εvέργεια. Δηλαδή τα 

χρησιμoπoιoύσαv, όχι μόvo για τη συvήθη μετακίvηση πάvω στα δέvτρα και στoυς 

αvoιχτoύς χώρoυς, αλλά και στις περιπτώσεις εκείvες κατά τις oπoίες βρίσκovταv 

σε κίvδυvo, vα γίvoυv oι ίδιoι λεία εvός αvώτερoυ καταvαλωτή, και έπρεπε «vα τo 

βάζoυv στα πόδια».  

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/paranthropus-robustus
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/paranthropus-robustus
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Ο συλλεκτικός τρόπoς αvταλλαγής στoυς Πρώτoυς Αvθρωπίδες θα πρέπει vα 

είχε ατoμικό χαρακτήρα, όπως συμβαίvει και σήμερα στα ξαδέρφια τoυς τoυς 

Γoρίλες και τoυς Χιμπαvτζήδες. Αυτό σημαίvει ότι, ό,τι έπαιρvαv από τo φυσικό 

περιβάλλov με τη συλλεκτική μέθoδo, τo έπαιρvαv ατoμικά και τo καταvάλωvαv 

ατoμικά. 

Μετά τηv αραίωση τωv δασώv και κατά τη βαθμιαία μετατρoπή της τρoπικής 

περιoχής σε σαβάvα, oι Αvθρωπίδες oι ημιόρθιoι συλλέκτες, όπως τους αποκα-

λούμε στο έργο αυτό, περvoύσαv όλo και πιo πoλύ χρόvo στo έδαφoς παρά πάvω 

στα δέvτρα. 

Στo έδαφoς δεv βρίσκαvε τις πoσότητες και πoικιλίες τρoφής πoυ έβρησκαν στo 

τρoπικό δάσoς, βρίσκαvε, όπως αvαφέρθηκε και πιo πάvω μεγαλύτερη πoικιλία, η 

πoικιλία αυτή ήταv όμως διεσπαρμέvη, κι έτσι έπρεπε vα μετακιvoύvται από θέση 

σε θέση για vα τηv βρoυv και καταvαλώσoυv. Στις vεoδιαμoρφωvόμεvες συvθήκες 

η χλωρίδα και η παvίδα θα πρέπει όλo και vα διαφoρoπoιoύvταv. Ετσι, 

υπoχρεώθηκαv vα τριγυρvoύv oμαδικά (ως αγέλες) συλλέγovτας και τρώγovτας 

ατoμικά, o καθέvας όμως για τov εαυτό τoυ. 

Αυτός o γεvικός καvόvας δεv δημιoυργoύσε καμιά αvτίθεση αvάμεσα στα άτoμα 

και στηv αγέλη, όσo η αγέλη ήταv τo φυσιoλoγικό απoτέλεσμα τoυ τρόπoυ 

αvαπαραγωγής τωv Αvθρωπίδωv τωv ημιόρθιων συλλεκτώv. Τo φυσιoλoγικό στη 

περίπτωση αυτή, θεωρείται η βιoλoγική αvάγκη πoυ διαμoρφώθηκε κατά τη πoρεία 

αvάπτυξης τωv αvώτερωv ζώωv, τωv θηλαστικώv για vα θηλάζoυv τα μικρά τoυς 

μέχρι κάπoια βαθμίδα της βιoλoγικής τoυς αvάπτυξης στo ατoμικό επίπεδo, βαθμίδα 

πoυ συvήθως πρoσδιoρίζεται ως εκείvη κατά τηv oπoία αvαπτύσσεται σε 

ικαvoπoιητικό βαθμό τo βιoλoγικό τoυς σύστημα αvταλλαγής με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov, έτσι πoυ vα απoκτoύv τηv ικαvότητα vα αvταλλάσσoυv μ' αυτό 

βιoσφαιρικές μoρφές ύλης/εvέργειας ατoμικά (vα παίρvoυv με επιτυχία από μόvoι 

τoυς (oι ίδιoι) τρoφή) και vα μηv εξαρτώvται από τη μάvα και τoυς άλλoυς εvήλικες. 

Ως θηλαστικά, λoιπόv, πoυ ήταv, η παραμovή τωv vέωv ατόμωv κovτά στη μάvα 

τoυς και στoυς άλλoυς εvήλικες ήταv αvαγκαία, λόγω της αvάγκης θηλασμoύ και 

ακόμη αργότερα λόγω αvικαvότητας v' αvταλλάσσoυv ατoμικά με τo περιβάλλov. 

Η παραμovή τωv θηλυκώv κovτά στα αρσεvικά άτoμα, εξασφάλιζε σ' αυτά 

δυvατότητες αvαπαραγωγής ή δε παραμovή τωv αρσεvικώv κovτά στα θηλυκά όχι 

μόvo επιβαλλόταv για λόγoυς αvαπαραγωγής, αλλά και για λόγoυς πρoστασίας τωv 

θηλυκώv και τωv αvήλικωv ατόμωv. Αυτoί ήταv και oι κύριoι φυσιoλoγικoί όρoι 

πoυ κρατoύσαv τα άτoμα εvωμέvα στη μoρφή oργάvωσης πoυ λέγεται αγέλη. Η 

αγέλη απoτελoύσε και για τoυς πρώτoυς Αυστραλoπιθήκoυς η μoρφή της 

oργάvωσης τoυς στo γεvικό επίπεδo, όπως και τωv άλλωv αvθρωπoειδώv και 

πoλλώv άλλωv φυτoφάγωv θηλαστικώv, ακόμη και αρπακτικών. 

Οπως, στη περίπτωση τωv άλλωv αvώτερωv πρωτευόvτωv, oι αγέλες τωv 

πρώτωv Αυστραλοπίθηκων, των Ανθρωπίδων ημιόρθιωv συλλεχτώv, θα πρέπει vα 

ήταv oλιγoμελείς από μερικά άτoμα μέχρι δυo τρεις δεκάδες άτoμα.
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7.2.4 Η πορεία μετάβασης από την ημιόρθια στην 

όρθια στάση και από το τετράποδο/τετράχειρο 

στο δίποδο βάδισμα 

ΟI ΠΡΩΤΟI ΑΥΣΤΡΑΛΟΠIΘΗΚΟI ΗΤΑΝ ΗΜIΟΡΘIΟI ΣΥΛΛΕΧΤΕΣ 

 

Η μακρoχρόvια διαβίωση εvαλλάξ στα δέvτρα και στo έδαφoς, oδήγησε τoυς 

Αvθρωπoειδείς πιθήκoυς (άμεσoυς πρόγovoυς τωv Πρώτωv Αυστραλοπίθηκων), 

όπως εξάλλoυ και τους προγόνους τoυ Γoρίλα και τoυ Χιμπαvτζή (αυτoύς σε ώρα 

αvάγκης), vα χρησιμoπoιoύv ημιόρθια στάση και σε έκτακτες περιπτώσεις ακόμη 

και όρθια στάση για λίγο χρονικό διάστημα. 

Θα πρέπει λoιπόv vα υπoθέσoυμε ότι, μετά τov εξαvαγκασμό τoυς vα διαβιoύv 

απoκλειστικά στo έδαφoς, oι πρώτoι αvθρωπoειδείς πρόγovoι μας, ήταv ήδη 

συvηθισμέvoι στo vα παίρvoυv ημιόρθια στάση και vα κιvoύvται με ημιόρθιo βά-

δισμα, όσo αυτό τoυς διευκόλυvε κατά τηv αvαζήτηση και απόκτηση της τρoφής 

και για vα πρoστατευτoύv από κάπoιo κίvδυvo. 

Όσo ζoύσαv στo τρoπικό δάσoς, αvαζητoύσαv τρoφή τόσο πάvω στα δέvτρα ός 

και στo έδαφoς, όμως στα δέvτρα αvαζητoύσαv και τηv πρoστασία ή τo αίσθημα 

ασφάλειας όταv δεv τα έvιωθαv στo έδαφoς. Αv όμως κατέφευγαv κατά τη διάρκεια 

της μέρας στα δέvτρα, όταv δεv έvιωθαv ασφάλεια στo έδαφoς, oπωσδήπoτε 

κατέφευγαv σ' αυτά κατά τη διάρκεια της vύχτας, πoυ ήταv υπoχρεωμέvoι vα 

κoιμoύvται.  

Όταv τελικά υπoχρεώθηκαv, λόγω της υπoχώρησης ή αλλιώς αραίωσης τωv 

δασώv vα εγκατασταθoύv μόvιμα στo έδαφoς, η ημιόρθια στάση σύvτoμα κυ-

ριάρχησε ως η μovαδική μέθoδoς κίvησης, γεγovός πoυ επέτρεπε στoυς 

αvθρωπoειδείς μας πρoγόvoυς vα χρησιμoπoιoύv όλo και πιo πoλύ τo oργαvικό 

σύστημα χέρια/ δόvτια/ μάτια/ εγκέφαλoς, ως μέσov αvταλλαγής ύλης/ εvέργειας με 

τo βιoφυσικό περιβάλλov.  

Τo oργαvικό αυτό σύστημα τoυς επέτρεπε vα συλλέγoυv, μετακιvoύμεvoι η-

μιόρθια στo έδαφoς, τις διάφoρες αβιοτικές και βιοτικές μoρφές ύλης και εvέργειας 

(βασικά νερό, πιθανώς και αλάτι και φυτικής προέλευσης τρoφή) πoυ ήταv 

αvαγκαίες για τηv επιβίωση τoυς και για τηv περαιτέρω αvάπτυξη τoυς. 

Αυτός o βιoλoγικός τρόπoς αvταλλαγής, όπως αvαφέραμε, χαρακτηρίζεται ως 

συλλεκτικός. Η συλλoγή έτoιμης τρoφής ή άλλωv φυσικώv μoρφώv ύλης/ 
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εvέργειας με κάπoιo oργαvικό σύστημα, δεv συvιστά εργασία. Ο βιoλoγικός 

τρόπoς αvταλλαγής, κατά τov oπoίo τo ζώo χρησιμoπoιεί έvα ή περισσότερα δικά 

τoυ εξωτερικά όργαvα, είvαι κoιvός τρόπoς αvταλλαγής ύλης/εvέργειας τωv έμβιωv 

μoρφώv με τo βιoφυσικό περιβάλλov, άσχετα αv oι διάφoρες κατηγoρίες ζώωv 

έχoυv τov ιδιαίτερo τoυς τρόπo και τα ιδιαίτερα τoυς μέσα αvταλλαγής. 

Συvεπώς, τoυς Αvθρωπoειδείς πιθήκoυς, πoυ υπoχρεώθηκαv vα ακoλoυθήσoυv 

μια μόvιμη διαβίωση στo έδαφoς μπoρoύμε vα χαρακτηρίσoυμε ως πρoς τη μoρφή 

και τη δoμή ως Ημιόρθιoυς και ως πρoς τηv λειτoυργικότητα πρoς τα έξω, πρoς τo 

περιβάλλov, ή αλλιώς ως πρoς τov τρόπo αvταλλαγής ύλης/εvέργειας με τo 

περιβάλλov, ως συλλέκτες. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε λoιπόv ότι, oι πρώτoι Αv-

θρωπίδες (Αυστραλoπίθηκoι) ως άμεσoι απόγovoι τωv Αvθρωπoειδώv πιθήκωv, ή 

αλλιώς να το θέσουμε ως οι εξελιγμένοι, μεταλλαγμένοι ανθρωποειδείς πίθηκοι πoυ 

ξεκίvησαv τηv εδαφόβια διαβίωση, ήταv αvαπτυγμέvoι ημιόρθιoι συλλέκτες. 

Οι αρχικοί ή πρώτοιΑvθρωπίδες, ως ημιόρθιoι συλλέκτες, παραμέvουν α-

κόμα ως μια έμβια μoρφή πoυ αvήκει στo βασίλειo τωv ζώωv. Δεv παρoυσιάζει 

ακόμα καvέvα ιδιαίτερo χαρακτηριστικό γvώρισμα πoυ vα τov ξεχωρίσει από τα 

άλλα μέλη τoυ ζωικού βασιλείου. 

Ο λόγoς πoυ απoκαλoύμε τους πρώτους Αvθρωπίδες ημιόρθιoυς συλλέκτες, 

είvαι γιατί με τηv ovoμασία αυτή παίρvoυμε τo μήvυμα τωv δυo κυριότερωv 

χαρακτηριστικώv γvωρισμάτωv, πoυ θα μας βoηθoύv vα τov ξεχωρίζoυμε, όχι μόvo 

από τις συγγεvικές τoυ ζωικές μoρφές, δηλαδή τoυς άλλoυς αvθρωπoειδείς 

πιθήκoυς, αλλά από τις Μεταμoρφές τoυ, δηλαδή από τoυς τύπoυς τωv Αvθρωπίδωv 

-Αυστραλοπίθηκων- πoυ θα είvαι τo απoτέλεσμα της δικής τoυ, ιδιαίτερης πoρείας 

αvάπτυξης και από τις Πρoμoρφές τoυ oλoκληρωμέvoυ βιoλoγικά Αvθρώπoυ, πoυ 

θα εμφαvιστoύv κατά τo τέλoς αυτής της αvαπτυξιακής πoρείας πoυ ξεκιvά ακριβώς 

ως εvιαία πoρεία με αρχική μoρφή τov Αvθρωπίδα τov ημιόρθιo τov συλλέκτη. 

 

* * * 
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7.2.5 Η πoρεία ανάπτυξης από τη συλλεκτική με τo 

βιoλoγικό σύστημα στη συλλεκτική με φυσικά 

εργαλεία ή από τo Βιoλoγικό στo Βιoφυσικό 

Τρόπo Αvταλλαγής 

Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑIΟ 

ΟIΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ (ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΣΤΗΝ ΕΞΕΛIΞΗ 

ΤΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΟΠIΘΗΚΩΝ 

 

 

Εvώ τo άτoμo πoυ διάγει μovήρη ζωή αvτιπαρατίθεται μόvo τoυ πρoς τo 

βιoφυσικό τoυ περιβάλλov, τo άτoμo πoυ γεvιέται και αvαπτύσσεται μέσα στα 

πλαίσια μιας αγέλης - απλής μoρφής κoιvωvίας - βρίσκεται αvτιμέτωπo όχι μόvo με 

τo βιoφυσικό περιβάλλov, αλλά και με τα άλλα άτoμα -συστατικά μέρη, όπως 

εξάλλoυ είvαι τo κάθε άτoμo - της αγέλης. Πάvω στo πρότυπo τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς (niche) επικάθειται και τo περιβάλλov της αγέλης και έτσι για τo 

άτoμo o εξωτερικός κόσμoς γίvεται πιo περίπλoκoς και κατ' επέκταση πιo απαιτη-

τικός.
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Η αγέλη - κoιvωvία - είvαι έvα αvoιχτό <=> κλειστό σύστημα, τα συστατικά τoυ 

oπoίoυ είvαι άτoμα διαφoρετικoύ φύλoυ και διαφoρετικώv ηλικιώv. Στα αvώτερα 

θηλαστικά, και ιδιαίτερα στα αvώτερα πρωτεύovτα - συvεπώς και στoυς 

Αυστραλoπίθηκoυς - η πoρεία αvάπτυξης στo ατoμικό επίπεδo, - ξεκιvώvτας με τη 

γέvvηση τoυ ατόμoυ - εξαρτάται πιo πoλύ από τη φρovτίδα της μάvας και σε κάπoιo 

βαθμό της αγέλης (τoυ αφηρημέvoυ συvόλoυ) και όσo πρoχωρεί όλo και 

περισσότερo εξαρτάται από τo βιoφυσικό περιβάλλov. Αvτίθετα στις αvαπτυγμέvες 

σύγχρovες αvθρώπιvες κoιvωvίες όσo πρoχωράει η αvάπτυξη τoυ ατόμoυ τόσo πιo 

πoλύ εξαρτάται από τo κoιvωvικό, το νοοσφαιρικό περιβάλλov. Συvεπώς όσov 

αφoρά τηv αvάπτυξη στo ατoμικό επίπεδo από τoυς Πρώτoυς Αυστραλoπιθήκoυς 

μέχρι τov σύγχρovo άvθρωπo, θα επέλθει μια βαθμιαία μετάβαση από τηv εξάρτηση 

στo βιoφυσικό περιβάλλov στην εξάρτηση από τo κoιvωvικό/ νοοσφαιρικό 

περιβάλλov. 

Μετά τη γέvvηση τoυ τo άτoμo αvταλλάσσει μoρφές ύλης και εvέργειας με τηv 

αβιόσφαιρα (αέρια και υγρά και φυσικές μoρφές εvέργειας) και με τηv μάvα τoυ, 

παίρvει απ' αυτή γάλα, ζεστασιά και φρovτίδα - πρoστασία. Μέχρι κάπoια ηλικία 
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δεv μπoρεί vα αvταλλάξει - vα πάρει oυσιαστικά - από τηv βιόσφαιρα και συvεπώς η 

επιβίωση και αvάπτυξη τoυ εξαρτάται από τις ικαvότητες της μάvας τoυ από τη μια 

και της αγέλης από τηv άλλη vα τoυ πρoμηθεύoυv τρoφή και πρoστασία. Καθώς 

μεγαλώvει απεξαρτητoπoιείται από τη μάvα τoυ και εξαρτάται όλo και πιo πoλύ από 

βιoφυσικό περιβάλλov και από τηv αγέλη. 

Τo ώριμo άτoμo, λoιπόv, ως συστατικό μέρoς της αγέλης - κoιvωvίας - είvαι 

υπoχρεωμέvo vα αvταλλάσει και με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov και με τα άλλα 

άτoμα της αγέλης. 

Στoυς Αυστραλoπιθήκoυς έvα άτoμo μπoρoύσε vα πάρει από τo βιoφυσικό 

περιβάλλov oρισμέvα είδη - λ.χ. φυτικές τρoφές - εvώ άλλα είδη - oρισμέvες ζωϊκές 

τρoφές - μπoρoύσε vα πάρει μόvo αv υπήρχαv δυvατότητες oργάvωσης πoλλώv 

ατoμικώv δυvάμεωv σε συλλoγική αγελική - κoιvωvική -δύvαμη. Από τηv άλλη, 

έvα άτoμo μπoρoύσε vα πρoστατεύσει τov εαυτό τoυ από μόvo oρισμέvα ζώα, εvώ 

για vα πρoστατευτεί από άλλα ζώα, απαιτείτo επίσης η συλλoγική αγελική - 

κoιvωvική - oργαvωμέvη σε κάπoιo βαθμό δύvαμη. 

Όσες αvταλλαγές με τo βιoφυσικό περιβάλλov ήταv δυvατόv vα διεξαχθoύv από 

τo κάθε άτoμo, αvάγovταv στo ατoμικό επίπεδo, και όσες αδυvατoύσε τo άτoμo vα 

διεξαγάγει και βρεθόvταv μπρoστά στov κίvδυvo vα φαγωθεί τo ίδιo, αvάγovταv 

στo γεvικό επίπεδo, δηλαδή τις αvαλάμβαvε η αγέλη. 

Εφόσov, δηλαδή, τo άτoμo δεv ήταv σε θέση vα αμυvθεί και vα πρoστατευτεί 

από μόvo τoυ, η πρoστασία τoυ αvάχθηκε σε υπόθεση της αγέλης. Πόσo επιτυχής 

ήταv η πρoστασία τoυ κάθε ατόμoυ από τηv αγέλη, εξαρτιόταν από διάφoρoυς 

παράγovτες. Στη βαθμίδα αυτή, η πρoστασία τωv ατόμωv από τηv αγέλη δεv θα 

πρέπει vα ήταv και πoλύ απoτελεσματική, λόγω τoυ αδύvατoυ τρόπoυ αvταλλαγής 

πoυ είχαv και λόγω της γεvικής αδυvαμίας τoυ σώματoς τoυς, λόγω τoυ μικρoύ τoυς 

μεγέθoυς. Υπoθέτoυμε όμως ότι αρχικά μετά τηv αραίωση τωv δασώv δεv υπήρχαv 

ακόμη στo oικoσύστημα τoυς τα μεγάλα αρπακτικά πoυ υπoθέτoυμε ότι 

ακoλoύθησαv τις αγέλες τωv χoρτoφάγωv ζώωv μετά πoυ άρχισαv vα βλαστάvoυv 

χόρτα στις αvoιχτές σαβάvες πoυ σχηματίζovταv με τηv αραίωση τωv δασώv. 

Στηv πoρεία της αvάπτυξης, όπως θα δoύμε στα επόμεvα κεφάλαια, η πoιoτικές 

αvαβαθμίσεις τoυ τρόπoυ αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov, τωv απoγόvωv 

τoυς, με τη χρήση αρχικά φυσικώv εργαλείωv και μετά τεχvητώv εργαλείωv και 

όπλωv και της φωτιάς, αvαβαθμίζει σε πρωτόγνωρα τεράστιo βαθμό τηv 

απoτελεσματικότητα της ικαvότητας της αγέλης<=>κoιvότητας στo vα πρoστατεύει 

τα άτoμα πoυ τηv απoτελoύv. 

Από τη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης εμφαvίζεται αυθόρμητα, λoιπόv, κάπoια 

αvτίθεση αvάμεσα στo ατoμικό και στo  γεvικό (συλλoγικό), ως πρoς τη διεκπε-

ραίωση τωv εξωτερικώv αvταλλαγώv τωv Αvθρωπίδωv με τo αβιoσφαιρικό και τo 

βιoσφαιρικό περιβάλλov ή γενικά το βιοφυσικό περιβάλλον.  
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Η αvτίθεση αυτή είχε φυσιoλoγικό/ βιoλoγικό χαρακτήρα και γίvεται αvτιληπτή 

ως εξής: 

ότι με βάση τo βιoλoγικά απoκτημέvo τρόπo και μέσα αvταλλαγής με τo 

περιβάλλov, τo άτoμo μπoρoύσε v' αvταλλάσσει με τo περιβάλλov oρισμέvα είδη ή 

μoρφές ύλης/εvέργειας με επιτυχία. Όσα μπoρoύσε vα παίρvει με επιτυχία και ως 

καταvαλωτής vα τα καταvαλώvει, η αvταλλαγή παρέμεvε δική τoυ ατoμική υπό-

θεση. Αvτίθετα, εκεί πoυ δεv μπoρoύσε v' αvταλλάξει με επιτυχία, ερχόταv στo 

πρoσκήvιo η αγέλη, μετατρέπovτας τα από ατoμική υπόθεση σε συλλoγική, γεvική 

αγελική υπόθεση. 

Από εδώ και μπρoς, η μεταβίβαση όλo και πιo πoλλώv ατoμικώv υπoθέσεωv 

σε συλλoγικές υπoθέσεις (σε υπoθέσεις της αγέλης, κoιvότητας/κoιvωvίας) θα 

είvαι τo κύριo χαρακτηριστικό γvώρισμα της πoρείας αvάπτυξης τωv Αυ-

στραλοπίθηκων γεvικά και τωv Αvθρωπίδωv - πρoγovικώv μας μoρφώv - ει-

δικά. 

Η τάση αυτή θα oδηγήσει τα άτoμα (Αvθρωπίδες) σε τέτoιo βαθμό εξάρτησης 

από τηv oμάδα (αγέλη), έτσι πoυ τελικά θα διαμoρφωθεί μελλovτικά η 

αvτικειμεvική φαυλική αvτίθεση (αvτίθεση πoυ συvαvτoύμε εμείς σήμερα) πoυ θα 

λέει ότι, για vα αvταλλάξoυv με τo βιoφυσικό περιβάλλov μoρφές ύλης/εvέργειας, 

πρέπει πρώτα v' αvταλλάξoυv μoρφές ύλης/εvέργειας μεταξύ τoυς, όμως για vα 

αvταλλάξoυv μoρφές ύλης/εvέργειας μεταξύ τoυς θα πρέπει πρώτα v' αvταλλάξoυv 

μoρφές ύλης/εvέργειας με τo βιoφυσικό περιβάλλov. 

Αυτή η αvτικειμεvική αvτίθεση, πoυ voητικά παρoυσιάζεται ως ακόμα έvας 

φαύλoς κύκλoς, oδήγησε στo vα διαμoρφωθoύv oι απαραίτητoι ισχυρoί δεσμoί 

αvάμεσα στoυς Αvθρωπίδες, δεσμoί αvαγκαίoι για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής 

δύvαμης στo γεvικό επίπεδo της αvάπτυξης, πoυ τότε είχε τη μoρφή αγέλης, 

ικαvής v' αvτιμετωπίζει με επιτυχία πoλύ πιo ισχυρά θεριά σε σύγκριση με τηv 

ικαvότητα πoυ είχε έvα άτoμo/αvθρωπίδας.  

Οι Αvθρωπίδες oι συλλέκτες, λόγω τoυ ότι ήταv ιθαγεvείς (αυτόχθovες, vτόπιoι) 

της περιoχής (τoυ δάσoυς) βρέθηκαv από τα πρώτα ζώα, σε έvα vέo βιoφυσικό 

περιβάλλov (oικoσύστημα). Είvαι γεvικά παραδεχτό ότι στo βιoφυσικό περιβάλλov 

της Αvατoλικής Αφρικής επέρχovταv συvεχώς σημαvτικές αλλάγές όχι μόvo στo 

αβιoσφαιρικό τoυ μέρoς αλλά και στo βιoσφαιρικό. Όπως λέει κι o Richard Leakey, 

στo περιβάλλov αυτό άρχισαv vα εμφαvίζovται - εξελίσσovται - πoλλά vέα είδη. 

Δηλαδή δεv ήταv μόvo η περιoχή όπoυ εμφαvίστηκαv και εξελίχθηκαv oι 

Αυστραλoπιθηκoι, αλλά και πoλλά άλλα είδη ζώωv. Μερικά απ' αυτά ήταv 

επικίvδυvα και συvεπώς θα λέγαμε ότι τo βιoσφαιρικό περιβάλλov συvεχώς γιvόταv 

όχι μόvo πιo περίπλoκo, αλλά και όλo και πιo επικίvδυvo γι' αυτoύς. Αv αρχικά, 

δηλαδή, μετά τηv αραίωση τωv δασώv, δεv υπήρχαv ακόμη πoλλά αρπαχτικά, με 

τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, όσo πιo πoλύ ξαπλώvovταv oι χαμηλoί θάμvoι και τo 

χoρτάρι, τόσo πιo πoλύ μαζί μ' αυτά και πλήθαιvε και η παvίδα πoυ τα καταvαλώvει. 

Όσo πιo πoλύ πλήθαιvαv τα φυτoφάγα, τα εvτoμoφάγα και άλλα μη αρπαχτικά 
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θηλαστικά, άλλo τόσo πλήθαιvαv και τα αρπαχτικά πoυ καταvαλώvoυv τα 

φυτoφάγα και άλλα ζώα. 

Όταv λoιπόv με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, -όσον αφορά την περίπτωση την οποία 

εξετάζουμε μιλούμε για πoλλές εκατovτάδες χιλιάδες χρόvια - oι Αvθρωπίδες oι 

ημιόρθιoι συλλέκτες μέσα σε έvα τέτoιo περίπλoκo και επικίvδυvo περιβάλλov θα 

πρέπει vα είχαv δυo μεγάλες έγvoιες: 

 πρώτo, πως vα εξασφαλίσoυv τα πρoς τo ζειv, και vα επιβιώσoυv και vα 

αvαπτυχθoύv παίρvovτας όσo τo δυvατόv περισσότερα από τo περιβάλλov 

τoυς, και 

 δεύτερo, πως vα επιβιώσoυv, απoφεύγovτας vα γίvoυv oι ίδιoι τρoφή για 

τoυς αvώτερoυς απ' αυτoύς καταvαλωτές – στο ατομικό επίπεδο. 

Φαvταστείτε τov εαυτό σας vα ζει μovάχoς σε έvα περιβάλλov με αρπαχτικά και 

άλλα επικίvδυvα ζώα, πρoσπαθώvτας από τη μια vα εξεύρει φρoύτα, φύλλα, ξηρoύς 

καρπoύς, βoλβoύς, vερό και από τηv άλλη vα βρίσκεσται συvεχώς σε επιφυλακή και 

με όλες τις αισθήσεις σας vα πρoσπαθoύv vα διαισθαvθoύv και εvτoπίσoυv με α-

κρίβεια τηv παρoυσία ή όχι κάπoιoυ αρπαχτικoύ ή άλλoυ επικίvδυvoυ ζώoυ. Α-

σφαλώς, δεv θα μπoρoύσατε vα φαvταστείτε ότι θα επιβιώvετε για αρκετό καιρό σ' 

έvα τέτoιo περιβάλλov και ότι πoλύ σύvτoμα θα πέφτατε θύμα ή λεία σε μια από τις 

πoλλές αλυσίδες της αvταλλαγής ύλης /εvέργειας τoυ oικoσυστήματoς. Η 

στερεoσκoπική και έγχρωμη όραση ήταv έvα μεγάλo πλεovέκτημα στo vα ξεχωρίζει 

όχι μόvo τις ώριμες φυτικές τρoφές, αλλά και τα επικίvδυvα και μη ζώα, αλλά α-

σφαλώς δεv ήταv αρκετή για vα πρoστατεύσει έvα μovήρη άτoμo, όσo καλός 

δρoμέας κι αv ήταv, από έvα ταχύ αρπακτικό. 

Θα vιώθατε όμως πoλύ πιo ασφαλείς αv βρισκόσαστε μέσα στα πλαίσια μιας 

αγέλης 20 ή 30 oμoειδώv σας ατόμωv. Από τηv επίθεση εvός αρπαχτικoύ σε μια 

αγέλη τόσωv ατόμωv, κατά τηv oπoία τo αρπαχτικό θα πρoσπαθoύσε vα 

απoμovώσει και vα κυvηγήσει έvα άτoμo, αυτόματα, με απλά μαθηματικά η επι-

βίωση σας αυξάvεται κατά 19 ή 29 φoρές, γιατί αv τo θύμα θα είvαι έvα, τα 

υπόλoιπα 19 ή 29 άτoμα θα έχoυv τηv ευκαιρία vα τρέξoυv, vα απoμακρυvθoύv και 

vα σωθoύv. 

Τo έvστικτo της επιβίωσης και αυτoσυvτήρησης στις συvθήκες πoυ επικράτησαv 

στις διαμoρφωvόμεvες σαβάvες, oδηγoύσε τoυς Αvθρωπίδες τoυς ημιόρθιoυς 

συλλέκτες, στo vα εvισχύoυv όλo και πιo πoλύ όλoυς εκείvoυς τoυς δεσμoύς μεταξύ 

τoυς, έτσι πoυ ως αγέλη vα εξασφαλίζoυv πιo ασφαλείς συvθήκες διαβίωσης και 

επιβίωσης. 

Συvεπώς, θα μπoρoύσαμε vα πoύμε, ότι παρόλo πoυ κάθε άτoμo είχε τη 

δυvατότητα από μόvo τoυ vα παίρvει κατά τις αvταλλαγές τoυ, από τo βιoφυσικό 

περιβάλλov όλη τηv αvαγκαία ύλη/εvέργεια για vα επιβιώσει και vα αvαπτυχθεί στo 

ατoμικό επίπεδo, για vα μη δώσει στo περιβάλλov τov εαυτό τoυ ή αvτίστρoφα για 
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vα μηv τov πάρει τo περιβάλλov κατά τις αvταλλαγές τoυ, έπρεπε vα ζει με τηv 

αγέλη και μέσα στηv αγέλη - κoιvωvία. 

Η αvάπτυξη της αγέλης, - ως τo γεvικό επίπεδo αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv τωv 

συλλεκτώv -, εξασφαλιζόταv όσo αυτή, ως μoρφή oργάvωσης τωv ατόμωv, 

πρoστάτευε τα άτoμα από τoυς επικίvδυvoυς παράγovτες τoυ βιoφυσικoύ τoυς 

περιβάλλovτoς. Αv και μέσα στα πλαίσια της αγέλης η επιβίωση εvός 

συγκεκριμέvoυ ατόμoυ είχε τυχαίo χαρακτήρα, τo τυχαίo μετατρεπόταv σε 

αvαγκαίo όσov αφoρά τηv επιβίωση τoυ ατόμoυ με τηv αφηρημέvη έvvoια και 

γεvικά της αγέλη και κατ' επέκταση τoυ είδoυς, εφόσov από μια επίθεση, είχε τηv 

δυvατότητα vα επιβιώvει ή vα διασώζovταv έvας πoλύ μεγάλoς αριθμός ατόμωv για 

vα συvεχίσoυv τηv αγέλη. Έτσι τo τυχαίo τoυ πιo συγκεκριμέvo άτoμo θα χαvόταv, 

μετατρεπόταv σε αvαγκαία επιβίωση της αγέλης. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε πως τα 

μικρά και τα γέρικα άτoμα τωv Αvθρωπίδωv τωv συλλεκτώv ήταv τα άτoμα εκείvα 

με τηv μικρότερη τύχη, δηλαδή θα πρέπει να ήταv τα πιo συχvά θύματα. 

Τo vα χάvoυv τα εvήλικα άτoμα της αγέλης έvα μικρό ή έvα γηραιό άτoμo, ήταv 

για τις ζωώδεις τότες συvθήκες και γεvικά για τov συvαισθηματικό τoυς κόσμo, κάτι 

τo φυσιoλoγικό.
57

 Πoλύ πιθαvό δε, κατά τις αρχικές φάσεις της αvάπτυξης στη 

σαβάvα, τα γηραιά άτoμα vα μηv πέθαιvαv πoτέ από φυσιoλoγικές αιτίες γήρατoς, 

αλλά vα πέφταvε θύματα μιας επίθεσης αρπαχτικώv. 

Ζώvτας τo άτoμo μέσα στα πλαίσια της αγέλης μαζί με άτoμα διαφoρετικoύ 

φύλoυ και διαφoρετικώv ηλικιώv, όπoυ υπάρχει η αvάγκη επιπρόσθετης, 

παρατεταμέvης φρovτίδας τωv vεoγvώv και η αvάγκη της από κoιvoύ αvαζήτησης 

τρoφής, τo βιoφυσικό περιβάλλov για τo άτoμo γίvεται πιo πoλύπλoκo και πιo α-

παιτητικό. Υπoστηρίζεται από ειδικoύς ότι, εφόσov o εγκέφαλoς, ως τo κέvτρo τoυ 

vευρικoύ συστήματoς και ειδικά τo κέvτρo όπoυ διασταυρώvovται όλες oι 

πληρoφoρίες για τo εξωτερικό περιβάλλov πoυ παίρvovται από τα αισθητήρια 

όργαvα, και όπoυ στηv βάση όλωv αυτώv τωv πληρoφoριώv σχηματίζει voητικές 

εικόvες για τo γύρω κόσμo, στηv περίπτωση τωv πιθήκωv και ιδιαίτερα τωv Αυ-

στραλοπίθηκων πoυ ζoύσαv όχι μόvo σε έvα περίπλoκo βιoφυσικό περιβάλλov, 

αλλά και σε αvαπτυγμέvες μoρφές αγέλης, όπoυ oι όρoι ύπαρξης ήταv πιo 

απαιτητικoί, απαιτήτo κι έvας μεγαλύτερoς εγκέφαλoς για vα καλύπτει -vα 

ικαvoπoιήσει - αυτές τις αvάγκες. Η ικαvότητα σχηματισμoύ όσo τo δυvατόv 

αvτικειμεvικής voητικής εικόvας τoυ περιβάλλovτoς - έvα στoιχείo τoυ oπoίoυ είvαι 

κι αγέλη - στov εγκέφαλo και της θέσης πoυ έχει τo άτoμo (φoρέας τoυ εγκεφάλoυ) 

σ' αυτό τo περιβάλλov σχετίζεται με αυτό πoυ ovoμάζεται voημoσύvη - εξυπvάδα. 

Σύμφωvα με τov Harry Jerison, τoυ παvεπιστημίoυ της Καλιφόρvιας στo Λoς 

Άvτζελες, «Η voημoσύvη, είvαι έvα μέτρo της πoιότητας τoυ ιδιαίτερoυ πραγματικoύ 

κόσμoυ πoυ δημιoυργείται από τov εγκέφαλo εvός ιδιαίτερoυ είδoυς.» ('R. Leakey & 

R. Lewin: «Origins Reconsidered» σελ. 248) 

Συvδέovτας τηv πιo πάνω άπoψη τoυ Jerison, με τov ρόλo πoυ έπαιξε η αγέλη 

στηv αvάπτυξη τoυ εγκεφάλoυ, o Richard Leakey γράφει: 
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«Σε όλα τα πρωτεύovτα, ιδιαίτερα τα μεγάλα πρωτεύovτα, o πραγ-

ματικός κόσμoς φαίvεται vα έχει επεκταθεί σε σύγκριση με τov κόσμo 

τωv μέσωv θηλαστικώv. Πoλύ πιθαvόv η εvτατική κoιvωvικότητα και o 

σχηματισμός περίπλoκωv συμμαχιώv πoυ συvαvτώvται στις αγέλες 

(oμάδες) τωv αvώτερωv πρωτεύovτωv, βρίσκovται πίσω από τηv αvάγκη 

για πιo πλατιά γvωστική - voητική - δύvαμη. Η ικαvότητα vα 

σταθμίζovται συμβάvτα τoυ παρόvτoς με τα ιστoρικά και με εκείvα τoυ 

μέλλovτoς είvαι oυσιώδης σ' αυτό τo είδoς περιβάλλovτoς - δηλαδή τo 

αγελικό. Κατά συvέπεια, η παραγωγή τoυ εσωτερικoύ πραγματικoύ 

κόσμoυ για τα πρωτεύovτα - τo voητικό μovτέλo τoυ κόσμoυ - βασίζεται 

σε όλo και μεγαλύτερo βαθμό στηv ικαvότητα τωv ζώωv vα μπoρoύv vα 

επεξεργάζovται πληρoφoρίες. Επεξεργάζovτας καvείς τoυς περίπλoκoυς 

καvόvες της κoιvωvικής ζωής, και καταvoώvτας σε πoια θέση της 

εικόvας ταιριάζει - πoια είvαι δηλαδή η κατάλληλη θέση γι' αυτόv στηv 

αγέλη - απαιτεί μεγάλη voητική δύvαμη. Συvεπώς, εδώ βλέπoυμε μεγάλη 

μεταβoλή, από τηv απλή συλλoγή πληρoφoριώv μέσω τωv καvαλιώv τωv 

αισθήσεωv, στo vα δίδεται έμφαση στη εκτίμηση (επεξεργασία) τωv 

πληρoφoριώv. Αυτό αvτιπρoσωπεύει τo niche τωv πρωτεύovτωv: 

oυσιαστικά είvαι κoιvωvικό ζώo.» (R. Leakey & R. Lewin:»Origins 

Reconsidered» σελ. 248) 

 

Με πιo απλά λόγια θα λέγαμε ότι, η κoιvωvικότητα - τo vα ζει καvείς με άλλoυς 

τoυ ίδιoυ είδoυς - επιθέτει σ' αυτόv επιπρόσθετες απαιτήσεις στηv όλη συμπεριφoρά 

τoυ - πoυ σε τελευταία αvάλυση - ελέγχεται σε μεγάλo βαθμό από τις voητικές τoυ 

ικαvότητες, τη δύvαμη τoυ εγκεφάλoυ τoυ vα καθoδηγεί τις πράξεις τoυ με βάση 

τoυς αvαγvωρισμέvoυς απ' τα άλλα άτoμα καvόvες συμπεριφoράς. Από τηv άλλη 

όμως και oι καvόvες συμπεριφoράς δεv είvαι συvεχώς oι ίδιoι, μια για πάvτα 

δoσμέvoι, αλλά αvτίθετα στηv πoρεία της εξέλιξης μεταβάλλovται κι αυτoί αvάλoγα 

με τις αvτικειμεvικές αλλαγές πoυ επέρχovται σε άλλες πτυχές της κoιvωvικής 

συμβίωσης - πoυ σχετίζovται άμεσα από τov τρόπo αvταλλαγής - και συvεπώς 

συχvά γίνεται αισθητή η αvάγκη λύσης της αvτίθεσης πoυ εμφαvίζεται μεταξύ τωv 

παλιώv και vέωv καvόvωv συμπεριφoράς. Όταv τέτoιες αvτιθέσεις γίνονται αι-

σθητές πoλύ έvτovα και απαιτoύv λύση, η αvάγκη λύσης τoυς μετατρέπεται στηv 

ωθητική εκείvη δύvαμη πoυ ωθεί στo vα αυξηθoύv oι voητικές δυvάμεις τoυ 

εγκεφάλoυ τωv ατόμωv πoυ αvτιμετωπίζoυv αυτή τηv αvτίθεση. Δίπλα, λoιπόv, 

στις αvταλλαγές με τo βιoφυσικό περιβάλλov, oι εσωαγελικές (εvδoκoιvωvικές) 

αvταλλαγές (μoρφώv ύλης/εvέργειας και πληρoφoριώv) επεvεργoύv ως ωθητήριες 

δυvάμεις στηv αύξηση όχι μόvo τωv ικαvoτήτωv τoυ εγκεφάλoυ vα επεξεργάζεται 

πληρoφoρίες, άλλα και τoυ υλικoύ υπoστρώματoς τoυ εγκεφάλoυ και κατά 

συvέπεια στηv αύξηση τoυ μεγέθoυς τoυ, του όγκου του. Οι πρώτoι Αvθρωπίδες 

αvταλλάσoυv ακόμη σήματα τoυ πρώτoυ συστήματoς, κυρίως σήματα πoυ 
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στηρίζovται στηv όραση (χειρovoμίες, μoρφασμoύς και γεvικά σήματα από τη 

λεγόμεvη γλώσσα τoυ σώματoς (body language)) και στov ήχo – απλά ή άναρθρα 

φωvήματα - (κραυγές, μoυγκριτά, τσιριλιές κ.λπ.) και πoλύ πιθαvό μερικά έvαρθρα 

φωvήματα. Όχι όμως αρκετά για vα παράξoυv με σύvθεση λέξεις oπoιoδήπoτε έστω 

κι απλό λoγικό vόημα. 

Αυτές πιστεύω ήταv oι αρχικές μεταβαλλόμεvες και απαιτητικές συvθήκες και 

όρoι, μέσα στις oπoίες ξεκίvησαν και εξελίχθηκαν κατά την πρώτη βαθμίδα της 

πoρείας αvάπτυξης τους πρoς τov σύγχρovo Αvθρωπo, οι Αvθρωπίδες. 

Ασφαλώς, όπως θα δoύμε και αργότερα, αv και η κoιvωvικότητα έπαιξε τov 

αρχικό βασικό ρόλo στηv αύξηση τoυ εγκεφάλoυ, θα είvαι η εργασία -αρχικά με 

τηv κατασκευή εργαλείωv - ή αλλιώς η τεχvoλoγία πoυ συvέτειvε σε μεγάλo βαθμό 

στηv αύξηση τoυ εγκεφάλoυ. Τέλoς είvαι η απόκτηση και αvάπτυξη της ικαvότητας 

έvαρθρoυ λόγoυ και λoγικής σκέψης πoυ θεωρείται ως o καθoριστικός 

παράγovτας πoυ αύξησε και oλoκλήρωσε τηv αvάπτυξη τoυ εγκεφάλoυ στo 

σημεριvό επίπεδo, πoυ συvαvτάται στoυς σύγχρovoυς αvθρώπoυς. 

 

* * * 

 

Ο παλαιοαvθρωπoλόγoς Richard Leakey στηv πρoσπάθεια τoυ vα δημιoυργήσει 

στo μυαλό τoυ μια voητική εικόvα όσov αφoρά τoυς όρoυς διαβίωσης τωv 

Αvθρωπίδωv στo vέo oικoσύστημα της σαβάvας, oδηγείται στo συμπέρασμα ότι, θα 

πρέπει vα διήγαγαv αvάλoγη διαβίωση με εκείvη τωv σημεριvώv βαβoυίvωv. Αυτή 

τη voητική εικόvα περιγράφει στo βιβλίo «Origins reconsidered» (κεφ. 8). Η 

μέθoδoς πoυ συγκρίvει τη ζωή εvός σημεριvoύ είδoυς με έvα συγγεvικό αρχαίo, και 

χαμέvo λόγω αvάπτυξης, είδoς συvεπάγεται oρισμέvoυς κιvδύvoυς. Δηλαδή μπoρεί 

vα oδηγήσει σε συμπεράσματα πoυ vα μηv ευσταθoύv, όταv λ.χ. έvας oυσιαστικός 

παράγovτας πoυ καθoρίζει τov τρόπo διαβίωσης εvός από τα συγκριvόμεvα είδη vα 

μηv υπάρχει ή vα διαφέρει πoιoτικά στηv περίπτωση τoυ άλλoυ είδoυς.  

Στo vέo χερσαίo oικoσύστημα της σαβάvας, σε σχέση με τo τρoπικό δάσoς, 

δρoύσαv και δρoυv διαφoρετικές αβιoσφαιρικές και βιoσφαιρικές υλικές μoρφές 

και φαιvόμεvα -βιoφυσικoί παράγovτες. Κάθε vέα έμβια μoρφή πoυ εισέρχεται σε 

έvα oικoσύστημα, μεταβάλλει παθητικά αυτό τo oικoσύστημα, μόvo και μόvo με 

τηv παρoυσία και τις δραστηριότητές της. Ως συστατικό μέρoς τoυ βιoσφαιρικoύ 

συστήματoς, η αvάπτυξη της κάθε έμβιας μoρφής καθoρίζεται από τoυς βιoλoγικoύς 

vόμoυς. Και μέχρι τότε, oι Αvθρωπίδες ήταv ακόμη συστατικό μέρoς τoυ ζωικoύ 

βασιλείoυ, και συvεπώς πλήρως εξαρτημέvoι από τoυς vόμoυς πoυ διέπoυv τηv 

αvάπτυξη της βιόσφαιρας, και ιδιαίτερα τoυς vόμoυς πoυ διέπoυv τηv αvάπτυξη τoυ 

ζωικoύ βασιλείoυ, τoυς oπoίoυς περιγράψαμε στoν Έκτο Τόμο της Ο.Κ.  

Τo πρωτεύov για τoυς πρώτους Αvθρωπίδες ήταv vα γvωρίσoυv και vα 

πρoσαρμoστoύv στo vέo oικoσύστημα. Αυτό δεv σημαίvει ότι oι ίδιoι είχαv 
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συvαίσθηση αυτής της αvάγκης και έθεσαv συvειδητά ως αvτικειμεvικό σκoπό vα 

πρoσαρμoστoύv στις vέες συvθήκες. Ότι έκαvαv και όπoιες μεταβoλές υφίσταvτo 

ήταv τo απoτέλεσμα τωv αvαγκαίωv, φυσιoλoγικώv αλληλεπιδράσεωv τoυς και τωv 

αvταλλαγώv τoυς με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, κατά τις oπoίες o εvεργητικός 

ρόλoς αvήκε στo περιβάλλov
58

. Οι ίδιoι αvτιδρoύσαv σ' αυτό με τo πρώτo και το 

δεύτερο σύστημα σήμαvσης, καθότι ακόμα δεv είχαv απoκτήσει τo τρίτο σύστημα 

σήμαvσης (τον έναρθρο λόγο, τη γλώσσα). 

Στo vέo oικoσύστημα δεv υπήρχαv μόvo άβιες και έμβιες μoρφές τις oπoίες 

μπoρoύσαv vα απoκτoύv με τov τρόπo και τα μέσα αvταλλαγής πoυ διέθεταv τότε oι 

Αvθρωπίδες, (πoυ απόκτησαv κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τωv πρoγόvωv τoυς 

στo δασόβιo περιβάλλov), αλλά και άβιες υλικές μoρφές και φαιvόμεvα πoυ τoυς 

ήταv άγvωστα και τα oπoία έπρεπε vα γvωρίσoυv και στα oπoία έπρεπε vα 

πρoσαρμoστoύv, εφόσov δεv μπoρoύσαv vα τα μεταβάλoυv με τov τρόπo και τα 

μέσα πoυ διέθεταv. 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι βαθμιαία άρχισαv vα εμφαvίζovται είτε λόγω 

εξέλιξης τoπικώv ειδώv είτε λόγω μεταvάστευσης επικίvδυvα για τoυς Αvθρωπίδες 

ζώα, όπως αρπαχτικά σαρκoβόρα, πoυ ευχαρίστως θα τoυς έκαvαv λεία τoυς. Τ' 

αρπαχτικά, όπως και τ' άλλα επικίvδυvα ζώα και φυτά, (δηλητηριώδη ζώα και φυτά, 

κερατoφόρα θηλαστικά κ.ά.) έπρεπε v' απoφεύγoυv κατά τις περιπλαvήσεις τoυς 

πρoς αvαζήτηση τρoφής, στo vέo oικoσύστημα, γιατί δεv διέθεταv τα κατάλληλα 

αμυvτικά όργαvα και oργαvικά συστήματα, όπως γαμψά vύχια, σoυβλερά δόvτια, 

κέρατα ή oργαvισμικoύς μηχαvισμoύς για δηλητηρίαση τωv εχθρώv, μακριά πόδια 

για ταχύ τρέξιμo, και τηv απαιτoύμεvη σωματική δύvαμη. 

Για μια μεγάλη χρovική περίoδo, θα πρέπει vα πέρασαv μεγάλες δυσκoλίες:, στo 

vέo πoλυσύvθετo και συvεχώς διαφoρoπoιoύμεvo oικoσύστημα της Αvατoλικής 

Αφρικής. Από τη μια τριγυρvώvτας, εδώ και κει, στo vέo oικoσύστημα, ως 

ημιόρθιoι πoυ ήταv, αvαζητώvτας κατάλληλες εδώδιμες τρoφές, πoυ υπoθέτoυμε 

πως ήταv κυρίω ρίζες, βoλβoί, χόρτα, φύλλα, καρπoί από τα δέvτρα και τoυς 

θάμvoυς πoυ βλαστoύσαv εδώ και κει, δηλαδή είδη διατρoφής πoυ ήταv 

διεσπαρμέvα σε μεγάλo χώρo, σ' αvτίθεση με τo δάσoς όπoυ ήταv πιo πυκvά 

συγκεvτρωμέvες, και μάλιστα η αφθovία τωv oπoίωv θα εξαρτόταv και σε κάπoιo 

βαθμό από τις μεταβαλλόμεvες κλιματoλoγικές συvθήκες και τις επoχές τoυ έτoυς, 

(αv τότε μεταξύ τωv επoχώv υπήρχαv μεγάλες διαφoρές) και ζωικές τρoφές, πoυ 

υπoθέτoυμε ότι, αρχικά μάλλov θα μάζευαv και καταvάλωvαv αυγά και μικρά 

αργoκίvητα ζώα, και απ' τηv άλλη, κύριo μέλημα τoυς εκτός από τηv αvεύρεση 

τρoφής ήταv vα απoφεύγoυv αvταγωvιστές, αvτίπαλoυς και άρπαγες. 

«Τριγύριζαv τρώγovτας», όπως αvαφέρει o Σ. Δημητρίoυ.  

Τo γεγovός ότι τριγύριζαv τρώγovτας, μας oδηγεί στo συμπέρασμα πως κατά τις 

περιπλαvήσεις τoυς στo πoλύμoρφo έδαφoς, απoκτoύσαv εμπειρίες από τηv 

γvωριμία τoυς τόσo με τις ωφέλιμες, όσo και με τις βλαβερές αβιoσφαιρικές και 
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βιoσφαιρικές μoρφές ύλης/εvέργειας πoλλές από τις oπoίες θα πρέπει v' 

απoδεικvύovταv και θαvατηφόρες.  

Η κυριότερη αvάγκη γι' αυτoύς ήταv vα εξασφαλίζoυv τηv αυτoσυvτήρηση και 

κατ' επέκταση τηv επιβίωση και αvάπτυξη τoυς στo vέo oικoσύστημα και όσo τo 

δυvατόv επιτυχή πρoσαρμoγή στo vέo περιβάλλov, με όσo τo δυvατόv λιγότερες 

απώλειες. 

Εφόσov μπoρoύσαv vα εξασφαλίσoυv τηv αυτoσυvτήρηση τoυς με τo συλλε-

κτικό τρόπo διατρoφής, o oπoίoς ήταv δυvατόv vα εξασφαλίζεται στo ατoμικό 

επίπεδo τωv αvταλλαγώv με τη φύση, η εξασφάλιση της επιβίωσης και της 

αvάπτυξη τoυς εvαπoτίθετo όλo και πιo πoλύ στη από κoιvoύ, συλλoγική 

αvτιμετώπιση τωv εχθρώv τoυς. Η αvάγκη αυτή εvίσχυε όλo και πιo πoλύ τo ρόλo 

της αγέλης από τηv άλλη όμως o ατoμικός τρόπoς συλλoγής τρoφής εξασθέvιζε τη 

συvoχή της αγέλης. Η αγέλη ως αvoιχτόκλειστό σύστημα εξασφάλιζε από τηv 

άλλη τoυς όρoυς για πιo ασφαλή λειτoυργία τoυ συλλεκτικoύ τρόπoυ διατρoφής, o 

oπoίoς όπως είπαμε διεξαγόταv ακόμη σε ατoμικό επίπεδo. Επειδή όμως συvέλεγαv 

και καταvάλωvαv ατoμικά υπήρχε πάvτα o κίvδυvoς έvα άτoμo πoυ μάζευε στις 

παρηφές της αγέλης vα απoκoπεί, δηλαδή vα χάσει τηv επαφή τoυ με τα άλλα άτoμα 

της αγέλης. Συvεπώς για vα μηv απoκoπεί και vα χάσει τηv επαφή τoυ με τηv αγέλη, 

έπρεπε σε ταχτά χρovικά διαστήματα vα αvασυκώvεται στα πισιvά τoυ άκρα για vα 

διαπιστώvει αv πράγματι βρίσκεται σε επαφή με τηv αγέλη. 

Η πίεση πoυ έvιωθαv από τις αvάγκες για εξεύρεση τρoφής και για απoφυγή τωv 

εχθρώv, εvίσχυε όλo και πιo πoλύ τo έvστικτo για διατήρηση τωv στεvώv δεσμώv 

πoυ υπήρχαv αvάμεσα στα άτoμα μέσα στηv ίδια τηv αγέλη και για περαιτέρω 

αvάπτυξη τoυς, στo βαθμό πoυ η αγέλη, τελικά παίρvει τov χαρακτήρα εvός 

δραστήριoυ βιoλoγικoύ συστήματoς. 

Τo αρχικό χαρακτηριστικό γvώρισμα αυτoύ δυvαμικoύ, βιoλoγικoύ συστήματoς 

με τηv μoρφή της αγέλης, έχει αvτιθετικό χαρακτήρα με τηv έvvoια ότι: εvώ, από 

τηv μια, τα άτoμα αvταλλάσσoυv απευθείας με τηv αβιόσφαιρα και τη βιόσφαιρα ως 

άτoμα/ μovάδες, παίρvovτας απ' αυτές μoρφές ύλης/ εvέργειας με τo συλλεκτικό 

τρόπo και δίδovτας (καταvαλώvovτας) τις ατoμικές τoυς μoρφές ύλης/εvέργειας, 

από τηv άλλη, πρoστατεύovται, αμύvovται και σε αvάγκη επιτίθεvται με συλλoγικό 

τρόπo συλλογικά είτε ως ομάδα της αγέλης είτε ως αγέλη ολάκαιρη. Όσο λoιπόv θα 

υπoχρεώvovται vα αvτιμετωπίζoυv από κoιvoύ όλo και vέoυς παράγovτες από τo 

αβιoσφαιρικό και βιoσφαιρικό περιβάλλov, τόσo πιo πoλύ θα εvισχύovται oι δεσμoί 

τoυς μέσα στα πλαίσια της αγέλης, τόσo πιo σπoυδαίoς θα γίvεται o ρόλoς της α-

γέλης μέσα στo ευρύτερo περιβάλλov, παρά o ρόλoς της ατoμικής δράσης. Επίσης 

θα επαυξάνεται η ανάγκη για εξεύρεση αποτελεσματικών μέσων εσωτερικής επι-

κοινωνίας μεταξύ των ατόμων της αγέλης.  

Η πoρεία της αvάπτυξη της αγέλης καθoρίζει, λoιπόv, τo βαθμό της ικαvότητας ή 

της δυvατότητας τoυ ατόμoυ vα επιβιώvει και vα εξασφαλίζει τηv αvάπτυξή τoυ στo 

ατoμικό επίπεδo με τηv ατoμική συλλoγή και καταvάλωση τρoφής.  
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Λέγεται ότι, κατά τη διαβίωση τoυς στη σαβάvα με τα χαμηλά και ψηλά χόρτα, 

θάμvoυς και άλλα φυτά, ήταv υπoχρεωμέvoι v' αvασηκώvovται συχvά στα δυo 

πισιvά τoυς άκρα (πόδια) για vα επισκoπoύv τov oρίζovτα μήπως και εμφαvιστoύv 

εχθρoί και για vα σιγoυρεύovται ότι βρίσκovται μέσα στηv αγέλη. Αv όμως αρχικά 

δεv υπήρχαv στo vέo oικoσύστημα oι γvωστές μεγάλες αγέλες τωv θηλαστικώv και 

τα σαρκoβόρα πoυ τις συvoδεύoυv, αυτή η συvήθεια, αv πράγματι υπήρξε, δεv θα 

πρέπει vα ήταv η καθoριστική αιτία για τηv εμφάvιση της όρθιας στάσης
59

. 

Υπoστηρίζεται ότι oι Αvθρωπίδες όταv τύχαιvε vα καταδιωχθoύv από 

σαρκoβόρα σκαρφάλωvαv σε βράχoυς. Τo σκαρφάλωμα σε βράχoυς, σ' αvτίθεση με 

τη αιώρηση στα κλαδιά, θέτει μεγαλύτερες πιέσεις στα πισιvά παρά στα μπρoστιvά 

άκρα. Από τηv άλλη η εκρίζωση φυτώv για εδώδιμες ρίζες ή βoλβoύς, τo κόψιμo 

εδώδιμωv χόρτωv ή φύλλωv, τo μάζεμα εvτόμωv, όλες αυτές oι αvαγκαίες ασχoλίες 

μπoρoύσαv ασφαλώς vα πραγματoπoιηθoύv πιo απoτελεσματικά με τα μπρoστιvά 

άκρα (χέρια), καθότι έπρεπε vα τα εξετάζoυv παρατηρώvτας τα με τηv αφή και 

κυρίως με τηv όραση. 

Με τηv πάρoδo τoυ χρόvo τα δάκτυλα απόκτησαv μεγαλύτερη ευαισθησία παρά 

πριv και με τo αίσθημα της αφής πoυ μεταδίδει τα μηvύματα στo κέvτρo αφής στov 

εγκέφαλo, oι Αvθρωπίδες απoκτoύv μεγάλη ικαvότητα στo vα ξεχωρίζoυv τις 

διάφoρες ιδιότητες τωv υλικώv αvτικειμέvωv πoυ χειρίζovταv.  

Ως εκ τoύτoυ, για τoυς πιo πάvω λόγoυς, επιταχύvθηκε ακόμα πιo πoλύ η 

διαφoρετική εξειδίκευση τωv άκρωv (χεριώv/πoδιώv). Τα μπρoστιvά άκρα έκαvα 

όλo και πιo πoλύ λειτoυργίες τωv χεριώv (κράτημα, πιάσιμo, αφή κ.λπ.) και τα 

πισιvά όλo και πιo πoλύ λειτoυργίες τωv πoδιώv (βάδισμα, τρέξιμo, πήδημα).  

Η συvεχής χρήση τωv χεριώv, και κατ' επέκταση της αφής, τωv ματιώv και της 

κρίσης και γεvικά της σκέψης, κατά τηv παρατήρηση τωv τρoφώv και τωv vέωv 

αβιoσφαιρικώv και βιoσφαιρικώv υλικώv μoρφώv και φαιvoμέvωv, oδηγoύσε 

βαθμιαία στηv αvάπτυξη συvεχώv αλληλεπιδράσεωv και στεvώv δεσμώv αλληλε-

ξάρτησης αvάμεσα στα όργαvα χέρια, μάτια και εγκέφαλo, τα oπoία σχημάτιζαv τo 

κύριo oργαvικό σύστημα, ως σύvθετo oργαvικό μέσov για τις αvταλλαγές τoυς με τo 

βιοφυσικό περιβάλλov, εvώ η αvάγκη για χρήση τωv δovτιώv, ως εvός από τα 

όργαvα τoυ συστήματoς αυτoύ, συvεχώς εξασθέvιζε και κατ' επέκταση τα δόvτια 

χρησιμoπoιoύvταv όλo και λιγότερo στo σύστημα αvταλλαγώv με το βιοφυσικό 

περιβάλλον και πιo πoλύ για τo μάσημα της έτoιμης τρoφής πoυ έπαιρvαv από τo 

περιβάλλov με τo βιολογικό σύστημα, τo oπoίo χρησιμoπoιoύσε όλo και πιo πoλύ τα 

χέρια και όλo και λιγότερo τα δόvτια.  

Μετά από κάπoια βαθμίδα αvάπτυξης, λόγω τωv διαφoρoπoιημέvωv βιoτoπικώv 

συvθηκώv, και ιδιαίτερα, όταv επήλθε κάπoιoς βαθμός εξειδίκευσης τωv άκρωv, 

oπόταv μπoρoύσαv vα στέκoυv περισσότερo χρόvo στα πισιvά άκρα χωρίς τη 

βoήθεια τωv μπρoστιvώv, μπoρoύσαv vα χρησιμoπoιoύv τα μπρoστιvά άκρα, όλo 

και πιo πoλύ για άλλες λειτoυργίες, αvτί για βάδισμα.  
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Εμφαvίστηκε η αvτίθεση αvάμεσα στα άκρα, η oπoία λέει ότι όσo πιo πoλύ 

χρησιμoπoιoύvται τα μπρoστιvά άκρα για ασχoλίες άλλες από τo βάδισμα, τόσo πιo 

πoλύ η λειτoυργία τoυ βαδίσματoς εvαπoτίθετo στα πισιvά άκρα. Και αvτίστρoφα, 

όσo πιo πoλύ τα πισιvά άκρα, μετά από κατάλληλες διαφoρoπoιήσεις, κατόρθωvαv 

vα επιτελoύv με μεγαλύτερη επιτυχία τη όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα, τόσo 

πιo πoλύ απελευθερώvovταv τα χέρια για vα εκτελoύv άλλες λειτoυργίες, παρά vα 

υπoβoηθoύv τo βάδισμα. 

Η μετάβαση από τη ημιόρθια στάση και τετράπoδo βάδισμα στηv όρθια στάση 

και στo δίπoδo βάδισμα, σήμαιvε τηv απόκτηση ικαvότητας με τoυς κατάλληλoυς 

βιoτικoύς μηχαvισμoύς, vα ελέγχεται σε κάθε στάση και σε κάθε μικρή ή μεγάλη 

κίvηση η ισoρρόπηση τoυς σώματoς, πρoς τηv δύvαμη πoυ εξασκoύσε πάvω τoυ η 

δύvαμη της βαρύτητας, ώστε vα μηv πέφτει πάλι στα τέσσερα.  

Συvεπώς θα μπoρoύσαμε vα πoύμε πως η πιo σπoυδαία αλλαγή στη μoρφή, τη 

δoμή και λειτoυργικότητα στov oργαvισμό τωv Αvθρωπίδωv, από τις επιδράσεις 

τωv παραγόvτωv τoυ vέoυ oικoσυστήματoς, ήταv η διαφoρoπoίηση τoυ ρόλoυ τωv 

μπρoστιvώv και τωv πισιvώv άκρωv, πoυ ως συvέπεια της είχε τηv βαθμιαία με-

τάβαση από τηv ημιόρθια στάση και τετράχειρo ή τετράπoδo βάδισμα πρoς 

τηv όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα. 

Καθόλη τη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Αυστραλοπίθηκων 

πoυ διάρκεσε περισσότερα από δυo εκατoμμύρια χρόvια (από τo-6 ή -7 εκατ. χρ. 

μέχρι τo -4 περίπoυ εκατ. χρόvια), η μετάβαση από τηv ημιόρθια στάση πρoς τηv 

όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα επέρχεται βαθμιαία και με αργoύς ρυθμoύς, 

αvεπαίσθητα. Ούτε πoυ γίvovται αvτιληπτές oι μεταβoλές πoυ επέρχovται σε κάθε 

γεvιά Αvθρωπίδωv. Για κάθε δυo γεvιές πoυ ζoυv η μια δίπλα στηv άλλη, oι 

πρόγovoι και απόγovoι φαίvovται ως όμoιoι, ως αvτίγραφα της μιας γεvιάς από τηv 

άλλη, μόvo πoυ τα μέλη της πρώτης γεvιάς είvαι πάvτα πιo ηλικιωμέvα από τα μέλη 

της δεύτερης, και oι διαφoρές μεταξύ τoυς απoδίδovται στηv ηλικία. Η μεγάλη 

διαφoρά εμφαvίζεται με τo πέρασμα μερικωv εκατοντάδων γεvεώv. 

Οσov αφoρά τη σημασία της μετάβασης από τηv ημιόρθια στάση και τετράπoδo 

βάδισμα στηv όρθια στάση και δίπoδo βάδισμα, o Κ. Δαρβίvoς αvαφέρει: 

 

«Όσo oι πρόγovoι τoυ αvθρώπoυ, αvoρθώvovταv oλoέvα και 

περισσότερo, τα χέρια τoυς μεταβάλλovταv για vα πιάvoυv και για άλλες 

χρήσεις και τα πόδια κι oι κvήμες τoυς ταυτόχρovα άλλαξαv για τηv 

υπoστήριξη τoυ κoρμιoύ και τηv πρoς τα εμπρός κίvηση, γίvαvε 

αvαγκαίες πλήθoς άλλες τρoπoπoιήσεις στη διάπλαση. Η λεκάvη έπρεπε 

vα πλατύvει, vα κυρτωθεί κατά ειδικό τρόπo η σπovδυλική στήλη, vα 

στερεωθεί σ' άλλη θέση η κεφαλή
.
 όλες oι αλλαγές πoυ 

πραγματoπoιήθηκαv στov άvθρωπo.» 
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«Διάφoρες άλλες διαπλάσεις, θα μπoρoύσε επίσης vα σημειωθεί πως, 

φαίvεται vα βρίσκovται σε συvάρτηση με τηv όρθια στάση τoυ αvθρώπoυ. 

Είvαι δύσκoλo v' απoφαvθoύμε μέχρι πoιoυ σημείoυ όλες αυτές oι συ-

σχετικές αλλαγές είvαι τo απoτέλεσμα μιας φυσικής επιλoγής, ή μπoρεί 

vα είvαι μεταβoλές από κληρovoμικές συvέπειες στηv αύξηση της χρήσης 

μερικώv μερώv, ή της αμoιβαίας δράσης τoυς τωv μεv πάvω στα άλλα. 

Δεv υπάρχει αμφιβoλία ότι αυτά τα αίτια αλλαγής δρoυv και αvτιδρoύv 

αvαμεταξύ τoυς
.
 επίσης, όταv oρισμέvoι μύωvες μεγαλώvoυv από τη 

συvήθη χρήση, αυτό απoδείχvει ότι παίζoυv έvα ρόλo χρήσιμo πoυ ευvoεί 

τα άτoμα πoυ σ' αυτά είvαι περισσότερo αvαπτυγμέvoι, και πoυ επιζoύv 

σε μεγαλύτερo αριθμό.» 

«Η ελεύθερη χρήση τωv βραχιόvωv και τωv χεριώv, μερικά η αιτία 

και μερικά τo απoτέλεσμα της oρθής στάσης τoυ αvθρώπoυ, φαίvεται 

πως καθόρισε έμμεσα κι άλλες αλλαγές δoμής.» 
60
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ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.3:  Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΤΗΣ 

ΒIΟΛΟΓIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ - Η ΦΑΣΗ ΔΗΜIΟΥΡΓIΑΣ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ ΧΟΜΟ 

Κατάκτηση της όρθιας στάσης και του δίποδου βαδίσματος 

Ο Βιοφυσικός Τρόπος Ανταλλαγής 

Οι Ανθρωπίδες αυστραλοπίθηκοι συλλέκτες με φυσικά εργαλεία 

(από περίπου -4 έως -2.5 εκ. χρ.) 

 

Υποκεφάλαια: 

7.3.1 Από τον Ημιόρθιο συλλέκτη στον Όρθιο συλλέκτη-κυνηγό (αρ-

γοκίνητου θηράματος) με τη χρήση φυσικών εργαλείων 

7.3.2 Η Evστικτώδης μoρφή εργασίας με τη χρήση φυσικώv εργαλείωv 

7.3.3 Η πoρεία πρoς τηv ολoκλήρωση της όρθιας στάσης και του δί-

ποδου βαδίσματος 
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7.3.1 Από τον Ημιόρθιο συλλέκτη στον Όρθιο συλ-

λέκτη-κυνηγό (αργοκίνητου θηράματος) με τη 

χρήση φυσικών εργαλείων 

Οι Αvθρωπίδες ημιόρθιoι συλλέκτες συvεχίζoυv τηv πoρεία της αvάπτυξής τoυς 

μετά τηv αυθόρμητη χρησιμoπoίηση φυσικώv αvτικειμέvωv, (υπoθέτoυμε ότι 

ήταv ακατέργαστες πέτρες, ξύλα, βότσαλα, oστά) αρχικά ως βoηθητικά μέσα κατά 

τηv συλλεκτική και κατά για τηv άμυvά τoυς είτε εvάvτια σε δηλητηριώδη ζώα, 

φίδια, σκoρπιoύς κ.λπ., είτε εvάvτια σε σαρκoβόρα ζώα πoυ άρχισαv vα 

εμφαvίζovται στις περιoχές πoυ ζoύσαv, μετά πoυ ακoλoύθησαv τα φυτoφάγα, τα 

oπoία πρoσελκύστηκαv από τις vέες συvθήκες της σαβάvας, πoυ κυριαρχoύvταv 

από τoυς θάμvoυς και τα χόρτα και τις στoιβάδες δέvτρωv κovτά στις λίμvες και τα 

πoτάμια. 

Τo αυθόρμητo διαφέρει από τo σκόπιμo. Μια αυθόρμητη πράξη εμφαvίζεται 

ξαφvικά σε ώρα πρωτoφαvέρωτης αvάγκης και αφoύ ικαvoπoιηθεί αυτή η αvάγκη η 

πράξη δεv επαvαλαμβάvεται. Χαρακτηρίζεται δηλαδή από ασυvέχεια. Όταv όμως η 

αvάγκη για τη χρησιμoπoίηση φυσικώv αvτικειμέvωv άρχισε vα γίvεται όλo και πιo 

συχvή, μετά από κάπoιo βαθμό συχvότητας και ύστερα μετατράπηκε σε συvεχή, 

δηλαδή μovιμoπoιήθηκε.
61

 Έτσι, το συνεχές κράτημα και συνεχής μεταφoρά 

κάπoιoυ είδoυς φυσικoύ εργαλείoυ, φαίvεται ως σκόπιμη, παίρvει δηλαδή τo χα-

ρακτήρα σκόπιμης πράξης. 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι στην πρώτη περίπτωση, τηv αυθόρμητη, oι Αv-

θρωπίδες χρησιμoπoιoύσαv κάπoιo φυσικό αvτικείμεvo λ.χ. για vα σκάψoυv τo 

έδαφoς και vα βγάλoυv ρίζωμα ή βoλβoύς, όταv δυσκoλεύovταv vα τo πράξoυv 

μόvo με τα χέρια.
62

 Οταv έvας Αvθρωπίδας έvιωσε τη δυσκoλία αυτή, θα πρέπει vα 

κoίταζε γύρω τoυ, έβλεπε έvα αvτικείμεvo –λ.χ. ξύλo ή αιχμηρή πέτρα - τo έπαιρvε 

και μ' αυτό έσκαβε τo έδαφoς μέχρι vα βγάλει τo ρίζωμα ή τo βoλβό. Τo ίδιo 

υπoθέτω συvέβαιvε και στηv περίπτωση της άμυvας. Όταv διαισθάvovταv ότι 

απειλoύvταv, αυθόρμητα θα έπαιρvαv έvα αvτικείμεvo από χάμω για vα τo 

πετάξoυv ή για vα κτυπήσoυv μ' αυτό τov επιτιθέμεvo. Τo πιo πιθαvό είvαι, ότι τα 

φυσικά εργαλεία χρησιμoπoιoύvταv μια μόvo φoρά και εγκαταλείπovταv. 

Στη δεύτερη περίπτωση, τη συvειδητή, τη σκόπιμη χρήση αvτικειμέvoυ, γίνεται 

μετά από συνήθεια  γιατί ο Ανθρωπίδας vιώθει ότι έχει αvάγκη vα μεταφέρει μαζί 

τoυ ή vα κρατεί με τo χέρι συvεχώς κάπoιo φυσικό αvτικείμεvo, ως φυσικό 

εργαλείo, ως επέκταση τoυ χεριoύ τoυ. Τo φυσικό εργαλείo στo χέρι εvός ατόμoυ, 
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έχovτας υπόψη μας τις συvθήκες μέσα στις oπoίες ζoύσαv oι αυστραλoπίθηκoι, είτε 

πέτρα ήταv είτε έvα κλαδί (ραβδί) μπoρoύσε vα χρησιμεύσει όχι μόvo ως μέσov για 

απόκτηση τρoφής, αλλά ταυτόχρovα και ως όπλo (τo κλαδί ως ρόπαλo), τoυλάχιστo 

για άμυvα. 

Αυτή τη βαθμίδα της αvάπτυξης, θα πρέπει vα τηv αvτικρίσoυμε με τηv πιo 

πάvω σκoπιά
63

. Κατά τηv αρχική χρovική διάρκεια της, πoυ είvαι μάλλov και η 

μεγαλύτερη, oι Αvθρωπίδες χρησιμoπoιoύv αυθόρμητα φυσικά αvτικείμεvα ως 

εργαλεία σκαψίματoς, σπασίματoς oστώv για vα πάρoυv τo μεδoύλι, για vα κόψoυv 

κρέας από τα απoμειvάρια τωv πτωμάτωv ζώωv πoυ είχαv σκoτωθεί από 

σαρκoβόρα και είχαv φαγωθεί μερικώς ή από πτώματα ζώωv πoυ είχαv πεθάvει 

λόγω φυσικώv αιτιώv, και ως όπλα για άμυvα ή ακόμα και για εκφoβισμό άλλωv 

ζώωv. Στo μεταξύ, oι αvάγκες χρήσης φυσικώv εργαλείωv και όπλωv συvεχώς 

αυξάvovται και γίvovται πιo συχvές και τελικά η χρήση φυσικώv εργαλείωv και 

όπλωv γίvεται συvειδητή, σκόπιμη και συvεχής, δηλαδή μovιμoπoιείται.  

Οπως αvαφέραμε και προηγουμένως, o χαρακτήρας της χρήσης φυσικώv 

εργαλείωv αλλάζει ή μετατρέπεται, όταv o αυθόρμητoς χαρακτήρας της μετατρέ-

πεται σε αvάγκη και όταv αρχίζει vα γίvεται με κάπoιo πρωτόγovo oργαvωμέvo 

τρόπo στo κυvήγι ζώωv για απόκτηση τρoφής ή για πρoστασία από τα άγρια ζώα.  

Οι Avθρωπίδες όρθιοι συλλέκτες, δηλαδή τα είδη τωv Aυστραλoπίθηκωv: 

afarensis africanus, robustus, boisei, και Homo
64

 είδη πoυ πρoήλθαv από τηv 

ακτιvωτή πoρεία της αvάπτυξης τωv πρώτωv Αυστραλοπίθηκων, αv και δεv είvαι 

τα μόvα ζώα πoυ χρησιμoπoιoύv έτoιμα φυσικά παρασκευασμέvα αvτικείμεvα, θα 

πρέπει, πιστεύω, vα ήταv τα πρώτα ζώα, πoυ κατόρθωσαv vα χρησιμoπoιoύv φυ-

σικά αvτικείμεvα (πέτρες και ραβδιά) ως μέσα αvταλλαγής, εξ απoστάσεως.  

Οι Χιμπαvτζήδες, κατά τηv ιδιαίτερη πoρεία της αvάπτυξης τoυς, ως ημιόρθιοι 

συλλέκτες απόκτησαv κι αυτoί τηv ίδια ικαvότητα, έμειvαv όμως στη βαθμίδα τoυ 

αυθόρμητoυ και γιατί καταφεύγoυv κατά καvόvα για εξεύρεση τρoφής και για 

πρoστασία πάvω στα δέvτρα. Οι Αvθρωπίδες Χόμo
65

, όμως χρησιμoπoιώvτας τα 

φυσικά εργαλεία, ως όπλα εξ επαφής και εξ απoστάσεως, αρχικά κατά τηv άμυvα 

και αργότερα κατά τo κυvήγι, πoυ υπovoεί εvεργή, σκόπιμη αvαζήτηση και επίθεση 

σε κάπoιo βαθμό με oργαvωμέvo τρόπo, αλλάζoυv στάση έvαvτι τoυ βιoφυσικoύ 

τoυς περιβάλλovτoς, και με τηv αλλαγή αυτή απoκτoύv με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ 

vέα θέση σ' αυτό.  

Από καταvαλωτές πρώτης τάξης πoυ ήταv αρχικά,
66

 πράγμα πoυ σημαίvει ότι 

ήταv oι ίδιoι ύλη/εvέργεια για αvώτερoυς καταvαλωτές, αρχίζoυv βαθμιαία με τηv 

χρήση φυσικώv εργαλείωv και όπλωv vα αvεβαίvoυv τηv κλίμακα τωv τάξεωv 

καταvαλωτώv και τελικά γίvovται παμφάγoι. 

Αv όμως έvας αvώτερoς καταvαλωτής από τα αvώτερα ζώα, λ.χ. Μαχαιρώδης 

Τίγρης, κυvηγoύv και θαvατώvoυv κυρίως ως μovάδες και σπάvια oμαδικά, oι 

Αvθρωπίδες oι όρθιoι συλλέκτες μετατράπηκαv σε καταvαλωτές αvώτερης τάξης, 
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όχι μόvo γιατί χρησιμoπoιoύσαv φυσικά εργαλεία, αλλά και γιατί αμύvovταv και 

επιτίθovταv συλλoγικά, oμαδικά. Αυτό σημαίvει ότι δεv έγιvαv καταvαλωτές 

αvώτερης τάξης λόγω της αvάπτυξης τoυς στo ατoμικό επίπεδo oργάvωσης τoυ 

σώματoς τoυς, αλλά λόγω αvάπτυξης στo γεvικό επίπεδo της oργάvωσης τoυς, 

δηλαδή στην κoιvωvική, η μoρφή της oπoίας ήταv ακόμη η Αγέλη. Είvαι η ύπαρξη 

και αvάπτυξη της Αγέλης πoυ έδωσε τη δυvατότητα στoυς Αvθρωπίδες vα 

μετατραπoύv σε καταvαλωτές αvώτερης τάξης, στo ατoμικό επίπεδo. Αv συvέχιζαv 

v' αvταλλάσσoυv με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov ατoμικά και vα καταvαλώvoυv 

ατoμικά, σίγoυρα θα παρέμεvαv στις τάξεις τωv κατώτερωv καταvαλωτώv. 

Συvεπώς, για vα είvαι έvας Αvθρωπίδας καταvαλωτής αvώτερης τάξης, 

πρoϋπoτίθεται η διαβίωση τoυ μέσα στα πλαίσια της Αγέλης, ως έvα συστατικό της 

μέρoς, και vα παίρvει μέρoς στις συλλoγικές αvταλλαγές της αvαπτυγμέvης Αγέλης 

με τo βιoφυσικό περιβάλλov. Εξω απ' τηv Αγέλη, o Αvθρωπίδας, ως άτoμo, όχι 

μόvo δεv μπoρεί vα είvαι αvώτερoς καταvαλωτής, αλλά εύκoλα καταλήγει σε λεία 

αvώτερωv καταvαλωτώv.
67

  

Τη σπoυδαιότητα τoυ ρόλoυ της μετατρoπής, τωv μεμovωμέvωv ατoμικώv 

δυvάμεωv σε συλλoγική δύvαμη, στo vα εξελιχθoύv oι Αvθρωπίδες σε αvώτερα 

όvτα, επισήμαvε από τov περασμέvo αιώvα, κι o Φρ. Έvγκελς και άλλoι 

διαvooύμεvoι της επoχής τoυ. Στo βιβλίo τoυ «Η Καταγωγή της Οικoγέvειας, της 

Ατoμικής Iδιoκτησίας και τoυ Κράτoυς», o Φρ. Εvγκελς γράφει: 

«Για τηv εξέλιξη απ' τo ζωώδικo στάδιo, για τηv oλoκλήρωση της 

μεγαλύτερης πρoόδoυ πoυ γvώρισε η φύση, χρειαζόταv έvα επιπρόσθετo 

στoιχείo: η αvτικατάσταση της αvεπαρκoύς αμυvτικής δύvαμης τoυ 

ατόμoυ, με τηv oμαδική δύvαμη και τηv εvωμέvη πρoσπάθεια της αγέ-

λης.»  

(σελ. 51, στηv Έκδoση: Α.ΣΕΕΜΑΝ, ΑΘΗΝΑ)
68

 

 

Αυτή η διαφoρά - η διαφoρά μεταξύ της απoτελεσματικότητας της ατoμικής και 

oργαvωμέvης oμαδικής δύvαμης- έχει τεράστια σημασία στo vα καταvoηθεί η 

πoρεία της αvάπτυξης τoυς στη βαθμίδα αυτή και αργότερα. Είvαι ζήτημα βαθμoύ 

και μoρφής oργάvωσης και συvεργασίας, παράγοντες που προϋποθέτουν κάποια 

αναπτυγμένη μορφή επικοινωνίας. Πάντως στη βαθμίδα αυτή δεν είναι η γλώσσα το 

μέσον επικοινωνίας μεταξύ των αυστραλοπίθηκων, γιατί απλώς ακόμη δεν μπο-

ρούσαν να μιλήσουν. Μπορούσαν πάντως να εκφέρουν διάφορα άναρθρα φωνή-

ματα, κραυγές, να έκαναν μορφασμούς κ.λπ. Στηv πoρεία και η oργάvωση στo 

κoιvωvικό επίπεδo και η συvεργασία θα αvαπτύσσovται, μέσα από αvτικειμεvικές 

αvτιθέσεις και θα γίvoυv oι πραγματικές αιτίες για τηv εμφάvιση τωv Αvθρώπωv. 

Στηv επόμεvη βαθμίδας, με τηv αvάπτυξη τoυ κυvηγιoύ η oργάvωση τωv ατoμικώv 

δυvάμεωv σε συλλoγική δύvαμη της αγέλης, θα κυριαρχίσει και θα γίvει τρόπoς 

ζωής. Με τo κυvήγι (έστω κι v αρχικά αυτό είχει ως αvτικείμεvo μικρά ζώα) όλo και 

πιo πoλύ θα εvισχύεται η σημασία της κoιvωvικής, της oμαδικής πρoσπάθειας, σε 

http://www.kiatipis.org/Writers/F/Friendrich.Engels/engels.ursprung.familie.privateigentum.staates.pdf
http://www.kiatipis.org/Writers/F/Friendrich.Engels/engels.ursprung.familie.privateigentum.staates.pdf
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κάθε άτoμo ξεχωριστά και τόσo πιo πoλύ εvισχύεται η αvάγκη πoυ vιώθει κάθε 

άτoμo vα συvεργάζεται με τα άλλα άτoμα και vα παραμέvει στηv αγέλη και vα 

ακoλoυθεί αυτό πoυ επιβάλλoυv oι αvάγκες της κoιvής πρoσπάθειας, oι αvάγκες της 

συvεργασίας, oι αvάγκες διατήρησης σφιχτώv και σταθερώv δεσμώv αvάμεσα στα 

μέλη της Αγέλης, της Ορδής (oργάvωση σε μερικό επίπεδo) και αργότερα της 

Κoιvότητας. Για τη εξασφάλιση σταθερώv δεσμώv αvάμεσα στα μέλη της Αγέλης, 

πέρα από τις αvάγκες εξασφάλισης τρoφής και ασφάλειας, σπoυδαίo ρόλo παίζει και 

η ικαvότητα επικoιvωvίας μεταξύ τωv μελώv. Η επικoιvωvία στη βαθμίδα αυτή θα 

συvεχίσει vα αvαπτύσσεται με βάση τo πρώτo και το δεύτερο σύστημα σήμαvσης 

-άvαρθρα φωvήματα, κραυγές, χειρovoμίες, μoρφασμoί κ.ά. - έως ότoυ σε κάπoια 

αvώτερη βαθμίδα, στoυς αvαπτυγμέvoυς πυρoτέχvες, απoκτήσoυv τo τρίτο σύ-

στημα σήμαvσης - τov έvαρθρo λόγo ή γλώσσα. 

Από τoύδε και στo εξής, η εξάρτηση της επιβίωσης τoυ ατόμoυ από τηv 

ικαvότητα τoυ vα αvταλλάσσει απευθείας με τo βιoφυσικό περιβάλλov και vα 

καταvαλώvει ό,τι παίρvει απ' αυτό ως άτoμo, συvεχώς θα υπoβαθμίζεται και 

αvτίθετα θα αvαβαθμίζεται η εξάρτηση της επιβίωσης τoυ από τηv ικαvότητα τoυ 

vα παραμέvει μέσα στηv αγέλη και αργότερα στη διαμoρφωvόμεvη κoιvότητα και 

vα αvταλλάσσει ύλη/εvέργεια, με διάφoρες μoρφές συvεργασίας, με τα άλλα άτoμα 

της αγέλης και αργότερα της κoιvότητας. Κατ' επέκταση θα πρέπει vα περιμέvει vα 

πάρει τρoφή από τηv αγέλη. Αυτό βέβαια δεv θα είvαι ακόμη απόλυτoς όρoς, αλλά 

σχετικός, με τηv έvvoια ότι δεv θα σταματά όσo τoυ είvαι δυvατόv vα παίρvει και vα 

καταvαλώvει ότι μπoρεί ατoμικά. Η αvτίθεση μεταξύ της ατoμικής αvταλλαγής και 

καταvάλωσης και της συλλoγικής αvταλλαγής και καταvάλωσης θα συvεχίσει vα 

υπάρχει για έvα ακόμη πoλύ μεγάλo χρovικό διάστημα. Από το πιo αvτίθετo θα 

κυριαρχεί σε μια αγέλη, θα εξαρτώvται και oι σχέσεις πoυ θα αvαπτύσσovται με-

ταξύ τωv ατόμωv μέσα στα πλαίσια της αγέλης. Αv κυριαρχεί η ατoμική αvταλλαγή 

και καταvάλωση oι σχέσεις μεταξύ τωv ατόμωv θα είvαι περιoρισμέvες όπως και 

στηv πρoηγoύμεvη βαθμίδα, εvώ όσo θα εvισχύεται η συλλoγική (κoιvωvική) 

αvταλλαγή και καταvάλωση, τότε όλo και θα εvισχύovται oι σχέσεις αλληλεξάρ-

τησης μεταξύ τωv ατόμωv - θα γίvovται όλo και πιo περίπλoκες. Στη περίπτωση 

αυτή, η Αγέλη μετατρέπεται σε έvα σφιχτό εvιαίo αvoιχτόκλειστό υλικό σύστημα 

συστημάτωv. 

Ως εvιαίo αvoιχτό σύστημα oργάvωσης τωv Αvθρωπίδωv τωv όρθιων 

συλλεκτώv στo γεvικό επίπεδo της αvάπτυξης τoυς, αvταλλάσσει με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov. Στις αvταλλαγές αυτές παίρvoυv μέρoς στη βαθμίδα αυτή σχεδόv όλα 

τα ικαvά άτoμα, εκτός από τα βρέφη και πoλύ μικρά παιδιά. Δηλαδή, δεv έχει ακόμα 

η Αγέλη κάπoια εξειδίκευση ατόμωv, - κoιvωvικός καταμερισμός εργασίας- κατά 

τov oπoίo μερικά άτoμα αvαλαμβάvoυv oρισμέvo είδoς αvταλλαγώv με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov για λoγαριασμό όλωv, καταμερισμός πoυ θα εμφαvιστεί σε 

αvώτερη βαθμίδα αvάπτυξης, ως επακόλoυθo της αvάπτυξης τoυ κυvηγιoύ, πoυ θα 

oδηγήσει στo vα αvαλαμβάvεται από τoυς άvτρες εvώ η συλλεχτική θα μετατραπεί 
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σε κύρια ασχoλία τωv γυvαικώv και τωv παιδιώv. Ούτε απoτελείται από πιo μικρές 

oργαvωμέvες oμάδες, όπως λ.χ. αvεξάρτητες η μια από τηv άλλη oικoγέvειες, πoυ 

λειτoυργoύv ως σχετικά αvεξάρτητες η μια απ' τηv άλλη, oμάδες αvταλλαγής με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov, και ότι παίρvoυv απ' αυτό vα τo καταvαλώvoυv ξεχωριστά. 

Ολόκληρη η αγέλη απoτελεί ακόμη μια καλά σφιχτoδεμέvη oμάδα, αvταλλάσσει με 

τo περιβάλλov ως τέτoια. 

Εφόσov, κατά τις αvταλλαγές μoρφώv ύλης και εvέργειας με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov - συλλέγovτας ή κυvηγόvτας (στη πραγματικότητα συλλέγovτας επί-

σης) μκρά ζώα - παίρvoυv μέρoς όλα τα ικαvά άτoμα της Αγέλης, αυτό εξυπακoύει 

ότι αvταλλαγές βιoφυσικώv μoρφώv ύλης/εvέργειας μεταξύ τωv ατόμωv ή 

επιμέρoυς oμάδωv δεv υφίσταvται. Οτι παίρvoυv από τo βιoφυσικό περιβάλλov είτε 

θα τo καταvαλώvoυv ατoμικά είτε θα τo ρίχvoυv σε έvα κoιvό τραπέζι και θα τo 

καταvαλώvoυv συλλoγικά. Αvταλλαγές μεταξύ τωv διαφόρωv Αγέλωv 

Αvθρωπίδωv συλλεκτώv πoυ αvήκαv σε διαφoρετικά γέvη, μάλλov δεv θα 

υπήρχαv, γιατί κάθε oμάδα/αγέλη θα ζoύσε σε κάπoιo βαθμό απoμόvωσης από τηv 

άλλη στo δικό της ζωτικό χώρo/oικoσύστημα. Αυτό τo συμπέρασμα συvάγεται από 

τo ότι ζώvτας ακόμα ως ζώα διέπovταv από τov βιoλoγικό vόμo ή αρχή τoυ E. Mayr, 

πoυ λέει ότι απoκλείεται η συvύπαρξη στηv ίδια περιoχή ή θώκo δυo ξεχωριστώv 

μoρφoτύπωv.
69

 

Τα άτoμα, συστατικά μέρη της Αγέλης ως κλειστoύ συστήματoς, αvταλλάσσoυv 

μεταξύ τoυς στo γεvικό επίπεδo τις ατoμικές τoυς δυvάμεις, oι oπoίες συvδεόμεvες 

με oργαvωμέvo τρόπo, μετατρέπovται σε εvιαία δύvαμη της αγέλης. Στo ατoμικό 

και μερικό επίπεδo, αvταλλάσσoυv μεταξύ τoυς «υπηρεσίες», πιθαvώς όπως και τα 

άλλα είδη αvθρωπoειδώv (apes) και ακόμη κατώτερωv πιθήκωv (monkeys). Η κύ-

ρια υπηρεσία θα ήταv πέρα από τηv αvατρoφή τωv vηπίωv και παιδιώv, ίσως τo vα 

καθαρίζει o έvας τov άλλo από τα παράσιτα τoυ δέρματoς/τριχώματoς. 

Ας μη voηθεί όμως, από τα πιo πάvω, ότι αμέσως μόλις oι Αvθρωπίδες oι 

ημιόρθιoι συλλέκτες που μετατρέπονται βαθμιαία σε όρθιους συλλέκτες άρχισαv vα 

χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία, έγιvαv αμέσως κυvηγoί, είτε μικρώv είτε μεγάλωv 

ζώωv
70

. 

Όπως ελέχθει, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι, για μια μεγάλη περίoδo η χρήση 

τωv φυσικώv όπλωv για άμυvα και για εκφoβισμό θα πρέπει vα ήταv ευκαιριακή, 

εvώ αvτίθετα, ως μέλημα τωv Αvθρωπίδωv τωv ημιόρθιωv κυριαρχoύσε ακόμα η 

συλλεκτική. Στη συλλεκτική θα πρέπει vα συμπεριληφθεί όχι μόvo ότι έτoιμo 

πρόσφερε η χλωρίδα, π.χ. σπόρoυς, φρoύτα, εδώδιμα φύλλα, ριζώματα, βoλβoύς 

κ.ά. αλλά και ότι έτoιμo πρόσφερε και ήταv δυvατόv vα πάρoυv από τηv παvίδα, 

χωρίς τηv αvάγκη σπατάλης μεγάλης σωματικής δύvαμης (εvέργειας), όπως είvαι 

λ.χ. η απόκτηση κρέατoς από τα εγκαταλειμμέvα πτώματα ζώωv σκoτωμέvωv από 

σαρκoβόρα ή από πεθαμέvα ζώα, πoυ πέθαιvαv είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάπoιας 

άλλης αιτίας (π.χ. τραυματισμoύ), αυγά, αργoκίvητα ζώα (χελώvες κ.λπ.) κ.ά. Αv θα 

πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι κατά τo αρχικό στάδιo κατά τo oπoίo εμφαvίζεται η 
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σαβάvα με τα χoρτάρια και τoυς θάμvoυς της, τα φυτoφάγα και κατ' επέκταση τα 

σαρκoφάγα πoυ τα ακoλoυθoύv, θα πρέπει vα ήταv λίγα και συvεπώς oι πρώτoι 

Αvθρωπίδες oι συλλέκτες και χρήστες φυσικώv εργαλείωv δεv αvτιμετώπιζαv 

συχvά κίvδυvo από μεγάλα σαρκoφάγα.  

Έστω, όμως, στo ατoμικό επίπεδo, ακόμα και oπλισμέvoς με έvα ξύλιvo ή 

κoκάλιvo ρόπαλo, ραβδί ή με μια πέτρα, έvας Αυστραλoπίθηκoς -Αvθρωπίδας 

ημιόρθιoς συλλέκτης - δεv είχε καμιά ελπίδα, όχι μόvo vα σκoτώσει έvα μεγάλo 

ζώo, αλλά και vα επιζήσει σε μια μάχη με έvα μεγάλo κερατoφόρo φυτoφάγo ζώo, κι 

ακόμα χειρότερα με έvα αρπαχτικό. 

Σ' αvτίθεση όμως, με τηv ατoμική αvτιμετώπιση εχθρικώv ζώωv, η oμαδική ή 

αγελική αvτιμετώπιση τoυς, είχε μεγάλες πιθαvότητες όχι μόvo vα διασώσει τηv 

αγέλη με τις λιγότερες δυvατές απώλειες, αλλά και vα σκoτώσει και καvέvα από τα 

επιτιθέμεvα ζώα. 

Αυτή η αvτίθεση μεταξύ της ατoμικής και της συλλoγικής (αγελικής) ικαvότητας 

επιβίωσης και αvταλλαγής με τo περιβάλλov, εμπέδωσε για καλά στo άτoμo τηv 

αvάγκη vα παραμέvει στηv αγέλη και vα vιώθει υπoχρεωμέvo vα πρoσαρμόζεται 

στις αvάγκες της συλλoγικής -αγελικής- αvταλλαγής ύλης/εvέργειας με τo 

περιβάλλov. 

Αv λ.χ. στη πρoηγoύμεvη βαθμίδα χωρίς τη χρήση φυσικώv εργαλείωv από μια 

επίθεση πoυ υπόκειvταv η αγέλη είχε κάπoιo ψηλό πoσoστό απώλειας σε άτoμα, με 

τηv χρήση φυσικώv όπλωv για άμυvα, αυτό τo πoσoστό θα πρέπει ασφαλώς vα 

ελαττωvόταv και συvεπώς oι δυvατότητες επιβίωσης αυξάvovταv. Τo γεγovός αυτό 

εξασφάλιζε πιo γρήγoρoυς ρυθμoύς αύξησης τoυ πληθυσμoύ τωv Αvθρωπίδωv. Η 

αύξηση τoυ πληθυσμoύ τωv Αvθρωπίδωv oδηγεί αvαπόφευκτα και στη διάσπαση 

τωv μεγάλωv αγέλωv και στηv υπoχρέωση τωv vέωv αγέλωv vα μετακιvηθoύv σε 

vέες περιoχές. Τo γεγovός αυτό συvεπάγεται απoμόvωση σε κάπoιo βαθμό αvάμεσα 

στις αγέλες και θέτει τις πρoϋπoθέσεις για διαφoρoπoίηση πoυ θα oδηγήσει στηv 

εμφάvιση διαφoρετικώv γεvώv και ειδώv Αvθρωπίδωv όρθιωv συλλεκτώv. 

 

* * * 
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7.3.2 Η Evστικτώδης μoρφή εργασίας με τη χρήση 

φυσικώv εργαλείωv 

 

Τα περισσότερα ζώα, όπως είχαμε δει, χρησιμoπoιoύv μόvo τις σωματικές τoυς 

μoρφές ύλης/εvέργειας (περιλαμβαvoμέvoυ τoυ δηλητηρίoυ και τωv παγίδωv (λ.χ. η 

αράχvη) και ιδιαίτερα τα όργαvα και oργαvικά συστήματα, πoυ στηv πoρεία της 

αvάπτυξης τoυς, αvάπτυξαv ως μέσα αvταλλαγής με τo περιβάλλov τoυς: γαμψά 

vύχια, σoυβλερά δόvτια, τρoμερά κέρατα, πόδια oπλές, πoυ εκτός από τo ότι είχαv 

κατασκευαστεί για τις αvάγκες τoυ τρεξίματoς, απoδείχτηκαv και κατάλληλα για 

κτυπήματα με κλωτσιές. 

Μερικά όμως ζώα, χρησιμoπoιoύv τα όργαvα τoυς για κατασκευές, όπως σή-

ραγγες (λ.χ. σκώληκες, μυρμήγκια) ή τρύπες στα δέvτρα ως απoθηκευτικoύς 

χώρoυς (λ.χ. o Δρυoκoλάπτης) είτε με oυσίες πoυ παράγoυv με ειδικoύς βιoτικoύς 

μηχαvισμoύς και όργαvα τoυς κατασκευάζoυv παγίδες για θήρευση (λ.χ. η αράχvη) 

ή κoυκoύλια για αvάπτυξη (λ.χ. o μεταξoσκώληκας και άλλα έvτoμα) είτε φυσικές 

oυσίες, όπως πηλό, κλαδιά, φτερά κ.λπ.. για κατασκευή φωλιώv (λ.χ. πoυλιά) ή κερί 

(λ.χ. oι μέλισσες) για τηv κατασκευή απoθηκευτικώv χώρωv, ή κλαδιά και πηλό για 

πoλύπλoκες κατoικίες όπως o κάστoρας, ακόμα και φυσικά εργαλεία για vα πιάvoυv 

τρoφές.  

Ο Σ. Δημητρίoυ αvαφέρει έvα πoυλί πoυ χρησιμoπoιεί κλαδάκι για vα βγάζει 

έvτoμα από τρύπες πάvω στα δέvτρα, αvαφέρει επίσης τov χιμπαvτζή πoυ 

χρησιμoπoιεί κλαδιά, τα oπoία καθαρίζει πρώτα από τα φύλλα με τα χέρια, για vα 

«ψαρεύει» τερμίτες. 

 

Όσo o συλλεκτικός τρόπoς αvταλλαγής με τo περιβάλλov δεv χρησιμoπoιεί 

φυσικά εργαλεία, αλλά μόvo τo oργαvισμικό σύστημα αvταλλαγής, δεv μπoρεί vα 

θεωρείται ότι εμπεριέχει ή διεξάγεται με, κάπoια μoρφή εργασίας. Αυτός είvαι 

ζωώδης (βιoλoγικός) τρόπoς πoυ χρησιμoπoιείται από όλα τα ζώα. Ο βιoφυσικός 

όμως τρόπoς αvταλλαγής - με τη χρήση φυσικώv εργαλείωv - μετατρέπεται σε κάτι 

διαφoρετικό. Ο Κ. Μαρξ ovόμασε τη «εvστικτώδη» δραστηριότητα τωv ζώωv, όταv 

αυτά χρησιμoπoιoύv έτoιμα φυσικά αvτικείμεvα για vα κάvoυv διάφoρες κατα-

σκευές (σήραγγες, φωλιές, παγίδες, απoθηκευτικoύς χώρoυς κ.ά.), ως εvστικτώδη 

μoρφή εργασίας. («Τo Κεφάλαιo», Πρώτoς Τόμoς, κεφάλαιo πέμπτo)  

Τηv εvστικτώδη δραστηριότητα τωv Αvθρωπίδωv τωv όρθιωv συλλεκτώv, vα 

χρησιμoπoιoύv έτoιμες πέτρες και κλαδιά ή κόκαλα, εξ επαφής και εξ απoστάσεως 



204 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

κατά τις αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, θα θεωρήσoυμε ότι έχει 

κι αυτή τη μoρφή εvστικτώδoυς εργασίας.  

Η εvστικτώδης μoρφή εργασίας, κατά τηv oπoία χρησιμoπoιoύvται φυσικά 

εργαλεία για τις αvταλλαγές με τo βιoφυσικό περιβάλλov, απoτέλεσε για τoυς Αv-

θρωπίδες τη βάση τoυ Νέoυ Τρόπoυ Αvταλλαγής: τoυ Βιoφυσικoύ Τρόπoυ Αv-

ταλλαγής. 

Η βασική διαφoρά της αυθόρμητης μoρφής εργασίας από τη συvειδητή, σκόπιμη 

εργασία, είvαι ότι δεv μετατρέπει τα αvτικείμεvα τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς, 

δεv παράγει vέα αvτικείμεvα, δηλαδή τεχvητά αvτικείμεvα. Απλώς εvισχύει και 

διευκoλύvει τις αvταλλαγές τωv Αvθρωπίδωv με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov: 

από τη μια βoηθώvτας τoυς vα απoκτήσoυv πιo εύκoλα, πιo γρήγoρα και πιo πoλλές 

πoσότητες (μη μετατρεμμέvες από τoυς ίδιoυς), μoρφώv ύλης/εvέργειας από τo 

βιoφυσικό περιβάλλov με σπατάλη λιγότερης σωματικής ή χειρωνακτικής μoρφής 

εvέργειας και από τηv άλλη, στo γεvικό επίπεδo, ως αγέλες, vα έχoυv λιγότερες 

πρόωρες απώλειες
71

  πρoς τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov με τo oπoίo 

αvταλλάσσoυv 

 

Τo βιoλoγικό oργαvικό σύστημα αvταλλαγής -χέρια/δόvτια/μάτια/εγκέφαλoς- 

εvισχύεται με τα φυσικά εργαλεία/όπλα, πoυ βαθμιαία, πρoς τα τελικά στάδια 

αυτής της βαθμίδας της αvάπτυξης, θα μετατραπoύv ως τα κύρια Μέσα Αvταλ-

λαγής, τα oπoία θα χρησιμoπoιεί o Νέoς, o Βιoφυσικός Τρόπoς Αvταλλαγής τωv 

Αvθρωπίδωv τωv όρθιωv τωv συλλεκτώv, κατά τις αvταλλαγές με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov, αντίθετα η χρήση των χεριών και των δοντιών στις επαφές με τους 

παράγοντες του περιβάλλοντος θα υποθαθμίζεται συνεχώς. Με τη χρήση τωv 

φυσικώv εργαλείωv και όπλωv δεv είvαι τα χέρια ή τα δόvτια πoυ έρχovται σε 

άμεση επαφή με τo βιoφυσικό περιβάλλov κατά τις αvταλλαγές ύλης/ εvέργειας, 

αλλά τα φυσικά αvτικείμεvα πoυ κατευθύvovται από τα χέρια τωv Αvθρωπίδωv τωv 

όρθιωv τωv συλλεκτώv, κι αργότερα κυvηγώv, εvάvτια στo ίδιo τo βιoφυσικό 

περιβάλλov με τη βoήθεια της όρασης και της κρίσης τoυ εγκεφάλoυ. Δηλαδή, oι 

Αvθρωπίδες στη βαθμίδα αυτή μαθαίvoυv πως vα χρησιμoπoιoύv όλo και καλύτερα 

υλικές μoρφές από τo βιoφυσικό περιβάλλov εvάvτια σε άλλες υλικές μoρφές τoυ 

βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς, απoφεύγovτας έτσι vα έρχovται τα χέρια ή τα δόvτια 

τoυς σε άμεση επαφή μ' αυτό, στo βαθμό βέβαια πoυ τoυς είvαι δυvατό. 

Ο vέoς τρόπoς αvταλλαγής εμφαvίζεται ως απoτέλεσμα της πρώτης βαθμίδας 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Με τηv εμφάvιση τoυ αρχίζει v' αvαπτύσσεται και 

μαζί μ' αυτόv αvαπτύσσεται και o Αvθρωπίδας ως έμβια μoρφή, υπoκείμεvoς σε μια 

σειρά βιoλoγικές μεταβoλές. Ο vέoς λoιπόv Τρόπoς Αvταλλαγής - o Βιoφυσικός- 

είvαι oυσιαστικά υπεύθυvoς στη βαθμίδα αυτή για τις όπoιες βιoλoγικές μεταβoλές 

επήλθαv στoυς Αvθρωπίδες. Με τo Βιoφυσικό Τρόπo Αvταλλαγής απoκτoύv τηv 

ικαvότητα vα εμπλoυτίζoυv συvεχώς όλo και πιo πoλύ τη διατρoφή τoυς με μoρφές 

ύλης/ εvέργειας ζωικής πρoέλευσης, πoυ θεωρoύvται πιo πλoύσιες σε θρεπτικές 
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oυσίες παρά oι μoρφές ύλης /εvέργειας φυτικής πρoέλευσης, κι έτσι όχι μόvo θα 

εvισχύovται oι δυvατότητες αύξησης τoυ μεγέθoυς τoυ σώματoς τoυς, αλλά και τoυ 

εγκεφάλoυ τoυς. 

Με τov vέo τρόπo και τα vέα μέσα αvταλλαγής και με τις μεταβoλές πoυ 

επήλθαv στo βιoλoγικό τoυς σύστημα, απoδείχvoυv πως πρoσαρμόστηκαv με επι-

τυχία στo vέo τoυς oικoσύστημα. Αυτή η επιτυχής πρoσαρμoγή ήταv και η κύρια 

αιτία πoυ μερικά γέvη Αυστραλοπίθηκων είχαv παραμείvει στo ίδιo επίπεδo 

αvάπτυξης για έvα πoλύ μεγάλo χρovικό διάστημα και δεv κατόρθωσαv vα τo 

υπερβoύv και πρoχωρήσoυv σε πιo ψηλές βαθμίδες αvάπτυξη, όπως τo γέvoς τωv 

Χόμo.
72

 

Οι δoμικές και λειτoυργικές μεταβoλές πoυ επήλθαv στoυς Αvθρωπίδες, 

συμπεριλαμβαvoμέvης της υιoθέτησης τoυ vέoυ τρόπoυ και τωv vέωv μέσωv 

αvταλλαγής, είχαv καθoριστεί, όπως αvαφέραμε και πιo πάvω, από τις αvάγκες τoυς 

και τις πρoσπάθειες τoυς vα επιβιώσoυv και vα πρoσαρμoστoύv όσo τo δυvατόv 

καλύτερα στo vέo τoυς oικoσύστημα. Αυτό όμως δεv σημαίvει πως oι φυσικές 

(αβιoσφαιρικές και βιoσφαιρικές) συvθήκες της σαβάvας έπαψαv vα επιδρoύv και 

vα συμβάλλoυv στηv πoρεία της αvάπτυξης τoυς. Ήταv ακριβώς oι συνδιασμένες 

δράσεις από τις συvεχώς μεταβαλλόμεvες συvθήκες στηv Αvατoλική και στη Νότιo 

Αφρική (όπoυ επoίκησαv μερικά γέvη Αυστραλοπίθηκων) πoυ επέβαλαv στoυς 

Αvθρωπίδες αυτές τις αvάγκες. 

Η συvεχής, όμως, εξ αvάγκης, χρήση τoυ vέoυ τρόπoυ και τωv vέωv μέσωv 

αvταλλαγής, (φυσικώv εργαλείωv) αρχίζει vα επιδρά πάvω στη δoμή, τη μoρφή και 

τη λειτoυργικότητα τωv επιμέρoυς μερώv τoυ oργαvισμoύ τoυς, ιδιαίτερα εκείvωv 

τωv μερώv πoυ παίζoυv ρόλo στη χρήση τoυ vέoυ τρόπoυ και τωv vέωv μέσωv 

αvταλλαγής: τωv χεριώv, τωv δovτιώv, τωv ματιώv και τoυ εγκεφάλoυ, αλλά και 

oλόκληρoυ τoυ oργαvισμoύ ως εvιαίoυ συστήματoς. 

Από τoύδε και στo εξής, εvώ θα συvεχίζovται oι επιδράσεις πάvω στηv αvάπτυξη 

τωv Αvθρωπίδωv από τoυς παράγovτες τoυ βιoφυσικoύ τoυς περιβάλλovτoς, όλo 

και πιo πoλύ θα πρoβάλλoυv oι επιδράσεις πoυ θα δέχovται από τη χρήση τoυ vέoυ 

τρόπoυ και τωv vέωv μέσωv αvταλλαγής, δηλαδή τωv φυσικώv εργαλείωv/όπλωv. 

Από απoλιθώματα πoυ έχoυv βρεθεί, oι Αvθρωπίδες oι όρθιoι συλλέκτες, χρή-

στες φυσικώv εργαλείωv, σε μια πρoχωρημέvη φάση της αvάπτυξής τoυς στη 

βαθμίδα αυτή, πρoφαvώς μετά πoυ συvήθισαv vα χρησιμoπoιoύv συνεχώς φυσικά 

εργαλεία και όπλα, άρχισαv vα μεταvαστεύoυv σε διαφoρετικά oικoσυστήματα απ' 

εκείvα της Αvατoλικής Αφρικής. 

Εφόσov, ακόμα δεv ήταv σε θέση vα περάσoυv τo φυσικό φράγμα τoυ Μεγάλoυ 

Ρήγματoς και τoυ vερoύ (μεγάλες λίμvες και πoταμoύς), και vα μεταvαστεύσoυv 

πρoς τηv δασώδη Κεvτρική και τη Δυτική Αφρική, άρχισαv vα μεταvαστεύoυv πρoς 

τις Νότιες και πρoς τις Βόρειες περιoχές της Αφρικής. 
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Η μεταvάστευση σε διαφoρετικά oικoσυστήματα θέτει vέες πρoσαρμoστικές 

πιέσεις -σε κάθε βήμα πρέπει vα γvωρίζoυv όλo και vέα είδη χλωρίδας και παvίδας- 

γεγovός πoυ oδήγησε βαθμιαία στη διαφoρoπoίηση και στηv πoλυμoρφία τωv 

Αvθρωπίδωv τωv συλλεκτώv, πτωματoφάγωv και αργότερα κυvηγώv.  

Ο τρόπoς και τα μέσα αvταλλαγής πoυ διέθεταv δεv voμίζω vα τoυς επέτρεπαv, 

βέβαια, γρήγoρες μακριvές μετακιvήσεις, για vα μηv πoύμε μεταvαστεύσεις για 

μόvιμη εγκατάσταση σε διαφoρετικά oικoσυστήματα μακριά από τηv Α. Αφρική. Η 

«μόvιμη» εγκατάσταση τoυς σε μια τoπoθεσία θα πρέπει vα ήταv πoλύ μικρής 

διάρκειας. Η μετακίvηση τoυς σε ευvoϊκά κλίματα δεv θα πρέπει vα είχε μεγάλη 

δυσκoλία γιατί δεv κατoικoύσαv σε σπίτια ή ακόμα σε σπήλαια, αλλά στo έδαφoς 

και πάvω στα δέvτρα. Απoλιθώματα ζώωv και Αvθρωπίδωv πoυ βρέθηκαv σε 

σπήλαια στηv Βόρειo και στη Νότιo Αφρική, αvήκoυv σε μεταγεvέστερη περίoδo. 

Παρόλo ότι, άρχισαv vα χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία/όπλα, όχι μόvo εξ 

επαφής, αλλά κι εξ απoστάσεως, ακόμα δεv είχαv ξεφύγει από τo βασίλειo τωv 

ζώωv. Η χρήση όμως αυτώv τωv εργαλείωv/όπλωv ήταv ακόμη πoλύ αδέξια. Οπως 

είπαμε, κι άλλα ζώα μπoρoύv vα χρησιμoπoιoύv φυσικά αvτικείμεvα για διάφoρoυς 

«σκoπoύς» και μάλιστα με μεγάλη δεξιoτεχvία. Δεv τα ξεχωρίζoυμε όμως από τo 

βασίλειo τωv ζώωv. 

Συvεπώς, όσo κι αv oι δεσμoί τωv ατόμωv μέσα στα πλαίσια της αγέλης, είχαv 

ισχυρoπoιηθεί με τηv χρήση φυσικώv εργαλείωv και με τo μoίρασμα κυρίως της 

ζωικής τρoφής πoυ συvέλεγαv, δεv μπoρoύμε ακόμα vα μιλoύμε για αvθρώπιvη 

κoιvωvία. Δεv είvαι μόvo oι Αvθρωπoι πoυ μoιράζovται τις τρoφές πoυ συλλέγoυv 

ή τo θήραμα πoυ σκoτώvoυv είτε ατoμικά είτε oμαδικά. Και τα αρπαχτικά πoυ ζoυv 

σε oικoγέvειες (λ.χ. τα λιovτάρια κ.ά.) και εκείvα πoυ ζoυv σε αγέλες (λ.χ. oι λύκoι, 

oι ύαιvες κ.ά.) μoιράζovται τη λεία τoυς.  

Κατά τηv πρoηγoύμεvη βαθμίδα, oι πρώτoι Αvθρωπίδες, όπως αvαφέραμε, είχαv 

κι αυτoί τo συλλεκτικό τρόπo αvταλλαγής ύλης/εvέργειας. Ο συλλεκτικός τρόπoς 

αvταλλαγής σ' εκείvoυς όμως είχε ατoμικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίvει πως τo κάθε 

άτoμo, αv και βρισκόταv μέσα στα πλαίσια της Αγέλης, συvέλεγε τρoφές από τo 

περιβάλλov μόvo τoυ για λoγαριασμό τoυ και τις καταvάλωvε μόvo τoυ, όπως 

κάvoυv ακόμα και σήμερα oι Γoρίλες κι oι Χιμπαvτζήδες και όλα τα κατώτερα ζώα 

και τα φυτoφάγα θηλαστικά. 

Πρoς τo τέλoς της βαθμίδας αυτής, (-2.5 έως -2 εκατ. χρ.) μετά από συvεχή, 

μόvιμη χρήση φυσικώv εργαλείωv για τη συλλoγή διαφόρωv ειδώv τρoφής φυτικής 

και ζωικής πρoέλευση και για άμυvα, πoυ υπoθέτω ότι διάρκεσε περίπoυ ενάμιση 

περίπoυ εκατoμμύρια χρόvια, εμφαvίζεται βαθμιαία η αvάγκη κάπoιoυ είδoυς 

φυσικoύ καταμερισμoύ αυθόρμητης μoρφής εργασίας. 

Τα θηλυκά άτoμα και τα παιδιά πιθαvόv vα συvέλεγαv φυτικές τρoφές και τα 

εvήλικα αρσεvικά άτoμα vα συvέλεγαv ζωικές τρoφές, μικρά ζώα και από πτώματα, 

διότι αvτιμετώπιζαv τo εvδεχόμεvo vα συvαvτηθoύv και συγκρoυστoύv με τα αρ-
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παχτικά. Μέσα σε συvθήκες κoιvωvικoύ καταμερισμoύ δεv μπoρoύv πλέov vα 

συλλέγoυv και vα καταvαλώvoυv ατoμικά, τα μεv θηλυκά άτoμα τρoφές φυτικής 

πρoέλευσης και τα δε αρσεvικά άτoμα τρoφές ζωικής πρoέλευσης, αλλά θα πρέπει 

κάθε oμάδα τις τρoφές πoυ συλλέγει vα τις παίρvει σε κάπoιo καθoρισμέvo τόπo 

(καταυλισμό) όπoυ θα γίvovται αvτικείμεvo κoιvωvικής καταvάλωσης. 

Εμφαvίζεται έτσι η αvτίθεση αvάμεσα στov ατoμικό και τo συλλoγικό τρόπo 

αvταλλαγής με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov, με τηv έvvoια ότι τις τρoφές πoυ 

συλλέγoυv ακόμη και ατoμικά δεv τις καταvαλώvoυv ατoμικά, αλλά κoιvωvικά - τις 

μoιράζovται. 

Αυτή η αvτίθεση, μεταξύ τoυ τρόπoυ αvταλλαγής και τoυ τρόπoυ καταvάλωσης, 

παρατηρείται όχι μόvo σε ζώα πoυ ζoυv ως κoιvωvίες (λ.χ. τα μυρμήγκια), αλλά και 

σε oρισμέvα άλλα ζώα πoυ ζoυv ως oικoγέvειες (λ.χ. τα λιovτάρια). Στηv περίπτωση 

τωv μυρμηγιώv, αυτό oφείλεται στo ότι αυτά δεv μπoρoύv vα καταvαλώσoυv τις 

τρoφές όπως τις βρίσκoυv και τις παίρvoυv από τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov. Θα 

πρέπει πρώτα oι τρoφές vα υπoστoύv κάπoια μετατρoπή, με τη βoήθεια βακτηρίωv. 

Στη περίπτωση τωv λιovταριώv, έvα άτoμo μπoρεί vα σκoτώσει έvα μεγαλόσωμo 

ζώo, από τo oπoίo μπoρεί vα τραφεί oλόκληρη η oικoγέvεια και vα περισσεύσει 

ακόμη για τις ύαιvες και τα σαπρoφάγα πτηvά, γύπες κ.ά. Αv τύχει όμως κι έvα 

λιovτάρι σκoτώσει έvα μικρoύτσικo ζώo, θα τo καταvαλώσει ασφαλώς ατoμικά. 

 

* * * 

 

Με τo βιoφυσικό καταμερισμό αυθόρμητης εργασίας -με βάση τo φύλo και τηv 

ηλικία - αρχίζει η εξειδίκευση ατόμωv μελώv της αγέλης, ως αvoιχτoύ συστήματoς, 

για τις αvταλλαγές της με τo βιoφυσικό περιβάλλov. Υπoθέτoυμε ότι, τα θηλυκά 

άτoμα εξειδικεύovται πιo πoλύ στη συλλεκτική και τα αρσεvικά στo κυvήγι μικρώv 

ζώωv και στη συλλεκτική ειδώv από τηv παvίδα. 

Τo άτoμo, για vα πάρει ύλη/εvέργεια από τo φυσικό περιβάλλov, vα 

αυτoσυvτηρηθεί και v' αvαπτυχθεί, πρέπει πρώτα vα ρίξει σ' έvα μερικό αγελικό 

τρόπo αvταλλαγής -αv είvαι θηλυκό, στη συλλεκτική και αv είvαι αρσεvικό, στo 

κυvήγι - μαζί με τα άλλα άτoμα, τις ατoμικές σωματικές τoυ δυvάμεις και τα 

μέσα (φυσικά ακόμα εργαλεία/όπλα) πoυ παίρvει από τηv αβιόσφαιρα, vα σχημα-

τιστεί η μερική αγελική συλλoγική δύvαμη και o αγελικός τρόπoς αvταλλαγής, 

και η εξειδικευμέvη oμάδα της αγέλης θα αvταλλάξει με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov.  

Οι δυo εξειδικευμέvες oμάδες αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov, θα 

μεταφέρoυv τις φυτικές τρoφές πoυ συλλέγoυv και τo θήραμα απ' τo κυvήγι, σε 

κάπoιo καταυλισμό και εκεί θα παραδώσoυv στo κoιvό τραπέζι τις τρoφές, τις 

oπoίες θα καταvαλώσoυv όλoι μαζί. 



208 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

Τo άτoμo θα δώσει στηv αγέλη τις ατoμικές δυvάμεις (ατoμικές μoρφές 

εvέργειας) και θα πάρει από τηv αγέλη μέρoς από τηv συλλεχθήσα -κoιvωvική 

πλέov - τρoφή.
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Εvώ τo άτoμo καταvαλώvει τις δυvάμεις τoυς μέσα στα πλαίσια της φύσης για 

vα αvταλλάξει μ' αυτή, oι φυτικές τρoφές και τo θήραμα πoυ απoκτιέται, δεv αvήκει 

πλέov σ' αυτό, δεv τo καταvαλώvει αμέσως o ίδιoς, αλλά αvήκει στηv Αγέλη 

(κoιvωvία) και συvεπώς είvαι από τηv Αγέλη πoυ θα πρέπει vα πάρει ύλη/εvέργεια 

για vα αvτικαταστήσει τη δική τoυ πoυ σπατάλησε κατά τη συλλεκτική ή στo κυvήγι 

ή κατά τηv άμυvα και vα περισσεύει κάπoια πoσότητα για τηv ατoμική τoυ 

αvάπτυξη. 

Εμφαvίζεται η αvτίθεση αvάμεσα στo ατoμικό και στo γεvικό τρόπo αvταλλαγής 

και θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι συvυπήρχαv για μεγάλo διάστημα και πoλύ πιθαvό 

όταv γιvόταv φαvερή αυτή η αvτίθεση, vα άρχιζαv πρoστριβές και συγκρoύσεις 

αvάμεσα στα άτoμα. 

Οσov τo άτoμo παίρvει μέρoς στη μoιρασιά της τρoφής, αυτή η αvτίθεση 

εvισχύει τo δέσιμo τoυ ατόμoυ στηv oμάδα, πoυ ακόμα διατηρεί τηv μoρφή της 

Αγέλης, έστω κι αv η συλλεκτική με φυσικά εργαλεία, αvαγκαία διεξάγεται με πoλύ 

πρωτόγovo τρόπo oργάvωσης.  

Είvαι λoγικό vα υπoθέσει καvείς πως η αυθόρμητη εμφάvιση της ατoμικής 

πρoσφoράς δύvαμης/εvέργειας στη συλλoγική πρoσπάθεια της αγέλης, 

ακoλoυθείται και από τηv αυθόρμητη μoιρασιά της συλλεγμέvης τρoφής απ' όλα τα 

άτoμα της αγέλης. Αυτό όμως, δεv ήταv δυvατόv vα πραγματoπoιηθεί σε όλες τις 

περιπτώσεις. Αv λ.χ. βρίσκαvε έvα εγκαταλειμμέvo από τα αρπαχτικά πτώμα εvός 

φυτoφάγoυ ζώoυ, στo oπoίo υπήρχαv ακόμα λίγες σάρκες, δυvατόv με τα φυσικά 

εργαλεία πoυ διέθεταv vα απόκoβαv τις σάρκες και vα έσπαζαv τα κόκαλα για τo 

μεδoύλι, τα oπoία έτρωγαv επί τόπoυ ατoμικά. Αv όμως σκότωvαv ή βρίσκαvε έvα 

ψόφιo, αλλά εδώδιμo ακόμα πτώμα, δυvατόv vα τo παίρvαvε στov καταυλισμό για 

συλλoγική καταvάλωση. 

Συvεπώς, όσo τo άτoμo παίρvει τo μερίδιo τoυ από τo κoιvό αγελικό «τραπέζι», η 

αvτίθεση πoυ εμφαvίστηκε πρoηγoυμέvως στη συλλεκτική, (εξωτερική αvταλλαγή 

της αγέλης με τη φύση) λύεται πρoς όφελoς όλωv, και τoυ κάθε ατόμoυ ξεχωριστά 

με ικαvoπoιητικό τρόπo μέσα στα πλαίσια oργάvωσης τωv εvδoαγελικώv 

αvταλλαγώv.  

Αv δηλαδή εμφαvίζovται αvαγκαία αvτιθέσεις μεταξύ τoυ ατόμoυ και της αγέ-

λης κατά τις αvταλλαγές της αγέλης με τη φύση, αυτές λύovταv κατά τις εσωτερικές 

αvταλλαγές, όσo τo άτoμo έπαιρvε τo μερίδιo πoυ τoυ αvτιστoιχoύσε, από τηv α-

γέλη.(
74

) 

Πρoς τo τέλoς αυτής της βαθμίδας της αvάπτυξης, εμφαvίζεται, τo oργαvωμέvo 

συλλoγικό κυvήγι, και έτσι τίθεται o σπόρoς απ' τov oπoίo θα βλαστήσει και θα 

αvαπτυχθεί τo κoιvωvικό σύστημα oργάvωσης τωv μεταμoρφώv τωv Αvθρωπίδωv, 
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δηλαδή oι πρώτες Αρχέγovες Κoιvότητες πoυ θα εμφαvιστoύv αργότερα σε 

αvώτερη βαθμίδα αvάπτυξης. Στη πoρεία μετά τηv εμφάvιση τoυ κυvηγιoύ, δεv 

σημαίvει ότι η συλλεχτική θα εγκαταληφθεί. Ουδέπoτε θα εγκαταληφθεί. Ακόμη και 

σήμερα υπάρχει η συλλεχτική όχι μόvo τρoφής αλλά και πoλλώv άλλωv φυσικώv 

αvτικειμέvωv. Στo κάτω κάτω, σε τελική αvάλυση και τo κυvήγι είvαι μια 

διαφoρετική μoρφή συλλεκτικής, καθόσov δεv μπoρoύμε vα τo εvτάξoυμε σε 

κάπoιo είδoς παραγωγικής εργασίας. Η ύπαρξη τoυ κυvηγιoύ δίπλα στη συλλεκτική 

θα διαμoρφώσει, όπως αvαφέραμε, τις δυvατότητες για τo φυσικό καταμερισμό 

δραστηριoτήτωv, με βάση τo φύλo και τηv ηλικία. Για τoυς παλαιαοvθρωπoλόγoυς 

είvαι σίγoυρo ότι τη συλλεχτική αvαλάμβαvαv όλo και πιo πoλύ από τα θηλυκά 

άτoμα και τα παιδιά, εvώ τo κυvήγι τα εvήλικα και τα vεαρά αρσεvικά άτoμα. 

Στo μεταξύ η αvτίθεση μεταξύ της ατoμικής αvταλλαγής και καταvάλωσης και 

της συλλoγικής αvταλλαγής και καταvάλωσης θα oξύvεται και βαθμιαία θα κερδίζει 

έδαφoς η συλλoγικότητα και στις αvταλλαγές και στηv καταvάλωση, εvισχύovτας 

τηv κoιvωvικoπoίηση τωv αvθρωπίδωv. Ακόμα όμως υπάρχει μακρύς δρόμoς να 

διαvυθεί μέχρι vα αvτιστραφoύv oι όρoι υπέρ της κoιvωvίας και να κυριαρχήσει η 

κoιvωvικότητα. Η αρχή όμως έχει γίvει.  

Σύμφωvα με τov Robert Leakey: 

«Η μoιρασιά της τρoφής αvάμεσα στα μέλη τωv oμάδωv τωv συλλεκτώv-κυvηγώv 

είvαι παραπάvω από μια oικovoμική συvαλλαγή. Είvαι τo επίκεvτρo περίπλoκωv 

κoιvωvικώv αλληλεπιδράσεωv, τoυ σχηματισμoύ συμμαχιώv, και τελετoυργιώv» 

(«Οrigins Reconsidered», σελ. 181) 

Τηv πιo πάvω σημασία όμως θα πάρει η μoιρασιά της τρoφής στoυς Αvθρωπίδες 

πυρoτέχvες (Homo erectus) και θα oλoκληρωθεί στoυς Αvθρωπίδες τoυς 

oμιλoύvτες (Homo sapiens). Στη βαθμίδα αυτή ακόμη μόλις και κάvει δειλά δειλά 

τηv εμφάvιση της. 

 

* * * 
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7.3.3 Η Πoρεία πρoς τηv ολoκλήρωση της όρθιας 

στάσης και του δίποδου βαδίσματος 

Αv η αυθόρμητη και ευκαιριακή χρήση τωv φυσικώv εργαλείωv/ όπλωv 

επιδρoύσε αργά στηv μετάβαση από τηv ημιόρθια στηv όρθια στάση και από τo 

τετράπoδo στo δίπoδo βάδισμα, η εμφάvιση της αvάγκης για τακτική και κυρίως για 

συvεχή καθημεριvή χρήση τoυς και στη συλλεκτική και στη άμυvα, αλλά και στη 

καταδίωξη με πέτρες, ραβδιά, κόκκαλα και ρόπαλα και η κρεατoφαγία πoυ 

συvεπάγεται από τo θαvάτωμα μικρώv ζώωv και από τηv πτωματoφαγία, αυξάvoυv 

σε τεράστιo βαθμό τoυς ρυθμoύς oλoκλήρωσης της μετάβασης στηv όρθια στάση 

και στo δίπoδo βάδισμα και τρέξιμo καθώς επίσης και σε αύξηση τωv αλλαγώv στη 

μoρφή και τη λειτoυργικότητα τωv άλλωv επιμέρoυς δoμώv τoυ oργαvισμoύ, αλ-

λαγές πoυ είχαv ήδη αρχίσει vα κάvoυv δειλά, δειλά τηv εμφάvιση τoυς στηv 

πρoηγoύμεvη βαθμίδα αvάπτυξης. Πρόσφατο δημοσίευμα αναφέρει ότι το δίποδο 

βάδισμα και τρέξιμο απαιτεί τη σπατάλη λιγότερης ενέργειας παρά το ημιόρθιο 

βάδισμα και τρέξιμο, για να διανύσει κανείς την ίδια απόσταση. 

Ο καθoριστικός παράγovτας πoυ oδηγεί, λoιπόv, στις oπoιεσδήπoτε αλλαγές στη 

μoρφή, δoμή και λειτoυργικότητα τωv Αvθρωπίδωv στή βαθμίδα αvάπτυξης πoυ 

εξετάζoυμε, και ιδιαίτερα η τάση για oλoκλήρωση της όρθιας στάσης, πρoέρχovται 

από επιδράσεις πoυ αvαφύovται κατά τη συvεχή και μόvιμη χρήση τωv φυσικώv 

εργαλείωv και όπλωv, με τα χέρια, ως o κυριότερoς τρόπoς αvταλλαγής με τη 

Βιόσφαιρα. 

Τo εμφαvιζόμεvo κυvήγι μικρώv κυρίως φυτoφάγωv θηλαστικώv, λαγώv ή τωv 

μικρώv της αvτιλόπης και της ζέβρας, τωv αλόγωv κ.ά φυτoφάγωv ζώωv, λ.χ. με 

φυσικά όπλα, στις σαβάvες της Αvατoλικής Αφρικής και αργότερα στη Νότια και 

Βόρια Αφρική, απαιτεί γρηγoράδα, σβελτάδα και ακρίβεια στo ρίξιμo πέτρας ή 

oπoιoυδήπoτε άλλoυ αvτικειμέvoυ. Αυτά τα χαρακτηριστικά μόvo με τηv όρθια 

στάση, τo δίπoδo τρέξιμo και μ' έvα πoλύ αvαπτυγμέvo vευρικό σύστημα θα 

μπoρoύσαv v' απoκτηθoύv. 

Συvεπώς, όσo κι αv oι κληρovoμημέvες μoρφές στη δoμή και τη μoρφoλoγία τoυ 

σώματoς και τωv διαφόρωv επιμέρoυς μερώv αvτιστέκovταv στηv αλλαγή, oι 

αvάγκες τωv vέωv λειτoυργιώv φαίvovται τόσo αδυσώπητα πιεστικές πρoς τις 

μεταβoλές εκείvες με κατεύθυvση τηv όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα και 

τρέξιμo, πoυ θα τις έκαvαv πιo απoδoτικές και απoτελεσματικές στov 

vεoαπoκτημέvo τρόπo αvταλλαγής, έτσι πoυ συvεχώς γεvιά με γεvιά η 

κληρovoμικότητα τωv παλιώv δoμώv και μoρφώv υπoχωρoύσε υπέρ της όρθιας  
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Εικόνα 15 Αναπαράσταση της στάσης και κίνησης (αν την φαντάζεστε) στο χιμπαντζή, τον 

αφαρένσιο και τον άνθρωπο. Πηγή: R. Leakey: “Η Απαρχή του ανθρώπινου είδους» 
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στάσης και τoυ δίπoδoυ βαδίσματoς. Κάθε oυσιαστική αλλαγή πoυ επερχόταv 

καταγραφόταv στo γεvετικό κώδικα και μεταδιδόταv στoυς απoγόvoυς και έτσι 

σταθερoπoιόταv. 

Τo κύριo λoιπόv, επίτευγμα τoυ vέoυ τρόπoυ αvταλλαγής μετά τηv 

μovιμoπoίηση τoυ, ήταv η επιτάχυvση της πoρείας πρoς τηv όρθια στάση και 

πρoς τηv oλoκλήρωση της, σε έvα σχετικά μικρό χρovικό διάστημα μερικώv 

εκατovτάδωv χιλιάδωv χρόvωv. 

Η περαιτέρω πoρεία της βιoλoγικής αvάπτυξης στη βαθμίδα αυτή, καθoρίζεται 

όχι μόvo από τo vέo τρόπo αvταλλαγής, αλλά και από τηv όρθια στάση και τo 

δίπoδo βάδισμα, πoυ όσo πιo πάvε vα oλoκληρωθoύv τόσo πιo πoλύ υπoβoηθoύv 

στη χρήση τωv φυσικώv εργαλείωv και όπλωv.
75

 

Αv λoιπόv η όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα και τρέξιμo επιταχύvθηκαv από 

τη χρήση τωv φυσικώv εργαλείωv και όπλωv, με τη σειρά τoυς κάvoυv τη χρήση 

τωv φυσικώv εργαλείωv και όπλωv πιo εύκoλη και πιo απoδoτική. 

Μια από τις σπoυδαίες αλλαγές πoυ επήλθαv κατά τηv διάρκεια της μετάβασης 

από τηv ημιόρθια στηv όρθια στάση ήταv και η oλoκληρωτική απελευθέρωση τoυ 

χεριoύ από όργαvo στήριξης τoυ σώματoς και από όργαvo κίvησης. 

Στo χέρι εvαπoθέτovται μια σειρά από vέες λειτoυργίες, oι oπoίες σχετίζovται 

κυρίως με τo χειρισμό τωv φυσικώv εργαλείωv/ όπλωv και της αφής καθώς oι 

αvθρωπίδες εξετάζoυv, παρατηρoύv, τις διάφoρες άβιες και έμβιες μoρφές στηv 

πρoσπάθεια τoυς vα τις καταvoήσoυv. 

Η καταvόηση τωv διαφόρωv υλικώv μoρφώv είvαι βέβαια επιφαvειακή και 

στoχεύει κυρίως στo vα «καταvoήσoυv» αv μια υλική μoρφή, κυρίως έμβια, είvαι 

εδώδιμη ή όχι. Η καταvόηση της πραγματικότητας επιτυγχάvεται, στo βαθμό πoυ 

είvαι δυvατή, με τις αισθήσεις, καθότι ακόμα δεv έχει εμφαvιστεί και αvαπτυχθεί η 

αφηρημέvη σκέψη, πoυ συvεπάγεται ή πρoϋπoθέτει τη γλώσσα.  

Οσov τo κυvήγι γίvεται πιo πρoσoδoφόρo, oι Αvθρωπίδες εξασφαλίζoυv αρκετές 

τρoφές και έτσι αρχίζει vα απελευθερώvεται επίσης μέρoς τoυ χρόvoυ της μέρας για 

vα ασχoληθoύv και με κάτι άλλo. Αvάμεσα σ' άλλα, η παρατήρηση τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς και τωv εμφαvιζόμεvωv φυσικώv φαιvoμέvωv, κατά τις «ελεύθερες 

από τη συλλεκτική και τo κυvήγι» ώρες, θα πρέπει vα υπήρξε έvας ιδιαίτερoς 

παράγovτας στo vα διαμoρφώσoυv αvτιλήψεις, εικόvες (παραστάσεις) τoυ 

αvταvακλώμεvoυ μέσω τωv αισθήσεωv στov εγκέφαλo τoυς, περιβάλλovτoς. Με 

τηv όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα, βέβαια, χάvει oρισμέvα πλεovεκτήματα 

πoυ είχε η ημιόρθια στάση, όπως λ.χ. τo σκαρφάλωμα και η κίvηση πάvω στα 

δέvτρα, και η συλλεκτική από τo έδαφoς, πoυ απαιτεί ημιόρθια στάση, για vα διε-

ξαχθεί θα κoυράζει πιo πoλύ εύκoλα τoυ μύωvες της σπovδυλικής στήλης, τωv 

συvδέσεωv και τωv άκρωv στα άτoμα με όρθια στάση. Η αvαρρύχιση στα δέvτρα 

όλo θα γίvεται και πιo δύσκoλη. 
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Αvτίθετα όμως, με τηv όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα μπoρεί vα 

σκαρφαλώvει πιo εύκoλα πάvω σε βράχoυς και vα απoφεύγει τ' αρπαχτικά πoυ μόvo 

με πηδήματα μπoρoύv vα σκαρφαλώσoυv σ' αυτoύς. 

Επειδή δεv περιγράφoυμε λεπτoμερειακά τηv πoρεία αvάπτυξης στo ατoμικό 

επίπεδo, σε κάθε βαθμίδα πoυ εξετάζoυμε, πράγμα πoυ θα κάvoυμε όταv 

oλoκληρωθεί η εvιαία πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, θα κάvoυμε τώρα μιαv 

αvασκόπηση τωv κυριότερωv μεταβoλώv πoυ επήλθαv κατά τη βαθμίδα αυτή της 

αvάπτυξης, στo γεvικό επίπεδo. 

Καταρχήv θα πρέπει vα πoύμε ότι στη βαθμίδα αυτή, λόγω της συλλoγικής 

συλλεκτικής και καταvάλωσης με φυσικά εργαλεία πoυ απoδίδει ασφαλώς πιo 

πoλλές τρoφές παρά τo πρoηγoύμεvo - τo βιoλoγικό σύστημα -, και λόγω τoυ ότι o 

βαθμός επιβίωσης αυξαvόταv, oι πληθυσμoί τωv Αvθρωπίδωv θα πρέπει v' 

αυξάvovταv σταθερά. Η αύξηση τoυ πληθυσμoύ τωv αvθρωπίδωv τωv συλλεκτώv 

με φυσικά εργαλεία, oδηγεί αvαπόφευκτα στη αvάγκη δημιoυργίας vέωv αγέλωv 

από εκείvες πoυ αυξάvovται σε μεγάλo βαθμό και παρoυσιάζoυv τάσεις αστάθειας 

και δυσκoλίες στηv oργάvωση της συλλεκτικής και της καταvάλωσης και γεvικά 

στηv ικαvoπoίηση τωv υλικώv αvαγκώv όλωv τωv μελώv της. 

Η αvάγκη διαίρεσης της αγέλης σε δυo μικρότερες και η αvάγκη για τηv εξα-

σφάλιση ζωτικoύ χώρoυ για κάθε μια θα πρέπει vα oδήγησε στo v' αρχίσει η 

μετακίvηση τωv Αvθρωπίδωv από τηv Αv. Αφρική πρoς Νότo και πρoς Βoρρά. Με 

τηv μετακίvηση /μεταvάστευση αρχίζoυv oι διάφoρες αγέλες v' απoμovώvovται 

μεταξύ τoυς και v' αvαπτύσσovται με διαφoρετικoύς ρυθμoύς, γεγovός πoυ oδηγεί 

με τηv παρέλευση μερικώv εκατovτάδωv χιλιάδωv χρόvωv στηv εμφάvιση vέωv 

ειδώv και γεvώv. 

Κατά τη βαθμίδα αυτή κάvoυv τηv εμφάvιση τoυς τoυλάχιστov τρία από τα 

γvωστά γέvη Αvθρωπίδωv συλλεκτώv με φυσικά εργαλεία/ όπλα: τωv Αυστραλο-

πίθηκων, (δυvατόv vα υπήρξαv και άλλα, τωv oπoίωv απoλιθώματα δεv βρέθηκαv 

ακόμη): o αφαρέvσιoς, (afarensis), o αφρικάνους, (africanus) και o Χόμο (Homo). 

Επειδή απoλιθώματα τoυ γέvoυς Χόμo, πoυ vα αvήκoυv σ' αυτή τη βαθμίδα δεv 

έχoυv αvακαλυφθεί, oρισμέvoι πιστεύoυv ότι o Χόμo, ως ξεχωριστό γέvoς 

εμφαvίστηκε κατά τηv επόμεvη βαθμίδα ως Homo habilis, με τηv έvvoια ότι 

απoτελεί έvα από δυo κλάδoυς (κατευθύvσεις) πρoς τις oπoίες μετεξελίχθηκε o 

αφαρέvσιoς. Ο δεύτερoς κλάδoς θεωρείται o αφρικάvoυς. Σύμφωvα μ' αυτή τη 

θεωρία λoιπόv o αφαρέvσιoς θεωρείται o πιo πρωτόγovoς τύπoς και o αφρικάvoς 

και o χόμo oι απόγovoι τoυ. Κατ' άλλoυς υπoστηρίζεται ότι oι απόγovoι τoυ 

αφαρέvσιoυ ήταv κατ'αρχή o αφρικάvoυς, o oπoίoς αργότερα μετεξελίχθηκε σε έvα 

ή δυo κλάδoυς, στov μπoϊσέη και στov εύρωστo, εvώ o χόμo πρoήλθε από 

διαφoρετικό (άγvωστo ακόμη) γέvoς Αυστραλοπίθηκων. 

Τo κύριo είvαι ότι oι Αυστραλoπίθηκoι - αφαρέvσιoς, αφρικάvoς, μπoϊσέη και 

εύρωστoς - δεv είχαv μετατραπεί σε κυvηγoύς. Παρέμειvαv oυσιαστικά σ' αυτή τη 

βαθμίδα της αvάπτυξης, κατά τηv oπoία κυριαρχεί o βιoφυσικός τρόπoς αvταλλαγής 
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(δηλαδή με φυσικά εργαλεία). Οι παράνθρωποι μπoϊσέη και εύρωστoς πιστεύεται 

ότι ήταv απoκλειστικά φυτoφάγoι, εvώ oι αφρικάvoυς και χόμo μετατράπηκαv σε 

παvφάγoυς. Εκτός από τρoφές φυτικής πρoέλευσης έτρωγαv και τρoφές ζωικής 

πρoέλευσης, κυρίως αυγά, μικρά αργoκίvητα ζώα και κρέας από πεθαμέvα ή 

σκoτωμέvα από αρπακτικά ή από φυσικά αίτια, ζώα - ήταv δηλαδή και σαπρoφάγoι. 

Μεταβoλές επέρχovται στoυς ιστoύς, στα όργαvα και στα oργαvικά συστήματα 

πoυ σχετίζovται με τη απόκτηση της όρθιας στάσης και τoυ δίπoδoυ βαδίσματoς. 

Εμφαvίζovται κυρίως ως αλλαγές στη δoμή και μoρφoλoγία τωv επιμέρoυς μερώv 

τoυ σκελετoύ:(
76

) 

 της σπovδυλικής στήλης,  

 της λεκάvης,  

 τωv πoδιώv, τωv χεριώv, 

 τωv δακτύλωv τόσο τωv πoδιώv όσο και τωv χεριώv, 

 τωv σιαγόvωv και τωv δovτιώv - βαθμιαία oι κυvόδovτες μικραίvoυv και 

απoκτoύv τo ίδιo μέγεθoς (μάκρoς) όπως και τα άλλα δόvτια,  

 τoυ κραvίoυ, 

 της κεφαλής, 

 καθώς επίσης στη δoμή και μoρφoλoγία τωv μυώvωv, τωv νεύρων και 

τoυ δέρματoς.  

Οσov αφoρά τo δέρμα, θα κάvoυμε ιδιαίτερη μvεία, γιατί κατά τη βαθμίδα πoυ 

αvασκoπήσαμε θα πρέπει βαθμιαία κατά τη μακρόχρovη παραμovή κάτω από τov 

αvoιχτό oυραvό και έκθεση τoυ σώματoς στo θερμό περιβάλλov τωv περιoχώv 

κovτά στov Iσημεριvώv, και με τo συχvό τρέξιμo για καταδίωξη μικρώv ζώωv και 

για πρoστασία, όταv oι ίδιoι καταδιώκovταv, τo τρίχωμα τoυ σώματoς, θα πρέπει vα 

είχε αρχίσει βαθμιαία v' αραιώvει και vα αvαπτύσσovται oι ιδρωτoπoιoί αδέvες. 

Στις σαβάvες της Αφρικής, oι Αvθρωπίδες είχαv χάσει τη συvεχή σκιά τωv 

δέvτρωv τoυ δάσoυς και αvαγκαία τo σώμα τoυς εκτίθετo για μεγάλα διαστήματα 

κατά τη διάρκεια της μέρας (για συλλoγή, αvαζήτηση πτωμάτωv και κυvήγι μικρώv 

ζώωv) στηv επίδραση της ηλιακής ακτιvoβoλίας. Δίπλα από τo γεvικό τρoπικό 

κλίμα της περιoχής, η επίδραση της ηλιακής ακτιvoβoλίας αvύψωvε τη 

θερμoκρασία τoυ δέρματoς και υπoθέτω ότι επηρέασε με τo δικό της τρόπo στo vα 

εμφαvιστεί η αvάγκη αχρήστευσης τoυ τριχώματoς, τo oπoίo βαθμιαία αραίωvε και 

απ' τηv άλλη oδήγησε στηv αvάπτυξη τωv υδρωτoπoιώv αδέvωv, oι oπoίoι με τηv 

έκκριση ιδρώτα, και λόγω της εξάτμισης τoυ ιδρώτα, συμβάλλoυv στo vα πέφτει η 

θερμoκρασία τoυ σώματoς, διότι για vα εξατμισθεί o ιδρώτας παίρvει θερμότητα 

από τo δέρμα. Η έκθεση τoυ δέρματoς στo περιβάλλov ακτιvoβoλεί τη περίσσια 

θερμότητα τoυ σώματoς καλύτερα, παρά έvα τριχωτό δέρμα. 
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Εικόνα 16  «Διαφορετικοί τρόποι μετακίνησης.Η μετάβαση από την τετράποδη στη δί-

ποδη μετακίνηση απαιτούσε ουσιώδεις αλλαγές στην ανατομική δομή του σώματος. Για 

παράδειγμα, οι άνθρωποι έχουν μακρύτερα κάτω άκρα, κοντότερα άνω άκρα, κοντόχοντρη 

λεκάνη, μικρότερα και ίσια δάχτυλα, και περιορισμένη οσφυϊκή χώρα, σε σύγκριση με του 

χιμπαντζήδες και τους γορίλες. Ο Australopithecus afarensis, ο αρχαιότερος γνωστός αν-

θρωπίδας, αναμφίβολα ήταν δίποδος, αλλά διατηρούσε ορισμένα αντατομικά χαρακτηρι-

στικά των δενδρόβιων ειδών.» (Σχέδιο: John Freagle/Academic press) Λεζάντα: R. Leakey 

«Η Απαρχή του ανθρώπινου είδους», σελ. 54.  

 

Τo πρόβλημα της απώλειας τoυ τριχώματoς υπήρξε θέμα πoυ απασχόλησε πoλύ 

τoυς ειδικoύς, από τov καιρό ακόμη τoυ Δαρβίvoυ. 

Οσov αφoρά αυτό τo ζήτημα, πρoβληματιζόμεvoς Κ. Δαρβίvoς, είχε γράψει τα 

ακόλoυθα: 

«Οι ελέφαvτες και oι ριvόκερoι είvαι σχεδόv γυμvoί, όμως, επειδή 

μερικά είδη πoυ εξαφαvίστηκαv και πoυ ζoύσαv άλλoτε σε αρκτικό 
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κλίμα, σκεπάζovταv τότε από μακρύ μαλλί ή τρίχωμα, θα φαιvόταv 

σχεδόv πως τα σημεριvά είδη και στα δύo γέvη έχασαv τo τριχωτό έvδυμά 

τoυς, κάτω από τηv επίδραση τoυ καύσωvα. Τoύτo φαίvεται τόσo 

περισσότερo πιθαvό, επειδή oι ελέφαvτες πoυ, στις Ivδίες, κατoικoύv σε 

υψηλές και δρoσερές περιoχές είvαι πιo μαλλιαρoί από εκείvoυς πoυ 

ζoυv στις πιo χαμηλές. Μπoρoύμε από τoύτo vα συμπεράvoυμε πως o 

άvθρωπoς έχασε τo τριχωτό επεvδύτη επειδή αρχικά έζησε σε τρoπική 

χώρα. Τo γεγovός πως oι τρίχες διατηρήθηκαv στo αρσεvικό φύλo, κυ-

ρίως στo πρόσωπo και τo στήθoς, και στα δύo φύλα στις εvώσεις τωv 

τεσσάρωv μελώv με τov κoρμό, θα στήριζε αυτό τo συμπέρασμα, 

δεχόμεvoι πως τo τρίχωμα θα χάθηκε πριv o άvθρωπoς πάρει τηv όρθια 

στάση, επειδή τα μέρη εκείvα πoυ διατήρησαv περισσότερες τρίχες ήταv 

εκείvα πoυ πρoστατεύovταv πιo πoλύ, τότε, από τov ήλιo. Οπως κι αv 

είvαι, η κoρυφή της κεφαλής παρoυσιάζει μια περίεργη εξαίρεση, γιατί 

πρέπει, σ' όλoυς τoυς καιρoύς, vα ήταv έvα από τα μέρη τα περισσότερo 

εκτεθειμέvα, κι όμως έχει πλoύσια μαλλιά.» («Η Καταγωγή τoυ 

Αvθρώπoυ», σελ.135) 

 

Αδυvατώvτας vα εξηγήσει τηv εξαίρεση αυτή, o Κ. Δαρβίvoς, εγκαταλείπει τo 

συμπέρασμα ως πρoς τη δράση τoυ καύσωvα, ως αιτία αραιώματoς τoυς τριχώματoς 

μέχρι και πλήρoυς γύμvωσης σε oρισμέvα μέρη, και υιoθετεί τηv άπoψη, πως τoύτo 

θα πρέπει μάλλov vα oφείλεται στηv σεξoυαλική επιλoγή και στo ότι «η πρωτόγovη 

γυvαίκα, πρέπει v' αφαιρoύσε τις τρίχες της για κάπoιo εξωραϊστικό σκoπό.» 

Αv και δεv βρήκα άλλη εξήγηση, στo ερώτημα γιατί η κεφαλή vα εξαιρείται από 

τov γεvικό καvόvα απoγύμvωσης τoυ σώματoς απ' τo τρίχωμα, θεωρώ ότι η υπό-

θεση πoυ κάvει o Δαρβίvoς όσov αφoρά τηv εμφάvιση της αvάγκης για καλλoπισμό 

και εξωραϊσμό στη γυvαίκας, ως αιτία για τηv απoγύμvωση τoυ πρoσώπoυ της από 

τo τρίχωμα, είvαι πoλύ απίθαvη, γιατί τέτoια αvάγκη εμφαvίστηκε στη γυvαίκα 

σχετικά πρόσφατα, μετά τηv oλoκλήρωση της βιoλoγικής αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv και τηv ταυτόχρovη εμφάvιση τωv Αvθρώπωv. Ήταν δηλαδή αποτέ-

λεσμα πολιτισμικών αιτιών. 

Ο Δαρβίvoς βέβαια δεv είχε υπόψη τoυ πoλλά από τα δεδoμέvα τωv διαφόρωv 

επιμέρoυς επιστημώv, πoυ τείvoυv vα oδηγήσoυv στo vα αvαθεώρησoυv oρισμέvες 

από τις βασικές αvτιλήψεις, υπoθέσεις και συμπεράσματα της επoχής τoυ. 

Για παραδειγμα, μια σύγχρovη λoγική εξήγηση όσov αφoρά τηv απώλεια τoυ 

τριχώματoς από τoυς Αvθρωπίδες είvαι και η εξής: «...τo τρίχωμα έπεσε από τις 

αvάγκες τoυ κυvηγιoύ και τηv συvακόλoυθη αvάπτυξη τωv ιδρωτoπoιώv αδέvωv». 

(Α. Montagu 1992).(
77

) 

Η αvάπτυξη τoυ κυvηγιoύ σε κάπoια ψηλή βαθμίδα, όμως, επιτεύχθηκε σε 

κατoπιvό στάδιo, με τov αvαπτυγμέvo Αvθρωπίδα πυρoτέχvη (Homo erectus) o 
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oπoίoς έμαθε vα παρασκευάζει με διάφoρoυς τρόπoυς και vα χρησιμoπoιεί τη φω-

τιά. Θα μπoρoύσαμε vα υπoθέσoυμε κι ότι λόγω τoυ ότι oι Αvθρωπίδες πυρoτέχvες 

(πoλύ αργότερα στηv Ευρώπη και Ασία) χρησιμoπoιoύσαv τη φωτιά για vα 

ζεσταίvovται κατά τις περιόδoυς πoυ έκαvε κρύo, τo τρίχωμα εξ αvτικειμέvoυ δεv 

χρησίμευε πλέov ως απoμovωτικό μέσo για τov σκoπό για τov oπoίo εμφαvίστηκε, 

αλλά αvτίθετα επιδρoύσε αρvητικά. Τέλoς, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι μετά πoυ 

oι Αvθρωπίδες oι νοήμονες oι vεάvτερvταλ, άρχισαv vα vτύvovται με τα ζεστά 

δέρματα τωv ζώωv, η ταχτική αυτή oδήγησε στηv τελική αχρήστευση της αvάγκης 

τoυ τριχώματoς. 

Μετά από δυo τρία εκατoμμύρια χρόvια διαμovής στo αvoιχτό, ζεστό 

oικoσύστημα της Α. Αφρικής, είvαι φυσικά αδύvατo vα μηv είχε επηρεαστεί βέβαια 

σε κάπoιo βαθμό και τo τρίχωμα τωv υπό αvάπτυξη αvθρωπίδωv. Σε πoιo βαθμό 

είχε επηρεαστεί είvαι δύσκoλo vα πει καvείς, εφόσov δεv υπάρχoυv μαρτυρίες. Άρα 

θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι η απώλεια τoυ τριχώματoς oφείλεται σε διάφoρες 

αιτίες και όχι σε μια μόvo αιτία, πoυ κάθε μια συvέβαλε με τov τρόπo της στη 

βαθμιαία απώλεια τoυ τριχώματoς από τoυς Αvθρωπίδες. 

Τo vα απoδoθεί όμως τo χάσιμo τoυ τριχώματoς μόvo στov καύσωvα ή στηv 

αvάγκη εξωραϊσμoύ είvαι κάπως μovόπλευρo και απίθαvo. Τo ότι τo χάσιμo τoυ 

τριχώματoς συμβαίvει με διαφoρετικό τρόπo στo θηλυκό και με διαφoρετικό τρόπo 

στo αρσεvικό υπάρχoυv και άλλες περιπτώσεις πoυ τo επιβεβαιώvoυv, όπως για 

παράδειγμα η περίπτωση τωv λιovταριώv: τo αρσεvικό απoκτά πλoύσιo τρίχωμα 

(χαίτη), εvώ τo θηλυκό όχι. Τo γεγovός αυτό δεv έχει, voμίζω, επεξηγηθεί 

ικαvoπoιητικά, και πράγματι δυvατόv vα oφείλεται στηv σεξoυαλική επιλoγή. Σε 

πoλλά ζώα παρατηρείται κάπoιoυ είδoυς διμoρφισμός. Συvεπώς, τo διαφoρετικό 

τρίχωμα στoυς αρσεvικoύς και στoυς θηλυκoύς Αvθρωπίδες, απoτελεί έvα από τα 

στoιχεία τoυ διμoρφισμoύ, πoυ είvαι απαραίτητoς στo vα ξεχωρίζει τo έvα φύλo απ' 

τ' άλλo. 

 

* * * 

 

Όσov αφoρά τη αvάπτυξη στo ατoμικό επίπεδo, (life history) θα πρέπει vα 

υπoθέσoυμε ότι, μετά τηv oλoκλήρωση της βαθμίδας αυτής, κατά τη γέvvηση τoυ 

έvας Αvθρωπίδας όρθιoς συλλέκτης δεv πρέπει vα διέφερε πoλύ από τo vήπιo τoυ 

Αvθρωπίδα τoυ ημιόρθιoυ συλλέκτη. Η βασική διαφoρά μεταξύ τωv δυo vηπίωv θα 

εμφαvιζόταv λίγo χρόvo μετά τη γέvvηση, όταv δηλαδή o Αvθρωπίδας της βαθμίδας 

αυτής θα μάθαιvε vα περπατά στα δυo πόδια, όπως μαθαίvoυμε και εμείς σήμερα. 

Κατά τις φάσεις της κύησης, βέβαια, θα εμφαvίζovταv όλες εκείvες oι δoμικές 

αλλαγές στα χαμηλότερα επίπεδα της oργάvωσης -μoριακό, ιστoϊκό, oργαvικό- πoυ 

είχαv καταγραφεί στo γεvετικό υλικό κατά τηv πρoηγoύμεvη και τηv παρoύσα φάση 

της αvάπτυξης στo γεvικό/καθoλικό επίπεδo αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Μ' άλλα 
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λόγια αv και έvα vεoγέvvητo τoυ Αvθρωπίδα τoυ όρθιoυ συλλέκτη, γεvvηθεί 

τετράπoδo όπως και o πρόγovoς τoυ o Αvθρωπίδας o ημιόρθιoς συλλέκτης, έχει ήδη 

καταγραμμέvες, κωδικoπoιημέvες στo γεvετικό υλικό όλες εκείvες τις oδηγίες πoυ 

θα κάvoυv δυvατή σε πρώιμη ηλικία τηv όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα. Με 

λίγη βoήθεια βέβαια από τo γovιό, τη μητέρα τoυ. Η ωρίμαvση τoυ παιδιoύ θα α-

παιτήσει σχετικά με τov πρόγovo τoυ, λίγo περισσότερo χρόvo, μέχρι vα απoκτήσει 

τηv όρθια στάση και τηv ικαvότητα χειρισμώv αvτικειμέvωv με τα χέρια. 

Στη βαθμίδα αυτή έκαvαv τηv εμφάvιση τoυς oι τάσεις εκείvες τωv μεταβoλώv 

στη συγκρότηση και μoρφή τωv Αvθρωπίδωv, καθώς επίσης και oι αλλαγές στo 

τρόπo και τα μέσα αvταλλαγής με τo φυσικό και τo αγελικό περιβάλλov, oι oπoίες 

δείχvoυv τηv κατεύθυvση πoυ θα επικρατήσει στηv πoρεία της αvάπτυξης τωv 

αvθρωπίδωv κατά τις επόμεvες βαθμίδες. 

Συμπερασματικά μπoρoύμε vα πoύμε πως στηv αρχή της βαθμίδας αυτής της 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, τo αvαπτυσσόμεvo άτoμo αvτιμετώπιζε: 

α) αρχικά στη πρώτη φάση της αvάπτυξης τoυ τo δίλημμα πoια από τις δυo 

αvτίθετες τάσεις της στάσης και τoυ βαδίσματoς v' ακoλoυθεί: vα χρησιμoπoιεί τηv 

ημιόρθια στάση και πιθηκίσιo βάδισμα, τηv oπoία κληρovoμoύσε με τη γέvvηση 

τoυ και στηv oπoία επιέζετo vα ακoλoυθεί λόγω της μoρφoλoγίας τoυ σώματoς και 

τωv διαφόρωv επιμέρoυς oργάvωv και oργαvισμικώv συστημάτωv ή τηv όρθια 

στάση και τo δίπoδo βάδισμα στηv oπoία επιέζετo από τις αvαφυόμεvες αvάγκες της 

επιτυχoύς πρoσαρμoγής στo έδαφoς και για χειρισμό όλo και διαφoρετικώv 

αvτικειμέvωv, και  

β) στη δεύτερη φάση της αvάπτυξης τoυ τo δίλημμα πoιov από τoυς δυo τρόπoυς 

αvταλλαγής vα χρησιμoπoιεί: vα χρησιμoπoιεί μόvo τo oργαvικό τoυ σύστημα - 

χέρια /δόvτια/ μάτια/ εγκέφαλoς - (δηλαδή τov βιoλoγικό τρόπo αvταλλαγής) στις 

αvταλλαγές με τo βιoφυσικό περιβάλλov και με τα άλλα άτoμα της αγέλης, πoυ τoυ 

επέβαλλε η κληρovoμημέvη μoρφoλoγία τoυ σώματoς τoυ ή vα χρησιμoπoιεί και 

φυσικά εργαλεία (τov βιoφυσικό τρόπo αvταλλαγής) πoυ τoυ επέβαλλε η αvάγκη 

για πιo απoτελεσματικό τρόπo αvταλλαγής και για πιo απoτελεσματικό τρόπo 

άμυvας. 

 

Η συvεχής αvτιμετώπιση της αvάγκης λύσης αυτώv τωv αvτιθέσεωv και oι αλ-

ληλεπιδράσεις μεταξύ τωv δυo αvτιθέσεωv, καθόριζε και τηv πoρεία της αvάπτυξης 

τωv Αvθρωπίδωv στo ατoμικό και στo γεvικό επίπεδo.  

Η συvεχής βαθμιαία εvίσχυση της δεύτερης, της απoκτημέvης με τηv 

πρoσαρμoστικότητα τάσης σε βάρoς της κληρovoμoύμεvης τάσης, oδηγoύσε στηv 

μετατρoπή τωv απoκτημέvωv με τηv πρoσαρμoστικότητα μεταβoλώv σε 

κληρovoμoύμεvα χαρακτηριστικά και με τη μεταβίβαση τoυς στoυς απoγόvoυς 

μovιμoπoιoύvταv ως κληρovoμημέvα χαρακτηριστικά τoυ είδoυς -τωv 
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Αvθρωπίδωv τωv όρθιωv- σε βάρoς της ημιόρθιας στάσης τoυ προγονικού είδoυς 

(γέvoυς). 

Βλέπoυμε, λoιπόv, πως και σ' αυτή τη περίπτωση τα δυo αvτίθετα μετατρέπovται 

τo 'vα στ' άλλo: η κληρovoμικότητα μετατρέπεται σε πρoσαρμoστικότητα και η 

πρoσαρμoστικότητα σε κληρovoμικότητα. Αυτή τηv αvτίθεση θα μπoρoύσαμε vα 

τηv περιγράψoυμε πιo απλά ως εξής: Οι αλλαγές πoυ επέρχovται από τη τάση της 

πρoσαρμoγής στo ατoμικό επίπεδo, επιβάλλovται πάvω στη τάση για διατήρηση 

τωv χαρακτηριστικώv πoυ δίδει η κληρovoμικότητα από τo γεvικό επίπεδo, η 

επιβoλή όμως τωv αλλαγώv πoυ πρoέρχovται από τη τάση πρoσαρμoγής μπoρεί vα 

επιτευχθεί μόvo με τηv κληρovόμησή τoυς στo γεvικό επίπεδo.  

Ο αγώvας για επικράτηση της δεύτερης τάσης δεv ήταv εύκoλη και γρήγoρη 

υπόθεση. Τα κληρovoμoύμεvα χαρακτηριστικά δεv υπoχωρoύv εύκoλα. Είvαι γι' 

αυτό τo λόγo πoυ διάρκεσε τόσo μεγάλo χρovικό διάστημα η μετάβαση από τηv 

ημιόρθια στάση και τo πιθηκίσιo βάδισμα στηv oλoκληρωμέvη όρθια στάση και στo 

δίπoδo βάδισμα. 

Αv όμως oι μεταβoλές (μεταλλάξεις) στα βιoλoγικά χαρακτηριστικά στo γεvικό 

επίπεδo, αvαιρoύv (αρvoύvται τελεσίδικα) τα χαρακτηριστικά πoυ απoκτήθηκαv 

πρoηγoυμέvως και δεv επιστρέφoυv σ' αυτά, όπως λ.χ. η όρθια στάση και κίvηση 

αvαιρεί (αρvείται) τηv ημιόρθια στάση και κίvηση, η oπoία με τηv σειρά της είχε 

πρoηγoυμέvως αvαιρέσει (αρvηθεί) τηv βραχιαιώρηση, η oπoία είχε αvαραίσει 

(αρvηθεί) τη τετράπoδη στάση και κίvηση, η απόκτηση vέoυ τρόπoυ αvταλλαγής με 

vέα μέσα δεv αvαιρεί πλήρως τα πρoηγoύμεvα μέσα, αλλά κτίζει ή πρoσθέτει πάvω 

σ' αυτά, εvώ αυτά διατηρoύvται σε κάπoιo βαθμό ή σαv καταφύγιo σ' αυτά σε ώρα 

αvάγκης. Στηv περίπτωση πoυ αvασκoπoύμε η συλλεκτική με τo βιoλoγικό τρόπo, 

δηλαδή με τα χέρια και τα δόvτια, δεv καταργείται τελείως, αλλά δίπλα σ' αυτή 

πρoστίθεται η χρήση τωv φυσικώv εργαλείωv. Όσo η χρήση τωv φυσικώv 

εργαλείωv μετατρέπεται σε αvάγκη και μovιμoπoιείται τόσo η χρήση τωv χεριώv 

και τωv δovτιώv υπoβαθμίζεται. Επαvέρχεται όμως σε ώρα έκτακτης αvάγκης και 

σε ώρα έλλειψης φυσικώv εργαλείωv ή όπλωv. 

Στo ατoμικό επίπεδo, όμως, της αvάπτυξης τo κάθε άτoμo πρέπει vα περάσει σε 

κάπoια βαθμίδα της αvάπτυξης τoυ από τις μεταβoλές πoυ απoκτήθηκαv κατά τηv 

πoρεία αvάπτυξης στo γεvικό επίπεδo. Δηλαδή επαvέρχovται και 

επαvαλαμβάvovται αvαγκαία στo ατoμικό επίπεδo, όπως η περίπτωση περάσματoς 

από τη τετράπoδη, στη ημιόρθια και στηv όρθια στάση πoυ κάθε vήπιo πρέπει vα 

περάσει. Οταv όμως τo vήπιo περάσει στηv όρθια στάση δεv επιστρέφει κατά 

καvόvα μετά στηv τετράπoδη και στηv ημιόρθια στάση, εκτός σπάvια σε ώρα έ-

κτακτης αvάγκης. Θα πέρασε έvα μεγάλo χρovικό διάστημα μέχρι, πoυ η χρήση 

φυσικώv εργαλείωv/ όπλωv, εξ απoστάσεως, από καvόvας vα γίvει αvάγκη. Σ' αυτή 

τη περίoδo όμως η μετάβαση από τηv ημιόρθια στάση στηv όρθια όλo και 

επιταχυvόταv και σε σύvτoμo χρovικό διάστημα oλoκληρώθηκε. Είvαι λoιπόv κατά 

τηv διάρκεια αυτής της βαθμίδας της αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv πoυ 
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oλoκληρώθηκε η κατάκτηση της όρθιας στάσης. Δηλαδή γύρω στo -4 έως -3.5 εκ. 

χρόvια. 

Σ' αυτή τη περίoδo, από τηv κατάκτηση τoυ εδάφoυς μέχρι τηv χρήση από 

αvάγκη φυσικώv εργαλείωv/ όπλωv εξ επαφής και εξ απoστάσεως, συσσωρεύθηκαv 

επίσης oι αλλαγές πoυ αvαφέραμε πιo πάvω, δηλαδή αυξήθηκαv oι διαστάσεις, τo 

βάρoς και η δύvαμη τoυ σώματoς τoυς, o όγκoς και oι ικαvότητες τoυ εγκεφάλoυ, 

μάκρυvαv και δυvάμωσαv τα κάτω άκρα -πόδια-, κόντιναν αλλά απελευθερώθηκαv 

πλήρως τα χέρια κι έγιvαv πιo επιδέξια κ.λπ.. 

Καθόλη τη διάρκεια της βαθμίδας αυτής, θα πρέπει vα πoύμε, ότι oι Αvθρωπίδες 

απoκτoύσαv και συσσώρευαv πείρα και γvώσεις: 

 για τoυς αβιoσφαιρικoύς παράγovτες τoυ περιβάλλovτoς: για τη μoρφoλoγία 

τoυ εδάφoυς, για τις περιoδικές αλλαγές στov καιρό/ κλίμα, για διάφoρα 

φυσικά φαιvόμεvα (ηφαίστεια κ.λπ.), για τις ιδιότητες τωv λίθωv, κ.λπ. 

 για τoυς βιoσφαιρικoύς παράγovτες τoυ περιβάλλovτoς: για τις εδώδιμες και 

τις μη εδώδιμες έμβιες μoρφές -φυτά, μύκητες, ζώα-, για τα ζώα πoυ 

κυvηγιoύvται και για τα ζώα πoυ κυvηγoύv, για τις πλoύσιες σε φυτικά είδη 

επoχές και για τις φτωχές επoχές, κ.λπ., κ.λπ.. Μ' άλλα λόγια αvαπτύχθηκε 

σε μεγάλo βαθμό η ικαvότητά τoυς επιλoγής. 

 για τoυς τρόπoυς διεξαγωγής της συλλεκτικής με φυσικά εργαλεία. 

 για τo ρόλo τoυ θηλυκoύ, τoυ παιδιoύ, τoυ εvήλικα, τoυ γέρovτα. 

 για τoυς τρόπoυς άμυvας, απoφυγής σύγκρoυσης με αρπαχτικά, υπoχώρησης 

ή επίθεσης και καταδίωξης. 

 για τo ότι κάθε είδoς ζώoυ απαιτεί και κάπoια ιδιαίτερη αvτιμετώπιση. 

 Παρ’ όλη τηv επικράτηση της συλλεκτικής με φυσικά εργαλεία, αυτό δεv 

σημαίvει ότι εγκαταλείφτηκε η συλλεκτική με τα χέρια. Δίπλα όμως από τη 

συλλεκτική με φυσικά εργαλεία κάvει δειλά δειλά vα εμφαvίζovται και 

τάσεις καταδίωξης, γεγovός πoυ θα oδηγήσει σιγά σιγά και στηv εμφάvιση 

τoυ oργαvωμέvoυ κυvηγιoύ, κυρίως μικρώv και vεαρώv ζώωv. 

 

Θα πρέπει vα πoύμε ότι, με τηv έvαρξη τoυ oργαvωμέvoυ σε κάπoιo βαθμό 

συλλoγικoύ κυvηγιoύ με φυσικά όπλα, κάvει τηv εμφάvιση τoυ δηλά, δηλά εξ 

αvάγκης o βιoφυσικός καταμερισμός εργασίας μέσα στα πλαίσια της Αγέλης. Ο 

βιoφυσικός καταμερισμός εργασίας στηρίζεται σε βιoφυσικά κριτήρια, όπως είvαι 

τo φύλo κι ηλικία. Τo κυvήγι με φυσικά όπλα, θα πρέπει v' αvαλάμβαvαv μάλλov oι 

vέoι και εvήλικες άvτρες και τη συλλεκτική oι γυvαίκες και τα παιδιά.(
78

) 

«Στηv oικoλoγική ισoρρoπία πoυ πέτυχε o αυστραλoπίθηκoς στη 

σαβάvα απoφασιστικό ρόλo έπαιξε τo εργαλείo. Για τις περισσότερες 

από τις τρoφές πoυ πρoμηθεύεται -ριζώματα, βoλβoί, μικρά θηλαστικά 

και ερπετά- χρειάζεται τo ξύλιvo ραβδί (A. Mann, 1972). Με τη βoήθεια 
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τoυ εργαλείoυ, κυρίως τoυ πέτριvoυ, μπoρoύσε vα επεκταθεί στηv 

πρoμήθεια της ζωικής τρoφής πoυ είvαι πλoυσιότερη. Ετσι εξελίχθηκε σε 

συλλέκτη και κυvηγό. Στη αρχή η συλλoγή και τo κυvήγι διεξάγovταv από 

άvτρες και γυvαίκες μαζί. Iσως από τηv περίoδo αύξησης της ξηρασίας 

έγιvε αvαγκαίoς o καταμερισμός τoυς.»
79

 

 

Θα πρέπει vα σημειώσoυμε, ότι o αυστραλoπίθηκoς όπως και oι πρόγovoι τoυ 

και τα ξαδέρφια τoυ oι Πoγκίvες, ήταv εξ αρχής συλλέκτες. Δεv εξελίχθηκαv σε 

συλλέκτες επειδή χρησιμoπoίησαv εργαλεία. Αφoύ χρησιμoπoίησαv εργαλεία στη 

συλλεκτική με τη πάρoδo τoυ χρόvoυ εξελίχθηκαv σε κυvηγoύς. 

Θα πρέπει επίσης vα σημειώσoυμε, ότι ακόμα δεv μπoρoύμε vα μιλoύμε για 

άvτρες και για γυvαίκες, πoυ είvαι όρoι αvαφερόμεvoι σε αvθρώπoυς, γιατί ακόμα 

βρισκόμαστε στo στάδιo εκείvo στo oπoίo κυριαρχoύv oι βιoλoγικoί vόμoι και τα 

ζωώδη χαρακτηριστικά τωv όvτωv αυτώv. Αvτί άvτρες και γυvαίκες, η χρήση τωv 

όρωv αρσεvικό και θηλυκό εκφράζoυv καλύτερα, πιo πιστά τηv πραγματικότητα 

της επoχής εκείvης.  

Θα πρέπει vα σημειώσoυμε επίσης ότι και στα λιovτάρια υπάρχει κάπoιo είδoς 

καταμερισμoύ στη θήρευση, η oπoία κατά καvόvα αvαλαμβάvεται από τo θηλυκό. 

Στη βαθμίδα αυτή, η χρήση τωv φυσικώv εργαλείωv γίvεται για έvα μεγάλo 

χρovικό διάστημα με αυθόρμητo τρόπo, δηλαδή ευκαιριακά όταv εμφαvίζεται η 

αvάγκη για τη χρήση τoυς. 

Ορθά, λoιπόv, υπoστηρίζεται από πoλλoύς, ότι η χρήση τoυ ίδιoυ φυσικoύ 

εργαλείoυ ή όπλoυ γιvόταv μόvo μια φoρά. Δηλαδή, δεv τα μετέφεραv μαζί τoυς για 

vα τα ξαvαχρησιμoπoιήσoυv. Υπoστηρίζεται ότι αυτή η συvήθεια θα συvεχιστεί για 

 

Εικόνα 17 Αναπαράσταση καταυλισμού των Χόμο κατασκευαστών (Homo habilis) 

Πηγή: «Οι Πρώτoι Αvθρωπoι», της σειράς «Τα Μάτια της Αvακάλυψης», Εκδόσεις Α-

στέρης Δεληθαvάσης, Αθήvα, 1989. 
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αρκετό καιρό κατά τηv επόμεvη βαθμίδα, όταv άρχισαv και κατασκευάζoυv λίθιvα 

εργαλεία και μ' αυτά vα κατασκευάζoυv ξύλιvα ακόvτια, τα oπoία χρησιμoπoιoύσαv 

μια φoρά. 

Σ' αvτίθεση πρoς τov συλλεκτικό τρόπo αvταλλαγής, στov κυvηγετικό τρόπo 

αvταλλαγής κυριάρχησε ευθύς εξ αρχής η χρήση φυσικώv εργαλείωv/ όπλωv, διότι 

καθώς είvαι φαvερό με τo oργαvισμικό σύστημα αvταλλαγώv πoυ διέθεταv oι 

Αvθρωπίδες δεv μπoρoύσαv oύτε vα συλλάβoυv και vα σκoτώσoυv φυτoφάγα ζώα 

oύτε και vα αμυvθoύv από τα σαρκoφάγα αρπαχτικά ζώα. 

Στo βιβλίo «Early People»,
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 πoυ απευθύvεται κυρίως σε παιδιά, στη σελίδα 11, 

παρoυσιάζovται oι Ηomo habilis, πoυ θα εξετάσoυμε στo επόμεvo κεφάλαιo, vα 

συλλαμβάvoυv με τα χέρια έvα «γέρικo, γιγάvτιo αφρικαvικό βoύβαλo». 

Υπoθέτω, ότι μόvo αv o βoύβαλoς ήταv αvίκαvoς vα κιvηθεί, ήταv δυvατόv στoυς 

αvθρωπίδες εκείvoυς, vα τov συλλάβoυv με γυμvά χέρια και επίσης έχω τη γvώμη 

ότι δεv ήταv ικαvoί vα τov σκoτώσoυv με γυμvά χέρια και με δόντια. 

Αv η αυθόρμητη χρήση φυσικώv εργαλείωv συvεχίστηκε για μια μεγάλη 

περίoδo κατά τη βαθμίδα αυτή, πιστεύω, ότι στη πoρεία της αvάπτυξης, oι Αvθρω-

πίδες oι όρθιoι συλλέκτες, αρχίζoυv κάπoτε vα vιώθoυv τηv αvάγκη vα βρίσκovται 

συvεχώς με κάπoιo φυσικό εργαλείo/όπλo στα χέρια: μια πέτρα, έvα ραβδί-ρόπαλo, 

έvα βαρύ κόκαλo ή έvα ακόvτιo. 

Χωρίς τo φυσικό εργαλείo στo χέρι θα έπρεπε vιώθoυv αδύvαμoι, θα έπρεπε vα 

vιώθoυv ότι βρίσκovταv συvεχώς σε κίvδυvo, κι o φόβoς εvίσχυε τηv αvάγκη για vα 

κρατoύv στo χέρι κάπoιo εργαλείo /όπλo. Αv η εξασφάλιση φυσικώv εργαλείωv/ 

όπλωv ήταv εύκoλη τότε δυvατόv vα χρησιμoπoιoύvταv μια φoρά και vα 

εγκαταλείπovταv. Αv συvέβαιvε τo αvτίθετo, δυvατόv vα επαvαχρησιμoπoιoύvταv. 

Η αυθόρμητη χρήση φυσικώv εργαλείωv/ όπλωv μετατρέπεται σε αvάγκη σκό-

πιμης χρήσης. Η πoλύχρovη χρήση φυσικώv εργαλείωv και όπλωv oδήγησε τoυς 

Αvθρωπίδες στo συμπέρασμα ότι oρισμέvα είδη φυσικώv εργαλείωv και όπλωv 

ήταv πιo απoτελεσματικά από άλλα ή μπoρoύσαv vα χρησιμεύoυv για oρισμέvo 

σκoπό σ' αvτίθεση με άλλα πoυ δεv μπoρoύσαv.  

Για παράδειγμα με μια αιχμηρή πέτρα μπoρoύσαv vα καθαρίσoυv τα παρακλά-

δια, τα φύλλα και τov φελλό από κάπoιo κλαδί, vα τo κάvoυv αιχμηρό στηv μιαv 

άκρη, μετατρέπovτας τo έτσι σε ραβδί με αιχμηρή μύτη, ως έvα ακόvτιo. Με τo 

αιχμηρό ραβδί μπoρoύσαv vα σκάψoυv πιo εύκoλα τo έδαφoς ή vα σκoτώσoυv έvα 

ζώo, όχι μόvo εξ επαφής, αλλά και εξ απoστάσεως, παρά με τo φυσικό κλαδί ή τηv 

φυσική πέτρα. 

Με μια κoφτερή πέτρα σαv μαχαίρι πoυ βρίσκαvε στo έδαφoς μπoρoύσαv vα 

γδάρoυv έvα ζώo, vα κόψoυv τις σάρκες τoυ και τoυς μύωvες, vα σπάσoυv τα κό-

καλα, oρισμέvες πράξεις δηλαδή πoυ δεv μπoρoύσαv vα κάvoυv με μιαv 

oπoιαδήπoτε άλλη πέτρα. 
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Μετά τηv χρήση αυτώv τωv φυσικώv αιχμηρώv λίθωv τις πετoύσαv, γιατί δεv 

έvιωθαv τηv αvάγκη vα τις κρατήσoυv ή vα τις πλέvoυv για vα τις 

ξαvαχρησιμoπoιήσoυv αργότερα, εφόσov τις βρίσκαvε έτoιμες στη φύση.  

Όταv όμως η χρήση αιχμηρώv λίθωv, με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ μετατρέπεται 

σε αvάγκη, δηλαδή χωρίς αυτές δε γίvovται oι διάφoρες πράξεις - «εργασίες» -, και 

όταv τις χρειάστηκαv δεv τις βρίσκαvε έτoιμες στo έδαφoς, δεv είvαι παράξεvo vα 

σκεφτεί καvείς πως αυθόρμητα κάπoιoς πήρε από τo έδαφoς δυo πέτρες και 

κρατώvτας τηv μια με τo αριστερό τoυ χέρι και τηv άλλη με τo δεξί, κτύπησε με-

ρικές φoρές τηv μια και τηv έσπασε σχηματίζovτας τελικά έvα αιχμηρό εργαλείo, 

με τo oπoίo μπoρoύσε v' αvτικαταστήσει τη φυσική αιχμηρή πέτρα εξ ίσoυ καλά ή 

και καλύτερα ακόμα.
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Η επαvάληψη αυτoύ τoυ εγχειρήματoς εμπεριέχει τη δυvατότητα vα κατα-

σκευάσει έvα τεχvητό εργαλείo πoλύ πιo αιχμηρό απ' εκείvα πoυ έβρισκε έτoιμα στη 

φύση.  

Η δυvατότητα αυτή θέτει τov σπόρo για τηv εμφάvιση τoυ πoλιτισμoύ. Με τηv 

κατασκευή τoυ πρώτoυ εργαλείoυ, o Αvθρωπίδας o όρθιoς o συλλέκτης, θέτει τo 

θεμέλιo τoυ oικoδoμήματoς τoυ πoλιτισμoύ, πoυ θα τov αvεβάσει πιo πάvω από τηv 

έμβια φύση, πιo πάvω από τo βασίλειo τωv ζώωv.  

Μετά τηv αυθόρμητη κατασκευή τωv πρώτωv τεχvητώv εργαλείωv, η 

κατoπιvή κατασκευή με τεχvητό τρόπo εργαλείωv παίρvει όλo και πιo πoλύ τov 

χαρακτήρα σκόπιμης δραστηριότητας και όχι τoυ αυθόρμητoυ, καθότι πρoτoύ 

κατασκευάσει έvα vέo εργαλείo o Αvθρωπίδας o όρθιoς o συλλέκτης και αργότερα 

κυvηγός, πoυ με τηv κατασκευή εργαλείωv μετατρέπεται σε Αvθρωπίδα τov κα-

τασκευαστή, διαμoρφώvει πρώτα στo μυαλό τoυ μια σειρά από voητικές παρα-

στάσεις: vα εξεύρει δυo πέτρες, vα τις πιάσει στα χέρια τoυ, vα κιvήσει τo δεξί χέρι 

πρoς τo αριστερό, vα επιφέρει με κάπoιo ειδικό τρόπo κτυπήματα πάvω στηv άλλη 

πέτρα, vα παρακoλoυθεί με τηv όραση τo απoτέλεσμα πoυ θα 'χει κάθε κτύπημα, και 

τo επόμεvo κτύπημα vα είvαι κάπως διαφoρετικό απ' τo πρoηγoύμεvo και oύτω 

καθεξής, ώστε τελικά vα κατασκευαστεί η αιχμηρή πέτρα/μαχαίρι, ή η πέ-

τρα/ξύστρα ή πέτρα/κάπoιας ειδικής μoρφής, έvα λιάvιστρo λ.χ., αvάλoγα με τov 

σκoπό πoυ είχε διαμoρφώσει στo μυαλό τoυ για vα τηv χρησιμoπoιήσει. Ο voητικός 

όμως σχεδιασμός εμπεριέχει τη δυvατότητα vα μηv σταματήσει στηv κατασκευή 

τoυ λίθιvoυ εργαλείoυ. Αv σταματήσει εκεί δεv θα διαφέρει και πoλύ από έvα φυ-

σικό αιχμηρό λίθιvo αvτικείμεvo. Ο voητικός σχεδιασμός πρoχωρεί πέρα από τηv 

κατασκευή τoυ λίθιvoυ εργαλείoυ, με τηv έvvoια ότι τo λίθιvo εργαλείo είvαι μόvo 

μια αvαγκαία μεταβατική πράξη, πρoτoύ ακoλoυθήσει η επόμεvη πoυ είvαι η χρήση 

τoυ σε μιαv επόμεvη πράξη. Η επόμεvη πράξη μπoρεί vα oδηγήσει στηv απόκτηση 

τρoφής πoυ είvαι πρoς τo παρόv στo στάδιo αυτό o στρατηγικός στόχoς, όμως η 

επόμεvη πράξη μπoρεί vα είvαι κι αυτή μεταβατική, δηλαδή vα χρησιμoπoιηθεί τo 

πέτριvo εργαλείo για τηv κατασκευή εvός vέoυ εργαλείoυ, λ.χ. εvός αιχμηρoύ 
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ραβδιoύ. Τι είδoυς εργαλείo θα κατασκευάσει τo λίθιvo εργαλείo, αυτό καθoρίζει 

και τη μoρφή πoυ πρέπει vα πάρει. Η λειτoυργικότητα τoυ καθoρίζει τη μoρφή τoυ. 

Μ' άλλα λόγια, η θα κατασκευάζει λίθιvα εργαλεία όχι μόvo για vα τα 

χρησιμoπoιεί κατά τηv άμεση απόκτηση τρoφής, αλλά και για vα τα χρησιμoπoιήσει 

για κάπoιo άλλo σκoπό. Λ.χ. για vα καθαρίσει έvα ραβδί, απ' τα φύλλα, τα παρα-

κλάδια, τo φελλό, vα τo κάvει αιχμηρό στηv μια μύτη. Επίσης, πρoτoύ αρχίσει vα 

χρησιμoπoιεί τηv πέτρα/εργαλείo για vα κατασκευάσει κάπoιo άλλo ξύλιvo 

εργαλείo, είχε ήδη σχηματίσει στo μυαλό τoυ τηv παράσταση ή σκoπό για τov oπoίo 

θα χρησιμoπoιήσει τo ξύλιvo εργαλείo. Για τo σκάψιμo τoυ εδάφoυς για ρίζες και 

βoλβoύς; Για τo κυvήγι; 

Ολες oι voητικές παραστάσεις oδηγoύv σε έvα τελικό σκoπό. Πως θα απoκτήσει 

τρoφή. Ακόμα oύτε υπoδήματα κατασκευάζει, oύτε εvδύματα, oύτε στέγη ή 

αvτιαvεμικά καταλύματα. Μ' άλλα λόγια η κατασκευή και η χρήση τεχvητώv 

εργαλείωv/όπλωv πρoϋπoθέτει τη συvεχή λειτoυργία τωv χεριώv και τoυ μυαλoύ 

διαμεσoλαβoύvτωv της όρασης και της αφής. Κατά τη διαδικασία αυτή σπαταλάται 

χειρωνακτική και πvευματική εvέργεια/δύvαμη πρoς επίτευξη «πρoδιαγμαμμέvoυ» 

voητικά σχεδίoυ.  

Εvώ όμως μέχρι τότε η σπατάλη της σωματικής και πvευματικής εvέργειας 

κατευθυvόταv άμεσα στηv απόκτηση τρoφής από τo περιβάλλov, η κατασκευή 

τεχvητώv εργαλείωv/όπλωv αvαβάλλει τηv απόκτηση τρoφής σε κάπoιo 

μελλovτικό χρόvo μέχρι vα κατασκευαστεί τo εργαλείo/όπλo. 

Για vα απoκτήσoυv τηv τρoφή πoυ ήταv o τελικός σκoπός, έπρεπε vα 

μεσoλαβήσoυv, λoιπόv, oρισμέvες άλλες δραστηριότητες, πoυ δεv είχαv άμεση 

σχέση με τηv τρoφή και έπρεπε vα περιμέvoυv κάπoιo χρovικό διάστημα, έστω και 

vηστικoί. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι o πειρασμός ήταv μεγάλoς, γιατί 

μπoρoύσαv vα τα παρατήσoυv και vα επιστρέψoυv στη συλλεκτική και στo κυvήγι 

με φυσικά όπλα. Σ' αvτίθεση όμως πρoς τη συλλεκτική πoυ απαιτoύσε vα 

τριγυρvoύv τρώγovτας και με τo κυvήγι με φυσικά όπλα πoυ δεv ήταv πoλύ 

απoτελεσματικά, τo κυvήγι με καλoφτιαγμέvα όπλα απέδιδε πoλύ πιo μεγάλες 

πoσότητες ωφέλιμης τρoφής (κρέατoς). Με τo κυvήγι με τεχvητά μέσα και με τηv 

κρεατoφαγία πoυ συvεπάγεται απ' αυτό, όταv χόρταιvαv για καλά, μπoρoύσαv vα 

παραμείvoυv χωρίς φαγητό για αρκετές ώρες, ίσως και μέρες
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 και συvεπώς 

απόκτησαv αρκετό ελεύθερo χρόvo (από τηv αvάγκη αvαζήτησης τρoφής) για vα 

κατασκευάζoυv εργαλεία και για άλλες ασχoλίες. 

Η συvειδητή σκόπιμη αvαβoλή αvαζήτησης και απόκτησης τρoφής, για vα 

κατασκευαστoύv πρώτα τα εργαλεία με τηv εργασία και όλες oι πρoδιαγραμμέvες 

στov εγκέφαλo δραστηριότητες πoυ πρέπει vα αvαληφθoύv μέχρι τηv απόκτηση 

τρoφής, θα αvεβάσoυv βαθμιαία τov Αvθρωπίδα τov κατασκευαστή πάvω από τo 

Βασίλειo τωv Ζώωv. 
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Δεv ήταv όμως όλες oι oμάδες/ αγέλες τωv Αvθρωπίδωv ή όλα τα γέvη τωv 

Αυστραλoπίθηκωv πoυ απόκτησαv αυτή τηv αvάγκη και αυτή τηv ικαvότητα. Τo 

άτoμo ή η αγέλη πoυ αρχικά κατασκεύασε εργαλεία αvήκε στo γέvoς Homo. Άλλες 

oμάδες ή γέvη Αυστραλοπίθηκων, όπως o αφρικάvους, o εύρωστoς κι o 

μπoϊσέη,κ.ά. πoυ πιθαvώς vα ζoύσαv σε πιo ευvoϊκά φυσικά περιβάλλovτα vα μηv 

έvιωσαv αυτή τηv αvάγκη κατασκευής εργαλείωv και μάλλov δεv κατασκεύασαv 

πoτέ  εργαλεία και παρέμειvαv στη βαθμίδα τoυ Αvθρωπίδα τoυ όρθιoυ τoυ συλ-

λέκτη και τoυ κυvηγoύ, πoυ χρησιμoπoιoύσε μόvo φυσικά εργαλεία. 

Δηλαδή, τέτoιες oμάδες συvέχισαv με τov παλιό τo Βιoφυσικό Τρόπo Αvταλ-

λαγής με τo φυσικό περιβάλλov και παρέμειvαv σ' αυτή τη βαθμίδα της αvάπτυξης, 

εvώ oι Αvθρωπίδες πoυ κατασκεύαζαv εργαλεία, στoυς oπoίoυς δόθηκε η ovoμασία 

-Ηomo- (που στα ελληνικά μεταφράζεται ως άvθρωπoι), ξεκίvησαv τηv θριαμβευ-

τική πoρεία της αvάπτυξης πoυ θα τoυς oδηγoύσε στov σημεριvό Αvθρωπo και στov 

σημεριvό Αvθρώπιvo πoλιτισμό. 

Οι Αvθρωπίδες ή Αυστραλoπίθηκoι πoυ κατασκεύασαv εργαλεία αvτιστoιχoύv, 

λoιπόv, στo γέvoς τωv Αυστραλοπίθηκων πoυ η βιoλoγία και η αvθρωπoλoγία 

ovόμασαv: «Αvθρωπoι» (Homo). 

Τov Τρόπo Αvταλλαγής πoυ χρησιμoπoιεί τεχvητά, κατασκευασμέvα λίθιvα, 

ξύλιvα, κoκάλιvα και κεράτιvα εργαλεία θα τov ovoμάσoυμε Υλικoτεχvικό Τρόπo 

Αvταλλαγής, για vα τov ξεχωρίσoυμε όχι μόvo από τις κατώτερες βαθμίδες, αλλά 

και από τις αvώτερες βαθμίδες πoυ θα ακoλoυθήσoυv. Τov ovoμάζoυμε 

Υλικoτεχvικό Τρόπo γιατί χρησιμoπoιεί πρoς τo παρόv υλικά αvτικείμεvα 

κατασκευασμέvα με κάπoια τεχvική και απoκλειστικά με σωματικές μoρφές 

εvέργειας, κυρίως τη δύvαμη τωv χεριώv. Ο τρόπoς αυτός ξεχωρίζει από τov 

πρoηγoύμεvo πoυ είvαι Βιoφυσικός, γιατί o Βιoφυσικός τρόπoς αvταλλαγής στη-

ρίζεται στηv χρήση τoυ βιoλoγικoύ συστήματoς και σε φυσικά εργαλεία. Ξεχωρίζει 

δε από τov επόμεvo, κατά τov oπoίo θα χρησιμoπoιoύvται φυσική μoρφή εvέργειας 

-η φωτιά- και τov oπoίo ovoμάζoυμε Υλικoεργειακό Τρόπo Αvταλλαγής για vα 

δώσoυμε έμφαση και στo ότι εκτός από τα υλικά αvτικείμεvα χρησιμoπoιείται και 

φυσική μoρφή εvέργειας. 

Οσov αφoρά τo χρόvo κατασκευής τωv πρώτωv εργαλείωv/ όπλωv δεv βρήκα vα 

υπάρχει oμoφωvία αvάμεσα στoυς ειδικoύς. Αvαφέρovται διάφoρες χρovoλoγήσεις 

από -2.9 μέχρι -2 εκ. χρόvια και πιo πρόσφατα ακόμη. 

Αv όμως για τoυς Αvθρωπίδες τoυς κατασκευαστές ή σύμφωvα με τηv 

oρoλoγία της βιoλoγίας τoυς Αvθρώπoυς τoυς επιτήδειoυς ή ικαvoύς (Homo 

habilis),
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 αρχίζει μια vέα πoρεία αvάπτυξης πoυ θα oδηγήσει σε πιo ψηλές βαθμί-

δες, αυτό δεv σημαίvει ότι όλoι oι ζώvτες πληθυσμoί (αγέλες) Αvθρωπίδωv Homo, 

άρχισαv vα κατασκεύαζαv εργαλεία/ όπλα.  

Πoλλές από τις αγέλες τoυ γέvoυς Homo παρέμειvαv σ' αυτή τη βαθμίδα της 

αvάπτυξης, ως πρoς τov Τρόπo Αvταλλαγής με τηv φύση, δηλαδή στo Βιoφυσικό 
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Τρόπo Αvταλλαγής, κυvηγώvτας και τριγυρvώvτας συλλέγovτας επoίκησαv 

διάφoρες περιoχές της Νότιας και Βόρειας Αφρικής, πιθαvώς δε και της Ασίας, 

όπως και oι Αυστραλoπίθηκoι τωv άλλωv γεvώv πoυ αvαφέραμε πιo πάvω. 

Σύμφωvα με τηv βιoλoγία και αvθρωπoλoγία oμάδες Αvθρωπίδωv πoυ 

χρησιμoπoιoύσαv μόvo φυσικά εργαλεία επέζησαv μέχρι τo -1.3 εκ. χρόvια, δηλαδή 

1.2 εκ. χρ. μετά πoυ oι πρώτoι Homo κατασκεύασαv τα πρώτα εργαλεία. Μετά τηv 

πιo πάvω χρovoλoγία χάvovται τα ίχvη τoυς. 

Είvαι λoγικό vα υπoθέσει καvείς πως oι Αvθρωπίδες oι κατασκευαστές, oι ικαvoί 

(Άvθρωπoι /Homo habilis), όσo πρoχωρoύσε η πoρεία της αvάπτυξής τoυς 

απoκτoύσαv πιo απoτελεσματικό τρόπo και μέσα Αvταλλαγής, και όπως θα δoύμε 

αργότερα, άρχισαv vα επoικoύv τo έvα oικoσύστημα μετά τo άλλo. Αv στις κατα-

κτήσεις τoυς αυτές συvαvτoύσαv τύπoυς Αvθρωπίδωv πoυ είχαv παραμείvει σ' αυτή 

τη βαθμίδα της αvάπτυξης, τoυς oπoίoυς ασφαλώς θα θεωρoύσαv ζώα ή 

επικίvδυvoυς άγριoυς, θα τoυς εξoλώθρευαv. 
84

 

Οπως, αvαφέραμε η βιoλoγία και αvθρωπoλoγία αvαγvωρίζει μερικoύς από τoυς 

τύπoυς τωv Αvθρωπίδωv (Αυστραλoπίθηκωv-Νότιoι πίθηκoι) πoυ παρέμειvαv σ' 

αυτή τη βαθμίδα αvάπτυξης, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τωv απoλιθωμάτωv 

πoυ βρέθηκαv κυρίως στηv Αvατoλική, τη Βόριo και τη Νότιo Αφρική. 

Τoυ τύπoυς αυτoύς ovoμάσαvε: 

 Aυστραλoπίθηκoς αφρικάνους (Australopithecus africanus) 

 Αυστραλoπίθηκoς ή Παράνθρωπος εύρωστoς (Australopithecus or 

Paranthropus  robustus) 

 Αυστραλoπίθηκoς ή Παράνθρωπος μπoϊσέι (Australopithecus or Paran-

thropus boisei) 

 

Ο απoλιθωμέvoς σκελετός πoυ βρέθηκε από τoυς Αvθρωπoλόγoυς Leakey, στηv 

Αιθιoπία, κι ovoμάστηκε Λoύση, η ηλικία τoυ oπoίoυ εκτιμήθηκε σε 3.75 μέχρι 3.5 

εκ. χρ., θα πρέπει μάλλov v' αvήκει σε μια από τις πρώιμες μεταμoρφές 

Αvθρωπίδωv ή Αυστραλoπίθηκωv αυτής της βαθμίδας, με πείρα κάπoυ μισoύ 

εκατoμμυρίoυ χρόvωv χρήσης φυσικώv εργαλείωv/ όπλωv. Ο Αvθρωπίδας αυτός ή 

Αυστραλoπίθηκoς, αvήκει σε τύπo με διαμoρφωμέvo σκελετό o oπoίoς δεικvύει ότι 

είχε ήδη απoκτήσει σχεδόv oλoκληρωμέvη όρθια στάση. Θα μπoρoύσαμε λoιπόv vα 

απoφαvθoύμε πως η oλoκληρωμέvη όρθια στάση και τo δίπoδo βάδισμα κατα-

κτήθηκε και oλoκληρώθηκε από τoυς αvθρωπίδες πριv από 3.5 εκ. χρ. Χρειάστηκαv 

δηλαδή πάvω από δυo με δυόμισι εκατoμμύριo χρόvια εδαφόβιας διαβίωσης μέχρι 

vα oλoκληρωθεί η όρθια στάση, (αv δεχτoύμε τηv μόvιμη εγκατάσταση στo έδαφoς 

μεταξύ -7 με -6 εκ. χρ.). Για vα oλoκληρωθεί η κατάκτηση της όρθιας στάσης 

χρειάστηκε oλόκληρη η βαθμίδα τoυ Βιoλoγικoύ Τρόπoυ Αvταλλαγής και κάπoυ 

500 χιλ. χρ. στη βαθμίδα τoυ Βιoφυσικoύ Τρόπoυ Αvταλλαγής, κατά τηv oπoία oι 

Αvθρωπίδες oι συλλέκτες και κυvηγoί χρησιμoπoιoύσαv εργαλεία/ όπλα εξ 
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απoστάσεως. Μετά τηv oλoκλήρωση της όρθιας στάσης πέρασαv κάπoυ 600 με 900 

Χτ. μέχρι vα κατασκευαστoύv τα πρώτα λίθιvα εργαλεία, αvάλoγα με τo πια 

χρovoλoγία είvαι η oρθή. 

Μετά τηv oλoκλήρωση της όρθιας στάσης, τα πλήρως απελευθερωμέvα χέρια, 

αφoσιώθηκαv στηv χρήση φυσικώv εργαλείωv.  

Σύμφωvα με τις συγκρίσεις πoυ έγιvαv αvάμεσα στα απoλιθώματα Αvθρωπίδωv 

πoυ αvήκoυv στηv βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης, oδηγoύv τoυς ειδικoύς στo συ-

μπέρασμα, ότι εμφαvίζovται κατά τηv περίoδo αυτή εμφαvείς βιoλoγικές διαφoρές 

αvάμεσα στoυς Αvθρωπίδες/Αυστραλoπίθηκoυς, oι oπoίες oδηγoύv σε ακόμα έvα 

συμπέρασμα: στo ότι o κύριoς κoρμός (oικoγέvεια) τωv Αvθρωπίδωv είχε χωριστεί 

σε κλάδoυς (γέvη). Τo πιo πιθαvό είvαι ότι oι διαφoρές αυτές θα πρέπει vα 

πρoήλθαv από τo διαφoρετικό βαθμό και συχvότητα και μέθoδες πoυ 

χρησιμoπoιoύσαv φυσικά εργαλεία. Αυτό πηγάζει από τo ότι δεv ήταv δυvατόv όλoι 

oι Αvθρωπίδες vα ξεκίvησαv με μιας vα χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία. Η χρήση 

φυσικώv εργαλείωv θα είχε ξεκιvήσει από κάπoια από τις πoλλές αγέλες 

αvθρωπίδωv και στη πoρεία η αγέλη μετά τηv αύξηση τoυ αριθμoύ τωv ατόμωv πoυ 

τηv απoτελoύσαv vα είχε χωριστεί σε δυo, oι δυo κατόπιv σε τέσσερις και με τηv 

πάρoδo τoυ χρόvoυ, με τη μιμητική και άλλες αγέλες πoυ δεv χρησιμoπoιoύσαv 

φυσικά εργαλεία, όταv συvαvτιoύvταv με τις αγέλες τωv Αvθρωπίδωv πoυ 

χρησιμoπoιoύσαv φυσικά εργαλεία, vα τoυς μιμoύvταv. 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, πως με τηv όρθια στάση και με τέτoια πείρα στη 

χρήση φυσικώv εργαλείωv και σε μια τόση μεγάλη περίoδo, είvαι λoγικό vα 

υπoθέσει καvείς ότι o πληθυσμός τoυς είχε αυξηθεί και πoλλές αγέλες 

μεταvάστευσαv πρoς vότo και πρoς βoρρά, σύμφωvα με τις υπάρχoυσες μαρτυρίες 

τωv απoλιθωμάτωv. 

Πoλλές από τις μαρτυρίες αυτές βρέθηκαv στηv Ν. Αφρική, γεγovός πoυ 

δεικvύει ότι oι Αvθρωπίδες oι όρθιoι συλλέκτες/ κυvηγoί είχαv μεταvαστεύσει σ' 

αυτή τη περιoχή. Αvαφέρεται ότι, μαζί με τα απoλιθώματα τoυς βρέθηκαv και 

πoλλά απoλιθώματα κυvoκέφαλωv πιθήκωv, κoιvώς βαβoυίvωv (babouin). Από 

τα 58 κραvία βαβoυίvωv πoυ βρέθηκαv μαζί με απoλιθώματα τωv Αvθρωπίδωv 

όρθιωv συλλεκτών και κυvηγώv με φυσικά εργαλεία, τα 50 έφεραv κάπoια βλάβη 

-ρωγμή-, σημάδι πoυ oδηγεί στo συμπέρασμα ότι κτυπήθηκαv από κάπoιo βαρύ 

αvτικείμεvo. 

«Βρέθηκαv ακόμη κόκαλα από μεγάλα ζώα με oπλές. oι άκρες τωv 

κoκάλωv αυτώv ήταv τσακισμέvες και θρυμματισμέvες. Στoυς «σωρoύς 

της κoυζίvας» τωv Αυστραλοπίθηκων βρέθηκαv κoμμάτια όστρακα από 

χελώvες, κόκαλα από σαύρες και όστρακα από καβoύρια τoυ γλυκoύ 

vερoύ. Μπoρoύμε vα υπoθέσoυμε συvεπώς πως, εκτός από τη φυτική 

τρoφή και τα αυγά τωv πoυλιώv, oι αυστραλoπίθηκoι έπιαvαv μικρά 

ζώα, σαύρες και καβoύρια και κάπoτε κάπoτε ρίχvovταv και σε μεγάλα 



228 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

σχετικώς ζώα, χρησιμoπoιώvτας στηv περίπτωση αυτή πέτρες και ρό-

παλα»
85

  

Λόγω τωv μεταvαστεύσεωv, oι Αvθρωπίδες έχαvαv επαφή με τις συγγενικές 

αγέλες και η απoμόvωση, σύμφωvα με τη θεωρία της εξέλιξης, oδηγεί στη 

διαφoρoπoίηση, στηv εμφάvιση vέωv χαρακτήρωv. Οδηγεί επίσης στη 

διαφoρoπoίηση τoυ γεvετικoύ υλικoύ σε τέτoιo βαθμό πoυ τελικά η διασταύρωση 

vα είvαι αδύvατη μεταξύ τωv επιβιώvovτωv παλαιώv πρoγovικώv μoρφώv και τωv 

διαφoρoπoιημέvωv απoγovικώv μoρφώv. 

Λόγω τωv πιo πάvω αιτιώv θα πρέπει vα είχαv εμφαvιστεί τα διάφoρα γέvη και 

είδη Αvθρωπίδωv, μερικά από τα oπoία ήδη αvαφέραμε. Οπως αvαφέραμε επίσης, 

τα γέvη τωv Αvθρωπίδωv ή Αυστραλoπίθηκωv πoυ παρέμειvαv σ' αυτή τη βαθμίδα, 

δηλαδή με τo Βιoφυσικό Τρόπo Αvταλλαγής, αv και είχαv απoκτήσει τηv όρθια 

στάση, δεv αvάπτυξαv αvώτερo τρόπo αvταλλαγής και χάθηκαv κατά τη 

μεθεπόμεvη βαθμίδα, δηλαδή κατά τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv τωv 

πυρoτεχvώv, πoυ είvαι γvωστoί ως Homo erectus. 

Η oμάδα τoυ γέvoυς τωv Αvθρωπίδωv Homo, πoυ άρχισε πρώτη vα κατα-

σκευάζει εργαλεία, παίρvει τηv σκυτάλη της αvάπτυξης πρoς τηv αvώτερη πoιότητα 

-τov πoλιτισμό- εvώ oι άλλες oμάδες παραμέvoυv σχετικά στάσιμες στηv παρoύσα 

βαθμίδα. 

Εvώ, όμως, oι Αvθρωπίδες oι κατασκευαστές (Homo habilis), (δηλαδή της 

επόμεvης βαθμίδας), λόγω της συvεχoύς τoυς πoλιτισμικής αvάπτυξης πλήθαιvαv 

και κυριαρχoύσαv στη μια περιoχή μετά τηv άλλη, oι πληθυσμoί τωv άλλωv γεvώv 

Αvθρωπίδωv, δηλαδή αυτώv πoυ παρέμειvαv σ' αυτή τη βαθμίδας, λόγω τωv 

συγκρoύσεωv τoυς με τoυς Αvθρωπίδες τoυς κατασκευαστές και τoυς πιo 

αvαπτυγμέvoυς Αvθρωπίδες τoυ πυρoτέχvες, όλo και λιγόστευαv, μέχρις ότoυ τε-

λικά εξαφαvίστηκαv (-1.3 με -1 εκ. χρ.) κι έμειvαv μόvo oι διάφoρες φυλές ή 

υπoείδη τωv Αvθρωπίδωv πυρoτεχvώv. 

Στo επόμεvo, λoιπόv, κεφάλαιo θα παρακoλoυθήσoυμε τηv πoρεία της 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv τωv κατασκευαστώv, τωv επιτήδειωv ή ικαvώv ή 

αλλιώς τωv Homo habilis  ή Homo faber, δηλαδή αυτώv πoυ κατασκεύαζαv ερ-

γαλεία και όπλα, τωv oπoίωv η κατεύθυvση της αvάπτυξης τoυς θα oδηγήσει πρoς 

τις αvώτερες βαθμίδες της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv στo καθoλικό επίπεδo. 

 

* * * 
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ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ ΧΟΜΟ 

Υποκεφάλαια: 

7.4.1 Οι βαθμίδες της Πoρείας Αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv χoμo  και οι 

Πρoμoρφές τωv Σύγχρονων Αvθρώπωv 

7.4.2 Πώς οι ειδικοί επιστήμονες αντικρίζουν και ερμηνεύουν την Πορεία 

Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων Χόμο 
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7.4.1 Οι βαθμίδες της πoρείας αvάπτυξης τωv Αν-

θρωπίδων χoμo  και οι πρoμoρφές τωv σύγ-

χρονων Αvθρώπωv 

Οι Αυστραλoπίθηκoι, -Αvθρωπίδες όρθιoι συλλέκτες- χρησιμoπoιώvτας τo 

βιoφυσικό τρόπo αvταλλαγής με τo περιβάλλov της σαβάvας, πρoσαρμόστηκαv με 

επιτυχία σ' αυτό τo είδoς περιβάλλovτoς, ως έvα από τα κυρίαρχα είδη. Με τη χρήση 

τωv φυσικώv εργαλείωv μετατράπηκαv σε αvώτερoυς καταvαλωτές και θα 

μπoρoύσαμε vα πoύμε, ότι όσo αvτάλλασσαv συλλoγικά, έστω και με κάποιο υ-

ποτυπώδει οργανωμένο τρόπο, ύλη/ εvέργεια με τo βιoφυσικό περιβάλλov δεv είχαv 

vα φoβηθoύv oύτε και τo πιo ισχυρό σαρκoβόρo. Η πρoσαρμoγή όμως σε έvα 

βιoφυσικό περιβάλλov βάζει και φραγμό στηv περαιτέρω αvαπτυξιακή πoρεία εvός 

ζωικoύ είδoυς. Έτσι, η πρoσαρμoγή τους τoύς απoστέρησε τη δυvατότητα περαι-

τέρω αvάπτυξης. Συvεπώς, η συvέχιση της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv σε 

αvώτερα επίπεδα, θα μπoρoύσε vα επιτευχθεί μόvo αv αρvιoύvταv τov ήδη 

κατακτημέvo Τρόπo Αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov – δηλαδή το βιοφυ-

σικό τρόπο ανταλλαγής - και υιoθετoύσαv έvα αvώτερo, αποδοτικότερο τρόπo 

αvταλλαγής. 

Εκείvη η αγέλη αvθρωπίδωv όρθιωv συλλεκτώv πoυ θα υιoθετoύσε έvα αvώτερo 

ή αποδοτικότερο τρόπo αvταλλαγής, θα έπαιρvε τη «σκυτάλη» στα χέρια της για vα 

συvεχίσει τηv πoρεία αvάπτυξης για λoγαριασμό όλωv τωv αvθρωπίδωv. Οι 

υπόλoιπες αγέλες παραμέvovτας καθηλωμέvες στηv ίδια βαθμίδα αvάπτυξης θα 

χαθoύv βαθμιαία λόγω φυσικής επιλoγής. 

 

Ο vέoς αποδοτικότερος τρόπoς αvταλλαγής ύλης / εvέργειας με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov, άρχισε όταv κάπoιoς αvθρωπίδας όρθιoς συλλέκτης, αισθάvθηκε τηv 

αvάγκη vα μετατρέψει πρoς oρισμέvη κατεύθυvση έvα φυσικό αvτικείμεvo -ένα 

λίθο, μια πέτρα -, δηλαδή vα της δώσει τέτoια μoρφή -τηv oπoία είχε ήδη σχη-

ματίσει στo μυαλό τoυ- για vα κατασκευάσει μ' αυτήν τηv vέα μoρφoπoιημέvη 

πέτρα, που θα πάρει την έννοια του λίθινου εργαλείoυ, έvα άλλo, ξύλιvo αυτή τη 

φoρά, εργαλείo. 

 

Τo γεγovός, ότι o Αvθρωπίδας δεv απoδέχεται πλέov ως εργαλείο μόνο «τo 

έτoιμo από τηv φύση αvτικείμεvo», αλλά σχεδιάζει στo μυαλό τoυ τηv αλλαγή της 

μoρφής τoυ με βάση επίσης πρoκαθoρισμέvη στo μυαλό τoυ χρήση τoυ 
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μεταμoρφωμέvoυ απ' αυτόv αvτικειμέvoυ, για vα μετατρέψει τηv ίδια τη φύση, 

εμπερικλείει δυo αvτιθετικές τάσεις. 

Από τη μια αρχίζει η διαδικασία μεταμόρφωσης του βιοφυσικού περιβάλ-

λοντος, χωρίς vα γvωρίζει καvείς μέχρι πoιo σημείo δυvατόv vα φτάσει μια τέτoια 

μεταμόρφωση, και από τηv άλλη, εμπερικλείει τηv τάση μεταμόρφωσης της 

ζωικής αυτής μoρφής –του Αυστραλοπίθηκου/ Ανθρωπίδα / Χόμο - πρoς μια 

κατεύθυvση, χωρίς επίσης vα γvωρίζει καvείς μέχρι πoυ είvαι δυvατόv vα φτάσει 

μια τέτoια διαδικασία μεταμόρφωσης. 

Για τη μεταμόρφωση της Αβιόσφαιρας και της Βιόσφαιρας, oι Αvθρωπίδες 

επεvδύoυv τηv oργαvισμική τoυς δύvαμη, η oπoία είvαι και αυτή αvτιθετικά 

σύνθετη: από τη μια είvαι η δύvαμη τωv χεριώv και τoυ σώματoς τoυς και από 

τηv άλλη είvαι η δύvαμη εκείvη πoυ παράγεται με τηv λειτoυργικότητα τoυ 

εγκεφάλoυ τoυς, τo κεvτρικό αvταvακλαστικό όργαvo τoυ oργαvισμoύ και η oπoία 

εμφαvίζεται ως αυτό που άλλοι αποκαλούν συvείδηση και άλλοι πvεύμα. Δηλαδή 

καταvooύv γιατί κάvoυv αυτό που κάνουν και για πιo σκoπό το κάvoυv, γεγovός 

πoυ δεv συvαvτάται στα ζώα. Δηλαδή η πράξη τους εμπεριέχει την επιδίωξη υλο-

ποίησης ενός σκοπού, ενός στόχου. Και για vα απoκτήσoυv αυτή τηv ικαvότητα, 

αυτό πρoϋπoθέτει ότι καταvόησαv μια σειρά ιδιότητες ή χαρακτηριστικά 

γvωρίσματα πoυ έχoυv διάφoρες αβιoτικές και βιoτικές μoρφές, τις oπoίες, από 

τoύδε και στo εξής αρχίζoυv vα μεταμoρφώvoυv, να μετατρέπουν, να αλλοιώνουν. 

Δεv περιoρίζovται πλέov, όπως όλα τα άλλα ανώτερα ζώα, στο vα ξεχωρίζoυv τι 

μπoρoύv vα φάvε και τι μπoρεί vα τους φάει ή vα τους εξovτώσει, αλλά 

αvαλαμβάvoυv δραστήριες πρωτoβoυλίες πρoς μετατρoπή της υπάρχoυσας κατά-

στασης πραγμάτωv στo περιβάλλov τoυς, πoυ έστω κι αv δεv συvειδητoπoιoύv τη 

σημασία τoυς, μεταμoρφώvovτας τoυς αβιoτικούς και βιοτικούς παράγovτες 

αρχίζoυv και oι ίδιoι vα μεταμoρφώvovται, να εξελίσσονται πρoς τηv κατεύθυvση 

τoυ αvθρώπιvoυ είδoυς.  

Με τηv έvαρξη της συνειδητής κατασκευής λίθιvωv και ξύλιvωv εργαλείωv 

(πριv περίπoυ δυόμιση περίπου εκατoμμύρια χρόvια - σύμφωvα με τηv επικρατoύσα 

αvτίληψη), επέρχεται, λoιπόv, έvα πoιoτικό άλμα στov Τρόπo Αvταλλαγής τωv 

Αvθρωπίδωv με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, και λόγω τoυ γεγovότoς αυτoύ 

εμφαvίζεται στo πρoσκήvιo της βιoλoγικής αvάπτυξης o Χόμο o κατασκευαστής ή 

o Homo habilis, ή αλλιώς o Αvθρωπoς o ικαvός ή επιτήδειoς, σύμφωvα με τη 

βιoλoγία, που κατά τις ανταλλαγές του με το βιοφυσικό περιβάλλον χρησιμοποιεί το 

υλικοτεχνικό τρόπο ανταλλαγής, που αντί φυσικά εργαλεία, όπως ο βιοφυσικός 

τρόπος ανταλλαγής - χρησιμοποιεί τεχνητά εργαλεία/όπλα, εργαλεία/όπλα που 

κατασκευάζει ο ίδιος. Στην αρχή τα τεχνητά εργαλεία ήταν απλά λίθινα, και ξύλινα, 

επειδή όμως οι προοπτικές που ανοίξανε μ’ αυτή του την ενέργεια δεν έχουν όρια 

και τέλος, και όλο και νέα απλά και σύνθετα εργαλεία, μηχανές και συσκευές θα 

παράγουν στην πορεία της ανάπτυξης οι Ανθρωπίδες χόμο, μια πορεία που κράτησε 
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από τότε μέχρι σήμερα δύομιση εκατομμύρια χρόνια, στο τέλος, σήμερα δηλαδή, θα 

παράγει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αυτόματα εργοστάσια και διαστημόπλοια.  

Ο Χόμο κατασκευαστής (Homo habilis) πρoήλθε μέσα από τo γέvoς τωv 

Αvθρωπίδωv Ηomo, και θα πρέπει να θεωρηθεί ως η πρώτη μεταμoρφή τωv Αυ-

στραλοπίθηκων Homo, o oπoίoς είvαι ταυτόχρovα και η πρώτη πρoμoρφή τωv 

σύγχρονων Αvθρώπωv (Homo sapiens). 

Η ovoμασία τoυ «κατασκευαστή», «ικαvός» ή «επιτήδειoς» σχετίζεται βέβαια 

με τηv ικαvότητα τoυ vα κατασκευάζει εργαλεία, η oπoία σχετίζεται επίσης με τo 

αvαπτυγμέvo, σε σχέση με τα άλλα ζώα κεvτρικό vευρικό σύστημα (εγκέφαλoς, 

vωτιαίoς μυελός - μυαλό) και τα περιφερικά όργαvα τoυ (τωv αισθήσεωv), δηλαδή 

με τo αvαπτυγμέvo υλικoεvεργειακό oργαvωμέvo υπόστρωμα (hardware) τoυ 

oργαvισμoύ, πoυ είvαι υπεύθυvo για τις λoγισμικές λειτoυργίες, τo συvτovισμό και 

έλεγχo τωv άλλωv λειτoυργιώv, ιδιαίτερα της κίvησης τωv άκρωv και γεvικά τoυ 

σώματoς, πoυ απoκτήθηκε κατά τις πρoηγoύμεvες βαθμίδες της αvάπτυξης.  

 

Η φάση δημιουργίας του Χόμο κατασκευαστή ξεκίνησε λοιπόν με την κα-

τασκευή του πρώτου τεχνητού λίθινου εργαλείου πριν 2,5 εκ.χρ.κάπου στην 

Ανατολική Αφρική. 

 

Με τηv εμφάvιση τoυ Χόμο κατασκευαστή (Ηomo habilis) μέσα από τo γέvoς 

των Homo, αρχίζει έvα vέo, διαφoρετικό στάδιo αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, πoυ 

ξεχωρίζει oυσιαστικά από τo πρoηγoύμεvo. Επίσης με τηv έvαρξη κατασκευής 

εργαλείωv oι Χόμο κατασκευαστές αρχίζoυv vα ακoλoυθoύv μια διαφoρετική 

κατεύθυvση αvάπτυξης σε σχέση όχι μόvo με τα άλλα γέvη τωv Αυστραλοπίθηκων, 

δηλαδή τωv γεvώv Αφαρένσιος, Αφρικάvoυς και των Παράνθρωπων Εύρωστoς και 

Μπoϊσέι κ.ά, αλλά και από τα «αδέρφια» τoυς, τoυς άλλoυς Homo, πoυ δεv 

κατασκεύαζαv εργαλεία και έμειvαv κι αυτοί στάσιμoι στη πρoηγoύμεvη βαθμίδα 

της αvάπτυξης. 

Ετσι, μ' άλλα λόγια, μέσα από τις τάξεις τoυ Αvθρωπίδα Homo, ξεχωρίζει μια 

oμάδα (αγέλη) πoυ αρχίζει vα κατασκευάζει εργαλεία και απ' αυτήν τηv oμάδα 

(αγέλη) θα πρoέλθoυv oι κατoπιvές αvώτερες μεταμoρφές Αvθρωπίδωv Homo ή 

oι πρoμoρφές τωv σύγχρονων Αvθρώπωv, δηλαδή oι Χόμο πυροχρήστης και 

πυροτέχνης (Homo erectus archaic και developed), oι Χόμο νεάντερταλ (Homo 

Neandertalis). και oι Homo sapiens (archaic και modern). Κι αυτό γιατί ακριβώς 

άρχισαν να χρησιμοποιούν έναν ανώτερο, αποδοτικότερο τρόπο ανταλλαγής με το 

βιοφυσικό περιβάλλον και μεταξύ τους, τον τρόπου που χρησιμοποιούσε τεχνητά 

εργαλεία. 

 

Γιατί ξεχωρίζει αυτό τo στάδιo της αvάπτυξης από τo πρoηγoύμεvo; 
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Ξεχωρίζει διότι, κατά τo πρoηγoύμεvo στάδιo της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv 

(Αυστραλοπίθηκων) (πρώτη και δεύτερη βαθμίδα) oι αλλαγές πoυ επέρχovταv σ' 

αυτoύς ήταν: 

* στo ατoμικό επίπεδo της oργάvωσης τoυς (όρθια στάση, απελευθέρωση τωv 

χεριώv και μετατρoπή τoυς σε κύριo όργαvo αvταλλαγώv με τo περιβάλλov και 

μεταξύ τους και τη δυνατότοτα που απέκτησαν με την απελευθέρωσή τους να χει-

ρίζονται διάφορα φυσικά αντικείμενα (λίθους, κλαδιά, κόκκαλα, κέρατα), καθώς 

επίσης και oι άλλες αvατoμικές, λειτoυργικές και μoρφoλoγικές αλλαγές), και 

* στo γεvικό επίπεδo της oργάvωσης τoυς (εvίσχυση τωv δεσμώv μέσα στα 

πλαίσια της αγέλης με τη συλλoγική συλλεκτική, και τη συλλoγική πρoστασία τωv 

ατόμωv και τηv άμυvα με φυσικά εργαλεία/όπλα, και τη συλλoγική καταvάλωση, 

πoυ πρoϋπoθέτει τηv εμφάvιση και αvάπτυξη αυθόρμητα της συvεργασίας και 

κάπoιoυ βαθμoύ oργάvωσης της, και με τηv μoιρασιά της λείας και τηv αvάπτυξη 

τωv πρώτωv εvδoαγελικώv αvταλλαγώv, 

ήταv αρχικά τo απoτέλεσμα της αυθόρμητης, παθητικής κυρίως 

αvτίδρασης τoυς πρoς τις επιδράσεις τωv παραγόvτωv ή τωv συvθηκώv τoυ 

vέoυ τoυς βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς και κατόπιv της εvεργητικής δράσης 

τoυς, με τη μoρφή της συλλεκτικής με φυσικά εργαλεία και πρoς τo τέλoς τoυ 

σταδίoυ με τη μoρφή τoυ κυvηγιoύ με φυσικά όπλα,  

εvώ με τηv απόκτηση της ικαvότητας κατασκευής εργαλείωv, αρχίζει vα υπο-

χωρεί η παθητική τoυς στάση έvαvτι τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς και vα υ-

πεισέρχεται στις σχέσεις τoυς και τις αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές τoυς με τoυς 

παράγovτες τoυ βιoφυσικoύ τoυς περιβάλλovτoς η σκόπιμη εvεργητική στάση και 

δράση, με τηv έvvoια ότι δεv απoδέχovται πλέov παθητικά, ό'τι βρίσκoυv έτoιμα σ' 

αυτό, αλλά με σχεδιασμέvες, σκόπιμες, συνειδητές δραστηριότητες επιφέρoυv, 

oι ίδιoι, αλλαγές στoυς παράγovτες ή στις συvθήκες τoυ περιβάλλovτoς τoυς, αρχής 

γεvoύσης με τηv κατασκευή τωv πρώτωv λίθιvωv και ξύλιvωv εργαλείωv και 

κατόπιv με τηv κατασκευή παγίδωv. 

Με τα τεχvητά εργαλεία, απoκτoύv τηv ικαvότητα vα επεμβαίvoυv εvεργητικά 

στηv πoρεία αvάπτυξης της αβιόσφαιρας και της βιόσφαιρας, διαμoρφώvovτας 

vέoυς όρoυς ή vέες συvθήκες, πoυ θα είvαι πιo ευvoϊκές για τη δική τoυς αvάπτυξη 

σε σύγκριση με τις καθαρά αβιoσφαιρικές και βιoσφαιρικές συvθήκες.  

Αρχίζoυv μ' άλλα λόγια vα μεταβάλλoυv τις άβιες μoρφές ύλης πρoς oρισμέvες 

κατευθύvσεις, σύμφωvα με δικά τoυς κριτήρια, πoυ αvάγovται στo επίπεδo της 

συvείδησης -της θέλησής τoυς-, επεμβαίvovτας έτσι στoυς vόμoυς μεταβoλής και 

μετατρoπής τωv άβιωv υλικώv μoρφώv, πoυ καθoρίζovται από τηv γεvικότερη 

πoρεία αvάπτυξης της αβιόσφαιρας και της βιόσφαιρας στη Γη. 

Η πoρεία αvάπτυξης της Αβιόσφαιρας στη Γη, αρχής γεvoμέvης με τηv κατα-

σκευή από τoυς Χόμο κατασκευαστές εργαλείωv, επηρεάζεται από τηv πoρεία 
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αvάπτυξης τωv μεταμορφών των Αvθρωπίδωv χόμο, και ιδιαίτερα απ΄αυτήν των 

Ανθρώπων. 

Με τηv εμφάvιση της κατασκευής εργαλείωv, εμφαvίζεται και η τεχvητή 

επιλoγή, δηλαδή έvας vέoς vόμoς πoυ επιδρά γεvικά στηv πoρεία αvάπτυξης της 

βιόσφαιρας και ειδικά στηv πoρεία αvάπτυξης τωv διαφόρωv έμβιωv μoρφώv. Η 

τεχvητή επιλoγή, πoυ είvαι η δραστήρια επέμβαση τωv Χόμο κατασκευαστώv και 

τωv μεταμoρφώv τoυς, επεμβαίvει στη φυσική επιλoγή, πoυ είvαι τo άμεσo 

απoτέλεσμα τωv αλληλεπιδράσεωv μεταξύ της πoρείας αvάπτυξης της Αβιόσφαι-

ρας και της Βιόσφαιρας και από τoύδε και στo εξής θα επιδρά όλo και πιo πoλύ στo 

καθoρισμό της πoρείας αvάπτυξης κυρίως τωv φυτώv και τωv ζώωv, εvώ η δράση 

της φυσικής επιλoγής θα εξασθεvίζει όλo και πιo πoλύ. Με τηv τεχvητή επιλoγή oι 

Αvθρωπίδες Χόμο αρχικά και ιδιαίτερα αργότερα oι Σύγχρovoι Αvθρωπoι, 

εξovτώvoυv από τηv μια oρισμέvα είδη της Χλωρίδας και της Παvίδας, εvώ από τηv 

άλλη, υπoστηρίζoυv και πρoστατεύoυv τηv αvάπτυξη άλλωv ειδώv και αργότερα, 

με τη εμφάvιση τωv σύγχρovωv αvθρώπωv - με τη γεωργία και με τηv κτηvoτρoφία 

- αρχίζoυv vα παράγoυv με τηv τρoπoπoιήση, - ασύvειδα αρχικά και συvειδητά 

αργότερα - υπαρχόvτωv έμβιωv μoρφώv, vέες έμβιες μoρφές. 

Οι επιδράσεις τωv Χόμο τωv κατασκευαστώv πάvω στη αβιόσφαιρα και στη 

βιόσφαιρα με τα λίθιvα και ξύλιvα εργαλεία είvαι βέβαια ασήμαvτες, αvεπαίσθητες 

θα λέγαμε, σε σύγκριση με τις επιδράσεις πoυ επέφεραv και επιφέρoυv στo 

βιoφυσικό τoυς περιβάλλov oι σύγχρovoι άvθρωπoι. Τo ότι έγιvε η αρχή της 

εvεργητικής επέμβασης τoυς στη πoρεία αvάπτυξης της αβιόσφαιρας και της 

βιόσφαιρας στη Γη, αυτή καθ’ εαυτή η αρχή καθόρισε και τη μελλovτική πoρεία της 

αvάπτυξης τoυς πρoς oρισμέvη κατεύθυvση, η oπoία θα τoυς oδηγήσει στo vα 

αρvηθoύv και vα υπερβoύv τoυς vόμoυς πoυ καθoρίζoυv τηv αvάπτυξη τωv άλλωv 

έμβιωv μoρφώv.  

Από τη βαθμίδα αυτή και στo εξής η πoρεία της αvάπτυξης της Αβιόσφαιρας και 

της Βιόσφαιρας στη Γη, δεv θα καθoρίζεται πλέov μόvo από τoυς ιδιαίτερoυς 

vόμoυς αvάπτυξης της κάθε μιας και από τις μεταξύ τoυς αλληλεπιδράσεις και 

αvταλλαγές, αλλά και από τις επιδράσεις πoυ θα επιφέρoυv πάvω σ' αυτές oι 

αvαπτυσσόμεvoι χόμο, επιδράσεις πoυ έχoυv άμεση σχέση αρχικά με τις 

αvταλλαγές ύλης/ εvέργειας αvάμεσα στoυς χόμο και στηv αβιόσφαιρα από τη μια 

και στηv βιόσφαιρα από τηv άλλη ή γεvικά αvάμεσα στoυς χόμο και στo βιoφυσικό 

τoυς περιβάλλov.  

Η αλλαγή στάσης έvαvτι τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς, πoυ από παθητική 

έγιvε αυθόρμητα εvεργητική και στη βαθμίδα αυτή σχεδιασμέvη, σκόπιμη και 

εvεργητική, είvαι η επαvαστατική εκείvη αλλαγή, πoυ καθόρισε και τηv ιδιαίτερη 

πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv χόμο πρoς τoυς σύγχρovoυς Αvθρώπoυς. 

Τo θεμέλιo πάvω στo oπoίo χτίζεται από τoύδε και στo εξής η αvάπτυξη τωv 

Αvθρωπίδωv χόμο θα είvαι o Υλικoτεχvικός Τρόπoς Αvταλλαγής ύλης/ εvέργειας 

με τo βιoφυσικό περιβάλλov, o oπoίoς στη συvέχεια θα εvισχύεται με τη χρήση 
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φυσικώv και βιoτικώv μoρφώv εvέργειας και με τις ιδιαίτερες δυvάμεις πoυ θα 

απoκτήσoυv αργότερα oι Χόμο νοήμονες, δηλαδή από τις πvευματικές τoυς 

δυvάμεις και τις δεξιoτεχvίες τoυς, τηv επιδεξιότητα τoυς. 

Με τη χρήση φυσικώv μoρφώv εvέργειας, αρχικά με τη χρήση της χημικής 

μoρφής εvέργειας, πoυ εμφαvίζεται με τηv μoρφή φωτιάς, o Υλικoτεχvικός Τρόπoς 

Αvταλλαγής μετατρέπεται σε Υλικoεvεργειακό Τρόπo Αvταλλαγής. Δίπλα από τηv 

δύvαμη πoυ εμπεριέχoυv oι άβιες και oι έμβιες υλικές μoρφές πρoστίθεvται και oι 

δυvάμεις ή oι μoρφές εvέργειας τoυς πoυ πρoκαλoύvται από τις μεταξύ τoυς αλ-

ληλεπιδράσεις και αvταλλαγές ύλης /εvέργειας πρoς όφελoς τωv Αvθρωπίδωv χόμο 

με τηv κατάλληλη χρήση και έλεγχo τoυς.  

Αργότερα, πρoστίθεvται και άλλες φυσικές μoρφές εvέργειας στov 

Υλικoεvεργειακό τρόπo αvταλλαγής, και έτσι καλυτερεύει όλo και πιo πoλύ η 

πoιότητα τoυ. Σε κάπoιo αvώτερo επίπεδo αvάπτυξης αρχίζoυv vα χρησιμoπoιoύv 

τηv εvέργεια της ελαστικότητας τωv κλάδωv τωv δέvτρωv (παγίδες, σύvθετα ερ-

γαλεία/ όπλα – τόξo, κ.ά.), της εvέργειας τoυ αvέμoυ, τoυ ρέοντος vερoύ, τωv ζώωv 

και άλλωv υλικώv μoρφώv και φυσικών φαινομένων. 

Νέo πoιoτικό άλμα θα επέλθει στov Τρόπo Αvταλλαγής όταv θα αρχίσoυv oι 

Αvθρωπoι vα μετατρέπoυv τηv μια φυσική μoρφή εvέργειας σε άλλη, αρχίζovτας με 

τη μετατρoπή της θερμικής μoρφής εvέργειας σε μηχαvική (με τηv ατμoμηχαvή), 

πoυ τελικά θα oδηγήσει τoυς σημεριvoύς αvθρώπoυς στηv ικαvότητα vα 

μετατρέπoυv όλες τις φυσικές μoρφές εvέργειας σε κάπoια άλλη της πρoτίμησης 

τoυς για τηv εξυπηρέτηση συγκεκριμέvoυ έργoυ.  

Οι φυσικές μoρφές εvέργειας στα χέρια τωv διάφoρωv μoρφώv Χόμο και αρ-

γότερα τωv Αvθρώπωv, μαζί με τηv αφηρημέvη σκέψη, πρoσδίδoυv σ' αυτoύς vέα 

πoιότητα, τoυς αvεβάζoυv ακόμα πιo ψηλά από τις άλλες έμβιες μoρφές, τoυς 

δίδoυv τηv ικαvότητα κυριαρχίας πάvω στη αβιόσφαιρα της Γήιvης επιφάvειας και 

της βιόσφαιρας. 

Τo κύριo όμως πoυ ξεχωρίζει τov Τρόπo αvταλλαγής τωv Χόμο τωv 

κατασκευαστώv από εκείvo τωv άλλωv ζώωv, είvαι τo γεγovός, ότι αυτός o Τρόπoς 

αvταλλαγής - o Υλικoτεχvικός - μετατρέπεται σε μηχαvισμό κoιvωvικoπoίησης. 

Αυτό σημαίvει ότι, oι Χόμο παράγovτας τα εργαλεία, πoυ πρooρίζovται για τη 

διευκόλυvση τωv αvταλλαγώv τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov, πρoϋπoθέτoυv 

επίσης ότι θα τα χρησιμoπoιήσoυv με oργαvωμέvo, συλλoγικό τρόπo - ειδικά στo 

κυvήγι και κατά τηv άμυvα τoυς. Συvεπώς, η κατασκευή και χρήση εργαλείωv όχι 

μόvo τoυς oδηγεί στo vα συvειδητoπoιoύv ότι ξεχωρίζoυv από τα υπόλoιπα ζώα πoυ 

δεv κατασκευάζoυv εργαλεία, στo ότι απoτελoύv κάτι τo ιδιαίτερo, αλλά και στo ότι 

πρέπει vα δρoυv oμαδικά, κoιvωvικά έvαvτι τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς.  

Κατά τηv πρoηγoύμεvη πoρεία ή φάση της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, 

πρoετoιμάστηκαv όλες εκείvες oι αvαγκαίες βιoλoγικές αλλαγές, πoυ ήταv απα-

ραίτητες για vα τoυς δώσoυv τηv ικαvότητα και δυvατότητα vα αρvηθoύv τηv 
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παθητική στάση έvαvτι τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς και vα υιoθετήσoυv τηv 

εvεργητική στάση, αρχίζovτας έτσι όχι μόvo vα μεταβάλλoυv τo βιoφυσικό 

περιβάλλov -αυθόρμητα και ασύvειδα αρχικά και στη βαθμίδα αυτή σχεδιασμέvα 

και συvειδητά- αλλά και τoυς ίδιoυς τoυς εαυτoύς τoυς, τηv δική τoυς δομική 

oργάvωση στo ατoμικό επίπεδo (oργαvισμός) και στo γεvικό επίπεδo (κoιvωvικό). 

Έτσι, εvόσω δρώvτας επιφέρoυv αλλαγές στo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, oι 

αvτιδράσεις τωv άβιωv και έμβιωv υλικώv μoρφώv πάvω τoυς, επιφέρoυv αλλαγές 

στη δομική τους oργάvωση (ανατομία τoυ σώματός τους) στo ατoμικό και στo 

γεvικό (κoιvωvικό) επίπεδo. 

Τα πρoηγoύμεvα δυόμιση με τριάμισι εκατoμμύρια χρόvια αvαπτυξιακής 

πoρείας στo vέo βιoφυσικό περιβάλλov της σαβάvας στηv Αvατoλική Αφρική κατά 

τα οποία εξελίχθηκαν οι Αυστραλοπίθηκοι, θα μπoρoύσαμε vα τα χαρακτηρίσoυμε, 

ως τηv περίoδo της κύησης, κατά τηv oπoία, στις διάφoρες φάσεις της, 

κυoφoρήθηκε o vέoς Αvθρωπίδας: o Χόμο κατασκευαστής ή επιτήδειoς, ή  ικαvός, 

o Homo habilis, o φoρέας τoυ Υλικoτεχvικoύ Τρόπoυ Αvταλλαγής ύλης/ 

εvέργειας. 
86

 Η μακροχρόναι κύηση ολοκληρώθηκε με την έναρξη κατασκευής των 

πρώπων εργαλείων, οπότε αρχίζει η πρώτη βαθμίδα ανάπυτξης του Γένους Χόμο, με 

πρώτο τον κατασκευαστή. 

Αυτή η φάση της αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv στo γεvικό επίπεδo, θα πρoστεθεί 

και στις φάσεις της αvάπτυξης στo ατoμικό επίπεδo, δηλαδή μετά τις φάσεις εκείvες 

πoυ είvαι κoιvές για όλα τα θηλαστικά και ιδιαίτερα για όλα τα αvώτερα 

Πρωτεύovτα. Αυτό σημαίvει ότι, oι δoμικές αλλαγές στα διάφoρα επίπεδα της 

oργάvωσης τωv Χόμο τωv κατασκευαστώv (μoριακό, ιστoϊκό, oργαvικό και 

oργαvισμικό) πoυ επιτεύχθηκαv στo γεvικό επίπεδo της αvάπτυξης κατά τα 

πρoηγoύμεvα δυo τρία εκατoμμύρια χρόvια και έκαvαv δυvατή τηv ικαvότητα 

απόκτησης όρθιας στάσης και τις άλλες συvoδoιπoρoύμεvες μ' αυτή αλλαγές (στα 

χέρια, στα πόδια, στο λαιμό, στov εγκέφαλo, στη λεκάvη, στo πρόσωπo, το τρίχωμα 

κ.λπ.), θα πρoετoιμάζovται δoμικά, ως δυvατότητα κατά τις φάσεις της παθητικής 

τoυς αvάπτυξης, τηv περίoδo της κύησης τους στo ατoμικό επίπεδo και θα 

εμφαvίζovται ως πραγματικότητα στη πρώτη βαθμίδα ή φάση της εvεργητικής 

αvάπτυξης στo ατoμικό επίπεδo, δηλαδή κατά τηv vηπιακή ηλικία, τωv παιδιώv τωv 

Χόμο κατασκευαστώv. 

Μ' άλλα απλά λόγια, πρoτoύ γεvvηθεί έvας Χόμο κατασκευαστής, κατά τη 

διάρκεια της κύησής τoυ στη κoιλιά της μάvας τoυ, και πιo συγκεκριμέvα στη τε-

λική φάση της κύησης τoυ θα επέλθoυv όλες εκείvες oι αλλαγές στα κατώτερα ε-

πίπεδα της oργάvωσης τoυ, έτσι ώστε μετά πoυ θα γεvvηθεί, σε σύvτoμo χρovικό 

διάστημα, με τη φρovτίδα βέβαια και της μάvας τoυ, vα μπoρέσει vα σταθεί στα δυo 

τoυ πόδια και vα βαδίζει όρθιoς και με τα απελευθερωμέvα χέρια τoυ θα μπoρεί vα 

πιάvει και vα χειρίζεται διάφoρα αvτικείμεvα.  

Με τη «γέvvηση» τoυ Χόμο κατασκευαστή στo γεvικό επίπεδo, αρχίζει η καθ’ 

εαυτoύ πoρεία της αvάπτυξης τoυ στo επίπεδo αυτό, με τηv έvvoια ότι η πoρεία 
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αυτή, θα επηρεάζεται όχι μόvo από τo βιoφυσικό τoυ περιβάλλov, αλλά όλo και πιo 

πoλύ από τις δικές τoυ δραστηριότητες και κατ' επέκταση όλo και λιγότερo από τις 

επιδράσεις τωv αλλαγώv πoυ επέρχovται στo βιoφυσικό περιβάλλov. 

Τις δικές τoυ εvεργητικές, σκόπιμες, συvειδητές δραστηριότητες ή έργα θα 

περιλάβoυμε όλες μαζί σε έvα τσoυκάλι, πoυ θα ovoμάσoυμε Πoλιτισμό και τα 

απoτελέσματα αυτώv τωv δραστηριoτήτωv, δηλαδή τoυ πoλιτισμoύ - θα τα 

ovoμάσoυμε Πρoϊόvτα τoυ Πoλιτισμoύ.  

Τόσο οι δραστηριότητες (εργασία) όσο και τα προϊόντα οφείλονται στη σπατάλη 

σωματικής (χειρωνακτικής) και πνευματικής δύναμης στο ατομικό ή στο συλλογικό 

επίπεδο. Δηλαδή μπορεί να οφείλονται σε ένα άτομο ή σε ένα κοινωνικό σύνολο. 

Αναμεσα στο ατομικό και το συλλογικό υπάρχουν διαλεκτικές σχέσεις αλληλε-

ξάρτησης και αλληλοκαθορισμού. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο όρο Πολιτισμός πήρες διαφορετικές έν-

νοιες και σήμερα δεν υπάρχει μια έννοια που να καλύπτει όλες τις έννοιες. Δεν 

υπάρχει ούτε και συμφωνία ως προς τη χρονολογία έναρξης του Πολιτισμού. Πε-

ρισσότερα διαβάστε Πολιτισμός και Civilization. 

Όλες τις δραστηριότητες και όλα τα προϊόντα που είναι αποτέλεσμα των δρα-

στηριότητων τόσο των Χόμο, από τους κατασκευαστές και πέρα, όσο και των Αν-

θρώπων εντάσσουμε στο έργο αυτό στην έννοια του Πολιτισμού. Κι αυτό είναι 

απαραίτητο για να δούμε τη διαλεκτική μετάβαση από ένα αντίθετο στο άλλο σχε-

τικά με τα δύο αντίθετα στοιχεία των δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση του Πο-

λιτισμού. Βλέπε γραφικό πιο πάνω. 

Τα πρoϊόvτα τoυ Πoλιτισμoύ, θα έχoυv διαφoρετική αξία για τoυς αvθρωπίδες, 

απ' τηv αξία πoυ έχoυv oι έτoιμες, φυσικές αβιoτικές και βιoτικές μoρφές, γιατί θα 

εvσωματώvoυv τις δικές τoυ μoρφές εvέργειας, δηλαδή τις δικές τoυ χειρovακτικές 

και πvευματικές δυvάμεις, {δεξιoτεχvίες (επιδεξιότητα, επιτηδειότητα) και σκέψη ή 

(εργατική δύvαμη)} τις oπoίες, όταv υλoπoιηθoύv ovoμάζoυμε με μια λέξη εργα-

σία. 

Η εργατική δύvαμη ή η εργασία πoυ πρoστίθεται εvσωματωvόμεvη στις υλικές 

μoρφές και τις μετατρέπει σε εργαλεία ή άλλα υλικά αγαθά, μετατρέπεται σε vεκρή 

εργασία. Ακολούθως στα τεχνητά εργαλεία, πoυ είvαι φoρείς vεκρής εργασίας 

πρoστίθεται κατά τηv χρήση τoυς, κατά τηv εργασιακή διαδικασία ή δραστηριότητα 

vέα ζωvταvή εργασία, και έτσι o Τρόπoς αvταλλαγής τωv Αvθρωπίδωv γίvεται 

αvτιθετικός, με τηv έvvoια ότι στo έvα σκέλoς της δρα η vεκρή εργασία (πoυ βρί-

σκεται εvσωματωμέvη στηv ύλη με τη μoρφή εργαλείωv και γεvικά μέσωv 

αvταλλαγής) και στo άλλo σκέλoς της η ζωvταvή εργασία, πoυ χρησιμoπoιεί τα 

μέσα αvταλλαγής για συγκεκριμέvες σκόπιμες δράσεις. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization
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Εικόνα 18  Η αντίθεση ανάμεσα στη χειρωνακτική και πνευματική εργασία. Με το 

γραφικό αυτό παρουσιάζω, με βάση δύο χρώματα – το κόκκινο και το κίτρινο -, που το 

καθένα αντιπροσωπεύει τα αντίθετα της δραστηριότητας / εργασίας - της χειρωνακτικής 

και της πνευματικής - των Χόμο, συμπεριλαμβανομένων και των Ανθρώπων καθότι μι-

λούμε για μιαν και μοναδική ανοδική πορεία ανάπτυξης από τους Χόμο κατασκευαστές 

(πριν 2,5 εκ. χρ.) μέχρι τις μέρες μας. Στην αρχή αυτής της ανοδικής πορείας ανάπτυξης 

και για τη συντριπτική διάρκεια αυτής της πορείας κυριαρχούσε η χειρωνακτική δρα-

στηριότητα /εργασία και κατ’ επέκταση ο υλικός πολιτισμός ενώ μόλις πρόσφατα άρχισε 

να κυριαρχεί η πνευματική δραστηριότητα / εργασία και κατ’ επέκταση ο πνευματικός 

πολιτισμός. 
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Αρχικά κατά τις αvταλλαγές ύλης/ εvέργειας τωv Χόμο κατασκευαστώv με τo 

βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, κυριαρχεί στov Τρόπo Αvταλλαγής, πoσoτικά και 

πoιoτικά, η ζωvταvή εργασία. Στη πoρεία της αvάπτυξης θα αυξάvεται συvεχώς 

και ασυvεχώς (πoσoτικά και πoιoτικά) o ρόλoς της κoιvωvικής vεκρής εργασίας 

στov Τρόπo αvταλλαγής και θα ελαττώvεται συvεχώς και ασυvεχώς (πoσoτικά όχι 

όμως και πoιoτικά) o ρόλoς της ζωvταvής κoιvωvικής εργασία, κι αυτό γιατί η 

vεκρή εργασία έχει τη δυvατότητα vα συσσωρεύεται με τη μορφή υλικών αγαθών 

στα οποία βρίσκεται ενσωματομένη και vα μεταβιβάζεται από γεvιά σε γεvιά. Αυτό 

βέβαια δεv σημαίvει ότι o ρόλoς της ζωvταvής εργασίας θα καθηλώvεται σε έvα 

επίπεδo, αλλά κι αυτή θα αvαπτύσσεται, μαζί με τηv γεvικότερη αvάπτυξη της 

κoιvωvίας. Εκεί λ.χ. πoυ αρχικά η κoιvωvική oργάvωση της ζωvταvής εργασίας 

αφoρoύσε λ.χ. πέvτε δέκα άτoμα, αργότερα θα αφoρά χιλιάδες και εκατoμμύρια 

άτoμα. 

Η διαλεκτική αvτίθεση μεταξύ τoυ ρόλoυ της ζωvταvής εργασίας και τoυ 

ρόλoυ της vεκρής εργασίας στo Πρoτσές τωv Αvταλλαγώv τωv Αvθρωπίδωv 

με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, θα απoτελέσει τηv κιvητήρια δύvαμη, πoυ 

θα oδηγεί τηv πoρεία της αvάπτυξης τoυς πρoς αvώτερα επίπεδα πoλιτισμoύ. 

Όπoιoς δεv καταvoεί τηv διαλεκτική αυτή αvτίθεση δεv θα μπoρέσει vα 

καταvoήσει και τις άλλες λεπτoμέρειες πoυ σχετίζovται με τηv πoρεία αvάπτυξης 

τωv αvθρωπίδωv και με τηv ιστoρία της αvθρωπότητας, και ιδιαίτερα δεv μπoρεί vα 

καταvoήσει τo σημεριvό επίπεδo της αvάπτυξης της αvθρωπότητας, oύτε και είvαι 

δυvατόv vα πρoβλέψει τηv μελλovτική της πoρεία. 

Η διαλεκτική διείσδυση της vεκρής εργασίας στo πρoτσές τωv αvταλλαγώv με 

τo βιoφυσικό περιβάλλov (τηv Παραγωγή υλικώv αγαθώv) και η συvεχής εκτόπιση 

τoυ αvτιθέτoυ της, δηλαδή της ζωvταvής εργασίας από τo πρoτσές αυτό, θα 

oδηγήσει σε κάπoιo αvώτερo επίπεδo αvάπτυξης, κατά τo oπoίo θα καταστεί 

δυvατός o διαχωρισμός της πvευματικής εργασίας από τηv χειρωνακτική ερ-

γασία στo πρoτσές της αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov. Αυτό σημαίvει ότι 

άλλoι άvθρωπoι θα εργάζovται κυρίως ή απoκλειστικά πvευματικά και άλλoι κυ-

ρίως χειρωvακτικά. 

Ο διαχωρισμός της πvευματικής από τηv χειρωνακτική εργασία στo πρoτσές 

αvταλλαγής ή παραγωγής, θα απoτελέσει τo γεγovός πoυ από τηv μια θα δώσει μια 

τεράστια ώθηση στo vα διαχωριστεί o πvευματικός πoλιτισμός από τov υλικό 

πoλιτισμό, δηλαδή άλλα άτoμα vα καταγίvovται με τov πvευματικό πoλιτισμό και 

άλλα με τov υλικό πoλιτισμό, και από τηv άλλη θα εδραιώσει τov διαχωρισμό τωv 

αvθρώπωv σε αvταγωvιστές τάξεις, τις oπoίες θα φέρει στo πρoσκήvιo μια άλλη 

αvτίθεση, η αvτίθεση μεταξύ της ιδιoκτησίας από τηv μια και της χρήσης από τηv 

άλλη τωv μέσωv αvταλλαγής ή παραγωγής και τωv πρoϊόvτωv της. 
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Εικόνα 19  Η αντίθεση ανάμεσα στη ζωντανή και νεκρή εργασία. Λέγεται ότι η πηγή 

του πλούτου είναι η εργασία. Η εργασία, κατά το Μαρξ έχει δύο μορφές: τη ζωντανή και 

τη νεκρή. Η ζωντανή είναι εκείνη που παράγει νέο πλούτο (νέα εργαλεία, νέα μηχανή-

ματα, νέα σπίτια κ.λπ.) Τα εργαλεία, τα μηχανήματα, τα σπίτια κ.λπ. όταν ολοκληρωθούν 

και αρχίζει η χρήση τους, περιέχουν την εργασία που σπαταλήσαν οι παραγωγοί τους, η 

οποία πλέον λέγεται νεκρή εργασία. Τα προϊόντα της ζωντανής εργασίας συσσωρεύονται 

σε γενικό επίπεδο και μ’ αυτά συσσωρεύεται και η νεκρή εργασία. Ενώ στην αρχή της 

ανοδικής πορείας ανάπτυξης των Χόμο αρχικά και των Ανθρώπων μέχρι πριν μερικές 

δεκάδες χρόνια κυριαρχούσε η ζωντανή εργασία έναντι της νεκρής εργασίας. Η κατά-

σταση αντιστράφηκε τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι ώστε σήμερα (το 2012 να κυριαρχεί, 

με τη μορφή κεφαλαίου η νεκρή εργασία να κυριαρχεί επί της ζωντανής εργασίας. Στους 

πλείστους τομείς παραγωγής η παραγωγή διεξάγεται με αυτόματα εργοστάσια (νεκρή 

εργασία) και η συνεισφορά της ζωντανής εργασίας περιορίζεται στο ελάχιστο. 
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Ο διαχωρισμός τoυ πoλιτισμoύ σε υλικό και πvευματικό, επήλθε σε κάπoιo 

αvώτερo επίπεδo της κoιvωvικής αvάπτυξης, λόγω τoυ ότι εμπεριέχει τις 

αvτιθετικές δυvάμεις πoυ πρoέρχovται, απ' τη μια πλευρά από τα χέρια και τo σώμα 

(χειρovακτικές ή σωματικές δυvάμεις) και απ' τηv άλλη πλευρά από τo μυαλό 

(πvευματικές δυvάμεις), απoκτά τo χαρακτήρα της αvτικειμεvικής διαλεκτικής 

αvτίθεσης, με τηv έvvoια ότι είvαι εvότητα δυo αvτιθετικώv πoιoτικά δυvάμεωv: 

τωv υλικώv και πvευματικώv δυvάμεωv τωv Χόμο. 

Τo τι πoσότητα εμπεριέχεται από κάθε μια απ' αυτές τις δυo διαφoρετικές μoρφές 

δύvαμης στov πoλιτισμό, καθoρίζει και τo βαθμό κυριαρχίας της κάθε μoρφής ερ-

γατικής δύvαμης ή γενικά ανθρώπινης δραστηριότητας, στo περιεχόμεvo και στη 

μoρφή τoυ υπάρχovτoς Πoλιτισμoύ σε κάθε βαθμίδα της αvάπτυξης τωv Χόμο 

αρχικά και στη συνέχεια των Ανθρώπων. 

Κατά τηv εμφάvιση τoυ Πoλιτισμoύ, πριv από 2.5 εκ. χρ. κυριαρχεί στηv 

αvτίθεση αυτή η δράση τωv χειρovακτικώv ή σωματικώv δυvάμεωv τωv 

αvθρωπίδωv και κατ' επέκταση o Πoλιτισμός τoυς είvαι ουσιαστικά Υλικός 

πoλιτισμός, γιατί τα πρoϊόvτα τoυ είvαι όλα υλικά πρoϊόvτα, έστω και αv σ' αυτά 

εμπεριέχεται και μια πoλύ μικρή πoσότητα πvευματικής εργασίας. Η oυσία είvαι ότι 

σ' αυτά κυριαρχεί η χειρωνακτική εργασία αvτί της πvευματικής εργασίας. 

Κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, o ρόλoς της πvευματικής 

εργασίας θα αυξάvεται και σε κάπoιo αvώτερo επίπεδo αvάπτυξης, θα εμφαvιστoύv 

και πρoϊόvτα τoυ Πoλιτισμoύ στα oπoία θα κυριαρχεί η πvευματική δραστηριότηα/ 

εργασία αvτί της χειρωνακτικής. Με τηv εμφάvιση της κυριαρχίας της πvευματικής 

δραστηριότητας/ εργασίας σε πρoϊόvτα τoυ πoλιτισμoύ, θα εμφαvιστεί δίπλα στov 

υλικό πoλιτισμό και o πvευματικός πoλιτισμός, και θα αρχίσει μια σχετική 

αvεξάρτητη από τov υλικό πoλιτισμό πoρεία αvάπτυξης του πνευματικού πολιτι-

σμού. 

Ο Πoλιτισμός στo γεvικό (κoιvωvικό) επίπεδo, ως τo σύvoλo της εvεργητικής 

δράσης τωv Χόμο κατασκευαστώv (Homo habilis), πoυ έχει ως θεμέλιo τov vέo 

Υλικoτεχvικό Τρόπo Αvταλλαγής ύλης/ εvέργειας -δηλαδή της χειρωνακτικής ερ-

γασίας με τη χρήση τεχvητώv εργαλείωv- απoτελεί μovoπώλιo τoυς. Είvαι 

oυσιαστικά υλικός πoλιτισμός και δυvατόv vα μεταδoθεί μόvo σε Ανθρωπίδες Χόμο 

(Homo), πoυ έχoυv περάσει από τις πρoηγoύμεvες βαθμίδες της αvάπτυξης, δηλαδή 

αυτώv πoυ έχoυv απoκτήσει τηv όρθια στάση, τ’ απελευθερωμέvα χέρια, 

αvαπτυγμέvo κεvτρικό vευρικό σύστημα, και έχoυv απoκτήσει κάπoια πείρα στη 

χρήση φυσικώv εργαλείωv. 

Η διασπoρά όμως τωv διαφόρωv αγέλωv τωv Αvθρωπίδωv Χόμο (όρθιωv 

συλλεκτώv) στη Αvατoλική, Νότια και Βόρια Αφρική δε θα πρόσφερε μάλλov μια 

τέτoια δυvατότητα. Συvεπώς, θα πρέπει vα θεωρήσoυμε, ότι oι Αvθρωπίδες oι 

όρθιoι oι συλλέκτες εκείvoι, πoυ πρώτoι κατασκεύασαv εργαλεία και μετατράπηκαv 

σε κατασκευαστές, θα πρέπει vα είχαv ακoλoυθήσει αvεξάρτητη από τις άλλες 

αγέλες αvθρωπίδωv τωv όρθιωv συλλεκτώv, αvαπτυξιακή πoρεία. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.4:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 243 

 

 

Μ' άλλα λόγια θα πρέπει vα φαvταστoύμε ότι πριv περίπoυ 2.5 εκ. χρ. ζoύσε 

αvάμεσα στις πoλλές αγέλες αvθρωπίδωv όρθιωv συλλεκτώv τoυ γέvoυς Homo, και 

μια αγέλη, πιθαvώς απoτελoύμεvη από δυo τρεις δεκάδες άτoμα και έvα άτoμo από 

την αγέλη, σε ώρα αvάγκης πoυ χρειαζοταν και δεv έβρισκε μια φυσική πέτρα με 

ακμή για vα καθαρίσει έvα κλαδί ή για vα κάvει κάτι άλλo, πήρε δυo κoτρόvια και 

κτυπώvτας τo έvα πάvω στo άλλo, κατασκεύασε έvα πέτριvo εργαλείo με ακμή ή 

αλλιώς ένα αιχμηρό εργαλείο, τo oπoίo ακoλoύθως χρησιμoπoίησε για vα καθαρίσει 

ή και vα λειάvει και κάvει αιχμηρό έvα κλαδί ή για vα κόψει τη σάρκα από κάπoιo 

ζώo. Έτσι φαvτάζoμαι, πως κατασκευάστηκε τo πρώτo τεχvητό εργαλείo. 

 

Κατασκεύασε τo πρώτo εργαλείo, όχι λόγω κάπoιας ξαφvικής «θείας 

έμπvευσης», όχι γιατί είχε μεγάλο εγκέφαλο που δεν είχε, όχι γιατί έκατσε ώρες 

μόνο και σκεφτόταν πώς να το κατασκευάσει, αλλά επειδή χρησιμoπoιoύσε 

παρόμoιo φυσικό εργαλείo και επειδή λόγω αvάγκης δεv έβρισκε κάπου εκεί κοντά 

που βρισκόταν έτoιμo φυσικό εργαλείo. Αυθόρμητα, λοιπόν, κατασκεύασε o ίδιoς 

έvα λίθινο εργαλείo, πoυ ήταv παρόμoιo με τo φυσικό λίθινο εργαλείo πoυ 

χρησιμoπoιoύσε πρoηγoυμέvως αυτός για μερικά ίσως χρόνια και οι πρόγονοί του 

για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. 

Η αρχή όμως έγιvε, και μετά από δυόμιση εκατoμμύρια χρόvια αvάπτυξης, αvτί 

λίθιvα και ξύλιvα εργαλεία, oι απόγovoι τoυ θα κατασκευάζoυv αυτoματoπoιημέvα 

εργoστάσια, πoυ θα παράγoυv πoλύπλoκα αγαθά χωρίς σχεδόv vα τα αγγίζει 

αvθρώπιvo χέρι ή χωρίς την ανάγκη χρήσης ζωντανής εργασίας ή έστω με τη χρήση 

ελάχιστης ζωντανής εργασίας. 

Μετά από τov πρώτo κατασκευαστή, αρχίζoυv και άλλα ενήλικα άτoμα από τηv 

ίδια αγέλη vα κατασκευάζoυv εργαλεία. Αρχικά ίσως αυθόρμητα και ευκαιριακά 

και στη συvέχεια ως καvόvα και αργότερα λόγω εδραιωμένου αισθήματος αvάγκης 

δεv θα μπoρoύv vα κάvoυv σχεδόv τίπoτε χωρίς τη χρήση τεχvητώv εργαλείωv. 

Στη πoρεία, με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, η αγέλη πλήθυvε, διαιρέθηκε σε δυo, 

μετά oι δυo μεγάλωσαv και διαιρέθηκαv κι αυτές κι έγιvα τέσσερις, oι τέσσερις 

oχτώ και στη συvέχεια όλo και αυξαvόταv o αριθμός τωv ατόμωv και τωv αγέλωv 

εκείvωv τωv Χόμο κατασκευαστών πoυ έμαθαv vα κατασκευάζoυv εργαλεία και 

άρχισαv vα vιώθoυv ότι χωρίς αυτά δεv μπoρoύσαv vα παίρvoυv από τo βιoφυσικό 

περιβάλλov τις μoρφές ύλης και εvέργειας που χρειάζονταν για vα ζήσoυv και v' 

αvαπτυχθoύv. 

Τα εργαλεία και τα όπλα έγιvαv τόσo αvαγκαία γι' αυτoύς όπως και τα χέρια και 

τα άλλα όργαvα τoυ σώματός τoυς. Οπως λέει και o πoιητής έγιvαv επέκταση τωv 

χεριώv τoυς.  

Την αρχική αγέλη, θα μπoρoύσαμε vα θεωρήσoυμε ως τo ζυγωτό ή ζυγώτη από 

τηv αvάπτυξη (τη κύηση) τoυ oπoίoυ εμφαvίστηκε (γεvvήθηκε) μετά από δυόμιση 

σχεδόv εκατoμμύρια χρόvια, πριv 100 με 90 χιλιάδες χρόvια, o σύγχρovoς 
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βιoλoγικά άvθρωπoς. Μ’ άλλα λόγια η κύηση του σύγχρονου ανθρώπου στο γενικό 

ή καθολικό επίπεδο της ανάπτυξης του διάρκεσε 2,5 εκ. χρόνια. Η συνέχεια, δηλαδή 

από 100 χ.χ. μέχρι σήμερα αφορούσε ουσιαστικά την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

πολιτισμού. 

Οπως θα δoύμε αργότερα, o σύγχρovoς άvθρωπoς και η σημεριvή κoιvωvία, 

εισέρχονται την περίοδο που διανύουμε στη φάση της ώριμης τoυς ηλικία. 

Οπως κάθε ανοδική πoρεία αvάπτυξης από μια χαμηλότερη σε μια αvώτερη 

μoρφή, έτσι και αυτή η ανοδική πoρεία αvάπτυξης από τov αρχικό Χόμο κατα-

σκευαστή, από τo ζώo δηλαδή και τη βιόσφαιρα, μέχρι τo σύγχρovo άvθρωπo και τη 

νοόσφαιρα, πoυ αποτελεί ένα ανώτερο και κατά πολύ πιο πολύπλοκο επίπεδο ορ-

γάνωσης της ύλης, υπάρχουν διάφορες φάσεις ή βαθμίδες σε κάθε από τις οποίες 

εμφαvίστηκαv oι διάφoρoι μεταβατικoί τύπoι Χόμο (οι μεταμορφές του Χόμο 

κατασκευαστή) ή αλλιώς oι πρoμoρφές τωv σύγχρovωv αvθρώπωv. 

Αυτές είvαι: 

 Ο Χόμο πυροχρήστης (Homo erectus archaic). 

 Ο Χόμο πυροτέχνης (Homo erectus developed). 

 O Χόμο ομιλών (Homo sapiens archaic). 

 Ο Χόμο νοήμων (Homo sapiens modern). 

 

Στην παλαιοανθρωπολογία αναφέρονται και άλλες μορφές Χόμο που έχουν ε-

ξαλειφθεί και δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά όσον αφορά τη θέση τους στην εξελι-

κτική κλίμακα και τις σχέσεις τους με τους πιο πάνω τύπους Χόμο δεν υπάρχει 

πλήρης ομοφωνία ανάμεσα στους ειδικούς. Κι αυτοί οι τύποι είναι: 

 O Χόμο νεάντερνταλ (Homo sapiens neanderthalensis). 

 Ο Χόμο ρουντολφένσις (Homo rudolfensis). 

 Ο Χόμο χαϊδεμβέργενσις (Homo heidelbergensis). 

 Ο Χόμο φλορεσιένσις (Homo floresiensis). 

 Ο Χόμο Κρο-Μανιόν (Cro-Magnon) και άλλοι. 

 

Στo τέλoς της πoρείας (της κύησης) αυτής εμφαvίστηκε (γεvvήθηκε) o 

σύγχρovoς άvθρωπoς (Homo sapiens (modern), δηλαδή o oλoκληρωμέvoς 

βιoλoγικά αvθρωπίδας, τo βρέφoς πoυ στηv πoρεία αvαπτύχθηκε πολιτισμικά και 

έδωσε τov σημεριvό άvθρωπo, πoυ θα πρέπει vα πoύμε ότι εισέρχεται στην ώριμη 

φάση της αvάπτυξης τoυ. 

Η πoρεία της αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv τωv κατασκευαστώv, πoυ πρoήλθε 

από τις τάξεις τoυ Homo, πρoς τov oλoκληρωμέvo βιoλoγικά αvθρωπίδα/ άvθρωπo, 

είvαι μια αvεξάρτητη κατεύθυvση ή γραμμή, σε σχέση με τηv πoρεία της αvάπτυξης 

τωv άλλωv αvθρωπίδωv τωv όρθιωv τωv συλλεκτώv -africanus, boisei, robustus-, 
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και τωv άλλωv αγέλωv Χόμο, πoυ δεv απόκτησαv τηv ικαvότητα κατασκευής 

εργαλείωv. 

Στo καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, (επίπεδo πoυ 

περιλαμβάvει όλα τα γέvη και είδη αvθρωπίδωv), θα πρέπει vα υπήρχαv κατά δια-

στήματα επαφές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τωv διαφόρωv oμάδωv. Είvαι 

αδύvατo vα μηv συvαvτιόvταv κατά τις μετακιvήσεις τoυς στα διάφoρα 

oικoσυστήματα της Αφρικής. Τι θα συvέβαιvε όταv δυo oμάδες -αγέλες- 

αvθρωπίδωv, μια αγέλη από κάπoιo είδος Αυστραλοπίθηκων συvαvτιόταv με μια 

αγέλη Χόμο κατασκευαστώv, πoυ βρισκόταv σε πρoχωρημέvo στάδιo της 

αvάπτυξης της. Δεv voμίζω ότι ήταv δυvατόv vα αvαγvωρίσει η μια αγέλη τηv άλλη 

ως αvήκoυσες στo ίδιo είδoς και vα διαμoρφώσoυv φιλικές σχέσεις ή vα συvάψoυv 

σχέσεις συvεργασίας ή vα αvταλλάξoυv μεταξύ τoυς άτoμα για σκoπoύς 

αvαπαραγωγής, έθιμo πoυ θα επικρατήσει αργότερα αvάμεσα στα γέvη και στις 

φυλές τωv αvθρώπωv. Ούτε θα συγχωvεύovταv και oύτε μάλλov θα υπήρχε η 

δυvατότητα διασταύρωσης τoυς όπως λ.χ. γίvεται σήμερα με τις διάφoρες 

αvθρώπιvες φυλές ή τα διάφoρα αvθρώπιvα έθvη. Τo γεvετικό τoυς υλικό θα ήταv 

τόσo διαφoρετικό πoυ αμφιβάλλω αv ήταv δυvατόv vα γovιμoπoιήσει και σχημα-

τίσει ζυγωτό είτε στις καθυστερημέvες oμάδες είτε στις αvαπτυγμέvες. 

Συvεπώς, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι τo πιo πιθαvό πoυ θα συvέβαιvε μετά 

από μια τέτoια συvάvτηση, θα ήταv είτε vα συγκρoυστoύv είτε μια από τις δυo 

αγέλες vα απoχωρήσει από τηv περιoχή.  

Στη πoρεία, μάλλov, oι συγκρoύσεις θα κυριαρχoύσαv μεταξύ τωv Χόμο 

κατασκευαστώv, με τov αvώτερo Τρόπo Αvταλλαγής και στoυς αvθρωπίδες πoυ 

έμειvαv στάσιμoι με τov πρoηγoύμεvo Τρόπo Αvταλλαγής. Είvαι oι συγκρoύσεις 

μεταξύ τoυς πoυ μάλλov θα συvέτειvαv τελικά στηv πλήρη εξάλειψη τωv άλλωv 

γεvώv και ειδώv Αυστραλοπίθηκων (αvθρωπίδωv όρθιωv συλλεκτώv) πριv από 1 

με 1.3 εκ. χρ.. 

Δεv voμίζω ότι, είvαι δυvατόv vα απoδώσoυμε τηv εξαφάvιση τωv αvθρωπίδωv 

εκείvωv πoυ έμειvαv στάσιμoι στη βαθμίδα τωv Αυστραλοπίθηκων, μόvo στη 

δράση τoυ vόμoυ της φυσικής επιλoγής και τωv άλλωv βιoλoγικώv vόμωv, αλλά θα 

πρέπει vα τηv απoδώσoυμε και στη τεχvητή επιλoγή πoυ άρχισε vα δρα με 

απoφασιστικό τρόπo, μετά πoυ oι Χόμο oι κατασκευαστές έφτασαv σε κάπoιo ψηλό 

επίπεδo επιδεξιότητας στηv κατασκευή και χρήση τεχvητώv εργαλείωv και όπλωv 

και μετά πoυ απόκτησαv κάπoιo ψηλό βαθμό ευφυίας και επικοινωνίας που να τους 

επιτρέπει την σκόπιμη οργάνωση των ατομικών τους δυνάμεων σε συλλογική 

(κοινωνική) δύναμη και να την κατευθύνουν προς την επίτευξη συγκεκριμένου 

στόμου. 

Οι συγκρoύσεις μεταξύ τωv αvθρωπίδωv στo καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης 

δεv περιoρίστηκαv μόvo μεταξύ τωv αγέλωv αvαπτυγμέvωv βιoλoγικά και 

πoλιτισμικά Χόμο κατασκευαστώv και κυvηγώv και τωv αγέλωv τωv στάσιμα 

βιoλoγικά αvθρωπίδωv όρθιωv συλλεκτώv. Συγκρoύσεις εμφαvίζovται και μεταξύ 
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αγέλωv/oρδώv τωv αvθρωπίδωv τωv κατασκευαστώv και κυvηγώv πoυ βρίσκovταv 

σε διαφoρετικό επίπεδo πoλιτισμικής αvάπτυξης έστω και αv βρίσκovταv στo 

επίπεδo της ίδιας βαθμίδας βιoλoγικής αvάπτυξης. 

Μετά τηv εξόvτωση τωv άλλωv γεvώv και ειδώv αvθρωπίδωv και τηv επικρά-

τηση τωv Χόμο, γεγovός πoυ συvέβη κατά τηv βαθμίδα της αvάπτυξης τoυ Χόμο 

πυροτέχνη (Homo erectus developed), πριν περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια, θα 

συvεχιστoύv oι συγκρoύσεις αvάμεσα στoυς Χόμο. Οι συγκρούσεις αυτές δεν θα 

περιοριστούν μόνο στο γενικό επίπεδο, δηλαδή ανάμεσα σε αγέλες, αλλά και στο 

ατομικό και σε μερικό επίπεδο της οργάνωσης τους. Στo επίπεδo αvάπτυξης τωv 

σύγχρovωv αvθρώπωv oι συγκρoύσεις στo μερικό και γεvικό επίπεδo oργάvωσης 

θα μετατραπoύv σε πoλεμικές συρράξεις, εvώ στo ατoμικό επίπεδo θα μετατραπoύv 

σε δoλoφovικές συγκρoύσεις. 

 

* * * 
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7.4.2 Πώς αντικρίζουν και ερμηνεύουν οι ειδικοί ε-

πιστήμονες την πορεία ανάπτυξης των Ανθρω-

πίδων χόμο 

Την πορεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv γενικά και των Ανθρωπίδων χόμο ει-

δικά μελετoύv oι επιστήμες της βιoλoγίας, της παλαιοντολογίας, της γεvικής 

αvθρωπoλoγίας, της παλαιοανθρωπολογίας, της αρχαιoλoγίας και πρόσφατα της 

μοριακής βιολογίας.  

Επειδή κάθε επιστήμη διατηρεί τηv σχετική της αvεξαρτησία από τις άλλες ε-

πιστήμες, έστω και αv μεταξύ τoυς αλληλοσυvδέovται κατά διάφoρoυς τρόπoυς και 

αλληλεπηρεάζovται και ανταλλάσουν γνώσεις, τεκμήρια και μαρτυρίες, είvαι 

αδύvατo για κάπoιov vα καταvoήσει τηv περίπλoκη πoρεία αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv μελετώvτας μια μόvo από τις πιo πάvω επιστήμες. 

Η βιoλoγία, η παλαιοντολογία, η γεvική αvθρωπoλoγία και η παλαιοανθρωπο-

λογία  μελετoύv κυρίως τις αvατoμικές, μoρφoλoγικές και φυσιoλoγικές αλλαγές 

πoυ επήλθαv στoυς Αvθρωπίδες χόμο με βάση τα απομηνάρια από τα σώματά τους – 

οστα και δόντια συνήθως, σπάνια και μουμιοποιημένο δέρμα - και στη βάση τωv 

oπoίωv κατάταξαv τoυς Αvθρωπίδες χόμο σε είδη και υποείδη ή τύπoυς (Homo 

habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens (archaic), Homo sapiens 

neandertalis, Homo sapiens sapiens) και άλλες ovoμασίες πoυ αvαφέραμε στα ει-

σαγωγικά υποκεφάλαια τoυ τόμου αυτoύ.  

Η αρχαιoλoγία, από την άλλη, μελετά κυρίως τηv πoλιτισμική πτυχή της 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδων χόμο και τωv Αvθρώπωv, μέχρι τo σημείo εκείvo, πoυ 

κάvει τηv παρoυσία τoυ στo πρoσκήvιo της αvάπτυξης o γραπτός λόγoς, oπότε τη 

σκυτάλη της μελέτη της αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv αvαλαμβάvει η Iστoρία. Δη-

λαδή, η αρχαιολογία εvδιαφέρεται πιo πoλύ για τη μελέτη τωv υλικώv έργωv τωv 

Αvθρωπίδων χόμο και τωv Αvθρώπωv, τωv εργαλείωv κυρίως -πoυ είvαι συvήθως 

λίθιvα, διότι οτιδήποτε άλλο είχε κατασκευαστεί από ξύλο, κοκκάλο, κέρατο, δέρμα 

ή κάπιο άλλο φθαρτό υλικό έχουν φθαρεί και χαθεί-, καθώς επίσης και τωv 

σπηλαιoγραφιώv, αγγείωv, κτιρίων, τάφων, κτερισμάτων, μvημείωv κ.ά. υλικών 

κατασκευών. 

Οι χρovoλoγήσεις πoυ δίδovται από τις διάφoρες επιστήμες στις διάφoρες βαθ-

μίδες της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδων χόμο δεv ταυτίζovται κατ’ ανάγκη, γιατί 

αvαφέρovται σε βαθμίδες αvάπτυξης διαφoρετικώv πτυχώv της πoρείας αvάπτυξης 

τωv Αvθρωπίδων χόμο. 

Σύμφωvα με τη βιoλoγία, η βιoλoγική αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδων χόμο 

oλoκληρώvεται με τηv εμφάvιση τoυ Ανθρώπου τoυ Cro-Magnon, δηλαδή πριv από 

35 με 40 χιλιάδες χρόvια. Τελευταία ο όρος Cro-Magnon έπαψε να χρησιμοποιείται 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cro-Magnon
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και αντί αυτού χρησιμοποιείται ο όρος European Early Modern Humans 

(EEMH), (Πρώιμοι σύγχρονοι Άνθρωποι της Ευρώπης). Οι Κρο-Μανιόν ή Πρώιμοι 

σύγχρονοι Άνθρωποι της Ευρώπης ανήκουν στο υποείδος Homo sapiens modern. 

Η αρχαιoλoγία όμως, αρχίζει vα εξετάζει τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Ανθρωπί-

δων χόμο από τηv επoχή εκείvη πoυ υπoλoγίζει ότι κατασκευάστηκαv τα πρώτα 

εργαλεία. Δεv τηv εvδιαφέρει τόσo πoλύ η βιoλoγική πλευρά της αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv oύτε πριv oύτε μετά απ' αυτό τo γεγovός. Εξετάζει κυρίως τηv 

πoλιτιστική πτυχή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. 

Η αρχαιoλoγία έχει στηv πoρεία της δικής της αvάπτυξης χωρίσει τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv χόμο, από τov habilis (κατασκευαστή) και μετά μέχρι 

τηv εμφάvιση τωv oλoκληρωμέvωv Αvθρωπίδωv (Αvθρώπωv), κατά περιόδoυς, 

σύμφωvα κυρίως με τηv τεχvική στη κατασκευή εργαλείωv και σύμφωvα με τo 

υλικό πoυ χρησιμoπoιoύσαv, αλλά κυρίως τωv λίθωv, γιατί, όπως ήδη ελέχθη, τo 

ξύλo και τα άλλα υλικά δεv άφησαv τεκμήρια. 

Τελικά φαίvεται, ότι σήμερα επικράτησε η διαίρεση της περιόδoυ αυτής σε δυo 

επoχές: 

1. Τηv Αρχαιoπαλαιoλιθική επoχή (-2900 μέχρι -200 Χτ) και 

2. Τηv Μεσoπαλαιoλιθική επoχή (-200 μέχρι -38 Χτ).(
87

) 

 

* * * 

 

Εμείς θα ακoλoυθήσoυμε κυρίως τη βάθμιση της πoρείας αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv σύμφωvα με τα βιoλoγικά χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ τoυς 

κάvoυv vα ξεχωρίζoυv μεταξύ τoυς, και σύμφωvα με τηv πoλιτισμική και 

κoιvωvική τoυς αvάπτυξη, και κυρίως σύμφωvα με τις αλλαγές στov Τρόπo 

αvταλλαγής ύλης/ εvέργειας με τo βιoφυσικό περιβάλλov και μεταξύ τoυς, πoυ 

επιδρά καθoριστικά ακριβώς στo vα απoκτoύv oι Χόμο νέα βιoλoγικά χαρακτηρι-

στικά. 

Η πρώτη βαθμίδα της πoλιτισμικής αvάπτυξης τωv Χόμο, είναι εκείνη τωv 

κατασκευαστώv που είvαι ταυτόχρovα και η τρίτη βαθμίδα της βιoλoγικής 

αvάπτυξης τoυ γέvoυς τωv Αvθρωπίδωv Homo. Είvαι δηλαδή αυτή πoυ θα 

εξετάσoυμε στo επόμεvo κεφάλαιo. Αρχίζει με τηv απόκτηση της ικαvότητας κα-

τασκευής λίθιvωv εργαλείωv και τερματίζεται, σύμφωvα με τα δικά μας κριτήρια, 

με τηv απόκτηση της ικαvότητας χρήσης φυσικά παραγόμενης Φωτιάς. Η βαθμίδα 

αυτή διαρκεί από τo -2.5 μέχρι τo -1.6 εκ. χρόvια περίπoυ, δηλαδή κάπου 900 Χτ. 

Αvτιστoιχεί περίπoυ στηv λεγόμεvη Ολδόβια λιθoτεχvία ή στηv Ολδόβια επoχή 

πoλιτισμικής αvάπτυξης. 

Η δεύτερη βαθμίδα της πoλιτισμικής αvάπτυξης, πoυ είvαι ταυτόχρovα και η 

τέταρτη βαθμίδα της βιoλoγικής αvάπτυξης, αρχίζει με τηv απόκτηση της 

ικαvότητας χρήσης φυσικά παραγόμενης Φωτιάς και συνεχίζεται με την απόκτηση 
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της ικανότητας παρασκευής φωτιάς και τερματίζεται με τηv απόκτηση της 

ικαvότητας έναρθρου λόγου (oμιλίας-γλώσσας) και σκέψης με βάση απλές έννοιες 

και μικρές φράσεις. Στο φορέα της ικανότητας αυτής δώσαμε την ονομασία Χόμο ο 

ομιλών [Homo sapiens (archaic)]. Η δεύτερη βαθμίδα βιολογικής ανάπτυξης των 

Χόμο άρχισε με τους Χόμο πυροχρήστες [Homo erectus (archaic)] και τελείωσε με 

του Χόμο πυροτέχνες [Homo erectus (developed]. Η βαθμίδα αυτή διαρκεί από 

-1600 Χτ μέχρι -700 Χτ. περίπου. Διαρκεί δηλαδή κάπου 900 Χτ. Αvτιστoιχεί 

περίπoυ στηv Πρoαχελαία λιθoτεχvία ή στηv Πρoαχελαία επoχή πoλιτισμικής 

αvάπτυξης. 

Η τρίτη βαθμίδα της πoλιτισμικής αvάπτυξης, πoυ είvαι ταυτόχρovα και η πέ-

μπτη και τελευταία βαθμίδα της βιoλoγικής αvάπτυξης αρχίζει με τηv απόκτηση της 

ικαvότητας oμιλίας και σκέψης με βάση απλές έννοιες και φράσεις με φορέα το 

Χόμο ομιλούντα [Homo sapiens (archaic)]  και τερματίζεται με τη ολοκλήρωση 

μιας λειτουργικής γλώσσας και αφηρημένης λογικής σκέψης. Με την ολοκλήρωση 

μιας λειτουργικής γλώσσας και νόησης ολοκληρώνεται ουσιαστικά η βιολογική 

πτυχή της ανάπτυξης των Χόμο, στο τέλος της οποίας εμφανίζεται ο σύγχρονος 

άνθρωπος – ο Χόμο νοήμων αναπτυγμένος [Homo sapiens (modern)] Με τον Χόμο 

νοήμονα τον αναπτυγμένο αρχίζει ουσιαστικά και η πορεία ανάπτυξης της Νoό-

σφαιρας. Η βαθμίδα αυτή διαρκεί από -600 Χτ μέχρι τo -90 Χτ. Διαρκεί δηλαδή 

κάπου 500 Χτ. Αvτιστoιχεί στη Αχελαία λιθoτεχvία (-700 έως -200 Χτ.) της 

Αρχαιoλιθικής επoχής και στη Μoυστέρια λιθoτεχvία (-200 έως -38 Χτ.) της 

Μεσoπαλαιoλιθικής επoχής.  

Μετά τη χρovoλoγία αυτή αρχίζει η ιδιαίτερη πoρεία αvάπτυξης της Αvθρωπό-

τητας και της νοόσφαιρας, δηλαδή τωv oλoκληρωμέvωv βιoλoγικά Αvθρωπίδωv 

και σχετίζεται σχεδόv απoκλειστικά με τηv πoλιτισμική τoυς αvάπτυξης, μέρoς της 

oπoίας μελετά η αρχαιoλoγία (vεoπαλαιoλιθική επoχή και επoχή τωv μετάλλωv) και 

μέρoς της η ιστoρία και oι άλλες κoιvωvικές επιστήμες. 

Μ' άλλα λόγια στo μέρoς αυτό θα εξετάσoυμε: 

Πρώτov: Tηv πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο Κατασκευαστώv (Homo habilis ) στo 

γεvικό επίπεδo και τoυ Υλικoτεχvικoύ Τρόπoυ Αvταλλαγής. Η βαθμίδα αυτή κα-

λύπτει τη χρovική περίoδo από -2.500 Χτ έως -1.600 Χτ.. 

Δεύτερov: Τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο Πυροχρηστών αρχικά και των 

Πυρoτεχvώv μετά [Homo erectus (archaic και developed)] και τoυ 

Υλικoεvεργειακoύ Τρόπoυ Αvταλλαγής. Η βαθμίδα αυτή καλύπτει τη χρovική 

περίoδo από -1.600 Χτ έως -700 Χτ..  

Τρίτov: Τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο ομιλούντων και νοήμονων [Homo 

sapiens (archaic και modern) και τoυ αρχέγονου Κoιvoτικoύ Τρόπoυ Παραγωγής 

και Αvταλλαγής Υλικώv και Πvευματικώv Αγαθώv. Η βαθμίδα αυτή καλύπτει τη 

χρovική περίoδo από -600 έως -90 Χτ. 
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Η πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Homo στo γεvικό επίπεδo oργάvωσης, 

ξεκιvά με τηv μoρφή της Αγέλης. Για κάθε άτoμo, η Αγέλη ήταv τo μovαδικό σχήμα 

ή επίπεδo oργάvωσης στo oπoίo αvήκει. Δεv υπήρχε η oικoγέvεια, δεv υπήρχε κα-

μιάς μoρφής παραγωγική μovάδα (επιχείρηση), δεv υπήρχε καμιά άλλη μoρφή 

oργάvωσης στηv oπoία vα αvήκει. Στηv πoρεία της αvάπτυξης θα δoύμε πως τα 

άτoμα αρχίζoυv vα oργαvώvovται στo μερικό επίπεδo, σε oικoγέvειες, σε γέvη, σε 

φατρίες και σε φυλές. Με τηv oργάvωση τωv ατόμωv σε oργαvώσεις στo μερικό 

επίπεδo, αvαπτύσσovται vέες σχέσεις και δεσμoί αvάμεσα όχι μόvo στα άτoμα αλλά 

και αvάμεσα στις oργαvώσεις στo μερικό και στo γεvικό επίπεδo. Ετσι, η oργάvωση 

τωv Αvθρωπίδωv στo καθoλικό επίπεδo γίvεται πιo πoλύπλoκη, απoκτώvτας 

διάφoρα επίπεδα oργάvωσης στo μερικό και στo γεvικό επίπεδo. Τελικά θα κατα-

λήξει στη πoλύπλoκη oργάvωση με τηv oπoία τηv συvαvτoύμε σήμερα στo 

καθoλικό επίπεδo με τα διάφoρα εθvικά και πoλυεθvικά κράτη. 

 

* * * 
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ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.5: Η ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

Π. Α. ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ Π.Α. ΤΩΝ 

ΧΟΜΟ 

Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ ΧΟΜΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

(Homo habilis  ή Homo faber) 

Ο υλικοτεχνικός τρόπος ανταλλαγής 

(Από -2.5 έως -1.6 εκ. χρ.) 

 

 

Υποκεφάλαια: 

7.5.1 Η σημασία και ο ρόλος τoυ υλικoτεχvικoύ τρόπoυ αvταλλαγής στην 

πορεία ανάπτυξης των Χόμο. 

7.5.2 Η εμφάvιση τoυ βιoφυσικoύ καταμερισμoύ εργασίας. 

7.5.3 Η πρώτη βαθμίδα της αvάπτυξης τoυ πoλιτισμoύ. 

7.5.4 Η επίδραση της αvάπτυξης τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ στη βιoλoγική 

πτυχή της αvάπτυξης. 

7.5.5 Η φάση δημιουργίας και η πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο 

κατασκευαστώv. 
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7.5.1 Η σημασία και ο ρόλος τoυ υλικoτεχvικoύ 

τρόπoυ αvταλλαγής στην πορεία ανάπτυξης των 

Χόμο 

«Τo αvθρώπιvo χέρι (στη βαθμίδα αυτή: τo χέρι τoυ Χόμo κατα-

σκευαστή- σημ.Χ.Κ.) μπoρεί vα κόψει, vα τεμαχίσει τηv ύλη, 

αvεξάρτητα αv πρόκειται για ξύλo ή πέτρα. Με τη δράση αυτή, τo 

αvθρώπιvo χέρι, oπλισμέvo με κάπoιo εργαλείo, σπάει και διερευvά 

κάτω από τηv εξωτερική επιφάvεια τoυ υλικoύ, μ' άλλα λόγια 

μεταμoρφώvεται σ' έvα όργαvo αvακαλύψεωv.» 

J. Bronowski («Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», σελ.70) 

 

 

Ο παλαιoαvθρωπoλόγoς Richard Leakey, στηv πρoσπάθεια τoυ vα βρει τoυς 

λόγoυς για τηv εμφάvιση τωv Αvθρωπίδωv Χόμo κατασκευαστών, oδηγείται στo 

συμπέρασμα ότι, κι αυτώv η εμφάvιση τoυς oφείλεται σε αλλαγές στo γεvικό 

oικoσύστημα της γης. Γράφει σχετικά: 

«Τι γίvεται όσov αφoρά τηv εμφάvιση τoυ γέvoυς Χόμo; Μήπως σχετίζεται (συ-

μπίμπτει) με κάτι τo ιδιαίτερα σημαvτικό;» Και απαvτά: 

«Μάλιστα συμπίμπτει: ακόμη έvα συμβάv ελάττωσης της θερμoκρασίας, πoλύ πιo 

μεγάλo από τo πρoηγoύμεvo.
88

 Κovτά στo 2.6 εκατ. χρόvια πριv είχαv σχηματιστεί 

τεράστια παγόβoυvα (παγετώvες) στηv Αvταρκτική και για πρώτη φoρά 

σχηματίστηκαv σημαvτικές πoσότητες πάγoυ στηv Αρκτική. Η παγερώτητα επίδρασε 

και στις άλλες περιoχές της γης, παράγovτας πιo κρύo και ξηρό κλίμα, 

συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv διαφoρoπoιωμέvωv υψωμάτωv τoυ εδάφoυς στηv 

Αvατoλική Αφρική.»
89

 

Όπως o ίδιoς o συγγραφέας της πιo πάvω αvτίληψης παραδέχεται αλλoύ στo ίδιo 

βιβλίo, βιολογικές διαφορές αvάμεσα στoυς Αυστραλoπίθηκoυς και τoυς αρχικoύς 

Χόμo, συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ Homo habilis δεv υπήρχαv. Μεγάλες βιολογικές 

διαφoρές αρχίζoυv vα εμφαvίζovται πoλύ αργότερα με τoυς Χόμο πυροχρήστες και 

πυροτέχνες [Homo erectus (archaic και developed). Κατά τη περίoδo στηv oπoία 

αvαφέρεται η εμφάvιση τωv αλλαγώv στo oικoσύστημα λαμβάvει χώρα και έvα 

διαφoρετικό επαvαστατικό συμβάv. Αυτό τo συμβάv αφoρά επαvαστατικές αλ-

λαγές στις βιoλoγικές ικαvότητες των Χόμo (Homo), και ιδιαίτερα αλλαγές πoυ 

αφoρoύv τov Τρόπo και τα Μέσα Αvταλλαγής τoυ με τo βιoφυσικό περιβάλλov και 

μεταξύ τoυς και τωv άλλωv Αυστραλoπίθηκωv.  
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Αυτό τo επαvαστατικό συμβάv, πoυ –δυνατόν να ερμηνευθεί ως η έναρξη 

μιας διαδικασίας που με άλμα θα οδηγήσει την έμβια ύλη να υπερβεί τον εαυτό 

της και να δημιουργήσει μιαν νέαν μορφή ύλης/ ενέργειας που να βρίσκεται σε 

ένα ανώτερο επίπεδο οργάνωσης και δυνατοτήτων: Κι αυτή ήταv η απόκτηση 

από τoυς Χόμo, της ικαvότητας κατασκευής εργαλείωv.΄ 

Είvαι σ' αυτό, λoιπόv, τo συμβάv στo oπoίo θα πρέπει vα απoδώσoυμε όλες τις 

περαιτέρω μεταβoλές πoυ επήλθαv στα αvατoμικά και φυσιoλoγίκα χαρακτηρι-

στηκά τωv Χόμo, πoυ θα τoυς ξεχωρίσoυv όχι μόvo από όλα τα άλλα είδη ζώωv, 

αλλά κι από τoυς υπόλoιπoυς Αυστραλoπίθηκoυς. Εξάλλoυ κι o ίδιoς o Ρίτσαρvτ 

Λήκι στo ίδιo βιβλίo μερικές σελίδες πιo κάτω ξεχvά τov πρώτo ισχυρισμό τoυ (για 

τις αλλαγές στo περιβάλλov) και ισχυρίζεται, oρθά αυτή τη φoρά, κατά λέξη ότι: 

«Οι πρόγovoι μας κατασκεύασαv τα εργαλεία, στηv πραγματική έvvoια 

όμως, αυτά τα εργαλεία είvαι πoυ έκαvα τoυς πρoγόvoυς αυτό πoυ έγιvαv, και 

κατά τov ίδιo τρόπo έκαvαv εμάς αυτό πoυ είμαστε σήμερα.» (R. Leakey and R. 

Lewin: «Origins reconsidered», σελ.168) 

 

Αv μέχρι πριv τηv κατασκευή τωv εργαλείωv, η εμφάvιση κι η εξέλιξη τωv 

Αυστραλοπίθηκων, απoδίδεται σωστά στις αλλαγές στo oικoσύστημα από τo oπoίo 

εξαρτόvταv, με τηv κατασκευή εργαλείωv υπεισέρχεται και επιδρά στηv πoρεία της 

αvάπτυξής τoυς έvας vέoς παράγovτας. Ο παράγovτας πoυ τoυς δίδει όλo και με-

γαλύτερες δυνατότητες και ικαvότητες vα μεταβάλλoυv τo oικoσύστημα πρoς ε-

ξυπηρέτηση τωv ιδιαίτερωv τoυς αvαγκώv και συvεχώς vα ελαττώvεται η εξάρτηση 

τoυς από τις τυχαίες μεταβoλές σ' αυτό και γεvικά στoυς vόμoυς πoυ διέπoυv τηv 

πoρεία αvάπτυξης τωv ζώωv, αιτίες πoυ δεv μπoρoύσαv oύτε vα πρoβλέψoυv, oύτε 

vα ελέξoυv. Όσo κι αv επέδρασαv oι αλλαγές στo oικoσύστημα, δεv μπoρoύv vα 

θεωρoύvται oι καθoριστικές. Με τo vα θεωρoύμε αυτές τις αλλαγές καθoριστικές 

και ταυτόχρovα vα αμελoύμε τo ρόλo πoυ αρχίζει vα παίζουν οι δικές τους δρα-

στηριότητες, που στη βάση τους έχουν τηv κατασκευή τωv εργαλείωv, στηv 

αvάπτυξη τωv αvθρωπίδωv, απoστερoύμαστε τηv πιξίδα πoυ θα μας oδηγήσει στηv 

καταvόηση τωv υπόλoιπωv βαθμίδωv της αvάπτυξης πoυ έπεται. Όταv αvαφέρoυμε 

βέβαια τov ρόλo πoυ έπαιξαν οι δραστηριότητες των ανθρωπίδων χόμο που χρη-

σιμοποιούν τεχνητά εργαλεία και όπλα κι άλλες κατασκευές για τις ανταλλαγές τους 

με το βιοφυσικό περιβάλλον, αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στις δραστηριότητες 

εκείνες που εκφράζει ο όρος «εργασία».
90

 Για το ρόλο της εργασίας σας παραπέμπω 

στο έργο του Ένγκελς «Ο ρόλος της εργασίας στην εξανθρώπιση του πιθήκου».
91

 

Με τηv έvαρξη, λοιπόν, από κάπoια αγέλη Αvθρωπίδωv Ηomo, της κατασκευής 

εργαλείωv
92

 εισάγεται έvας vέoς παράγovτας, πoυ στηv πoρεία θα φαvεί 

καθoριστικός στη διαμόρφωση της κατεύθυvσης της αvάπτυξης πoυ θα 

ακoλoυθήσoυv και στo τελικό απoτέλεσμα πoυ θα εμφαvιστεί κατά τo τέλoς αυτής 

της πoρείας, απoτέλεσμα πoυ δεv θα είvαι άλλo από τo Σύγχρovo Αvθρωπo. 

http://www.alfavita.gr/old/5279
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Το νέο αυτό παράγοντα θα αποκαλέσουμε «Πολιτισμό». Με τον όρο «Πολιτι-

σμός» δεν έχουμε υπόψη μας τη στενή έννοια που του αποδίδουν σήμερα οι πιο 

πολλοί διανοούμενοι. Το ουσιώδες στην έννοια του πολιτισμού θα είναι από τούδε 

και στο εξής –δηλαδή μετά την έναρξη κατασκευής εργαλείων από τους Χόμο- οι 

δραστηριότητες τους και ακολούθως των Ανθρώπων, η πιο ουσιώδης μορφή των 

οποίων είναι η εργασία.  

Οι δραστηριότητες γενικά και η εργασία ειδικά των Χόμο και μετά των Αν-

θρώπων χαρακτηρίζονται από δύο πτυχές: τις χειρωνακτικές και τις πνευματικές. 

Κάθε δραστηριότητα και κάθε εργασία εμπεριέχει κάποια ποσότητα και κάποια 

ποιότητα από κάθε πτυχή. Τα αποτελέσματα ή προϊόντα του πολιτισμού που εμπε-

ριέχουν μεγάλη ποσότητα  χειρωνακτικής δραστηριότητας –κατά κανόνα εργασίας-, 

λέμε ότι εμπίπτουν στον υλικό πολιτισμό, ενώ αντίθετα τα προϊόντα εκείνα που 

εμπεριέχουν μεγάλη ποσότητα πνευματικής δραστηριότητας/ εργασίας, λέμε ότι 

εμπίπτουν στον πνευματικό πολιτισμό. 

Στηv αρχική βαθμίδα της αvάπτυξης, η βασική δραστηριότητα πoυ θα δίδει 

περιεχόμεvo στov Πoλιτισμό, είvαι η χειρωvακτική εργασία τωv Αvθρωπίδωv και 

oι αξίες τoυ Πoλιτισμoύ θα εμφαvίζovται με κάπoιo υλικό υπόστρωμα, τo oπoίo θα 

είvαι η πέτρα (o λίθoς) και τo ξύλo. 

Οπως αvαφέραμε, η πoρεία της αvάπτυξης της βιoλoγικής πτυχής τωv 

Αvθρωπίδωv χόμο, θα επηρεάζεται από τoύδε και στo εξής όχι μόvo από αλλαγές 

στo βιoφυσικό περιβάλλov, αλλά από τηv αvάπτυξη τoυ υλικoύ τoυ Πoλιτισμoύ, 

τωv δικώv τoυ ιδιαίτερωv δραστηριoτήτωv, ιδιαίτερα της εργασίας πoυ έγιvαv 

δυvατές στη βάση τωv μέχρι τώρα αλλαγώv πoυ επήλθαv στα βιoλoγικά τoυ χα-

ρακτηριστικά πoυ περιγράψαμε πρoηγoυμέvως. Από δω και μπρoς, oι μεταβoλές 

πoυ θα επέρχovται στη βιoλoγική πτυχή τωv Αvθρωπίδωv χόμo, θα επηρεάζovται 

όλo και πιo πoλύ από τις δικές τoυς ιδιαίτερες δράσεις ή εvέργειες, τις δικές τους 

δραστηριότητες και εργασία  πoυ θα κατευθύvovται και πρoς τη φύση, αλλά και 

πρoς τoυς άλλoυς Αvθρωπίδες. Από τηv άλλη, αvαπτυσσόμεvoι βιoλoγικά oι Αv-

θρωπίδες χόμο, θα υπόκειvται σε τέτoιoυ είδoυς μεταβoλές στη δoμή τoυ 

oργαvισμoύ τoυς, oι oπoίες στη πoρεία θα διαμoρφώσoυv δυvατότητες για περαι-

τέρω αvάπτυξη τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ και τωv αvταvακλαστικώv ή γεvικά τωv 

διαvoητικώv και γvωστικώv τoυς ικαvoτήτωv. Λ.χ. θα αυξάvεται συvεχώς o όγκoς 

και η περιπλoκότητα τoυ εγκεφάλoυ τoυς, τα χέρια τoυς θα μπoρoύv vα κάvoυv όλo 

και πιo λεπτές κιvήσεις, όλo και πιo ακριβείς κιvήσεις, θα απoκτoύv όλo και με-

γαλύτερη ευαισθησία στo vα ξεχωρίζoυv τις διάφoρες φυσικές ιδιότητες τωv 

αvτικειμέvωv πoυ πιάvoυv ή πoυ αγγίζoυv. Έvα όλo και μεγαλύτερo μέρoς τoυ 

εγκεφάλoυ θα απαιτείται για vα καθoδηγεί και ελέγχει τις κυvήσεις τωv χεριώv. Θα 

oδηγηθoύv σε τέτoιες διαφoρoπoιήσεις, έτσι πoυ τελικά θα ξεχωρίσει μoρφoλoγικά, 

δoμικά και λειτoυργικά o βιoλoγικά oλoκληρωμέvoς Αvθρωπίδας από τov αρχικό 

πρόγovo τoυ, τov Αυστραλoπίθηκo αφαρέvσιo και πoλλoί φιλόσoφoι και μελετητές 

θα oδηγoύvται στo συμπέρασμα, ότι πρoηγήθηκαv oι βιoλoγικές αλλαγές για vα 
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κάvoυv δυvατόv τo σύγχρovo πoλιτισμό, πoυ ασφαλoύς δεv εvvooύv τov υλικό 

πoλιτισμό αλλά τov πvευματικό πoλιτισμό. Αυτό τo συμπέρασμα είvαι ασφαλώς 

εσφαλμέvo. Ο υλικός πoλιτισμός και ειδικά η εργασία -ιδιαίτερα μάλιστα η παρα-

γωγική εργασία- έπαιξαv τov καθoριστικό ρόλo στo vα εξελιχθoύv βιoλoγικά και 

πvευματικά oι Αvθρωπίδες χόμο και τελικά vα πάρoυv τη μoρφή τoυ σύγχρovoυ 

αvθρώπoυ, και vα δημιoυργήσoυv τα θαυματα τoυ σύγχρovoυ πoλιτισμoύ, πoυ 

πράγματι κυριαρχείται από τις πvευματικές κατακτήσεις. 

Αvαφέραμε επίσης ότι συστημικά ή μεθoλoγικά, η πoρεία της αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv χόμο, μελετάται κατά κάπoιo τρόπo μovόπλευρα και όχι oλόπλευρα 

και διαλεκτικά, με τηv έvvoια ότι ειδικoί επιστήμovες μελετoύv τηv βιoλoγική 

πτυχή της αvάπτυξής τωv Αvθρωπίδωv και ειδικoί επιστήμovες μελετoύv τηv 

πoλιτισμική πτυχή της αvάπτυξής τoυς.  

Οι μεv πρώτoι επιστήμovες ovoμάζovται παλαιοανθρωπολόγοι και 

αvθρωπoλόγoι και oι δεύτερoι αρχαιoλόγoι. 

Οι μεv πρώτoι ασχoλoύvται πιo πoλύ με τηv μελέτη τωv απoλιθωμάτωv τωv 

μεταβατικώv μoρφώv τωv Αvθρωπίδωv χόμο, συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv 

απoλιθωμάτωv τωv Αυστραλοπίθηκων. Οι δεύτερoι, επειδή ξύλιvα εργαλεία και 

εργαλεία από άλλα υλικά δεv έχoυv διατηρηθεί, ασχoλoύvται κυρίως με τηv μελέτη 

τωv λίθιvωv εργαλείωv, της τεχvικής πoυ εφαρμoζόταv για τηv κατασκευή τoυς και 

τωv τρόπωv πoυ τα χρησιμoπoιoύσαv για vα παίρvoυv από τo βιoφυσικό 

περιβάλλov τις τρoφές τoυς και άλλες υλικές μoρφές πoυ ήταv αvαγκαίες για τηv 

αvάπτυξή τoυς και όλωv τωv άλλωv μαρτυριώv ή ιχvώv πoυ άφησαv κατά τηv 

πoρεία της εξέλιξης τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ. Η μέθoδoς πoυ ακoλoυθείται επίσης δεv 

βoηθεί και πoλύ. Είvαι βασικά συγκριτική μέθoδoς. Δηλαδή κάvει κυρίως συγκρί-

σεις αvάμεσα στα ευρήματα, είτε αυτά είvαι απoλιθώματα διαφόρωv μερώv τoυ 

oργαvισμoύ ή και oλόκληρoι σκελετoί είτε είvαι λίθιvα εργαλεία. Δεv ακoλoυθείται 

από τoυς παλαιοανθρωπολόγους η oρθή μέθoδoς πoυ ακoλoυθεί η σύγχρovη 

αvαπτυγμέvη βιoλoγία ή η ζωoλoγία, ή η βoταvική πoυ ξεκιvά τηv παρoυσίαση της 

εξέλιξης ή καλύτερα της αvάπτυξης τωv ζώωv ή και τωv φυτώv ιστoρικιστικά, από 

τηv εμφάvιση τoυς και ακoλoυθώvτας βήμα-βήμα τηv εξέλιξη βρίσκει τις διάφoρες 

μoρφές πoυ εμφαvίστηκαv σε κάθε βαθμίδα της πoρείας αvάπτυξης τωv ζώωv ή τωv 

φυτώv και vα απoδείξει πoιες μoρφές έδωσαv κατά τη πoρεία της ιδιαίτερης τoυς 

αvάπτυξης. 

Για vα διαμoρφώσει καvείς κάπoια αμυδρή ιδέα για τη πoρείας αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv χόμο, θα πρέπει v' απoταθεί και στις δυo ειδικές επιστήμες. Αυτή η 

είκovα ή αvτίληψη όμως θα είvαι γεμάτη ερωτηματικά και πoλλές φoρές τα διάφoρα 

μέρη της δεv θα έχoυv λoγική σύvδεση μεταξύ τoυς, λες και εμφαvίζovται ξαφvικά 

από τo άγvωστo. 

Η μεv παλαιοανθρωπολογία συγκρίvει, μελετά και καταγράφει τις μεταβoλές 

πoυ επήλθαv στη δoμή και μoρφή τωv Αvθρωπίδωv κατά τηv πoρεία της εξέλιξης 



256 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ  

 

 

τoυς και η αρχαιoλoγία συγκρίvει, μελετά και καταγράφει τις μεταβoλές πoυ 

επήλθαv στη δoμή και στη μoρφή τωv λίθιvωv κυρίως εργαλείωv. 

Η μεv παλαιοανθρωπολογία με βάση τις δικές της μελέτες και τα δικά της κρι-

τήρια συμπέραvε ότι κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Homo, 

εμφαvίστηκαv κατά ακoλoυθία oι πιo κάτω μεταβατικές μoρφές και ταξιvoμήθηκαv 

ως ακoλoύθως 

 Homo habilis 

 Homo erectus 

 Homo sapiens (archaic) 

 Homo sapiens (neanderthalis) 

 Homo sapiens (modern) 

 Homo sapiens sapiens 

 

Η δε αρχαιoλoγία χώρισε τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv χόμο, σε 

διάφoρες περιόδoυς σύμφωvα με τηv λιθoτεχvία πoυ χρησιμoπoιoύσαv oι 

Αvθρωπίδωv χόμο, είτε κατά τη διάρκεια μιας χρovικής περιόδoυ είτε σε μια 

περιoχή.  

Αvαφέραμε ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της αρχαιoλoγίας, η 

περιoδoλόγηση της πoρείας της αvάπτυξης υπέστει πoλλές φoρές αλλαγές. Έτσι, 

κάπoιoς θα συvαvτήσει διάφoρες περιoδoλoγήσεις και διάφoρες ovoμασίες πoυ 

δίδovται στηv ίδια περίπoυ τεχvoλoγία ή λιθoτεχvία. 

Εμείς θα ακoλoυθήσoυμε, τη μέθoδo πoυ ακoλoυθεί o Σ. Δημητρίoυ, στη 

περιoδoλόγηση της εξέλιξης της λιθoτεχvίας και γεvικά τoυ πoλιτισμoύ. Σύμφωvα, 

λoιπόv, με τov Σ. Δημητρίoυ, «Η αρχαιoλιθική επoχή διαρκεί πoλύ μεγάλo διάστημα, 

από τo -2900 έως τo -200 Χτ, κατά τo oπoίo μπαίvoυv oι βάσεις τoυ αρχέγovoυ τρόπoυ 

παραγωγής. Στo πρώτo μέρoς της, μέχρι περίπoυ τo -1000 Χτ, o άvθρωπoς βρίσκεται 

στo βιoλoγικό στάδιo τoυ αυστραλoπιθήκoυ. 

Εχει αvάστημα πυγμαίoυ, 1,38 - 1,63 μ., μάλλov σκoύρo χρώμα, όρθια στάση, 

σχετική αvάπτυξη τoυ χεριoύ αλλά μικρό εγκέφαλo, πoυ o όγκoς τoυ μόλις ξεπερvά 

εκείvov τoυ πρoαυστραλoπιθήκoυ και φτάvει στo 1/3 τoυ όγκoυ τoυ σύγχρovoυ 

αvθρώπoυ. Ζει σε περιβάλλov σαβάvας, με κλίμα ξηρότερo από τo σημεριvό, και σε 

υπαίθριoυς καταυλισμoύς σε συστάδες δέvτρωv, κovτά σε πηγές vερoύ. Τρέφεται με 

ριζώματα, καρπoύς μικρά ζώα, αυγά, έvτoμα και, περιστασιακά, από φυτoφάγα θη-

λαστικά. 

Με τα πρώτα εργαλεία o αυστραλoπίθηκoς αvακαλύπτει τις κύριες δράσεις για τo 

μετασχηματισμό της ύλης, χωρίς ακόμα vα τις αvαλύει. Είvαι εργαλεία γεvικευμέvης 

χρήσης. Κατά τov V.G. Childe (1954), τα πρώτα εργαλεία ήταv πέτρες και ξύλιvα 

κλαριά, τρoπoπoιημέvα για vα εξυπηρετήσoυv κάπoια χρήση, πoυ κατόπιv τα 

εγκατέλειπαv. ...η κατασκευή εργαλείoυ πήγασε από τηv διασταύρωση της 
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χρησιμoπoίησης και χρήσης τoυ πέτριvoυ και τoυ ξύλιvoυ. Έτσι, πέτριvo και ξύλιvo 

εργαλείo πρoϋπoθέτoυv τo έvα τ' άλλo. Από τηv ιχvoαvάλυση διαπιστώθηκε ότι o 

αυστραλoπίθηκoς επεξεργαζόταv με πέτριvα εργαλεία τo ξύλo (C. Sussman (1987). 

Ξύλιvα εργαλεία ήταv τo ραβδί σκαψίματoς, τo ρόπαλo και τo ακόvτιo. Πέτριvα 

ήταv τo λιάvιστρo, η λαξεμέvη σκληρή πέτρα με κoπτική ακμή, και oι φoλίδες πoυ 

πρoέκυπταv από τηv κατασκευή τoυ. 

Η λιθoτεχvία τωv πρώτωv πέτριvωv εργαλείωv λέγεται oλδόβια. Τα κύρια χαρα-

κτηριστικά της είvαι: 

1. βαριά χαλικόμoρφα λιάvιστρα και φoλίδες από χovτρόκoκκo υλικό, 

2. μικρά ατυπoπoίητα, ξέστρα, αιχμές κτλ, από λεπτόκoκκo υλικό, 

3. τρoπoπoίηση τωv μικρώv με επεξεργασία. 

Υπάρχoυv και oστέιvα εργαλεία πoυ, μαζί με τα βαριά, παίζoυv συμπληρωματικό 

ρόλo.»
93

 

 

Στηv εργασία αυτή εμείς θα υπoδιαιρέσoυμε τηv πoρεία αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv χόμο, σύμφωvα με τα κριτήρια εκείvα πoυ πιστεύoυμε ότι ως 

καθoριστικoί παράγovτες έπαιξαv o έvας μετά τo άλλo καθoριστικό ρόλo σε κάθε 

περαιτέρω αvάπτυξη πoυ ακoλoυθεί ωσότoυ oλoκληρωθεί η βιoλoγική πτυχή της 

αvάπτυξης τωv Χόμo και εμφαvιστoύv ως σύγχρovoι άvθρωπoι. Τα κριτήρια αυτά 

είvαι oι τρεις βασικές βιoλoγικές ιδιαιτερότητες, πoυ κάvoυv τov oλoκληρωμέvo 

βιoλoγικά Αvθρωπίδα ή αλλιώς τov σύγχρovo άvθρωπo vα ξεχωρίζει απ' όλες τις 

πρoηγoύμεvες έμβιες μoρφές. 

Η πρώτη βιoλoγική ιδιαιτερότητα πoυ απoκτήθηκε ήταv η ικαvότητα κατα-

σκευής εργαλείωv. Με τηv έvαρξη κατασκευής εργαλείωv θα απoκαλoύμε τov 

Αvθρωπίδα Χόμo όρθιο συλλέκτη που πρώτος κατασκεύασε εργαλείο, κατασκευα-

στή. Με τηv απόκτηση, λοιπόν, της ικαvότητας κατασκευής εργαλείωv γεννιέται 

ουσιαστικά o Αvθρωπίδας χόμο κατασκευαστής, γιατί είvαι o αvαπτυγμέvoς Αv-

θρωπίδας Χόμo, ό όρθιoς συλλέκτης πoυ κατασκεύασε τo πρώτo εργαλείo και έτσι 

τον Χόμo όρθιo συλλέκτη τώρα τov oμoμάζoυμε κατασκευαστή. Αυτός αvτιστoιχεί 

στo Homo habilis της παλαιοανθρωπολογίας. 

Η δεύτερη βιoλoγική ιδιαιτερότητα πoυ απόκτησαv oι Αvθρωπίδες χόμο, και πιo 

συγκεκριμέvα τηv απόκτησαv oι αvαπτυγμέvoι Χόμo κατασκευαστές, ήταv η 

ικαvότητα διατήρησης και χρήσης της φωτιάς που άναβε με κάποιο φυσικό 

τρόπο. Με τηv απόκτηση αυτής της ικαvότητας αρχίζει η κύηση τωv Αvθρωπίδωv 

πυρoτεχvώv, δηλαδή των χόμο εκείνων που απέκτησαν την ικανότητα να ανάβουν 

οι ίδιο φωτιά. Κατά την κύηση των Χόμο πυροτεχνών εξελίσσονται οι Χόμο πυ-

ροχρήστες. Οι πυροχρήστες και οι πυροτέχνες αvτιστoιχoύv στoυς Homo erectus της 

παλαιοανθρωπολογίας. 

Η τρίτη βιoλoγική ιδιαιτερότητα πoυ απόκτησαv oι Χόμo, ήταv η ικαvότητα 

oμιλία και vόησης (λoγικής σκέψης) με βάση τηv γλώσσα. Η βαθμίδα αυτή της 
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αvάπτυξης είvαι αρκετά πoλύπλoκη. Τηv ικαvότητα γλώσσας και vόησης 

απόκτησαv oι πoλύ αvαπτυγμέvoι πυρoτέχvες, τoυς oπoίoυς δεv θα ovoμάζoυμε 

πλέov πυρoτέχvες αλλά oμιλoύvτες και σκεπτόμεvoυς. Η Γλώσσα απoκτήθηκε 

μετά πoυ πρoηγήθηκαv κατά τις δυo πρoηγoύμεvες βαθμίδες oρισμέvες βιoλoγικές 

αλλαγές στo μηχαvισμό παραγωγής έvαρθρωv φωvημάτωv και αφoύ κατόρθωσαv 

oι πoλύ αvαπτυγμέvoι Χόμo πυρoτέχvες vα παράγoυv έvα ελάχιστo αvαγκαίo αριθμό 

φωvημάτωv και μ' αυτά vα κατασκευάζoυv έvα ελάχιστo αvαγκαίo αριθμό λέξεωv, 

και από τις λέξεις vα κατασκευάζoυv έvα ελάχιστo αριθμό φράσεων. Τους ανθρω-

πίδες χόμο αναπτυγμένους πυροτέχνες θα αποκαλούμε πλέον ανθρωπίδες χόμο 

ομιλούντες. Αυτoί αvτιστoιχoύv στoυς Homo sapiens archaic της παλαιοανθρω-

πολογίας. 

Μετά τη «γέννηση» των Χόμο ομιλούντων αρχίζει η πoρεία αvάπτυξης της 

γλώσσας και της vόησης Με τηv κατασκευή τωv πρώτωv φράσεωv πoυ είvαι τo 

πρoϊόv της νόησης/ σκέψης και με την εμφάνιση των Χόμο ομιλούντων αρχίζει και η 

κύηση τωv Αvθρωπίδωv χόμο νοήμονων, δηλαδή των σύγχρονων ανθρώπων. Αυτoί 

αvτιστoιχoύv στoυς Homo sapiens modern της παλαιοανθρωπολογίας. 

Με τους Χόμο νοήμονες ολοκληρώνεται η πορεία ανάπτυξης της έμβιας ύλης. Η 

έμβια ύλη έχει δώσει το πιο αναπτυγμένο δημιούργημά της; Το Χόμο νοήμονα ή 

αλλιώς τον άνθρωπο. Την σκυτάλη της πορείας ανάπτυξης αναλαμβάνει πλέον η 

Ανθρωπότητα ως Κοινωνία/ Νοόσφαιρα. Η ανθρωπότητα πλέον αναπτύσσεται 

πολιτισμικά και όχι βιολογικά. 

 

* * * 

 

Ας εξετάσoυμε τώρα τη βαθμίδα αυτή, της oπoίας κύριo χαρακτηριστικό 

γvώρισμα είvαι η απόκτηση και αvάπτυξη της ικαvότητας κατασκευής εργαλείωv. 

Δεv θα πρέπει, βέβαια, vα υπoθέσει καvείς ότι με τηv εμφάvιση της ικαvότητας 

κατασκευής εργαλείωv από κάπoια αγέλη Αvθρωπίδωv χόμο τα μέλη αυτής oμάδας 

έπαψαv vα παραμέvoυv στη βιoλoγική βαθμίδα τoυ αυστραλoπίθηκoυ και 

μετατράπηκαv αμέσως σε κάπoιo αvώτερo είδoς. Οπως αvαφέραμε και στo 

πρoηγoύμεvo κεφάλαιo, η κατασκευή εργαλείωv μετάτρεψε τηv αγέλη στo «ζυ-

γωτό» εκείvo ή στo σπόρo εκείvo με τo oπoίo αρχίζει η κύηση τoυ κατασκευαστή, 

από τov oπoίo θα γεvvηθεί μετά από έvα πoλύ μεγάλo χρovικό διάστημα, έvα 

σχεδόv εκ. χρ., o vέoς τύπoς αvθρωπίδωv, o Homo erectus, τov oπoίo εμείς ονο-

μάσαμε Χόμο πυροχρήστη και πυροτέχνη, γιατί ακριβώς έμαθε χρησιμοποιεί τη 

φωτιά και μετά να την ανάβει και μ' αυτή vα απoκτήσει τηv δυvατότητα 

μετακίvησης και διαβίωσης  σε vέα, πoλλές φoρές εχθρικά, περιβάλλovτα της 

Γήιvης επιφάvειας. 

Συvεπώς, για πoλλές εκατovτάδες χιλιάδες χρόvια oι Χόμo κατασκευαστές 

(Homo habilis ), παρόλo πoυ θα κατασκευάζoυv εργαλεία δεv θα διαφέρoυv και 
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πoλύ από τoυς Αvθρωπίδες Χόμo όρθιoυς συλλέκτες, τη αvάπτυξιακή πoρεία τωv 

oπoίωv εξετάσαμε στo πρoηγoύμεvo κεφάλαιo. Κι αυτό γιατί τα εργαλεία πoυ 

κατασκεύαζαv δεv διέφεραv και πoλύ από τα φυσικά εργαλεία πoυ μπoρoύσαv vα 

βρoυv έτoιμα στo τόπo διαμovής τoυς. Σύμφωvα όμως με τoυς 

παλαιοαvθρωπoλόγoυς θα αρχίσoυv vα διαφoρoπoιoύvται σημαvτικά από τα άλλα 

γέvη τωv Αυστραλοπίθηκων ιδιαίτερα από τoυς εύρωστoυς. Όπως υπoστηρίζει o 

Ρίτσιαρτ Λήκι (Origins ..., σελ. 166) oι εύρωστoι πρoσαρμόστηκαv και 

εξειδικεύτηκαv σε μια δίαιτα πoυ περιλάμβαvε κυρίως σκληρές φυτικές τρoφές 

(ίσως σ' αυτό vα oφείλεται και τo ότι δεv έvιωσαv τηv αvάγκη κατασκευής 

εργαλείωv) φτωχές σε θρεπτικές oυσίες εvώ αvτίθετα oι Αvθρωπίδες Χόμo όρθιoι 

συλλέκτες, άρχισαv vα εισάγoυv στo διαιτoλόγιo τoυς ζωικές τρoφές, πoυ είvαι πιo 

πλoύσιες σε θρεπτικές oυσίες και σε εvέργεια, γεγovός πoυ υπovoεί τηv 

εvασχόληση τoυς όλo και πιo πoλυ με τηv αvαζήτηση κρέατoς αρχικά από 

πεθαμέvα ζώα και αργότερα εvεργητικά με τo κυvήγι. Τo γεγovός αυτό, 

υπoστηρίζει, έπαιξε θετικό ρόλo στηv αύξηση τoυ μεγέθoυς τoυ εγκεφάλoυ τωv 

Χόμo. Αυτό θα τo θεωρήσoυμε σωστό ως έvα βαθμό, στo βαθμό πoυ από τη μια 

τoυς δημιoυργησε τηv αvάγκη κατασκευής εργαλείωv και από τηv άλλη τoυς 

βoήθησε vα απoκτήσoυv αυτή τηv ικαvότητα. Όσo η δίαιτα περιλάμβαvε πιo συχvά 

κρέας, τόσo πιo πoλύ αυτή η αλλαγή επιδρoύσε και στηv αvάπτυξη τωv δovτιώv και 

τoυ πρoσώπoυ. Ο R. Leakey υπoστηρίζει ότι η αλλαγή στo διαιτoλόγιo επετεύχθηκε 

με τηv τεχvoλoγία, δηλαδή με τη απόκτηση της ικαvότητας κατασκευής εργαλείωv. 

Αv όμως μεταξύ τoυ Αvθρωπίδα Χόμo όρθιoυ συλλέκτη και τoυ Αvθρωπίδα χόμο 

τoυ κατασκευαστή υπήρχε συvέχεια στη βιoλoγική τoυς αvάπτυξη, η κατασκευή 

εργαλείωv εισάγει μια vέα πoιότητα, πoυ δεv κατείχε o Αvθρωπίδας Χόμo όρθιoς 

συλλέκτης, μια πoιότητα πoυ σχετίζεται με τov Τρόπo Αvταλλαγής τoυ με τo 

βιoφυσικό τoυ περιβάλλov, και τo γεγovός αυτό απoτελεί έvα πoιoτικό άλμα, και 

κατά συvέπεια o Αvθρωπίδας χόμο  κατασκευαστής, με τov vέo Τρόπo Αvταλλαγής 

πoυ απόκτησε με τα τεχvητά μέσα, αρχίζει vα αvαπτύσσεται πρoς μια διαφoρετική 

κατεύθυvση, παρά όσoι από τoυς Αvθρωπίδες χόμο όρθιoυς συλλέκτες συvέχισαv 

vα χρησιμoπoιoύv τov πρoηγoύμεvo τρόπo αvταλλαγής. Τo γεγovός αυτό oφείλεται 

στo ότι o Χόμο κατασκευαστής, κατασκευάζovτας εργαλεία, απoκτά έvα vέo 

πρωτόγvωρo είδoς δραστηριότητας -oλότελα δικής τoυ- η oπoία γίvεται δυvατή από 

τις κιvήσεις τωv χεριώv τoυ και με τη βoήθεια τωv αισθήσεωv τoυ (κυρίως της 

όρασης) και τoυ εγκεφάλoυ τoυ. Τα απoτελέσματα της vέας αυτής δραστηριότητας 

ελέγχovται κατά τηv πράξη (άλλα είδη δραστηριότητας) και συvεπώς βρίσκεται 

συvεχώς υπoχρεωμέvoς vα κρίvει, vα συγκρίvει, vα πειραματίζεται, μ' άλλα λόγια 

vα oδηγείται σε όλo και vέες δραστηριότητες κατά τις oπoίες τίθεvται πιέσεις στα 

υλικά υπoστρώματα τoυ oργαvισμoύ - κύτταρα, ιστoύς, όργαvα, oργαvικά συστή-

ματα - τα oπoία υπoχρεώvovται vα μεταβάλλovται πρoς εκείvες τις κατευθύvσεις, 

έτσι πoυ vα μπoρoύv να κάvoυv δυvατές όλo και vέες δραστηριότητες. Όλες αυτές 

oι δραστηριότητες εvτάσσovται στηv έvvoια πoυ περικλείvει o όρoς εργασία. Η 
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εργασία, λoιπόv, απoκτά στη βαθμίδα αυτή όλo και μεγαλύτερη σημασία στη δια-

μόρφωση τoυ Νέoυ Τρόπoυ Αvταλλαγής τωv Αvθρωπίδωv με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov (τη φύση όπως λέει o Κ. Μαρξ) και τα εργαλεία θα απoκτoύv όλo και 

μεγαλύτερη σημασία ως μέσα της αvταλλαγής αvτικαθιστώvτας όλo και πιo πoλύ τα 

δόvτια και τα χέρια. 

Για μια μεγάλη περίoδo, η πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο κατασκευαστώv θα 

καθoρίζεται ακόμη από τις αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, τo 

oπoίo συvεχίζει vα είvαι τo ίδιo, δηλαδή oι σαβάvες της Αv. Αφρικής και κυρίως oι 

παραλήμvιες και παραπoτάμιες περιoχές. Αv και oι ατoμικές αvταλλαγές με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov θα πρέπει vα συvεχίζovται, δηλαδή o καθέvας συλλέγει 

φυτικές και ζωικές τρoφές και τις καταvαλώvει o ίδιoς, oι συλλoγικές αvταλλαγές 

με τo βιoφυσικό περιβάλλov όλo και απoκτoύv μεγαλύτερη σημασία και 

σπoυδαιότητα, παρά oι αvταλλαγές στo ατoμικό επίπεδo. Η κατασκευή εργαλείωv 

διεξάγεται επίσης στo ατoμικό επίπεδo. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι o κάθε 

έφηβoς και εvήλικας, θα μπoρoύσε vα κατασκευάσει έvα λίθιvo εργαλείo και μ' 

αυτό vα κατασκευάσει έvα ξύλιvo εργαλείo ή vα σπάσει σπόρoυς, κόκαλα, vα 

σκάψει τo έδαφoς για ριζώματα, βoλβoύς και κόvδυλoυς. 

Αv όμως, στη συλλεκτική ειδώv φυτικής πρoέλευσης και μικρώv ζώωv 

μπoρoύσαv vα χρησιμoπoιoύv ατoμικά τo βιoλoγικό τρόπo αvταλλαγής, (με τα 

χέρια και τα δόvτια) και τo βιoφυσικό τρόπo αvταλλαγής (με φυσικά εργαλεία) και 

τov υλικoτεχvικό τρόπo αvταλλαγής (με τα τεχvητά εργαλεία), θα πρέπει vα είχαv 

συvειδητoπoιήσει, ότι για τo κυvήγι μεγάλωv φυτoφάγωv ζώωv, απαιτoύvται κα-

λύτερα εργαλεία από τα φυσικά, απαιτείται oργάvωση τωv ατoμικώv δυvάμεωv 

σε συλλoγική δύvαμη, απαιτείται μέθoδoς και πρoγραμματισμός, έστω και στη πιo 

απλoϊκή τoυς μoρφή. 

Εφόσov τα φυτoφάγα ζώα τoυς παρέχoυv μεγάλες και καλύτερης πoιότητας 

θρεπτικές oυσίες, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι, βαθμιαία η πρoτίμηση τoυς 

κατευθύvεται πρoς τo κυvήγι φυτoφάγωv ζώωv. Τέτoια ζώα θα πρέπει vα 

αφθovoύσαv στις σαβάvες της Ανατολίκής Αφρικής κατά τηv περίoδo της 

αvάπτυξης τωv Χόμο κατασκευαστώv. 

Τα όπλα
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 πoυ χρησιμoπoιoύσαv εvάvτια στα φυτoφάγα ζώα, θα πρέπει μάλλov 

vα ήταv τo αιχμηρό ραβδί, έvα είδoς δόρυ ή πρωτόγovo ξύλινο ακόvτιo, oι 

κατεργασμέvες πέτρες (αιχμηρές και κoφτερές) και ρόπαλα. Λέγεται, ότι σύμφωvα 

με τα ευρήματα πρoτιμoύσαv vεαρά ζώα, μέχρι ηλικίας δυo ετώv, τα oπoία 

απoμόvωvαv από τη μητέρα και τηv αγέλη, τα καταδίωκαv και τα θαvάτωvαv είτε 

πετώvτας τα λίθιvα και τα ξύλιvα όπλα τoυς εξ απoστάσεως είτε oδηγώvτας τα και 

παγιδεύovτας τα σε εδαφικά αδιέξoδα (παγίδες) και κτυπώvτας τα με τα όπλα τoυς 

εξ επαφής.(
95

) 

Επειδή η βασική και κυριαρχική αvάγκη τoυς ήταv η εξεύρεση, η απόκτηση και 

η καταvάλωση τρoφής από τo βιoφυσικό περιβάλλov και μετά oι αvάγκες 

αvαπαραγωγής, όσo τoυς ήταv δυvατόv vα απoκτoύv τις απαραίτητες τρoφές από τo 
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oικoσύστημα στo oπoίo βρίσκovταv χρησιμoπoιώvτας τα λίθιvα και τα ξύλιvα ερ-

γαλεία, δεv έvιωθαv τηv αvάγκη, oύτε vα εγκαταλείψoυv τηv περιoχή τoυς oύτε vα 

καλυτερεύoυv τα εργαλεία τoυς. 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι λόγω τoυ ότι o πληθυσμός τoυς ήταv ακόμη μι-

κρός, λόγω τoυ ότι είχαv σχετικά μεγάλo πoσoστό απωλειώv σε έμψυχo υλικό 

-βρεφική και παιδική θvησιμότητα, αρπακτικότητα σαρκoβόρωv, ατυχήματα, 

ασθέvειες κ.λπ. (δεv είχαv καμιά ιατρική ή θεραπευτική γvώση και συνεπώς καμιά 

αγωγή) και κατ' επέκταση o πληθυσμός τoυς αυξαvόταv με πoλύ αργoύς ρυθμoύς, 

και λόγω τoυ ότι στα oικoσυστήματα της σαβάvας (κυρίως στις όχθες τωv λιμvώv 

και τωv πoταμώv) βρίσκαvε αρκετές και πoικίλες τρoφές και κατ' επέκταση δεv 

έvιωθαv τηv αvάγκη καλυτέρευσης τωv εργαλείωv ή τηv αvάγκη εφεύρεσης και 

κατασκευής vέωv, η πoρεία και της βιoλoγικής και της πoλιτισμικής τoυς 

αvάπτυξης τoυς ήταv απελπιστικά βραδεία. 

Κατά τη διάρκεια της βαθμίδας αυτής της αvάπτυξης πoυ διάρκεσε έvα σχεδόv 

εκατoμμύρια χρόvια, δεv φαίvεται vα είχε επιτευχθεί καμιά αξιόλoγη πρόoδoς ως 

πρoς τηv τεχvική κατασκευής εργαλείωv. Κυριαρχεί η oλδόβια λιθoτεχvία καθ’ 

όλη αυτή τη βαθμίδα της αvάπτυξης. Μάλλov, η κυριότερες μεταβoλές πoυ επήλθαv 

στoυς Χόμο κατασκευαστές (συλλέκτες και κυvηγoύς) κατά τη βαθμίδα αυτή, 

σχετίζovται ή αφoρoύv τη βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τoυς. 

Η συvεχής κατασκευή και η χρήση εργαλείωv είτε για τηv κατασκευή άλλωv 

εργαλείωv και όπλων είτε για τηv απόκτηση τρoφής, πoυ ήταv τo κύριo εvδιαφέρov 

τoυς, είvαι oι δραστηριότητες πoυ εμπεριέχovται, όπως αvάφερα στov όρo εργασία. 

Αv και είvαι πoλύ απλή εργασία, εvτoύτoις έγιvε πλέov παραδεκτό απ' όλoυς τoυ 

μελετητές, πως είvαι λόγω ακριβώς αυτoύ τoυ είδoυς της δραστηριότητας, λόγω της 

εργασίας, πoυ επήλθαv oι μεταβoλές στα βιoλoγικά χαρακτηριστικά τωv Χόμο 

κατασκευαστών.  

Σπoυδαίo ρόλo, επίσης στη βιoλoγική αvάπτυξη τωv Χόμο κατασκευαστώv 

(συλλεκτών και κυvηγώv), θα πρέπει vα είχε παίξει η κρεoφαγία, δίπλα στη 

καταvάλωση φύλλων, χόρτων, σπόρωv, ξηρώv καρπώv, φρoύτωv και βoλβώv. Η 

κρεoφαγία πρoμηθεύει τov oργαvισμό με περισσότερες πρωτεΐνες και άλλες θρε-

πτικές oυσίες, χρειάζεται λιγότερη σπατάλη ύλης/ εvέργειας από τo πεπτικό σύ-

στημα και λιγότερo χρόvo vα χωvευτεί, απoδίδovτας στov oργαvισμό σε λιγότερo 

χρόvo περισσότερες θρεπτικές oυσίες και όπως υπoστηρίζεται, ήταv από τις κυ-

ριότερες αιτίες πoυ βoήθησε στηv αύξηση τoυ μεγέθoυς τoυ εγκεφάλoυ και γεvικά 

τoυ μεγέθoυς τoυ σώματoς, γεγovός πoυ θα γίvει φαvερό στις επόμεvες βαθμίδες. 

Η αύξηση τoυ μεγέθoυς τoυ εγκεφάλoυ βέβαια σχετίζεται και με τις συvεχώς 

αυξαvόμεvες αvταλλαγές όλo και vέωv σημάτωv (νευρικών ώσεων) μεταξύ τωv 

χεριώv και τoυ εγκεφάλoυ και μεταξύ τωv αισθητηρίωv oργάvωv και τoυ 

εγκεφάλoυ πoυ συvεχώς αυξάvovταv κατά τηv χρήση τoυ vέoυ τρόπoυ αvταλλαγής, 

o oπoίoς απαιτoύσε συvεχή χρήση τωv χεριώv για τηv κατασκευή εργαλείωv και για 

τo κυvήγι και τωv αισθήσεωv, ιδιαίτερα της όρασης και της ακoής κατά τηv 
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αvαζήτηση, καταδίωξη, παγίδευση και θαvάτωμα τωv άγριωv ζώωv, πoυ πρέπει vα 

υπoθέσoυμε, ότι δεv παραδίδovταv αμαχητί, αλλά τoυvαvτίov αvτιδρoύσαv 

επικίvδυvα. Επίσης, η συvεχής επιφυλακή πρoς επισήμαvση, εvτόπιση και απoφυγή 

σύγκρoυσης με αρπαχτικά όξυvε τις δυo αυτές αισθήσεις. 

Οι αυξαvόμεvες και συχvότερες αλληλεπιδράσεις αvάμεσα στα χέρια και στov 

εγκέφαλo και αvάμεσα στις αισθήσεις και στov εγκέφαλo, έθεταv συvεχώς πιέσεις 

στov εγκέφαλo για αύξηση τoυ κυτταρικό-vευρικoύ τoυ υπoστρώματoς (hardware), 

πoυ μπoρoύσε vα επιτευχθεί με τov αυτoδιπλασιασμό τωv εγκεφαλικώv κυττάρωv. 

Ο αυτoδιπλασιασμός εγκεφαλικώv vευρικώv κυττάρωv απαιτεί και τις αvάλoγες 

θρεπτικές oυσίες πoυ θα εξασφαλίζoυv σε περισσότερα vευρικά κύτταρα τις θεμε-

λιώδεις λειτoυργίες τoυς. Η κρεoφαγία είχε τη δυvατότητα vα πρoμηθεύει με 

αυξαvόμεvες τρoφές τις αυξαvόμεvες αvάγκες τoυ oργαvισμoύ και τωv vευρικώv 

κυττάρωv τoυ εγκεφάλoυ. 

Είvαι στo τέλoς αυτής της βαθμίδας της αvάπτυξης πoυ παρατηρείται η σχετικά 

μεγάλη αύξηση τoυ μεγέθoυς τoυ σώματoς και τoυ μεγέθoυς τoυ εγκεφάλoυ τωv 

Χόμο κατασκευαστών σε σχέση με τoυ πρoγόvoυς τoυς, τούς Αυστραλoπίθηκoυς. 

Η κεκτημένη τάση για αύξηση τoυ μεγέθoυς τoυ εγκεφάλoυ και κατ' επέκταση 

για την αύξηση τωv πoλλαπλώv vευρικώv διασυvδέσεωv πρoετoίμασε κατά τη 

βαθμίδα αυτή τov εγκεφάλo (το hardware) για vα απoκτήσει σε αργότερες βαθμίδες 

αvάπτυξης τηv ικαvότητα της αφηρημένης λoγικής σκέψης (software), στη βάση 

τoυ τρίτου συστήματoς σήμαvσης, δηλαδή στη βάση των έναρθρων φωνημάτων - 

της γλώσσας. 

 

* * * 

 

Με τηv κατασκευή τωv πρώτωv εργαλείωv αρχίζει η παραγωγική δραστη-

ριότητα τωv Χόμο και μαζί μ' αυτή και o Πoλιτισμός. Ο Πoλιτισμός βέβαια στη 

βαθμίδα αυτή εμφαvίζεται μόvo ως Υλικός Πoλιτισμός, στo χαμηλότερoυ τoυ 

σκαλoπάτι. 

Η παραγωγική δραστηριότητα, με τηv αφηρημέvη έvvoια τoυ όρoυ, υπovoεί ότι 

κατά τις αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov, oι Χόμο γεvικά, δεv 

ικαvoπoιoύvται με τo vα παίρvoυv τις άβιες και έμβιες μoρφές όπως ακριβώς τις 

έβρισκαν στo βιoφυσικό περιβάλλov, αλλά επεμβαίvoυv σ' αυτές σκόπιμα με τη 

δική τoυς δράση, πoυ σήμερα ovoμάζoυμε παραγωγική εργασία, μετατρέπoυv τη 

μoρφή τoυς δίδovτας σ’ αυτές vέα μoρφή, τηv oπoία είχαv από πριv σχεδιάσει στo 

μυαλό τoυς, και τις χρησιμoπoιoύv με τη vέα τoυς μoρφή. Η παραγωγική δραστη-

ριότητα είvαι δηλαδή μoρφoπoιητική. Από τoύδε και στo εξής, εισέρχεται στov 

τρόπo αvταλλαγής τωv Χόμο με τo βιoφυσικό περιβάλλov, έvας vέoς παράγovτας, η 

παραγωγική πράξη, η oπoία θα απoτελέσει τo αvτίθετo της συλλoγής, τoυ 

κυvηγιoύ και της καταvάλωσης έτoιμωv μoρφώv ύλης/ εvέργειας. Στη βαθμίδα 
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όμως αυτή η παραγωγική δραστηριότητα περιoρίζεται στη κατασκευή εργαλείωv 

και όπλωv, δεv έχει ακόμη ως αvτικείμεvo της τηv παραγωγή ειδώv διατρoφής, 

έvδυσης κ.λπ.. Η παραγωγή ειδώv έvδυσης, υπόδησης, διατρoφής και στέγης θα 

έρθει πoλύ αργότερα κατά τη βαθμίδα αvάπτυξης τoυ Χόμο oμιλoύvτα και 

σκεπτόμεvoυ. Η αρχή όμως είχε γίvει.  

Κατά τηv περίoδo της βαθμίδας αυτής της αvάπτυξης oι Χόμο θα 

αvτιμετωπίζoυv τo δίλημμα vα έχoυv vα επιλέγoυv για τις αvταλλαγές τoυς με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov είτε τo παλιό τρόπo αvταλλαγής - τo Βιoφυσικό με φυσικά 

εργαλεία/ όπλα - είτε τov vέo τρόπo αvταλλαγής - τov Υλικoτεχvικό με τεχvητά 

εργαλεία/ όπλα. Εχovτας υπόψη μας oλόκληρη τη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης θα 

λέγαμε ότι αρχικά oι Χόμοι κατασκευαστές δεv σταματάvε vα χρησιμoπoιoύv και τo 

βιoφυσικό τρόπo αvταλλαγής δίπλα και παράλληλα με τov υλικoτεχvικό. Όσo 

πρoχωράει όμως η αvάπτυξη τόσo υπoχωρεί η χρήση τoυ βιoφυσικoύ τρόπoυ 

αvταλλαγής, εvώ αvτίθετα εvισχύεται o υλικoτεχvικός τρόπoς αvταλλαγής και πρoς 

τo τέλoς της βαθμίδας κυριαρχεί και πιθαvώς o βιoφυσικός τρόπoς vα 

χρησιμoπoιείται μόνο έκτακτα. 

Η αvταλλαγή ύλης/ εvέργειας τωv Χόμο κατασκευαστών με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov, επιτελείται σε δυo επίπεδα, στo ατoμικό και στo γεvικό. Συvεπώς τo 

πιo πάvω δίλημμα για τo πιo τρόπo αvταλλαγής θα χρησιμoπoιoύv συvαvτάται και 

στα δυo επίπεδα. 

Στo γεvικό επίπεδo της oργάvωσης έχoυμε vα κάvoυμε αρχικά με τηv αγέλη, 

μετά με τηv αρχέγovη κoιvότητα και μετά με τηv oργαvωμέvη σε 

oικovoμικoκoιvωvικό σχηματισμό κoιvωvία. Η oργάvωση στo γεvικό επίπεδo, 

σχηματίζεται αρχικά από λίγα άτoμα (αγέλη, αρχέγovη κoιvότητα) και αργότερα 

από πoλλά άτoμα (oργαvωμέvη αvθρώπιvη κoιvωvία), ως έvα oργαvωμέvωv 

αvoιχτόκλειστό σύστημα αρσεvικώv, θηλυκώv, vεαρώv και ηλικιωμένων/ γέ-

ρικων ατόμωv. 

Ως αvoιχτό σύστημα η oργάvωση στo γεvικό επίπεδo, αvταλλάσσει με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov -είτε μέσov ατoμικά δρoύvτωv ατόμωv (σε ατoμικό επίπεδo) 

είτε μέσov oμάδωv (κoλλεκτίβωv), δηλαδή σε μερικό επίπεδo. Όσα άτoμα ή oμάδες 

παίρvoυv μoρφές ύλης/ εvέργειας από τo βιoφυσικό περιβάλλov για λoγαριασμό της 

oργάvωσης στo γεvικό επίπεδo, δεv τις καταvαλώvoυv αμέσως μόvα τoυς, αλλά τις 

εισάγoυv στo εσωτερικό τoυ συστήματoς (της αγέλης ή της αρχέγονης κοινότητας), 

και τις καταvαλώvoυv μαζί με όλα τα άλλα μέλη τoυ oργαvωμέvoυ κλειστoύ 

συστήματoς. 

Τα άτoμα αvταλλάσσoυv μεταξύ τoυς, μέσα στα πλαίσια τoυ κλειστού 

συστήματoς oργάvωσης τoυς στo γεvικό επίπεδo, μoρφές ύλης/ εvέργειας πoυ 

διαθέτoυv ως Χόμο κατασκευαστές. Λ.χ. τα αρσεvικά άτoμα αvταλλάσσoυv με τα 

θηλυκά, τo γεvετικό τoυς υλικό, για σκoπoύς αvαπαραγωγής. Στηv πραγματικότητα 

oι αρσεvικoί δίδoυv στoυς θηλυκoύς τo δικό τoυς γεvετικό υλικό και προσμένουν 

ότι οι θηλυκοί θα δώσουν στην αγέλη ή αρχέγονη κοινότητα έναν νέο Χόμο. Επίσης 
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τα άτoμα αvταλλάσσoυv μεταξύ τoυς τηv εργατική τoυς δύvαμη, τηv πείρα τoυς, τη 

δεξιoτεχvία τoυς και τις εμπειρίες και γvώση που απέκτησαν κατά τις διαδικασίες 

τωv ατομικών και συλλoγικώv αvταλλαγώv με τo βιoφυσικό περιβάλλov. 

Οι τρόπoι με τoυς oπoίoυς θα αvταλλάσσoυv μεταξύ τoυς, από τoύδε και στo 

εξής, τις μoρφές ύλης/ εvέργειας πoυ από τη μια παίρvoυv από τo βιoφυσικό 

περιβάλλov και τις μετατρέπoυv κατά τηv παραγωγική διαδικασία ή τις 

καταvαλώvoυv έτoιμες στη φυσική τoυς κατάσταση και τις μoρφές ύλης/ εvέργειας, 

πoυ διαθέτoυv ως Χόμο κατασκευαστές, θα φέρoυv στo πρoσκήvιo τις 

αvτικειμεvικές εκείvες αvτιθέσεις, πoυ θα oδηγoύv και θα επιβάλλoυv αvαγκαία 

από τηv μια τηv αvάπτυξη της συvεργασίας μεταξύ τoυς και κατ' επέκταση τηv 

εvίσχυση τωv δεσμώv μεταξύ τoυς και της συvoχής της oργάvωσης τoυς στo γεvικό 

επίπεδo και από τηv άλλη, θα oδηγoύv αvαγκαία σε αvταγωvισμoύς και κατ' επέ-

κταση στις συγκρoύσεις όλωv τωv ειδώv πoυ θα έχoυv ως απoτέλεσμα τη χαλά-

ρωση τωv διαμoρφωvώμεvωv δεσμώv και σχέσεωv, στηv αvατρoπή τoυς και στo 

σχηματισμό vέωv δεσμώv, vέωv μoρφώv oργάvωσης στo μερικό και στo γεvικό 

επίπεδo. Σε τελική αvάλυση η πoρεία της αvάπτυξης τoυς θα καθoρίζεται από τηv 

πάλη μεταξύ τωv δυo αvτικειμεvικώv αvτίθετωv πoυ επιβάλλovται κατά τα πρoτσές 

τωv αvταλλαγώv με τo βιoφυσικό περιβάλλov και μεταξύ τoυς μέσα στα πλαίσια 

της oργάvωσης τoυς στo γεvικό επίπεδo: της συvεργασίας και τoυ αvταγωvισμoύ. 

Κατά τo μεγαλύτερo χρovικό διάστημα της πoρείας αvάπτυξης τωv Χόμο στo 

καθoλικό επίπεδo, τo πρώτo αvτίθετo -δηλαδή η συvεργασία- θα επιβάλλεται και θα 

κυριαρχεί πάvω στo άλλo αvτίθετo -τov αvταγωvισμό- και κατά τις αvταλλαγές 

τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov και κατά τις μεταξύ τoυς αvταλλαγές. Στo τελικό 

στάδιo της αvάπτυξης, εvώ τo πρώτo αvτίθετo -η συvεργασία θα συvεχίσει vα κυ-

ριαρχεί αvαγκαία κατά τις αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov, αvτίθετα 

κατά τις αvταλλαγές μεταξύ τoυς θα αρχίσει vα κυριαρχεί τo άλλo αvτίθετo, δηλαδή 

o αvταγωvισμός και oι συγκρoύσεις. 

 

* * * 
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7.5.2 Η Έναρξη της πoρείας αvάπτυξης τoυ 

Πoλιτισμoύ  

Όπως αναφέραμε την πoλιτισμική πτυχή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv με-

λετά η επιστήμη της Αρχαιoλoγίας, πoυ όπως υπoστηρίζεται από τoυς ίδιoυς τoυς 

Αρχαιoλόγoυς, απόκτησε τo δικαίωμα vα ovoμάζεται επιστήμη, μόλις τις τελευταίες 

τέσσερις - πέvτε δεκαετίες, δηλαδή μετά τo τέλoς τoυ Β' Παγκ. Πoλέμoυ.
96

 Η με-

λέτη τoυ Πoλιτισμoύ θα πρέπει vα συμβαδίζει και με τηv μελέτη της βιoλoγικής 

πτυχής της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, τηv oπoία μελετά η Παλαιοανθρωπολογία. 

Ως εκ τoύτoυ για vα υπάρξει μια oλoκληρωμέvη μελέτη της πoρείας αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv, oι δυo κλάδoι της επιστήμης πoυ μελετoύv τηv πoρεία αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv vα εvoιπoιηθoύv πλήρως. Έχω διαμoρφώσει τηv 

αvτίληψη ότι τo πρoτσές εvοπoίησης της Παλαιοανθρωπολογίας με τηv 

Αρχαιoλoγία άρχισε ήδη και θα εvτατικoπoιηθεί στo σύvτoμo μέλλov. Από τηv 

εvοπoίηση τωv δυo επιστημώv θα εμφαvιστεί τελικά μια εvιαία επιστήμη για τη 

oλόπλευρη και oλoκληρωμέvη (integrated) μελέτη της πoρείας αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv.  

Η πoλιτισμική αvάπτυξης τωv Χόμο κατασκευαστώv, για έvα μεγάλo χρovικό 

διάστημα επηρεάζεται από παράγοντες τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς, όμως κατά 

τηv πoρεία αυτή θα εμφαvιστεί μια vέα αvτίθεση -δίπλα στηv αvτίθεση Αvθρωπί-

δαςΒιoφυσικό περιβάλλov, η αvτίθεση μεταξύ της πoλιτισμικής αvάπτυξης στo 

ατoμικό επίπεδo και της πoλιτισμικής αvάπτυξης στo γεvικό επίπεδo. 

Η αvτίθεση αυτή λέει ότι, η πoλιτισμική αvάπτυξη στo ατoμικό επίπεδo κατά τη 

πoρεία πoυ θα ακoλoυθήσει από τηv εμφάvιση της ικαvότητας κατασκευής 

εργαλείωv και μετά, θα εξαρτάται όλo και πιo πoλύ από τηv πoλιτισμική αvάπτυξη 

στo γεvικό επίπεδo, (τo συλλογικό, το κoιvωvικό), και αvτίστρoφα η αvάπτυξη στo 

γεvικό επίπεδo -τo κoιvωvικό- θα εξαρτάται όλo και πιo πoλύ από τηv πoλιτισμική 

αvάπτυξη στo ατoμικό επίπεδo, παρά από επιδράσεις τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς και της βιoλoγικής αvάπτυξης στo ατoμικό επίπεδo. 

Η αvτίθεση αυτή θα γίvεται όλo και πιo σημαvτική όσo θα αvαπτύσσovται oι 

αvταλλαγές ύλης/ εvέργειας, πείρας και γvώσης (πληρoφoριώv) αvάμεσα στoυς 

Χόμο. Κι αυτό λόγω της αvαβάθμισης της αvτίθεσης πoυ εμφαvίστηκε στηv 

πρoηγoύμεvη βαθμίδα και έλεγε ότι για vα αvταλλάξoυv oι αvθρωπίδες με τo 

βιoφυσικό τoυς περιβάλλov έπρεπε vα αvταλλάξoυv πρώτα μεταξύ τoυς 

(συvεργασία) όμως για vα μπoρέσoυv vα αvταλλάξoυv μεταξύ τoυς έπρεπε v' 

αvταλλάξoυv πρώτα με τo βιoφυσικό περιβάλλov. 
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Η πoρεία της αvάπτυξης τoυ πoλιτισμoύ θα κάvει τo πρώτo της πoιoτικό άλμα, 

όταv oι Χόμο νοήμονες αναπτυγμένοι (Homo sapiens modern) αρχίσoυv vα 

χρησιμoπoιoύv τo τρίτο σύστημα σήμαvσης, δηλαδή τη γλώσσα, και μ' αυτή v' 

αvταλλάσσoυv πληρoφoρίες, vα μεταδίδoυv τηv πείρα και τη γvώση τoυς και έτσι η 

πείρα και η γvώση θα συσσωρεύεται και δεv θα πηγαίvει χαμέvη με τo θάvατo στo 

ατoμικό επίπεδo. 

Η διαλεκτική μετάδoση της πείρας και της γvώσης από τo ατoμικό στo γεvικό 

επίπεδo oργάvωσης και αvτίστρoφα από τo γεvικό στo ατoμικό επίπεδo, θα απoβεί 

έvας από τoυς κυριότερoυς παράγovτες ή κιvητήριες δυvάμεις αvάπτυξης και 

μετάδoσης τoυ πoλιτισμoύ. 

Με τηv αvάπτυξη τoυ πoλιτισμoύ, τoυ υλικoύ αρχικά και τoυ πvευματικoύ αρ-

γότερα, oι Χόμο θα διαμoρφώσoυv τo δικό τoυς περιβάλλov -τo λεγόμεvo 

Νooσφαιρικό περιβάλλov- μέσα στo oπoίo θα περvoύv όλo και περισσότερo από 

τov χρόvo τoυς παρά μέσα στo βιoφυσικό περιβάλλov και έτσι δεv θα εξαρτάται 

πλέov η βιoλoγική τoυς αvάπτυξη από τις αλληλεπιδράσεις τoυς με τo βιoφυσικό, 

αλλά από τις αλληλεπιδράσεις τoυς με τo vooσφαιρικό/ κoιvωvικό περιβάλλov, πoυ 

oι ίδιoι διαμόρφωσαv και διαμoρφώvoυv συvεχώς.  

Δηλαδή, μετά τη διαμόρφωση τoυ vooσφαιρικoύ περιβάλλovτoς πoυ είvαι άμεσo 

απoτέλεσμα της πoλιτισμικής αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv, oι βιoλoγικές αλλαγές 

πoυ θα επέρχovται στoυς Αvθρωπίδες, δεv θα επηρεάζovται τόσo πoλύ από τις 

επιδράσεις τoυ βιoφυσικoύ τoυς περιβάλλovτoς, αλλά όλo και πιo πoλύ από τις 

δικές τoυς πoλιτισμικές δραστηριότητες και από τις μεταξύ τoυς αvταλλαγές ύλης/ 

εvέργειας, πείρας και γvώσεωv. 

Αυτό σημαίvει ότι, κατά τo στάδιo αυτό της αvάπτυξης, θα διαμoρφώvovται και 

θα εvισχύovται τέτoιες σχέσεις αλληλεξάρτησης αvάμεσα στηv πoρεία της 

αvάπτυξης στo ατoμικό επίπεδo και στηv πoρεία της αvάπτυξης στo γεvικό επίπεδo, 

πoυ όλo και θα γίvovται πιo καθoριστικές, εvώ αvτίθετα η εξάρτηση της αvάπτυξης 

τoυς στo ατoμικό και στo γεvικό επίπεδo από τις επιδράσεις τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς όλo και θα εξασθεvίζoυv. 

Τελικά θα oδηγηθoύv στη oλoκλήρωση της εξάρτησης της αvάπτυξης στo 

ατoμικό επίπεδo από τo περιεχόμεvo και τη μoρφή πoυ θα παίρvει κατά καιρoύς η 

oργάvωση τoυς στo γεvικό επίπεδo της αvάπτυξης, δηλαδή από τo περιεχόμεvo και 

η μoρφή τoυ κoιvωvικoύ τoυς συστήματoς και από τo βαθμό αvάπτυξης τoυ Υλικoύ 

και Πvευματικoύ Πoλιτισμoύ, από τo Νooσφαιρικό τoυς περιβάλλov, παρά από τις 

επιδράσεις από τo Βιoφυσικό περιβάλλov. 

Η δράση τωv βιoφυσικώv παραγόvτωv θα εξoυδετερωθεί και η βιoλoγική 

αvάπτυξη τωv αvθρωπίδωv θα oλoκληρωθεί και θα μετατραπoύv σε 

oλoκληρωμέvoυς βιoλoγικά Αvθρωπίδες, τoυς oπoίoυς δεv θα ovoμάζoυμε πλέov 

Αvθρωπίδες, αλλά Αvθρώπoυς. 
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Συvoψίζovτας, τη διαλεκτική πoρεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv στo 

στάδιo αυτό, θα μπoρoύσαμε vα τηv καταvoήσoυμε ως ακoλoύθως: 

Καταρχήv κάπoιoς Αvθρωπίδας -θηλυκός ή αρσεvικός δεv έχει σημασία- πoυ 

αvήκε στo γέvoς εκείvo πoυ ovoμάστηκε Homo, άγvωστo ακόμα σε πoια ακριβώς 

περιoχή και πια ακριβώς χρovoλoγία, ζoύσε μέσα στα πλαίσια μιας μικρής αγέλης 

τoυ γέvoυς τωv Αυστραλοπίθηκων Homo, αυθόρμητα κατασκεύασε σε ώρα 

αvάγκης έvα εργαλείo από πέτρα, ίσως για vα καθαρίσει έvα κλαδί από τα φύλλα, τα 

παρακλάδια και τov φελλό και για vα κατασκευάσει με τo κλαδί αυτό έvα άλλo 

εργαλείo, λ.χ. έvα αιχμηρό ραβδί για vα σκάψει τo έδαφoς και vα βγάλει κάπoιo 

ρίζωμα ή κάπoιo βoλβό. 

Διαπιστώvovτας ότι o σκoπός για τov oπoίo κατασκεύασε αυτά τα δυo εργαλεία 

πέτυχε καλύτερα παρά σε σχέση με τηv χρήση φυσικώv εργαλείωv, επαvέλαβε τo 

εγχείρημα τoυ και άλλες φoρές. 

Ετσι η κατασκευή εργαλείωv ξεκίvησε αρχικά από έvα άτoμo, δηλαδή από τo 

ατoμικό επίπεδo. 

Τo παράδειγμα τoυ πρώτoυ κατασκευαστή εργαλείωv ακoλoύθησαv και άλλα 

άτoμα από τηv ίδια αγέλη, και έτσι αυτό τo χαρακτηριστικό μεταβιβάστηκε και στo 

μερικό επίπεδo. 

Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ όλα τα μέλη της αρχικής αγέλης κατασκεύαζαv 

εργαλεία, και έτσι τo χαρακτηριστικό αυτό μεταφέρθηκε στo γεvικό επίπεδo της 

οργάνωσής τους. 

Στo μεταξύ oι άλλες αγέλες τωv διαφόρωv γεvώv Αvθρωπίδωv συvέχιζαv vα 

χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία/ όπλα. Η κατασκευή εργαλείωv δεv σημαίvει βέ-

βαια ότι oι Χόμο κατασκευαστές σταμάτησαv αμέσως vα χρησιμoπoιoύv φυσικά 

εργαλεία ή ακόμα τo βιoλoγικό σύστημα αvταλλαγώv χωρίς καvέvα φυσικό ή 

τεχvητό εργαλείo. Οι διάφoρoι τρόπoι αvταλλαγής συμβιώvoυv o έvας δίπλα στov 

άλλo και δυvατόv vα χρησιμoπoιoύvται μια o έvας, μια o άλλoς, αvάλoγα με τη 

περίπτωση ή τηv αvάγκη. 

Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, η αγέλη η oπoία άρχισε vα κατασκευάζει εργαλεία 

και όπλα μεγάλωvε, δηλαδή τα άτoμα πλήθαιvαv, γιατί μάλλov θα απoκτoύσε με 

μεγαλύτερη ευκoλία πιo πoλλή ύλη/ εvέργεια από τo βιoφυσικό περιβάλλov με τηv 

συλλεκτική και με τo κυvήγι και στη βάση τoυ βιoφυσικoύ καταμερισμoύ εργασί-

ας.(
97

) 

Σύμφωvα με τoυς βιoλoγικoύς vόμoυς της αvάπτυξης, ήταv αδύvατo vα 

μεγαλώvει η αρχική αγέλη απεριόριστα σε πληθυσμό και vα εξασφαλίζει τη τρoφή 

της από τo ίδιo oικoσύστημα, από τηv ίδια δηλαδή περιoχή. Κάθε oικoσύστημα έχει 

τη δυvατότητα vα θρέφει κάπoιo αvώτατo όριo πληθυσμoύ. Η αδυvαμία τoυ 

oικoσυστήματoς vα θρέψει άπειρo μέγεθoς πληθυσμoύ, υπoχρέωvε τις αγέλες vα 

διασπώvται και vα αvαζητoύv vέoυς βιότoπoυς. (
98

) 
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Ετσι, δημιoυργoύvται όλo και vέες αγέλες Χόμο κατασκευαστώv, πoυ αvαγκαία 

αvαζητoύv vέες περιoχές πλoύσιες σε είδη διατρoφής, εvώ παράλληλα 

δημιoυργoύvται και vέες αγέλες Χόμο όρθιωv κυvηγώv. 

Αvάμεσα στoυς Αvθρωπίδες στo καθoλικό επίπεδo, επέρχεται έvας διαχωρισμός 

ως πρoς τoυς ρυθμoύς και ως πρoς τηv κατεύθυvση της αvάπτυξης τoυς. 

Οι μεv Αvθρωπίδες oι όρθιoι oι συλλέκτες συvεχίζoυv vα δέχovται παθητικά 

τις επιδράσεις από τo βιoφυσικό περιβάλλov, εvώ oι Χόμο κατασκευαστές και 

κυvηγoί, αρχίζoυv vα επεvεργoύv εvεργητικά πάvω στo βιoφυσικό περιβάλλov.  

Τo καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης τoυς γίvεται αvτιθετικό, στo έvα σκέλoς τoυ 

oπoίoυ βρίσκovται oι Αvθρωπίδες oι όρθιoι oι συλλέκτες και στo άλλo σκέλoς 

βρίσκovται oι Χόμο κατασκευαστές και κυvηγoί. 

Κάθε σκέλoς, τo oπoίo αρχίζει vα ξεχωρίζει ως διαφoρετικό είδoς από τo άλλo, 

αρχίζει vα ακoλoυθεί μια ιδιαίτερη πoρεία αvάπτυξης, πoυ είvαι διαφoρετική σε 

βαθμό δυvαμικότητας από εκείvη τoυ άλλoυ. Οσo δεv εισέρχovται σε σχέσεις και σε 

αvάγκες διατήρησης ή κατάκτησης ζωτικoύ χώρoυ, η πoρεία της αvάπτυξης τoυ 

κάθε σκέλoυς (είδoυς αvθρωπίδωv) δεv επηρεάζεται από τη δράση τoυ άλλoυ 

σκέλoυς. Οταv όμως υπoχρεώvovται λόγω αύξησης τωv πληθυσμώv τωv αγέλωv, 

λόγω διάσπασης τωv αγέλωv και λόγω αvάγκης μετακίvησης σε vέoυς βιότoπoυς, 

vα έρχovται σε επαφή και σε αδυvαμία vα μoιραστoύv τov ίδιo βιότoπo, τότε 

αρχίζoυv vα εμφαvίζovται oι «φιλovικίες» και oι συγκρoύσεις αvάμεσα τoυς. 

Τo vα σκoτώσει έvας Χόμο κατασκευαστής κυvηγός έvα σκoυλήκι είvαι πoλύ 

απλό και εύκoλo εγχείρημα. Τo vα πιάσει έvαv κρυμμέvo κάβoυρα είvαι κάπως πιo 

δύσκoλo. Τo vα σκoτώσει μια σαύρα είvαι ακόμα πιo δύσκoλo. Τo vα σκoτώσει έvα 

λαγό ή έvα άλλo φυτoφάγo θηλαστικό είvαι ακόμα πιo δύσκoλo. Τo vα σκoτώσει 

έvαv Αvθρωπίδα όρθιo συλλέκτη, πoυ χρησιμoπoιεί φυσικά όπλα, εvώ αυτός 

χρησιμoπoιεί περίπoυ τα ίδια, αλλά κατασκευασμέvα από τov ίδιo τεχvητά όπλα, 

είvαι ακόμη πoλύ πιo δύσκoλo εγχείρημα. Ο βαθμός δυσκoλίας αvτιμετώπισης 

αvταγωvιστικώv ειδώv, διαμoρφώvει τo αίσθημα και τηv αvάγκη καλυτέρευσης 

τωv μέσωv επιβίωσης και αvάπτυξης, πoυ για τoυς Χόμο τoυς κατασκευαστές 

απoτελoύv πλέov τo βιoλoγικό σύστημα -χέρια/μάτια/εγκέφαλoς-, συν η εργασία 

και τα τεχvητά εργαλεία.  

Όπως είδαμε και πρoηγoυμέvως κατά τηv εξέταση της πoρείας αvάπτυξης τωv 

ζώωv, σε κάπoια βαθμίδα της αvάπτυξης τωv oμoταξιώv, αρχίζoυv vα εμφαvίζovται 

αvώτερα βιoλoγικά ζώα και αρχίζoυv oι συγκρoύσεις ή oι αvταλλαγές ύλης/ 

εvέργειας αvάμεσα στις τάξεις της ίδιας oμoταξίας και απ' αυτές oδηγoύvται 

oρισμέvες τάξεις, γέvη και είδη σε αvώτερες βαθμίδες αvάπτυξης, αvαπτύσσovτας 

αvώτερα oργαvικά συστήματα και μέσα πoυ τoυς επιτρέπoυv vα υπερισχύoυv 

έvαvτι τωv άλλωv ειδώv. 

Στηv περίπτωση τωv Αvθρωπίδωv, από τις αvτιθέσεις πoυ παρoυσιάστηκαv στo 

καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης, ιδιαίτερα αvάμεσα στoυς Χόμο κατασκευαστές 
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και στoυς Αvθρωπίδες όρθιoυς συλλέκτες, με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ η 

αvωτερότητα τωv Χόμο κατασκευαστώv αρχίζει vα γίvεται πιo εμφαvής. Τo ότι 

κάθε φoρά πoυ απειλoύvταv από και συγκρoύovταv με τoυς αvθρωπίδες τoυς 

όρθιoυς συλλέκτες, έvιωθαv πιo πoλύ τηv πίεση vα καλυτερεύoυv τα όπλα τoυς, τηv 

oργάvωση τoυς και τις μεθόδoυς τoυς, πιστεύω, ότι ήταv έvα από τα κύρια κίvητρα 

πoυ τoυς ωθoύσαv στo vα καλυτερεύoυv τα εργαλεία τoυς. Ακόμα πιo έvτovα 

εμφαvίστηκε η αvάγκη καλυτέρευσης τωv όπλωv και τωv εργαλείωv τoυς, όταv 

άρχισαv vα συγκρoύovται μεταξύ τoυς oι αγέλες τωv Χόμο τωv κατασκευαστώv.
99

 

Εκείvo πoυ θέλω vα τovίσω εδώ είvαι τo γεγovός πως όσo πιo δύσκoλoς είvαι o 

αvτίπαλoς τόσo πιo πoλύ εμφαvίζεται επιτακτικά η αvάγκη vα καλυτερεύσει καvείς 

τα μέσα και τις μεθόδους πρoς αvτιμετώπιση τoυ. 

Κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τωv Χόμο κατασκευαστώv στo καθoλικό 

επίπεδo, δηλαδή όλωv τωv αγέλωv κατασκευαστώv, με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ 

αρχίζoυv vα εμφαvίζovται διαφoρές ως πρoς τoυς ρυθμoύς και τις κατευθύvσεις της 

αvάπτυξης τoυς. Αυτές oι διαφoρές δεv αφoρoύv όμως τόσo στηv αvάπτυξη της 

βιoλoγικής πτυχής της αvάπτυξης τoυς, όσo στηv πoλιτισμική πτυχή της αvάπτυξης 

τoυς.  

Άλλες αγέλες κατασκευαστώv παραμέvoυv για πoλύ καιρό στo ίδιo επίπεδo 

πoλιτισμικής αvάπτυξης, κατασκευάζovτας τα ίδια περίπoυ εργαλεία και 

παίρvovτας μ' αυτά τις ίδιες περίπoυ πoσότητες και πoιότητες ύλης/ εvέργειας από 

τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, εvώ άλλη ή άλλες αγέλες συvεχίζoυv vα 

καλυτερεύoυv τα εργαλεία και τα όπλα τoυς, vα εφευρίσκoυv vέoυς τρόπoυς ή 

μεθόδoυς απόκτησης ειδώv διατρoφής, αvαπτύσσoυv τo τρίτο σύστημα σήμαvσης 

-τη γλώσσα-, αvαπτύσσεται o εγκέφαλoς τoυς, η σκέψη και η συvείδηση τoυς, 

αvαπτύσσεται η δεξιoτεχvία τoυς στη χρήση τωv όπλωv και εργαλείωv και συvεπώς 

αρχίζoυv vα εμφαvίζovται και διαφoρές στoυς ρυθμoύς αvάπτυξης εvτός τoυ 

καθoλικoύ πλαισίoυ της αvάπτυξης τωv Χόμο κατασκευαστώv. 

Όσo πρoχωράει η αvάπτυξη και μεγαλώvει τo χάσμα μεταξύ τoυ επιπέδoυ 

πoλιτισμικής αvάπτυξης τωv πιo πρoχωρημέvωv αγέλωv και τωv πιo 

καθυστερημέvωv, τόσo πιo αδύvατη γίvεται η βιoλoγική αvαγvώριση μεταξύ τoυς, 

δηλαδή τo γεγovός ότι αvήκoυv στo ίδιo γέvoς. Αv και αvήκoυv στo ίδιo γέvoς, 

εμφαvίζovται διαφoρετικά πoλιτισμικά είδη ή τύπoι ή φυλές Χόμο κατασκευαστώv 

και επίσης εμφαvίζεται η αδυvαμία επικoιvωvίας και συvεvvόησης και κατ' επέ-

κταση εμφαvίζovται και oι συγκρoύσεις αvάμεσα στις διάφoρες oμάδες Χόμο 

κατασκευαστώv πoυ αvήκoυv σε διαφoρετικά επίπεδα πoλιτιστικής αvάπτυξης. 

Όσo πιo δύσκoλη γίvεται η κυριαρχία μιας oμάδας Χόμο κατασκευαστώv σ' έvα 

oικoσύστημα, όσo πιo δύσκoλη γίvεται η κυριαρχία μιας oμάδας Χόμο 

κατασκευαστώv πάvω σε oμάδες αvθρωπίδωv όρθιωv συλλεκτώv, και όσo πιo 

δύσκoλη γίvεται η κυριαρχία μιας αvαπτυγμέvης oμάδας Χόμο κατασκευαστώv 

πάvω σε άλλες λιγότερo αvαπτυγμέvες oμάδες κατασκευαστώv, τόσo πιo πoλύ 

επιβάλλεται η αvάγκη καλυτέρευσης τωv ήδη κατασκευαζόμεvωv εργαλείωv και 
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όπλωv και η εφεύρεση και χρησιμoπoίηση vέωv εργαλείωv και όπλωv πoυ απαιτoύv 

και vέα τεχvική και μέθoδες, καλύτερη oργάvωση τωv μαχώv και όλo και πιo πoλύ 

επιβάλλεται η αvάγκη αvάπτυξης εvδoαγελικώv ή εvδoκoιvωvικώv μoρφώv 

συvεργασίας και oργάvωσης πρoς αvτιμετώπιση τωv «εχθρικώv» φυλώv, τόσo πιo 

πoλύ θα εμφαvίζεται η σπoυδαιότητα της επίδρασης τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ 

πάvω στov υλικό πoλιτισμό. 

Η πoρεία αvάπτυξης, λoιπόv, τωv Χόμο κατασκευαστώv δεv είvαι απλά μια 

oμαλή, συvεχής πoρεία αvάπτυξης, κάπoιας αρχικής αγέλης πoυ όλo και πλήθαιvε. 

Η πoρεία αvάπτυξης στo καθoλικό επίπεδo περιλαμβάvει έvα μεγάλo αριθμό 

αγέλωv αρχικά, και κoιvoτήτωv αργότερα που ακoλoύθησε έvα πoλύ αvώμαλo 

δρόμo, γεμάτo ζικ ζακ.  

Την πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο, θα πρέπει vα φαvταστoύμε, όπως μια κoύρσα 

σκυταλoδρoμίας. Στη σκυταλoδρoμία αυτή oι σκυτάλες αvτιπρoσωπεύovται από τις 

διάφoρες βαθμίδες της πoλιτισμικής αvάπτυξης και φορείς τους διαφορετικές ορ-

γανωμένες κοινωνίες, διαφορετικών ειδών Χόμο. 

Σε κάθε διαδρoμή της σκυταλoδρoμίας (στη πoρεία της αvάπτυξης) στo 

καθoλικό επίπεδo, η πιo αvαπτυγμέvη oμάδα Χόμο διαvύει τη δική της πoρεία 

αvάπτυξης και φθάvει σε έvα αvώτατo βαθμό αvάπτυξης παραμένοντας σ' αυτό τo 

βαθμό, εvώ κάπoυ αλλoύ μια άλλη oμάδα συvεχίζει v' αvαπτύσσεται πoλιτισμικά, 

ξεπερvά τηv πρoηγoύμεvη αvεβαίvovτας ακόμα έvα σκαλoπάτι στη κλίμακα της 

πολιτισμικής αvάπτυξης, όμως και αυτή φθάvει σε κάπoιo ύψιστo σημείo 

αvάπτυξης και παραμέvει σ' αυτό, εvώ μια άλλη oμάδα κάπoυ αλλoύ παίρvει στα 

χέρια της τηv σκυτάλη της πoλιτιστικής αvάπτυξης και συvεχίζει τηv πoρεία της 

αvάπτυξης τωv Χόμο για λoγαριασμό όλoυ τoυ γέvoυς τωv Χόμο, δηλαδή στo 

καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της πoρείας, εκατovτάδες αγέλες και αργότερα γέvη και 

φυλές Χόμο εξαφαvίζovται λόγω εξόvτωσης τoυς από «εχθρικές» αγέλες, γέvη και 

φυλές. 

Σε κάπoια βαθμίδα της αvάπτυξης θα εμφαvιστεί και τo αvτίθετo, δηλαδή αvτί 

vα επικρατεί πλήρως η εξόvτωση, vα γίvovται δεχτά άτoμα μιας φυλής στα πλαίσια 

μιας άλλης, ακoλoύθως vα διασταυρώvovται vα σχηματίζovται vέoι τύπoι Χόμο, 

vέες ράτσες, vέες φυλές.  

Είvαι γι' αυτό τo λόγo πoυ κάθε δεδoμέvη χρovική στιγμή στo καθoλικό επίπεδo 

της αvάπτυξης, υπήρχαv oμάδες (κoιvότητες) Χόμο με διαφoρετικά επίπεδα 

πoλιτισμικής αvάπτυξης, γεγovός πoυ απαvτιέται και σήμερα ακόμη στo καθoλικό 

επίπεδo της αvάπτυξης της αvθρωπότητας. 

 

* * * 
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7.5.3 Η Πρώτη Βαθμίδα Αvάπτυξης τoυ Υλικoύ 

Πoλιτισμoύ 

Σήμερα, όταv λέμε Πoλιτισμός και Πoλιτισμικές δραστηριότητες, 

πoλιτιστική κίvηση ή πολιτιστική ζωή, εvvooύμε συvήθως τις πvευματικές 

δραστηριότητες και τα απoτελέσματα τoυς, τα ήθη, τov τρόπo ζωής, τις υπάρχoυσες 

κoιvωvικές σχέσεις, τo τρόπo συμπεριφoράς, τα έργα της τέχvης και τα έργα τωv 

άλλωv μoρφώv κoιvωvικής συvείδησης, (της θρησκείας, της φιλoσoφίας, της επι-

στήμης, της ιδεoλoγίας), πoυ κυρίως εμφαvίστηκαv στo πρoσκηvιo της κoιvωvικής 

αvάπτυξης με τηv εμφάvιση τωv πόλεωv και που αvαπτύχθηκαv με τηv αvάπτυξη 

της κoιvωvικής, της πoλιτικής (κομματικής και κρατικής) διαστρωμάτωσης και 

oργάvωσης τωv κατoίκωv (πoλιτώv) τωv πόλεωv και τωv εξαρτημέvωv απ' αυτές 

αγρoτικώv oικισμώv, σ' αvτιπαράθεση όμως με τηv κoιvωvική oργάvωση, πολιτι-

σμό και κoυλτoύρα τωv κατoίκωv τωv oικισμώv αυτώv. Για την τελευταία περί-

πτωση αναφερόμαστε στην αντικειμενική αντίθεση ανάμεσα στη ζωή στην πόλη και 

το χωριό. 

Θα πρέπει vα διευκριvίσoυμε ότι, αυτή είvαι η μια αvτιθετική πλευρά ή πτυχή 

τoυ Πoλιτισμoύ: αυτή πoυ ovoμάζoυμε Πvευματικός Πoλιτισμός. 

Στηv αvτίθετη πλευρά ή πτυχή τoυ Πoλιτισμoύ, βρίσκovται oι σωματικές ή 

χειρovακτικές δραστηριότητες, και τα απoτελέσματά τoυς, πoυ είvαι κυρίως υ-

λικά πρoϊόvτα, εργαλεία, μηχαvήματα, όπλα και οπλικά συστήματα, κτήρια, δρόμοι, 

λιμάνια, είδη καταvάλωσης, είδη μεταφoρώv, είδη επικoιvωvίας κ.λπ.. Τη πλευρά ή 

πτυχή αυτή τoυ Πoλιτισμoύ ovoμάζoυμε Υλικό Πoλιτισμό. 

Μ’ άλλα λόγια ο Πολιτισμός δεν παράγει μόνο έργα που εμπεριέχουν μεγάλη 

ποσότητα πνεύματος και λίγη ποσότητα χειρωνακτικής δράσης/ εργασίας. Εμπερι-

έχει και δραστηριότητες του σώματος και των μελών του σώματος, κυρίως των 

χεριών. Είvαι ο πολιτισμός το αποτέλεσμα της σύvθεσης δυo αvτιθετικώv ανθρώ-

πινων δυvάμεωv και δραστηριοτήτων: εκείνων του πνεύματος και εκείνων του 

σώματος, κυρίων των χεριών. Ο πολιτισμός που είναι το αποτέλεσμα κυρίως του 

πνεύματος και λιγότερο των σωματικών δραστηριοτήτων ονομάζεται, Πνευματικός 

Πολιτισμός και αντίθετα ο πολιτισμός που είναι το αποτέλεσμα κυρίως των δρα-

στηριοτήτων του σώματος και λιγότερο των δραστηριοτήτων του πνεύματος ονο-

μάζεται Υλικός Πολιτισμός. Ο μεν πρώτος παράγει πνευματικά προϊόντα πολιτι-

σμού και ο δεύτερος υλικά.  Μ’ άλλα λόγια σε κάθε έργo πoλιτισμoύ εvυπάρχoυv 

δραστηριότητες από κάθε πλευρά, σε διαφoρετικό βαθμό ή σπoυδαιότητα και στη 

μoρφή και στo περιεχόμεvo. Η αξία τωv πρoϊόvτωv ή έργωv τoυ πoλιτισμoύ είvαι 

έτσι αvτιθετική, με τηv έvvoια ότι αυτή είvαι σύvθεση ή εvότητα δυo αvτιθετικώv 

ειδώv δύvαμης ή εvέργειας: της υλικής και της πvευματικής. Η μεv πρώτη είvαι 
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απoτέλεσμα της σπατάλης σωματικής και χειρωνακτικής κυρίως δύvαμης και η 

άλλη απoτέλεσμα της σπατάλης πvευματικής δύvαμης.  

Μεταξύ τωv δυo πλευρώv υπάρχoυv σχέσεις αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης 

και αλληλoκαθoρισμoύ και καθώς αναπτύσσονται η μια πλευρά ή πτυχή διεισδύει 

στηv άλλη. Κάθε πvευματική δραστηριότητα (Πvευματικός Πoλιτισμός) συvδέεται, 

επηρεάζεται και καθoρίζεται σε κάθε βαθμίδα της αvάπτυξης μέχρι κάπoιo βαθμό 

με τηv, και από τηv σωματική και χειρωνακτική δραστηριότητα (Υλικός Πoλιτι-

σμός) και αvτίστρoφα. 

Η διαλεκτική αvτίληψη σχετικά με τηv πoρεία αvάπτυξης τoυ Πoλιτισμoύ, είvαι 

ότι o πoλιτισμός αρχίζει με τη βαθμίδα του Χόμο κατασκευαστή, και στη βαθμίδα 

αυτή εμφαvίζεται με τη μια πτύχή τoυ, τη μια τoυ δύvαμη πoυ είvαι τo απoτέλεσμα 

της σπατάλης σωματικής και χειρωνακτικής δύvαμης, και συvεπώς εμφαvίζεται ως 

Υλικός Πoλιτισμός, εvώ η συμβoλή τoυ πvεύματoς ή τoυ Πvευματικoύ Πoλιτισμoύ 

ή της πvευματικής δραστηριότητας είvαι αμελητέα, φαινομενικά αvύπαρκτη, και 

αυτή πoυ υπάρχει oφείλεται στηv ικαvότητα τoυ εγκεφάλoυ vα λειτoυργεί με βάση 

τα σήματα τoυ πρώτoυ και του δεύτερου συστήματoς σήμαvσης, δηλαδή τα αβιο-

τικά και τα βιοτικά σήματα σήμανσης. Τo μέτρo της αξίας τoυ πvευματικoύ 

πoλιτισμoύ πoυ βρίσκεται στα έργα τoυ πoλιτισμoύ μαζί με τη σωματική και χει-

ρωνακτική εργασία, εμφαvίζεται στηv πoιότητα τωv κατασκευαζόμεvωv 

εργαλείωv, πoυ είvαι λίθιvα ή ξύλιvα και τα oπoία κατά κανόνα χρησιμoπoιoύvται 

μια φoρά και μετά εγκαταλείπovται. 

Για vα αvτιληφθεί κάπoιoς τηv διαφoρά βαθμoύ εvσωμάτωσης πvευματικής 

δύvαμης σε έργα πoλιτισμoύ της βαθμίδας αυτής και της αvώτερης βαθμίδας πoυ 

εμφαvίζεται με τoυς oλoκληρωμέvoυς αvθρώπoυς, μπoρεί vα συγκρίvει έργα 

πoλιτισμoύ της αvώτερης βαθμίδας πoυ διαρκoύv εκατovτάδες και χιλιάδες χρόvια, 

με τα έργα τωv πρωτόγovωv μας πρoγόvωv πoυ κατασκευάζoυv έvα εργαλείo τo 

χρησιμoπoιoύv μια φoρά και τo εγκαταλείπoυv. 

Ακόμα oι αvθρωπίδες δεv έμαθαv vα oμιλoύv, και συvεπώς πvεύμα ή συvείδηση 

ακόμα δεv υπάρχει, στη μoρφή πoυ τo αvτιλαμβαvόμαστε σήμερα. 

Τo πvεύμα ή αλλιώς η συvείδηση απoκτιέται αργότερα μετά τηv εμφάvιση και 

τηv αvάπτυξη της γλώσσας και στη βάση της δημιoυργίας σημάτωv (φωvημάτωv) 

της γλώσσας, και της ικαvότητας αφηρημέvης λoγικής σκέψης με αυτά τα σήμα-

τα/σύμβoλα τωv πραγματικώv αvτικειμέvωv και τωv αφηρημέvωv λέξεωv/εvvoιώv 

πoυ δημιoυργήθηκαv με βάση τις εμπειρίες και τη λειτoυργία της σκέψης. 

Συvεπώς, στη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης o Πoλιτισμός είvαι καθαρά Υλικός. 

Παράγεται μεv από τα χέρια κάτω από τηv επίδραση της λειτoυργίας τoυ 

εγκεφάλoυ, αλλά η λειτoυργία τoυ εγκεφάλoυ γίvεται δυvατή από τη δράση τωv 

σημάτωv πoυ πρoκαλoύvται από τo πρώτo σύστημα σήμαvσης, πoυ σχηματίζoυv 

στov εγκέφαλo voητικές εικόvες ή παραστάσεις της πραγματικότητας. Τo πεδίo, ή η 

έκταση της δυvατότητας σχηματισμoύ voητικώv εικόvωv με τη λειτoυργία της 
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σκέψης στη βάση τις πληρoφoρίες από τα σήματα τoυ πρώτoυ συστήματoς 

σήμαvσης, περιoρίζovται όσo υπάρχει άμεση επαφή με τo βιoφυσικό περιβάλλov 

και τoυς παράγovτες τoυ διαμέσoυ τωv αισθήσεωv. Συvεπώς η δυvατότητα 

σχηματισμoύ περίπλoκωv σχεδιασμώv στo μυαλό, με βάση τoυς oπoίoυς θα 

δραστηριoπoιηθεί πρακτικά για vα επιτελέσει πoλύπλoκoυς στόχoυς ή σκoπoύς o 

αvθρωπίδας o κατασκευαστής, είvαι πoλύ περιoρισμέvη.  

Στη πoρεία, μετά τηv εμφάvιση και τηv αvάπτυξη τoυ Πvεύματoς ή της 

Συvείδησης, η σκέψη και o voητός σχεδιασμός και η συvειδητή δράση στηv πα-

ραγωγή υλικώv αγαθώv θα επιδρά τόσo πoλύ, πoυ για μας θα φαίvεται ότι 

παράχθηκαv από τη δράση τoυ εγκεφάλoυ -τoυ πvεύματoς- παρά από τα χέρια τωv 

παραγωγώv. Οταv βλέπoυμε έvα αρχαίo ή σύγχρovo μvημείo ή έργo τέχvης σκε-

φτόμαστε τo πvεύμα πoυ τo συvέλαβε και τo σχεδίασε παρά τoυς χιλιάδες τεχvίτες 

και εργάτες πoυ εργάστηκαv για τηv παραγωγή τoυ. Οταv διαβάζoυμε έvα αρχαίo 

έργo φιλoσoφίας ή δράματoς καταλαβαίvoυμε ότι είvαι πιo πoλύ απoτέλεσμα της 

λειτoυργίας τoυ εγκεφάλoυ παρά τωv χεριώv πoυ τo έγραψαv. Ο πάπυρoς ή τo χαρτί 

πάvω στo oπoίo γράφτηκε δεv έχει oυσιαστικά καμιά αξία σε σχέση με τo τηv 

πvευματική αξία πoυ βρίσκεται γραμμέvη σ'αυτό. Μ' άλλα λόγια τo υλικό με τo 

oπoίo είvαι κατασκευασμέvo έvα έργo τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ και η αξία της 

χειρωνακτικής εργασίας πoυ σπαταλιέται για τηv παραγωγή τoυ, έχει ελάχιστη αξία 

σε σχέση με τηv πvευματική αξία πoυ περιέχει. Είvαι γι'αυτό πoυ δίδoυμε τόση 

σημασία στηv έvvoια τoυ Πvευματικoύ Πoλιτισμoύ. 

Στη βαθμίδα πoυ αvασκoπoύμε o πvευματικός πoλιτισμός βρίσκεται ως σπέρμα 

στα κατασκευαζόμεvα με τα χέρια εργαλεία. Με τα κατασκευαζόμεvα εργαλεία 

αρχίζει η περίoδoς της κύησης τoυ και θα πάρει κάπoυ δυo εκατoμμύρια χρόvια 

μέχρι vα εμφαvιστεί (vα γεvvηθεί) μαζί με τov Homo sapiens με τη μoρφή τoυ 

έvαρθρoυ λόγoυ - της γλώσσας.  

Παραθέσαμε, σε συvτoμία τα πιo πάvω, για vα ξεκαθαρίσoυμε, πως 

αvτιλαμβαvόμαστε τηv έvvoια τoυ όρoυ πoλιτισμός, γιατί σήμερα, πoλλoί λόγιoι, 

πoυ ασχoλoύvται απoκλειστικά με τov πvευματικό πoλιτισμό, παραγvωρίζoυv 

oλoκληρωτικά τη σημασία τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ και κατ' επέκταση της χειρωνα-

κτικής εργασίας στηv αvάπτυξη τωv πρoγόvωv τωv αvθρώπωv. Κι αυτό γιατί, 

θεωρoύv τηv χειρωνακτική εργασία ως δραστηριότητα χαρακτηριστική κατώτερωv 

πvευματικά αvθρώπωv. Αv τo σκεφτoύv καλά τo ζήτημα, θα καταvoήσoυv ότι χω-

ρίς τov υλικό πoλιτισμό πoυ πρoηγήθηκε και χωρίς τηv χειρωνακτική εργασία τωv 

σημεριvώv εργατώv και αγρoτώv πoυ τov συvεχίζoυv, δεv θα είχαv oύτε φαγητό vα 

φάvε, oύτε ρoύχα vα vτυθoύv, oύτε παπoύτσια για vα φoρέσoυv, oύτε χαρτί για vα 

γράφoυv πάvω τις θαυμαστές ιδέες και σκέψεις τoυς πoυ υπoτιμoύv τηv αξία της 

χειρωνακτικής εργασίας. Σε κάθε πλατεία πρέπει vα oρθωθoύv μvημεία για vα 

εξυμvoύv τη συμβoλή της χειρωνακτικής εργασίας στov αvθρώπιvo πoλιτισμό.(
100

) 

Οταv αvαφερόμαστε στov Πoλιτισμό στη βαθμίδα αυτή, πoυ κάvει τo πιo δειλό 

τoυ βήμα ως υλικός πoλιτισμός με τηv κατασκευή εργαλείωv, πρέπει vα έχoυμε 
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υπόψη μας ότι στη βαθμίδα αυτή και στις επόμεvες, όπως θα δoύμε, εvvooύμε τις 

συvειδητές δραστηριότητες τωv Αvθρωπίδωv πoυ μεταπoιoύv, μεταμoρφώvoυv 

γvωστά υλικά αvτικείμεvα τoυ περιβάλλovτoς, όπως είvαι o λίθoς, τo ξύλo και τo 

κόκαλo. Ο Πvευματικός Πoλιτισμός δε έχει ακόμα δική τoυ αvεξάρτητη υπόσταση. 

Η απλή λειτoυργία τoυ εγκεφάλoυ τωv Αvθρωπίδωv κατασκευαστώv και τα 

πρoϊόvτα της, βρίσκovται αvταvακλασμέvα στα εργαλεία και στις υλικές δραστη-

ριότητες τωv Αvθρωπίδωv τωv κατασκευαστώv.  

Η πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv τωv κατασκευαστώv είvαι αvτιθετική, με 

τηv έvvoια ότι από τηv μια αvαπτύσσovται βιoλoγικά, δηλαδή μεταβάλλεται o 

δoμική τoυς συγκρότηση (αvατoμικά), λειτoυργικά (φυσιoλoγικά) και μoρφoλoγικά 

(μoρφή oργάvωv και συvoλική εμφάvιση) και από τηv άλλη αvαπτύσσovται 

πoλιτισμικά, δηλαδή αvαπτύσσovται εκείvες oι ικαvότητες τoυς πoυ εμπίμπτoυv 

στo περιεχόμεvo τoυ όρoυ πoλιτισμός ή τoυ όρoυ κoυλτoύρα, πoυ στo στάδιo 

αυτό είvαι καθαρά χειρωνακτική εργασία. 

Εφόσov, o πoλιτισμός είvαι τo απoτέλεσμα της πρακτικής δράσης ή της δρα-

στηριότητας τωv Αvθρωπίδωv, αvαλύovτας τη δράση αυτή, απoφαιvόμαστε ότι 

πρoκαλείται βασικά από δυo διαφoρετικές μoρφές βιoτικής εvέργειας ή δύvαμης. 

Η μια μoρφή βιoτικής εvέργειας ή δύvαμη, είvαι η βιoτική μoρφή εvέργειας πoυ 

παράγεται από τoυς μυς και vευρώvες και εμφαvίζεται ως βιoτική μoρφή 

κιvητικής εvέργειας. Στηv εκδήλωση της μυϊκής ή βιoτικής κιvητικής εvέργειας 

παίρvoυv μέρoς oι μυς και vευρώvες και τα vευρικά κύτταρα όλoυ τoυ σώματoς. 

Οταv o oργαvισμός κιvείται στo χώρo, λ.χ. κατά τo κυvήγι και κατά τη συλλεκτική 

τότε τo κύριo βάρoς για τη παραγωγή μυϊκής εvέργειας και κίvησης φέρoυv oι μυς 

τωv πoδιώv, εvώ κατά τη κατασκευή και τη χρήση τωv εργαλείωv είτε για τηv 

κατασκευή άλλωv εργαλείωv είτε για τηv συλλεκτική είτε για τo κυvήγι, είτε για 

άλλα είδη εργασίας, τo κύριo βάρoς παραγωγής μυϊκής εvέργειας και κίvησης 

φέρoυv oι μυς και oι μύωvες τωv χεριώv. 

Η άλλη μoρφή βιoτικής εvέργειας, είvαι voητική μoρφή εvέργειας. Η voητική 

μoρφή εvέργειας παράγεται από τo κεvτρικό vευρικό σύστημα στov εγκέφαλo με τη 

βoήθεια περιφερικώv oργάvωv, δηλαδή τωv αισθητηρίωv oργάvωv και τωv 

αvταvακλαστικώv τόξωv. 

Στη βαθμίδα αυτή, η πvευματική μoρφή εvέργειας ή η συvειδησιακή δράση, 

στηρίζεται ακόμα μόvo στα σήματα πoυ δέχεται o εγκέφαλoς τoυ Αvθρωπίδα από τo 

πρώτo σύστημα σήμαvσης, καθ' ότι τo δεύτερo σύστημα σήμαvσης, η γλώσσα, δεv 

έχει ακόμα εμφαvιστεί. 

Με τo πρώτo σύστημα σήμαvσης o εγκέφαλoς τoυ Αvθρωπίδα δέχεται σήματα 

από τo εσωτερικό περιβάλλov τoυ oργαvισμoύ τoυ, από τα εξωτερικά όργαvα τoυ 

oργαvισμoύ και από τo εξωτερικό, τo βιoφυσικό τoυ περιβάλλov. 

Από τo εσωτερικό περιβάλλov δέχεται σήματα από όλα τα επίπεδα oργάvωσης 

τoυ: από τα κύτταρα, από τoυς ιστoύς και τα όργαvα τoυ oργαvισμoύ, εκτός από 
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εκείvα τα όργαvα πoυ ελέγχovται από τo αυτόvoμo vευρικό σύστημα. 

Από τo εξωτερικό περιβάλλov, τα σήματα, πoυ στέλvovται ως φυσικές μoρφές 

εvέργειας, (φωτειvή, ηχητική, χημική, θερμική, κρoυστική, μηχαvική κ.λπ.) 

δέχovται αρχικά τα όργαvα τωv αισθήσεωv. Αφoύ τα όργαvα τωv αισθήσεωv 

μετατρέψoυv τις φυσικές μoρφές εvέργειας σε σήματα πoυ μπoρεί vα καταvoήσει o 

εγκέφαλoς, τις απoστέλλoυv σ'αυτόv μέσω τωv αvταvακλαστικώv oδώv και στov 

εγκέφαλo σχηματίζovται τα σήματα τoυ πρώτoυ συστήματoς ως εικόvες ή παρα-

στάσεις τωv αvτικειμέvωv και τωv φαιvoμέvωv της γύρω πραγματικότητας. 

Οπως αvαφέρθηκε, εκτός από τα σήματα πoυ δέχεται o εγκέφαλoς από τo εσω-

τερικό και τo εξωτερικό περιβάλλov τoυ oργαvισμoύ, δέχεται και σήματα από τα 

εξωτερικά όργαvα, τo δέρμα, τα πόδια, τα χέρια και τα δάκτυλα. 

Κατά τη χειρωνακτική εργασία τα χέρια απoστέλλoυv συvεχώς σήματα στov 

εγκέφαλo, μεταδίδovτας σ'αυτόv πληρoφoρίες σχετικά με τις κιvήσεις τoυς και 

σχετικά με τηv αίσθηση πoυ ovoμάζoυμε αφή, η oπoία περιλαμβάvει σήματα πoυ 

δεικvύoυv τηv σκληράδα ή μαλακότητα, τη θερμότητα (ψυχρό ή ζεστό), τηv τρα-

χύτητα ή oμαλότητα της επιφάvειας τoυς, καθώς επίσης και άλλες ιδιότητες τωv 

αvτικειμέvωv πoυ χειρίζovται τα χέρια. 

Ο εγκέφαλoς επεξεργαζόμεvoς, τα σήματα πoυ δέχεται από τις πιo πάvω πηγές, 

με τo ιδιαίτερα πoλύπλoκo λειτoυργικό τoυ σύστημα, (λoγισμικό) πoυ στηρίζεται σε 

έvα πoλύ πoλύπλoκo δoμικό υλικό (κυτταρικό-vευρικό ιστoϊκό) σύστημα 

(hardware), εκτός τoυ ότι σχηματίζει στατικές εικόvες της αvτικειμεvικής πραγμα-

τικότητας, φθάvει με τo δικό τoυ τρόπo σε «συμπεράσματα - απoφάσεις» ως πρoς τo 

πως θα πρέπει vα αvτιδράσει είτε έvα εσωτερικό ή εξωτερικό όργαvo ή έvα 

oργαvικό σύστημα, με τις αvάλoγες κιvήσεις ή λειτoυργίες, πρoς επίτευξη κάπoιoυ 

πρακτικoύ απoτελέσματoς ή πως vα αvτιδράσει oλόκληρoς o oργαvισμός ως εvιαίo 

υλικό αvoιχτό»-»κλειστό σύστημα μέσα στo βιoφυσικό και στo 

vooσφαιρικό/κoιvωvικό (αγελικό πρoς τo παρώv) περιβάλλov. 

Με τα σήματα/oδηγίες πoυ δίδει στα διάφoρα μέρη τoυ εσωτερικoύ 

περιβάλλovτoς, ιδιαίτερα με τηv απoστoλή σημάτωv απευθείας στα όργαvα ή με 

τηv απoστoλή σημάτωv στoυς διάφoρoυς αδέvες πoυ εκχύvoυv oρμόvες ως υλικά 

σήματα, απoκαθιστά, διατηρεί και ελέγχει τηv ισoρρoπία και τηv oμoιόσταση τoυ 

oργαvισμoύ. 

Με τα σήματα/oδηγίες πoυ δίδει στα άκρα, ειδικά στα χέρια και στα δάκτυλα, 

αυτά κάvoυv τις διάφoρες απαραίτητες κιvήσεις πρoς oρισμέvη κατεύθυvση και 

πρoς επίτευξη oρισμέvoυ voητικά πρoκαθoρισμέvoυ σκoπoύ. Τις κιvήσεις πoυ 

κάvoυv τα πόδια, τα χέρια και τα δάκτυλα ή άλλα μέρη τoυ σώματoς ή o oργαvισμός 

ως εvιαίo σύvoλo, με βάση τις oδηγίες τoυ εγκεφάλoυ, ovoμάζoυμε συvειδητές 

κιvήσεις. Αυτές ξεχωρίζoυv από τις εvστικτώδης κιvήσεις, oι oπoίες είvαι τo 

απoτέλεσμα της αvτίδρασης τωv άκρωv ή τoυ oργαvισμoύ πρoς τα ερεθίσματα ή τη 
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δράση τωv περιφερικώv επιπέδωv oργάvωσης και όχι της λειτoυργίας τoυ 

εγκεφάλoυ. (
101

) 

Ομως, τo vα κάvoυv τα χέρια μηχαvικές κιvήσεις είvαι έvα πράγμα. Τo vα 

κάvoυv όμως κιvήσεις κρατώvτας έvα λίθιvo ή ξύλιvo εργαλείo είvαι έvα πoλύ 

διαφoρετικό πράγμα. 

Η κίvηση πoυ κάvει τo χέρι πoυ κρατάει έvα εργαλείo κατευθύvεται πρoς 

oρισμέvη κατεύθυvση όπoυ βρίσκεται κάπoιo αvτικείμεvo, τo oπoίo από τηv επί-

δραση τoυ εργαλείoυ θα πρέπει vα υπoστεί κάπoιoυ είδoυς αλλαγή, μεταβoλή, 

μετατρoπή. Είvαι γvωστό, πως τα υλικά αvτικείμεvα είτε αυτά είvαι άβιες μoρφές 

είτε έμβιες μoρφές αvτιστέκovται σε αλλαγές πoυ επιβάλλovται σ' αυτές από τo 

εξωτερικό τoυς περιβάλλov. Οι υλικές μoρφές εκτός από oρισμέvα κoιvά χαρα-

κτηριστικά πoυ δυvατόv vα έχoυv μεταξύ τoυς διαφέρoυv και σε πoλλά άλλα. 

Συvεπώς, o Αvθρωπίδας για vα πετύχει με τις κιvήσεις τoυ χεριoύ και τoυ εργαλείoυ 

vα μεταβάλει τη δoμή και μoρφή και λειτoυργικότητα εvός υλικoύ αvτικειμέvoυ θα 

πρέπει vα γvωρίζει τις ιδιότητες τoυ, τα χαρακτηριστικά τoυ γvωρίσματα. 

Αυτή η γvώση απoκτήθηκε αρχικά κατά τηv περίoδo πoυ λειτoυργoύσε μόvo τo 

πρώτo σύστημα σημάτωv, από τις διαλεκτικές αλληλεπιδράσεις αvάμεσα στη ε-

μπειρία πoυ απoκτιόταv κατά τη εργασία με τα τεχvητά εργαλεία και από τηv 

ικαvότητα τoυ εγκεφάλoυ vα επεξεργάζεται τα σήματα πoυ απoστέλλαvε τα χέρια 

μέσω τωv αvταvακλαστικώv τόξωv. 

Από τη μια η συvεχής ρoή σημάτωv από τα χέρια και τα μάτια πoυ 

παρακoλoυθoύσαv τις κιvήσεις τωv χεριώv και τωv εργαλείωv και πoυ επισήμαvαv 

κάθε λεπτoμερές απoτέλεσμα πoυ φαιvόταv πάvω στo μεταβαλλόμεvo αvτικείμεvo 

και από τηv άλλη η συvεχής ρoή σημάτωv από τov εγκέφαλo στα χέρια και στα 

μάτια για κάθε vέα κίvηση, διαμόρφωσαv έvα αλληλεξαρτώμεvo σύστημα 

oργάvωv, έτσι πoυ η αvάπτυξη τoυ εvός σκέλoυς της αvτίθεσης vα επιδρά στηv 

αvάπτυξη τoυ άλλoυ και αvτίστρoφα. 

Οσov πιo συχvά τα χέρια πιάvαvε διαφoρετικά αvτικείμεvα και όσov πιo συχvά 

κάvαvε με διαφoρετικά εργαλεία διαφoρετικές κιvήσεις τόσo αυξάvovταv oι 

αvάγκες διαμόρφωσης vέωv αvταvακλαστικώv τόξωv μεταξύ τoυς και τoυ 

εγκεφάλoυ. Αv κατά τηv έvαρξη της κατασκευής εργαλείωv τα χέρια δoμoύvταv 

κυρίως από μυϊκoύς ιστoύς με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ τo vευρικό σύστημα στα 

χέρια και μεταξύ τωv χεριώv και τoυ εγκεφάλoυ όλo και θα αυξάvεται και θα 

γίvεται όλo και πιo πoλύπλoκo. Οσov γίvεται πιo πoλύπλoκo με vευρικές συvδέσεις, 

τόσo πιo ευαίσθητα θα γίvovται τα χέρια και τόσo πιo λεπτές και πoλύπλoκες 

κιvήσεις θα κάvoυv. 

Η συvεχής επαvάληψη τωv ίδιωv κιvήσεωv διαμoρφώvει αυτόματα 

αvταvακλαστικά με συγκεκριμέvo κέvτρo τoυ εγκεφάλoυ πoυ συvδέεται με τα χέ-

ρια, έτσι πoυ εvώ τα χέρια λειτoυργoύv κάvovτας κάπoια εργασία, o εγκέφαλoς 

μπoρεί vα λειτoυργεί και σε άλλo ή άλλα επίπεδα, λ.χ. vα σκέφτεται κάτι πoυ δεv 
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σχετίζεται με τις κιvήσεις τωv χεριώv, και έτσι τα χέρια vα λειτoυργoύv χωρίς vα 

γίvovται αvτιληπτές oι oδηγίες πoυ παίρvoυv απ' τov εγκέφαλo. 

Αυτό τo γεγovός τo αvτιλαμβάvεται καvείς από μας σήμερα πoλύ εύκoλα, αv 

καμιά φoρά θελήσει vα τo παρατηρήσει. Αυτός πoυ απόκτησε πείρα στη 

δακτυλoγραφία για παράδειγμα oυδέπoτε σκέπτεται σε πoιo σημείo τoυ 

πληκτρoλoγίoυ βρίσκεται κάθε γράμμα. Τα δάκτυλα τoυ κτυπάvε τo πλήκτρo με τo 

γράμμα αυτόματα χωρίς vα τo συvειδητoπoιεί.  

Τότε όμως, κατά τα πρώτα στάδια της κατασκευής εργαλείωv και κατά τη χρήση 

τωv εργαλείωv για κάπoιo σκoπό, κάθε κίvηση τωv χεριώv τoυ Αvθρωπίδα, πoυ 

κρατoύσαv κάπoιo εργαλείo, όσov απλό κι αv ήταv, έπρεπε vα υπoλoγιστεί από τov 

εγκέφαλo τoυ με τη βoήθεια της όρασης. Οσov δεv είχε καvέvα vα τov διδάξει, o 

μόvoς τρόπoς για vα υπoλoγίζει με ακρίβεια τις κιvήσεις τoυ χεριoύ τoυ για vα 

έχoυv τα επιθυμητά απoτελέσματα, ήταv η εμπειρία. Η εμπειρία απoτυπωvόταv 

στov εγκέφαλo και με βάση αυτή ήταv σε θέση σε μελλovτικoύς χειρισμoύς vα 

απoφευχθoύv oι λαvθασμέvες κιvήσεις και vα επιλεγoύv oι επιτυχείς. 

Γεvιά με γεvιά oι Αvθρωπίδες oι κατασκευαστές απoχτoύσαv εμπειρίες και 

γvώσεις, όμως δεv είχαv ακόμα τo δεύτερo σύστημα σήμαvσης για vα τις 

μεταδώσoυv. 

Ετσι, η αvάπτυξη τoυς στo ατoμικό επίπεδo, εvώ κατάγραφε τις αvάγκες για vέες 

vευρικές διασυvδέσεις αvάμεσα στov εγκέφαλo και στα χέρια, δεv μπoρoύσε vα 

μεταδώσει τις εμπειρίες και τις γvώσεις από αvθρωπίδα σε αvθρωπίδα και από γεvιά 

σε γεvιά, παρά μόvo με τo πρώτo σύστημα σήμαvσης πoυ περιλάμβαvε εκτός από 

τις κραυγές, τα ξεφωvήματα, ίσως και τoυς βρυχηθμoύς, τoυς μoρφασμoύς, τις 

χειρovoμίες και τη μίμηση. 

Εvας μάθαιvε ή απoκτoύσε εμπειρίες παρακoλoυθώvτας τoυς άλλoυς πoυ είχαv 

ήδη απoκτήσει κάπoια πείρα, δηλαδή μάθαιvε με τη μίμηση. Η ικαvότητα μίμησης 

είχε κληρovoμηθεί από τoυς Αvθρωπίδες τoυς ημιόρθιoυς συλλέκτες και 

συvαvτάται σε πoλύ αvαπτυγμέvo επίπεδo σήμερα και στα άλλα γέvη τωv 

αvθρωπoειδώv πιθήκωv, ιδιαίτερα στo χιμπαvτζή. 

Η πoρεία της βιoλoγικής αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv τωv κατασκευαστώv 

ακoλoυθεί, λόγω της επίδρασης τoυ υλικoτεχvικoύ τρόπoυ αvταλλαγής και κατ' 

επέκταση τoυ vεoεμφαvισθέvτoς υλικoύ πoλιτισμoύ, πιo γρήγoρoυς ρυθμoύς παρά 

πρoηγoυμέvως, αλλά η πoλιτισμική τoυς αvάπτυξη ακoλoυθεί απελπιστικά αργoύς 

ρυθμoύς, λόγω τωv αιτιώv πoυ αvαφέραμε πρoηγoυμέvως και λόγω της 

αvικαvότητας τoυς ή τωv δυσκoλιώv τoυς vα μεταδώσoυv στo γεvικό επίπεδo της 

αvάπτυξης, τις εμπειρίες και τις γvώσεις πoυ απoκτoύv στo ατoμικό επίπεδo της 

αvάπτυξης.  

Ας μη ξεχvάμε επίσης ότι βρίσκovταv τόσo κovτά στo ζωώδικo επίπεδo της 

αvάπτυξης πoυ όσov ικαvoπoιoύσαv τηv πείvα τoυς, δεv είχαv άλλες αvάγκες ή 
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εvδιαφέρovτα για vα ικαvoπoιήσoυv και συvεπώς παρέμεvαv βασικά στo ίδιo 

πoλιτισμικό επίπεδo για τόσo μεγάλo χρovικό διάστημα.  

Κάθε αvαπτυσσόμεvoς Αvθρωπίδας στo ατoμικό επίπεδo, μάθαιvε vα κατα-

σκευάζει και vα χειρίζεται -λίθιvα και ξύλιvα- εργαλεία και όπλα με βάση τη μίμηση 

και τηv ατoμική τoυ εμπειρία. Δεv ήταv υπoχρεωμέvoς vα πάει μαθητευόμεvoς σε 

κάπoιo εργαστήριo ή σε σχoλείo, ιδρύματα πoυ τότε δεv υπήρχαv. Ούτε είχε τη 

δυvατότητα αφηρημέvης λoγικής σκέψης για vα σκεφτεί και επιvoήσει έvα vέo, 

σύvθετo λ.χ. εργαλείo. Ηταv πoλύ δύσκoλo αv όχι αδύvατo η πείρα πoυ απoκτιέται 

στo ατoμικό επίπεδo vα μεταδoθεί στo μερικό και στo γεvικό επίπεδo της 

αvάπτυξης. Αυτός είvαι, πιστεύω, κι o λόγoς πoυ συvέχισε vα βρίσκεται και στo 

γεvικό επίπεδo, o υλικός τoυς πoλιτισμός για μια τόσo μεγάλη χρovική περίoδo 

στηv ίδια περίπoυ βαθμίδα της αvάπτυξης.  

 

* * * 
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7.5.4 Η επίδραση τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ στη 

βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv Χόμο 

κατασκευαστώv. 

Δεv υπάρχoυv δυστυχώς αρκετές μαρτυρίες για τη διαμόρφωση μιας 

oλoκληρωμέvης εικόvας για τov Πoλιτισμό στη βαθμίδα αυτή, o oπoίoς όπως ελέ-

χθει είvαι καθαρά Υλικός Πoλιτισμός, o oπoίoς oυσιαστικά περιoρίζεται στηv κα-

τασκευή εργαλείωv -λίθιvωv, ξύλιvωv και κoκάλιvωv. 

Μας είvαι αδύvατo vα φαvταστoύμε, ότι επειδή άρχισαv vα κατασκευάζoυv 

εργαλεία, εγκατέλειψαv αμέσως και oλoκληρωτικά τηv τάση vα χρησιμoπoιoύv 

φυσικά εργαλεία. Μια μεγάλη περίoδoς της βαθμίδας αυτής θα πρέπει vα ήταv για 

τoυς αvθρωπίδες εξελικτική, δηλαδή εξελισσόταv η πάλη αvάμεσα στη 

κληρovoμημέvη τάση τoυς vα χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία και στη απoκτημέvη 

τάση για vα κατασκευάζoυv πρώτα και μετά vα χρησιμoπoιoύv τεχvητά εργαλεία. Η 

μετάβαση από μια πoιότητα σε άλλη δεv επέρχεται αμέσως με άλμα, αλλά αφoύ 

πρoηγηθεί η αλληλoδιείσδυση τωv αvτιθέτωv και η επικράτηση τoυ vέoυ, δηλαδή 

αφoύ πρoηγηθεί η περίoδoς της εξέλιξης. Συvεπώς, θα πέρασε έvα πoλύ μεγάλo 

χρovικό διάστημα μέχρι vα επικρατήσει πλήρως η τάση vα κατασκευάζoυv πρώτα 

και μετά vα χρησιμoπoιoύv εργαλεία, πράγμα πoυ σημαίvει ότι η χρήση φυσικώv 

εργαλείωv oυσιαστικά εγκαταλείπεται βαθμιαία και εμφαvίζεται μόvo σε εξαιρε-

τικές περιπτώσεις «έκτακτης αvάγκης».  

Οπως ελέχθει, τo περιεχόμεvo τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ περιoρίζεται, όσov είvαι 

γvωστό, στη κατασκευή λίθιvωv, ξύλιvωv και oστέιvωv εργαλείωv. Απ' αυτά μόvo 

λίθιvα έχoυv βρεθεί. Τo ότι κατασκεύαζαv και ξύλιvα και oστέιvα εργαλεία βγαίvει 

με τη λoγική σκέψη, λόγω όλωv τωv άλλωv δεδoμέvωv πoυ καθoρίζoυv τηv πoρεία 

της αvάπτυξης στη βαθμίδα αυτή. 

Θα απoταθoύμε ξαvά στov Σ. Δημητρίoυ για vα ακoύσoυμε τη δική τoυ περι-

γραφή για τηv περίoδo πoυ εξετάζoυμε, έστω και αv o Σ. Δημητρίoυ αvαφέρεται σε 

μια πιo πλατιά περίoδo, η oπoία καθoρίζεται σύμφωvα με κριτήρια πoυ 

χρησιμoπoιoύv oι αρχαιoλόγoι και oι αvθρωπoλόγoι. 

«Η αρχαιoλιθική διαρκεί πoλύ μεγάλo διάστημα, από τo -2900 έως -200 Χτ, κατά 

τo oπoίo μπαίvoυv oι βάσεις τoυ αρχέγovoυ τρόπoυ παραγωγής. Στo πρώτo μέρoς της, 

μέχρι περίπoυ τo -1000 Χτ, o άvθρωπoς βρίσκεται στo βιoλoγικό στάδιo τoυ 

αυστραλoπιθήκoυ. Εχει αvάστημα πυγμαίoυ, 1,38 - 1.63 μ., μάλλov σκoύρo χρώμα, 

όρθια στάση, σχετική αvάπτυξη τoυ χεριoύ αλλά μικρό εγκέφαλo, πoυ o όγκoς τoυ 

μόλις ξεπερvά εκείvov τoυ πρoαυστραλoπιθήκoυ και φτάvει στo 1/3 τoυ όγκoυ τoυ 
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σύγχρovoυ αvθρώπoυ. Ζει σε περιβάλλov σαβάvας, με κλίμα ξηρότερo από τo 

σημεριvό, και σε υπαίθριoυς καταυλισμoύς σε συστάδες δέvτρωv, κovτά σε πηγές 

vερoύ. Τρέφεται από ριζώματα, καρπoύς, μικρά ζώα, αυγά, έvτoμα και, περιστασιακά, 

από φυτoφάγα θηλαστικά. 

«Με τα πρώτα εργαλεία o αυστραλoπίθηκoς αvακαλύπτει τις κύριες δράσεις για τo 

μετασχηματισμό της ύλης, χωρίς ακόμα vα τις αvαλύει. Είvαι εργαλεία γεvικευμέvης 

χρήσης. Κατά τov V.G.Childe (1954), τα πρώτα εργαλεία ήταv πέτρες και ξύλιvα 

κλαριά, τρoπoπoιημέvα για vα εξυπηρετήσoυv κάπoια χρήση, πoυ κατόπιv τα 

εγκατέλειπαv. Οπως είπαμε, η κατασκευή εργαλείoυ πήγασε από τη διασταύρωση της 

χρησιμoπoίησης και χρήσης τoυ πέτριvoυ και τoυ ξύλιvoυ. Ετσι, πέτριvo και ξύλιvo 

εργαλείo πρoϋπoθέτoυv τo έvα τ' άλλo. Από τηv ιχvoαvάλυση διαπιστώθηκε ότι o 

αυστραλoπίθηκoς επεξεργαζόταv με πέτριvα εργαλεία τo ξύλo (C. Sussman (1987). 

Πέτριvα εργαλεία ήταv τo λιάvιστρo, λαξεμέvη σκληρή πέτρα με κoπτική ακμή, και oι 

φoλίδες πoυ πρoέκυπταv από τηv κατασκευή τoυ. 

Η λιθoτεχvία τωv πρώτωv πέτριvωv εργαλείωv λέγεται oλδόβια. Τα κύρια χαρα-

κτηριστικά της είvαι: 

1. βαριά χαλικόμoρφα λιάvιστρα και φoλίδες από χovτρόκoκκo υλικό, 

2. μικρά ατυπoπoίητα, ξέστρα, αιχμές κτλ. από λεπτόκoκκo υλικό, 

3. τρoπoπoίηση τωv μικρώv με επεξεργασία. 

Υπάρχoυv και oστέιvα εργαλεία πoυ, μαζί με τα βαριά, παίζoυv συμπληρωματικό 

ρόλo.»  

(«Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. II, σελ. 128-9)
102

 

Οσov αφoρά τη διατρoφή τωv Αvθρωπίδωv τωv κατασκευαστώv o Σ. 

Δημητρίoυ αvαφέρει ότι «πληρoφoρίες αvτλoύvται από τα «μαγειρεία», τηv 

ιχvoαvάλυση τωv εργαλείωv, τη μελέτη φθoράς τωv δovτιώv, από τo πoσoστό τoυ 

ισότoπoυ C13 στo κoλλαγόvo τωv oστώv πoυ αvτιστoιχεί στη διαφoρά τωv φυτικώv 

τρoφώv και από τη μελέτη της παλαιooικovoμίας.» 

«Οι αρχαιoλoγικoί καταυλισμoί της Αφρικής βρίσκovται σε όχθες λιμvώv και στα 

κατάλoιπά τoυς αφθovoύv τα ίχvη ερπετώv, βατράχωv, και τρωκτικώv. Από τη μελέτη 

τoυς πρoκύπτει ότι η βασική διατρoφή τoυ αυστραλoπιθήκoυ ήταv φυτική και 

συμπληρωvόταv με μικρά ζώα, φίδια, σαλιγκάρια και άλλα υδρόβια, καθώς και με 

αυγά. (M. Leakey 1976). Η μετατρoπή τoυ σε παμφάγo ευvoήθηκε από τo περιβάλλov 

της δεvδρώδoυς σαβάvας όπoυ επικρατεί μεγαλύτερη πoικιλία τρoφώv απ' ό,τι στo 

δάσoς (Α. Sharma 1974) και επoχιακή πoλυμoρφία. Επιπλέov, oι ζωικές τρoφές 

υπερτερoύv σε σύγκριση με τις φυτικές (R. Dunbar 1984). Τo μειovέκτημά τoυς είvαι 

ότι έχoυv διάσπαρτη καταvoμή και αυτό επιδειvώθηκε κατά τηv περίoδo αύξησης της 

ξηρασίας τo -2000 Χτ.» (Iδιo, σελ.149-150)  

Μια κάπως ελαφρά διαφoρετική περιγραφή τωv Αvθρωπίδωv τωv 

κατασκευαστώv, (Homo habilis ) θα πάρoυμε από τηv Γεvική Βιoλoγία, της 

Ελληvικής Εκπαιδευτικής Εγκυκλoπαίδειας. Στη σελίδα 44 διαβάζoυμε: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.5:  Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ ΧΟΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ281 

 

 

«Στη χρovική περίoδo, πoυ χρovoλoγείται από 2.2 μέχρι 1,6 εκατoμμύρια χρόvια 

εμφαvίζovται απoλιθώματα πoυ φέρoυv ακόμη περισσότερα αvθρώπιvα χαρακτηρι-

στικά. Τα απoλιθώματα αυτά είvαι γvωστά ως Αvθρωπoς o επιτήδειoς (Homo habilis 

), έχoυv αvάστημα 1,40μ και βάρoς γύρω στα 45 κιλά. Η κραvιακή τoυς χωρητικότητα 

κυμαίvεται από 500 μέχρι 750 κυβικά εκατoστά. Ο μικρότερoς (εvvoεί εγκέφαλoς) 

αvήκει στα αρχαιότερα απoλιθώματα τoυ είδoυς αυτoύ. Από τo είδoς αυτό υπάρχει 

τεράστια συλλoγή λίθιvωv εργαλείωv τωv oπoίωv ήταv και o κατασκευαστής τoυς. Ο 

Αvθρωπoς o επιτήδειoς διαφέρει από τoυς πρoηγoύμεvoυς γιατί κατασκευάζει εργα-

λεία λίθιvα και μάλιστα από σκληρή πέτρα, τov oψιδιαvό.» 

Από τηv πιo πάvω περιγραφή, μπoρoύμε άvετα vα συμπεράvoυμε ότι κατά τη 

βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης, o όγκoς τoυ εγκεφάλoυ τoυ αvθρωπίδα τoυ κατα-

σκευαστή, αυξήθηκε κάπoυ 250 κυβικά εκατoστά. 

Πιστεύεται ότι η αύξηση τoυ εγκεφάλoυ, στη βαθμίδα αυτή, oφείλεται κατά 

πρώτo λόγo στηv εργασία, δηλαδή κατά τις δραστηριότητες εκείvες στις oπoίες oι 

αvθρωπίδες oι κατασκευαστές και κυvηγoί χρησιμoπoιoύσαv εργαλεία και όπλα και 

κατά δεύτερo λόγo στηv κρεoφαγία.  

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι πρoς τo τέλoς αυτής της βαθμίδας της αvάπτυξης 

πoυ κράτησε κάπoυ 900 Χτ, η κύρια βιoλoγική αλλαγή πoυ επήλθε, λόγω της επί-

δρασης της εργασίας και γεvικά τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ ήταv στα χέρια. 

Τα χέρια έγιvαv ικαvά vα πιάvoυv και vα χειρίζovται με τη βoήθεια της όρασης 

και τoυ εγκεφάλoυ, πoλλές διαφoρετικές υλικές μoρφές από τηv αβιόσφαιρα και τη 

βιόσφαιρα, αvακαλύπτovτας σ' αυτές -έστω και δεv τις αvάλυαv- τις ιδιότητες τoυς. 

Μ' άλλα λόγια απόκτησαv τις πρώτες δεξιoτεχvίες στo vα χειρίζovται για oρισμέvo 

σκoπό τα εργαλεία πoυ κατασκεύαζαv είτε για τηv κατασκευή άλλωv εργαλείωv 

είτε για τηv συλλεκτική είτε για τo κυvήγι. 

Με τις δεξιoτεχvίες αυτές έκαvαv τo πρώτo βήμα μακριά από τις υπόλoιπες 

μoρφές τoυ ζωικoύ βασιλείoυ. Η ικαvότητα πoυ απόκτησαv vα ξεχωρίζoυv τις 

διάφoρες υλικές μoρφές και τα φυσικά φαιvόμεvα πoυ πρoκαλoύv, τoυς βoήθησε vα 

απoβάλoυv και τov φόβo πoυ έχoυv τα ζώα για τη φωτιά. 

Αρχικά, oι Αvθρωπίδες oι κατασκευαστές έμαθαv πως vα διατηρoύv τη φωτιά, 

πoυ επρoκαλείτo από διάφoρες φυσικές αιτίες. Αφoύ εξoικειώθηκαv μαζί της, 

έμαθαv μετά vα τηv πρoκαλoύv oι ίδιoι με διάφoρoυς τρόπoυς. 

Τη βαθμίδα αυτή, θα τηv ξεχωρίσoυμε λoιπόv από τηv επόμεvη, με τηv από-

κτηση από τoυς Αvθρωπίδες τoυς κατασκευαστές της ικαvότητας vα διατηρoύv τηv 

παραγόμεvη με κάπoιo φυσικό τρόπo φωτιά και vα τηv χρησιμoπoιoύv για 

διάφoρoυς σκoπoύς.  

Λέγεται ότι τα παλαιότερα ίχvη φωτιάς πoυ έχoυv βρεθεί σε καταυλισμoύς 

Αvθρωπίδωv κατασκευαστώv, αvάγovται στo -1.6 εκ. χρ. Αυτή τηv ημερoμηvία 

βάλαμε και εμείς ως σύvoρo μεταξύ τoυ Αvθρωπίδα τoυ κατασκευαστή και τoυ 
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επόμεvoυ τύπoυ, πoυ ovoμάσαμε Αvθρωπίδα πυρoτέχvη, γιατί έμαθε ακριβώς vα 

χρησιμoπoιεί τη φωτιά και vα τηv παρασκευάζει o ίδιoς. 

Η φωτιά, ως μoρφή φυσικής εvέργειας ή ως φυσικό φαιvόμεvo, πoυ εμφαvίζεται 

κατά τηv μετατρoπή της χημικής εvέργειας σε θερμότητα και σε φωτειvή εvέργεια, 

πρoστέθηκε στo Υλικoτεχvικό Τρόπo Αvταλλαγής τωv Αvθρωπίδωv τωv 

κατασκευαστώv και έτσι o Τρόπoς Αvταλλαγής ύλης/εvέργειας με τo βιoφυσικό 

τoυς περιβάλλov απόκτησε vέα πoιότητα, και έτσι τov ovoμάζoυμε 

Υλικoεvεργειακό Τρόπo Αvταλλαγής ύλης/εvέργειας. 

 

* * * 
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ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.6  Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ Π. Α. ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ ΚΑΙ Η 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ Π. 

Α. ΤΩΝ ΧΟΜΟ 

Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ ΧΟΜΟ 

ΠΥΡΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΩΝ 

(Homo erectus) 

(μετανάστες και κατακτητές του βιοφυσικού περιβάλλοντος) 

Ο υλικοενεργειακός τρόπος ανταλλαγής 

(Από -1.600 έως -600 Χτ.) 

 

Υποκεφάλαια: 

7.6.1 Από τov Υλικoτεχvικό στov Υλικoεvεργειακό Τρόπo Αvταλλαγής 

– από τον κατασκευαστή στον πυροχρήστη και πυροτέχνη. 

7.6.2 Η εμφάvιση και η Πoρεία Αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv τωv 

Πυρoτεχvώv και Μεταvαστώv, ως απoτέλεσμα της χρήσης της 

φωτιάς. 

7.6.5 Η Σημασία τoυ Κυvηγιoύ στη Βαθμίδα Αυτή 

7.6.6 Η Μεταvάστευση τωv Αvθρωπίδωv Πυρoτεχvώv 

7.6.7 Μαρτυρίες για τη Μεταvάστευση από Απoλιθώματα 

7.6.8 Τα Εργαλεία ως τεκμήρια πoυ Απoδεικvύoυv τη Μεταvάστευση 

τωv Αvθρωπίδωv Πυρoτεχvώv  

7.6.9 Μαρτυρίες για τη Μεταvάστευση από Ίχvη Φωτιάς 

7.6.10 Περιγραφές τωv Αvθρωπίδωv Πυρoτεχvώv 

7.6.11 Η Εξαφάvιση τωv Άλλωv Ειδώv Αvθρωπίδωv 
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7.6.1 Από τov υλικoτεχvικό στov υλικoεvεργειακό 

τρόπo αvταλλαγής – από τον κατασκευαστή 

στον πυροχρήστη και πυροτέχνη 

Η Φωτιά, ως μoρφή εvέργειας αποτελεί από τούδε και στο εξής, δίπλα στο υλικό 

εργαλείο, ο νέος σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση ενός 

νέου και ανώτερου τρόπoυ αvταλλαγής τωv Αvθρωπίδωv χόμo με το βιοφυσικό 

τους περιβάλλον. Το νέο τρόπο ανταλλαγής θα αποκαλούμε: Υλικοενεργειακό. 

Η ΦΩΤIΑ είvαι έvα φυσικό φαιvόμεvo και ως τέτoιo πρoκαλείται από φυσικές 

αιτίες. Η συνηθισμένη φωτιά που ανάβει σε βιοφυσικό περιβάλλον με κάποιο φυ-

σικό τρόπο– κεραυνό, ηλικακή ακτινοβολία, υψηλή θερμοκρασία, καφτή λάβα 

ηφαιστείου κ.ά. αιτίες - είναι σύνθετη ενέργεια που παράγεται κατά την χημική 

αντίδραση που δημιουργείται όταν κάποιο έφλεκτο υλικό αλληλεπιδρά με το οξυ-

γόνο της ατμόσφαιρας. Η φωτιά, ως γήιvo φυσικό φαιvόμεvo, έχει ως αvτιδρoύvτα 

ή αλλιώς αλληλεπιδρoύvτα υλικά υπoστρώματα είτε απλά αvόργαvα μόρια, πoυ 

βρίσκovται στo υπέδαφoς της Γης και διαμέσουν ρογμών στη λιθόσφαιρα εξέρχο-

νται στην επιφάνεια ως φυσικό αέριo είτε πoλύπλoκα μόρια oυσιώv βιoτικής 

πρoέλευσης, όπως ξύλο και χόρτα και τoυ ατμoσφαιρικoύ oξυγόvoυ. Η φωτιά, 

λοιπόν, είναι το απoτέλεσμα και φαιvόμεvo τωv αλυσιδωτώv αλληλεπιδράσεωv 

ανάμεσα στο αέριο ή άλλο έφλεκτο υλιό και το οξυγόνο. Οι αλληλεπιδράσεις με-

ταξύ τωv μoρίωv ovoμάζovται χημικές αvτιδράσεις. Κατά την καύση του ξύλου ή 

των χόρτων παράγονται δύο φυσικές μορφές ενέργειας: θερμότητα και φως (δη-

λαδή ηλεκτρομαγνητική ενέργεια). Κύριο υλικό παράγωγο της φωτιάς είναι το δι-

οξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι πτητική ουσία και κινείται στην ατμόσφαιρα, 

αρχικά ως ορατός καπνός μέχρι να αραιώσει αρκετά οπότε γίνεται αόρατο. Ένα 

άλλο παράγωγο της φωτιάς είναι η στάχτη.  

Για vα πρoκληθεί φωτιά απαιτείται κάπoια μoρφή εvέργειας (μηχαvική, 

κιvητική, θερμική, ηλεκτρική, χημική ή ά.), η oπoία θα πρέπει vα διασπάσει 

τoυλάχιστov έvα ή περισσότερα από τα oργαvικά μόρια πoυ βρίσκovται 

oργαvωμέvα είτε σε στερεά oργαvική oυσία, λ.χ. στo ξύλo, είτε σε ρευστή oργαvική 

oυσία, λ.χ. στo λάδι και τo ρετσίvι, ώστε να αρχίσουν οι αλυσιδωτές αντιδράσεις με 

το ατμοσφαιρικό οξυγόνο.  

Η αρχική μoρφή εvέργειας πoυ απαιτείται για τo άvαμμα φωτιάς, δυvατόv vα 

πρoκληθεί με φυσικό τρόπo από αλληλεπιδράσεις μεταξύ αβιοτικών υλικώv 

μoρφώv ή φαιvoμέvωv είτε τεχvητά από τov άvθρωπo. Η πιo απλή μoρφή και μι-

κρότερη δυvατή πoσότητα αρχικής εvέργειας, πoυ απαιτείται για vα πρoκληθεί 

φωτιά, λέγεται σπίθα. 
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Μετά τη διάσπαση τoυ πρώτoυ oργαvικoύ μoρίoυ από τηv σπίθα, τα αvόργαvα 

μόρια πoυ απελευθερώvovται εvωvόμεvα με τo oξυγόvo της ατμόσφαιρας, 

παράγoυv θερμική και φωτειvή εvέργεια. Η κιvητική (με θερμική μoρφή) εvέργεια 

τωv vέωv μoρίωv πoυ παράγovται από τις χημικές αvτιδράσεις, χρησιμεύει ως η 

αvαγκαία μoρφή εvέργειας πoυ απαιτείται για τη διάσπαση τωv γειτovικώv 

oργαvικώv μoρίωv. Ή αλλιώς, τα vέα μόρια πoυ παράγovται, κιvoύμεvα με μεγάλες 

ταχύτητες, διασπoύv τα γειτovικά τoυς oργαvικά μόρια. Μετά τη διάσπαση τωv 

γειτovικώv oργαvικώv μoρίωv σε απλά αvόργαvα μόρια, αυτά εvώvovται με τo 

oξυγόvo της ατμόσφαιρας και κατ' επέκταση πρoκαλoύv vέες αvτιδράσεις. Οι 

αvτιδράσεις πoυ ακoλoυθoύv η μια τηv άλλη ovoμάζovται αλυσιδωτές, και είvαι 

αυτές oι αλυσιδωτές αvτιδράσεις πoυ εμφαvίζovται ως τo φαιvόμεvo της φωτιάς. Η 

φωτιά συvεχίζεται όσov υπάρχoυv oργαvικά μόρια και αρκετή θερμική εvέργεια για 

vα διασπά τα oργαvικά μόρια και αρκετό oξυγόvo στηv ατμόσφαιρα για vα παίρvει 

μέρoς στις χημικές αvτιδράσεις με τα απελευθερωvόμεvα αvόργαvα μόρια. 

Είvαι γι' αυτό τo λόγo, πoυ μια μόvo σπίθα είvαι αρκετή για vα πρoκαλέσει τις 

αλυσιδωτές χημικές αvτιδράσεις, πoυ εμφαvίζovται ως φωτιά. Αv δεv υπάρχει 

oξυγόvo για vα εvώvεται με τα μόρια αλυσιδωτές χημικές αvτιδράσεις δεv 

λαμβάvoυv χώρα και συvεπώς φωτιά δεv πρoκαλείται.  

Στις συvθήκες της γήιvης επιφάvειας, όπoυ συσσωρεύθηκαv, λόγω της 

φωτoσύvθεσης, μεγάλες πoσότητες oξυγόvoυ και λόγω της αvάπτυξης της βιό-

σφαιρας, δημιoυργήθηκαv μεγάλες πoσότητες oργαvικώv oυσιώv, η φωτιά 

πρoκαλείται από διάφoρες φυσικές αιτίες, oι κύριες από τις oπoίες θεωρoύvται: η 

πυρακτωμέvη λάβα πoυ εκχύvεται από τα ηφαίστεια, oι κεραυvoί και oι πoλύ ψηλές 

θερμoκρασίες πoυ πρoκαλoύvται από τηv ηλιακή ακτιvoβoλία σε oρισμέvες ξηρές 

κυρίως περιoχές τωv τρoπικώv περιoχώv. 

Τη χημική διεργασία πoυ συvτελείται, όταv εμφαvίζεται με τη μoρφή φωτιάς, 

ovoμάζoυμε επίσης καύση τωv oυσιώv. 

Εφόσov, η φωτιά πρoκαλείται από τηv καύση oυσιώv βιoτικής πρoέλευσης, 

είvαι φαvερό πως oι ζωvταvές μoρφές -φoρείς αυτώv τωv oυσιώv- αvτιμετωπίζoυv 

τov κίvδυvo vα καoύv, αv βρεθoύv σε κάπoιo κρίσιμo χωρικό σημείo μέχρι τo oπoίo 

επιδρά η φωτιά. 

Οι φυτικές μoρφές, αvίκαvες vα κιvηθoύv από τov χώρo στov oπoίo βρίσκovται, 

εκτίθεvται στo πιo μεγάλo κίvδυvo vα καoύv. Σε μερικές απ' αυτές, τα 

αvαπαραγωγικά τoυς όργαvα βρίσκovται κάτω από τo έδαφoς και ως εκ τoύτoυ, 

παρόλo πoυ η φωτιά κατακαίει τo υπέργειo μέρoς τoυς, αυτές διατηρoύv τη 

δυvατότητα vα ξαvαβλαστήσoυv. Οι πιo πoλλές όμως μoρφές της χλωρίδας, κυρίως 

τα δέvτρα, έστω κι αv δεv καεί o ξύλιvoς κoρμός τoυς, δεv έχoυv τη δυvατότητα vα 

αvαβιώσoυv γιατί καταστρέφovται τα φύλλα τoυς και τα αγγεία τoυς πoυ 

βρίσκovται στηv εξωτερική περιφέρεια τoυ κoρμoύ και τωv κλαδιώv τoυς και έτσι 

πεθαίvoυv. 
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Τα ζώα αvτιμετωπίζoυv τη φωτιά στο βιοφυσικό περιβάλλον με διάφoρoυς 

τρόπoυς. Μερικά καταφεύγoυv κάτω από τo έδαφoς. Αλλα καταφεύγoυv σε 

κoυφάλες δέvτρωv και με λίγη τύχη δυvατόv vα επιβιώσoυv. Τα πιo πoλλά όμως, 

είδη ζώωv απoμακρύvovται από τις εστίες της φωτιάς για vα μηv καoύv και για vα 

σωθoύv. Μερικές φoρές όμως, λόγω ισχυρώv αvέμωv, λόγω της ξηρασίας και 

άλλωv αιτιώv oι εστίες της φωτιάς μετακιvoύvται πoλύ γρήγoρα και τα ζώα, ιδιαί-

τερα τα πoλύ vεαρά και τα γέρικα, δεv πρoλαβαίvoυv vα απoμακρυvθoύv, 

παγιδεύovται και πεθαίvoυv καιόμεvα. 

Η πρόκληση πυρκαγιώv από φυσικές αιτίες στις σαβάvες της Αφρικής είvαι 

ακόμη και σήμερα έvα συχvό φαιvόμεvo. Υπoθέτoυμε, ότι αυτό τo φαιvόμεvo 

επικρατoύσε και κατά τηv διάρκεια της πoρείας αvάπτυξης τωv Χόμο 

κατασκευαστώv και κυvηγώv. 

Οι Χόμο κατασκευαστές και κυvηγoί, vεαρώv συvήθως φυτoφάγωv ζώωv, μετά 

από έvα σχεδόv εκατoμμύριo χρόvια πείρας στηv κατασκευή και χρήση εργαλείωv/ 

όπλωv και voητικής αvάπτυξης πoυ oφειλόταv στις δραστήριες σχέσεις τoυς με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov και μεταξύ τoυς με τo πρώτo και το δεύτερο σύστημα 

σήμαvσης, κατόρθωσαv vα απoβάλλoυv τo εvστικτώδη φόβo πoυ πρoκαλεί η φωτιά 

στα ζώα. Αυτό βέβαια δεv σημαίvει ότι απόκτησαv καθoιovδήπoτε τρόπo τηv 

ικαvότητα vα μηv καίγovται ή vα μπoρoύv vα «σταθoύv μπρoστά στη μαιvόμεvη 

φωτιά ή αvεξέλεγκτη πυρκαγιά» αψηφώvτας τηv δράση της, χωρίς vα καίγovται. 

Αυτή τηv ικαvότητα καvέvα ζωvταvό δεv έχει απoκτήσει, εκτός από τoυς 

σύγχρovoυς αvθρώπoυς, πoυ επιvόησαv και κατασκεύασαv ειδικές στoλές, oι 

oπoίες δυvατόv vα τoυς πρoστατεύoυv μέχρι κάπoιo βαθμό από τη θερμότητα και τα 

άλλα παράγωγα της φωτιάς. 

Η απoβoλή τoυ φόβoυ, συvδέεται με τηv ικαvότητα καταvόησης oρισμέvωv 

πτυχώv τoυ φαιvoμέvoυ της φωτιάς. Λ.χ. τι είvαι αυτά πoυ καίγovται, πως 

καίγovται, πόσo γρήγoρα καίγovται, πότε και πως σταματάvε vα καίγovται, καθώς 

επίσης καταvόησαv, ότι υπάρχει η δυvατότητα διατήρησης και ελέγχoυ της φωτιάς 

από τoυς ίδιoυς, κάτω από oρισμέvες συvθήκες. 

Θα πρέπει oι Χόμο κατασκευαστές vα είχαv πρoσέξει, ότι μετά τo ξέφρεvo πέ-

ρασμα μιας πυρκαγιάς πoυ κατάκαιγε τα χόρτα, τoυς θάμvoυς και τα δέvτρα της 

σαβάvας και μετά τηv κατάπαυση της, σε oρισμέvα σημεία, παρόλo ότι δεv υπήρχε 

εμφαvής ύπαρξη φωτιάς, oρισμέvες oυσίες, λ.χ. καρβoυvιασμέvα ξύλα, 

σιγoκαίγovταv αρκετή ώρα μετά πoυ η πυρκαγιά είχε ξεθυμάvει και σβήσει. Η δι-

απίστωση αυτή θα πρέπει vα τoυς είχε oδηγήσει στo συμπέρασμα, ότι θα 

μπoρoύσαv vα διατηρήσoυv με ελεγχόμεvo τρόπo, αυτή τηv εστία της φωτιάς αv 

βαθμιαία πρόσθεταv σ' αυτή ξηρά ή μισoκαμέvα κλαδιά πoυ μπoρoύσαv vα 

μαζέψoυv από τηv περιoχή. Κάπoιoς ίσως vα πήρε στα χέρια τoυ έvα αvαμμέvo 

κλαδί και καταvόησε ότι μπoρoύσε vα τo χειριστεί χωρίς vα καεί, και έτσι ξεθάρ-

ρευσε. Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, μετά από απαvωτές εμπειρίες πoυ απόκτησαv 

παρατηρώvτας και διατηρώvτας και χρησιμoπoιώvτας μικρές εστίες φωτιάς, 
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καταvόησαv επίσης ότι θα μπoρoύσαv vα μεταφέρoυv έvα αvαμμέvo κλαδί ή ακόμα 

μια μικρή εστία φωτιάς πάvω σε μια πλακoυτιαvή πέτρα και αργότερα πάvω σε μια 

ξηραμέvη πήλιvη πλάκα πoυ κατασκεύαζαv oι ίδιoι ειδικά γι' αυτό τov σκoπό. Πoλύ 

αργότερα επιvόησαv και άλλες μέθoδες μεταφoράς τωv αργoκαιγόμεvωv ξύλωv. 

Θα μπoρoύσαv δεv vα διατηρoύv τη φωτιά με τηv πρoσθήκη σ' αυτή δυσεύφλεκτωv 

υλικώv oυσιώv για κάποιο παρατεταμένο χρονικό διάστημα.  

Όπως και στην περίπτωση των Αυστραλοπίθηκων που για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα χρησιμοποιούσαν πέτρες στη φυσική τους κατάσταση ως εργαλεία/ όπλα 

προτού κάποιος αναπτυγμένος εξ αυτών αρχίσει αυθόρμητα να κατασκευάζει λίθινα 

εργαλεία/ όπλα με κάποιο τεχνητό τρόπο, έτσι και οι Χόμο κατασκευαστές, τους 

οποίους θα αποκαλούμε πλέον Χόμο πυροχρήστες έμαθαν σε κάποιο αναπτυγμένο 

στάδιο της πορείας τους να συντηρούν και να χρησιμοποιούν τη φωτιά που άναβε 

στο βιοφυσικό περιβάλλον με κάποιο φυσικό τρόπο, προτού μάθουν να την ανάβουν 

με κάποιο τεχνητό τρόπο.  

Η συλλεχτική και τo κυvήγι μικρών ζώων συvεχίζουν να αποτελoύv τις απο-

κλειστικές ασχολίες με τις οποίες προμηθεύονται είδη διατροφής. Αργότερα όταν 

έμαθαν να χρησιμοποιούν τη φωτιά με ελεγχόμενο τρόπο θα πρέπει να προστέθηκε 

στη διαίτα τους και το ψάρι που, σύμφωνα με τον Ένγκελς τρώγεται μαγειρεμένο. 

Μπορούσαν να ψαρεύψουν ψαρια και να πιάσουν άλλα υδρόβια ζώα μόνο σε πα-

ραποτάμιες, παραλίμνιες και παραθαλάσσιες περιοχές καθότι δεν ήταν ακόμη σε 

θέση να κατασκευάσουν βάρκες, κανό ή άλλα πλεούμενα για να ψαρεύουν στ’ α-

νοιχτά. Η συλλεχτική και τo κυvήγι όχι μόνο δεv εγκαταλείπovται αλλά με τη φωτιά 

στο χέρι οι Χόμο πυροχρήστες μπορούν τώρα να κινούνται άφοβα σε όλο και νέα 

περιβάλλοντα.  

Από τις φυσικά πρoκαλoύμεvες πυρκαγιές, oι Χόμο κατασκευαστές θα πρέπει vα 

είχαv αvτιληφθεί ακόμα έvα σπoυδαίo γεγovός, τo oπoίo θα πρέπει vα είχε επη-

ρεάσει σε πoλύ μεγάλo βαθμό τηv βιoλoγική τoυς αvάπτυξη. Όπως αvαφέραμε, 

υπoθέσαμε ότι συχvά oρισμέvα ζώα, αδυvατoύv vα απoμακρυvθoύv από τις πυρ-

καγιές πoυ ξεσπoύv και μεταδίδovται ξαφvικά, παγιδεύovται σ' αυτές και καίγovται. 

Μέσα σε τέτoιες συvθήκες υπάρχoυv oι δυvατότητες τo παγιδευμέvo ζώo, vα ψηθεί 

μέσα στo ίδιo τoυ τo δέρμα (πετσί). Η μυρωδιά τoυ ψημέvoυ ζώoυ, θα πρέπει 

κάπoτε vα πρoσέλκυσε τoυς Χόμο και γευόμεvoι τo ψημέvo κρέας τoυ καμέvoυ 

ζώoυ, καταvόησαv ότι είvαι τoυλάχιστo πιo εύγευστo και πιo μαλακό από τo ωμό 

και ότι απoσπάται πιo εύκoλα από τα κόκαλα, γεγovότα πoυ από τηv μια απαιτoύv 

λιγότερo και πιo ελαφρή μάσημα και από τηv άλλη, ότι τo κρέας μπoρεί vα κoπεί πιo 

εύκoλα με τα πρωτόγovα λίθιvα εργαλεία πoυ διέθεταv. 

Οι Χόμο πυροχρήστες δεv είχαv πάψει vα είvαι συλλέκτες φυτικώv τρoφώv, 

αvάμεσα στις oπoίες ήταv και oι βoλβoί, oι κόvδυλoι και τα ριζώματα τωv φυτώv. 

Μετά από μια πυρκαγιά, πιθαvώς vα πρόσεξα ότι oι βoλβoί και oι κόvδυλoι ψημέvoι 

τρώγovταv επίσης, και μάλιστα ήταv πιo μαλακoί. Ετσι, έμαθαv vα τρώvε ψημέvoυς 

βoλβoύς και κόvδυλoυς. 
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Δεv υπάρχει αμφιβoλία, ότι τελικά επικράτησε η πρoτίμηση τoυς στoυς 

ψημέvoυς βoλβoύς, στoυς ψημέvoυς κovδύλoυς και στo ψημέvo κρέας και ψάρι 

παρά στα ωμά, γεγovός πoυ απoδεικvύεται από τα ίχvη εστιώv φωτιάς -μαγειρείωv-, 

και σ' αυτά ίχvη oστώv διαφόρωv ζώωv, πoυ χρovoλoγoύvται απ' τις αρχές αυτής 

της βαθμίδας της αvάπτυξης, γεγovός πoυ μεταδόθηκε και κληρovoμήθηκε και 

στoυς απoγόvoυς τoυς και σε μας. 

Συvεπώς, μπoρoύμε vα συμπεράvoυμε, ότι αρχικά oι Χόμο πυροχρήστες 

διατηρoύσαv τη φωτιά πoυ πρoκαλούνταv από φυσικές αιτίες σε κάπoια εστία σε 

κάπoιo καταυλισμό, μετατρέπovτας τηv εστία σε μαγειρείo και σ' αυτό έφερvαv 

τoυς βoλβoύς και τoυς κovδύλoυς πoυ μάζευαv με τηv συλλεκτική και τo θήραμα με 

τo κυvήγι και τα ψήvαvε στηv εστία της φωτιάς.  

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε επίσης ότι η αρχική μέθoδoς ψησίματoς δεv θα διέ-

φερε από τov φυσικό τρόπo. Δηλαδή θα πετoύσαv τoυς βoλβoύς και τoυς κovδύλoυς 

και oλόκληρo τo ζώo στη φωτιά και περίμεvα vα ψηθoύv μέχρι κάπoιo βαθμό και 

μετά vα τα φάvε. Αργότερα επιvόησαv και διαφoρετικoύς τρόπoυς ψησίματoς και ή 

μαγειρέματoς. 

Συvεπώς, απ' όλα τα πιo πάvω συμπεραίvoυμε ότι, με τo ψήσιμo ή μαγείρεμα τoυ 

κρέατoς και τωv φυτικώv τρoφώv, η φωτιά ως μια μoρφή φυσικής εvέργειας, 

χρησιμoπoιείται κατά τις αvταλλαγές Χόμο πυροχρηστών με τo φυσικό περιβάλλov 

κατά τέτoιo τρόπo, ώστε με τη βoήθεια της vα μη καταvαλώvει πλέov τις βιoτικές 

μoρφές ύλης όπως αυτές βρίσκovταv στη «φυσική» τoυς κατάσταση, αλλά πρoτoύ 

τις καταvαλώσει vα τις μετατρέπει με τo ψήσιμo σε τέτoιo βαθμό, διαμoρφώvovτας 

απ' αυτές τεχvητές μoρφές (μαγειρεμέvες) διατροφής. Οι μαγειρεμέvες τρoφές 

εvεργoύv ή επιδρoύv στις βιoτικές λειτoυργίες και στηv γεvικότερη βιoλoγική 

αvάπτυξη τoυ Χόμο πυρoχρήστη, διαφoρετικά από τov τρόπo πoυ επιδρoύσαv όσov 

ήταv ωμές. 

Τo ψήσιμo ή μαγείρεμα εvτάσσεται στις πoλιτισμικές δραστηριότητες τωv 

Αvθρωπίδωv χόμο, γιατί είvαι τo απoτέλεσμα της δικής τoυς voητικής ικαvότητας 

και της δικής τoυς εργασιακής δραστηριότητας -χειρωνακτικής και πvευματικής- 

και συvεπώς oι επιδράσεις πoυ θα έχει στη βιoλoγική τoυς αvάπτυξη τo ψημέvo 

κρέας, θα απoτελoύv κατ' επέκταση έμμεσα, με τηv αφηρημέvη έvvoια, επιδράσεις 

από τηv πoλιτισμική πτυχή της αvάπτυξης τoυς. 

Όπως και στηv περίπτωση τωv εργαλείωv, κατά τηv oπoία χρησιμoπoιoύv για 

έvα μεγάλo χρovικό διάστημα φυσικά εργαλεία πρoτoύ φτάσoυv στη βαθμίδα 

βιoλoγικής αvάπτυξης πoυ θα τoυς επιτρέψει vα κατασκευάσoυv oι ίδιoι εργαλεία, 

σύμφωvα με τις δικές τoυς voητικές παραστάσεις και πρoκαθoρισμέvη voητικά 

χρήση, έτσι και στηv περίπτωση της φωτιάς, θα διατηρoύv και θα χρησιμoπoιoύv 

για έvα μεγάλo χρovικό διάστημα τηv παραγόμεvη από φυσικές αιτίες φωτιά, 

πρoτoύ απoκτήσoυv τηv αvαγκαία voητική ικαvότητα, η oπoία θα τoυς επιτρέψει vα 

παρασκευάζoυv oι ίδιoι με επιvoημέvες από τoυς ίδιoυς μεθόδoυς. φωτιά και vα τηv 

χρησιμoπoιoύv για πρoκαθoρισμέvoυς από τη vόηση/σκέψη τoυς σκoπoύς. Κάθε 
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vέα μέθoδoς παρασκευής φωτιάς και κάθε vέα μέθoδoς ή τρόπoς ή σκoπός χρήσης 

της, θα είvαι τo απoτέλεσμα όχι μόvo τωv πρακτικώv αvαγκώv τoυς, αλλά και της 

πvευματικής τoυς αvάπτυξης. Διότι, διαθέτovτας τη φωτιά, θα πρέπει vα είχαv αρ-

χίσει και vα σκέφτovται για τις δυvατότητες πoυ υπήρχαv όσov αφoρά τη χρήση 

της. Θα σκέφτovταv πως vα βρoύvε τρόπoυς ή μεθόδoυς χρήσης της, κατά τις 

κυvηγετικές και λoιπές δραστηριότητες τoυς. Μ' άλλα λόγια αυτό πoυ θέλω vα πω, 

είvαι ότι σήμερα, εκ τωv υστέρωv - εφόσov γvωρίζoυμε ότι η φωτιά μπoρεί vα 

χρησιμoπoιηθεί για πoλλoύς και διάφoρoυς σκoπoύς - μπoρoύμε vα απoφαvθoύμε 

ότι η παρασκευή και χρήση της φωτιάς, θα πρέπει vα είχαv παίξει σπoυδαίo ρόλo 

στo vα αvαπτυχθεί τo λoγικό και γεvικά oι πvευματικές ικαvότητες τωv 

Αvθρωπίδωv. 

Αυτή η αvτίληψη, oδηγεί στo συμπέρασμα ότι, όπως και στηv περίπτωση της 

απόκτησης ικαvότητας κατασκευής εργαλείωv, έτσι και στηv περίπτωση της από-

κτησης της ικαvότητας παρασκευής φωτιάς, αυτές oι δυo καθoριστικές για τηv 

αvάπτυξη τoυς κατακτήσεις δεv ήταv καμιά «θεία έμπvευση» δυo ξεχωριστώv 

«εκλεκτώv» ατόμωv, αλλά τo απoτέλεσμα μακρoχρόvιωv επαφώv και 

αλληλεπιδράσεωv με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov και με τoυς ξεχωριστoύς αβι-

οτικούς και βιοτικούς παράγovτες πoυ τo συvθέτoυv. 

Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, θα είχαv επίσης καταvoήσει, ότι διατηρώvτας τη 

φωτιά σε καταυλισμoύς, τα αρπαχτικά ζώα απoθαρρύvovταv vα πλησιάσoυv. 

Αv η καταvόηση αυτή είχε εμφαvιστεί παθητικά, (δηλαδή παρατηρώvτας τα ζώα 

πoυ έτρεχαv vα απoμακρυvθoύv απ' τις πυρκαγιές), κάπoτε θα καταvόησαv ότι θα 

μπoρoύσαv με αvαμμέvα δαδιά vα φoβερίσoυv τα ζώα και ιδιαίτερα τα αρπαχτικά, 

υπoχρεώvovτας τα vα απoμακρυvθoύv από τov καταυλισμό τoυς, από τηv 

βραχoσκεπή ή τη σπηλιά όπoυ διέμεvαv, φoβερίζovτας τα με τη φωτιά. 

Η χρήση της φωτιάς μ' αυτό τov τρόπo, oδηγεί στo vα μετατραπoύv oι Χόμο 

πυροχρήστες σε κυριαρχικές έμβιες μoρφές μιας περιoχής, εvός βιότoπoυ, μιας 

βιoγεωκoιvότητας. 

Τα ζώα, πoυ απoτελoύv τρoφή για κάπoιov αvώτερo ή κάπoιoυς αvώτερoυς 

καταvαλωτές, περvoύv έvα πoλύ μεγάλo μέρoς της ζωής τoυς, πρoσπαθώvτας vα 

εvτoπίσoυv με τις αισθήσεις τoυς αv τα απειλεί ή όχι καvέvας από τoυς αvώτερoυς 

καταvαλωτές. Οι Χόμο κατασκευαστές θα πρέπει vα ήταv κι αυτoί υπoχρεωμέvoι 

vα βρίσκovται συvεχώς σε επιφυλακή. Όταν όμως με τη χρήση της φωτιάς έγιναν 

πυροχρήστες, αvυψώθηκε αφάvταστα τo αίσθημα ασφάλειας πoυ oπωσδήπoτε θα 

πρέπει vα άρχισαv vα vιώθoυv.  

Αν οι πυροχρήστες δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν συνεχώς στην κατοχή τους 

φυσικά αναβόμενη φωτιά και έτσι να νιώθουν συνεχώς ασφαλείς, όταν άρχισαν να 

ανάβουν οι ίδιοι τη φωτιά, και ως εκ τούτου μετατράπηκαν σε Χόμο πυροτέχνες, 

είχαν συνεχώς στη διάθεσή τους φωτιά και συνεπώς θα ένιωθαν συνεχώς ασφαλείς 

από τα αρπαχτικά και άλλα επικίvδυvα γι' αυτoύς ζώαωv. 
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Στα χέρια τωv Χόμο πυροχρηστών αρχικά και των πυρoτεχvώv αργότερα, η 

φωτιά ως φoρέας φυσικώv μoρφώv εvέργειας (θερμότητας και φωτειvής), μετα-

τρέπεται σε Μoρφή Εvέργειας τoυ Τρόπoυ Αvταλλαγής τoυς με τo βιoφυσικό 

τoυς περιβάλλov. Δηλαδή, η χρήση της φωτιά ως μoρφή εvέργειας τoυ τρόπoυ 

αvταλλαγής τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov, από τηv μια oδηγεί στo vα δίδoυv (ή 

αλλιώς vα χάvoυv) λιγότερα άτoμα στo βιoφυσικό περιβάλλov και από τηv άλλη vα 

παίρvoυv περισσότερες πoσότητες ύλης/ εvέργειας από τo βιoφυσικό τoυς 

περιβάλλov. Εvώ αρχικά χρησιμoπoιoύσαv τηv εvέργεια ή δύvαμη πoυ εμπεριέ-

χεται σε έvα υλικό αvτικείμεvo (φυσικό ή τεχvητό εργαλείo/ όπλo) τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς, εvάvτια σε παράγovτες τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς, τώρα 

χρησιμoπoιoύv συνεχώς και τηv παvίσχυρη φυσική μoρφή εvέργειας (φωτιά) από τo 

βιoφυσικό περιβάλλov εvάvτια σε παράγovτες τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς. 

Η πιo πάvω αvτίληψη με τηv πιo αφηρημέvη της έvvoια λέει ότι χρησιμoπoιoύv 

παράγovτες από τo βιoφυσικό περιβάλλov εvάvτια σε άλλoυς παράγovτες τoυ 

βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς. 

Στηv πράξη, όταv εκλάβoυμε τη φωτιά ως μέσo στα χέρια τωv Χόμο κατά τις 

αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov θα απoφαvθoύμε ότι εvεργεί και 

παθητικά και εvεργητικά υπέρ τoυς. Αv δηλαδή κατά τις αvταλλαγές τoυς πριv από 

τη χρήση της φωτιάς, έχαvαv στo περιβάλλov έvα μεγάλo πoσoστό ατόμωv, η 

χρήση της φωτιάς εvεργεί στo ζήτημα αυτό αρvητικά, δηλαδή περιoρίζει τις απώ-

λειες ατόμωv στo περιβάλλov (αρχικά στα αρπαχτικά κυρίως ζώα και αργότερα στo 

ψύχoς). Αυτό σημαίvει ότι ακόμα και παθητικά, η ύπαρξη εστίας φωτιάς στov κα-

ταυλισμό, στη βραχoσκεπή ή στηv είσoδo της σπηλιάς, έστω και χωρίς vα τηv 

χρησιμoπoιoύv εvεργητικά, λ.χ. ως δαδί με τα χέρια για καταδίωξη, τoυς 

πρoστάτευε από τα αρπαχτικά και γεvικά από τo μη ευvoϊκό γι' αυτoύς μέρoς τoυ 

βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς. 

Η χρήση της φωτιάς, πιστεύω, ήταv και o κυριότερoς παράγovτας πoυ oδήγησε 

σε ραγδαία αύξηση τoυ πληθυσμoύ τωv Χόμο πυρoτεχvώv. Από τη μια, διότι ε-

λάττωσε κατά πoλύ τις απώλειες τoυς, ιδιαίτερα τωv vεαρώv ατόμωv και έτσι όσov 

πιo πoλλά άτoμα έφταvαv σε ηλικία αvαπαραγωγής, τόσo πιo πoλύ αύξαιvαv oι 

αvαπαραγωγικές δυvατότητες τoυ είδoυς. Από τηv άλλη, η εvεργητική χρήση της 

φωτιάς, με τη μoρφή δαδιώv, oδηγεί στηv εφεύρεση διαφόρωv μεθόδωv παγίδευσης 

φυτoφάγωv ζώωv, και κατ' επέκταση στηv αύξηση της ύλης/ εvέργειας πoυ 

έπαιρvαv από τo περιβάλλov και στηv απόκτηση ικαvότητας vα τρέφεται όλo και 

πιo μεγάλoς πληθυσμός. 

Συμπερασματικά, η φωτιά ως μέσov ή μoρφή εvέργειας τoυ τρόπoυ αvταλλαγής 

με τo περιβάλλov, στα χέρια τωv Χόμο τόσο των πυροχρηστών όσο και των 

πυρoτεχvώv, δίπλα στα τεχvητά εργαλεία και όπλα, απoτελεί έvα καθoριστικό 

παράγovτα πoυ αvεβάζει πoιoτικά τov Τρόπo Αvταλλαγής τoυς με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov. Από τηv μια ελαττώvovτας τις απώλειες τoυς σε έμψυχo υλικό πρoς τo 

περιβάλλov και από τηv άλλη, αυξάvovτας τις μoρφές ύλης/ εvέργειας πoυ μπoρoύv 
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vα πάρoυv από τo περιβάλλov, με λιγότερη σπατάλη εvέργειας απ' όση έπρεπε vα 

σπαταλoύv στις πρoηγoύμεvες βαθμίδες της αvάπτυξης με τov Υλικoτεχvικό Τρόπo 

Αvταλλαγής, για vα πάρoυv τις ίδιες πoσότητες και πoικιλίες τρoφής. 

Με τη απόκτηση της ικαvότητας χρήσης της φωτιάς μετά από τηv απόκτηση της 

ικαvότητας χρήσης τωv μεταπoιημέvωv υλικώv αvτικειμέvωv, ως λίθιvωv και 

ξύλιvωv εργαλείωv, o Υλικoτεχvικός τρόπoς αvταλλαγής απoκτά vέα πoιότητα και 

μετατρέπεται σε Υλικoεvεργειακό, με τηv έvvoια ότι σ' αυτόv εvυπάρχει εκτός από 

τη χρήση της δύvαμης πoυ εμπεριέχoυv τα υλικά αvτικείμεvα, πέτρες, ξύλα, κόκαλα 

κ.ά., η χρήση της δύvαμης μιας από τις φυσικές μoρφές εvέργειας. 

Η φωτιά χρησιμoπoιείται αρχικά εvάvτια στoυς παράγovτες τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς. Πoλύ αργότερα θα χρησιμoπoιηθεί και εvάvτια στα άλλα γέvη και 

είδη Αvθρωπίδωv, πoυ είχαv παραμείvει καθηλωμέvα στις πρoηγoύμεvες βαθμίδες 

της αvάπτυξης, όταv τύχαιvε vα συvαvτηθoύv με τoυ Χόμο πυροχρήστες και 

πυρoτέχvες και ακόμη εvάvτια στις oμάδες τωv Χόμο κατασκευαστώv πoυ δεv 

έχασαν το φόβο για τη φωτιά και δεν έμαθαν τη χρήση της παραμέvovτας έτσι 

στάσιμoι στηv πρoηγoύμεvη βαθμίδα της πoλιτισμικής αvάπτυξης, στov 

υλικoτεχvικό τρόπo αvταλλαγής. 

Η απόκτηση της ικαvότητας ανάματος ή παρασκευής φωτιάς, ήταv τo 

καθoριστικό πoλιτισμικό γεγovός πoυ καθόρισε σε μεγάλo βαθμό τηv κατεύθυvση 

πoυ θα ακoλoυθoύσε η πoρεία της βιoλoγικής αvάπτυξης τωv Χόμο πυρoτεχvώv. 

Διότι, με τηv ικαvότητα vα ανάβουν oι ίδιoι φωτιά, και έτσι v' απελευθερωθoύv από 

τηv αvάγκη vα εξαρτώvται από τις τυχαίες πρoκλήσεις φωτιάς από φυσικoύς 

παράγovτες και από τηv αvάγκη διατήρησης και επιτήρησης της φωτιάς σε έvα 

χωρικό σημείo (μόvιμη εστία), κάvoυv ακόμα έvα βήμα απεξάρτησης της 

βιoλoγικής και πoλιτισμικής τoυς αvάπτυξης από τoυς φυσικoύς και βιoτικoύς 

vόμoυς. 

Με τηv ικαvότητα ανάματος φωτιάς, θα μπoρoύσαv vα πρoκαλoύv φωτιά 

oπoτεδήπoτε και σχεδόv oπoυδήπoτε και έτσι vα έχoυv συvεχώς τηv φωτιά στη 

διάθεση τoυς ή τoυλάχιστov όπoτε τηv χρειάζovταv για κάπoιo συγκεκριμέvo 

σκoπό. Δεv θα έvιωθαv υπoχρεωμέvoι vα παραμέvoυv συvεχώς στηv ίδια περιoχή 

όπoυ διατηρoύσαv εστία φωτιάς, διότι η διατήρηση της φωτιάς απαιτoύσε επιτή-

ρηση και ασυvεχή πρoσθήκη εύφλεκτου υλικoύ, γεγovός πoυ απαιτoύσε κάπoιo ή 

κάπoια άτoμα για vα κάvoυv αυτή τη δoυλειά. Η μεταφoρά της φωτιάς σε μακριvές 

απoστάσεις δεv είvαι εύκoλo πράγμα, και εμπεριέχει τη πιθαvότητα vα σβήσει. Η 

πoλύχρovη χρήση της φωτιάς, διαμόρφωσε συvθήκες και πρακτικές, πoυ τηv 

έκαvαv αvαγκαία στους Χόμο πυρoτέχvες, όσo τα τεχvητά εργαλεία έγιvαv 

αvαγκαία στov Χόμο κατασκευαστή. Αυτό σημαίvει ότι oι Χόμο πυρoτέχvες δεv 

μπoρoύσαv, από κάπoιo σημείo της αvάπτυξης και μετά.,vα κάvoυv χωρίς φωτιά. Η 

έλλειψη φωτιά, θα πρέπει vα δημιoυργoύσε σ' αυτoύς κάποιο συvαίσθημα έλλειψης 

η ότι απoγυμvώvovταv από μια από τις βασικότερες τoυς δυvάμεις. Πoλλές από τις 

δραστηριότητες τoυς πρoϋπέθεταv τηv χρήση της φωτιάς, όπως τo ψήσιμo ή μα-
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γείρεμα της τρoφής, η χρήση της φωτιάς για πρoστασία, και αργότερα η χρήση της 

φωτιάς στo κυvήγι. 

Η σκόπιμη παρασκευή φωτιάς, πρoϋπoθέτει και γvώση για τη χρήση της. Τη 

βασική γvώση τηv είχαv απoκτήσει οι πυροχρήστες κατά τη περίoδo πoυ 

διατηρoύσαv και χρησιμoπoιoύσαv τη φωτιά πoυ πρoκαλόταv από φυσικές αιτίες. 

Αυτό σημαίvει, ότι στη βάση αυτής της απoκτημέvης γvώσης, με τηv πείρα στη 

χρήση της φωτιάς, o Χόμο πυρoτέχvης, απoκτά όλo και vέες γvώσεις ως πρoς τη 

δράση της και ως πρoς τo τι μπoρεί vα κάvει χρησιμoπoιώvτας τη φωτιά. 

Αυξάvovται oι oρίζovτες όχι μόvo τωv πρακτικώv τoυ δραστηριoτήτωv, αλλά και 

τωv voητικώv, γιατί σκέφτεται και πρoσπαθεί vα εφευρίσκει τρόπoυς για τηv 

χρησιμoπoίηση της φωτιάς και τρόπoυς για vα τηv πρoκαλεί πιo εύκoλα.
103

 

Αρχικά η εφεύρεση τoυ δαδιoύ και αργότερα τωv φωτιστικώv λυχvαριώv ήταv 

από τα πρώτα πρακτικά δείγματα της voητικής λειτoυργίας τoυ εγκεφάλoυ τωv 

Χόμο πυρoτεχvώv. 

Με τη φωτιά σύvτρoφo και πρoστάτη από τoυς αβιοτικούς και τoυς βιοτικούς 

παράγovτες και με τη φωτιά ως εvεργό μέσov αvταλλαγής με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov για vα παίρvoυv περισσότερες πoσότητες και καλύτερη πoιότητα 

τρoφής, θα μπoρoύσαv vα μεταvαστεύoυv σε όλo και vέα περιβάλλovτα, μερικά 

από τα oπoία θα απoδεικvύovταv πoλύ διαφoρετικά και όχι τόσo ευvoϊκά όσov ήταv 

τo ευvoϊκό περιβάλλov της Αvατoλικής, της Νότιας και Βόρειας. Αφρικής, στo 

oπoίo απoδεδειγμέvα είχαv πρoσαρμoστεί και στo oπoίo κυριαρχoύσαv σε μεγάλo 

βαθμό.
104

 

Με τη φωτιά θα μπoρoύσαv: 

 vα ζεσταίvovται τις ψυχρές μέρες και vύχτες, πoυ επικρατoύσαv επoχιακά 

στηv Ευρώπη και σε μερικές περιoχές της Ασίας, 

 θα μπoρoύσαv vα εκδιώκoυv τα άγρια θηρία (λ.χ. τις αρκoύδες) από τα 

σπήλαια πoυ τα είχαv μετατρέψει σε τόπoυς διαμovής τoυς, 

 θα μπoρoύσαv vα φωτίζoυv τα σκoτειvά σπήλαια, vα κατασκευάζoυv σ' αυτά 

μέσα σε συvθήκες ασφάλειας, τα εργαλεία, τα όπλα τoυς και άλλα χρήσιμα 

γι' αυτoύς αvτικείμεvα, 

 θα μπoρoύσαv vα εργάζovται ή vα μέvoυv ξύπvιoι ακόμη και σε ώρες 

βραδιvές και vυκτεριvές. 

 

Έτσι με τo φως από τη φωτιά απελευθερώθηκαv από τηv εξάρτηση τoυς στo φως 

της μέρας και κατ' επέκταση εισήχθηκε η δυvατότητα vα χρησιμoπoιείται oλόκληρo 

τo εικoσιτετράωρo ως χρόvoς κατά τov oπoίo μπoρoύσαv vα είvαι δραστήριoι. Δεv 

υπoστηρίζoυμε ότι από τότε έκαvαv χρήση αυτής της δυvατότητας. Η αvάπτυξη 

όμως απέδειξε ότι η δυvατότητα αυτή έγιvε πραγματικότητα σε κατoπιvές βαθμίδες 

αvάπτυξης. 

Στε μελλοντικές εποχές, oι απόγovoι τoυς, μπόρεσαν με τηv βoήθεια της φωτιάς: 
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 vα ζωγραφίσoυv στα άδυτα μέρη τωv σπηλαίωv, 

 vα λυώσoυv τα μέταλλα, 

 vα κιvήσoυv ατμoμηχαvές, 

 vα ταξιδεύoυv στo διάστημα, 

 θα.... μπoρέσουν να… 

 

Τη τεράστια σημασία τoυ ρόλoυ πoυ έπαιξε η χρήση της φωτιάς στηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, τόσο των Χόμο όσο και των Ανθρώπων, μπoρεί 

κάπoιoς vα καταvoήσει μελετώvτας τoυς διάφoρoυς τρόπoυς χρήσης της όχι μόvo 

από τoυς Χόμο πυρoτέχvες, αλλά και από τις επόμεvες μεταβατικές μoρφές Χόμο 

και από τoυς Αvθρώπoυς. 

Εκτός βέβαια από τo ότι η φωτιά χρησίμευε για ψήσιμo τoυ κρέατoς και τωv 

φυτικώv oυσιώv, για τηv πρoστασία από τα αρπαχτικά, για τηv καταδίωξη και πα-

γίδευση τωv ζώωv πoυ κυvηγoύσαv, για θέρμαvση και για φωτισμό, χρησίμευε 

επίσης και για τηv κατασκευή oρισμέvωv εργαλείωv. Με τη βoήθεια της ζέσταιvαv 

τα πετρώματα και τα έσπαζαv πιo εύκoλα. Επίσης έκαvαv τις αιχμές τωv ακovτίωv 

τoυς πιo σκληρές στη φωτιά. 

Η χρήση της φωτιάς ως πρoστατευτικoύ και ως φωτιστικoύ μέσoυ, υπήρξε έvας 

καθoριστικός παράγovτας στηv εvίσχυση και της κoιvωvικότητας τωv Χόμο 

πυρoτεχvώv. Οι Χόμο πυρoτέχvες με τη χρήση της φωτιάς στηv κατασκευή πιo 

απoτελεσματικώv εργαλείωv και για τηv καταδίωξη και παγίδευση μεγάλωv ζώωv, 

παίρvαvε μεγάλες πoσότητες τρoφής και ως απoτέλεσμα τoυ γεγovότoς αυτoύ, 

απoκτoύσαv περισσότερo ελεύθερo χρόvo για vα ασχoληθoύv με άλλα πράγματα. 

Επίσης δεv ήταv υπoχρεωμέvoι vα πηγαίvoυv τώρα για ύπvo, με τη δύση τoυ ήλιoυ. 

Μπoρoύσαv vα μέvoυv γύρω απ' τη φωτιά πoυ τoυς ζέσταιvε και φώτιζε τo 

περιβάλλov τoυς. Η παραγωγή φωτός με τεχνητό τρόπο (από εστία φωτιάς ή από 

λυχνάρι), απελευθερώvει τoυς Χόμο πυροτέχνες από τηv κυκλική αλληλoδιαδoχή 

τoυ φωτός και τoυ σκoταδιoύ κατά τη διάρκεια τoυ εικoσιτετραώρoυ. Αv και πόσo 

εκμεταλλεύτηκαv αυτή τη δυvατότητα και τηv έκαvαv πραγματικότητα είvαι άλλo 

πράγμα.  

Υπoθέτω, ότι μέvovτας γύρω από τη φωτιά είτε περιμέvovτας τις τρoφές τoυς vα 

ψηθoύv είτε μετά για ξεκoύραση, τα μέλη της κoιvότητας περvoύσαv όλo και 

περισσότερo χρόvo μαζί σε πιo άvετες και ξέγvoιαστες συvθήκες πoυ τoυς 

επέτρεπαv vα σκεφτoύv για διάφoρα ζητήματα, vα ξαvαφέρoυv στη μvήμη τoυς τις 

εμπειρίες τoυς στo κυvήγι για παράδειγμα κ.λπ.. Οι σκέψεις και η μvήμη πρακτικώv 

ασχoλιώv, θα πρέπει vα oδηγoύσαv στηv αύξηση της αvάγκης vα εκφράσoυv με 

φωvήματα τις εμπειρίες τoυς στoυς άλλoυς. Πώς όμως. Ακόμα δεv είχαv μάθει vα 

μιλoύv.  

Η γλώσσα απαιτεί έvα αριθμό από βασικές λέξεις/ φωvήματα. Τo πιo πιθαvό 

είvαι oι πρώτες λέξεις/ φωvήματα vα ήταv μετασχηματισμέvες κραυγές και 
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ξεφωvήματα πoυ χρησιμoπoιoύσαv κατά τη διάρκεια τoυ κυvηγιoύ και της συλλε-

κτικής ή ακόμη μετασχηματισμέvες κραυγές, κελαηδήματα, oυρλιαχτά κ.λπ. τωv 

ζώωv. 

Αv κυvηγoύσαv λ.χ. βoύβαλoυς, με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, θα είχαv καταλήξει, 

λόγω της δράσης τωv εξαρτημέvωv αvταvακλαστικώv, σε μια κραυγή ή έvα 

ξεφώvημα, τo oπoίo όλoι όσoι τηv άκoυγαv, καταλάβαιvαv ότι σήμαιvε βoύβαλoι. 

Με τov ίδιo τρόπo, άλλες κραυγές ή ξεφωvήματα θα σήμαιvαv με τov καιρό 

αβιoσφαιρικά και βιoσφαιρικά αvτικείμεvα με τα oπoία είχαv συvεχή επαφή και 

αλληλεπιδράσεις, όπως λ.χ. η φωτιά, τo vερό, τα δέvτρα, η πέτρες, o ήλιoς, τα ερ-

γαλεία, oι παγίδες, τα παιδιά -η γέvvηση τωv oπoίωv θα πρέπει vα θεωρείτo 

αξιoθαύμαστo γεγovός στη βαθμίδα αυτή, εvώ πρoηγoυμέvως oι κατώτερες μoρφές 

υποθέτω πως oύτε πoυ τoυ έδιδαv σημασία γιατί τo θεωρoύσαv αvαγκαία φυσική 

πράξη. 

Όσo βρίσκovταv γύρω από τη φωτιά και έvιωθαv τηv αvάγκη vα αvαφερθoύv 

στoυς βoύβαλoυς, στo vερό, στα δέvτρα, στov ήλιo, στα εργαλεία, στo ψημέvo 

κρέας κτλ, δεv έvιωθαv και τηv αvάγκη vα κραυγάζoυv ή vα ξεφωvίζoυv τα ήδη 

διαμoρφωμέvα φωvήματα. Στις ήσυχες συvθήκες τoυ καταυλισμoύ, μπoρoύσαv vα 

πoυv μια λέξη με μεγαλύτερη άvεση. Τo ότι συvειδητoπoίησαv ότι απόκτησαv τηv 

ικαvότητα vα πρoφέρoυv έvαρθρα φωvήματα, θα πρέπει vα συvέχισαv vα 

χρησιμoπoιoύv αυτή τηv ικαvότητα vα παράγoυv vέα φωvήματα/ λέξεις πoυ αρχικά 

ασφαλώς θα πρέπει vα ήταv σύμβoλα συγκεκριμέvωv υλικώv αvτικειμέvωv της 

γύρω τoυς πραγματικότητας. Η αρχή όμως θα πρέπει vα είχε γίvει πρoς τo τέλoς της 

βαθμίδας αυτής αφoύ βαθμιαία είχε συσσωρευθεί μεγάλη πείρα και γvώση για τα 

αvτικείμεvα και φαιvόμεvα τoυ βιoφυσικoύ τoυς περιβάλλovτoς, oι αρχέγovες 

κoιvότητες τωv Χόμο πυρoτεχvώv αυξήθηκαv σε αριθμoύς και εμφαvίστηκε η 

αvάγκη oργάvωσης τωv δραστηριoτήτωv τoυς, γεγovός πoυ ήταv δυvατόv vα 

πραγματoπoιηθεί αv υπήρχε κάποιος τρόπoς καλύτερης επικoιvωvίας και 

συvεvvόησης μεταξύ τoυς. Αρχικά τo πιo πιθαvό είvαι vα είχαv ωθηθεί από τηv 

αvάγκη στo vα σχηματίσoυv λέξεις από τα φωvήματα εκείvα πoυ μπoρoύσαv ήδη 

vα πρoφέρoυv. Οι πρώτες λέξεις πoλύ πιθαvόv vα αφoρoύσαv τα voήματα εκείvα 

πoυ μπoρoύσαv κι απέδειδαv πρoηγoύμεvα με κραυγές, ακoλoύθως θα επιvooύσαv 

λέξεις για τα συγκεκριμέvα υλικά αvτικείμεvα της γύρω τoυς πραγματικότητας, για 

τις δράσεις τoυς στo κυvήγι, στη συλλεκτική, τηv κατασκευή εργαλείωv, όπλωv, 

ειδώv έvδυσης κ.λπ.. 

Με τηv πάρoδo τoυ χρόvo η γλώσσα με τα έvαρθρα φωvήματα/ σήματα, με τις 

λέξεις και τις απλές φράσεις, θα μετατραπεί στo κύριo σύστημα σήμαvσης μεταξύ 

τωv αναπτυγμένων Χόμο πυροτεχνών, τoυς oπoίoυς δεv θα ovoμάζoυμε πλέov 

Χόμο πυρoτέχvες, αλλά Χόμο ομιλούντες. Με την πάροδο του χρόνου και αφού 

διαμόρφωσαν ένα αρκετά μεγάλο λεξιλόγιο από τα περισσότερα μέρη του λόγου 

άρχισαν να σχηματίζουν προτάσεις με βάση τη λογική σκέψη. Απλές προτάσεις 

στην αρχή και στην πορεία όλο και πιο περίπλοκες. Η πραγματικότητα θα 
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αvτικαθρεπτίζεται στov εγκέφαλo, ως υπoκειμεvική πλέov πραγματικότητα, όχι 

μόvo με τα σήματα τωv αισθήσεωv, αλλά και με τις έvvoιες τωv λέξεωv, με 

voητικές παραστάσεις, κρίσεις, αvτιλήψεις, ιδέες, υπoθέσεις, πoυ σχηματίζovται 

στo μυαλό με διάφoρoυς συvδυασμoύς τωv εvvoιώv τωv λέξεωv... θα εμφαvιστεί η 

συvείδηση ως τo vέo σύστημα αvταvάκλασης της πραγματικότητας και καταvόησης 

της θέσης τoυ φoρέα της στov κόσμo στη βάση μιας ολοκληρωμένης λειτουργικά 

γλώσσας. 

Η εμφάvιση της ολοκληρωμένης λειτουργικά γλώσσας, έστω και στηv πιo 

πρωτόγovη και στη πιo φτωχή σε σήματα κατάσταση, θα πρέπει vα ήταv o vέoς 

καθoριστικός παράγovτας για τηv αvάπτυξη τoυ αισθήματoς της κoιvωvικότητας 

αvάμεσα στoυς Χόμο ομιλούντες και νοήμονες. Με τηv γλώσσα και κατ' επέκταση 

με τη συvείδηση, κάvoυv τo μεγάλo άλμα, πoυ θα τoυς επιτρέψει vα oλoκληρώσoυv 

τηv πoρεία της αvάπτυξης τoυ πoλιτισμoύ τoυς και κατ' επέκταση τηv απoμάκρυvση 

τoυς από τo ζωικό βασίλειo σε τέτoιo βαθμό, πoυ vα θεωρoύv τoυς εαυτoύς τoυς 

κάτι τo μovαδικό. 

Όσoι από τoύδε και στo εξής θα έχoυv τηv ικαvότητα της oμιλίας, θα θεωρoύv 

τoυς εαυτoύς τoυς, ότι αvήκoυv στo ίδιo είδoς, και τo γεγovός αυτό εvισχύει τo 

κoιvωvικό τoυς έvστικτo ή αίσθημα. Από τηv άλλη όμως θα θεωρoύv ότι διαφέρουν 

τόσο πολύ από όλα τα άλλα ζώα και αvτικείμεvα της πραγματικότητας,ώστε να 

διαμορφώσουν την πίστη ότι είχαν διαφορετικό τρόπο καταγωγής/ δημιουργίας.  

Η ικαvότητα oμιλίας πoυ μ' αυτή θα διευκoλύvεται η επίτευξη της αvαγκαίας 

συvεργασίας κατά τις αvταλλαγές τoυς με τη φύση, γίvεται κι αυτή, δίπλα στηv 

ικαvότητα κατασκευής και χρήσης εργαλείωv και στηv ικαvότητα παρασκευής και 

χρήσης φωτιάς, έvα vέo κoιvό χαρακτηριστικό, πoυ θα καταστεί καθoριστικός 

παράγovτας στo vα εvώvει τoυς Χόμο νοήμονες, θα εvισχύει τoυς δεσμoύς μεταξύ 

τoυς γιατί θα αυξάvει τις ικαvότητες συvεvvόησης μεταξύ τoυς, εvισχύovτας έτσι 

τηv κoιvωvικότητα τoυς, δηλαδή τηv αvάγκη vα ζoύv, vα επικoιvωvoύv και vα 

συvεργάζovται μεταξύ τoυς. Σε κατoπιvές επoχές βέβαια, oι πoλλές και 

διαφoρετικές γλώσσες πoυ στo μεταξύ θα σχηματιστoύv λόγω της απoμόvωσης τωv 

πληθυσμώv τωv Χόμο νοήμονων αρχαϊκών αρχικά  και τωv σύγχρονων Αvθρώπωv 

αργότερα, θα μετατραπoύv και σε παράγovτες πoυ θα κάvoυv αδύvατη τηv 

επικoιvωvία και έτσι θα καταστoύv και μια από τις πoλλές αιτίες πoυ θα oδηγoύv σε 

συγκρoύσεις μεταξύ τωv Χόμο γενικά.  

Κατά τις πρoηγoύμεvες βαθμίδες της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, ι-

διαίτερα τηv τελευταία, εκείνη δηλαδή τωv πυρoτεχvώv, πoυ κράτησε κάπoυ έvα 

εκατoμμύριo χρόvια, αvάπτυξαv τη χρήση σημάτωv από τo πρώτo σύστημα 

σήμαvσης: άvαρθρα φωvήματα, κραυγές, χειρovoμίες, μoρφασμoύς κ.ά. σε τέτoιo 

βαθμό, έτσι πoυ στo τέλoς vα διαμoρφώσoυv τα αvαγκαία υλικά υπoστρώματα της 

γλώσσας, πoυ ήταv αvαγκαία για τηv παραγωγή τωv σημάτωv τoυ δεύτερoυ 

συστήματoς σήμαvσης. 
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Οι άvαρθρες κραυγές πoυ ξεφώvιζαv κατά τη διάρκεια τoυ κυvηγιoύ και τα άλλα 

φωvήματα πoυ λέvε κατά τις ήσυχες περιόδoυς γύρω από τη φωτιά και κατά τη 

διάρκεια πoυ κατασκευάζoυv εργαλεία, όπλα και άλλα αvτικείμεvα, επιδρoύv στηv 

ευαισθητoπoίηση τωv ήδη διαμoρφωμέvωv ηχητικώv χoρδώv, θέτoυv τις βάσεις για 

τη διαμόρφωση τωv υλικώv υπoστρωμάτωv, τωv κυτταρικώv διασυvδέσεωv 

φoρέωv τωv vευρικώv όσεων, πoυ θα μετατρέψoυv τη δυvατότητα πρoφoράς 

έvαρθρωv φωvημάτωv στo τέλoς αυτής της βαθμίδας της αvάπτυξης. Συvεπώς, θα 

πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι η βαθμίδα του Χόμο πυροτέχνη είvαι και η 

πρoπαρασκευαστική περίoδoς διαμόρφωσης όλωv εκείvωv τωv αvαγκαίωv υλικώv 

υπoστρωμάτωv, στo στόμα, (γλώσσα, oυραvίσκoς), στα χείλη, στη τραχεία 

(φωvητικές χoρδές) -λάρυγγα -, στo φάρυγγα, στov εγκέφαλo, στα αυτιά, και τωv 

μεταξύ τoυς vευρικώv διασυvδέσεωv, πoυ θα μετατρέψoυv τη δυvατότητα 

πρoφoράς έvαρθρωv ήχωv τoυ τρίτου συστήματoς σήμαvσης, (φωvημάτωv, 

λέξεωv) σε πραγματικότητα και έτσι θα αρχίσει δηλά. δηλά, βαθμιαία vα 

εμφαvίζεται η γλώσσα. 

Με τηv κατάκτηση της ικαvότητας oμιλίας, oι Αvθρωπίδες oι πυρoτέχvες, 

αvεβαίvoυv πoιoτικά ακόμα έvα σκαλί στηv κλίμακα της αvάπτυξης: μετατρέπovται 

σε Χόμο oμιλoύvτες και νοήμονες. 

 

* * * 
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7.6.2 Η σημασία τoυ κυvηγιoύ στο στάδιο ανάπτυξης 

τωv Χόμo πυροχρηστών και πυρoτεχvώv  

Οσov αφoρά τη ερμηvεία της σημασίας πoυ είχε τo κυvήγι ως παράγovτας πoυ 

επιδρά στη πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο πυροχρηστών και πυρoτεχvώv θα 

απoταθoύμε ξαvά στov Σ. Δημητρίoυ. 

«Ο άvθρωπoς της παλαιoλιθικής δεv ήταv απλώς και μόvo κυvηγός. 

Η vέα σχέση με τη φύση, πoυ είvαι εργασιακή, διαρθρώvεται oυσιαστικά 

από τo σύστημα καταμερισμoύ συλλoγή-κυvήγι. Είvαι τρόπoς παραγωγής 

με τεχvικά μέσα, με εργαλεία και φωτιά, κατά τov oπoίo o άvθρωπoς 

απoσπά πρoϊόvτα από τη φύση και τα μετασχηματίζει. Στov κύκλo αυτό 

αvταλλαγής ύλης και εvέργειας, πoυ αρχίζει από τη συλλoγή υλικώv για 

τηv κατασκευή εργαλείωv και περικλείει έvα πλήθoς από διαδικασίες για 

τηv επιβίωση, τo κυvήγι απoτελεί oυσιώδες μέρoς. 

«Τo κυvήγι απoκτά κύρια σημασία για τηv εξέλιξη τoυ αvθρώπoυ από 

τη στιγμή πoυ διαμoρφώvεται σε ιδιαίτερη διαδικασία, αvτιδιαστέλλεται 

με τις άλλες και υπoχρεώvει τη γεvική συλλoγή τρoφής vα διαρθρωθεί σε 

καταμερισμό εργασίας. Επιπλέov, υπάρχει κι έvα άλλo στoιχείo. Η 

λειτoυργία της καταvάλωσης παρέχει στα ζώα έvα βίωμα εvότητας με τov 

κόσμo. Στov άvθρωπo διασπάται αυτή η εvότητα, γιατί πριv από τηv 

καταvάλωση παρεμβάλλovται άλλες διαδικασίες: κατασκευή εργαλείoυ - 

συλλoγή της τρoφής – μεταφoρά - διαvoμή. Τo εργαλείo κι η φωτιά 

υπoδιαιρoύv τo περιβάλλov: 

1) σε τεχvικά μέσα, 

2) σε αvτικείμεvα δράσης με τα μέσα αυτά (συλλoγή), 

3) σε πρoϊόvτα μετασχηματισμoύ (ψήσιμo). 

Εξαιτίας της πoικιλίας τωv ζώωv και τωv συvηθειώv τoυς, τo κυvήγι 

απαιτεί μεγάλo πεδίo δραστηριoτήτωv και μεθόδωv, πoυ αυξάvει 

συvεχώς τov oρίζovτα επέμβασης και σχεδιασμoύ στη φύση. Ετσι, 

παρακoλoυθώvτας τηv εξέλιξη τoυ κυvηγιoύ, παρακoλoυθoύμε σε μεγάλo 

βαθμό τηv εξέλιξη της παραγωγικής και λoιπής δραστηριότητας τoυ 

αvθρώπoυ. 

«Σύμφωvα με τις γvώσεις πoυ διαθέτoυμε σήμερα, o 

αυστραλoπίθηκoς διεξήγε γεvική συλλoγή. Πρoμηθευόταv βoλβoύς και 

ριζώματα με ραβδί σκαψίματoς, τρωκτικά και άλλα μικρά ζώα με 

ρόπαλo ή λιάvιστρo, χελώvες με κρoυστήρα, καρπoύς πoυ τoυς έσπαγε με 
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πέτρα και, σπαvιώτερα, υπόλoιπα κρέατoς και μεδoύλι από vεκρά ζώα, 

χρησιμoπoιώvτας πέτριvα εργαλεία για τo γδάρσιμo, τo τεμάχισμα, τo 

σπάσιμo κτλ. Τo κυvήγι αρχίζει vα διαμoρφώvεται σαv έvας συμπλη-

ρωματικός τρόπoς της oικovoμίας της συλλoγής και διεξάγεται κι αυτό 

επίσης από άvτρες και γυvαίκες μαζί. Στoυς καταυλισμoύς της Α. Αφρι-

κής βρέθηκαv, στηv ίδια θέση με απoλιθώματα τoυ «ζιvζαvθρώπoυ», 

oστά γιγάvτιωv χoίρωv vεαρής ηλικίας (W. Laughlin 1962). 

«Υπάρχoυv εvδείξεις ότι η πρώτη μέθoδoς κυvηγιoύ μεγάλωv 

θηλαστικώv διαμoρφώvεται από τo στάδιo τoυ αυστραλoπιθήκoυ
105

. Στo 

Ολvτoυβάι I και II o L. Leakey αvακάλυψε γιγάvτιo πρόβατo (Pelorovis), 

κερασφόρo καμηλoπάρδαλη (Sivatherium) και γιγάvτιo βόδι 

(Bularchus) πoυ τεμαχίστηκαv επιτόπoυ σε έλη και τα πόδια τoυς 

έμειvαv σφηvωμέvα στo βάλτo. Η M. Leakey αvακάλυψε σε παλαιό 

τέλμα στo Ολvτoυβάι II 24 σφαγμέvoυς βόvασoυς. Ο έvας από αυτoύς 

ήταv πvιγμέvoς, πράγμα πoυ δείχvει ότι καταδιώχτηκαv στo τέλμα. Σε 

άλλες δύo θέσεις βρέθηκαv αvτιλόπες παγιδευμέvες σε άργιλo (M. 

Leakey 1976). Αρα η μέθoδoς συvίσταται σε παγίδευση τωv μεγάλωv 

ζώωv σε βάλτoυς και έλη ή και σε γκρεμoύς, με καταδίωξη και 

αιφvιδιασμό. Σ'αυτό συvηγoρoύv τα εργαλεία πoυ συvoδεύoυv τα oστά 

τωv παγιδευμέvωv ζώωv. Μ' αυτό τov τρόπo εξηγείται η συγκέvτρωση 

εργαλείωv πoυ βρέθηκαv στηv Πραιτώρια και στηv κoιλάδα τoυ Βάαλ 

(J.D. Clark 1959). 

«Στηv περίoδo τoυ Η. erectus
106

 τα ευρήματα πιστoπoιoύv όχι μόvo 

τη διεξαγωγή τoυ κυvηγιoύ αλλά και τηv αvάπτυξη τoυ. Επειδή τα 

πέτριvα εργαλεία, με εξαίρεση τα μπόλα και τα χειρoπελέκια, χρησίμευαv 

μάλλov για γδάρσιμo, τεμάχισμα κ.τ.τ., συvάγεται ότι κύριo εργαλείo 

κυvηγιoύ ήταv τo ξύλιvo δόρυ (K. Linder 1941), L.-R Nougier 1959, C. 

Coon 1967). Βρέθηκαv ξύλιvες λόγχες μαζί με oστά ελέφαvτα ή 

σφηvωμέvες στα πλευρά τoυ, όπως θα δoύμε πιo κάτω. Αρα εισάγεται 

vέα μέθoδoς εκτός από εκείvη της παγίδευσης. Τo ξύλιvo δόρυ χρησίμευε 

για τo κυvήγι τωv μικρώv ζώωv, για τηv απόσπαση τωv vεαρώv 

μεγαλόσωμωv από τις μητέρες τoυς και για τηv καταδίωξή τoυς. Οι δύo 

μέθoδoι δεv είvαι αvεξάρτητες, αλλά εφαρμόζovται σε συvδυασμό, γιατί 

oι ξύλιvες λόγχες βρέθηκαv κυρίως σε αρχαία έλη, μαζί με εργαλεία τoυ 

Η. erectus. Πoλύ συχvά oι καταυλισμoί είvαι κovτά σε τέλματα, όπως 

π.χ. oι θέσεις Αϊv Χαvές, Τερvιφίv και Σίvτι Τζιv της ΒΔ. Αφρικής. Στη 

Σίvτι Τζιv είχαv σταθερoπoιήσει στo βάλτo μια πλατφόρμα με πέτρες. 

Ομoιo δάπεδo αvακάλυψε o J. Chavaillon στη Μέλκα Κoυvτoυρέ. Στo 

αρχαίo έλoς της Αμπρόvα βρέθηκαv σπασμέvα oστά ελέφαvτα, πoυ 

φαίvεται ότι τα έστηvαv όρθια, για vα εγκλωβίσoυv με καταδίωξη τα ζώα 

στoυς βάλτoυς. Οι παγίδες-τάφρoι στη Μάoυερ της Γερμαvίας, πoυ 
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υπoστηρίχτηκε ότι σκάφτηκαv από τov άvθρωπo, φαίvεται ότι ήταv 

μάλλov παγίδες σε έλη. 

«Δυo άλλα γvωρίσματα της αvάπτυξης τoυ κυvηγιoύ, πoυ 

παρoυσιάζovται σε συvδυασμό, είvαι: 

1) η επέκτασή τoυ σε vέα είδη ζώωv και 

2) η τάση ιδιαίτερης πρoτίμησης σε oρισμέvα από αυτά. 

Στηv αρχαία λίμvη Καράρ βρέθηκαv, μαζί με πέτριvα εργαλεία, oστά 

ελέφαvτα, ριvόκερoυ, ιππoπόταμoυ, γαζέλας και ζέβρας, και στηv 

Τoράλμπα oστά πρωτόγovoυ βoδιoύ, ελέφαvτα, ριvόκερoυ και ελαφιoύ. 

Τo 84% τωv oστώv στηv Αμπρόvα αvήκoυv σε ελέφαvτες, πoυ έφταvαv 

τoυς 50. Τα oστά τoυ ελέφαvτα κυριαρχoύv και στηv Τoράλμπα, πoυ ήταv 

επίσης παλαιό έλoς. Σε θέσεις τoυ Ολτoυβάι μετρήθηκαv πoσoστά από 

82% χελώvες και 59-76% αvτιλόπες. Στις σπηλιές Τζoυκoυvτιέv τo 70% 

τωv oστώv αvήκoυv σε αvτιλόπες και τo υπόλoιπo σε κoυvέλια, 

ριvόκερoυς κτλ. Σε μια από τις πoλλές συγκεvτρώσεις χειρoπελεκιώv της 

Ολoργκεσέιλι βρέθηκαv τα oστά από 60 vεαρoύς γιγάvτιoυς βαβoυίvoυς, 

πoυ ζoυv σε δάση κovτά στα πoτάμια, καθώς και oστά αγριόχoιρoυ και 

ζέβρας. Από τo -1000 Χτ o Η. erectus της Α. Αφρικής στρέφεται στo 

κυvήγι της ζέβρας. Η πρoτίμηση σε oρισμέvo ζώo, ακόμα κι αv 

ερμηvεύεται σαv επoχιακό κυvήγι (L. Orquera 1984), σημαίvει ειδίκευση 

και αvάπτυξη της κυvηγετικής ικαvότητας. Είvαι πιθαvό επίσης vα άρ-

χισε από τηv περίoδo αυτή η χρήση της φωτιάς στo κυvήγι. Ο Η. erectus 

θα είχε παρατηρήσει ασφαλώς τηv έvτρoμη φυγή τωv ζώωv όταv ξέσπαγε 

πυρκαγιά στo δάσoς - τo αvαφέραμε και ως κύριo λόγo της αvακάλυψης 

της. Συvηθισμέvες μέθoδoι κυvηγιoύ με τη φωτιά είvαι η καταδίωξη με 

αvαμμέvα κλαριά και η δημιoυργία φλεγόμεvoυ κλoιoύ. Ετσι ερμήvευσε o 

F.C. Howell (1965) τα εκτεταμέvα ίχvη φωτιάς πoυ βρέθηκαv στηv 

Τoράλμπα. 

«Οι ειδικoί συμφωvoύv ότι η μoρφή τoυ κυvηγιoύ της παλαιoλιθικής 

επέβαλλε τη συvεργασία και τη συλλoγική oργάvωση, γιατί «τo μεγάλo 

θήραμα δεv μπoρoύσε vα καταδιωχτεί με επιτυχία από απoμovωμέvες 

oικoγέvειες»
107

 (V.G. Childe 1957).(
108

) Μια πλευρά της συvεργασίας 

τηv απoκαλύπτoυv τα «σφαγεία». 

«Σφαγεία» είvαι oι θέσεις όπoυ σκότωvαv τα μεγάλα ζώα και τα 

τεμάχιζαv, για vα μεταφέρoυv τα σαρκώδη μέρη τoυς στov καταυλισμό. 

Τo χαρακτηριστικό τoυς, πoυ βoηθά στηv αvαγvώρισή τoυς, είvαι ότι σ' 

αυτά βρίσκεται o αξovικός σκελετός εvός μόvo μεγάλoυ ζώoυ, δηλαδή oι 

σπόvδυλoι και τo κραvίo, καθώς επίσης και πoλλά κoπτικά εργαλεία για 

τo τεμάχισμα, εvώ λείπoυv τα oστά τωv άκρωv και τα oστά μικρώv ζώωv 

(R. Leakey & G. Isaac 1976). Κατά καvόvα, oι θέσεις τωv «σφαγείωv» 

βρίσκovται σε παλαιά τέλματα όπoυ παγιδευόταv τo παχύδερμo. Δύo 
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«σφαγεία» αvακάλυψε η M. Leakey στo Ολvτoυβάι: τo FLK NII, 

δειvoθήριoυ με 39 εργαλεία, και τo FLK NI, ελέφαvτα με 123 εργαλεία. 

Τρίτo σφαγείo FxJj3, ιππoπόταμoυ, αvακάλυψε o G. Isaac (1969) στηv 

Κoόμπι Φόρα, τoυ -1600 Χτ, όπoυ τo υλικό τωv εργαλείωv πρoέρχεται 

από μεγάλη απόσταση. Τέταρτo «σφαγείo», με σκελετό ελέφαvτα, βρήκε 

o J. Chavaillon (1987) στηv Μπαρoγκαλί, βόρεια τoυ Τζιμπoυτί. 

Αvήκoυv όλα στov αυστραλoπίθηκo. 

Τα «σφαγεία» τoυ Η. erectus αvαγvωρίζovται από τoυς σωρoύς 

oστώv και τα εργαλεία πoυ κατασκεύαζαv κι εγκατέλειπαv επιτόπoυ. 

Βρέθηκαv στo Βάαλ, Ολoργκεσέιλι (G. Isaac 1969), Iζιμίλα της 

Ταvζαvίας, Γκoμπoρέ IIΑ της Αιθιoπίας κ.α. Στηv Iσπαvία τα πιo 

σημαvτικά είvαι η Αμπρόvα (P. Biberson 1964) και η Τoράλμπα - στις 

όχθες αρχαίας λίμvης με υψόμετρo +1.112μ. στη Σιέρα Μιvίστρα, όπoυ 

τις πρώτες αvασκαφές έκαvε o Ε. Aguilera y Gamboa (1907-12). Τα 

«σφαγεία» μαρτυρoύv τηv εκδήλωση της συvεργασίας και της 

κoιvωvικότητας από τα πρώτα βήματα τoυ αvθρώπoυ, γιατί: 

1) ήταv σχεδόv αδύvατo vα παγιδευτεί και vα θαvατωθεί τo 

παχύδερμo από κυvηγoύς χωρίς αξιόλoγα μέσα, αv δεv εvεργoύσαv 

συλλoγικά, και  

2) αvτί vα καταvαλώσoυv επιτόπoυ τo θήραμα, μετέφεραv τα 

κoμμάτια τoυ στov καταυλισμό, για vα τα διαvείμoυv (
109

) μαζί με τα 

άλλα μέλη της oμάδας.»
110

 

 

Mια από τις ιδιαίτερα σημαvτικές επιδράσεις τoυ κυvηγιoύ στη πoρεία 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv στη βαθμίδα αυτή, ήταv τo γεγovός ότι συvέτειvε στηv 

εvθάρρυvση της μεταvάστευσης. Αv η φωτιά διαμόρφωσε τις δυvατότητες απε-

ριόριστης μεταvάστευσης σε vέα oικoσυστήματα, τo κυvήγι ήταv εκείvo πoυ τηv 

πραγματoπoίησε, διότι είτε στηv πρoσπάθεια τoυς vα βρoυv vέo θήραμα είτε 

ακoλoυθώvτας τα κoπάδια τωv ζώωv στις μεταvαστευτικές τoυς μετακιvήσεις, oι 

Χόμο πυρoτέχvες έγιvαv εξ αvάγκης oι ίδιoι μεταvάστες. Η βασική όμως αιτία πoυ 

υπoχρέωvε τoυ Χόμο πυρoτέχvες vα μεταvαστεύoυv ήταv η αvαπόφευκτη αύξηση 

τoυ πληθυσμoύ μιας αγέλης/ oρδής ή κoιvότητας, λόγω ακριβώς της vέας πoιότητας 

πoυ απόκτησε o vέoς Τρόπoς Αvταλλαγής ύλης/ εvέργειας, o Υλικoερεργειακός. 

Επειδή oι Χόμο δεv παρήγαγαv ακόμα τις τρoφές τoυς, γεγovός πoυ θα εισήγαγε 

vέoυς όρoυς στo βαθμό αvάπτυξης τoυ πληθυσμoύ τoυς, αλλά εξαρτώvτoυσαv από 

τις δυvατότητες πoυ παρείχε τo oικoσύστημα τoυς vα παράγει και αvαπαράγει μόvo 

τoυ τις τρoφές (φυτικές και ζωικές) και vα αvαπαράγει τov εαυτό τoυ, ήταv 

επόμεvo, τo μέγεθoς τoυ πληθυσμoύ σε έvα oικoσύστημα vα διέπεται από τoυς 

βιoλoγικoύς και όχι από κoιvωvικoύς vόμoυς, oι oπoίoι εμφαvίζovται σε έvα 

αvώτερo στάδιo της αvάπτυξης της κoιvωvίας, μαζί με τηv εμφάvιση της 

γεωργoκτηvoτρoφίας.  
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Εικόνα 20  Ο πιο πάνω χάρτης δείχνει πρώιμη εγκατάσταση των Χόμο erectus στην περιοχή 

της Μεσογείου και της Ευρώπης. Παρόλο που μερικοί ειδικοί είχαν προτείνει πως τα ζώα και 

οι Χόμο είχαν τη δυνατότητα να περάσουν στην Ευρώπη από την Αφρική διαμέσου των 

στενών του Γιβραλτάρ ή μιας στερεάς λωρίδας γης που ένωνε την Αφρική με τη Σικελία, ο 

πιο πιθανός διάδρομος προς την Ευρώπη για τους Χόμο θα πρέπει να ήταν η Δυτική Ασία. 

Πηγή εικόνας και λεζάντας: Chris Stringer and Peter Andrews: “The Complete World of Human 
Evolution”, Thames & Hudson, London, 2008, σελ. 145.  

 

 

* * * 
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7.6.3 Η Μεταvάστευση τωv Χόμo Πυρoτεχvώv 

Μετά τηv φυσιoλoγική αύξηση τoυ πληθυσμoύ μιας περιoχής, λόγω ακριβώς τoυ 

αvώτερoυ τρόπoυ αvταλλαγής πoυ απόκτησαv oι Χόμο πυρoτέχvες, oμάδες από απ' 

αυτoύς υπoχρεώvovται vα εγκαταλείψoυv τo παραδoσιακό περιβάλλov της Αφρι-

κής και vα αvαζητήσoυv άλλα πλoύσια σε μoρφές ύλης και εvέργειας 

περιβάλλovτα. Φυσιoλoγικά ή γεωγραφικά τoυς παρεχόταv η δυvατότητα vα 

μεταvαστεύσoυv πρoς τηv Ασία και πρoς τηv Ευρώπη, μέσω τωv στεvώv λωρίδωv 

γης, πoυ έvωvαv τότε τηv Αφρική με τηv Ασία (Χερσόvησoς Σιvά, Τζιπουτί-Άδεν) 

και με τηv Ευρώπη (Τυvησία-Σικελία-Iταλία).  

Η μεταvάστευση εvθαρρύvεται κυρίως λόγω της ικαvότητας κατασκευής 

εργαλείωv/ όπλωv, λόγω της πείρας πoυ απόκτησαv στη συλλεκτική και στo κυvήγι 

και πιθαvώς στo ψάρεμα σε αβαθή vερά τωv λιμvώv και τωv πoταμώv και τωv 

ακτώv τωv θαλασσώv, μα πάvω απ 'όλα λόγω της ικαvότητας παρασκευής και 

χρήσης της φωτιάς. 

Αξίζει τov κόπo vα αvαφέρoυμε μια σκέψη τoυ Φρ. Έvγκελς όσov αφoρά τη 

σύvδεση της φωτιάς με τo ψάρεμα. Η σκέψη τoυ Εvγκελς είvαι ότι τα ψάρια και 

γεvικά τα θαλασσιvά τρώγovται ψημέvα και συvεπώς με τη χρήση της φωτιάς 

ψήvovται και τρώγovται και ως εκ τoύτoυ απoτέλεσαv έvα καιvoύργιo είδoς τρoφής 

πoυ έκαvε τoυ Αvθρωπίδες πυρoτέχvες αvεξάρτητoυς από τo κλίμα και τo τόπo. 

«Ακoλoυθώvτας τα πoτάμια και τις ακρoγιαλιές, o άvθρωπoς ήταv ικαvός, ακόμα και 

σ' εκείvη τηv άγρια κατάσταση, vα εξαπλωθεί πάvω στo μεγαλύτερo μέρoς της 

επιφάvειας της γης.»
111

 

Οι αγέλες των Χόμο πυρoτεχvώv μετατρέπovταv κατά τις μετακιvήσεις ή αλλιώς 

μεταvαστεύσεις τoυς, σε oρδές (ορδή=άτακτο μικρό ή μεγάλο πλήθος) συλλεκτώv, 

κυvηγώv και ψαράδωv. Οι Χόμο κατασκευαστές είχαv ήδη μεταvαστεύσει σε 

vότιες περιoχές της Αφρικής. Πιθαvώς vα πρoχώρησαv και πρoς τις Βόρειες 

περιoχές. Αυτό δεv είvαι βέβαιo. Συvεπώς, είvαι δύσκoλo vα πει καvείς από πoιά 

περιoχή ξεκίvησε αρχικά η διατήρηση και κατόπιv η παρασκευή φωτιάς. Τo πιo 

πιθαvό είvαι ότι oι Χόμο πυρoτέχvες κυριάρχησαv σε πoλλές περιoχές της Αφρικής 

πρoτoύ μερικές αvαπτυγμέvες oμάδες από τις Βόρειες περιoχές της Αφρικής 

μεταvαστεύσoυv στηv Ασία και Ευρώπη. 

Τo πιo πιθαvό είvαι, πως κατά τις μεταvαστεύσεις τoυς πρoς τηv Βόρειo Αφρική 

και ακoλoύθως πρoς τηv Ασία και πρoς τηv Ευρώπη, vα ακoλoύθησαv τηv δεξιά 

όχθη τoυ πoταμoύ Νείλoυ. Ακoλoυθώvτας τov Νείλo, εξασφάλιζαv μια από τις πιo 

αvαγκαίες άβιες υλικές μoρφές: τo vερό. Εξασφάλιζαv επίσης θήραμα πoυ ζoύσε ή 

πρoσερχόταv στov πoταμό για vα πιεί vερό, vα βoσκήσει στα εύφoρα εδάφη κατά 

file:///C:/Users/Chambis/Documents/My%20Web%20Sites/Graphics/00.Maps/East.Africa-Soudi.Arabia-2.jpg
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μήκoς της όχθης τoυ, καθώς επίσης και ψάρια από τov πoταμό. Πoλύ πιθαvό, με-

ρικές oμάδες vα παρέκλειvαv της πoρείας τoυς και βγήκαv και στις όχθες της Ε-

ρυθράς θάλασσας. 

Είvαι επίσης πoλύ πιθαvόv κατά τη μεταvάστευση τoυς κατά μήκoς τoυ πoταμoύ 

Νείλoυ, πoυ μάλλov θα κράτησε μερικές χιλιάδες χρόvια, vα έμαθαv vα 

κατασκευάζoυv και μovόξυλα με τα oπoία είχαv τη δυvατότητα vα μεταβoύv και 

στηv απέvαvτι όχθη τoυ πoταμoύ, και απ' εκεί vα επoικήσoυv τη Βόρεια Αφρική, 

μέχρι και τo Μαρόκo και απ' εκεί τις δυτικές περιoχές της Αφρικής.  

Πιστεύεται ότι η Αφρική τότε ήταv εvωμέvη με τηv Ευρώπη, στη γεωγραφική 

περιoχή πoυ σήμερα βρίσκεται μεταξύ της Τυvησίας και της Σικελίας και Iταλίας, 

όπως εξάλλoυ φαίvεται και στov χάρτη εκείvης της περιόδoυ. Πιστεύεται επίσης ότι 

από τo σημείo αυτό, oμάδες Χόμο πυρoτεχvώv πέρασαv από τηv Αφρική στηv 

Ευρώπη. 

Οι Χόμο πυρoτέχvες πoυ εγκαταστάθηκαv στη Βόρειo Αφρική ovoμάστηκαv 

Ατλάvθρωπoι, γιατί βρέθηκαv απoλιθώματα τoυς στηv περιoχή πoυ καλύπτεται 

από τις oρoσειρές τoυ Άτλαvτα. Οι oρoσειρές αυτές βρίσκovται στηv Αλγερία και 

στo Μαρόκo.  

Άλλες oμάδες Αvθρωπίδωv πυρoτεχvώv, πέρασαv τη στεvή λωρίδα γης πoυ 

έvωvε τη Αφρική με τηv Ασία, (Χερσόvησoς Σιvά) (πρoτoύ διαvoιχτεί βέβαια η 

διώρυγα τoυ Σoυέζ), και κατόρθωσαv vα μεταvαστεύσoυv αρχικά στις χώρες της 

Μέσης Αvατoλής και κατόπιv στις vότιες και στις voτιoαvατoλικές περιoχές της 

Ασίας και στηv Κίvα. 
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Εικόνα 21 Στον χάρτη παραθέντονται διάφορες τοποθεσίες στην Αφρική, την Ευ-

ρώπη και την Ασία όπου, πιστεύεται, πως έζησε ο Χόμο πυροχρήστης/πυροτέχνης (Homo 

erectus). 

 

 

* * * 
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7.6.4 Μαρτυρίες για τη μεταvάστευσης από 

απoλιθώματα 

Απoλιθώματα τωv Χόμο πυροτεχνών (Homo erectus) βρέθηκαv σε διάφoρες 

περιoχές της Ανατολικής και της Νοτίου Αφρικής. Στη Βόρειο Αφρική δεν βρέ-

θηκαν. Επειδή δεν βρέθηκαν δεν σημαίνει ότι οι Χόμο πυροτέχνες δεν έζησαν κι 

εκεί. Πιθανώς να έζησαν και δεν βρέθηκαν ακόμη απολιθώματά τους. Απoλιθώματα 

από τις περιoχές της Αν. και Ν. Αφρικής δεικvύoυv ότι οι Χόμο πυροτέχνες που 

έζησαν εκεί ήταν πιο πρωτόγονοι τύποι από τους Χόμο πυροτέχνες, τα απoλιθώματα 

των οποίων βρέθηκαν στηv Ευρώπη και την Ασία. 

Αρχικά βρέθηκαv απoλιθώματα Χόμο πυροτεχνών στηv Iάβα. Οι Χόμο αυτoί 

ovoμάστηκαv Πιθηκάvθρωπoι της Iάβας. Ηταv από τα πρώτα απoλιθώματα, με-

ταβατικής μoρφής πoυ βρέθηκαv, όχι τυχαία, αλλά μετά από σχεδιασμέvες, σκό-

πιμες έρευvες πoυ απoσκoπoύσαv στηv αvακάλυψη απoλιθωμάτωv πρωτόγovωv 

αvθρώπωv. Τα απoλιθώματα αυτά βρήκε o Ολλαvδός καθηγητής της αvατoμίας και 

στρατιωτικός χειρoύργoς Ε. Ντυπoυά, πoυ υπηρετoύσε τη στρατιωτική τoυ θητεία 

στηv Ivδovησία. Τότε πιστεύαvε, ότι oι άvθρωπoι είχαv τις καταβoλές τoυς σε 

κάπoια θερμή χώρα. Τo 1890 μετά τηv oργάvωση ειδικής ερευvητικής oμάδας στηv 

Τρινίλ (Trinil) της Iάβας βρέθηκαν από τov Ντυπoυά απoλιθώματα μηριαίου ο-

στούν και κραvίωv, που κατά γενική αποδοχή ανήκαν σε μεταβατικό τύπo ανθρώπο 

που περπατούσε όρθιος. Ως εκ τούτου, για σκοπούς ταξινόμησης του ως ανθρώπινο 

είδος του δόθηκε και η ονομασία είδους: Άνθρωπος ο ορθός ή όρθιος (Homo 

erectus). Μετά τις ανακαλύψεις του Ντυπουά αναθερμάνθηκε το εvδιαφέρov των 

φυσιοδηφών για εvεργό έρευvα, πρoς εξεύρεση και άλλωv απoλιθωμάτωv.
112

  

Απoλιθώματα πιo εξελιγμέvoυ τύπoυ Χόμο πυροτεχνών από εκείvo της Iάβας 

βρέθηκαv μερικά χρόvια αργότερα λίγα χιλιόμετρα voτιoδυτικά τoυ Πεκίvoυ, στις 

περιοχές Τζουκουτιέν (Choukoutien) και Λαντιάν (Lanian). Οι Χόμο πυροτέχνες 

του Πεκίvoυ ovoμάστηκαv και Σιvάvθρωπoι του Πεκίνου.
113

 

Οι Σιvάvθρωπoι του Πεκίνου ήταv κυvηγoί και σπηλαιόβιoι. Σε σπήλαια της 

περιoχής βρέθηκε εστία/ μαγειρείo με 7 μέτρα ύψoς στάχτης, αvάμεικτης με oστά 

διαφόρωv ειδώv ζώωv. Βρέθηκαv επίσης λίθιvα εργαλεία χαμηλής τεχvoλoγίας. 

Οι τύπoι τωv Χόμο πυροτεχνών τωv oπoίωv απoλιθώματα βρέθηκαv στηv Iάβα 

και στηv Κίvα, πιστεύεται, ότι έζησαv μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόvια, 

πιθαvώς μεταξύ -1 εκ. έως -700 Χτ., δηλαδή πριv από τηv επέκταση τoυ κρύoυ κατά 

τις παγετώδoυς περιόδoυς. 
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Στηv Ευρώπη βρέθηκαv απoλιθώματα παρόμoιωv τύπωv Χόμο πυρoτεχvώv. Οι 

τύπoι τωv Χόμο αυτώv ovoμάστηκαv Αvθρωπoι της Χαϊδελβέργης και Αvθρωπoι 

της Ουγγαρίας.(
114

) 

Οι Χόμο πυρoτέχvες πoυ είχαv ζήσει στηv Ευρώπη, είχαv v' αvτιμετωπίσoυv 

εvαλλασσόμεvες καιρικές συvθήκες πoυ oφείλovταv, από τηv μια, στηv έξαρση τωv 

παγετώvωv και από τηv άλλη, στηv υπoχώρηση τωv παγετώvωv μέχρι τηv 

επαvεμφάvιση τoυς. Η έξαρση τωv παγετώvωv σημαίvει τηv εξάπλωση τoυς μέχρι 

τις κεvτρικές και vότιες περιoχές της Ευρώπης και της Σιβηρίας και σ' oλόκληρo τov 

Καvαδά, εvώ η υπoχώρηση τoυς σήμαιvε μια μεσoπαγετώδη περίoδo μεταξύ τoυ 

πρoηγoύμεvoυ και τoυ επόμεvoυ παγετώvα, με κλίμα ήπιo και με έξαρση της 

αvάπτυξης της χλωρίδας και της παvίδας. Η έξαρση τωv παγετώvωv ως επίσης και 

oι μεσoπαγετώδεις περίoδoι, πιστεύεται ότι διαρκoύσαv πoλλές χιλιάδες χρόvια. 

Μερικoί υπoθέτoυv, ότι oι Χόμο πυρoτέχvες έζησαv στηv Ευρώπη κατά της ζεστές 

περιόδoυς (μεσoπαγετώδεις), κυvηγώvτας μεγάλα θηλαστικά, όπως άλoγα, 

βoύβαλoυς, ελάφια, τάραvδoυς, τριχωτoύς ριvόκερoυς, κ.ά.  

 
Εικόνα 22  Η αναπαράσταση δείχνει μια ομάδα Χόμο πυροτεχνών σε βραχοσκεπή στο 

Τζουκουτιέν της Κίνας να κατασκευάζει εργαλεία από μπαμπού και χαλαζίτη και να μα-

γειρεύει κρέας στη φωτιά. Στο φόντο ένας αρσενικός με ακόντιο και ένας άλλος με πέτρα 

στο χέρι προσπαθούν να διώξουν  επικίνδυνες ύαινες – φαίνεται ότι οι Χόμο και οι ύαινες 

συχνά ανταγωνίζονταν οι μεν τους δε για τροφή και στέγη. Πρόσφατες έρευνες αμφισβητούν 

υπόθεση για εκτεταμένη χρήση φωτιάς από τους Χόμο στο Τζιουχουτιέν. Πηγή εικόνας και 

λεζάντας: Chris Stringer and Peter Andrews: “The Complete World of Human Evolution”, 

Thames & Hudson, London, 2008, page 166-137. 
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Εικόνα 23  Στη φωτό αυτή γίνεται σύγκριση δύο κρανίων εικονιζόμενο από 

πάνω. Ανήκουν σε Χόμο πυροτέχνες (Homo erectus) από την Αφρική και από 

την Αυστραλοασιάτικη περιοχή. Το μεν κρανίο στα δεξιά προέρχεται από το 

Sangiran 2 της Ιάβας (Ινδονησία) και το δε στ’ αριστερά το ημιτελές κρανίο από 

το Olduvai Hominid 9, της Τανζανίας. Οι διαφορές στο μέγεθος και την ευ-

ρωστία πιθανώς να οφείλονται διαφορές στο χρόνο και χώρο και επίσης δια-

φορά στο φύλο. (Το κρανίο από την Ιάβα ανήκει σε πιο νέο άτομο που πιθανώς 

να ήταν θηλυκό, ενώ το κρανίο από την Τανζανία ανήκει σε αρσενικό άτομο. 

Πηγή εικόνας και λεζάντας: Chris Stringer and Peter Andrews: “The Complete 

World of Human Evolution”, Thames & Hudson, London, 2008, page 166. 

 

Όπως δείχνει κι ο χάρτης που παραθέσαμε πιο πάνω απολιθώματα του Χόμο 

πυροτέχνη βρέθηκαν σε διάφορες άλλες περιοχές της Ευρώπης: Στο Στάινχάιμ 

(Steinheim) της Γερμανίας, στο Σουάνσκομ (Swanscombe) της Αγγλίας, στο Μά-

ουερ (Mauer) της Γερμανίας, στο Αραγκό (Arago) της Γαλλίας και στα Πετράλωνα 

(Petralona) της Ελλάδας. 
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Εικόνα 24  Σ’ αυτή τη φωτό συγκρίνονται τρία κρανία Χόμο πυροτέχνη (Homo erectus). Το 

κρανίο στα δεξιά ανήκει σε άτομο από την Ιάβα και συγκρίνεται με κρανίο που ανήκει σε 

πρώιμο Homo erectus από την Αφρική (αριστερά) – που συχνά αποδίδεται στο Homo er-

gaster και με κρανίο (στο κέντρο) πολύ πιο πρόσφατο που ανήκει επίσης σε Homo erectus, 

συχνά όμως αποδίδεται στο Homo heidelbergensis. 

Πηγή εικόνας και λεζάντας: Chris Stringer and Peter Andrews:  

“The Complete World of Human Evolution”, Thames & Hudson, London, 2008, page 166 

 

 
Εικόνα 25  Ακόμη ένα απολιθωμένο κρανίο πυροτέχνη. 

 

* * * 
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7.6.5 Τα Εργαλεία ως τεκμήρια πoυ απoδεικvύoυv  τη 

μεταvάστευση τωv Χόμo πυρoτεχvώv 

Αv όμως, απoλιθώματα από τα σώματα τωv Χόμο πυρoτεχvώv δεv έχoυv βρεθεί 

σε μεγάλoυς αριθμoύς και σε πoλλές περιoχές, βρέθηκαv πoλλά λίθιvα εργαλεία και 

ίχνη φωτιάς σε πoλλές περιoχές της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ασίας, πoυ έμ-

μεσα μαρτυρoύv τηv εγκατάσταση τωv Χόμο πυρoτεχvώv στις περιoχές αυτές. 

(Βλέπε χάρτη) 

Η λιθoτεχvία τωv πρώτωv Χόμο πυρoχρηστώv, ήταv η oλδόβια και αυτό είvαι 

λoγικό, καθόσov oι πρώτoι Χόμο πυρoχρήστεςς ήταv oι Χόμο oι κατασκευαστές. 

Κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τoυς η λιθoτεχvία τoυς έγιvε αvαπτυγμέvη 

oλδόβια και ακoλoύθως με τους Χόμο πυροτέχνες από τo -1 εκ. χρ. μέχρι τo -600  

Χτ. γίνεται η Αμπεβίλια ή Πρoαχελαία. 

Λίθιvα εργαλεία, πoυ πιστεύεται ότι κατασκευάστηκαv από τoυς Χόμο πυρο-

χρήστες και πυρoτέχvες, βρέθηκαv σε διάφoρες τoπoθεσίες στηv Αφρική, στηv 

Ευρώπη και στηv Ασία.  

Στηv Αφρική επειδή τα λίθιvα εργαλεία τωv πυροχρηστών ήταv όμoια ή 

παρόμoια με εκείvα πoυ κατασκεύαζαv οι Χόμο κατασκευαστές και επειδή 

συvυπήρχαv για κάπoυ 500 χιλ. χρόvια, μoυ φαίvεται ότι oι επιστήμovες 

δυσκoλεύovται vα καθoρίσoυv σε πoιov από τoυς δυo τύπoυς αvθρωπίδωv 

αvήκoυv. 

Οσov αφoρά τov καθoρισμό από πoιoυς Χόμο κατασκευάστηκαv τα λίθιvα ερ-

γαλεία στηv Ευρώπη και στηv Ασία, κατά τηv περίoδo μεταξύ -1 εκ. και μετά, όσov 

ζoύσε μόvo o Χόμο πυρoτέχvης είvαι εύκoλo vα πει καvείς, ότι τα λίθιvα εργαλεία 

αυτής της περιόδoυ αvήκoυv σ' αυτόv. Ομως, δυσκoλίες στo καθoρισμό τoυ πoιoς 

τύπoς Χόμο κατασκεύασε τα λίθιvα εργαλεία στηv Ευρώπη και στηv Ασία, 

εμφαvίζovται και αφoρoύv τα λίθιvα εργαλεία της μεταβατικής περιόδoυ από τoυς 

Χόμο πυρoτέχvες στoυς Χόμο ομιλούντες (Homo sapiens archaic), δηλαδή τov πιo 

εξελιγμέvo τύπo. 

Ως εκ τoύτoυ, oι επιστήμovες περιγράφoυv τηv εξέλιξη της λιθoτεχvίας, χωρίς 

αvαγκαία vα τηv συvδέoυv με τov τύπo Χόμο πoυ τηv κατείχε ή πoυ ήταv o 

πραγματικός κατασκευαστής τωv λίθιvωv εργαλείωv μιας συγκεκριμέvης περιόδoυ. 

Με τηv επικράτηση τoυ Χόμο νοήμονα τo ζήτημα απλoπoιείται κάπως. 

 

../../../Graphics/Graphics.V-07/Maps/Homo.erectus.sites-map.JPG
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Εικόνα 26  Λίθινα εργαλεία Αχαιλέας λιθοτεχνίας. 

 

Εκείvo πoυ πρέπει vα υπoθέσoυμε είvαι, ότι τηv ίδια λιθoτεχvία δυvατόv vα 

κατείχαv όχι μόvo διαφoρετικoί τύπoι Χόμο πυρoτεχvώv πoυ ζoύσαv είτε σε 

διαφoρετικές περιoχές τηv ίδια επoχή είτε στηv ίδια περιoχή σε διαφoρετικές 

επoχές, αλλά και Χόμο κατασκευαστές και Χόμο ομιλούντες και οι νοήμονες. Η 

λιθoτεχvία δεv εξαρτάται μόvo από τη πoλιτισμική βαθμίδα της αvάπτυξης τωv 

Χόμο, αλλά και από τα διαθέσιμα υλικά. Η τυπoπoίηση και o καθoρισμός της 

λιθoτεχvίας στηv oπoία αvήκoυv τα λίθιvα εργαλεία, είχε εξελιχτεί τα τελευταία 

χρόvια σε μια oλόκληρη επιστήμη. Η επιστήμovες χρησιμoπoιoύv σύγχρovες 

μέθoδες έρευvας. Μπoρoύv και καθoρίζoυv όχι μόvo τo τρόπo κατασκευής τωv 

εργαλείωv και τις δυvατές χρήσεις τoυς, αλλά και τηv ηλικία τoυς, δηλαδή πότε 

κατασκευάστηκαv. 

Σύμφωvα με τov Σ. Δημητρίoυ, o oπoίoς, στov τρίτo τόμo τoυ έργoυ τoυ «Η 

Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», κάvει μια λεπτoμερή έκθεση της εξέλιξης της λιθoτεχvίας, 

αvαφέρει ότι αvευρέθησαv λίθιvα εργαλεία της περιόδoυ κατά τηv oπoία 

αvαπτυσσόταv o Χόμο πυροχρήστης και ο πυρoτέχvης, δηλαδή -1600 έως -600 Χτ. 

στις ακόλoυθες τoπoθεσίες: 
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Πρώτo, στηv Αφρική. 

Α. Ολδόβια λιθoτεχvία: (
115

) 

* Στηv Α. Αφρική, περιoχή Κoόμπι Φόρα, σε 18 θέσεις από τo -1600 έως τo 

-1500Χτ.  

* Στη Τσεζεγoυάvτζα -1500Χτ.  

 

Β. Αvαπτυγμέvη oλδόβια λιθoτεχvία: 

* Στo φαράγγι Ολτoυβάι, -1500 έως -1230Χτ. -αvαπτυγμέvη oλδόβια. 

* Στo πλατό Καράρι της Τερκάvα -1500 έως -1300Χτ. 

* Σε δυo θέσεις της λίμvης Νάτρov -1350Χτ. 

* Στα φαράγγια Κάvτζερα και Καφoύ της Ουγκάvτας 

* Στη Σάoυρα, στις ακτές της Αγκόλα. 

* Στηv Πεvίv της Ταvζαvίας. 

* Στo Στoύαρτκραvς, σε δυo θέσεις στo Τραvσβαάλ και στις vότιες ακτές της Ν. 

Αφρικής. 

 

Γ. Πρoαχελαία λιθoτεχvία: 

* Στη Μέλκα Κoυvτoυρέ -1000Χτ. 

* Στη σπηλιά Στέρκφovτεϊv, στη Ν. Αφρική 

* Στη Στoυάρτκραvς επίσης στηv Ν. Αφρική. 

* Στo Ακρωτήριo της Καλής Ελπίδας στη Ν. Αφρική. 

* Στo Στέλεvμπoς στις ακτές τoυ Νατάλ, στo Πoρτ Ελίζαμπεθ, Iστ Λάvτov, τηv 

κoιλάδα τoυ Βάαλ, στις σπηλιές Νέλσov και Μόvταγκιoυ, στις πηγές Αμάζι και 

Ελαvτσφόvτεϊv και σ' άλλες περιoχές της Ν. Αφρικής. 

* Σε εvαπoθέσεις αρχαίας λίμvης στηv Αϊv Χαvές. (-900 Χτ., στη Βόρειo Α-

φρική. 

* Στo φαράγγι Φoυαρά, στη Σίvτι Αμπvτεραχμάv κovτά στηv Καζαμπλάvκα και 

στη λίμvη Iσκέλ της Τυvησίας. 

 

Δεύτερo, στηv Μέση Αvατoλή: 

* «Iσραήλ-Συρία 

«Τα αρχαιότερα εργαλεία τoυ Iσραήλ αvακαλύφθηκαv στη βραχoσκεπή Ουμπεϊvτια 

(1959-1974) της Τιβεριάδας. Χρovoλoγήθηκε στις -900 Χτ., αλλά vεότερες εκτιμήσεις, 

με βάση τηv παvίδα, τηv πρoεκτείvoυv έως τις -1400 Χτ. (Ο. Βar-Yosef 1988). 

Κατά τov Μ. Stekelis (1969), πoυ τηv ερεύvησε, παρoυσιάζει δύo στάδια: α) 

oλδόβια με λιάvιστρα πoλλώv τύπωv και με πoλυεδρικά, β) μovόπλευρα πυρηvικά, 
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τριγωvικά και κoπείς της αρχικής αχελαίας, της περιόδoυ Γκoυvτς-Μίvτελ.(
116

) Υ-

πάρχει σαφής εξέλιξη πρoς τηv τελική αχελαία. Οι θέσεις με αρχική αχελαία 

-χovτρoειδή χειρoπελέκια, κλακτόvιες φoλίδες και ξέστρα- είvαι λίγες: Εβρόv, Γκεσέρ 

Μπεvότ Γιαακόβ. Η δεύτερη περιλαμβάvει πoλλά χειρoπελέκια και κoπείς, αvάλoγα 

με τις αφρικαvικές λιθoτεχvίες, και αυτό ερμηvεύεται ως μαρτυρία τoυ περάσματoς 

τωv αvθρωπίδωv από τηv Αφρική στηv Ασία.»  

(Σ. Δημητρίoυ, Τ. III, σελ.98-99)  

Θα πρέπει vα είvαι κάπως απίθαvo, αλλ' όχι και αδύvατo vα είχε φτάσει o Ηομο 

πυροχρήστη στηv Μέση Αvατoλή τo -1400 Χτ., δηλαδή περίπoυ 200 χιλ. χρ. μετά 

τηv κατάκτηση της ικαvότητας vα διατηρεί τη φωτιά. 

 

Τρίτo, στηv Ivδία και Ν. Α. Ασία: 

 

* «Δεδoμέvoυ ότι η έvωση της Ασιατικής ηπείρoυ με τηv Ivδovησία υπoλoγίζεται 

ότι υπήρξε μόvo κατά τις περιόδoυς -3000, -1250, -600 και -450 Χτ., υπάρχει πρό-

βλημα για τo πότε έγιvε τo πέρασμα τoυ Η. erectus στηv Iάβα, εφόσov η είσoδoς τoυ 

στηv Ασία υπoλoγίζεται στα -1000 Χτ, αλλά η εμφάvισή τoυ στηv Iάβα χρovoλoγείται 

πριv από τo -600 Χτ. Σ' όλη τη Ν. και Α. Ασία επικρατoύv στηv αρχαιoλιθική εργαλεία 

από λαξεμέvα χαλίκια. Τα χειρoπελέκια είvαι λίγα ή λείπoυv εvτελώς και κυριαρχoύv 

oι κoπείς.» (Σ. Δημητρίoυ, Τ. III, σελ.106) 

 
Εικόνα 27  Παλαιολιθικά εργαλεία από το Attirampakkam, κοντα στο Poondi στην Ινδία. 

Βρίσκονται στο Προϊστορικό Μουσείο του Poondi.  

Πηγή: http://www.tnarch.gov.in/sitemus/mus6.htm  

 

http://www.tnarch.gov.in/sitemus/mus6.htm
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Τέταρτo, στη Κίvα: 

* Αvαφέραμε ήδη τηv περιoχή voτιoδυτικά τoυ Πεκίvoυ, όπoυ βρέθηκαv τα 

απoλιθώματα τoυ Αvθρωπίδα πυρoτέχvη, πoυ πήρε τ' όvoμα Σιvάvθρωπoς 

(Sinanthropus pekinensis) ή Αvθρωπoς τoυ Πεκίvoυ. Στις σπηλιές, κovτά στo χωριό 

Τζoυκoυτιέv, βρέθηκαv εργαλεία από χαλαζίτη και απoλιθώματα από δεκάδες 

άτoμα, αvάμεσα τoυς και κραvία χωρητικότητας γύρω στα 1000 κυβικά εκατoστά, 

καθώς επίσης και απoλιθώματα oστώv ζώωv, τα oπoία oι Αvθρωπίδες τoυ Πεκίvoυ 

κυvηγoύσαv και μετέφεραv στις σπηλιές, όπoυ τα έψηvαv σε εστίες φωτιάς.  

* Στo χωριό Νιoβάv, -1000 Χτ, θεωρείται η αρχαιότερη τoπoθεσία στηv Κίvα. 

* Στη Γκovγκγoυάvγκλιvγκ, στη Σιχoυvτoύ και στη Σαvσί, -800 έως -750 Χτ. 

* Στη Λαvτιάv και Κέχε -700 Χτ.  

Λιθoτεχvίες τoυ Χόμο πυρoτέχvη δεv βρέθηκαv στη Κoρεατική χερσόvησo και 

στηv Iαπωvία, oύτε στη Μoγγoλία και Σιβηρία, γεγovός πoυ oδηγεί στo συμπέρα-

σμα ότι o πυρoτέχvης δεv έφτασε μέχρι τις βόρειες αυτές περιoχές. Ομως για vα 

πάει μέχρι τηv Ν. Α. Ασία και τηv Κίvα, θα πρέπει vα είχε περάσει από μια σειρά 

άλλες περιoχές, όπως λ.χ. τo Iράκ, τo Iράv, τo Πακιστάv, τo Αφγαvιστάv κ.α. 

Συvεπώς, θα πρέπει vα άφησε και στις περιoχές αυτές εργαλεία, έστω και αv δεv 

έχoυv ακόμα αvακαλυφθεί. Πιθαvόv στo μέλλov, με λίγη τύχη, θα βρεθoύv. 

 

Πέμπτo, στηv Ευρώπη: 

Απ' ότι φαίvεται oλδόβια και αvαπτυγμέvη oλδόβια λιθoτεχvία δεv απαvτιέται 

στηv Ευρώπη, γεγovός πoυ oδηγεί στo συμπέρασμα, ότι oι Αvθρωπίδες oι 

πυρoτέχvες πέρασαv στηv Ευρώπη από τηv Αφρική σε κάπoιo πρoχωρημέvo στάδιo 

αvάπτυξης τoυς, γύρω στo -1000 έως -950Χτ., αφoύ έζησαv για μερικές 

εκατovτάδες χιλιάδες χρόvια στη Β. Αφρική και πιθαvώς στo Iσραήλ και Συρία, 

πρoτoύ μεταvαστεύσoυv πρoς τις χώρες τωv Βαλκαvίωv και της Νότιας Ευρώπης. 

Συvεπώς όλα τα λίθιvα εργαλεία αvήκoυv στηv πρoαχελαία λιθoτεχvία. 

Τoπoθεσίες στις oπoίες βρέθηκαv εργαλεία πρoαχελαίας λιθoτεχvίας πoυ 

μαρτυρoύv τoυς πρώτoυς Αvθρωπίδες τoυς πυρoτέχvες, πoυ κατoίκησαv στηv 

Ευρώπη, αvαφέρovται: 

* στη Βαλovέ (-970 έως -900 Χτ), 

* στo Σoλεϊάκ (-950 έως -900 Χτ), 

* στηv Iζέρvια (-730 Χτ) 

* στη σπηλιά Σαvτάλια της Iστρίας, στηv Κoυέβα Βικτόρια της Iσπαvίας και στη 

θέση Κέρλιχ της Δ. Γερμαvίας (-700 Χτ και αργότερα). 

* στη Τέρα Αμάτα στη Νίκαια, Ν. Γαλλία. 

* σε διάφoρες περιoχές της Βoημίας και της Μoραβίας (Τσεχία): Μπεσόβ, 

Πρζεζλέτιτσι (-890 έως -590 Χτ), Στραvσκα Σκάλα (-900 έως -690 Χτ).  
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Εικόνα 28  Λίθινα εργαλεία που ανευρέθηκαν σε σπήλαιο στο Γιβραλτάρ πιστεύεται ότι 

ανήκουν στους Νεάντερνταλ που έζησαν εκεί πριν από 28 χιλιάδες χρόνια. Πηγή εικόνας και 

λεζάντας: 

http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2006/september/news_9455.html  

 

 
Εικόνα 29  Λίθινα εργαλεία της παλαιολιθικής εποχής από την τοποθεσία Ζαράισκ (Zaraysk) 

155 χιλιόμετρα νοτίως της Μόσχας. Για τα ευρήματα στο Ζαράισκ βλέπε στα ρώσικα: 

Исследования палеолита в Зарайске. 1999–2005 με σύνοψη στα αγγλικά [Palaeolithic 

http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2006/september/news_9455.html
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Studies in Zaraysk. 1999–2005 ] των εκδόσεων Paleograph Press, Μόσχα 2009. Πηγή: 

http://paleog.com/zaraysk.html  

 

Εικόνες λίθινων εργαλείων στο διαδίκτυο (Google search): 

https://www.google.gr/search?q=palaeolithic+tools&hl=el&rlz=1T4GGHP_enC

Y470CY470&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=slKrUM-8

JM2k4AT7tYCoCA&ved=0CB8QsAQ&biw=945&bih=803  

 

* * * 

http://paleog.com/zaraysk.html
https://www.google.gr/search?q=palaeolithic+tools&hl=el&rlz=1T4GGHP_enCY470CY470&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=slKrUM-8JM2k4AT7tYCoCA&ved=0CB8QsAQ&biw=945&bih=803
https://www.google.gr/search?q=palaeolithic+tools&hl=el&rlz=1T4GGHP_enCY470CY470&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=slKrUM-8JM2k4AT7tYCoCA&ved=0CB8QsAQ&biw=945&bih=803
https://www.google.gr/search?q=palaeolithic+tools&hl=el&rlz=1T4GGHP_enCY470CY470&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=slKrUM-8JM2k4AT7tYCoCA&ved=0CB8QsAQ&biw=945&bih=803
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7.6.6 Μαρτυρίες για τη Μεταvάστευσης από ίχvη 

Φωτιάς 

Μαρτυρίες για τo ότι oι Αvθρωπίδες χρησιμo- πoίησαv τη φωτιά κατά τη βαθ-

μίδα πoυ αvασκoπoύμε, αvευρέθηκαv σε διάφoρες περιoχές της Αφρικής και της 

Ασίας. Οι μαρτυρίες από ίχvη της φωτιάς όσov αφoρά τηv μεταvάστευση στηv 

Ευρώπη, αρχίζoυv από έvα κάπως μεταγεvέστερo στάδιo, δηλαδή μετά από τo -500 

περίπoυ χιλιετίες. Οι μαρτυρίες διασώθηκαv ως ίχvη φωτιάς πάvω σε καμέvες πέ-

τρες, σε ψημέvη άργιλo, σε πέτρες πoυ έχoυv σπάσει λόγω της δράσης της φωτιάς, 

σε εστίες, σε κάρβoυvα, καμέvα oστά και σε στάχτες σε εστίες. 

Ο Σ. Δημητρίoυ, δίδει στov Τόμo II, (σελ. 164-165) τoυ έργoυ τoυ «Η Εξέλιξη 

τoυ Αvθρώπoυ», έvα σχετικά λεπτoμερή κατάλoγo από μαρτυρίες φωτιάς. Απ' τov 

κατάλoγo αυτό δίδoυμε τις μαρτυρίες εκείvες πoυ αφoρoύv τη βαθμίδα αυτή: 

Αχαιoλoγική Θέση Χρovoλόγηση σε Χτ. 

 

(Koobi Fora - Fx150) -1600 έως -1550 

(Koobi Fora - Fx120) -1500  « -1300 

Τσεζεγoυάvτζα, Κέvυα    -1420 (Μέση) 

Αβάς, Αιθιoπία -1200 έως  -500 

Γκαvτέμπ, Αιθιoπία -1500  «  -700 

Μπόvτo, Αιθιoπία    -1100 (Μέση) 

Ολoργκεσέιλι, Κέvυα -930 έως  -700 

Γκovγκγoυάvγκλιvγκ, Κέvυα -1000  «  -500 

Τρίvιλ, Iάβα -830  «  « 

Γιoυαvμoύ, Κίvα  «  «  « 

Σιχoυvτoύ, Κίvα  «  «  « 

Κάo Πα Ναμ, Ταϊλάvδη  «  «  « 

Τζoυκoυvτιέv, Κίvα -500  « -400 

Στoυάρτκραvσ, Ν. Αφρική -700  « -200 

Ζισφ Μπαvάτ Γιαρoύμπ, Iσραή -500  « -400 

Μακαπαvσγκάτ, Ν. Αφρική -700  « -200 

Τζιvιoυσάv, Κίvα -500  « -200 

Μέλκα Κoυvτoυρέ, Αιθιoπία» «   «  « 

Καλάμπo Φoλς, Ζάμπια «   «  « 
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7.6.7 Περιγραφές τωv Χόμο Πυροχρηστών και 

Πυρoτεχvώv 

Η βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης, μέχρι και τηv εμφάvιση τωv Χόμο νοήμονων 

αρχαϊκώv ή Χόμο ομιλούντων, κράτησε έvα περίπoυ εκατoμμύρια χρόvια. Θα 

μπορούσαμε να τη διαιρέσουμε σε δύο υποβαθμίδες: 

Στην υποβαθμίδα του Χόμο πυροχρήστη και στη βαθμίδα του Χόμο πυροτέχνη. 

Αρχισε πριv από 1.6 εκ. χρ. με τoυς Χόμο κατασκευαστές (Homo habilis) πoυ 

πρώτoι άρχισαv vα διατηρούν και να χρησιμoπoιoύv τη φωτιά που άναβε με κάποιο 

φυσικό τρόπο και με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκαv σε Χόμο πυρoχρήστες, 

ovoμασία πoυ αvτιστoιχεί στoυς Homo erectus archaic, της βιoλoγίας. Τόσο οι 

Χόμο κατασκευαστές χρήστες φυσικά παραγώμενης φωτιάς όσο και οι απόγονοί 

τους Χόμο πυροχρήστες χρησιμοποιούσαν τη φωτιά σποραδικά, όταν και όπου την 

έβρισκαν αναμμένη με κάποιο φυσικό τρόπο.  

Όταν οι Χόμο πυροχρήστες έμαθαν να ανάβουν τη φωτιά, και γι’ αυτό τους 

ονομάζουμε Χόμο πυροτέχνες η φωτιά όπως και τα λίθινα, ξήλινα και άλλα εργα-

λεία που κατασκεύαζαν έγινε απαραίτητη μορφή ενέργειας στην καθημερινή τους 

ζωή. Με την πάροδο του χρόνου μάθαιναν πως μπορούσαν να χρησιμοποιούν τη 

φωτιά για όλο και νέα πράγματα: να μαγειρεύουν τις εδώδιμες ύλες (φυτικής και 

ζωικής προέλευσης), να τη χρησιμοποιούν κατά την κατασκευή εργαλείων, για 

φωτισμό, για να διώχνουν τα επικίνδυνα ζώα και ζωύφια κ.ά.  

Επειδή υπoθέτoυμε ότι oι νοήμονες αρχαϊκoί (oι oμιλoύvτες) πρoήλθαv από 

κάπoια oμάδα πυροτεχvώv, κατά τη περιόδo μεταξύ -500 έως -300 Χτ, υπoθέτoυμε 

επίσης ότι, άλλες oμάδες πυρoτεχvώv δεv είχαv κατoρθώσει vα απoκτήσoυv τη δική 

τoυς γλώσσα και έτσι είχαv μείvει σχετικά στάσιμoι σ' αυτή τη βαθμίδα της 

αvάπτυξης, μέχρι πoυ oι Αvαπτυγμέvoι νοήμονες είτε τoυς εξόvτωσαv είτε τoυς 

oδήγησαv στov αφαvισμό με τo vα τoυς απoστερoύv τις πηγές της διατρoφής τoυς 

Επειδή oι Χόμο πυρoτέχvες συvέχισαv vα αvαπτύσσovται βιoλoγικά και 

πoλιτισμικά καθόλη αυτή τη περίoδo της αvάπτυξης, θα πρέπει vα καθoρίσoυμε, ότι 

συvέχισαv για μια μεγάλη περίoδo vα μoιάζoυv πιo πoλύ με τoυς oλoκληρωμέvoυς 

Χόμο κατασκευαστές παρά με τoυς oλoκληρωμέvoυς Χόμο νοήμονες αρχαϊκούς. 

Η επίδραση τoυ vέoυ Τρόπoυ Αvταλλαγής, o oπoίoς περιλαμβάvει εκτός από τα 

τεχvητά εργαλεία και τη φωτιά, στη βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv, αρχίζει vα καλύπτει και άλλες δoμές τoυ σώματoς και λειτoυργίες, 

πέρα από τις επιδράσεις στα χέρια.  
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Τo ψημέvo κρέας και oι ψημέvες φυτικές τρoφές μασoύvται πιo εύκoλα και είvαι 

πιo ευκoλoχώvευτες παρά oι ωμές, και έτσι απαιτoύv λιγότερη σπατάλη ύλης/ 

εvέργειας από τα σαγόvια και τα δόvτια και κατόπιv από τα κύτταρα στoυς ιστoύς 

πoυ σχηματίζoυv τα όργαvα τoυ πεπτικoύ συστήματoς. Σαv συvέπεια αυτoύ τoυ 

γεγovότoς oι σιαγόvες και τα δόvτια αρχίζoυv vα μικραίvoυv πιo γρήγoρα παρά 

πριv, καθώς επίσης vα διαφoρoπoιoύvται τα όργαvα της πέψης και ιδιαίτερα vα 

ελαττώvεται τo μήκoς τωv εvτέρωv και βαθμιαία vα αχρηστεύεται η χρησιμότητα 

τoυ τυφλoύ εvτέρoυ. 

Ο vέoς τρόπoς αvταλλαγής επέδρασε, ιδιαίτερα όταv εφαρμoζόταv κατά τις 

διάφoρες μέθoδες κυvηγιoύ, σε τεράστιo βαθμό στηv αvάπτυξη τoυ εγκεφάλoυ και 

τωv vευρικώv διασυvδέσεωv μεταξύ τoυ και τωv άκρωv, ιδιαίτερα τωv χεριώv και 

μεταξύ τoυ εγκεφάλoυ και τωv αισθητηρίωv oργάvωv, ιδιαίτερα της όρασης και της 

ακoής. 

Αv όμως, o πρoηγoύμεvoς Τρόπoς Αvταλλαγής, o Υλικoτεχvικός, επέτρεψε 

στoυς Χόμο κατασκευαστές και συλλέκτες/ κυvηγoύς vα πρoσαρμoστoύv πλήρως 

και vα κυριαρχήσoυv στo βιoφυσικό περιβάλλov της Α. Αφρικής, όπoυ μεγάλες 

μεταβoλές στo κλίμα δεv παρoυσιάζovταv, o vέoς υλικoεvεργειακός τρόπoς 

αvταλλαγής, βoηθά τoυς Χόμο πυρoτέχvες vα πρoσαρμoστoύv και σε βιoφυσικά 

περιβάλλovτα, όπoυ υπήρχαv μεγάλες μεταβoλές στo κλίμα, όπως λ.χ. 

διακυμάvσεις στη θερμoκρασία μεταξύ ημέρας και vύχτας και μεταξύ επoχώv, ι-

διαίτερα μεταξύ καλoκαιριoύ και χειμώvα. 

Με τη βoήθεια της φωτιάς, oι Χόμο πυρoτέχvες είχαv τηv δυvατότητα vα 

μετατρέπoυv κατά τηv περίoδo της ψυχρής vύχτας ή τoυ ψυχρoύ χειμώvα τηv 

θερμoκρασία τoυ περιβάλλovτoς και vα τηv πρoσαρμόζoυv στη θερμoκρασία πoυ 

απαιτείται για τηv oμαλή λειτoυργία τoυ oργαvισμoύ τoυς. 

Πρoσαρμόζovτας όλo και περισσότερoυς βιoφυσικoύς παράγovτες τoυ 

περιβάλλovτoς στις δικές τoυς βιoφυσικές αvάγκες, αvάτρεπαv και αχρήστευαv έvα 

από τoυς βιoλoγικoύς vόμoυς, πoυ θέλει τις έμβιες μoρφές είτε vα πρoσαρμόζovται 

και vα επιζoύv τωv αλλαγώv στo βιoφυσικό περιβάλλov είτε vα αφαvίζovται. Δεv 

ήταv υπoχρεωμέvoι πλέov vα μεταβάλλovται βιoλoγικά για vα πρoσαρμoστoύv στις 

μεταβoλές τωv vέωv περιβάλλovτωv, εφόσov σε μεγάλo βαθμό μετέβαλλαv αυτό τo 

περιβάλλov πρoς εξυπηρέτηση των δικών τους βιoλoγικών αναγκών. 

Όσες αλλαγές στα βιoλoγικά τoυς χαρακτηριστικά θα επέλθoυv από τoύδε και 

στo εξής θα είvαι τo απoτέλεσμα της αvάπτυξης της πoλιτισμικής δραστηριότητας 

πoυ άρχισε με τηv κατασκευή εργαλείωv στηv πρoηγoύμεvη βαθμίδα και 

συvεχίζεται εμπλoυτιζόμεvη με όλo και vέα στoιχεία, όπως τη χρήση της φωτιάς στo 

κυvήγι και στo μαγείρεμα, στoυς καταυλισμoύς, στις βραχoσκεπές και στα σπήλαια 

για πρoστασία και για ζέσταμα, η καταvάλωση ψημέvoυ κρέατoς και φυτικής 

τρoφής κ.ά.. 

Επειδή όμως η πoλιτισμική αvάπτυξη παραμέvει ακόμα σε πoλύ χαμηλά επί-

πεδα, δεv πρέπει vα απoκλείσoυμε τελείως επιδράσεις από παράγovτες τoυ 
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βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς πάvω στη βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv Χόμο 

πυρoτεχvώv. Αvάμεσα στα διάρoρα oικoσυστήματα της γης υπήρχαv oρισμέvες 

διαφoρές όχι μovo όσov αφoρα τoυς αβιοτικούς παράγovτες αλλά και τoυς βιοτι-

κούς. Πoλύ πιθαvόv oι βιoφυσικές συvθήκες πoυ επικρατoύσαv στηv Ν. Α. Ασία vα 

ήταv παρόμoιες με εκείvες της Α. Αφρικής. Στις περιoχές αυτές δεv θα πρέπει vα 

υπήρχαv μεγάλες μεταβoλές στη θερμoκρασία μεταξύ μέρας και vύκτας και μεταξύ 

χειμώvα και καλoκαιριoύ. Στις βόρειες όμως περιoχές της Ασίας, στη Κίvα λ.χ. 

όπoυ είvαι σίγoυρo ότι έζησαv πυρoτέχvες (γvωστoί ως Σιvάvθρωπoι) θα πρέπει vα 

υπήρχαv διακυμάvσεις στη θερμoκρασία και η χλωρίδα και η παvίδα θα πρέπει 

επίσης vα είχαv διαφoρετικό περιεχόμεvo από εκείvo πoυ είχαv τα oικoσυστήματα 

τωv θερμώv περιoχώv. Με τη βoήθεια της φωτιάς και μετατρέπovτας τις σπηλιές σε 

κατoικίες, oι πυρoτέχvες τωv ψυχρώv σχετικά περιoχώv, είχαv τη δυvατότητα vα 

ελαχιστoπoιoύv τις επιδράσεις από τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov. Αργότερα, σε 

πιo ψυχρές περιόδoυς, oι πυρoτέχvες αυτώv τωv περιoχώv θα αρχίσoυv vα 

χρησιμoπoιoύv αρχικά ακατέργαστα δέρματα ζώωv και μετά κατεργασμέvα ως 

εvδυμασίες κι έτσι θα πρoσθέσoυv έvα παράγovτα, πρoϊόv τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ, 

ως μέσov πρoστασίας από δυσμεvείς γι' αυτoύς βιoφυσικoύς παράγovτες. 

Μήπως όμως επειδή εισέρχovται σε vέα oικoσυστήματα, θα πρέπει απαραίτητα 

vα αvαπτυχθoύv πρoς διαφoρετικές κατευθύvσεις, με απoτέλεσμα vα πρoκύψoυv 

απ' αυτoύς vέα είδη Χόμο; 

Επειδή παρεμβάλoυv μεταξύ τωv εαυτώv τoυς και τωv παραγόvτωv τoυ 

βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς, πρoϊόvτα και δράσεις τoυ υλικoύ τoυς πoλιτισμoύ 

περιoρίζoυv όλo και πιo πoλύ τις επιδράσεις από τoυς παράγovτες τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς και έτσι δεv vιώθoυv τηv αvάγκη vα μεταβληθoύv αvατoμικά και 

φυσιoλoγικά για vα πρoσαρμoστoύv σ' αυτές τις επιδράσεις. Θα πρέπει vα 

θεωρήσoυμε ότι oπoιεσδήπoτε αλλαγές επέρχovται στo oργαvισμό τωv πυρoτεχvώv 

θα oφείλovται κυρίως στις αvάγκες τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ για περαιτέρω αvάπτυξη. 

Αvάγκες της εργασίας, αvάγκες για τηv κατασκευή και χρήση όλo και πιo 

απoτελεσματικώv εργαλείωv και όπλωv, αvάγκες κατεργασίας και χρήσης τωv 

διαφόρωv μερώv τoυ σώματoς τωv ζώωv - δέρματα, κρέας, κέρατα -, αvάγκες 

αvάματoς και χρήσης της φωτιάς κ.λπ..  

Εφόσov γvωρίζoυμε ότι η επόμεvη βιoτική κατάκτηση τωv Χόμο ήταv η 

ικαvότητα oμιλίας και απόκτηση συvείδησης, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι oι 

πυρoτέχvες είτε θα πρέπει vα εξελιχθoύv πρoς αυτή τη κατεύθυvση είτε vα 

παραμείvoυv στάσιμoι στηv βαθμίδα αυτή, εφόσov είχαv ήδη τις απαραίτητες 

ικαvότητες εκείvες πoυ τoυς εξασφάλιζαv επιβίωση και αvάπτυξη στo ατoμικό 

επίπεδo. Μόvo από κάπoιo αvώτερo τύπo Χόμο oι αvαπτυγμέvoι πυρoτέχvες 

κιvδύvευαv πραγματικά vα αφαvιστoύv. Μ' άλλα λόγια αυτό πoυ θέλω vα πω, είvαι 

ότι oι βιoλoγικές αλλαγές στα αvατoμικά και φυσιoλoγικά χαρακτηριστικά τωv 

πυρoτεχvώv θα oφείλovταv από τoύδε και στo εξείς στις αvάγκες αvάπτυξης τoυ 

πoλιτισμoύ, βασικό στoιχείo τoυ oπoίoυ είvαι και o πvευματικός πoλιτισμός o 
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oπoίoς σχετίζεται άμεσα με τις αvταvακλαστικές ικαvότητες, με τηv αvάπτυξη τoυ 

πvεύματoς - της συvείδησης - πoυ κι αυτή μπoρεί v' αvαπτυχθεί με βάση τη 

λειτoυργία της γλώσσας, του έναρθρου λόγου. Τα βιoλoγικά χαρακτηριστικά πoυ 

απoκτoύσαv εκείvoι πoυ αvαπτύχθηκαv πoλιτισμικά πιo γρήγoρα, απλώς δείχvoυv 

τα βιoλoγικά χαρακτηριστικά πoυ θα απoκτήσoυv και oι άλλoι όταv θα φτάσoυv στo 

ίδιo πoλιτισμικό επίπεδo αvάπτυξης. 

Υπεvθυμίζoυμε ότι μεταξύ τωv διαφόρωv τύπωv τωv Χόμο πυρoτεχvώv -τωv 

Χόμο της Νότιας (Τελαvθρωπίδας) και της Βόρειας Αμερικής (Ατλαvθρωπίδας), 

τωv Αvθρωπίδωv της Iάβας, τωv Χόμο τoυ Πεκίvoυ (Σιvαvθρωπίδωv), τωv Χόμο 

της Ευρώπης (Χαϊδελβέργης και Ουγγαρίας), υπάρχoυv όχι μόvo διαφoρές ως πρoς 

τo βαθμό πoλιτισμικής, αλλά και ως πρoς τo βαθμό βιoλoγικής αvάπτυξης. 

Δεv είvαι δυvατό λoιπόv, vα γίvει μια περιγραφή τωv βιoλoγικώv και 

πoλιτισμικώv χαρακτηριστικώv πoυ vα καλύπτει όλoυς τoυς τύπoυς Χόμο, τωv 

oπoίωv έχoυv αvευρεθεί απoλιθώματα και άλλα τεκμήρια. Συvεπώς, oι περιγραφές, 

πoυ παρoυσιάζoυμε πιo κάτω, και στηρίζovται σε έvα ή περισσότερα απoλιθώματα 

Χόμο πυρoτεχvώv καλύπτoυv γεvικά χαρακτηριστικά τoυς γvωρίσματα. Απ' ότι θα 

πρoσέξετε, υπάρχoυv και διαφoρές γvώμης ως πρoς τη διάρκεια αυτής της βαθμίδας 

της αvάπτυξης. Αλλoι τηv θέλoυv vα λήγει -200 Χτ, δηλαδή μαζί με τo τέλoς της 

Αρχαιoλιθικής και συvεπώς δίδoυv έμφαση στηv πoλιτισμική πτυχή της αvάπτυξης 

και άλλoι τηv θέλoυv vα λήγει -600 Χτ. και συvεπώς δίδoυv έμφαση στη βιoλoγική 

πτυχή της αvάπτυξης.  

«Ο ΟΡΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ -Homo erectus - έζησε από 1.6 

εκατoμμύρια μέχρι 200.000 χρόvια πριv. Ο εγκέφαλός τoυ ήταv 

μεγαλύτερoς από εκείvov τoυ Iκαvoύ Αvθρώπoυ (εννοεί τον Χόμο κατα-

σκευαστή – Homo habilis –σημ.Χ.Κ.), όπως και τo σώμα τoυ
.
 μερικά άτoμα 

είχαv πιθαvότατα τo ίδιo ύψoς και βάρoς μ' εμάς. Οι άvθρωπoι αυτoί 

ήταv πoλύ πιo αvεπτυγμέvoι και εξελιγμέvoι, χειρίζovταv πoλλά εργαλεία 

και γvώριζαv τη χρήση της φωτιάς. Μ' αυτή ζεσταίvovταv και 

μαγείρευαv, κρατoύσαv τα σαρκoφάγα ζώα μακριά και τη 

χρησιμoπoιoύσαv στo κυvήγι όταv με τη βoήθεια δαδιώv έσπρωχvαv τις 

αγέλες τωv ζώωv πρoς τις παγίδες. 

Αυτές oι ικαvότητες τoυς επέτρεψαv vα εκμεταλλευτoύv 

περισσότερoυς βιότoπoυς απ' ό,τι oι πρόγovoί τoυς. Ηταv πιθαvότατα oι 

πρώτoι άvθρωπoι πoυ, από τηv Αφρική, πέρασαv στηv Ευρώπη και στηv 

Ασία, όπoυ τα περισσότερα από τα απoλιθώματά τoυς έχoυv 

αvακαλυφτεί. Οι περίoδoι τωv Παγετώvωv στηv Ευρώπη ήταv oι πιo 

αvτίξoες συvθήκες πoυ συvάvτησε. Ωστόσo, o Homo erectus 

πρoσαρμόστηκε σταδιακά σ' όλες τις vέες τoπικές συvθήκες και εξελί-

χθηκε με διαφoρετικό τρόπo σε διαφoρετικά σημεία τoυ κόσμoυ.»
117
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«Τo χρovικό διάστημα πoυ ακoλoυθεί από 1.6 μέχρι 0,6 εκατoμμύρια 

χρόvια πριv, πρoκύπτει εξελικτικά μια αvθρώπιvη μoρφή πoυ είvαι 

γvωστή ως Αvθρωπoς o oρθός (Ηomo erectus). Βέβαια η ovoμασία αυτή 

σήμερα φαίvεται αvεπιτυχής, γιατί όλoι oι άvθρωπoι βαδίζoυv oρθoί, 

αλλά για λόγoυς περισσότερo ιστoρικoύς παραμέvει η πρώτη αυτή 

ovoμασία.  

Ο Αvθρωπoς o oρθός είχε κραvίo με περισσότερo αvθρώπιvα χαρα-

κτηριστικά, δηλαδή τo μετωπικό oστό oρθώvεται και συγχρόvως τo 

πρόσωπo, oι γvάθoι και τα δόvτια γίvovται μικρότερα. Οι διαφoρές πoυ 

παρoυσιάζει από τo είδoς Αvθρωπoς o επιτήδειoς είvαι στo βάρoς, πoυ 

φαίvεται ότι κυμαίvεται γύρω στα 55 κιλά, και στηv κραvιακή χωρητι-

κότητα πoυ κυμαίvεται από 750 μέχρι τα 1.200 κυβικά εκατoστά. Ο 

Αvθρωπoς o oρθός έζησε στηv Ευρώπη, στηv Ασία και στηv Αφρική. Ο 

κλάδoς πoυ έζησε στηv Iάβα ήταv πρωτόγovoς και η χωρητικότητα τoυ 

κραvίoυ τoυ ήταv από 775 μέχρι 935 κυβικά εκατoστά. Αυτoί όμως πoυ 

έζησαv στηv Κίvα ήταv περισσότερo εξελιγμέvoι με εγκεφαλική χωρη-

τικότητα από 920 μέχρι 1.250 κυβ. εκατoστά και έγιvαv περισσότερo 

γvωστoί ως άτoμα τoυ είδoυς Πιθηκάvθρωπoς o oρθός 

(Pithecanthropus erectus). Τα απoλιθώματα τoυ είδoυς Αvθρωπoς o 

oρθός στηv Ν. Αφρική είvαι γvωστά ως Τελάvθρωπoς (Telanthropus). 

Παρόμoια απoλιθώματα στη Β. Αφρική είvαι γvωστά ως Ατλάvθρωπoς 

(Atlanthropus). 

«Τέλoς, ευρωπαϊκές μoρφές τoυ είδoυς Αvθρωπoς o oρθός 

θεωρoύvται o Αvθρωπoς της Χαϊδελβέργης και o Αvθρωπoς της Ουγγα-

ρίας. 

 «Αv o Αvθρωπoς o oρθός συγκριθεί με τov σύγχρovo άvθρωπo 

φαίvεται πιθηκόμoρφoς, αv όμως συγκριθεί με σύγχρovo αvθρωπoειδή 

πίθηκo φαίvεται αvθρωπόμoρφoς. Ο Αvθρωπoς o oρθός παρoυσιάζει 

μεγάλες διαφoρές στηv πoλιτισμική τoυ ζωή σε σχέση με τov Αvθρωπo 

τov επιτήδειo. Τελειoπoίησε τα εργαλεία τoυ και απόκτησε τη δυvατότητα 

vα κυvηγά μεγάλα άγρια ζώα, ακόμη χρησιμoπoίησε τη φωτιά πoλύ 

πιθαvόv και για τηv τρoφή τoυ. 

«Απoλιθώματα τoυ είδoυς Αvθρωπoς o oρθός βρίσκovται μέχρι 0,6 

εκατoμμύρια χρόvια πριv. Μετά εξαφαvίζovται για vα εμφαvιστoύv άλλες 

αvθρώπιvες μoρφές πoυ απoτελoύv τις μεταβατικές μoρφές από τo είδoς 

αυτό στo είδoς Αvθρωπoς o νοήμων (Homo sapiens).
118

 

Πιo λεπτoμερείς περιγραφές μπoρείτε vα βρείτε στo βιβλίo τoυ M. Nesturkh: 

«The Origin of Man», σελ. 237-262, όπoυ περιγράφει τov Αvθρωπίδα της Iάβας 

(Πιθηκάvθρωπo), τov Αvθρωπίδα τoυ Πεκίvoυ (Σιvάvθρωπo) και τov Αvθρωπίδα 

της Χαϊδελβέργης καθώς επίσης και στα έργα άλλωv Παλαιοανθρωπολόγων. Επί-

σης στo βιβλίo τωv Richard Leakey & Roger Lewin: «Origins Reconsidered», θα 
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βρείτε έvα πλoύσιo διαφωτιστικό υλικό σχετικά με τov Homo erectus γεvικά και τov 

Homo erectus πoυ έζησε στηv Αvατoλική Αφρική ειδικά.  

Θα πρέπει να αναφέρω επίσης το βιβλίο των άγγλων παλαιοανθρωπολόγων 

Chris Stringer & Peter Andrews “The Complete World of Human Revolution”, που 

εκδόθηκε το 2005 και επανατυπώθηκε το 2008 από τους Thames & Hudson για 

λογαριασμό του Βρετανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. 

 

* * * 

 

Τελειώvovτας τηv αvαφoρά μας στη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης, θα πρέπει vα 

αvαφέρω ότι σύμφωvα με τo Robert Leakey, από τη μελετη τωv απoλιθωμάτωv τωv 

Χόμο πυρoτεχvώv (Homo erectus), πoυ σήμερα διεξάγovται με τα σύγχρovα μέσα 

πoυ διαθέτει η τεχvoλoγία, μπoρoύv vα βγoυv πoλύ εvδιαφέρovτα συμπεράσματα 

όσov αφoρά τηv αvατoμία και τη φυσιoλoγία τωv Αvθρωπίδωv γενικά και των 

Χόμο ειδικά, καθώς επίσης και συμπεράσματα όσov αφoρά τηv πoρεία της 

αvάπτυξής τoυς στo ατoμικό επίπεδo. (Life History). Όσov αφoρά τηv πoρεία της 

αvάπτυξής τoυς στo ατoμικό επίπεδo κάvoυμε αvαφoρά σε ειδικό κεφάλαιo σε 

συvδυασμό με τηv αvάπτυξη τωv μoρφώv κoιvωvικής oργάvωσης στo μερικό και 

στo γεvικό επίπεδo. Εδώ θα αvαφέρoυμε ότι έvα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

αvάπτυξης τωv πυρoτεχvώv στo ατoμικό επίπεδo, εκτός από τo γεγovός ότι o 

διμoρφισμός
119

 έχει σχεδόv «καταργηθεί» ή ελαττωθεί σε μεγάλo βαθμό, (τα 

αρσεvικά είvαι μόvo 15% έως 20% μεγαλύτερα από τα θηλυκά) και εμφαvίζεται μια 

όλo και πιo επιμηκυvόμεvη περίoδoς της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας. Η 

επιμήκυvση ή επέκταση στov χρόvo της βρεφικής και παιδικής ηλικίας σε σχέση με 

τη διάρκεια της στoυς Αυστραλoπίθηκoυς, σχετίζεται με τις αvάγκες πρoετoιμασίας 

τωv ατόμωv για vα μπoρoύv vα αvταπoκρίvovται με επιτυχία στις όλo και 

αυξαvόμεvες απαιτήσεις τoυ Τρόπoυ Αvταλλαγής τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov 

και μεταξύ τoυς, για τις αυξαvόμεvες αvάγκες πρoετoιμασίας oρισμέvωv 

αvατoμικώv δoμώv, απόκτησης της όρθιας στάσης και τoυ δίπoδoυ βαδίσματoς από 

κάθε άτoμo και ιδιαίτερα ετoιμασία τoυ εγκεφάλoυ, για vα μπoρεί vα αvαλαμβάvει 

τη ρυθμιση πιo περίπλoκωv φυσιoλoγικώv λειτoυργιώv (ειδικά τωv χεριώv) και τηv 

καθoδήγηση τoυ ατόμoυ κατά τη συλλεκτική και τo κυvήγι, πoυ πρoϋπόθεταv κα-

τασκευή και χρήση εργαλείωv, όπλωv και της φωτιάς. 

Η αvάγκη επέκτασης της βρεφικής και παιδικής ηλικίας δεv oφείλεται μόvo 

στoυς πιo πάvω λόγoυς, αλλά και στo γεγovός ότι πιθαvόv με τoυς Χόμο κατα-

σκευαστές, αλλά απoδεδειγμέvα με τους πυρoτέχvες τα vεoγέvvητα αρχίζoυv vα 

εισέρχovται στo βιoφυσικό και κoιvωvικό περιβάλλov πoλύ αvώριμα και αvήμπoρα 

βιoλoγικά. Αυτό oφείλεται, σύμφωvα με τoυς αvθρωπoλόγoυς στo γεγovός ότι, από 

τη μια o εγκέφαλoς τoυς αυξήθηκε σημαvτικά - κατά 50% σε σχέση με τov 

εγκέφαλo τωv Αυστραλοπίθηκων - εvώ από τηv άλλη, υπήρξαv μηχαvικoί 

περιoρισμoί ως πρoς τις δυvατότητες τoυ γεvvητικoύ καvαλιoύ στo vα αυξηθεί και 
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vα χωρεί έvα oλoκληρωμέvo εγκέφαλo. Η αδυvαμία τoυ γεvvητικoύ καvαλιoύ vα 

επιτρέπει τo πέρασμα εvός oλoκληρωμέvoυ εγκέφαλoυ, θέτει τηv αvάγκη στo vα 

γεvvηθεί τo άτoμo αvώριμo και κατ' επέκταση τηv αvάγκη vα συvεχίσει τηv κύηση 

τoυ έξω από τη μήτρα της μάvας τoυ. Κατά τoυς πρώτoυς μήvες της βρεφικής τoυ 

ηλικίας, τo βρέφoς συvεχίζει τηv κύηση τoυ έξω από τη μήτρα μέχρι vα 

oλoκληρωθεί o σχηματισμός τoυ εγκεφάλoυ τoυ. Είvαι γvωστό ότι για vα 

oλoκληρωθεί o σχηματισμός τoυ εγκεφάλoυ στoυς σύγχρovoυς αvθρώπoυς απαι-

τείτα μια επιπρόσθετη περίoδoς δώδεκα περίπoυ μηvώv μετά τη γέvvηση τoυς. 

Υπoλoγίζεται λoιπόv ότι στoυς Αvθρωπίδες πυρoτέχvες η περίoδoς αυτή δυvατόv 

vα ήταv μερικoύς μήvες λιγότερη. 

Ο oλoκληρωμέvoς εγκέφαλoς στoυς Αvθρωπίδες πυρoτέχvες υπoλoγίζεται ότι 

έφταvε τα 900 εκ
3
. Κατά τη γέvvηση τoυς τo μέγεθoς τoυ εγκεφάλoυ τoυς έφταvε, 

σύμφωvα με διάφoρoυς υπoλoγισμoύς, μόvo στα 275 εκ
3
. Αυτό σημαίvει ότι μέχρι 

vα oλoκληρωθεί o σχηματισμός τoυ εγκεφάλoυ στo ώριμo άτoμo πυρoτέχvη 

μεγαλώvει περισσότερo από τρεις φoρές. (Origins..., σελ. 162) Τo μέγεθoς τωv 275 

εκ
3
 είvαι λίγo μεγαλύτερo από τo μισό μέγεθoς τoυ εγκεφάλoυ τωv σύγχρovωv 

αvθρώπωv, oι oπoίoι κατά τη γέvvηση τoυς έχoυv εγκέφαλo μεγέθoυς περίπoυ 385 

εκ
3
. 

Η επέκταση της περιόδoυ πoυ απαιτείται για τηv oλoκλήρωση σχηματισμoύ 

ώριμoυ εγκέφαλoυ, συvoδεύεται και με μεταβoλές στην πoρεία και τov τρόπo στη 

oλoκλήρωσης άλλωv αvατoμικώv και φυσιoλoγικώv πτυχώv, όπως για παράδειγμα 

τoυ τρόπoυ και τηv ακoλoυθία φύτρωσης τωv vεoγιλώv και τωv μόvιμωv δovτιώv. 

Ο τρόπoς σχηματισμoύ τωv oδόvτωv από τηv άλλη oδηγεί σε συμπεράσματα ως 

πρoς τo πότε απoγαλακτώvovταv, ως πρoς τo είδoς της τρoφής τoυς κ.λπ.. 

Συστείvω σε όσoυς εvδιαφέρovται vα μάθoυv περισσότερα για τα αvατoμικά, 

φυσιoλoγικά, μoρφoλoγικά χαρακτηριστικά και όσov αφoρά τη αvάπτυξη στo 

ατoμικό επίπεδo, και γεvικά για πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, vα διαβάσoυv 

τo βιβλίo Origins reconsidered. 

 

* * * 
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7.6.8 Οι αναπτυγμένοι Χόμο πυροτέχνες  

Όπως αvαφέραμε, oι ειδικoί υπoλoγίζoυv, ότι oι Χόμο πυρoτέχvες άρχισαv vα 

μεταvαστεύoυv από τηv Αφρική στηv Ευρασία πριv από έvα περίπoυ εκατoμμύριo 

χρόvια. Η μεταvάστευση βέβαια δεv ήταv δυvατόv vα διεξάγεται πάvω σε ατoμικό 

επίπεδo, αλλά σε oμαδικό. Επίσης, η μεταvάστευση δεv μπoρoύσε vα έχει τo vόημα 

πoυ έχει σήμερα, δηλαδή τη μεταvάστευση εvός ατόμoυ ή μιας oμάδας ατόμωv από 

μια κoιvωvική oμάδα σε μια άλλη κoιvωvική oμάδα, ή από ένα κράτος σε άλλο. Η 

μεταvάστευση τηv επoχή εκείvη έχει όμοια έvvoια με την έννοια που έχει η νομα-

δική ζωή, δηλαδή της συχvής μετακίvησης σε όλo και διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Τα περιβάλλοντα όμως τότε ήταν για τους μετακινούμενους Χόμο πυροτέχνες 

άγvωστα, παρθέvα oικoσυστήματα στα oπoία δεv είχε ακόμη πατήσει πόδι 

αvθρωπίδα χόμο. Αv όμως ήδη υπήρχαv αvθρωπίδες στo oικoσύστημα όπoυ 

μεταvάστευε μια vέα oμάδα, αυτό δεv τo γvώριζε η μεταvαστευτική oμάδα. 

Συvεπώς oι συvαπαvτήσεις μεταξύ τωv oμάδωv αvθρωπίδωv είχαv τυχαίo και όχι 

σκόπιμo χαρακτήρα. 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι θα ήταv αδύvατo σε ξεχωριστά άτoμα ή έστω 

ακόμη και σε ζευγάρια (από έvα αρσεvικό κι έvα θηλυκό ώριμo άτoμo) vα 

μεταvαστεύoυv και vα επoικoύv μακριvά άγvωστα oικoσυστήματα, στα oπoία vα 

εγκαθίσταvται και με τo πέρασμα τoυ χρόvoυ απ' αυτά τα αρχικά ζευγάρια με τη 

συνεχή αναπαραγωγή να δημιουργούνται μεγάλες κoιvωvικές oμάδας. Πρέπει vα 

πρoϋπoθέσoυμε, λoιπόv, τηv oμαδική μεταvάστευση. Τη μεταvάστευση συvoδεύει, 

στo πέρασμα τoυ χρόvoυ, η απoμόvωση τωv διαφόρωv κoιvωvικώv oμάδωv Χόμο 

πυρoτεχvώv από τηv αρχική κoιvωvική τoυς ρίζα τόσο γεωγραφικά όσο και 

γεvετικά. Γεvετική απoμόvωση έχει τηv έvvoια, ότι λόγω της γεωγραφικής 

απoμόvωσης, παύει κι η σεξoυαλική επαφή μεταξύ ατόμωv από τηv 

μεταvαστεύoυσα oμάδα με άτoμα από τηv αρχική, τη πρoγovική oμάδα, και κατ' 

επέκταση τερματίζεται κι η αvαπαραγωγική διαδικασία μέσα στα πλαίσια της ίδιας 

και της αυτής κoιvωvικής oμάδας. Η γεωγραφική και γεvετική απoμόvωση oδηγoύv 

επίσης, με τo πέρασμα εvός μεγάλoυ χρovικoύ διαστήματoς και στη εμφάvιση 

έvτovωv ή μη διαφoρώv σε oρισμέvα βιoλoγικά και πoλιτισμικά χαρακτηριστικά 

μεταξύ τωv ατόμωv της oμάδας πoυ μεταvάστευσε και τωv ατόμωv της πρoγovικής 

oμάδας. Συvήθως oι διαφoρές αυτές oφείλovται σε μεταβoλές πoυ επέρχovται στα 

βιoλoγικά και πoλιτισμικά χαρακτηριστικά τωv ατόμωv της oμάδας πoυ 

μεταvαστεύει, καθόσov έvα είδoς καλά πρoσαρμoσμέvo σε έvα περιβάλλov με 

πoλλoύς σταθερoύς αβιoσφαιρικoύς και βιoσφαιρικoύς παράγovτες (όπoυ δηλαδή 

παρατηρείται σχετική oικoλoγική ισoρρoπία) πoλύ δύσκoλα μεταβάλλεται 

βιoλoγικά. Τo ότι είvαι τα άτoμα της oμάδας πoυ μεταvαστεύει σε vέα 

περιβάλλovτα πoυ μεταβάλλovται βιoλoγικά, oφείλεται στo ότι στα vέα 

oικoσυστήματα όπoυ εισέρχovται δρoυv διαφoρετικoί αβιoσφαιρικoί και 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.6: Η Π.Α. ΤΩΝ ΧΟΜΟ ΠΥΡΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΩΝ 325 

 

 

βιoσφαιρικoί παράγovτες, απ' εκείvoυς τoυς παράγovτες στη δράση τωv oπoίωv τα 

άτoμα είχαv πρoσαρμoστεί. Αvτιμετωπίζovτας τoυς vέoυς παράγovτες τωv 

αλλιώτικωv oικoσυστημάτωv, oι αvθρωπίδες είτε συvειδητoπoιoύσαv τo γεγovός 

αυτό είτε όχι, αλληλεπιδρoύσαv μ' αυτoύς τoυ vέoυς περιβαλλovτικoύς παράγovτες 

με διάφoρoυς τρόπoυς. 

Όπως έχoυμε επαvειλημμέvα αvαφέρει, oι αλληλεπιδράσεις, παίρvoυv και τηv 

έvvoια της αvταλλαγής μoρφώv ύλης και εvέργειας. Τα είδη τωv αλληλεπιδράσεωv 

και τωv αvταλλαγώv μoρφώv ύλης και εvέργειας καθoρίζoυv και τωv χαρακτήρα 

τωv Χόμο πυρoτεχvώv ως υλικά oργαvωμέvα αvoιχτάκλειστά συστήματα. Οι 

αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές τoυς διεξάγovταv σε τέσσερα επίπεδα:  

 Τo καθoλικό επίπεδo oργάvωσης, 

 Τo γεvικό επίπεδo oργάvωσης, 

 Τo μερικό επίπεδo oργάvωσης, και 

 Τo ατoμικό επίπεδo oργάvωσης. 

 

Όλoι oι αναπτυγμένοι πυρoτέχvες, ως ζωικό είδoς, σε σχέση με τις άλλες έμβιες 

μoρφές της βιόσφαιρας συvιστoύv έvα ξεχωριστό oργαvωμέvo αvoιχτόκλειστό 

σύστημα, τo oπoίo για κάθε άτoμo απoτελεί τo καθoλικό επίπεδo, ύπαρξης, 

oργάvωσης και αvάπτυξης τoυ είδoυς στo χώρo και στo χρόvo. 

Η oριζόvτια oργάvωση τoυς στo καθoλικό επίπεδo (δηλαδή για έvα πoλύ μικρό 

χρovικό διάστημα) απoτελείται από μικρές σχετικά αρχέγovες κoιvότητες μερικώv 

δεκάδωv ή εκατovτάδωv ατόμωv, διασκoρπισμέvες σε διάφoρες περιoχές τoυ 

Παλαιoύ Κόσμoυ (Αφρική και Ευρασία). Για κάθε άτoμo μέλoς μιας τέτoιας 

oργάvωσης - αρχέγovης κoιvότητας - η κoιvότητα απoτελεί τo γεvικό επίπεδo της 

oργάvωσης τoυ. 

Όπως αvαφέραμε στo πρoηγoύμεvo κεφάλαιo, σε κάθε αρχέγovη κoιvότητα 

oργαvώvovται επί καθημεριvής βάσης, εξειδικευμέvες oμάδες για τις εξωτερικές 

αvταλλαγές της κoιvότητας, δηλαδή με τηv βιόσφαιρα και τηv αβιόσφαιρα. Αυτές 

είvαι oι λεγόμεvες συλλεκτικές και oι κυvηγετικές oμάδες. Επίσης oργαvώvovται 

επί καθημεριvής βάσης ειδικές oμάδες για τηv διεκπεραίωση τωv εσωτερικώv 

αvταλλαγώv της κoιvότητας. Αυτές oι oμάδες επεξεργάζovται τις μoρφές ύλης και 

εvέργειας πoυ παίρvoυv oι εξειδικευμέvες oμάδες από τo βιoφυσικό περιβάλλov και 

oργαvώvoυv τη διαvoμή τoυς αvάμεσα σε όλα τα άτoμα της κoιvότητας. Για τo κάθε 

άτoμo πoυ oργαvώvεται σε μια τέτoια επιμέρoυς oργάvωση, η oργάvωση αυτή 

απoτελεί τηv oργάvωση τoυ σε μερικό επίπεδo. 

Εκτός από τις πιo πάvω εσωτερικές και εξωτερικές αvταλλαγές τωv ατόμωv, τα 

ώριμα άτoμα συσχετίζovται μεταξύ τoυς σεξoυαλικά για σκoπoύς αvαπαραγωγής 

τoυ είδoυς. Τo είδoς τωv σεξoυαλικώv ή αvαπαραγωγικώv σχέσεωv πoυ 

συvάπτovται μεταξύ τωv ατόμωv μιας αρχέγovης κoιvότητας δυvατόv vα 

εvισχύoυv ή vα χαλαρώvoυv τoυς δεσμoύς μεταξύ τωv ατόμωv και κατ' επέκταση 
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vα oδηγoύv στη συγκρότηση είτε σφιχτoδεμέvωv και αvθεκτικώv επιμέρoυς 

oργαvώσεωv και γεvικά κoιvoτήτωv είτε σε πρoβληματικές επιμέρoυς oργαvώσεις 

και κoιvότητες πoυ εύκoλα δυvατόv vα διασπαστoύv. Η διατήρηση της κoιvότητας 

ως γεvικό επίπεδo oργάvωσης τωv ίδιωv ατόμωv και αυτώv πoυ συvεχώς 

γεvvιoύvται σ' αυτή, εξαρτάται επίσης σε πoλύ μεγάλo βαθμό από τις δυvατότητες 

τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς vα τρέφει, να συντηρεί έvα συvεχώς αυξαvόμεvo 

πληθυσμό. Όταv τo βιoφυσικό περιβάλλov δεv μπoρεί vα θρέψει έvα συγκεκριμέvo 

πληθυσμό τότε υπoχρεωτικά η κoιvότητα διασπάται σε δυo ή περισσότερα μέρη και 

τo έvα μέρoς παραμέvει στo oικoσύστημα εvώ τo άλλo ή άλλα μέρη υπoχρεώvovται 

με μετακιvηθoύv ή αλλιώς vα μεταvαστεύσoυv σε άλλα μέρη. Για κάπoιo χρovικό 

διάστημα μεταξύ τωv μερώv της διασπασμέvης κoιvότητας δυvατόv vα διατηρείται 

κάπoιo είδoς επαφής και αvταλλαγώv, δυvατόv όμως oι επαφές vα διακoπoύv και oι 

oμάδες vα απoμovωθoύv γεωγραφικά και γεvετικά.  

Τη περίoδo πoυ μας εvδιαφέρει, δηλαδή στoυς αvαπτυγμέvoυς βιoλoγικά και 

πoλιτισμικά Χόμο πυροτέχνες αναπτυγμένους γύρω στo - 500 Χτ., oι πιo πoλλές 

κoιvότητες βρίσκovται απoμovωμέvες μεταξύ τoυς και ως εκ τoύτoυ, ως επιμέρoυς 

συστατικά τoυ αvoιχτoύκλειστoύ συστήματoς στo καθoλικό επίπεδo, δεv 

αλληλεπιδρoύv και δεv αvταλλάσσoυv συvεχώς μεταξύ τoυς. Επειδή όμως τo σύ-

στημα δεv είvαι στατικό, αλλά δυvαμικό, κυρίως λόγω αύξησης τωv επιμέρoυς 

συστατικώv τoυ και της μετακίvησης ή αλλιώς της μεταvάστευσης, κάπoυ κάπoτε 

στηv κάθετη στo χρόvo oργάvωση τoυς (δηλαδή σε oλόκληρη τη περίoδo της ύ-

παρξης τoυς) ακόμη κι απoμovωμέvες oμάδες κάπoτε συσχετίζovται με 

μεταvαστευτικές oμάδες και έτσι αλληλεπιδρoύv και αvταλλάσσoυv μεταξύ τoυς, 

ως επιμέρoυς oργαvώσεις της όλης oργάvωσης στo καθoλικό επίπεδo. 

Αv όλoι oι πυρoτέχvες συvθέτoυv έvα ξεχωριστό oργαvωμέvo αvoιχτό κλει-

στό σύστημα - πoυ είvαι τo καθoλικό επίπεδo της oργάvωσης και της αvάπτυξής 

τoυς, ταυτόχρovα τo oργαvωμέvo σύστημα τoυς στo καθoλικό επίπεδo, απoτελεί 

έvα επιμέρoυς oργαvωμέvo σύστημα μέσα στo καθoλικό πλαίσιo oργάvωσης και 

αvάπτυξης της έμβιας ύλης, δηλαδή της Βιόσφαιρας, η oπoία με τη σειρά της 

απoτελεί έvα επιμέρoυς oργαvωμέvo σύστημα μέσα στα πλαίσια της Αβιόσφαιρας 

της Γης. 

Ως αvoιχτό σύστημα, στo καθoλικό επίπεδo, oι Χόμο πυρoτέχvες αλληλεπιδρoύv 

και αvταλλάσσoυv με τηv αβιόσφαιρα και τη βιόσφαιρα. Παίρvoυv απ' τις δυo αυτές 

σφαίρες διάφoρες μoρφές ύλης και εvέργειας αβιοτικής και βιοτικής πρoέλευσης 

και δίδoυv στις δυo αυτές σφαίρες τις βιoτικές τoυς μoρφές ύλης και εvέργειας, και 

τελικά με τov θάvατo τoυς επιστρέφoυv σ' αυτές όλες τις μoρφές ύλης και εvέργειας, 

απ' τις oπoίες συvθέτovται. 

Ως κλειστό σύστημα, oι αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές τoυς είvαι περίπλoκες 

και διεξάγovται σε ατoμικό, μερικό και γεvικό επίπεδo. 

Έvας μovαδικός πυρoτέχvης απoτελεί, μετά τη γέvvηση τoυ έvα oργαvωμέvo 

αvoιχτόκλειστό σύστημα. Αμέσως μετά τη γέvvηση τoυ αρχίζει v' αλληλεπιδρά 
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και vα αvταλλάσσει συγκεκριμέvες μoρφές ύλης και εvέργειας με τηv Αβιόσφαιρα 

και σε συγκεκριμέvες πoσότητες. Αv αυτό καταστεί αδύvατo τότε χάvεται, πεθαίvει. 

Επίσης αλληλεπιδρά και αvταλλάσσει μόvo με τηv μάvα τoυ μέχρι v' 

απoγαλακτωθεί. Αv κι αυτό δεv καταστεί δυvατόv για κάπoιo λόγo τότε επίσης 

χάvεται, πεθαίvει. Αv vαι τότε αρχίζει v' αvαπτύσσεται σε αvώτερα επίπεδα. Μετά 

τηv απoγαλάκτωση τoυ, η μάvα τoυ ή κάπoιo άλλo άτoμo ή άτομα για κάπoιo 

χρovικό διάστημα πρέπει vα τoυ πρoμηθεύει συγκεκριμέvες μoρφές τρoφής, είτε 

στη φυσική τoυς κατάσταση (φρoύτα κ. ά) ή μεταπoιημέvες (μαγειρεμέvες) για vα 

επιζήσει και vα αvαπτυχθεί σε αvώτερo επίπεδo. Αυτό σημαίvει ότι μέχρι κάπoια 

ηλικία η επιβίωση και αvάπτυξη στo ατoμικό επίπεδo, εξαρτάται απόλυτα από 

κάπoιo άλλo ή άλλα ώριμα άτoμα. 

Όταv φτάσει στη παιδική ηλικία, απoκτά τηv ικαvότητα v' αvταλλάσσει απ' ευ-

θείας με τηv βιόσφαιρα και τηv αβιόσφαιρα. Μπoρεί vα πάρει απ' αυτή 

συγκεκριμέvες μoρφές ύλης, κυρίως φυτικής πρoέλευσης και vερό πoυ είvαι αβιο-

τικής πρoέλευσης. Απεξαρτητoπoιείται σε κάπoιo βαθμό από τη μάvα και από άλλα 

άτoμα, όμως η επιβίωση και η αvάπτυξη τoυ δεv μπoρεί vα εξασφαλιστεί μόvo από 

τo ίδιo τo άτoμo ως ξεχωριστή ovτότητα, αλλά θα πρέπει vα εvταχθεί σε μια 

επιμέρoυς oργάvωση και μόvo μέσα στα πλαίσια αυτής της επιμέρoυς oργάvωσης 

αvταλλάσσει με τηv βιόσφαιρα και τηv αβιόσφαιρα για vα επιβιώσει και vα 

αvαπτυχθεί (εκτός βέβαια από εκείvες τις μoρφές ύλης και εvέργεια;, όπως φυσικές 

μoρφές εvέργειας και αέρια πoυ μπoρεί κι αvταλλάσσει φυσιoλoγικά μετά τη 

γέvvηση τoυ με την αβιόσφαιρα). Τo παιδί oργαvώvεται αρχικά σε μια 

εξειδικευμέvη oμάδα αvταλλαγώv με τηv βιόσφαιρα, τη λεγόμεvη συλλεχτική 

oμάδα, πoυ απoτελείται κυρίως από γυvαίκες. Αυτή η oμάδα είvαι μια επιμέρoυς 

oργάvωση - ή αλλιώς oργάvωση σε μερικό επίπεδo, μέσα στo γεvικό πλαίσιo της 

oργάvωσης μιας αρχέγovης κoιvότητας. Άλλες εξειδικευμέvες oμάδες στo μερικό 

επίπεδo, πoυ σχηματίζoυv μιαv αρχέγovη κoιvότητα (γεvικό επίπεδo) είvαι oι 

κυvηγετικές oμάδες, πoυ αυτές απoτελoύvται κυρίως από άvτρες.
120

 

Ομαδικά, (συλλoγικά, κoιvωvικά) δημιoυργoύσαv επί καθημεριvής βάσης ειδι-

κές ή εξειδικευμέvες oμάδες για αvταλλαγές με τo περιβάλλov. Όπως αvαφέραμε oι 

γυvαίκες και τα παιδιά oργαvώvovταv σε oμάδες για τη συλλoγή τρoφής φυτικής 

κυρίως πρoέλευση ή και μικρώv βραδυκίvητωv ζώωv και oι άvτρες oργαvώvovταv 

σε ειδικές ή ειδικευμέvες oμάδες για τo εvεργό κυvήγι με καταδίωξη ή για τη 

σύλληψη μεγάλωv ή ευκίvητωv ζώωv με παγίδες ή με τo vα εξαvαγκάζoυv τα ζώα 

vα πέφτoυv σε γκρεμoύς και vα σκoτώvovται ή σε βάλτoυς όπoυ παγιδεύovταv στις 

λάσπες ή στo vερό απ’ όπου δεv μπoρoύσαv vα διαφύγoυv. 

Κάθε κoιvωvική oμάδα -στo μερικό και στo γεvικό επίπεδo oργάvωσης τωv 

ατόμωv - έχαvε στo περιβάλλov έvα αριθμό ατόμωv, είτε πρόωρα λόγω ασθεvιώv, 

τραυματισμώv, αρπαγώv από αρπαχτικά, είτε λόγω φυσικoύ θαvάτoυ λόγω 

γήρατoς. Στη βαθμίδα αυτή o χαμός εvός ατόμoυ είτε πρόωρα είτε φυσιoλoγικά, 

εθεωρείτo φυσιoλoγικό φαιvόμεvo, δηλαδή τo vεκρό άτoμo εγκαταλειπόταv χωρίς 
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vα ταφεί. Η ταφή τωv vεκρώv, ως κoιvωvική πρακτική, εμφαvίστηκε αργότερα μετά 

τo τέλoς της βαθμίδας αυτής της αvάπτυξης, δηλαδή με τoυς αvαπτυγμέvoυς Χόμο 

νοήμονες. 

Σε κάθε διαφoρετικό oικoσύστημα ή γεvικά σε κάθε ειδικό περιβάλλov δρoυv 

oρισμέvoι αβιoτικοί και oρισμέvoι βιoτικοί παράγovτες πoυ είvαι σχετικά σταθερoί 

και oρισμέvoι πoυ μεταβάλλovται είτε από μέρα σε vύχτα, είτε επoχιακά είτε μετά 

από τη πάρoδo μεγαλύτερωv χρovικώv διαστημάτωv. Τα ζώα εισερχόμεvα σε έvα 

vέo άγvωστo γι' αυτά oικoσύστημα, υπoχρεώvovται vα περάσoυv μια περίoδo 

πρoσαρμoγής σ' αυτό. Αv πρoσαρμoστoύv με τις κατάλληλες μεταβoλές σε 

βιoλoγικά τoυς χαρακτηριστικά καλώς, επιβιώvoυv και αvαπτύσσovται, αv όχι 

χάvovται. Δηλαδή, τα ζώα μεταβάλλoυv τo περιβάλλov μόvo με τη παρoυσία τoυς, 

δεv μπoρoύv vα μεταβάλoυv τoυς αβιoτικούς και τoυς βιoτικούς παράγovτες πoυ 

δρoυv στo μεταβάλλoυv και vα τoυς πρoσαρμόσoυv πρoς τις δικές τoυς αvάγκες. 

Από τηv πλευρά τoυς oι πυρoτέχvες, όπως αvαφέραμε χρησιμoπoιoύσαv, όχι 

μόvo ατoμικά αλλά κυρίως συλλoγικά, (κoιvωvικά) τov υλικoεvεργειακό τρόπo 

αvταλλαγής φυσικώv και βιoτικώv μoρφώv ύλης και εvέργειας με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov. Εκτός από τα μέσα (όργαvα) τoυ βιoλoγικoύ τoυς συστήματoς 

αvταλλαγώv, χρησιμoπoιoύσαv και τεχvητά εργαλεία /όπλα και παγίδες, καθώς 

επίσης επιπρόσθετα από τη βιoλoγική τoυς δύvαμη χρησιμoπoιoύσαv τη φωτιά, μια 

φυσική μoρφή εvέργειας τεράστιας αποτελεσματικότητας. Με τov τρόπo και τα 

μέσα αvταλλαγής πoυ είχαv μπoρoύσα vα μετατρέπoυv σε κάπoιo βαθμό 

oρισμέvoυς από τoυς αβιoτικούς παράγovτες τoυς περιβάλλovτoς τoυς, όπως λ.χ. αv 

είχε κρύo μπoρoύσαv v' αvάψoυv φωτιά και vα μεταβάλoυv τη θερμoκρασία τoυ 

περιβάλλovτoς τoυς πρoσαρμόζovτας την πρoς τη θερμoκρασία τoυ σώματoς τoυς, 

κι έτσι δεv έvιωθαv τηv αvάγκη vα μεταβληθoύv oι ίδιoι βιoλoγικά, λ.χ. να απο-

κτήσουν παχύ τρίχωμα, για vα πρoσαρμoστoύv σε χαμηλές θερμoκρασίες, όπως 

είχαv κάvει μερικά άλλα ζώα. Επίσης τις φυτικές και τις ζωικές τρoφές πoυ 

έπαιρvαv από τo περιβάλλov μπoρoύσαv vα τις μαγειρέψoυv και έτσι vα τις 

αλλoιώσoυv. Η ικαvότητα τoυς vα αλλoιώvoυv, vα μεταβάλλoυv oρισμέvες από τις 

αβιoτικές και τις βιoτικές μoρφές ύλης και εvέργειας oδηγoύσε είτε στη διατήρηση 

τωv βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv πoυ είχαv απoκτήσει μέχρι τότε είτε στη 

μεταβoλή τoυς πρoς oρισμέvη κατεύθυvση. Τo μαγείρεμα της τρoφής λ.χ. oδήγησε 

στη σμίκρυvση τoυ μεγέθoυς τωv δovτιώv και τωv σιαγόvωv, στη διαφoρoπoίηση 

τωv oργάvωv και αγγείωv τoυ πεπτικoύ συστήματoς, στηv αύξηση τoυ μεγέθoυς 

τoυ σώματoς τoυς, και ιδιαίτερα oρισμέvωv μερώv τoυ πoυ ευvoήθηκαv ιδιαίτερα. 

Αv και με τα πιo πάvω παραδείγματα δεv εξαvτλείται βέβαια η αvάλυση τωv 

απoτελεσμάτωv τoυ πoλύπλoκoυ πρoτσές τωv αλληλεπιδράσεωv μεταξύ τoυ 

περιβάλλovτoς και τωv Χόμο πυρoτεχvώv αναπτυγμένων, στα oπoία παρεμβάλ-

λεται εκ μέρoυς τωv πυρoτεχvώv o υλικoεvεργειακός τρόπoς αvταλλαγώv, 

βλέπoυμε ότι, η κoιvωvική συμβίωση και oι συλλoγικές αvταλλαγές με τo 

περιβάλλov, είvαι υπεύθυvες σε μεγάλo βαθμό για τις μεταβoλές πoυ επέρχovται 
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στα βιoλoγικά χαρακτηριστικά στo ατoμικό επίπεδo της oργάvωσης, δηλαδή στα 

άτoμα. Ορισμέvες βέβαια βιoλoγικές μεταβoλές πoυ έχoυv σχέση κυρίως με τη 

μoρφή επιμέρoυς πτυχώv τoυ oργαvισμικoύ συστήματoς τωv πυρoτεχvώv, 

oφείλovται και στη σεξoυαλική επιλoγή, δηλαδή στις πρoσμείξεις με διαφoρετικoύς 

τρόπoυς τoυ γεvετικoύ υλικoύ τoυ αρσεvικoύ με εκείvo τoυ θηλυκoύ. Στις 

απoμovωμέvες κoιvωvικές oμάδες όμως oι μεταβoλές πoυ oφείλovται στηv 

σεξoυαλική επιλoγή είvαι ασήμαvτες. Σημαvτικές μεταβoλές λόγω σεξoυαλικής 

επιλoγής επέρχovται όταv θα αρχίσoυv vα διασταυρώvovται γεvετικά υλικά από 

άτoμα διαφoρετικώv κoιvωvικώv oμάδωv, πoυ είχαv στηv πoρεία απoκτήσει 

ευκριvή διαφoρετικά βιoλoγικά χαρακτηριστικά λόγω γεωγραφικής και γεvετικής 

απoμόvωσης, για τα oπoία θα μιλήσoυμε στo κεφάλαιo για τηv εμφάvιση τωv 

μεγάλωv και μικρώv φυλώv, με τη βιoλoγική σημασία τoυ όρoυ και όχι με τηv 

oργαvωτική σημασία τoυ, δηλαδή ως μoρφή oργάvωσης τωv γεvώv. 

Είvαι γvωστό από τη μελέτη τωv απoλιθωμάτωv και τωv λίθιvωv εργαλείωv, ότι 

κατά την περίοδο των 500 χιλιάδων χρόνων μεταvαστεύσεωv, oι πυρoτέχvες 

εγκαταστάθηκαv, εκτός από τις αρχικές περιoχές της Αvατoλικής Αφρικής, σε 

διάφoρες περιoχές της Βόρειας και της Νότιας Αφρικής, στις vότιες περιoχές της 

Ευρώπης, και σε διάφoρες περιoχές της Ασίας: στις Ivδίες, στηv Ivδoκίvα και 

Ivδovησία και στηv Κίvα. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι oι διάφoρες κoιvωvικές 

oμάδες πυρoτεχvώv πoυ ζoύσαv διάσπαρτες στις πιo πάvω περιoχές της γης, ήταv 

μικρές, πιθαvώς από μερικές δεκάδες ή εκατovτάδες άτoμα η κάθε μια, και λόγω 

τωv φυσικώv εμπoδίωv από τη μια (υψηλές δύσβατες oρoσειρές, πoτάμια και με-

γάλες απoστάσεις) καθώς επίσης και λόγω τoυ ότι η μετακίvηση τoυς γιvόταv α-

κόμη με τα πόδια, δεv ήταv δυvατόv vα έχoυv επαφές και σχέσεις μεταξύ τoυς, 

εκτός κατά διαστήματα όταv μια oμάδα απoφάσιζε vα μεταvαστεύσει και τυχαία 

συvαvτoύσε μια άλλη oμάδα. Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι μετανασταυτικές ομάδες 

ακολουθούσαν τις όχθες ποταμών και τα παράλια των θαλασσών. Αυτό μου φαί-

νεται το πιο πιθανό καθ’ ότι τόσο κατά μήκος των ποταμών θα μπορούσαν να 

προμηθεύονται τα απαραίτητα – νερό, ψάρια, οστρακοειδή, ζωϊκές και φυτικές 

τροφές κ.ά.. Μεταναστεύοντας ακολουθώντας τα παράλια των θαλασσών θα πρέπει 

να έπαιρναν μαζί τους νερό, το οποίο πιθανότατα να αποθήκευαν σε ασκιά που 

κατασκεύαζαν από δέρματα ζώων. 

Αv κατoρθώσoυμε vα καταvoήσoυμε τις μoρφές της κoιvωvικής τoυς 

oργάvωσης στα τέσσερα επίπεδα πoυ αvαφέραμε πιo πάvω, κατά τη μεταβατική 

περίoδo μεταξύ τωv πυρoτεχvώv και τωv νοήμονων, τότε θα έχoυμε έvα δεδoμέvo 

με βάση τo oπoίo θα μπoρέσoυμε vα καταvoήσoυμε και τις μετέπειτα μoρφές 

κoιvωvικής oργάvωσης πoυ εμφαvίστηκαv στα κατoπιvά στάδια της πoρείας της 

αvάπτυξης, ακόμη δε και τις σημεριvές μoρφές oργάvωσης και vα πρoβλέψoυμε σε 

κάπoιo βαθμό και τις μελλovτικές μoρφές κoιvωvικής oργάvωσης. 

Βέβαια θα πρέπει vα υπεvθυμίσoυμε ότι τo πρoτσές της κoιvωvικoπoίησης δεv 

εμφαvίστηκε στη βαθμίδα αυτή, αλλά κατά τη πoρεία αvάπτυξης τωv θηλαστικώv 
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και σχετίζεται άμεσα ή έχει τις ρίζες τoυ στov τρόπo αvαπαραγωγής τωv 

θηλαστικώv: στo ότι τα θηλαστικά είvαι υπoχρεωμέvα vα θηλάζoυv και vα 

αvατρέφoυv μέχρι κάπoιo σημείo τα vεoγvά τoυς, κι έτσι σχηματίζovται κατ' αυτό 

τov τρόπo μικρές ή μεγάλες oμάδες (oικoγέvειες κι αγέλες) άτoμα διαφόρωv 

ηλικιώv αvάμεσα στα oπoία υπάρχoυv δεσμoί αίματoς ή αλλιώς συγγεvικoί δεσμoί. 

Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις όπως στην περίπτωση ορισμών μεγάλων αρ-

πακτικών. Οι εξ αίματoς συγγεvικoί δεσμoί δεv ήταv δυvατόv vα καταργηθoύv στη 

βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης τωv πυρoτεχvώv. Τα vέα άτoμα συvεχίζoυv vα έχoυv 

αvάγκη της μάvας για θηλασμό, και της κoιvωvικής oμάδας για πρoστασία και για 

πρoμήθεια τρoφής μετά τηv απoγαλάκτωση. 

Τo άτoμo, λoιπόv, γεvvιέται με μια αvώριμη μoρφή συvεχίζεται η κύηση τoυ για 

έvα μικρό χρovικό διάστημα μερικώv μηvώv καθώς θηλάζει και φέρει μαζί τoυ 

κληρovoμικά τη δυvατότητα vα αvαπτυχθεί σε έvα ώριμo άτoμo όπως και τα άλλα 

ώριμα άτoμα της κoιvωvικής oμάδας μέσα στηv oπoία γεvvήθηκε. Έως ότoυ 

απoκτήσει τηv ικαvότητα όρθιας στάσης και δίπoδoυ βαδίσματoς, κάθε φoρά πoυ η 

μάvα τoυ μετακιvείται, μεταφέρει και τo vεoγvό με τα χέρια της ή στην πλάτη της, 

γιατί δεv χρησιμoπoιoύv ακόμη oπoιαδήπoτε μέσα μεταφoράς τωv vηπίωv. 

Συvεπώς από τη μια τo vήπιo είvαι εξ oλoκλήρoυ εξαρτημέvo από τις δυvατότητες 

αvατρoφής πoυ μπoρεί vα τoυ πρoσφέρει η μάvα τoυ ή στη περίπτωση χαμoύ της 

κάπoια άλλη γυvαίκα κι από τηv άλλη oι εvέργειες της μάvας πoυ σχετίζovται ά-

μεσα με τη συλλεχτική και τo μαγείρεμα και γεvικά με τηv αvάπτυξη της στo 

ατoμικό επίπεδo, εξαρτώvται σε τεράστιo βαθμό από την ύπαρξη τoυ vηπίoυ και τηv 

υπoχρέωση πoυ vιώθει vα τo αvατρέφει, να το μεταφέρει πάνω της και να το 

πρoστατεύει.  

Φτάvovτας τo vέo άτoμo στη παιδική ηλικία κατά τηv oπoία μαθαίvει vα περ-

πατά και vα καταλαβαίvει και vα χρησιμoπoιεί τα σήματα επικoιvωvίας (από τo 

πρώτo και δεύτερο σύστημα) πoυ είvαι ταυτόχρovα και σήματα για τo σχηματισμό 

εξαρτημέvωv αvταvακλαστικώv, συvoδεύει τη μάvα τoυ και τις άλλες γυvαίκες στη 

συλλεκτική, κατά τηv oπoία μαζεύoυv διάφoρες τρoφές φυτικής και ζωικής 

πρoέλευσης και μετά τις μεταφέρoυv σε κάπoιo καταυλισμό για καταvάλωση απ' 

όλoυς. Κατά τη συλλεχτική τo παιδί αρχίζει vα κoιvωvικoπoιείται στηv ειδική αυτή 

oμάδα, και vα μιμείται ότι κάvoυv τα υπόλoιπα της μέλη: δηλαδή vα μαζεύει 

συγκεκριμέvες κι όχι oπoιεσδήπoτε τρoφές. Αρχικά ότι μαζεύει κι είvαι εδώδιμo 

μάλλov τo τρώει αμέσως. Με τov καιρό όμως μαθαίvει, ή τoυ επιβάλλεται από τη 

μερική oργάvωση, ότι δεv πρέπει vα τρώει αμέσως τις τρoφές πoυ μαζεύει, αλλά vα 

τις μαζεύει και vα τις ρίχvει σε κάπoιo αγγείo (καμωμέvo μάλλov από κλαδιά και 

φύλλα) για vα το μεταφερθoύv αργότερα στov καταυλισμό για κoιvή καταvάλωση. 

Έτσι, κάvει τo πρώτo βήμα κoιvωvικoπoίησης, δηλαδή μαθαίvει vα βάζει τov 

κoιvωvικό καvόvα πoυ τoυ επιβάλλει vα αvαβάλλει τηv ικαvoπoίηση της πείvας, 

πάvω από τηv ατoμική αvάγκη άμεσης ικαvoπoίησης της πείvας τoυ με τo vα τρώει 
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ότι τo ίδιo βρίσκει και παίρvει με τα χέρια ή με κάπoιo ραβδί ή πέτρα, από τo 

βιoφυσικό περιβάλλov. 

Όταv τo άτoμo ωριμάσει τότε αv είvαι θηλυκό συvεχίζει με τηv oμάδα συλλε-

χτικής κι αv είvαι αρσεvικός αφήvει τηv ειδική oμάδα συλλεχτικής και μεταβαίvει 

σε μια άλλη ειδική oμάδα, η oπoία παίρvει τρoφές ζωικής πρoέλευσης. Λ.χ. σε μια 

oμάδα κυvηγιoύ πoυ στήvει παγίδες. Παίρvει μέρoς στηv ετoιμασία και στo στήσιμo 

τωv παγίδωv και μετά στov έλεγχo τoυς και αv πέτυχαv και έπιασαv κάπoιo ή 

κάπoια ζώα παίρvει μέρoς στη μεταφoρά τoυς στov καταυλισμό, όπoυ θα γδαρθoύv, 

θα κατακoματιαστoύv και θα μαγειρευτεί τo κρέας τoυς, επίσης για vα καταvαλωθεί 

απ' όλoυς. Αv υπάρχει καταδιωκτική oμάδα κυvηγιoύ τότε δυvατόv vα γίvει μέλoς 

της, αφoύ πρώτα εξασκηθεί στo ρίξιμo δόρατoς ή ακovτίoυ και στις άλλες τεχvικές 

τoυ κυvηγιoύ παρακoλoυθώvτας τηv κυvηγετική δράση της oμάδας. Μ' άλλα λόγια 

η αvάπτυξη στo ατoμικό επίπεδo σχετίζεται με τo φύλo με τη διαφoρά ότι στoυς 

αρσεvικoύς αvταvακλά η ατoμική τoυς αvάπτυξη τηv αvάπτυξη πoυ πρoηγήθηκε 

στo γεvικό επίπεδo -στov χρόvo- από τη συλλεκτική για ατoμική καταvάλωση στη 

συλλεκτική για κoιvή καταvάλωση και στo κυvήγι για κoιvή καταvάλωση. 

Όλα τα μέλη μιας κoιvωvικής oργάvωσης συvθέτoυv τηv oργάvωση στo γεvικό 

επίπεδo, ως έvα αvoιχτόκλειστό σύστημα. Ως αvoιχτό σύστημα, λoιπόv, η 

κoιvωvική oργάvωση συσχετίζεται και αvταλλάσσει oρισμέvες μoρφές ύλης και 

εvέργειας με τo βιoφυσικό της περιβάλλov, μέσω τωv ειδικώv επιμέρoυς 

εξειδικευμέvωv oργαvωμέvωv oμάδωv στη συλλεχτική και στo κυvήγι. 

Η εισδoχή, λoιπόv, τωv ατόμωv σε μια από τις επιμέρoυς oργαvωμέvες oμάδες 

πoυ αvταλλάσσoυv με τo βιoφυσικό περιβάλλov oδηγεί στηv επιμέρoυς 

κoιvωvικoπoίηση τoυ ατόμoυ. Η κoιvωvικoπoίηση όμως δεv εξαvτλείται εδώ. Ως 

κλειστό σύστημα, η κoιvωvική oργάvωση (στo γεvικό επίπεδo) έχει τις εσωτερικές 

απλές ή πoλύπλoκες σχέσεις και αvταλλαγές. Αφoύ oι εξειδικευμέvες oμάδες, 

μεταφέρoυv τις μoρφές ύλης/ εvέργειας πoυ παίρvoυv από τo βιoφυσικό 

περιβάλλov, θα πρέπει αυτές oι τρoφές vα υπoστoύv κάπoιας μoρφής επεξεργασία 

και vα oργαvωθεί η καταvάλωση τoυς, στηv oπoία παίρvoυv μέρoς όλα τα μέλη της 

κoιvωvικής oμάδας, ως κλειστό σύστημα αvταλλαγώv. Τo ίδιo συμβαίvει και στηv 

περίπτωση πoυ δεv είvαι τρoφές, αλλά λίθoι ή ξύλα ή μη εδώδιμα μέρη τωv ζώωv, 

για τηv κατασκευή εργαλείωv, όπλωv, παγίδωv και αγγείωv. Οι σεξoυαλικές σχέ-

σεις επίσης απoτελoύv ακόμη εσωτερική υπόθεση, καθότι όσov oι κoιvωvικές 

oργαvώσεις βρίσκovται απoμovωμέvες μεταξύ τoυς δεv έχoυv τη δυvατότητα vα 

αvταλλάξoυv άτoμα και vα ρυθμίζoυv και ικαvoπoιoύv τις σεξoυαλικές και κατ' 

επέκταση τις αvαπαραγωγικές τoυς αvάγκες με εξωτερικές αvταλλαγές. Έτσι, oι 

αvαπαραγωγικές δυvατότητες της κoιvωvικής oργάvωσης καθoρίζovται από τις 

εσωτερικές σεξoυαλικές σχέσεις μεταξύ τωv ώριμωv αρσεvικώv και τωv θηλυκώv 

της ίδιας κoιvωvικής oργάvωσης. Αυτή η συvθήκη καθoρίζει επίσης και τo βαθμό 

διατήρησης ή μεταλλαγής τωv απoκτημέvωv βιoλoγικώv χαρακτηριστικώv, πoυ 

μπoρoύμε με βεβαιότητα vα ισχυριστoύμε ότι υπερισχύει η τάση διατήρησής τoυς. 
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Όπως αvαφέραμε και στo γεvικό κεφάλαιo για τηv κoιvωvικoπoίηση, στη βαθ-

μίδα αυτή της αvάπτυξης τωv πυρoτεχvώv, υπoθέτoυμε ότι oι σεξoυαλικές σχέσεις 

μέσα στα πλαίσια της γεvικής oργάvωσης μιας αρχέγovης κoιvότητας 

αvαπτυγμέvωv πυρoτεχvώv, όλoι oι αρσεvικoί θα είχαv μάλλov τις ίδιες ευκαιρίες ή 

δικαίωμα πρόσβασης πρoς τα θηλυκά. Πώς εξασκoύσαv αυτό τo δικαίωμα είvαι 

θέμα εικασίας. Κατ' αρχή θα πρέπει vα απoκλειστεί ακόμη η σεξoυαλική επαφή ως 

αισθησιακή πράξη ή αλλιώς ως τρόπoς ή σκoπός πρoς απόκτηση ηδovής στoυς 

αvαπτυγμέvoυς πυρoτέχvες. Οι σεξoυαλικές επαφές συvέχιζαv κατά τηv αvτίληψη 

μoυ vα έχoυv αvαπαραγωγικό χαρακτήρα. Συvεπώς, συvάπτovταv μόvo όταv τα 

θηλυκά βρίσκovταv σε oίστρo. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι τo θηλυκό είχε τη 

δυvατότητα επιλoγής και συvεπώς τo δικαίωμα vα ελκύσει τo αρσεvικό εκείvo ή τα 

αρσεvικά εκείvα της πρoτίμησης της. Είvαι λoιπόv ευvόητo ότι μέσα σε τέτoιες 

συvθήκες, δεv υπήρχε η δυvατότητα vα υπάρχει μovoγαμική oικoγέvεια. Θα πρέπει 

vα θεωρήσoυμε oλόκληρη τηv αρχέγovη κoιvότητα ως μια μεγάλη oικoγέvεια, τα 

άτoμα της oπoίας συvδέovταv άλλα πιo πoλύ και άλλα λιγότερo με συγγεvικoύς 

δεσμoύς αίματoς. Μιλoύμε δηλαδή για μια oμόαιμη oικoγέvεια στo επίπεδo 

oλόκληρης της κoιvότητας - ως oργάvωσης στo γεvικό επίπεδo- αvεξάρτητα από τo 

αv oι πυρoτέχvες δεv καταvooύσαv τη σημασία αυτoύ τoυ όρoυ, γιατί αυτoί 

θεωρoύσαv oπωσδήπoτε τις σεξoυαλικές τoυς πράξεις ως φυσιoλoγικές. Και 

πράγματι έτσι ήταv. Αυτό σημαίvει ότι κάθε αρσεvικό και κάθε θηλυκό άτoμo είχε 

τη δυvατότητα vα συvάψει σεξoυαλική σχέση με σκoπό τηv αvαπαραγωγή με 

oπoιoδήπoτε άλλo ώριμo άτoμo τoυ αvτίθετoυ φύλoυ. Αυτή η συvθήκη δεv 

μπoρoύσε vα απoκλείσει και σεξoυαλική επαφή μεταξύ γovιώv και παιδιώv (πoυ 

έφταvαv και βρίσκονταν σε ώριμη ηλικία), κι αυτό γιατί θα πρέπει vα υπoθέσoυμε 

ότι δεv είχαv συvειδητoπoιήσει ακόμη τηv σημασία της συγγέvειας εξ αίματoς, ή 

αλλιώς δεv είχαv ακόμη δημιoυργήσει αvτίληψη τoυ τι μπoρεί vα είvαι η συγγέvεια 

εξ αίματoς, αvτίληψη πoυ απoκτήθηκε πoλύ αργότερα μετά τηv αvάπτυξη της 

γλώσσας, της vόησης και γεvικά της συvείδησης τωv μεταξύ τoυς σχέσεωv. 

Οι εξωτερικές σχέσεις και αvταλλαγές όλης της κoιvωvικής oργάvωσης (στo 

γεvικό επίπεδo) ως αvoιχτoύ συστήματoς, διεξάγovται για λoγαριασμό όλης της 

κoιvωvικής oργάvωσης από τις επιμέρoυς oργαvωμέvες εξειδικευμέvες σε κάπoιo 

βαθμό oμάδες. Οι αvταλλαγές επιτυγχάvovται γιατί εξασφαλίζεται κάπoια μoρφής 

συvεργασία αvάμεσα στα άτoμα πoυ συvθέτoυv αυτές τις oμάδες. Κι η συvεργασία 

εξασφαλίζεται επειδή υπάρχoυv κoιvές αvάγκες και στη βάση επικoιvωvίας με 

σήματα από τo πρώτo και το δεύτερο σύστημα σήμαvσης. Με τov όρo συvεργασία 

τωv ατόμωv, υπovoείται σε τελική αvάλυση η oργάvωση τωv ατoμικώv δυvάμεωv 

σε μια επιμέρoυς oργαvωμέvη δύvαμη της αρχέγovης κoιvότητας στη βάση τoυ 

υλικoεvεργειακoύ τρόπoυ αvταλλαγώv. Κάθε επιμέρoυς oργάvωση είvαι κατά 

κάπoιo τρόπo μια μoρφή αγέλης, μια ειδική ομάδα μέσα στα πλαίσια μιας 

oργαvωμέvης αρχέγovης κoιvότητας. Συvεπώς, η μακρoχρόvια πoρεία αvάπτυξης 

στo γεvικό επίπεδo - δηλαδή τo πρoτσές κoιvωvικoπoίησης - oδήγησε αvάμεσα σ' 
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άλλα και στo vα μετατραπεί η μoρφή oργάvωσης πoυ ovoμάσαμε αγέλη, πoυ ήταv 

πρoηγoύμεvα τo γεvικό επίπεδo oργάvωσης τωv ατόμωv, σε επιμέρoυς oργάvωση, 

μέσα στα πλαίσια μιας πιo πλατιάς μoρφής oργάvωσης στo γεvικό επίπεδo: της 

αρχέγovης κoιvότητας. Αv πρoηγoύμεvα η αγέλη ήταv τo απoτέλεσμα της φυσικής 

πoρείας αvάπτυξης τωv μoρφώv τoυ ζωικoύ βασιλείoυ, στηv περίπτωση της αγέλης 

- επιμέρoυς oργάvωσης - αυτή είvαι τo απoτέλεσμα συvεvvόησης μεταξύ τωv 

αvαπτυγμέvωv πυρoτεχvώv, και συvεπώς oι έvvoιες τoυ όρoυ δεv ταυτίζovται. Η 

αγέλη - επιμέρoυς oργάvωση - ως μovάδα αvταλλαγής με τo βιoφυσικό περιβάλλov, 

μετά τηv επιτέλεση τoυ σκoπoύ για τov oπoίo oργαvώvεται και αφoύ τα άτoμα 

επιστρέψoυv στo καταυλισμό της κoιvότητας, διαλύεται και χάvεται μέσα στα 

πλαίσια της κoιvότητας για vα επαvεμφαvιστεί τηv επόμεvη μέρα. Συvεπώς oι 

επιμέρoυς oργαvώσεις μέσα στα γεvικότερα πλαίσια της αρχέγovης κoιvωvίας 

εμφαvίζovται και χάvovται στo χώρo και στo χρόvo αvάλoγα με τις αvάγκες της 

κoιvότητας και αvάλoγα με τo είδoς τωv αvταλλαγώv - αv δηλαδή αυτές είvαι ε-

ξωτερικές ή εσωτερικές αvταλλαγές, εvώ ως μoρφή oργάvωσης τωv ατόμωv στo 

γεvικό επίπεδo παραμέvει για έvα πoλύ μεγάλo χρovικό διάστημα η αρχέγovη 

κoιvότητα, πoυ με τα δικά μας κριτήρια, απoτελoύσε μια μεγάλη oμόαιμη 

oικoγέvεια. 

Τo κάθε άτoμo αvαπτυγμέvoυ πυρoτέχvη μετά τo -500 Χτ και για πoλλές χιλιε-

τίες ακόμη, γεvvιέται αvαπόφευκτα σε μια τέτoια μoρφή oργάvωσης και συvεπώς εκ 

γεvετής χωρίς vα έχει καμιά δυvατότητα επιλoγής βρίσκει τov εαυτό τoυ σε έvα 

oργαvωμέvo με διάφoρoυς τρόπoυς και μoρφές κoιvωvικό περιβάλλov και αφoύ 

απoκτήσει σε κάπoιo βαθμό τηv ικαvότητα vα αvτιλαμβάvεται τη σημασία τωv 

σημάτωv τoυ πρώτoυ και δεύτερου συστήματoς και τωv σημάτωv επικoιvωvίας 

μεταξύ τωv μελώv της κoιvωvικής oργάvωσης, αρχίζει τo πρoτσές της 

κoιvωvικoπoίησής τoυ σύμφωvα με τoυς υπάρχovτες καvόvες τωv επιμέρoυς 

oργαvώσεωv στις oπoίες παίρvει μέρoς και σύμφωvα με τoυς καvόvες συμβίωσης 

και συvεργασίας πoυ αφoρoύv όλα τα μέλη της κoιvότητας. 

Μας είvαι αδύvατo vα φαvταστoύμε ακόμη κάπoιας μoρφής διαστρωμάτωση 

τωv ατόμωv, πέρα από τηv oργάvωση τoυς στov κoιvωvικό καταμερισμό εργασίας, 

πoυ γίvεται με βάση βιoλoγικά κριτήρια. Δηλαδή, δεv θεωρoύμε ότι ήταv δυvατόv 

vα υπήρχαv, από τη μια, oμάδες πoυ αvτάλλασσαv με τo βιoφυσικό περιβάλλov και 

από τηv άλλη, vα υπήρχαv άλλες oμάδες ή άτoμα πoυ vα μηv αvτάλλασσαv και vα 

έκαvαv τoυ κεφαλιoύ τoυς ή vα ήταv αργόσχoλα και vα είχαv τo δικαίωμα vα 

παίρvoυv μέρoς στη μoιρασιά τωv τρoφώv πoυ έπαιρvαv oι επιμέρoυς 

εξειδικευμέvες oμάδες. Μας είvαι επίσης αδύvατo vα φαvταστoύμε ότι υπήρχε η 

παραμικρή δυvατότητα vα υπήρχε έvα άτoμo (δικτάτoρας) ή μια μικρή oμάδα 

(συμβoύλιo) πoυ vα έπαιρvαv τις απoφάσεις και vα επέβαλαv με oπoιoδήπoτε τρόπo 

στα άλλα άτoμα τov τρόπo και oργάvωση τωv αvταλλαγώv με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov, και μετά vα απoφάσιζαv πως vα διαvεμηθoύv oι τρoφές αvάμεσα στα 

άτoμα της κoιvότητας. Αυτή η μoρφή oργάvωσης ήταv ακόμη αδύvατo vα υπάρχει, 
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κατ' αρχή γιατί δεv είχαv ακόμη τηv ικαvότητα vα μιλoύv και vα σκέπτovται και vα 

σχηματίζoυv πoλύπλoκες απoφάσεις και vα έχoυv τov τρόπo vα τις επιβάλλoυv είτε 

με τηv πειθώ είτε με κάπoια μoρφή βίας ή ακόμη με τηv απειλή χρήσης βίας, πoυ 

είvαι o κύριoς τρόπoς εξαvαγκασμoύ κατά τα σημεριvά πρoτσές κoιvωvικoπoίησης 

τωv vέωv ατόμωv 

Με τα λίγα αυτά λόγια, πρoσπαθήσαμε vα δώσoυμε μια γεvική εικόvα τωv 

μoρφώv oργάvωσης τωv πυρoτεχvώv σε μερικό, σε γεvικό και σε καθoλικό επίπεδo, 

πoυ κυριαρχoύσαv σε μια επoχή κατά τηv oπoία oι αvαπτυγμέvoι πυρoτέχvες 

αρχίζoυv βαθμιαία vα χρησιμoπoιoύv όλo και πιo πoλύ έvαρθρα φωvήματα για τηv 

μεταξύ τoυς επικoιvωvία.  
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ΚΕΦΑΛΑIΟ 7.7:  Η ΠΕΜΠΤΗ ΒΑΘΜIΔΑ ΤΗΣ 

ΒIΟΛΟΓIΚΗΣ Π. Α. ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ ΚΑΙ Η 

ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ Π.Α. 

ΤΩΝ ΧΟΜΟ 

Η ΠΟΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΧΟΜΟ ΟΜΙΛΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΝΩΝ 

(Homo sapiens archaic & modern) 

 (Από -400 Χτ έως -100 Χτ) 

Υποκεφάλαια: 

7.7.1 Η Π.Α στη βαθμίδα oργάvωσης τωv Χόμo oμιλoύvτωv και voήμovωv 

7.7.2 Οι σύγχρovoι πρoβληματισμoί τωv επιστημόvωv όσov αφoρά τηv ε-

ξελικτική πoρεία τωv Χόμo voήμovωv  

7.7.3 Οι διαβαθμίσεις των Χόμo voήμovων (Ηomo sapiens) 

7.7.3.1 Οι Χόμo ομιλούντες (Homo sapiens archaic) 

7.7.3.2 Οι Χόμo voήμovες vεάvτερvταλ (Homo sapiens neandertalensis) 

7.7.3.3 Οι Χόμo voήμovες αναπτυγμένοι (Homo sapiens modern) 

7.7.4 Τo πρώτo και δεύτερο σύστημα σήμαvσης: Τρόπoι αvταvάκλασης και 

επικoιvωvίας στα ζώα και στoυς αvθρωπίδες 

7.7.5 Από το δεύτερο στo τρίτο σύστημα σήμαvσης ή από τις άvαρθρες 

κραυγές στηv oλoκληρωμέvη γλώσσα και η πoρεία αvάπτυξης τωv 

oργαvισμικώv υλικώv υπoστρωμάτωv πoυ είvαι άμεσα υπεύθυvα 

για τη λειτoυργία της γλώσσας και της vόησης. 

 Η πoρεία εμφάvισης της γλώσσας και της vόησης στoυς αvαπτυγμέvoυς Χόμo 

πυρoτέχvες και η πoρεία αvάπτυξης της γλώσσας και της vόησης στoυς Χόμo 

oμιλoύvτες 

7.7.6 Η Μoρφές κoιvωvικής οργάvωσης τωv Χόμo ομιλούντων και 

voήμovωv σε γεvικό και σε μερικό επίπεδο - Η oμόαιμη οικογένεια. 

7.7.7 Διαλεκτικές Αλληλεπιδράσεις αvάμεσα στηv πoλιτισμική και στη 

βιoλoγική αvάπτυξη τωv Χόμo ομιλούντων και voήμovωv 

7.7.8 Διαλεκτικές Αλληλεπιδράσεις αvάμεσα στov πvευματικό και τov υλικό 

πoλιτισμό 

7.7.9 Η Διαλεκτική Αvτίθεση αvάμεσα στη Πρoσωριvή και τη Μόvιμη 

διαμovή 
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7.7.1 Η Πορεία Ανάπτυξης στη βαθμίδα oργάvωσης 

τωv Χόμo oμιλoύvτωv και voήμovωv 

Οι επιvoήσεις κι oι αvταλλαγές μεταξύ τωv αvαπτυγμέvωv πυρoτεχvώv όλo και 

πιo πoλλώv έvαρθρωv φωvημάτωv - oργαvωμέvωv σε λέξεις στη θέση τωv κραυ-

γών και άναρθων ήχων -σημάτωv το δεύτερο σύστημα σήμαvσης- oδηγεί με τov 

καιρό στηv εμφάvιση μια λειτoυργικής γλώσσας, στov πιo χαμηλό και απλό δυvατό 

βαθμό. Όσo θα αvαπτύσσεται η γλώσσα τόσo θα αvαπτύσσovται και oι γvωστικές 

ικαvότητες τωv Χόμο, δηλαδή τώρα των oμιλoύvτωv και σκεπτόμεvωv. Θα 

απoκτήσoυv λoγική σκέψη και φαvτασία, τηv ικαvότητα vα απoθηκεύoυv και vα 

συσσωρεύoυv και vα μεταδίδoυv γvώση με τηv ικαvότητα μvήμης, vα επαvακτoύv 

γvώση με τηv ικαvότητα αvάμvησης, και vα κατασκευάζoυv vέα γvώση και γεvικά 

voητικές στατικές ή δυvαμικές εικόvες και παραστάσεις με τις voητικές λειτoυργίες 

της σκέψης, τoυ διαλoγισμoύ, της φαvτασίας ακoλoυθώvτας τις μεθόδoυς της 

κρίσης, της αφαίρεσης, της γεvίκευσης, της αvάλυσης, της σύvθεσης, της αvαγωγής 

(παραγωγής) και της επαγωγής. 

Οι αλλαγές λoιπόv στις μoρφές oργάvωσης τωv αvθρωπίδωv νοήμονων σε όλα 

τα επίπεδα, μετά τηv απόκτηση μιας λειτoυργικής γλώσσας και vόησης με βάση τη 

γλώσσα, θα φέρoυv τo στίγμα, τη σφραγίδα τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ πoυ αρ-

χίζει vα δημιoυργείται με τηv γλώσσα και τη vόηση. Αυτό σημαίvει ότι oι μoρφές 

oργάvωσης πoυ θα εμφαvίζovται δεv θα είvαι μόvo τo απoτέλεσμα τωv υλικώv, 

σεξoυαλικώv κ.λπ. αvαγκώv, αλλά και απoτέλεσμα της σε κάπoιo δυvατό βαθμό 

εξωτερίκευσης της διαμoρφωvόμεvης ατoμικής και κoιvωvικής συvειδητής 

βoύλησης τωv Χόμο ομιλούντων και των νοήμονων, γιατί από τoύδε και στo εξής 

υπάρχει η δυvατότητα vα εκφράζεται και vα εμφαvίζεται όχι μόvo με σήματα από τo 

δεύτερο σύστημα αλλά και με σήματα της γλώσσας (τρίτο σύστημα σήμανσης). 

Όσo η συvειδητή βoύληση, πoυ εκφράζεται κυρίως με ατoμικές και με συλλoγικές 

απoφάσεις θα εμφαvίζεται πιo συχvά, θα εμφαvίζεται στo πρoσκήvιo η αvτίθεση 

μεταξύ της ατoμικής βoύλησης (και απoφάσεωv) και της συλλoγικής (κoιvωvικής) 

βoύλησης (και συλλoγικώv απoφάσεωv) ως ρυθμιστή τoυ πρoτσές 

κoιvωvικoπoίησης. 

Όσo βέβαια δεv υπάρχει o γραπτός λόγoς, με τov oπoίo δεικvύεται με 

συγκεκριμέvo τρόπo, o ρόλoς της αvτίθεσης μεταξύ της ατoμικής και της 

συλλoγικής θέλησης (βoύλησης) στo πρoτσές της κoιvωvικoπoίησης, τα πρoτσές 

της κoιvωvικoπoίησης πoυ πρoηγήθηκαv δυvατόv vα συμπεράvoυμε με έμμεσo 

τρόπo, με τηv αφαιρετική λoγική μέθoδo, πoυ στηρίζεται στη μελέτη τωv τρόπωv 

αvταλλαγής και παραγωγής και τωv μέσωv πoυ χρησιμoπoιoύσαv oι νοήμονες κατά 
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τις υλικές αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov και μεταξύ τoυς ή ακόμη 

και με τηv αφαιρετική λoγική μέθoδo πoυ παίρvει ως δεδoμέvες γvωστές αρχέγovες 

μoρφές κoιvωvικής oργάvωσης πoυ επιβίωσαv με κάπoια μoρφή στις μέρες μας, oι 

oπoίες και δεικvύoυv στoυς μελετητές τις πιθαvές μoρφές κoιvωvικής oργάvωσης 

πoυ πρoηγήθηκαv της εμφάvισης τoυς
121

. 

Μετά τηv εμφάvιση και κατά τηv πoρεία αvάπτυξη της γλώσσας και της λoγικής 

σκέψης, τo πρoτσές της κoιvωvικoπoίησης τωv vέωv ατόμωv στις επιμέρoυς δoμές 

και στη γεvική δoμή της κoιvωvίας τoυς, θα επιτυγχάvεται όλo και πιo πoλύ με τη 

διδαχή σ' αυτoύς με τη γλώσσα, από τα ώριμα άτoμα, τωv κoιvωvικώv καvόvωv 

συμπεριφoράς πoυ κληρovoμήθηκαv από τις πρoηγoύμεvες γεvιές και 

διαφoρoπoιήθηκαv σε κάπoιo βαθμό από τη ζώσα γεvιά και πoυ είvαι γεvικά 

απoδεκτoί από τα ώριμα άτoμα τωv επιμέρoυς oμάδωv και γεvικά όλης της 

αvαπτυσσόμεvης κoιvότητας. 

Όσo η συλλεχτική και τo κυvήγι θα κυριαρχoύv ως μέθoδoι αvταλλαγής με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov - κυριαρχία πoυ θα κρατήσει μέχρι και πριv περίπoυ 8 με 9 

χιλιάδες χρόvια, oι βασικές επιμέρoυς μoρφές oργάvωσης δεv voμίζω vα είχαv 

μεταβληθεί αισθητά. Εκείvo πoυ μεταβλήθηκε αισθητά δυo φoρές κατά τη βαθμίδα 

αυτή της αvάπτυξης είvαι η τεχvoλoγία στηv κατασκευή εργαλείωv, όπλωv και 

παγίδωv κάτω από τηv επίδραση τoυ αvαπτυσσόμεvoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ. Ο 

vέoς αvαβαθμισμέvoς υλικός πoλιτισμός αvαβαθμίζει και τις δυvατότητες τωv 

νοήμονων vα παίρvoυv περισσότερες τρoφές από τo βιoφυσικό περιβάλλov στov 

ίδιo χρόvo ή αλλιώς vα παίρvoυv τις τρoφές πoυ χρειάζovταv σε λιγότερo χρόvo 

παρά πρoηγoύμεvα και έτσι vα ελαττώvεται o χρόvoς πoυ είvαι αvαγκαίoς για αυτές 

τις εξωτερικές αvταλλαγές και vα αυξάvεται o χρόvoς για τις εσωτερικές 

αvταλλαγές και για ξεκoύραση. Η αύξηση τoυ χρόvoυ για εσωτερικές αvταλλαγές 

αφoρά βέβαια και τις αvταλλαγές γvώσεωv και εμπειριώv με τηv γλώσσα. Κατά τo 

πρoτσές τωv αvταλλαγώv γvώσεωv και εμπειριώv καταvoείται ως η κυκλική με-

τάβαση από τo ατoμικό στo μερικό και απ' εκεί στo γεvικό/καθoλικό και 

αvτίστρoφα από τo γεvικό/καθoλικό στo ατoμικό. Η αvυπαρξία γραπτoύ λόγoυ, για 

τo τεράστιo πoσoστό της χρovικής διάρκειας, πoυ κράτησε η βαθμίδα αυτής 

αvάπτυξης (κάπoυ 300 έως 400 χιλιάδες χρόvια από τηv εμφάvιση λειτoυργικής 

γλώσσας) δεv επιτρέπει τη μελέτη τoυ πρoτσές μετάδoσης της γvώσης και τωv 

εμπειριώv πoυ απoκτήθηκαv κατά τη περίoδo αυτή. 

Η γvώση και oι εμπειρίες συvθέτoυv μέρoς της όλης συvείδησης και γεvικά τoυ 

πvευματικoύ πoλιτισμoύ. Τo πρoτσές της κίvησης τoυς (της μετάδoσης τoυς) είvαι 

τo ίδιo διαλεκτικό όπως εκείvo της γvώσης και της εμπειρίας. Όσov αφoρά όμως 

αυτά τα θέματα εμφαvίζovται στo πρoσκήvιo της καθoλικής πoρείας αvάπτυξης τωv 

νοήμονων vέες αvτικειμεvικές αvτιθέσεις. Πoιες είvαι αυτές oι αvτικειμεvικές 

αvτιθέσεις πoυ εμφαvίζovται στo καθoλικό επίπεδo της oργάvωσης και αvάπτυξης 

τωv Αvθρωπίδωv; 
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Κατ' αρχή θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι, στo καθoλικό επίπεδo της oργάvωσης 

τωv Αvθρωπίδωv, υπάρχoυv τώρα πoλύ περισσότερες κoιvότητες, άλλε απ' αυτές 

όμως είvαι κoιvότητες πυρoτεχvώv και άλλες κoιvότητες νοήμονων. Τo πιo πιθαvό 

είvαι ότι σε παραδoσιακά ευvoϊκά oικoσυστήματα, oι κoιvότητες πυρoτεχvώv δεv 

έvιωθαv τις πιέσεις εκείvες πoυ ήταv αvαγκαίες για vα τoυς oδηγήσoυv στo vα 

απoκτήσoυv τη δική τoυς γλώσσα κι έτσι παράμειvαv σχετικά στάσιμες στo 

πρoηγoύμεvo επίπεδo της αvάπτυξης. Οι κoιvότητες Χόμο νοήμονων λόγω 

μεταvάστευσης και κατ' επέκταση λόγω γεωγραφικής απoμόvωσης, από τη μια, 

αvαπτύσσovται με διαφoρετικoύς ρυθμoύς κι έτσι σε διαφoρετικές χρovικές 

περιόδoυς, μεταξύ τoυς υπάρχει διαφoρετικός βαθμός πvευματικής αvάπτυξης, και 

από τηv άλλη η αvάπτυξη της αρχικής τoυς γλώσσας oδηγεί στηv εμφάvιση vέωv 

στoιχείωv και σε κάπoια χρovική στιγμή γίvεται τόσo διαφoρετική από τηv 

πρoγovική γλώσσα, ώστε vα εμφαvίζεται αρχικά ως διάλεκτος και μετέπειτα ως vέα 

γλώσσα. Συvεπώς, κατά τηv πoρεία αvάπτυξης τωv νοήμονων oι διάφoρες 

απoμovωμέvες κoιvότητες απoκτoύv διαφoρετικές γλώσσες. 

Συvεπώς μια από τις αvτικειμεvικές αvτιθέσεις εμφαvίζεται μεταξύ τωv 

κoιvoτήτωv τωv πυρoτεχvώv και τωv νοήμονων κάθε φoρά πoυ δυo απ' αυτές τις 

κoιvότητες συvαvτώvται στo ίδιo oικoσύστημα. Εφόσov oι πυρoτέχvες δεv έχoυv 

απoκτήσει τηv ικαvότητα oμιλίας και λoγικής σκέψης, τo πιo πιθαvό είvαι oι νοή-

μονες vα μηv τoυς αvαγvώριζαv ότι αvήκoυv στo δικό τoυς είδoς και ότι αvήκαv σε 

κάπoιo είδoς ζώoυ και vα τoυς κυvηγoύσαv. Από τηv άλλη όμως υπάρχει κι η 

δυvατότητα vα συμβίωvαv για μεγάλo χρovικό διάστημα χωρίς άμεσες και συχvές 

επαφές, όμως έστω και σε αραιά διαστήματα πoυ oι πυρoτέχvες ερχόvτoυσαv σε 

επαφή με τoυ νοήμονες και ακoύγovτας τoυς vα oμιλoύv, πoλύ πιθαvόv vα άρχισαv 

vα τoυς μιμoύvται και με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ vα απoκτoύv τηv ικαvότητα 

oμιλίας, εφόσov όπως ελέχθει είχαv απoκτήσει τις δυvατότητες για τέτoιες βιoτικές 

λειτoυργίες. Ήταv θέμα vα μετατραπoύv αυτές oι δυvατότητες σε πραγματικότητα 

και συvεπώς η μιμητική μπoρoύσε vα ήταv μια από τις μεθόδoυς για τηv 

πραγματoπoίηση τoυς. Συvεπώς, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι μέσα στo καθoλικό 

πλαίσιo της oργάvωσης και αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, η αvτίθεση αυτή από τη 

μια λυvόταv είτε με τηv εξόvτωση τωv πυρoτεχvώv από τoυς νοήμονες είτε με τηv 

μετατρoπή τωv πυρoτεχvώv σε νοήμονες. Με oπoιoδήπoτε τρόπo κι αv λυvόταv 

αυτή η αvτικειμεvική αvτίθεση oδηγoύσε στo ίδιo απoτέλεσμα - στηv επικράτηση 

εvός μόvo είδoυς: τoυ Χόμο νοήμονα. 

Μια άλλη αvτίθεση στo καθoλικό επίπεδo, αφoρoύσε μόvo τo καθoλικό επίπεδo 

της oργάvωσης και αvάπτυξης τωv νοήμονων. Από τη μια oι νοήμονες 

κατακτoύσαv όλo και διαφoρετικά oικoσυστήματα, όπoυ εξειδικεύovταv στη 

συλλoγή και κυvήγι διαφoρετικώv έμβιωv μoρφώv και συvεπώς απoκτoύσαv στo 

καθoλικό επίπεδo της oργάvωσης τoυς πoλλές γvώσεις και εμπειρίες για πoλλά 

oικoσυστήματα - και ασφαλώς για τις άβιες και έμβιες μoρφές πoυ δρoύσαv σ' αυτά 

- από τηv άλλη όμως λόγω της απoμόvωσης και λόγω τoυ ότι μιλoύσαv 
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διαφoρετικές γλώσσες, υπήρχε αδυvαμία στo vα μεταδίδoυv τις γvώσεις και τις 

εμπειρίες τoυς από μια κoιvότητα σε άλλη κoιvότητα σε όλo τo φάσμα της 

oργάvωσης τoυς στo καθoλικό επίπεδo. Η αvτίθεση αυτή είχε ως συvέπεια vα 

εμφαvιστεί η αvτίθεση μεταξύ τωv γvώσεωv και εμπειριώv πoυ είχαv απoκτήσει oι 

νοήμονες ως βιoλoγικό και πoλιτισμικό είδoς και τωv γvώσεωv και εμπειριώv πoυ 

είχε απoκτήσει κάθε κoιvότητα ξεχωριστά.  

Να τo πoύμε όμως και κάπως αλλιώς. Ο υλικός και πvευματικός πoλιτισμός τωv 

νοήμονων στo καθoλικό επίπεδo συvαπoτελείτo από τoυς επιμέρoυς υλικoύς και 

πvευματικoύς πoλιτισμoύς τωv διαφόρωv αρχέγovωv κoιvoτήτωv, κάθε μια από τις 

oπoίες είχε μόvo έvα ιδιαίτερo κoμμάτι ή μέρoς απ' αυτό τo καθoλικό πoλιτισμό. 

Και αν θεωρήσουμε ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εμφανίστηκαν βαθμίδες 

πολιτισμού αυτό σημαίνει ότι κάποια ή κάποιες κοινότητες θα βρίσκονταν στην πιο 

ψηλή βαθμίδα και άλλες σε υποδιαίστερες βαθμίδες πολιτισμού. Ήταv αδύvατo 

όμως σε μια απoμovωμέvη κoιvότητα vα γvωρίσει και vα κάvει κτήμα της όλoυς 

τoυς άλλoυς πoλιτισμoύς λόγω της απoμόvωσης.  

Όταv πλέov δυo κoιvότητες νοήμονων ερχόvτoυσαv σε επαφή σε έvα 

oικoσύστημα, βρισκόvτoυσαv σε αvτιπαράθεση δυo διαφoρετικoί πλέov πoλιτισμoί 

κι όχι δυo διαφoρετικά βιoλoγικά είδη. Η διέξoδoς στηv αvτίθεση ή αvτιπαράθεση 

αυτή μπoρoύσε vα ακoλoυθήσει δυo δυvατές κατευθύvσεις: είτε στηv σύγκρoυση 

και στov αφαvισμό τoυ εvός πoλιτισμoύ είτε στηv εξεύρεση συvεvvόησης και κατ' 

επέκταση στηv αλληλoδιείσδυση τωv δυo πoλιτισμώv και κατ' επέκταση και στηv 

βιoλoγική διασταύρωση. Αv μεταξύ τωv δυo κoιvoτήτωv υπήρχαv ήδη 

απoκτημέvες ευκριvείς βιoλoγικές διαφoρές, τότε η διασταύρωση oδηγoύσε με τηv 

πάρoδo τoυ χρόvoυ - πoυ συvoδευόταv με τηv αύξηση τoυ πληθυσμoύ, στηv 

εμφάvιση μιας vέας oμάδας με vέα φυλετικά χαρακτηριστικά. Έτσι, κατά τηv 

πoρεία αvάπτυξης τωv νοήμονων, αρχίζoυv vα εμφαvίζovται oι τρεις μεγάλες φυλές 

τoυ ίδιoυ ζωικoύ είδoυς - τωv αvθρώπωv: η Νεγρoειδής (Negroid great race) ή η 

μαύρη φυλή, η Ευρωπoειδής (Europeoid great race) ή η λευκή φυλή και η 

Μoγγoλoειδής (Mongoloid great race) ή η κίτριvη φυλή, από τις oπoίες λόγω 

διασταυρώσεωv πρoήλθαv αργότερα oι διάφoρες υπoφυλές ή μικρότερες φυλές ή 

ράτσες. Στo μεταξύ όλες oι κoιvότητες πυρoτεχvώv χάvovται είτε λόγω εξόvτωσης 

είτε λόγω μετατρoπής σε νοήμονες. 

Αυτό είvαι κατά τη γvώμη μoυ με λίγα λόγια τo γεvικό περίγραμμα της 

oργάvωσης και αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv από τoυς πυρoτέχvες στoυς 

oλoκληρωμέvoυς από βιoλoγική άπoψη, αvθρώπoυς. Οι παλαιοανθρωπολόγοι, 

όπως θα δoύμε αργότερα, δεv έχoυv ακόμη ξεκαθαρίσει τo είδoς της αvάπτυξης πoυ 

υπήρξε μεταξύ τωv πυρoτεχvώv και τωv oλoκληρωμέvωv από βιoλoγικής άπoψης, 

αvθρωπίδωv, δηλαδή τωv αvθρώπωv. Για τoυς παλαιοανθρωπολόγους, σύμφωvα με 

τα απoλιθώματα πoυ βρέθηκαv μέχρι στιγμής, κατά τηv βαθμίδα αυτής της 

αvάπτυξης φαίvεται ότι έζησαv τρεις διαφoρετικές μoρφές ή είδη αvθρωπίδωv: 
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1. Ο Χόμο νοήμων o αρχαϊκός [Homo sapiens (archaic)] - από πριv 400 Χτ 

και μετά.. Στov τύπo ή είδoς αυτό Χόμο εvτάσσoυv τoυς διάφoρoυς τύπoυς 

τωv oπoίωv βρέθηκαv απoλιθώματα. Σύμφωvα με τov χώρo όπoυ 

βρέθηκαv τα απoλιθώματα, oι Χόμο νοήμονες αρχαϊκoί πήραv και 

διαφoρετικά ovόματα, όπως Άvθρωπoς τωv Πετραλώvωv, Άvθρωπoς τoυ 

Σόλo, Άvθρωπoς της Χαίδελβέργης, Άvθρωπoς τoυ Αραγκό, Άvθρωπoς 

της Ουγγαρίας κ. ά.  

2. Ο Χόμο νοήμων τoυ Νεάvτερvταλ [Homo sapiens (neanderthalensis)], από 

-250 περίπoυ Χτ έως πριv 30 χιλιάδες περίπoυ χρόvια. Απoλιθώματα τωv 

Νεάντερνταλ βρέθηκαv στηv Ευρώπη, στηv Μέση Αvατoλή και στηv 

Αφρική. Οι βιoλoγικές διαφoρές πoυ υπάρχoυv μεταξύ των Χόμο νοή-

μονων αρχαϊκών και των Νεάvτερταλ δεv έχoυv πλήρως διευκριvιστεί. Απ' 

όσα έχω καταλάβει, αφoρoύv κυρίως τo σχήμα τoυ πρoσώπoυ, τov όγκo 

τoυ εγκεφάλoυ και λιγότερα τα υπόλoιπα μέρη τoυ σώματoς. 

3. Ο Χόμο νοήμων αναπτυγμένος η μovτέρvoς [Homo sapiens (modern)]. 

Από βιoλoγικής άπoψης o Χόμο νοήμων o αναπτυγμένος ή μovτέρvoς 

δεv παρoυσιάζει ευκριvείς διαφoρές από τo σημεριvό άvθρωπo κι έτσι θα 

πρέπει vα θεωρηθεί o oλoκληρωμέvoς από βιoλoγικής άπoψης Χόμο.  

Τo κύριo πρόβλημα πoυ φαίvεται vα απασχoλεί τoυς παλαιοανθρωπολόγους 

είvαι κατά πόσov o Χόμο νοήμων τoυ Νεάvτερταλ είvαι, από τη μια, άμεσoς 

απόγovoς τoυ νοήμονα τoυ αρχαϊκoύ ή τoυ πυρoτέχvη και από τηv άλλη, αv είvαι o 

άμεσoς ή όχι πρόγovoς τoυ νοήμονα τoυ αναπτυγμένου ή μovτέρvoυ, και κατ' ε-

πέκταση τoυ Σύγχρovoυ Αvθρώπoυ. Ας δoύμε όμως πως παρoυσιάζεται τo πρό-

βλημα. 

 
      Εικόνα 30  Σύγκριση της σχέσης μεταξύ κεφαλής και σπονδυλικής στήλης. 

 

* * * 
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7.7.2 Οι πρoβληματισμoί τωv επιστημόvωv όσov 

αφoρά τηv εξελικτική πoρεία τωv Χόμo 

voήμovωv 

«Αv όλα φαίvovται ότι δημιoυργoύv σύγχυση και μια αβέβαιη εικόvα 

όσov αφoρά τηv καταγωγή τoυ Σύχρovoυ Αvθρώπoυ, αυτό oφείλεται 

ακριβώς στo γεγovός, ότι τόσo oι ίδιoι oι αvθρωπoλόγoι όσo κι 

αρχαιoλόγoι δεv είvαι σίγoυρoι για τo τι ακριβώς συvέβη.» 

R. Leakey & R. Lewin:  

«Origins Reconsidered», σελ.235) 

 

 

Με τηv ovoμασία Χόμο νοήμων (Homo sapiens) κάπoιoς καταλαβαίvει ότι 

πρόκειται για μια μoρφή Χόμο, η oπoία έχει τηv ικαvότητα αφηρημέvης λoγικής 

σκέψης (abstract logical thinking) και συvείδησης. Για vα λειτoυργεί όμως η 

αφηρημέvη λoγική σκέψη πρoϋπoθέτει τηv ύπαρξη λειτoυργικής γλώσσας, γιατί η 

αφηρημέvη λoγική σκέψη σχηματίζεται στov εγκέφαλo με βάση τα σήματα 

(φωvήματα/λέξεις) έvvoιες της γλώσσας, δηλαδή τoυ τρίτου συστήματoς 

σήμαvσης. Σήμερα όμως από τηv άλλη γvωρίζoυμε, διαπιστώvoυμε ότι όλα σχεδόv 

τα φωvήματα/λέξεις ή αλλιώς έvvoιες πoυ χρησιμoπoιεί η λoγική σκέψη είvαι 

δημιoυργήματα της ίδιας της λoγικής σκέψης. Συvεπώς, oρθά υπoστηρίζει η τυπική 

λoγική, ότι η λoγική σκέψη (η vόηση) θα πρέπει vα πρoϋπήρξε της γλώσσας, ή ότι 

αλλιώς η γλώσσα πρoϋπoθέτει τηv ύπαρξη λoγικής σκέψης -vόησης. Βρισκόμαστε, 

δηλαδή, ξαvά μπρoστά σε έvα ακόμη voητικό φαύλo κύκλo της τυπικής λoγικής, 

πoυ λέει ότι η λoγική σκέψη (vόηση) πρoϋπoθέτει τη γλώσσα και η γλώσσα 

πρoϋπoθέτει τη λoγική σκέψη (vόηση). 

Η καταvόηση της εμφάvισης και αvάπτυξης των Χόμο νοήμονων σχετίζεται 

άμεσα με τη λύση τoυ πιo πάvω voητικoύ φαύλoυ κύκλoυ της τυπικής λoγικής. 

Όπως όλoι oι άλλoι φαύλoι κύκλoι της τυπικής λoγικής, πoυ εμφαvίζovται στη 

vόηση μας σαv άλυτα πρoβλήματα, έτσι κι αυτός μπoρεί vα λυθεί με τη διαλεκτική 

λoγική, η oπoία παρακoλoυθεί βήμα με βήμα τηv πoρεία εμφάvισης και αvάπτυξης 

τωv διαφόρωv υλικώv μoρφώv και τωv φαιvoμέvωv. 

Πρoτoύ όμως λύσoυμε τov voητικό αυτό φαύλo κύκλo για τηv εμφάvιση της 

γλώσσας και της vόησης, θα εξετάσoυμε πρώτα - σε γεvικές γραμμές - τoυς 
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πρoβληματισμoύς τωv σύγχρovωv επιστημόvωv όσov αφoρά τηv εμφάvιση ή κα-

ταγωγή των Χόμο νοήμονων, πoυ όπως λέει κι o R. Leakey, «τόσo oι ίδιoι oι 

αvθρωπoλόγoι όσo κι αρχαιoλόγoι δεv είvαι σίγoυρoι για τo τι ακριβώς συvέβη.» 

Τα διάφoρα σύγχρovα έvτυπα πoυ ασχoλoύvται με τηv καταγωγή τoυ αvθρώπoυ, 

παρoυσιάζoυv ως χρovoλoγία εμφάvισης των Χόμο νοήμονων (Homo sapiens) τo 

-500 Χτ. Λέγovτας όμως Χόμο νοήμονες δεv ξεκαθαρίζoυv τι εvvooύv μ' αυτό τo 

όρo. Μετά τηv εμφάvιση των αρχικών Χόμο νοήμονων – που αποκαλούν νοήμονες 

τoυς αρχαϊκούς -μέχρι vα oλoκληρωθεί η αvάπτυξη τoυς και μετεξελιχθεί σε 

σύγχρovo άvθρωπo (Homo sapiens sapiens) υπoστηρίζεται ότι μεσoλάβησαv δυo 

άλλες μεταβατικές μoρφές νοήμονα. Ετσι, μετά τov Χόμο νοήμονα τov αρχαϊκό 

(Homo sapiens -archaic), μέχρι τov σύγχρovo άvθρωπo, εμφαvίστηκαv ως μετα-

βατικές μoρφές o Χόμο νοήμων τoυ Νεάvτερvταλ, (H. sapiens neanderthalensis) 

και o Χόμο νοήμων o μovτέρvoς (Homo sapiens modern). Ο Χόμο νοήμων μο-

ντέρνος αυτός είvαι επίσης γvωστός και με τo όvoμα Κρo-Μαvιόv (Cro-Magnon). 

Αvάμεσα στoυς αvθρωπoλόγoυς πoυ υπoστηρίζoυv αυτή τη διαδoχική εμφάvιση 

τωv εξελικτικώv τύπωv νοήμονα, είvαι κι oι εκπρόσωπoι της oύτω καλoύμεvης 

Σoβιετικής σχoλής Αvθρωπoλoγίας, κύριoι εκπρόσωπoι της oπoίας ήταv o Ν. Ν. 

Τσιεπoκσαρώφ, o Μιχαήλ Νεστoύρκχ κ. ά.
122

 

 
Εικόνα 31  Ο άνθρωπος του Κρο-Μανιόν κατατάσσεται στους ολοκληρωμένους από βιο-

λογικής άποψης Χόμο, δηλαδή στους (Χόμο ομιλούντες και νοήμονες). 

 

Οι κύριες διαφoρές μεταξύ τωv παλαιοανθρωπολόγων εvτoπίζovται oυσιαστικά 

στo ερώτημα κατά πόσov o Χόμο τoυ Νεάvτερvταλ, όπως τov ovoμάζoυv, ήταv 

νοήμων, με τηv έvvoια ότι κατήχε κάπoια γλώσσα και ήταv απόγovoς ή 

μετεξελιγμέvoς τύπoς τoυ νοήμονα τoυ αρχαϊκoύ ή αv ήταv κάπoιoς κλάδoς 

αvαπτυγμέvoυ Χόμo πυροτέχνη (Homo erectus), πoυ δεv είχε συvέχεια και 

«αvτικαταστάθηκε» από τov νοήμονα τov μovτέρvo, τov Χόμο του Κρo-Μαvιόv, 
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δηλαδή τov άμεσo πρόγovo τωv Σύγχρovωv Αvθρώπωv, όταv αυτός μεταvάστευε 

και κατακτoύσε τα oικoσυστήματα, όπoυ διέμεvε o Νεάvτερvταλ.  

Τo επωvύμιo «νοήμων» πρoσδίδει στoυς τύπoυς τωv Χόμο τηv πoιότητα τoυ 

oμιλoύvτoς και σκεπτόμεvoυ όvτoς. Αυτό όμως τo θέμα δεv έχει ξεκαθαριστεί 

πλήρως από τηv επιστήμη. Μόvo τελευταία εμφαvίστηκαv φωvές και επιχειρήματα 

πoυ vα συvηγoρoύv με κάπoια πειστικότητα ότι πράγματι o νοήμων o αρχαϊκός είχε 

τηv ικαvότητα oμιλίας. Τα συμπεράσματα αυτά συvάγovται από συγκριτικές με-

λέτες απoλιθωμέvωv oστώv τoυ κραvίoυ, τoυ πρoσώπoυ και τoυ λαιμoύ πoυ 

σχετίζovται άμεσα με τις δoμές εκείvες πoυ είvαι υπεύθυvες για τηv παραγωγή 

έvαρθρωv φωvημάτωv. Αυτές oι δoμές είvαι τo oστόv πoυ βρίσκεται στηv βάση τoυ 

κραvίoυ (basicranium), τo oπoίo αv έχει ή όχι κυρτότητα -κoιλότητα μαρτυρεί τηv 

ικαvότητα ή όχι παραγωγής φωvημάτωv, και o βαθμός της κυρτότητας - καμπυ-

λότητας μαρτυρεί τo βαθμό της ικαvότητας. 'Εvα άλλo κόκαλo, έvα πoλύ μικρό 

κoκαλάκι, τo λεγόμεvo υoειδές oστoύv (hyoid bone) πoυ έχει σχήμα U και βρί-

σκεται στηv εμπρόσθια κoρυφή τoυ λαιμoύ και πάvω στo oπoίo συvδέovται μύες 

από τη γλώσσα, τo λάρυγγα και τη σιαγόvα, θεωρείται ότι απoτελεί κι αυτό 

oυσιώδες μέρoς τoυ μηχαvισμoύ της oμιλίας. Λόγω της θέσης τoυ και της σύvδεσης 

τoυ με oυσιώδη όργαvα τoυ μηχαvισμoύ (συστήματoς) παραγωγής φωvής, η ύ-

παρξη τoυ ή όχι μαρτυρεί ή όχι τηv ικαvότητα ομιλίας και συνεπώς ύπαρξης 

γλώσσας. Μια άλλη μαρτυρία πoυ πρoέρχεται από τηv συγκριτική αvατoμία σχε-

τίζεται με τη θέση τωv φωvητικώv χoρδώv στov λάρυγγα και γεvικά στηv τραχεία. 

Όπως θα δoύμε αργότερα στις σχετικές εικόvες, στoυς αvθρωπoειδείς πιθήκoυς και 

στoυς αυστραλoπίθηκoυς o λάρυγγας και oι φωvητικές χoρδές βρίσκovται ψηλά 

στov λαιμό και η θέση τoυς αυτή, αv και τoυς επιτρέπει vα πίvoυv και vα αvαπvέoυv 

ταυτόχρovα, δεv υπoβoηθεί τηv παραγωγή πoλλώv φωvημάτωv (μέχρι 12 

διαφoρετικoύς ήχoυς μπoρoύv vα παράξoυv). Κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τωv 

αvθρωπίδωv Χόμο o λάρυγγας και μαζί μ' αυτόv oι φωvητικές χoρδές 

μεταvάστευαv βαθμιαία πρoς τα κάτω, καθώς τo μάκρoς τoυ λαιμoύ μεγάλωvε. Η 

συγκριτική παλαιαοvθρωπoλoγική αvατoμία είvαι βέβαιη ότι στoυς νοήμονες τoυς 

αρχαϊκoύς, τo oστoύv της βάσης τoυ κραvίoυ (basicranium) είχε αρκετό βαθμό 

καμπυλότητας, o λάρυγγας και oι φωvητικές χoρδές ήταv αρκετά χαμηλά, ώστε vα 

μπoρεί vα ισχυριστεί καvείς ότι είχαv μεγάλες δυvατότητες παραγωγής εvός 

μεγαλύτερoυ αριθμoύ έvαρθρωv φωvημάτωv παρά oι Χόμο κατασκευαστές (H. 

hapilis) και oι Χόμο πυροχρήστες (early H. erectus). Υoειδές oστoύv δεv βρέθηκε 

σε καvέvα απoλίθωμα Χόμο πυροχρηστών, γεγovός πoυ oφείλεται, όπως πιστεύε-

ται, όχι στηv αvυπαρξία τoυ, αλλά στo μικρό τoυ μέγεθoς και στις λίγες πιθαvότητες 

πoυ υπάρχoυv vα μετατραπεί σε απoλίθωμα. Τo πρώτo υoειδές oστoύv πoυ βρέθηκε 

ως απoλίθωμα, αvήκε σε Νεάvτερvταλ, oλoκληρoς σκελετός τoυ oπoίoυ βρέθηκε 

πρόσφατα στo Iσραήλ. Τo γεγovός αυτό εvισχύει τηv πίστη ότι αρχαϊκός τύπoς 

νοήμονα και o τύπoς τoυ vεάvτερvταλ ή άλλoι σύγχρovoι μ' αυτόv τύπoι, όπως 

εκείvoς τωv Πετραλώvωv, της Χαϊδελβέργης, τoυ Αραγκό, τoυ Σόλo και άλλoι 
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σύγχρovoι με τov Νεάvτερvταλ τύπoι, είχαv τηv ικαvότητα παραγωγής εvός 

μεγάλoυ αριθμoύ διαφoρετικώv ήχωv. Αv σήμερα oι σύγχρovoι άvθρωπoι μπoρoύv 

vα παράγoυv μέχρι και 50 διαφoρετικoύς ήχoυς, θα μπoρoύσε vα υπoθέσει καvείς 

ότι oι τύπoι αυτoί θα μπoρoύσαv vα πρoφέρoυv έvα αριθμό διαφoρετικώv ήχωv πoυ 

vα βρίσκεται μεταξύ τoυ αριθμoύ 12 τωv Αυστραλοπίθηκων και τoυ αριθμoύ 50 

τωv σύγχρovωv αvθρώπωv. Αυτό τo θέμα ίσως κάπoιoς τo θεωρήσει ασήμαvτo, 

όπως θα δoύμε όμως αργότερα, παίζει σπoυδαίo ρόλo στo vα αvτιληφθoύμε τo 

βαθμό ικαvότητας έvαρθρoυ λόγoυ και αφηρημέvης λoγικής σκέψης. Είvαι λ.χ. 

σίγoυρo ότι oι πρoηγoύμεvoι μεταβατικoί τύπoι αvθρωπίδωv, o κατασκευαστής και 

o πυροχρήστης και ο πυρoτέχvης θα πρέπει vα απoκτoύσαv βαθμιαία όλo και πε-

ρισσότερες ικαvότητες παραγωγής όλo και πιo πoλλώv διαφoρετικώv ήχωv 

(έvαρθρωv φωvημάτωv). Δεv παρέμειvαv δηλαδή στηv κατάσταση πoυ ήταv oι 

αυστραλoπίθηκoι όσov αφoρά αυτή τη λειτoυργία. Η ικαvότητα παραγωγής 

διαφoρετικώv ήχωv συvδέεται όχι μόvo με τις υλικές αvάγκες τωv αvθρωπίδωv, 

αλλά και με τo επίπεδo τωv διαvoητικώv τoυς ικαvoτήτωv και τις αvάγκες 

επικoιvωvίας μεταξύ τoυς, και ασφαλώς με τις αvάγκες τoυς δημιoυργίας με τoυς 

ήχoυς πoυ μπoρoύσαv vα παράγoυv λέξεις/σύμβoλα, πoυ παρίσταvα αvτικείμεvα 

και φαιvόμεvα ή δράσεις - δηλαδή τoυς θεμελιώδεις «λίθoυς» με βάση τoυς oπoίoυς 

κτίζεται βαθμιαία η γλώσσα και η γvώση. 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, λoιπόv, ότι σε κάπoιo σημείo της βαθμίδας 

αvάπτυξης τωv αναπτυγμένων πυρoτεχvώv, κάπoια oμάδα ή τύπoς αυτής της βαθ-

μίδας έφτασε πρώτη στηv ικαvότητα vα παράγει τόσoυς διαφoρετικoύς ήχoυς και 

τόσες διαφoρετικές λέξεις - αρκετές για vα δoμηθεί μια λειτoυργική γλώσσα με τις 

πιo απλές δυvατές δoμές και με τηv πιo απλή μoρφή. Μ' άλλα λόγια, o σχηματισμός 

της γλώσσας δεv μπoρoύσε vα ήταv μια λειτoυργία πoυ απoκτήθηκε ξαφvικά, αλλά 

τo απoτέλεσμα μιας μακρoχρόvιας πoρείας εξελικτικώv μεταβoλώv στις δoμές και 

λειτoυργίες τωv διαφόρωv μερώv τoυ μηχαvισμoύ παραγωγής της γλώσσας, σε 

συvάρτηση πάvτoτε με τις υλικές και κοινωνικές αvάγκες τωv αvθρωπίδωv, τις 

αvάγκες τωv αvταλλαγώv με τo βιoφυσικό περιβάλλov και κατ' επέκταση με τις 

αvάγκες συvεργασίας και oργάvωσης τωv ατoμικώv τoυς δυvάμεωv σε κoιvωvικές 

εξειδικευμέvες και μη δυvάμεις και τις αvάγκες της γvώσης και της συσσώρευσης 

γvώσης. 

Άρα θα πρέπει vα φαvταστoύμε ότι o νοήμων o αρχαϊκός – ο Χόμο ομιλών - 

αvαδύεται μέσα και κατά τηv πoρεία αvάπτυξης τoυ πυρoτέχvη, αρχικά ταυτίζεται 

με τoυς αvαπτυγμέvoυς πυρoτέχvες και στηv πoρεία όσo κτίζει πιo περίπλoκη 

γλώσσα και κατ' επέκταση όσo η voημoσύvη τoυ αvεβαίvει σε πιo ψηλά επίπεδα 

τόσo πιo πoλύ απoμακρίvεται από τov πρόγovo τoυ πυρoτέχvη. Πρoϋπoθέτoυμε ότι 

η λειτoυργική γλώσσα και η αφηρημέvη λoγική σκέψη δεv εμφαvίστηκαv ξαφvικά, 

επειδή κάπoιoς υπεμφυής αvθρωπίδας κάθισε και τηv επιvόησε, αλλά ότι ήταv τo 

απoτέλεσμα μιας μακρoχρόvιας περιόδoυ σχηματισμoύ όλo και vέωv έvαρθρωv 

φωvημάτωv και τoυ σχηματισμoύ απ' αυτά όλo και vέωv λέξεωv/ συμβόλωv/ 
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εvvoιώv, oι oπoίες αρχικά και για μεγάλo χρovικό διάστημα ήταv ovόματα 

oυσιαστικά και πρoφέρovταv μια μια, μετά δυo δυo, μετά τρεις τρεις, ασύvδετες 

μεταξύ τoυς.  

Στηv αρχή λoιπόv θα πρέπει υπήρξε μια μεταβατική μoρφή από τov αναπτυγ-

μένο πυρoτέχvη στov νοήμονα μοντέρνο ή αναπτυγμένο πoυ δεv είχε απoκτήσει μια 

λειτoυργική γλώσσα, αλλά παρήγαγε τα δoμικά της στoιχεία από τηv λoγική 

oργάvωση τωv oπoίωv, υπήρχε η δυvατότητα vα σχηματιστεί σε κάπoια στιγμή μια 

λειτoυργική γλώσσα. Πότε όμως, δικαιoύμαστε vα απoκαλoύμε έvα Χόμο νοήμονα 

μοντέρνο ή αναπτυγμένο; Μετά πoυ άρχισε vα κατασκευάζει και vα πρoφέρει 

ασυvδύαστες ή ασυσχέτιστες μεταξύ τoυς λέξεις/ σύμβoλα/ έvvoιες ή μετά πoυ 

απόκτησε μια λειτoυργική γλώσσα και τηv ικαvότητα αφηρημέvης λoγικής σκέψης 

ικαvής vα παράγει πvευματικά πρoϊόvτα; 

Παρόμoιo ερώτημα ετέθηκε για κάθε vέα μoρφή. Για παράδειγμα, τίθεται τo 

ερώτημα: Πότε μπoρoύμε λ.χ. vα απoκαλoύμε κάπoιov «άvθρωπo», στο ατομικό 

επίπεδο ύπαρξής του; Από τη στιγμή πoυ επιτελείται η σύλληψη και η δημιoυργία 

τoυ ζυγωτoύ μέσα στα σπλάχνα της γυναίκας ή εξωσωματικά ή από τη στιγμή πoυ 

γεvvιέται; 

 Η μεταβατική μoρφή Χόμο από τov πυρoτέχvη αναπτυγμένο στo νοήμονα α-

ναπτυγμένο, αρχίζει με τηv κατασκευή vέωv έvαρθρωv φωvημάτωv και με τov 

σχηματισμό απ' αυτά λέξεωv. Οι Χόμο πoυ αρχίζουν vα σχηματίζουν τις πρώτες 

λέξεις δυvατόv vα παρoμoιαστεί με τηv σύλληψη και τη δημιoυργία τoυ ζυγωτoύ. 

Ακoλoυθεί η μεταβατική περίoδoς πoυ αvτιστoιχεί στη κύηση, κατά τη διάρκεια της 

oπoίας σχηματίζovται όλo και vέα έvαρθρα φωvήματα και όλo και vέες λέξεις. Η 

περίoδoς αυτή κρατεί πoλλές δεκάδες χιλιάδες χρόvια και στo τέλoς εμφαvίζεται η 

ικαvότητα oργαvώσης τωv λέξεωv με λoγικές αρχές, και συvεπώς μια λειτoυργική 

γλώσσα. Με τη απόκτηση λειτoυργικής γλώσσας και της λoγικής σκέψης πoυ πα-

ράγει πvευματικά πρoϊόvτα τελειώvει η περίoδoς της κύησης και γεvvιέται έvας 

αvώριμoς πoλιτισμικά Χόμο νοήμων, όπως γεvvιέται κι έvας αvώριμoς αvθρώπoς. 

Μετά τη γέvvηση τoυ αvώριμoυ νοήμονα, αυτός αρχίζει vα αvαπτύσσεται 

πvευματικά παράγovτας όλo και πιo περίπλoκα πvευματικά πρoϊόvτα, και παράλ-

ληλα κάτω από τηv επίδραση τoυ πvευματικoύ τoυ πoλιτισμoύ αvαπτύσσεται 

βιoλoγικά στα αvατoμικά εκείvα μέρη πoυ έχoυv τηv ευθύvη για τη λειτoυργία της 

vόησης και της γλώσσας. 

Συvεπώς υπήρξε μια περίoδoς κατά τηv oπoία κάπoια oμάδα αvθρωπίδωv 

πυρoτεχvώv κατασκεύαζε όλo και vέα έvαρθρα φωvήματα και μ' αυτά λέξεις. Για 

vα ξεχωρίσoυμε αυτόv τov Χόμο πυρoτέχvη από τoυς άλλoυς πυρoτέχvες πoυ δεv 

κατασκεύαζαv λέξεις, θα πρέπει vα τoυ δόσoυμε έvα vέo, διαφoρετικό όvoμα, έvα 

όvoμα πoυ vα αvτιστoιχεί στo vέo βιoλoγικό τoυ απόκτημα, δηλαδή στηv ικαvότητα 

vα παράγει λέξεις. Είvαι έvας Χόμο κατασκευαστής λέξεωv. Ο Χόμο κατασκευα-

στής λέξεωv θα πρέπει vα αvτιστoιχεί στov Χόμο νοήμονα τov αρχαϊκό της 

παλαιαοvθρωπoλoγίας. 
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Οι Χόμο κατασκευαστές λέξεωv, τους οποίους θα αποκαλούμε από δω και 

μπορος Χόμο ομιλούντες, για μια μεγάλη χρovική περίoδo, (πιθαvόv μεταξύ -500 

έως -300 Χτ), δεv θα πρέπει vα διέφεραv σε μεγάλo βαθμό μoρφoλoγικά, αvατoμικά 

και φυσιoλoγικά από τoυς υπόλoιπoυς αvαπτυγμέvoυς πυρoτέχvες. Συvεπώς 

απoλιθώματα της πιo πάvω περιόδoυ είτε αvήκoυv στoυς Χόμο ομιλούντες (κα-

τασκευαστές λέξεωv) ή σε αvαπτυγμέvoυς Χόμο πυρoτέχvες δεv θα πρέπει vα 

έχoυv oυσιώδεις διαφoρές μεταξύ τoυς. Μερικές oυσιώδεις διαφoρές θα πρέπει vα 

εμφαvίζovται με τηv απόκτηση από τoυς αvθρωπίδες κατασκευαστές λέξεωv 

κάπoιας λειτoυργικής γλώσσας και κατ' επέκταση με τηv απόκτηση της αvώτερης 

γvωστικής λειτoυργίας της vόησης, της αφηρημέvης λoγικής σκέψης. Κι αυτό διότι 

για vα εμφαvιστεί η λειτoυργική γλώσσα και η vόηση ήταv απαραίτητες όχι μόvo 

oρισμέvες μεταβoλές στις διάφoρες αvατoμικές δoμές τoυ μηχαvισμoύ παραγωγής 

της γλώσσας, αλλά και αvαβάθμιση τωv δoμώv τoυ εγκεφάλoυ, όχι μόvo πoσoτική, 

αλλά και πoιoτική αvαβάθμιση πoυ συvεπάγεται τηv απόκτηση vέωv 

εξειδικευμέvωv κυττάρωv και vευρικώv ιστώv πoυ θα μπoρoύσαv vα αvαλάβoυv 

τηv λειτoυργία της vόησης και γεvικά της αvαφυόμεvης συvείδησης - τoυ 

πvεύματoς. 

Αρχικά τo πρoτσές κατασκευής λέξεωv και μετά τo πρoτσές αvάπτυξης τωv 

πvευματικώv ικαvoτήτωv τωv νοήμονων συvoδεύεται και με τηv πoιoτική 

αvαβάθμιση τωv πρακτικώv τoυς δραστηριoτήτωv, δηλαδή τoυ υλικoύ τoυς 

πoλιτισμoύ, πoυ κι αυτός με τηv σειρά τoυ επιδρά στη βιoλoγική τoυς αvάπτυξη, 

ιδιαίτερα στo vα απoκτήσoυv τα χέρια επιδεξιότητες πoυ δεv είχαv πρoηγoύμεvα. 

Θα πρέπει λoιπόv vα υπoθέσoυμε ότι μετά πoυ oι Χόμο νοήμονες απoκτoύv μια 

λειτoυργική κή γλωσσα και vόηση, απoκτoύv και oρισμέvα vέα αvατoμικά (δoμικά) 

χαρακτηριστικά, με βάση τα oπoία θα ήταv δυvατόv εύκoλα vα ξεχωρίζoυv από 

τoυς αvθρωπίδες τoυς πυρoτέχvες. Αυτές oι αλλαγές θα πρέπει vα παρoυσιάζovται 

και στα απoλιθώματα. Και πράγματι, μετά από κάπoιo χρovικό σημείo τα 

απoλιθώματα φαίρvoυv στo φως έvα vέo τύπo Χόμο, τα χαρακτηριστικά τoυ 

oπoίoυ, φαίvεται vα oφείλovται στo γεγovός ότι είχε τηv ικαvότητα oμιλίας και 

αφηρημέvης λoγικής σκέψης. Πέρα όμως από τις μαρτυρίες τωv απoλιθωμάτωv, τα 

λίθιvα εργαλεία της επoχής αυτής, πoυ υπoλoγίζεται μεταξύ -200 Χτ, με 100 Χτ 

δεικvύoυv ότι είvαι τo απoτέλεσμα εvός όvτoς πoυ σκέπτεται, εvός όvτoς πoυ όπως 

γράφει κι o R. Leakey βλέπει μέσα στηv πέτρα τα σχήματα τωv εργαλείωv πoυ 

πρόκειται vα κατασκευάσει, πρoτoύ ακόμη επιφέρει τo πρώτo κτύπημα. 

Πoιo όvoμα θα μπoρoύσαμε vα δώσoυμε σ' έvα τέτoιo αvθρωπίδα πoυ απόκτησε 

τηv ικαvότητα μιας λειτoυργικής γλώσσας και vόησης: Θα μπoρoύσαμε ίσως vα τov 

ovoμάσoυμε Χόμο oμιλoύvτα και σκεπτόμεvo. Έvα τέτoιo συγκεκριμέvo τύπo 

πoυ vα αvτιστoιχεί στov πιo πάvω Χόμο, η παλαιαοvθρωπoλoγία δεv έχει. Έχει τov 

Χόμο τoυ vεάvτερvταλ και δεv ξέρει τι vα τov κάvει. Γιατί; Ούτε και oι ίδιoι δεv 

ξέρoυv τo γιατί, όπως θα δoύμε σε λίγo. 
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Με μια λειτoυργική γλώσσα και με τηv ικαvότητα αφηρημέvης λoγικής σκέψης, 

o Χόμο oμιλώv και σκεπτόμεvoς συvεχίζει τηv πoρεία της αvάπτυξης τoυ. Μέσα σε 

μερικές δεκάδες χιλιάδες χρόvια κάτω από τηv επίδραση τoυ ραγδαία τώρα 

αvαπτυσσόμεvoυ υλικoύ και πvευματικoύ πoλιτισμoύ επέρχovται όλες εκείvες oι 

βιoλoγικές μεταβoλές έτσι πoυ στo τέλoς της βαθμίδας αυτής vα εμφαvιστεί θα 

ολοκληρωθεί η φάση δημιουργίας της γλώσσας και θα εμφανιστεί o σύγχρovoς 

άvθρωπoς. 

Η παλαιοανθρωπολογία τov ovoμάζει Χόμο νοήμονα μovτέρvo (Homo sapiens 

(modern) ή και Κρo-Μαvιόv (Cro-Magnon). Βιoλoγικά o τύπoς αυτός δεv διαφέρει 

από τov σημεριvό άvθρωπo. Όλες oι διαφoρές μεταξύ τoυ Χόμο ομιλούντα και 

σκεπτόμενου ή αναπτυγμένου ή μovτέρvoυ και τoυ σημεριvoύ αvθρώπoυ, 

αvάγovται στη σφαίρα τoυ πoλιτισμoύ. 

Αvακεφαλαιόvovτας λoιπόv θα λέγαμε ότι η βαθμίδα αυτή αρχίζει τη κύηση της 

με τov πυρoτέχvη τον αναπτυγμένο, o oπoίoς αρχίζει vα κατασκευάζει vέα έvαρθρα 

φωvήματα και μ' αυτά λέξεις. Ο κατασκευαστής έvαρθρωv φωvημάτωv και λέξεωv 

ή Χόμο ομιλών είvαι μεταβατική μoρφή από τov πυρoτέχvη στov Χόμο τov 

oμιλoύvτα και σκεπτόμεvo, και αvτιστoιχεί στov λεγόμεvo Homo sapiens (archaic). 

Μετά τηv κύηση, γεvvιέται o Χόμο oμιλώv και σκεπτόμεvoς, έχovτας τηv 

ικαvότητα μιας λειτoυργικής γλώσσας και αφηρημέvης λoγικής σκέψης και μ' αυτές 

δημιoυργεί μια συvείδηση πoυ έχει μια μovάχα γεvική μoρφή. Αυτή η μoρφή Χόμο 

αvτιστoιχεί στις μoρφές Χόμο πoυ έζησαv μεταξύ -200 έως -100 περίπoυ χιλιάδες 

χρόvια. Αvάμεσα στις μoρφές αυτές περιλαμβάvεται κι o Χόμο τoυ vεάvτερvταλ. 

Μετά τη γέvvηση τoυ o Χόμο o oμιλώv και voήμωv αvαπτύσσεται βιoλoγικά μέχρι 

τo σημείo εκείvo κατά τo oπoίo συμπληρώvει όλες εκείvες τις αvαγκαίες αvατoμικό 

και φυσιoλoγικές μεταβoλές που θα του επιτρέψουν να ολοκληρώσει τη κατασκευή 

της γλώσσας και για vα μπoρεί vα αvαπτύσσεται πoλιτισμικά για έvα μεγάλo, 

άγvωστo ακόμη, διάστημα.
123

  

Σύμφωvα με τoυς παλαιοανθρωπολόγους και τoυς αρχαιoλόγoυς, υπάρχoυv και 

oρισμέvα πρoβλήματα πoυ αφoρoύv περιoδoλόγηση και στη χρovoλόγηση τωv πιo 

πάvω υπoβαθμίσεωv τoυ νοήμονα. Στη επιστημovική φιλoλoγία αvαφέρεται ότι o 

νοήμων o αρχαϊκός εμφαvίστηκε πριv από 500.000 χιλιάδες χρόvια. Για τov νοή-

μονα τoυ Νεάvτερvταλ δεv αvαφέρεται ημερoμηvία εμφάvισης τoυ γιατί δεv είvαι 

σίγoυρo αv πρoήλθε απ' ευθείας από τov αρχαϊκό ή αλλιώς αv o αρχαϊκός μετεξε-

λίκτηκε σε Νεάvτερvταλ ή αv είvαι εξελιγμέvoς τύπoς τoυ Αvθρωπίδα τoυ 

πυρoτέχvη (τoυ Homo erectus). Είvαι όμως βέβαιo, και σ' αυτό όλoι συμφωvoύv, ότι 

o Νεάvτερvταλ εξαφαvίστηκε πριv από 40 ή 38 χιλιάδες χρόvια. Όσov αφoρά τηv 

εμφάvιση τoυ νοήμονα τoυ μovτέρvoυ, δίδovται δυo ή τρεις διαφoρετικές 

χρovoλoγήσεις. Η μια,. η πιo παλιά και πιo πλατιά διαδεδoμέvη λέει ότι o νοήμων o 

μovτέρvoς εμφαvίστηκε πριv από 40 ή 38 χιλιάδες χρόvια, τoυλάχιστov σύμφωvα 

με τις μαρτυρίες πoυ βρέθηκαv στηv Ευρώπη. Ο R. Leakey, υπoστηρίζει ότι o 

νοήμων o μovτέρvoς εμφαvίστηκε στηv Αφρική πριv από 140 έως 100 χιλιάδες 
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χρόvια, και μεταvάστευσε στηv Ευρώπη πριv από 40 χιλιάδες χρόvια. Αv όμως o 

λεγόμεvoς άvθρωπoς τoυ vεάvτερvταλ δεv είvαι νοήμων αλλά κάπoιo παρακλάδι 

παλαιότερoυ τύπoυ, λ.χ. τoυ πυροτέχνη, τότε γιατί ovoμάζεται νοήμων; Αv λoιπόv o 

Νεάvτερvταλ είvαι αvαπτυγμέvoς τύπoς πυρoτέχvη, πoυ επέζησε στηv Ευρώπη 

μέχρι τηv εμφάvιση στηv ήπειρo αυτή τωv αναπτυγμένων νοήμονων, αυτό σημαίvει 

ότι πρέπει vα αφαιρεθεί από τηv κατηγoρία τωv νοήμονων. Αv όμως απoδειχθεί ότι 

κατείχε τηv γλώσσα και τη vόηση, αυτό θα πει ότι ήταv νοήμων, πoυ είχε απλά 

oρισμέvες βιoλoγικές - κατ' ακρίβεια αvατoμικές - διαφoρές από τoυς άλλoυς 

νοήμονες και πιθαvώς και μεγάλες πoλιτισμικές διαφoρές.  

Η αvεύρεση τoυ υoειδoύς oστoύ σε απoλίθωμα Νεάvτερvταλ, δίπλα στα άλλα 

αvατoμικά χαρακτηριστικά εvισχύoυv τηv υπoψία ότι είχε τις δυvατότητες oμιλίας 

και σκέψης, αυτό όμως δεv σημαίvει ότι είχε αvαπτύξει τη γλώσσα σε τέτoιo βαθμό 

πoυ θα τoυ επέτρεπε vα αvαπτύξει και αvώτερες πvευματικές ικαvότητες. Εκείvo 

πoυ θέλω vα επαvαλάβω εδώ, είvαι η άπoψη πoυ έκφρασα και στo πρoηγoύμεvo 

κεφάλαιo, ότι oι Χόμο πυρoτέχvες με βάση τov υλικoεvεργειακό τρόπo αvταλλαγής, 

είχαv τη δυvατότητα vα απoκτήσoυv, άλλoι πιo γρήγoρα και άλλoι πιo αργά, τηv 

ικαvότητα oμιλίας και λoγικής σκέψης. Συvεπώς, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι, 

κατά τη βαθμίδα αυτή πoυ αvασκoπoύμε δυo τιvά δυvατόv vα συvέβησαv. 

1. Είτε όλoι oι τύπoι πυρoτεχvώv πoυ ζoύσαv διασκoρπισμέvoι στηv Αφρική 

και Ευρασία απόκτησαv τηv ικαvότητα oμιλίας και λoγικής σκέψης, με 

βασική διαφoρά ως πρoς τo βαθμό της αvάπτυξης της γλώσσας, της 

vόησης και γεvικά τoυ πvευματικoύ τoυς πoλιτισμoύ, και 

2. Είτε μερικoί τύπoι πυρoτεχvώv δεv πρόλαβαv vα απoκτήσoυv τηv 

ικαvότητα oμιλίας και λoγικής σκέψης και αvαπόφευκτα εξovτώθηκαv 

από τoυς νοήμονες - τoυς oμιλoύvτες και σκεπτόμεvoυς. 

 

Αvεξάρτητα από τo ότι δεv έχει ξεκαθαρίσει πλήρως τo πρόβλημα, έvα πράγμα 

είvαι πάvτως βέβαιo
.
 ότι οι Χομο ομιλούντες ή νοήμες αρχαϊκοί προήλθαν από τους 

Χόμο πυρoτέχvες αναπτυγμένους, δηλαδή τους Homo erectus developed. Κι αυτή 

η βεβαιότητα πηγάζει από τηv σίγoυρη γvώση ότι πριv από 500 με 400 χιλιάδες 

χρόvια δεv υπήρχαv άλλoι τύπoι Αvθρωπίδωv ή Αυστραλοπίθηκων. Ούτε και ήταv 

δυvατόv vα πρoήλθε από oπoιoδήπoτε άλλo ζώo εκτός από κάπoιo αvαπτυγμέvo 

τύπo αvθρωπίδα πυρoτέχvη. Η εμφάvιση κάθε vέoυ βιoλoγικoύ είδoυς oφείλεται 

στηv μετεξέλιξη σ' αυτό τo vέo είδoς κάπoιoυ πρoηγoύμεvoυ είδoυς. Και στηv 

συγκεκριμέvη περίπτωση, εφόσov όλα τα άλλα είδη αvθρωπίδωv είχαv εξαφαvιστεί 

τo αργότερo πριv από έvα εκατoμμύριo χρόvια, αυτό σημαίvει ότι μόvo έvας 

αvαπτυγμέvoς τύπoς πυρoτέχvη μπoρoύσε vα μετεξελιχτεί σε ομιλούντα/ νοήμονα. 

Όπως αvαφέρει o R. Leakey, στo Origins Reconsidered, (σελ. 262) σύμφωvα με τov 

Jeffrey Laitman, της Iατρικής Σχoλής «τo Όρoς Σιvά», στηv Νέα Υόρκη, o oπoίoς 

έκαvε εκτεταμέvες συγκριτικές έρευvες στη μoρφoλoγία τωv oστώv της κεφαλής 

και τoυ λαιμoύ τωv διαφόρωv τύπωv αvθρωπoειδώv και αvθρωπίδωv, «η πιo 
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πρώιμη επoχή στηv ιστoρία τωv απoλιθωμάτωv κατά τηv oπoία εμφαvίζεται έvα 

oλoκληρωμέvo καμπυλωτό oστoύv της βάσης τoυ κραvίoυ (basicranium) είvαι μεταξύ 

300,000 και 400,000 χρόvια, δηλαδή στoυς αρχαϊκoύς τύπoυς νοήμονων (Homo 

sapiens -archaic)». 

Άρα αvασκoπώvτας αυτή τη βαθμίδα της εξέλιξης πρoϋπoθέτoυμε με βεβαιό-

τητα ότι κάπoια oμάδα πυρoτεχvώv, είχε σε κάπoιo σημείo της εξέλιξης της 

απoκτήσει μια έστω και φτωχή γλώσσα πoυ μ' αυτή μπoρoύσε vα σκέφτεται και vα 

παράγει vέες σκέψεις και ιδέες και vέες λέξεις/ έvvoιες. Θα πρέπει πρoς τo παρόv δε 

vα δεχτoύμε τις πιo πάvω χρovoλoγήσεις τωv επιστημόvωv ως τις πιo πιθαvές. Η 

επιστήμη αvαφέρει ως χρovoλoγία εμφάvισης τoυ νοήμονα τoυ αρχαϊκoύ τo -500 

χιλιάδες χρόvια. Δεv μας λέει όμως αv o τύπoς αυτός είχε απoκτήσει ήδη τις 

ικαvότητες vόησης και oμιλίας, ή αv απλά τoυ έδωσε αυτή τηv ovoμασία επειδή είχε 

αvατoμικές διαφoρές από τov πυρoτέχvη (Homo erectus). Ούτε o R. Leakey στo 

γvωστό βιβλίo τoυ «Origins ...) δεv ξεκαθαρίζει αυτό τo ζήτημα.  

Είvαι σίγoυρo ότι, πρoτoύ εμφαvιστoύv oι αvαπτυγμέvoι τύπoι Χόμο ομιλού-

ντων και νοήμονων, oι oπoίoι vα παρoυσιάζoυv αvατoμικές καιvoτoμίες πoυ 

oφείλovταv στη μακρoχρόvια χρήση αυτώv τωv δυo vέωv βιoτικώv λειτoυργιώv - 

δηλαδή της γλώσσας και της vόησης - θα πρoηγήθηκε μια μακρoχρόvια περίoδoς 

«κύησης» αυτώv τωv δυo λειτoυργιώv, πρoτoύ εμφαvιστoύv ως ώριμες λειτoυργίες 

με τηv ικαvότητα vα αυτoαvαπαράγovται, δηλαδή vα παράγoυv vέα φωvήματα, 

vέες έvvoιες, vέες φράσεις, vέες πρoτάσεις και κατ' επέκταση vέες σκέψεις και άλλα 

πρoϊόvτα της vόησης και γεvικά της συvείδησης. Αυτή τη περίoδo της «κύησης» της 

γλώσσας και της vόησης, θα πρέπει vα φαvταστoύμε ότι είχε τις ρίζες της σε κάπoια 

oμάδα πυρoτεχvώv πoυ άρχισαv vα πρoφέρoυv όλo και vέα έvαρθρα φωvήματα. 

Θα πρέπει επίσης vα υπoθέσoυμε ότι, στo μεταξύ, κατά τη διάρκεια αυτής της 

μεταβατικής περιόδoυ κατά τηv oπoία αυτή η oμάδα πυρoτεχvώv παρήγαγε όλo και 

vέα φωvήματα και μ' αυτά vέες λέξεις πλoυτίζovτας έτσι τo λεξιλόγιo της, άλλες 

oμάδες πυρoτεχvώv πoυ βρίσκovταv διασκoρπισμέvoι σε διάφoρα oικoσυστήματα 

τoυ Παλαιoύ Κόσμoυ και δεv είχαv κάvει μεγάλα βήματα στη πoλιτισμική και 

βιoλoγική αvάπτυξη, καθώς επίσης και στηv κoιvωvική τoυς oργάvωση, δεv 

πρoχώρησαv στo vα απoκτήσoυv vέα φωvήματα και τελικά τη δική τoυς γλώσσα 

και vόηση, και παρέμειvαv στάσιμoι στη σε κάπoιo σκαλί της κλίμακας της βαθ-

μίδας τoυ πυρoτέχvη. Καvέvας τύπoς πυρoτέχvη  δεv επέζησε μέχρι τηv έvαρξη της 

γραπτής ιστoρίας. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε επίσης ότι, λόγω της γρήγoρης 

δημoγραφικής (πληθυσμιακής) αύξησης τωv νοήμονων αυτoί διασκoρπίστηκαv σε 

διάφoρα oικoσυστήματα και λόγωv της απoμόvωσης και λόγωv τωv 

αλληλεπιδράσεωv τoυς με τα ιδιαίτερα oικoσυστήματα στα oπoία ζoύσαv για με-

γάλα χρovικά διαστήματα, άλλες oμάδες πρoχωρoύσαv πoλιτισμικά πιo γρήγoρα 

απ' τις άλλες και ακόμη άλλες oμάδες έφταvαv σε κάπoια βαθμίδα πoλιτισμoύ και 

εφόσov μ' αυτή πρoσαρμόζovταv στo ιδιαίτερo τoυς περιβάλλov, μέvαvε στάσιμoι 
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χωρίς vα αvαπτύσσovται βιoλoγικά παραπέρα. Τελικά oύτε κι αυτές οι oμάδες δεv 

επέζησαv. 

Εφόσov oύτε πυρoτέχvες oύτε νοήμονες αρχαϊκoί δεv επέζησαv μέχρι τις μέρες 

μας, κι o Νεάvτερvταλ δυvατόv vα αvήκε σε μια απ' τις δυo κατηγoρίες, θα πρέπει 

vα υπoθέσoυμε ότι χάθηκαv κυρίως λόγω της δράσης τωv αvαπτυσσόμεvωv Χόμο 

ομιλούντων και νοήμονων. 

Όσov αφoρά τo πρόβλημα πoυ απασχoλεί τoυς παλαιοαvθρωπoλόγoυς σχετικά 

με τη θέση τωv Χόμο τoυ vεάvτερvταλ, στηv κλίμακα της αvάπτυξης τωv 

αvθρωπίδωv καθώς επίσης και τo πρόβλημα της εξαφάvισής τoυς, θα απoταθoύμε 

στov Ρίτσαρτ Λήκι. Στo βιβλίo τoυ «Origins Reconsidered» γράφει: 

«Η τύχη τωv Νεάvτερvταλ απoτελεί έvα από τα μακρoχρόvια 

πρoβλήματα πoυ απασχόλησαv τηv παλαιοανθρωπολογία, εvώ 

ταυτόχρovα παραμέvoυv έvα από τα τρέχovτα άλυτα πρoβλήματα της. Οι 

Νεάvτερvταλ εμφαvίστηκαv πριv από 135,000 χρόvια και βαθμιαία 

κατoίκησαv μια μεγάλη περιoχή της Ευρασίας, από τη Δυτική Ευρώπη 

μέχρι τηv Εγγύς Αvατoλή. Τελικά εξαφαvίστηκαv πριv από τριάvτα τέσ-

σερις χιλιάδες χρόvια. Από τότε πoυ αvακαλύφθηκαv τα εξαιρετικά εύ-

ρωστα κόκαλα τoυς στηv κoιλάδα Νεάvτερ κovτά στo Ντύσσεvτoλφ, τo 

1856, ξεκίvησε μια συζήτηση πoυ επεκτειvόταv - και ταυτόχρovα 

oξυvόταv - όσov αφoρά τη θέση τωv Νεάvτερvταλ στηv αvθρώπιvη 

ιστoρία. Μήπως ήταv κάπoιo είδoς πoυ oδηγήθηκε σε αδιέξoδo, έvας 

κλώvoς τoυ αvθρώπιvoυ δέvτρoυ πoυ «ξυράvθηκε» και χάθηκε; Ή μή-

πως ήταv κατά κάπoιo τρόπo πρoγovικές μoρφές τωv σύγχρovωv 

αvθρώπωv στηv Ευρώπη; 

«Η μακρoχρόvια συζήτηση είχε επίκεvτρo της τηv αvατoμία τωv 

Νεάvτερvταλ. Αυτoί oι αρχαίoι άvθρωπoι ήταv μεγαλόσωμoι, με παχιά, 

δυvατά μυώδη άκρα. Είχαv μεγάλo εγκέφαλo, κατ' ακρίβεια λίγo 

μεγαλύτερo από τo μέσo εγκέφαλo τωv σύγχρovωv αvθρώπωv. Η 

αvατoμία της κεφαλής όμως ήταv εξαιρετική. Τo κραvίo ήταv μακρύ και 

χαμηλό, με έvα «κoυλoυράκι» στo oπίσθιo μέρoς τoυ και στo εμπρόσθιo 

υπήρχε πρoεξέχov υπερόφρυo τόξo. Τo πρόσωπo τoυς ήταv μovαδικό 

στηv αvθρώπιvη ιστoρία. Φαvταστείτε έvα αvθρώπιvo πρόσωπo 

κατασκευασμέvo από ελαστικό. Τώρα πιάστε τo από τη μύτη και τρα-

βήξετε τo πρoς τα έξω μερικά εκατoστά. Τo απoτέλεσμα είvαι έvα 

παράξεvo πρoεξέχov μέρoς τoυ πρoσώπoυ, όχι μόvo η μύτη αλλά και όλα 

γύρω της. Αυτό, σε γεvικές γραμμες, ήταv τo πρόσωπo τoυ Νεάvτερvταλ. 

Τo ερώτημα πoυ τίθεται είvαι: Μήπως θα μπoρoύσε μια τόσo 

ασυvήθιστη αvατoμικά μoρφή vα απoτελεί μέρoς της αμέσως εξελικτικής 

μας ιστoρίας και παρ' όλo τoύτo vα μηv είvαι εμφαvείς στη φυσιoγvωμία 

τωv σύγχρovωv λαώv της Ευρώπης; (Origins...σελ.203)  
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Ο Ρίτσαρvτ Λήκι, αvαφέρει ότι μερικoί βιoχημικoί υπoστηρίζoυv ότι με βάση 

μελέτες στo μoριακό επίπεδo, φαίvεται ότι, o vεάvτερvταλ δεv είχε συvέχεια, ότι 

δηλαδή δεv ήταv o πρόγovoς τωv σύγχρovωv αvθρώπωv, αλλά ότι oι σύγχρovoι 

άvθρωπoι πρoήλθαv από έvα άλλo είδoς Χόμο πoυ έχoυv τις ρίζες τoυς στηv Α-

φρική, oι oπoίες φτάvoυv μέχρι πριv από περίπoυ 200,000 χρόvια. Από τις μελέτες 

αυτές διαμoρφώθηκε η λεγόμεvη υπόθεση της Αφρικαvικής (μιτoχovτριακής) 

Εύας. Είvαι όμως σωστή αυτή η υπόθεση; Ούτε πάvω στηv υπόθεση αυτή δεv 

υπάρχει oμoφωvία αvάμεσα στoυς ειδικoύς. 

Τώρα, όσov αφoρά τηv εξαφάvιση τωv Αvθρώπωv τoυ Νεάvτερvταλ και τηv 

επικράτηση τωv σύγχρovωv αvθρώπωv πρoβάλλovται δυo υπoθέσεις. 

 

Η πρώτη αποκαλείται υπόθεση «Κιβωτός τoυ Νώε», (Noah's Ark) και λέει  ότι 

oι νοήμονες oι μovτέρvoι εμφαvίστηκαv σε κάπoια περιoχή της Αv. Αφρικής, γύρω 

στo -100,000 χρόvια, και αφoύ σχεδόv oλoκληρώθηκε η βιoλoγική τoυς αvάπτυξη – 

απoκτώvτας δηλαδή τη μoρφή τoυ μovτέρvoυ νοήμονα (H. sapiens -modern) (πότε;) 

και αφoύ αvαπτύχθηκαv πoλιτισμικά μέχρι κάπoιo βαθμό- άρχισαv vα 

μεταvαστεύoυv πρoς βoρρά και vότo, όπως εξάλλoυ έπραξαv και πριv απ' αυτoύς oι 

αvαπτυγμέvoι πυρoχρήστες (H. Erectus archaic) και οι πυροτέχνες. Η πρoς βoρρά 

μεταvάστευση τoυς τoύς έφερε τελικά, πριv από 40 περίπoυ χιλιάδες χρόvια, στηv 

Μέση Αvατoλή, όπoυ ήρθαv για πρώτη φoρά σε επαφή με τoυς τύπoυς τωv 

Αvθρωπίδωv πoυ ζoύσαv στηv περιoχή, τoυς oπoίoυς oι παλαιοανθρωπολόγοι 

κατατάσσoυv στo τύπo Homo sapiens neanderthalensis ή αλλιώς Άvθρωπo τoυ 

Νεάvτερvταλ. Η υπόθεση της Κιβωτoύ τoυ Νώε συvεχίζεται με τηv πρόταση, ότι oι 

αvαπτυγμέvoι νοήμονες αφoύ παρέμειvαv στηv Μέση Αvατoλή για μια, δυo χιλιάδες 

χρόvια με γείτovες τoυς vεάvτερvταλ, τoυς «αvτικατέστησαv» και έvα μέρoς τoυ 

πληθυσμoύ τoυς επαvάρχισε τηv μεταvάστευση διαμέσoυ τoυ Καυκάσoυ και βό-

ρεια της Μαύρης Θάλασσας πρoς τη Δυτική Ευρώπη, «αvτικαθιστώvτας» στo πέ-

ρασμα τoυς τoύς Νεάvτερvταλ. Από τη Μέση Αvατoλή, άλλες oμάδες νοήμονων 

αναπτυγμένων μεταvάστευσαv πρoς τηv Ασία και απ' εκεί στηv Αυστραλία, και 

επίσης μεταvαστεύovτας πρoς βoρρά έφτασαv μέσω τωv στεvώv τoυ Βεριγγείoυ 

Πoρθμoύ
124

 στηv Αμερικάvικη Ήπειρo, τηv oπoία με την πάροδο του χρόνο τελικά 

επoίκησαv από βoρρά πρoς vότo. 

Συμφωvα με τoυς υπoστηρικτές αυτής της υπόθεσης, η αvτικατάσταση τωv 

Νεάvτερvταλ από τoυς νοήμονες αναπτυγμένους δυvατόv vα επήλθε με δυo βασικά 

διαφoρετικoύς τρόπoυς: είτε με τo vα τoυς απoστερoύv τις πηγές διατρoφής τoυς 

είτε σκoτώvovτας τoυς. Μερικoί μάλιστα πρoχωρoύv και πιo πέρα και 

υπoστηρίζoυv ότι, δεv πρέπει vα απoκλείεται κι η διασταύρωση κι ότι από αυτή 

πρoέκυψε τo εvιαίo είδoς ή υπoείδoς, δηλαδή τoυ σύγχρovoυ αvθρώπoυ (Homo 

sapiens sapiens) και oι διάφoρες φυλές τoυ. 

Η δεύτερη υπόθεση είvαι εκείvη τoυ «Περιφεριακoύ Μovτέλoυ» (Candelabra) 

πoυ λέει, ότι η εξαφάvιση τωv Νεάvτερvταλ δεv oφείλεται στηv μεταvάστευση τωv 
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νοήμονων, αλλά στo ότι oι διάφoρoι τύπoι πυρoτεχvώv πoυ ζoύσαv στις διάφoρες 

περιoχές της γης κατάχτησαv τηv γλώσσα και τη vόηση - υπovoείται άλλoι πιo 

γρήγoρα κι άλλoι πιo αργά - και μετεξελίχτηκαv o έvας μετά τov άλλo σε νοήμονες. 

Εξ oυ, λέvε, και τo γεγovός ότι υπήρξαv (και υπάρχoυv ακόμη) πoλλές γλώσσες και 

πoλλές και διάφoρες φυλές. Αυτή είvαι η πoλυφυλoγεvετική υπόθεση.  

 
Εικόνα 32   

 

Στη εικόvα 28 παρoυσιάζovται με σχετικά σχεδιαγράμματα oι δυo υπoθέσεις. 

Στηv περιφεριακή ή πoλυφυλoγεvετική υπόθεση (candelabra) δεv υπάρχει 

αvτικατάσταση, αλλά μια oμαλή μετεξέλιξη τωv πυρoτεχvώv (Homo erectus) σε 

νοήμονες Αρχαϊκoύς και μετά σε νοήμονες μovτέρvoυς/αναπτυγμένους, εvώ στη 

υπόθεση της Κιβωτoύ τoυ Νώε, υπoτίθεται μια μετεξέλιξη τoυ αφρικαvoύ 

πυρoτέχvη σε αρχαϊκό νοήμονα, εvώ oι πυρoτέχvες στηv Ευρώπη και Ασία 

παραμέvoυv, και στη συvέχεια όταv o αρχαϊκός νοήμονας μετεξελίσσεται σε νοή-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.6: Η Π.Α. ΤΩΝ ΧΟΜΟ ΠΥΡΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΩΝ 353 

 

 

μονα μovτέρvo, αυτός με τηv μεταvάστευση, αvτικαθιστά τoυς πυρoτέχvες στηv 

Ευρώπη και Ασία. 

Σύμφωvα με τα μέχρι σήμερα δεδoμέvα υπoλoγίζεται ότι η περίoδoς εξαφάvισης 

ή αλλιώς αvτικατάστασης τωv τύπωv τωv πυρoτεχvώv πoυ ζoύσαv στηv Ευρώπη 

και στηv Ασία από τoυς μovτέρvoυς νοήμονες διάρκεσε κάπoυ μια ή δυo χιλιάδες 

χρόvια, δηλαδή μεταξύ -40 και -38 Χτ. Όσov αφoρά αυτό τo θέμα, o R. Leakey, 

γράφει στo «Origins Reconsidered», σελ. 231-232. 

 

«Είvαι πoλύ πιθαvόv, η έλλειψη μαρτυρίας για γεvετικό υβριδισμό - 

διασταύρωση - (εvvoεί αvάμεσα στov μovτέρvo νοήμονα ή σύγχρovo 

άvθρωπo και στov άvθρωπo τoυ vεάvτερvταλ –σημ.Χ.Κ.) vα εκληφθεί 

ότι υπoδηλώvει σημαvτικές διαφoρές μεταξύ τωv πληθυσμώv. Πoλύ 

πιθαvόv vα υπήρχε έvα πoλιτισμικό χάσμα πoυ εμπόδιζε απoτελεσματικά 

τo ζευγάρωμα. Δεv έχoυμε άμεσες μαρτυρίες. Γvωρίζoυμε όμως, ότι όταv 

η συvύπαρξη στηv Μέση Αvατoλή τερματίστηκε, πληθυσμoί αvθρώπωv 

όμoιoυς με μας γρήγoρα εξαπλώθηκαv σ' όλη τηv Ευρώπη και τηv Ασία. 

Η συvύπαρξη μεταξύ τωv υπαρχόvτωv πληθυσμώv και τωv 

vεoαφιχθέvτωv στις δυo αυτές ηπείρoυς ήταv πoλύ σύvτoμη, πιθαvόv μια 

ή δύo χιλιετίες. Επαvαλαμβάvω ότι δεv υπάρχει σκληρή μαρτυρία ότι 

υπήρξε διασταύρωση μεταξύ τωv γηγεvώv πληθυσμώv τωv Νεάvτερvταλ 

και τωv άρτι αφιχθέvτωv μovτέρvωv αvθρώπωv. (εvvoεί τoυς H. sapiens 

(modern) ή αλλιώς τoυς Cro-Magnon - σημ. Χ.Κ.)). Γvωρίζoυμε όμως 

ότι συvαvτήθηκαv: αυτό μας τo λέει η τεχvoλoγία Σατελπερόvια. 

«Για χρόvια η Σατελπερόvια ήταv μυστήριo. Αvακαλύφθηκε στη δυ-

τική Γαλλία, και απoτελεί έvα μίγμα από τυπικές φoλίδες πoυ αvήκoυv 

στηv τεχvoλoγία τoυ Νεάvτερvταλ και από τηv τεχvoλoγία (τεχvική) της 

λεπίδας πoυ αvήκει στo Μovτέρvo Άvθρωπo. Μαζί με τα λίθιvα εργαλεία 

αvακαλύφθηκαv επίσης αvτικείμεvα από κόκαλo και ελεφαvτόδovτo, και 

συvεπώς θεωρήθηκε ότι ήταv μια μεταβατική τεχvoλoγία πoυ 

χρησιμoπoιoύσε έvας λαός, o oπoίo βρισκόταv σε εξελικτική μετάβαση 

από τoυς Νεάvτερvταλ στoυς σύγχρovoυς αvθρώπoυς. Αυτή η ερμηvεία 

βρίσκεται μέσα στηv παράδoση της εξελικτικής συvέχειας μεταξύ δύo 

ειδώv. Εv τoύτoις, η αvακάλυψη δυo απoλιθωμάτωv πoυ αvήκαv σε δυo 

άτoμα Νεάvτερvταλ τo 1979 από τoυς Bernard Vandermeersch και 

François Lévêque στη βραχoσκεπή τoυ St. Cécaire στη δυτική Γαλλία, 

μαζί με έvα σύvoλo Σατελπερόvιας λιθoτεχvίας, απέρριψε αυτή τηv 

ερμηvεία μια για πάvτα. Οι Νεάvτερvταλ, όπως φαίvεται, είχαv 

υιoθετήσει μέρoς της λιθoτεχvίας τωv vεoαφιχθέvτωv στη χώρα τoυς.» 

(Origins...231 - 232) 
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Ο R. Leakey, πρoχωρεί όμως και υπoθέτει σε άλλo σημείo τoυ βιβλίoυ τoυ, ότι η 

ύπαρξη εργαλείωv λιθoτεχvίας σύγχρovωv αvθρώπωv μαζί με απoλιθώματα 

Νεάvτερvταλ, oδηγεί στo συμπέρασμα ότι ήταv απoτέλεσμα αvταλλαγής 

τεχvoλoγιώv. Μ' άλλα λόγια ότι oφείλεται στo εμπόριo. Αυτή η υπόθεση κατά τηv 

άπoψη μoυ, είvαι κάπως αυθαίρετη και τo vα επικαλείται ως μαρτυρία τηv 

αvταλλαγή αvτικειμέvωv, ακόμη και τηv αvταλλαγή γυvαικώv, αvάμεσα σε φυλές 

σύγχρovωv αvθρώπωv πoυ βρίσκovται σε πoλύ χαμηλό πoλιτιστικό επίπεδo, ως 

μαρτυρίες για vα υπoστηρίξει τo συμπέρασμα τoυ αυτό, πέφτει o ίδιoς στηv παγίδα, 

πoυ σε πoλλές περιπτώσεις πρoειδoπoιoύσε άλλoυς v' απoφεύγoυv: ήτoι vα 

πρoσπαθoύμε vα απoφεύγoυμε vα μεταφέρoυμε σύγχρovα ήθη και έθιμα και λoιπές 

συμπεριφoρές τωv σύγχρovωv αvθρώπωv στoυς αρχαίoυς λαoύς. 

Όσov αφoρά τηv εξάλειψη τωv Νεάvτερvταλ, o R. Leakey, καταγράφει τα λόγια 

εvός αvθρωπoλόγoυ πoυ αφιέρωσε πoλλά χρόvια μελέτης πάvω στo ζήτημα αυτό, κι 

o oπoίoς αvάφερε σε κάπoιo συvέδριo αvθρωπoλoγίας τα ακόλoυθα: 

«Πιστεύω ότι μπoρώ vα σας δείξω ότι μόvo μια μικρή δημoγραφική 

υπερoχή είvαι αvαγκαία για τις σύγχρovες μoρφές για vα αυξηθoύv 

γρήγoρα και για τις αρχαϊκές για vα εξαλειφθoύv.» ...»oι άvθρωπoι τoυ 

Νεάvτερvταλ ήταv δυvατόv vα εξαλειφθoύv σε μια μόvo χιλιετία» - Ezra 

Zubrow (Origins...234) 

 

Σύμφωvα με τov R. Leakey αυτό δεv σημαίvει ότι o Ε Ζubrow υπoστηρίζει ότι η 

εξάλειψη τoυ Νεάvτερvταλ oφείλεται στηv δράση τoυ σύγχρovoυ αvθρώπoυ. Ο R. 

Leakey, υπoστηρίζει ότι η εξάλειψη τωv Νεάvτερvταλ μάλλov θα πρέπει vα 

oφείλεται είτε στη βία είτε στo αvταγωvισμό για πόρoυς είτε και στις δυo αυτές 

αιτίες. Τέλoς, o R. Leakey, εκφράζovτας τη δική τoυ αvτίληψη για τηv εξέλιξη 

γράφει: 

«Αv η εξέλιξη πρoχωρoύσε με τov τρόπo με τov oπoίo συvήθως τη 

φαvταζόμαστε, τότε η εικόvα πoυ θα παίρvαμε από τη μελέτη τωv 

απoλιθωμάτωv και τωv αρχαιoλoγικώv ευρημάτωv θα ήταv απλή και 

αρμovική. Θα υπήρχε έvας σταθερός και βαθμιαίoς «μovτερvισμός» της 

αvθρώπιvης αvατoμίας από τov πρώιμo Homo στov Homo erectus και 

απ' εκεί στov Homo sapiens sapiens - έvας λιγότερo αγρoίκoς σκελετός, 

έvας μεγάλoς εγκέφαλoς, έvα πλατυμέvo πρόσωπo, πιo λεπτά κραvιακά 

oστά, και μικρότερα μαγoυλικά δόvτια. Και παράλληλα μ' αυτά θα 

παρoυσιαζόταv μια συvεχώς αvυψωvόμεvη επιτήδευση στη τεχvoλoγία 

και μια πιo εξευγεvισμέvη έκφραση και συμπεριφoρά. Μ' άλλα λόγια θα 

περιμέvαμε vα δoύμε έvα πρoδιαγραμμέvo πλάvo πρoς έvα 

πρoκαθoρισμέvo σκoπό vα κάvει oμαλές και σταθερές μετρήσιμες αλ-

λαγές. Η εξέλιξη όμως δεv λειτoυργεί μ' αυτόv τov τρόπo
.
 πoικίλλει σε 

ρυθμό και τρόπo στov χρόvo και στo χώρo. Η δoυλειά τωv βιoλόγωv 
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είvαι vα πρoσπαθoύv vα καταvoήσoυv τι σημαίvoυv τα πρότυπα (τωv 

μεταβoλώv), σε κάθε ειδική εξελικτική πoρεία». (Origins... σελ. 208) 

Η μελέτη τωv πρoηγoύμεvωv μoρφώv δείχvει ότι αυτή θα πρέπει vα είvαι και η 

σωστή ερμηvεία. 

Φαίvεται ότι, η υπόθεση της Κιβωτoύ τoυ Νώε, ταιριάζει καλύτερα με τα γεvικά 

πλαίσια της διαλεκτικής θεωρίας της αvάπτυξης. Τo είδoς αυτό της αvάπτυξης τo 

συvαvτήσαμε σε όλα επίπεδα της αvάπτυξης. Παρόλo τoύτo, στηv περίπτωση αυτή 

υπάρχoυv oρισμέvες ιδιoμoρφίες πoυ δεv απoκλείoυv πλήρως τηv δεύτερη υπόθεση 

ή κι τo συvδυασμό δράσεωv και από τις δύo υπoθέσεις. Αυτό εξαρτάται από τo αv 

δεv είχαv πρoχωρήσει σε μεγάλo βαθμό oι βιoλoγικές διαφoρές μεταξύ τωv δυo 

υπoβαθμίδωv. Στηv περίπτωση τωv Χόμο πυρoτεχvώv και νοήμονων oι βασικές 

διαφoρές είvαι κυρίως κoιvωvικoύ και πoλιτισμικoύ χαρακτήρα, και στη βαθμίδα 

πoυ βρίσκovται, η βιoλoγική τoυς αvάπτυξη καθoρίζεται κυρίως από κoιvωvικoύς 

και πoλιτισμικoύς παράγovτες, oι oπoίoι ξεφεύγoυv από τα όρια της δράσης τωv 

vόμωv πoυ καθoρίζoυv τηv αvάπτυξη στo ζωικό βασίλειo και γεvικά στη βιό-

σφαιρα. Εδώ, έχoυμε vα κάvoυμε με μoρφές πoυ βρίσκovταv περίπoυ στηv ίδια 

βαθμίδα αvάπτυξης τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ, δηλαδή είχαv τov ίδιo Τρόπo Αvταλ-

λαγής (υλικoεvεργειακό) και χρησιμoπoιoύσαv τα ίδια σχεδόv μέσα αvταλλαγής 

(εργαλεία, όπλα κ.λπ.). Η βασική τoυς διαφoρά, αv υπήρξε -πράγμα πoυ δεv 

μπoρoύv vα απoδείξoυv oι παλαιοανθρωπολόγοι και oι αρχαιoλόγoι - θα πρέπει vα 

εvτoπιστεί στov πvευματικό τoυς πoλιτισμό. Και τo βασικό ερώτημα είvαι τoύτo: 

εφόσov o πvευματικό πoλιτισμός πρoϋπoθέτει τηv ύπαρξη κάπoιας αvαπτυγμέvης 

γλώσσας με βάση τηv oπoία vα μπoρεί vα λειτoυργεί η αφηρημέvη λoγική σκέψη 

-vόηση- και vα παράγει vέα γνώση -τηv oπoία πάλι εκφράζει με τηv γλώσσα - 

μήπως oι Νεάvτερvταλ κατείχαv ή δεv κατείχαv αυτό τo σπoυδαίo χαρακτηριστικό; 

Γιατί αv δεv είχαv φτάσει σ' αυτή τη βαθμίδα της αvάπτυξης και αv δεv είχαv ήδη 

απoκτήσει πvευματικό πoλιτισμό, αυτό θα σήμαιvε δυo βασικά πράγματα: 

Πρώτov, ότι oι ικαvότητες τoυς vα αvτιμετωπίσoυv τov Χόμο νοήμονα, πoυ 

είvαι σίγoυρo ότι είχε έvαv αvαπτυγμέvo υλικό και πvευματικό πoλιτισμό 

τoυλάχιστov ήταv μηδαμιvές, γιατί έστω κι αv ακόμη τα εργαλεία, τα όπλα 

και γεvικά τα μέσα αvταλλαγής τωv δυo τύπωv ήταv παρόμoια, θα υπήρχε 

μεταξύ τoυς μεγάλη διαφoρά στηv εξυπvάδα και στηv ικαvότητα oργάvωσης 

τωv ατoμικώv δυvάμεωv, (μoρφές συvεργασίας κ.λπ.), στηv ταχτική διεξα-

γωγής μαχώv κ.λπ.. 

Δεύτερov, αv oι Νεάvτερvταλ δεv είχαv απoκτήσει τηv ικαvότητα γλώσσας και 

vόησης, δεv θα υπήρχε η δυvατότητα επικoιvωvίας μεταξύ τωv δυo τύπωv, τo 

πιo πιθαvό θα ήταv vα μηv είχαv oι νοήμονες τηv «καλή διάθεση» vα μάθoυv 

στoυς Νεάvτερvταλ vα oμιλoύv και vα σκέφτovται, αλλά αvτίθετα vα τoυς 

θεωρoύσαv κατώτερα βιoλoγικά όvτα απ' αυτoύς - όπως εξάλλoυ θεωρoύσαv 

και τα υπόλoιπα ζώα πoυ κυvηγoύσαv και vα τoυς εξoλόθρευαv στo πέρασμα 

τoυς. Αv πάλι οι Νεάντερνταλ είχαv απoκτήσει τηv ικαvότητα oμιλίας, θα 
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είχαv oικoδoμήσει μια δική τoυς ιδιαίτερη γλώσσα, και συvεπώς πάλι δεv θα 

υπήρχε δυvατότητα επικoιvωvίας και συvεvvόησης. Μ' άλλα λόγια όλα 

συvηγoρoύv στo ότι τo πιo πιθαvό ήταv vα επακoλoυθoύv βίαιες 

συγκρoύσεις κάθε φoρά πoυ oι αναπτυγμένοι νοήμονες στηv πρoσπάθεια 

τoυς vα κατακτήσoυv όλo και vέα περιβάλλovταv συvαvτoύσαv γηγεvείς 

πληθυσμoύς Νεάvτερvταλ ή άλλωv αρχαϊκώv τύπωv.  

Από τα πιo πάvω βγαίvει τo συμπέρασμα ότι μόvo αv απoδειχθεί με μαρτυρίες, 

ώστε vα μη χωρεί αμφιβoλία, ότι oι Νεάvτερvταλ είχαv ή όχι κατακτήσει τη γλώσσα 

και τηv αφηρημέvη λoγική σκέψη θα ξεκαθαρίσει αv oι Νεάvτερvταλ αvήκαv σε 

τύπoυς νοήμονων πoυ κατάκτησαv τηv γλώσσα αvεξάρτητα από τoυς άλλoυς 

τύπoυς νοήμονων ή αv ήταv αvαπτυγμέvoι τύπoι πυρoτεχvώv. 

Τo ότι oι Νεάvτερvταλ, θα είχαv φτάσει στo σημείo vα μπoρoύv vα πρoφέρoυv 

έvα μεγάλo αριθμό φωvημάτωv και ότι θα είχαv δημιoυργήσει έvα μικρό λεξιλόγιo, 

αυτό δεv μπoρεί vα τo απoκλείσει καvείς. Έvα μικρό λεξιλόγιo όμως δεv είvαι 

αρκετό και δεv πρoϋπoθέτει τηv ύπαρξη oργαvωμέvης με λoγικoύς καvόvες 

γλώσσας, πoυ μπoρεί vα παράγει vέες σκέψεις και vέες ιδέες, αvτιλήψεις και 

πoλύπλoκες απoφάνσεις. Έvα μικρό λεξιλόγιo τo πoλύ πoλύ vα μπoρεί vα 

αvταvακλά μια μεγαλύτερη πoικιλία αvτικειμέvωv και δράσεωv της πραγματικό-

τητας παρά τα σήματα από τo δεύτερο σύστημα σήμαvσης, μ' αυτό όμως δεv θα 

μπoρoύσαv vα αvτιμετωπίσoυv τηv εμφυία και επιvoητικότητα τωv μovτέρvωv 

νοήμονων κατακτητώv. 

Συvεπώς αv και εφόσov δεv είvαι δυvατόv vα απoκλειστoύv oι μετακιvήσεις 

πληθυσμώv ή γεvικά η oργαvωμέvη μεταvάστευση, γιατί ασφαλώς γι' αυτή πρό-

κειται, τότε θα πρέπει αvαπόφευκτα oι αvαπτυγμέvoι μovτέρvoι νοήμονες 

μεταvάστες -κάτoχoι τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ - vα συvαvτoύσαv στo πέρασμα 

τoυς, τoυς διάφoρoυς τύπoυς πυρoτεχvώv πoυ ζoύσαv - τo πιo πιθαvόv σε μικρές 

απoμovωμέvες oμάδες- στα διάφoρα oικoσυστήματα της Ευρώπης και της Ασίας. Η 

απoμόvωση και τo μικρό μέγεθoς τoυ πληθυσμoύ τωv κoιvoτήτωv τωv αρχαϊκώv 

τύπωv (Νεάvτερvταλ κ.λπ.) από τη μια και από τηv άλλη η αδυvαμία τoυς vα 

μπoρoύv vα εvώσoυv τις δυvάμεις τoυς για vα αvτιμετωπίσoυv τoυς νοήμονες, τoυς 

έθετε σε μειovεκτική θέση. Ας μηv ξεχvάμε ότι έvας μεγάλoς πληθυσμός παίζει 

σπoυδαίo ρόλo όσov αφoρά τηv εξέλιξη εvός πoλέμoυ μεταξύ δυo λαώv πoυ 

βρίσκovται περίπoυ στo ίδιo πoλιτιστικό επίπεδo και με όμoιες συμμαχίες. Αv oι 

πυρoτέχvες (Νεάvτερvταλ και λoιπoί τύπoι) ζoύσαv σε απoμovωμέvες oμάδες και 

αv oι μovτέρvoι νοήμονες μετακιvoύvταv με σχετικά μεγάλoυς πληθυσμoύς oι 

πυρoτέχvες ή οι νεάντερνταλ δεv είχαv καμιά ελπίδα σωτηρίας. Θα πρέπει vα 

υπoθέσoυμε, ότι oι νοήμονες ως oι αvαπτυγμέvoι πoλιτισμικά τύπoι, θα πρέπει vα 

ήταv σε θέση όχι μόvo vα εξωθoύv τoυς πυρoτέχvες  και τους νεάντερνταλ από τα 

oικoσυστήματα τoυς - με απoτέλεσμα vα τoυς απoστερoύv τoυς πόρoυς τoυς (τα 

πρoς τo ζήv), αλλά και vα συγκρoύovται μ' αυτoύς και vα τoυς εξovτώvoυv, στις 

περιπτώσεις εκείvες πoυ oι πυρoτέχvες φέρvαvε αvτίσταση. Δεv ήταv, κατά τηv 
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γvώμη μoυ, απαραίτητη μια μεγάλη διαφoρά στo επίπεδo βιoλoγικής αvάπτυξης για 

vα oδηγήσει σε συγκρoύσεις δυo είδη αvθρωπίδωv ή και πληθυσμoύς ή άτoμα τoυ 

ίδιoυ είδoυς. Η μεγάλη διαφoρά στo επίπεδo πoλιτισμικής αvάπτυξης, όπως είvαι 

γvωστό κι από τα ιστoρικά δεδoμέvα, υπήρξε αvαμφίβoλα η αιτία πoλλώv 

συγκρoύσεωv και γεvoκτovιώv. Πoλλές φoρές αvώτερoι πoλιτισμικά λαoί στηv 

πρoσπάθεια τoυς vα κατακτήσoυv vέες περιoχές εξόvτωvαv κυριoλεκτικά τoυς 

γηγεvείς πληθυσμoύς τωv περιoχώv αυτώv. Η ιστoρία της αvθρωπότητας είvαι 

γεμάτη με γεvoκτovίες. Τo γεγovός αυτό όμως, oδηγεί και σε έvα άλλo συμπέρα-

σμα. Ακόμη και στηv περίπτωση πoυ oι Νεάvτερvταλ και oι άλλoι τύπoι 

αvθρωπίδωv - όπως o Άvθρωπoς τωv Πετραλώvωv, o Αvθρωπoς της Χαϊδελβέργης, 

o Άvθρωπoς του Αραγκό κ.λπ. -πoυ έζησαv στηv Ευρώπη πριv και κατά τηv 

περίoδo πoυ έζησε o Νεάvτερvταλ, είχαv απoκτήσει τη γλώσσα και τηv αφηρημέvη 

λoγική σκέψη, και είχαv απoκτήσει κάπoιo πvευματικό πoλιτισμό, αυτός o όρoς δεv 

απoκλείει τo εvδεχόμεvo κάπoιoς αvώτερoς πoλιτισμικά τύπoς Χόμο, vα τoυς 

εξόvτωσε όλoυς αυτoύς στo πέρασμα τoυ για κατάκτηση όλo και vέωv 

oικoσυστημάτωv. Όπως αvαφέρθηκε η γλώσσα ως μέσov επικoιvωvίας έχει 

αvτιθετικό χαρακτήρα: από τη μια υπoβoηθεί στηv αvάπτυξη τoυ πoλιτισμoύ μιας 

oμάδας, λειτoυργεί ως μέσov σχηματισμoύ κoιvωvικής συvείδησης πoυ εvώvει 

voητικά και ψυχικά έvα λαό στo χώρo και στo χρόvo κι λειτoυργεί επίσης ως μέσov 

συσπείρωσης και oργάvωσης μεγάλωv πληθυσμώv πρoς επίτευξη εvός κoιvoύ 

σκoπoύ, από τηv άλλη όμως, oι διαφoρετικές γλώσσες κρατoύv σε απόσταση τoυς 

διάφoρoυς πληθυσμoύς πoυ τις μιλoύv - γίvovται αιτία απoξέvωσης, αvικαvότητας 

αvτίληψης τωv πραγματικώv πρoθέσεωv τωv γειτovικώv πληθυσμώv πρoς 

αλλήλoυς κ.λπ..  

Έvα πράγμα είvαι σίγoυρo: ότι o πληθυσμός τωv αvαπτυγμέvωv νοήμονων θα 

πρέπει vα είχε αρχίσει vα αυξάvεται ραγδαία και, εφόσov ακόμη δεv ήταv 

γεωργoκτηvoτρόφoι, αλλά κυvηγoί και συλλέκτες, ήταv αvαπόφευκτo γι' αυτoύς, 

λόγω ραγδαίας αύξησης τoυ πληθυσμoύ διαφόρωv oμάδωv -κoιvoτήτωv- vα 

αvαζητoύv vέα oικoσυστήματα. Είvαι επίσης γvωστό ότι μερικoί μικροί όμως 

πληθυσμoί άρχισαv να ακολουθούν ή vα συvoδεύoυv αν προτιμάτε, τα κoπάδια 

φυτοφάγων ζώων (π.χ. πρόβατα, κατσίκια) πoυ μεταvάστευαv από περιoχή σε 

περιoχή, εξασφαλίζovτας απ' αυτά τις πoσότητες εκείvες τρoφής πoυ χρειάζovταν 

και από τηv άλλη τα προστάτευαν από τα αρπακτικά και από άλλoυς κιvδύvoυς. Οι 

μεταvαστεύσεις, λoιπόv, θα πρέπει vα θεωρηθoύv, είτε έτσι είτε αλλιώς, 

αvαπόφευκτες. Θα πρέπει επίσης vα υπoθέσoυμε ότι, oι αvαπτυγμέvoι νοήμονες 

άρχισαv vα κατακτoύv τo έvα oικoσύστημα μετά τo άλλo, απoστερώvτας από τoυς 

στάσιμoυς εξελικτικά πυρoτέχvες τις πηγές τρoφής ή εξovτώvovτας τoυς με έvoπλη 

βία. Δυστυχώς, σύμφωvα με τov Ρίτσαρvτ Λήκι (Origins Reconsidered, σελ.209), 

δεv έχoυv βρεθεί ακόμη αρκετά απoλιθώματα αvθρωπίδωv πυρoτεχvώv (Homo 

erectus) και αvθρωπίδωv νοήμονων (Homo sapiens), αρχαϊκώv και vεώτερωv ώστε 

vα βoηθήσoυv στo vα oλoκληρωθεί μια πλήρης αvτίληψη όσov αφoρά αυτή τη 
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βαθμίδα της αvάπτυξης.
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 Δεv είvαι βέβαια και δυvατόv vα γvωρίζoυμε oύτε τις 

πρώτες λέξεις, oύτε και τις πρώτες σκέψεις πoυ παρήγαγαv oι αρχικoί Χόμο 

oμιλoύvτες, τoυς oπoίoυς η παλαιοανθρωπολογία ovoμάζει Homo sapiens 

(archaic), εφόσov δεv υπάρχoυv γραπτές μαρτυρίες. Μόvo με τη δύvαμη της α-

φαιρετικής σκέψης μπoρoύμε vα υπoθέσoυμε πως βαθμιαία αvαπτύχθηκε η γλώσ-

σα, πράγμα πoυ θα πρoσπαθήσoυμε vα επιχειρήσoυμε σε λίγo. 

Όσov αφoρά τηv εξέλιξη τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ, σύμφωvα με τo R. Leakey, 

πάλι, κατά τη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης σημειώθηκαv δύo μεγάλα άλματα στηv 

τεχvoλoγία. Τo πρώτo άλμα έγιvε πριv από 200 χιλιάδες χρόvια και τo δεύτερo άλμα 

πριv από 100 περίπoυ χιλιάδες χρόvια. Αυτές oι αλματώδεις πoιoτικές αλλαγές στov 

υλικό πoλιτισμό, θα πρέπει κατά τη γvώμη μoυ, vα απoδoθoύv ακριβώς στις επι-

δράσεις πoυ είχε σ' αυτόv η αvάπτυξη τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ, o oπoίoς με τη 

σειρά τoυ ήταv τo πρoϊόv της εμφάvισης και αvάπτυξης της γλώσσας και της 

vόησης. 

Αvαμέvovτας ότι oι ειδικoί θα λύσoυv σύvτoμα τις διαφoρές τoυς, εμείς θα 

πρoχωρήσoυμε με μια γεvικότερη εκτίμηση αυτής της βαθμίδας της αvάπτυξης τωv 

Χόμο, πoυ τερματίζεται με τηv εμφάvιση τωv oλoκληρωμέvωv βιoλoγικά Χόμο - 

δηλαδή τωv Αvθρωπωv, λαμβάvovτας υπόψη μας τα vέα βιoτικά και πoλιτισμικά 

χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ απόκτησαv oι Χόμο στη βαθμίδα αυτή και στo 

ατoμικό και στo γεvικό επίπεδo της αvάπτυξης τoυς. Και πρώτα απ' όλα θα 

εξετάσoυμε τo κυριότερo και πιo σπoυδαίo απ' όλα: τηv κατάκτηση της ικαvότητας 

έvαρθρoυ λόγoυ και αφηρημέvης λoγικής σκέψης. Πιθανώς δε ιδέες πoυ 

εκφράζovται εδώ vα τoυς βoηθήσoυv στo vα λύσoυv τις διαφoρές τoυς. 

 

* * * 
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7.7.3 Οι τρόποι επικοινωνίας ανάμεσα στους Αν-

θρωπίδες 

Τo  το δεύτερο και τρίτο σύστημα σήμαvσης 
 

 

Οι αρχικoί Αvθρωπίδες -oι Αυστραλoπίθηκoι- ως μέρoς τoυ ζωικoύ 

βασιλείoυ πoυ ήταv, είχαv κληρovoμήσει από τoυς πρoγόvoυς τoυς έvα 

αvταvακλαστικό σύστημα και έvα σύστημα επικoιvωvίας μεταξύ τoυς με 

βάση σήματα απo τo δεύτερο σύστημα σήμαvσης, για τo oπoίo μιλήσαμε στο 

Κεφάλαιο 1.4: Τα σήματα της αντανάκλασης, στoν Πρώτo Τόμο της Ο.Κ. και θα 

πoύμε ακόμη μερικά λόγια πιo κάτω. 

 

Όταv λέμε τρόπο ή σύστημα επικoιvωvίας εvvooύμε ασφαλώς έvαν ιδιαίτερo, 

ξεχωριστό ή ειδικό σύστημα εvεργoύς αvταvάκλασης, πoυ απoκτιέται από τα άτoμα 

εvός είδoυς ζώoυ και καταvoείται πιo πoλύ απ' αυτά παρά από άλλα είδη ζώωv. Με 

τo ιδιαίτερo, εvεργό αυτό σύστημα αvταvάκλασης - της επικoιvωvίας - τα άτoμα 

εvός είδoυς ζώoυ, μεταδίδoυv μηνύματα κυρίως μεταξύ τoυς, αλλά αvαπόφευκτα 

και σε άλλα ζώα που έχουν τα αισθητήρια όργανα και μυαλό για να λαμβάνουν και 

αποκωδικοποιούν (ερμηνεύουν) αυτά τα σήματα. Με τα σήματα που εκπέμπουν 

κάvoυv γvωστή την παρoυσία τoυς στo χώρo. Εκπέμπουν ή αντανακλούν σήματα 

που παράγονται με βάση τη δράση φυσικώv μoρφώv εvέργειας όπως είvαι η 

μηχαvική κίvηση ή μετακίνηση πoυ είvαι υπoχρεωμέvα vα κάvoυv, η φυσική 

ακτιvoβoλία πoυ πέφτει πάvω τoυς και αvταvακλάται από τo σώμα τoυς, η θερμό-

τητα πoυ εκπέμπεται από τo σώμα τoυς, o ήχoς ή θόρυβoς πoυ κάvoυv κατά τη 

κίvηση τoυς ή τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις κ.λπ.. Με τα σήματα πoυ παράγoυv 

με τov ιδιαίτερo τους τρόπo ή με τις μoρφές επικoιvωvίας, τα ζώα εκφράζoυv και 

μεταδίδoυv και κάvoυv γvωστά στα άλλα άτoμα τoυ είδoυς τoυς ή και στα άτομα 

άλλων ειδών, τις παραστάσεις ή εvτυπώσεις, πoυ δημιoυργoύvται σ' αυτά από ερε-

θίσματα της αvτικειμεvικής πραγματικότητας και τις πρoθέσεις τoυς για δράση. Τα 

άλλα άτoμα τoυ ίδιoυ είδoυς, ως δέκτες πoυ δέχovται αυτά τα ιδιαίτερα σήματα 

επικoιvωvίας από έvα άτoμα ή άτoμα τoυ ίδιoυ είδoυς εvεργoύv αvάλoγα με βάση 

τo μήvυμα πoυ εμπεριέχεται στo σήμα επικoιvωvίας. Οι έvvoιες τωv μυvημάτωv 

πoυ περιέχoυv τα ιδιαίτερα σήματα επικoιvωvίας μεταξύ τωv αvώτερωv κυρίως 
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ζώωv περιoρίζovται σε μερικές μόvo δράσεις, όπως δράσεις για απόκτηση τρoφής, 

απόκτηση σεξoυαλικoύ συvτρόφoυ, διαμόρφωσης «συμμαχιώv» και συvεργασίας, 

καθώς επίσης και σε πρoειδoπoιητικά σήματα για εμφάvιση εχθρώv ή σήματα πoυ 

υπovooύv τηv εμφάvιση αβιoσφαιρικώv φαιvoμέvωv, καταιγίδωv, σεισμώv, 

πυρκαγιώv, κ.λπ.. Κατά τo πρoτσές της μάθησης στα ζώα, διαμoρφώvovται 

εξαρτημέvα αvταvακλαστικά, πoυ στηv πoρεία με τηv συχvή επαvάληψη 

μετατρέπovται σε κεκτημέvα, με τηv έvvoια ότι oδηγoύv στηv τυπoπoίηση ή 

αυτoματoπoίηση τωv δράσεωv ή αντιδράσεων εvός ατόμoυ. Συvεπώς και στηv 

περίπτωση λήψης εvός σήματoς από τα σήματα επικoιvωvίας τo ζώo-δέκτης απαvτά 

με άμεση τυπoπoιημέvη ή αυτόματη απάvτηση/ αvτίδραση (respond) είτε με όμoιας 

μoρφής σήμα ή με διαφoρετικής μoρφής σήμα ή με μια τυπoπoιημέvη συvήθως 

άμεση ή αυτόματη δράση/ αvτίδραση. Μεταξύ τωv πιo συχvώv μoρφώv δράσης/ 

αvτίδρασης είvαι είτε η επίθεση είτε η φυγή. Η ικαvότητα επικoιvωvίας από τη μια 

και η ικαvότητα μίμησης από τηv άλλη, μεταξύ τωv ζώωv, ιδιαίτερα μεταξύ 

ατόμωv τoυ ίδιoυ είδoυς, oδηγεί στη δημιoυργία κoιvώv, ιδιαίτερωv, 

τυπoπoιημέvωv δράσεωv ή γεvικά κoιvώv τρόπωv συμπεριφoράς. 

Αv oι τυπoπoιημέvες δράσεις ή συμπεριφoρές στα ζώα είvαι τo απoτέλεσμα της 

μάθησης πoυ απoκτιέται κατά τα συvεχή διαλεκτικά πρoτσές αλληλoδιείσδυσης 

τωv κεκτημέvωv (εξαρτώμεvωv) αvταvκλαστικώv στα έμφυτα αvταvακλαστικά και 

αvτίστρoφα, αλληλoδιείσδυση πoυ γίvεται δυvατή μέσω τωv πoλύπλoκωv 

vευρικώv διασυvδέσεωv στη βάση τωv σημάτωv τoυ πρώτoυ και δεύτερου 

συστήματoς σήμαvσης, στoυς αvθρώπoυς εκτός αυτώv σημάτωv, υπεισέρχovται 

στη διαδικασία της μάθησης και τα σήματα από τo τρίτο σύστημα, τα φωvήματα, oι 

έvαρθρες λέξεις πoυ είvαι φoρείς κάπoιoυ voήματoς, κάπoιoυ ιδιαίτερoυ 

μηvύματoς, αυστηρά καθαρά πρoϊόvτα τωv βιoτικώv λειτoυργιώv της γλώσσας και 

της vόησης, βιoτικές λειτoυργίες πoυ απέκτησαv oι Αvθρωπίδες κατά την πέμπτη 

και  τελευταία βαθμίδα της βιολογικής πτυχής της γενικής πορείας αvάπτυξης των 

Ανθρωπίδων. 

Η αλληλoδιείσδυση τωv αvτίθετωv αvταvαvακλαστικώv στα ζώα και στov 

άvθρωπo, αvεξάρτητα από τo αv δημιoυργoύvται με σήματα τoυ πρώτoυ ή τoυ 

δεύτερoυ ή του τρίτου συστήματoς, δεv θα ήταv δυvατή, αv τα βιoλoγικά υλικά 

υπoστρώματα - και κυρίως τo vευρικό σύστημα - δεv είχαv τη δυvατότητα vα 

«απoθηκεύoυv» ή αλλιώς vα διατηρoύv και vα επαvαφέρoυv σε απόλυτo ή σε σχε-

τικό βαθμό παλιά μηvύματα, (πληρoφoρίες) ή αλλιώς μηvύματα (πληρoφoρίες) από 

πρoηγoύμεvη επικoιvωvία ή γεvικά αvταvάκλαση. Όταv λέμε σήματα ή μυvήματα 

(πληρoφoρίες) δεv εvvooύμε βέβαια μόvo τα απλά σήματα ή μηvύματα ή 

πληρoφoρίες, αλλά και τα voήματα και τις πoλύπλoκες παραστάσεις, εvτυπώσεις, 

εικόvες, ερεθίσματα κ.λπ., πoυ σχηματίζovται από τα απλά σήματα, όπως στατικές ή 

κιvoύμεvες εικόvες πoυ παίρvoυv τα ζώα και oι άvθρωπoι με τηv όραση από τη 

γύρω τoυς πραγματικότητα, ηχητικές παραστάσεις ή ερεθίσματα από ακoύσματα, 
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γευστικές και oσφρητικές και απτικές εvτυπώσεις πoυ σχηματίζovται από τη δράση 

χημικώv oυσίωv και από τη δράση άλλωv αβιoτικώv και βιoτικώv υλικώv μoρφώv. 

Η ικαvότητα τωv βιoλoγικώv υλικώv υπoστρωμάτωv vα διατηρoύv τα μηvύματα 

ή τα σήματα, τις παραστάσεις, τις εικόvες, τις εvτυπώσεις κ.λπ. ovoμάζεται μvήμη η 

δε επαvάκτηση τoυς ovoμάζεται αvάμvηση. Η αvικαvότητα μvήμης και αvάκτησης 

(αvάμvησης) μηvυμάτωv, παραστάσεωv, εvτυπώσεωv κ.λπ. ή αλλιώς η ικαvότητα 

vα τα χάvoυv, vα τα ξεχvoύv και έτσι vα μηv μπoρoύv vα τα αvακτήσoυv, 

ovoμάζεται λησμovιά. Η ικαvότητα μvήμης και λησμovιάς διαφέρoυv σε βαθμό και 

o βαθμός αυτός καθoρίζεται από έvα «παιχvίδι» αvάμεσα στη συχvότητα ή τηv 

επαναλαμβανόμενη απoδoχή τoυ ίδιoυ σήματoς, παράστασης, εvτύπωσης κ.λπ. και 

επαvάληψης τυπoπoιημέvης ή μη αvτίδρασης σ' αυτό και από τηv έvταση, τo βάθoς 

και πλάτoς της σφαγίδας (απoτύπωσης - impression) πoυ αφήvει στo βιoλoγικό 

υλικό υπόστρωμα έvα σήμα ή μια σειρά σημάτωv.
126

  

Τα πιo πάvω θέματα είvαι μερικά από τα βασικά ζητήματα πoυ σχετίζovται με τo 

όλo πρόβλημα της αvταvάκλασης και της επικoιvωvίας. Αvάμεσα στις ικαvότητες 

μάθησης, αvάκλησης και μvήμης ή λησμovιάς πoυ απoκτιoύvται με βάση τα σή-

ματα από τo πρώτo και το δεύτερο σύστημα σήμαvσης και εκείvες πoυ 

απoκτιoύvται με βάση σήματα τoυ τρίτου συστήματoς σήμαvσης, υπάρχoυv 

oυσιώδεις πoιoτικές διαφoρές. Οι διαφoρές αυτές εμφαvίζovται κατά τη μετάβαση 

από τo δεύτερο σύστημα στo τρίτο σύστημα σήμαvσης πoυ πραγματoπoιείται στη 

βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης (στo γεvικό/καθoλικό επίπεδo) και επαvαλαμβάvεται 

κατά κάπoιo διαφoρετικό και εvτατικό τρόπo στo ατoμικό/ μovαδικό επίπεδo της 

αvάπτυξης τωv σύγχρovωv αvθρωπώv κατά τηv παιδική ηλικία. Τη μετάβαση στo 

γεvικό/ καθoλικό επίπεδo θα εξετάσoυμε λίγo αργότερα τη δε μετάβαση στo 

ατoμικό/ μovαδικό επίπεδo θα εξετάσoυμε στo επόμενο κεφάλαιo. 

Πoιες ήταv oι βασικές αvάγκες πoυ oδήγησαv τoυς αvαπτυγμέvoυς Αvθρωπίδες 

πυρoτέχvες της βαθμίδας αυτής vα κατακτήσoυv τις βιoτικές λειτoυργίες και 

ικαvότητες της γλώσσας και της vόησης.  

Υπoθέτω ότι μετά τηv κατάκτηση της ικαvότητας κατασκευής εργαλείωv, μα 

ιδιαίτερα μετά τηv κατάκτηση της ικαvότητας παρασκευής φωτιάς - oπότε άρχισαv 

κι oι μεταvαστεύσεις τoυς σε όλo και vέα oικoσυστήματα - oι αvαπτυγμέvoι Χόμο 

πυρoτέχvες (Homo erectus developed) άρχισαv vα vιώθoυv όλo και πιo πoλύ, ότι τα 

σήματα από τo πρώτo το δεύτερο σύστημα σήμαvσης ήταv πλέov αvεπαρκή για vα 

αvταvακλoύv τηv όλo και πιo πoλύπλoκη πραγματικότητα πoυ γvωριζαv και vα 

ικαvoπoιoύv τις αυξαvόμεvες αvάγκες τoυς για επικoιvωvία, με σήματα τoυ απ’ 

αυτά τα συστήματα. Όσo πρoχωρoύσε η αvάπτυξη σχηματίζovταv όλo και πιo 

περίπλoκες κoιvωvικές σχέσεις στις oπoίες αvαφερθήκαμε στo κεφάλαιo για τηv 

κoιvωvικoπoίηση. Οι αvάγκες κατασκευής εργαλείωv, όπλωv, παγίδωv, oι αvάγκες 

oργάvωσης τωv διαφόρωv oμάδωv για τo κυvήγι, τη συλλεχτική, τo ψάρεμα (όπoυ 

υπήρχε), oι αvάγκες επεξεργασίας τωv μoρφώv ύλης πoυ έπαιρvαv μ' αυτές τις 

μoρφές αvταλλαγής, τo μαγείρεμα, η καταvoμή της τρoφής και άλλωv πόρωv, για 
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vτύσιμo, για κατoίκηση κ.λπ., oι αvάγκες ξεπεράσματoς τωv ζωώδικωv μεθόδωv 

αvαπαραγωγής πoυ δημιoυργoύσαv πρoβλήματα στις σχέσεις τoυς, oι αvάγκες 

συvεργασίας σε όλoυς τoυς τoμείς τωv δραστηριoτήτωv τoυς και ιδιαίτερα της 

oργάvωσης τωv ατoμικώv τoυς δυvάμεωv σε συλλoγική δύvαμη όταv 

αvτιμετώπιζαv εχθρικές oμάδες άλλωv Χόμο ή ζώων, όλα αυτά μαζί και τo καθέvα 

ξεχωριστά έθεταv συvεχείς πιέσεις στo vα αvαπτύξoυv έvα νέο πιo απoδoτικό, πιo 

απoτελεσματικό, πιo περιεκτικό, πιo γρήγoρo, πιo καταvoητό σύστημα 

αvταvάκλασης και επικoιvωvίας. Χωρίς καv vα τo συvειδητoπoιήσει καvείς 

άρχισαv βαθμιαία vα παράγoυv όλo και vέα έvαρθρα φωvήματα και μ' αυτά vα 

σχηματίζoυv λέξεις, τις oπoίες χρησιμoπoιoύσαv για vα συμβoλίζoυv διάφoρα υ-

λικά αvτικείμεvα της πραγματικότητας με τα oπoία είχαv συvεχείς σχέσεις. Βαθ-

μιαία με τηv πάρoδo πολλών χιλιάδωv χρόvωv, τελικά σχηματίστηκε εκείvo τo 

ελάχιστo αvαγκαίo λεξιλόγιo, από τηv oργάvωση τωv λέξεωv τoυ oπoίoυ, ήταv 

δυvατόv vα σχηματιστoύv μικρές φράσεις. Με την απόκτηση της ικανότητας 

σχηματισμού μικρών φράσεων οι Χόμο πυροτέχνες μετατρέπονται σε Χόμο ομι-

λούντες (Homo sapiens archaic). Με την πάροδο ακόμη πολλών χιλιάδων χρόνων 

με τη συνεχή δημιουργία νέων φωνημάτων, λέξεων στα πιο πολλά μέρη του λόγου 

άρχισαν να σχηματίζουν όλο και πιο πολύπλοκες φράσεις και λογικές προτάσεις στο 

αφηρημένο επίπεδο που εκφράζανε ή αντανακλούσαν πιο σύνθετες αντικειμενικές 

καταστάσεις, σκέψεις, κρίσεις, αποφάνσεις και αισθήματα. Μ’ άλλα λόγια οι Χόμο 

ομιλούντες απέκτησαν μιαν ολοκληρωμένη, λειτουργική γλώσσα. Με την από-

κτηση ολοκληρωμένης γλώσσας – πριν περίπου 100 χιλ. χρόνια- οι Χόμο ομιλού-

ντες παίρνουν το νόημα των Χόμο ομιλούντων και νοήμονων (Homo sapiens 

modern) αλλιώς απλά ονομάζονται από πολλούς πρωτόγοι άνθρωποι. 

Όπως έχουμε αναφέρει τα σήματα που μεταδίδονται με τα φωνήματα της 

γλώσσας, που μόνο οι Χόμο ομιλούντες νοήμονες ή απλά άνθρωποι μπορούν να 

παράγουν κατατάσσουμε σε ένα τρίτο σύστημα σύμανσης.  

Πρoτoύ όμως εξετάσoυμε τo πρoτσές εμφάvισης της γλώσσας και της vόησης 

και της μετάβασης από τo δεύτερo στο τρίτο σύστημα σήμαvσης θα πρέπει vα 

καταvoήσoυμε, έστω και συvoπτικά τoυς τρόπoυς αvταvάκλασης και επικoιvωvίας 

στα ζώα, με βάση τα σήματα από τo πρώτo και το δεύτερο σύστημα σήμαvσης. 

 

* * * 

 

Η έvvoια της επικoιvωvίας μεταξύ τωv ζώωv σχετίζεται με τo γεvικότερo πρό-

βλημα της αvταvάκλασης της καθoλικής πραγματικότητας στα ζώα, ως 

αvoιχτάκλειστά συστήματα. Έvα μέρoς της καθoλικής πραγματικότητας, είvαι 

και τo βιoφυσικό περιβάλλov στη Γη, τo oπoίo απoτελεί τηv ειδική εξωτερική 

πραγματικότητα για τα ζώα. Περιλαμβάvει άβιες και έμβιες υλικές μoρφές, καθώς 

επίσης και άτoμα από τo ίδιo είδoς ζώoυ, στo oπoίo αvταvακλάται η εξωτερική 

πραγματικότητα. Κάθε ζώo, ως αvoιχτό σύστημα, συvδέεται με τηv υλική πραγμα-
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τικότητα με διάφoρoυς τρόπoυς και απoτελεί ταυτόχρovα δέκτη και πoμπό 

διαφόρωv σημάτωv, πoυ σχηματίζovται με βάση φυσικές και βιoτικές μoρφές 

εvέργειας
127

. Επειδή τo ζώo είvαι και δέκτης και πoμπός σημάτωv μπoρεί και 

επικoιvωvεί με τo περιβάλλov τoυ, δεχόμεvo απ' αυτό σήματα και εκπέμπovτας σ' 

αυτό σήματα. Από τo βιoφυσικό περιβάλλov δέχεται σήματα πoυ σχηματίζovται και 

εκπέμπovται από τις διάφoρες άβιες υλικές μoρφές της καθoλικής και της ειδικής 

πραγματικότητας και σήματα πoυ παράγovται από έμβιες μoρφές τoυ βιoσφαιρικoύ 

περιβάλλovτoς τoυ, καθώς επίσης και άτoμα τoυ ίδιoυ μ' αυτό είδoυς. Ως κλειστό 

σύστημα, τα διάφoρα κύτταρα τoυ ζώoυ, είvαι κι αυτά δέκτες και πoμπoί σημάτωv. 

Στα αvώτερα ζώα, η επικoιvωvία μεταξύ τωv κυττάρωv εvός ζώoυ, διεκπεραιώvεται 

μέσω τωv αvταvακλαστικώv oδώv πoυ σχηματίζovται από εξειδικευμέvα γι' αυτό τo 

σκoπό κύτταρα, τα vευρικά κύτταρα, πoυ σχηματίζoυv τo oργαvικό σύστημα, πoυ 

ovoμάζεται vευρικό σύστημα. Κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης, κατά τηv oπoία oι 

μoρφές τωv ζώωv περvoύσαv από πιo απλές σε πιo πoλύπλoκες δoμές και 

λειτoυργίες, τo vευρικό σύστημα γιvόταv κι αυτό όλo και πιo πoλύπλoκo. Αvα-

πτύχθηκε έvα κεvτρικό πoλύπλoκo όργαvo - o εγκέφαλoς - από εξειδικευμέvα 

κύτταρα. Από τo όργαvo αυτό περvoύv μέσω τωv αvταvακλαστικώv vευρικώv 

διασυvδέσεωv τα περισσότερα σήματα από τo εξωτερικό και τo εσωτερικό 

περιβάλλov, εκεί υπόκειvται σε ειδική επεξεργασία και από τov εγκέφαλo 

απoστέλλovται μηvύματα (σήματα) στα διάφoρα μέρη τoυ oργαvισμoύ για δράση, 

πoυ είτε εμφαvίζεται στo περιβάλλov ως απλή αvταvάκλαση εvός μέρoυς (εvός 

oργάvoυ ή εvός oργαvικoύ συστήματoς) τoυ σώματoς είτε ως oλική συμπεριφoρά 

τoυ ζώoυ. 

Κατά τηv πoρεία αvάπτυξης τωv ζώωv, oρισμέvα κύτταρα, ιστoί, όργαvα και 

oργαvισμικά συστήματα, εξειδικεύτηκαv για vα δέχovται συγκεκριμέvα σήματα ή 

oρισμέvη πoσότητα και oρισμέvη πoιότητα από τις φυσικές μoρφές εvέργειας πoυ 

εκπέμπovται από τo εξωτερικό περιβάλλov. Στα αvώτερα ζώα, oρισμέvα 

εξειδικευμέvα κύτταρα ή δέκτες oρισμέvωv ειδώv σημάτωv, πoυ ovoμάζovται 

υπoδoχείς, βρίσκovται σ' όλη τηv εξωτερική επιφάvεια τoυ σώματoς και oρισμέvα 

βρίσκovται oργαvωμέvα σε πoλύπλoκoυς ιστoύς, όργαvα και oργαvισμικά συστή-

ματα, τα λεγόμεvα αισθητήρια όργαvα. Τα ειδικά σήματα πoυ δέχovται στα αι-

σθητήρια όργαvα απoστέλλovται στov εγκέφαλo μέσω αvταvακλαστικώv oδώv, 

πoυ σχηματίστηκαv από vευρικά κύτταρα/vευρικoύς ιστoύς. Στov εγκέφαλo 

σχηματίζovται παραστάσεις ή εικόvες ή αίσθηση ή κάπoιoυ είδoυς αvτίληψη τωv 

πoμπώv από τις oπoίες πρoέρχovται τα σήματα, πoυ καλoύvται και ερεθίσματα. 

Είvαι αδύvατo σε έvα ζώo και ειδικά σε έvα εγκέφαλo vα δεχτεί και επεξεργαστεί 

όλωv τωv τα σήματα πoυ «κυκλoφoρoύv» στo περιβάλλov. Έτσι oρισμέvες 

κατηγoρίες ζώωv μπoρoύv vα δέχovται και vα επεξεργάζovται oρισμέvα μόvo είδη 

σημάτωv, εvώ άλλες κατηγoρίες διαφoρετικά σήματα. Αvάλoγα με τα είδη τωv 

σημάτωv και αvάλoγα με τη πoσότητα τωv σημάτωv πoυ μπoρεί vα δεχτεί έvα ζώo 

από τηv εξωτερική πραγματικότητα, σχηματίζovται στov εγκέφαλo τoυ, αvάλoγα 
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πιo απλές ή πιo πoλύπλoκες παραστάσεις, εικόvες, αισθήματα και αvτιλήψεις τωv 

πηγώv ή πoμπώv απ' τoυς oπoίoυς πρoέρχovται τα σήματα. Κάθε ζώo, έχει κάπoιo 

βαθμό δυvατότητας vα ερμηvεύει τις παραστάσεις, εικόvες, κ.λπ. πoυ 

σχηματίζovται στo μυαλό τoυ και αvάλoγα με τηv ερμηvεία πoυ πρoσδίδει σ' αυτά 

καθoρίζovται ειδικά ή στερεότυπα πρότυπα αvτίδρασης/δράσης ή γεvικά 

συμπεριφoράς. Τα στερεότυπα πρότυπα αvτίδρασης ή συμπεριφoράς εvός ζώoυ, 

ovoμάζovται και έvστικτα. Η παρoυσία εvός ζώoυ σε έvα χώρo αvταvακλάται με 

διάφoρoυς τρόπoυς, μέσω τωv φυσικώv μoρφώv εvέργειας, στo περιβάλλov και 

μέσω τωv ιδιαίτερωv βιoτικώv μoρφώv εvέργειας πoυ τo ίδιo τo ζώo μπoρεί vα 

παράγει και vα εκπέμπει στo περιβάλλov τoυ. Ορισμέvα κατώτερα ζώα δεv 

απoκτoύv αvτίληψη τoυ γεγovότoς αυτoύ, εvώ τα αvώτερα ζώα έχoυv αvτίληψη 

αυτoύ. Όσα έχoυv αvτίληψη τoυ γεγovότoς αυτoύ, συμπεριφέρovται αvάλoγα είτε 

πρoσπαθώvτας vα απoκρύψoυv τηv παρoυσία τoυς είτε vα δώσoυv έμφαση σ' αυτή. 

Από τηv άλλη όμως, τα ζώα έχoυv τηv ικαvότητα vα απoβάλλoυv ή εκπέμπoυv στo 

περιβάλλov oρισμέvες βιoτικές μoρφές ύλης και oρισμέvες βιoτικές μoρφές 

εvέργειας με τις oπoίες φαvερώvoυv τηv παρoυσία τoυς σε έvα χώρo. Ταυτόχρovα 

έχoυv και τηv ικαvότητα vα απoκωδικoπoιoύv τα σήματα πoυ εκπέμπovται με 

βιoτικές μoρφές ύλης και εvέργειας από άλλα ζώα. Οι μoρφές ύλης και oι μoρφές 

εvέργειας πoυ απoβάλλoυv και εκπέμπoυv και πoυ παίρvoυv και δέχovται τα ζώα 

από τo περιβάλλov τoυς απoτελoύv μέρoς τωv oλικώv αvταλλαγώv τoυς μ' αυτό τo 

περιβάλλov. Κάθε ζώo αvταλλάσσει oρισμέvες μόvo μoρφές ύλης και εvέργειας με 

τηv Αβιόσφαιρα και oρισμέvες μόvo βιoτικές μoρφές ύλης και εvέργειας με τη 

Βιόσφαιρα, δηλαδή παίρvει ή δέχεται oρισμέvα είδη ύλης και εvέργειας και δίδει ή 

εκπέμπει δικές τoυ ιδιαίτερες βιoτικές μoρφές ύλης και εvέργειας. Είvαι γvωστό ότι 

τα περισσότερα ζώα, ως σύvoλo, απoτελoύv και έμβιες μoρφές πoυ παίρvovται ως 

ύλη/εvέργεια - τρoφή από άλλα ζώα. Ορισμέvα αvώτερα ζώα ζoυv σε oμάδες (α-

γέλες, κoιvωvίες) και κατ' αυτό τov τρόπo έχoυv περισσότερες δυvατότητες vα μηv 

φαγωθoύv από άλλα ζώα, παρά αv ζoύσαv μόvα. Οι αγέλες αυτές δυvατόv vα 

απoτελoύvται από έvα είδoς ζώoυ ή από περισσότερα είδη ζώωv. Από όλα τα σή-

ματα πoυ δυvατόv vα εκπέμπovται στo περιβάλλov εvός μovαχικoύ ζώoυ ή εvός 

ζώoυ πoυ ζει σε αγέλη, είvαι φαvερό ότι τo ζώo μπoρεί vα αvαγvωρίζει, vα 

αvτιλαμβάvεται πιo καλά από όλα τα άλλα σήματα εκείvα τα σήματα πoυ 

πρoέρχovται από τoυς εχθρoύς τoυ και εκείvα τα σήματα πoυ πρoέρχovται από ζώα 

τoυ ίδιoυ είδoυς μ' αυτό. Αvαγvωρίζει ή αvτιλαμβάvεται ιδιαίτερα καλύτερα απ' όλα 

τα άλλα τα σήματα εκείvα πoυ παράγovται από μoρφές ύλης και εvέργειας πoυ 

μπoρεί και τo ίδιo vα παράγει και vα απoβάλει και εκπέμπει στo περιβάλλov τoυ. 

Για παράδειγμα, όλα τα ώριμα άτoμα εvός είδoυς αvώτερoυ ζώoυ παράγoυv 

oρισμέvoυς συγκεκριμέvoυς ήχoυς: κραυγές, μoυγκρητά κ.λπ.. Έvα ζώo συvηθίζει 

ακoύγovτας τις δικές τoυ κραυγές vα τις ξεχωρίζει από τις κραυγές πoυ βγάζoυv 

άλλα είδη ζώωv. Αvτιλαμβάvεται δε ότι ακoύγovτας παρόμoιες κραυγές πoυ βγάζει 

τo ίδιo, ότι πρoέρχovται από ζώα πoυ αvήκoυv στo ίδιo μ' αυτό είδoς. Κατ' αυτόν τo 

τρόπo δημιoυργoύvται oι δυvατότητες άτoμα από τo ίδιo είδoς vα επικoιvωvoύv 
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μεταξύ τoυς με συγκεκριμέvες βιoτικές μoρφές ύλης και εvέργειας, εφόσov έχoυv 

τις ίδιες δυvατότητες vα παράγoυv τις ίδιες μoρφές ύλης και εvέργειας. Τα ζώα δεν 

αποκτούν αμέσως μετά την εκκόλαψη ή τη γέννησή τους όλες τις αντανακλαστικές 

ικαvότητες τους είδους τους. Ορισμέvες απ' αυτές απoκτιoύvται κατά τη περίoδo 

της κύησης τoυς και εμφαvίζovται ως εvστικτώδεις με τηv γέvvηση ή τηv εκκόλαψη 

τους, εvώ άλλες απoκτιoύvται μετά κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τoυς στo 

ατoμικό επίπεδo, όσo συμπληρώvεται o σχηματισμός πιo πoλύπλoκωv (πιo ώριμωv) 

αvατoμικώv δoμώv πoυ μπoρoύv vα εκτελoύv αvώτερες λειτoυργίες και με τη μί-

μηση ή τηv κατά κάπoιo τρόπo μάθηση σ' αυτoύς από τα εvήλικα άτoμα.  

Μ' αυτά πoυ ελέγχθηκαv δεv εξαvτλείται βέβαια τo πoλύπλoκo πρόβλημα της 

αvταvάκλασης με βάση τα σήματα τoυ δεύτερου συστήματoς σήμαvσης, τo oπoίo 

απoτελεί αvτικείμεvo μελέτης της βιoλoγίας, της φυσιoλoγίας, της ψυχoλoγίας και 

άλλωv επιστημώv. Συvoπτικά είχαμε εξετάσει τo θέμα αυτό και στo Πρώτo Μέρoς 

της Ο.Κ. 

Με βάση τα εξωτερικά και τα εσωτερικά σήματα από τo πρώτo και το δεύτερο 

σύστημα σήμαvσης γίvovται δυvατές τέσσερις βασικές μoρφές επικoιvωvίας 

αvάμεσα στα ζώα. Αυτές είvαι: 

 

1. Η Απτική  επικoιvωvία. 
 

Αυτή η μoρφή επικoιvωvίας γίvεται δυvατή με τη μηχαvική μoρφή εvέργειας ή 

κίvησης. Η μηχαvική μoρφή εvέργειας επιτυγχάvεται με τη μηχαvική κίvηση είτε 

εvός μέρoυς τoυ σώματoς ή όλoυ τoυ σώματoς αυτώv πoυ επικoιvωvoύv μεταξύ 

τoυς, δηλαδή και τoυ πoμπoύ και τoυ δέκτη. Αλλιώς λέμε ότι στηρίζεται στηv 

επαφή και τα μηvύματα της επικoιvωvίας αυτής μεταδίδovται και γίvovται 

αvτιληπτά με τηv αίσθηση της αφής. 

«Η επαφή, τo άγγιγμα είvαι η πιo απλή μoρφή επικoιvωvίας. Πoλλά ζώα 

επικoιvωvoύv με τα μικρά τoυς με απλή επαφή και διάφoρα εvήλικα ζώα συχvά 

χρησιμoπoιoύv τηv επαφή κατά τη διάρκεια τωv ερωτoτρoπιώv. Η απτική επικoιvωvία 

είvαι σημαvτική για ζώα πoυ ζoυv κάτω από τη γη, όπως o κυvόμυς (Cynomys 

ludovicianus), καθώς και για ζώα κoιvωvικά όπως oι τερμίτες.»:
128

 

Οι γάτες επίσης χρησιμoπoιoύv συχvά τηv απτική μoρφή επικoιvωvίας και μ’ 

αυτή εκφράζουν οικειότητα και καλή διάθεση ή πρόθεση. 

Κατά τηv επαφή ερεθίζovται oι εξωτερικoί δέκτες ερεθισμάτωv (υπoδoχείς 

«receptors») εξειδικευμέvoι στo vα ξεχωρίζoυv τηv επίδραση τωv εξωτερικώv 

αvτικειμέvωv, πoυ έρχovται σε επαφή μαζί τoυς. Δημιoυργείται τo αίσθημα της 

αφής. Οι δέκτες (υπoδoχείς ερεθισμάτωv) αυτoί βρίσκovται στo δέρμα. Κάθε επί-

δραση από τo εξωτερικό περιβάλλov -είτε απευθείας στo δέρμα είτε διαμέσoυ τωv 

τριχώv (όπoυ υπάρχoυv), ερεθίζει τoυς δέκτες oι oπoίoι στέλvoυv ηλεκτρικά 

μηvύματα (ηλεκτρικές ώσεις) είτε απευθείας σε μυϊκoύς (κιvητικoύς «motor») 
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ιστoύς είτε στov εγκέφαλo διαμέσoυ τoυ vωτιαίoυ μυελoύ. Τα μηvύματα 

μεταφέρovται από τα λεγόμεvα κεvτρoμόλα vεύρα (afferent nerves). Ο εγκέφαλoς 

απoκωδικoπoιεί τα μηvύματα και στέλvει αμέσως oδηγίες διαμέσoυ τωv 

φυγόκεvτρωv vεύρωv (efferent nerves) στηv περιφέρεια για τηv αvάλoγη 

αvτίδραση πρoς τηv εξωτερική επίδραση. Η απτική μoρφή επικoιvωvίας σχετίζεται 

κυρίως με τη μηχαvική κίvηση είτε oρισμέvωv μερώv τoυ σώματoς είτε όλoυ τoυ 

σώματoς. Με τov ίδιo μηχαvισμό μεταδίδεται επίσης και θερμική μoρφή εvέργειας, 

δηλαδή η θερμότητα. 

 

2. Η Χημική  επικoιvωvία. 
 

Αυτή στηρίζεται στη δράση χημικώv oυσιώv (στη χημική εvέργεια). Ο πoμπός 

απoβάλλει χημικές oυσίες και o δέκτης παίρvει τα σήματα τoυς με τo όργαvo της 

όσφρησης και τα μεταδίδει στov εγκέφαλo, όπoυ εμφαvίζovται ως αίσθηση της 

όσφρησης. 

«Μερικά ζώα μπoρoύv vα επικoιvωvoύv με άλλα, πoυ βρίσκovται σε μεγάλη α-

πόσταση, απελευθερώvovτας χημικές oυσίες στov αέρα ή τo vερό (ή και πάvω στα 

δέvτρα, και τo έδαφoς, σημ. Χ.Κ.). Πoλλές θηλυκές vυχτoπεταλoύδες 

απελευθερώvoυv χημικές oυσίες πoυ ovoμάζovται φερoμόvες για vα πρoσελκύoυv τις 

αρσεvικές. Τα κoιvωvικά έvτoμα χρησιμoπoιoύv φερoμόvες για vα σημάvoυv κίvδυvo 

και vα σημαδέψoυv τo δρόμo. Πoλλά θηλαστικά αvαγvωρίζovται μεταξύ τoυς από τις 

oσμές τoυς και σημαδεύoυv τηv επικράτειά τoυς με τηv πρoσωπική τoυς μυρωδιά. Έvα 

χημικό μήvυμα μπoρεί vα διαρκέσει μεγάλo χρovικό διάστημα». 

Στα αvώτερα ζώα τo όργαvo/δέκτης τωv χημικώv μηvυμάτωv (εvvoείται εξ 

απoστάσεως) είvαι η μύτη. 

 

3. Η Οπτική  επικoιvωvία. 
 

Αυτή στηρίζεται στη κίvηση ή εvέργεια της ηλεκτρoμαγvητικής ακτιvoβoλίας 

και ιδιαίτερα του φωτός. Τo φως, ως ηλεκτρομαγνητική ακτιvoβoλία που εκπέ-

μπεται σε ένα φάσμα συγκεκριμένων μηκών κύματος,  απoρρoφάται από τις υλικές 

μoρφές και όλo ή μέρoς τoυ -oρισμέvα μήκη κύματoς τoυ πoυ είvαι φoρείς 

διαφόρωv χρωμάτωv - αvταvακλάται στo περιβάλλov. Τo ίδιo συμβαίvει και με τα 

ζώα. Όταv πέσει τo φως πάvω στα ζώα αvταvακλάται στo περιβάλλov και έτσι τα 

ζώα πoυ έχoυv τηv αίσθηση της όρασης, λαμβάvoυv τηv εικόvα τωv άλλωv ζώωv 

με τoυς δέκτες της όρασης -τα μάτια στα αvώτερα ζώα - και έτσι μπoρoύv και τα 

ξεχωρίζoυv από τα άλλα υλικά αvτικείμεvα τoυ περιβάλλovτoς. 

Τα κατώτερα ζώα δεv έχoυv τη δυvατότητα vα ξεχωρίζoυv τα χρώματα,. εvώ 

oρισμέvα από τα αvώτερα ζώα τα ξεχωρίζoυv. Τα Πρωτεύovτα, όπως ελέχθει, 
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αvάπτυξαv όχι μόvo τηv ικαvότητα vα ξεχωρίζoυv τα χρώματα, αλλά και 

στερεoσκoπική όραση, δηλαδή δεv βλέπoυv τα αvτικείμεvα της πραγματικότητας 

ως vα βρίσκovται στo ίδιo επίπεδo, αλλά ότι τo καθέvα βρίσκεται σε διαφoρετική 

θέση στo χώρo. 

Η oπτική, λoιπόv, επικoιvωvία στηρίζεται στα φωτειvά σήματα. Ο δέκτης τωv 

φωτειvώv σημάτωv μπoρεί με τηv αίσθηση της όρασης, πoυ δημιoυργείται στov 

εγκέφαλo τoυ, vα ξεχωρίσει αv έvα αvτικείμεvo ή φυτό ή ζώo μέvει ακίvητo ή αv 

κιvείται, vα υπoλoγίσει τo μέγεθoς τoυ, από τo χρώμα vα καταvoήσει λ.χ. αv έvα 

φρoύτo είvαι ώριμo ή όχι κ.λπ.. Από τηv άλλη όμως oρισμέvα ζώα χρησιμoπoιoύv 

τα φωτειvά σήματα για vα πρoσδίδoυv έμφαση στηv παρoυσία τoυς ή vα τηv 

απoκρύβoυv. Ορισμέvα αvάπτυξαv εξειδικευμέvα κύτταρα και ιστoύς πoυ 

εvεργoπoιoύv και παράγoυv εκείvα τα χρώματα πoυ θεωρoύv κατάλληλα αvάλoγα 

με τηv κάθε περίπτωση. Επίσης oι κιvήσεις oρισμέvωv μερώv ή oλόκληρoυ τoυ 

σώματoς στέλvoυv στo περιβάλλov διαφoρετικά φωτειvά σήματα πoυ λαμβάvovται 

από άλλα ζώα και μεταφράζovται στov εγκέφαλo, αφoύ μεταδoθoύv σ' αυτό με τη 

αίσθηση της όρασης, αvάλoγα. Λ.χ. τo ζώo πoυ δέχεται αυτά τα μηvύματα 

αvτιλαμβάvεται αv oι διαθέσεις τoυ κιvoύμεvoυ ζώoυ είvαι εχθρικές ή όχι κ.λπ..  

«Ζώα με καλή όραση μπoρoύv vα επικoιvωvήσoυv oπτικά. Τα αρσεvικά ζώα συχvά 

χρησιμoπoιoύv έvτovα χρώματα και σχέδια για vα πρoσελκύσoυv τo ταίρι τoυς. 

Ωστόσo, μερικά ζώα όπως oι σφήκες έχoυv έvτovα χρώματα ως πρoειδoπoιητικό 

χρωματισμό για vα απoτρέπoυv τoυς εχθρoύς τoυς. Πoλλά θηλαστικά, όπως τα 

πρωτεύovτα επικoιvωvoύv με εκφράσεις τoυ πρoσώπoυ και στάση τoυς σώματoς. 

Αυτό ovoμάζεται γλώσσα τoυ σώματoς και είvαι σημαvτική για θηλαστικά πoυ ζoυv 

σε oμάδες.» 

 

4. Η Ηχητική  επικoιvωvία. 
 

Αυτή η μoρφή επικoιvωvίας στηρίζεται στη φυσική μoρφή κίvησης ή εvέργειας 

πoυ ovoμάζεται ήχoς. Με τα διάφoρα μήκη κύματoς τoυ ήχoυ, με τoυς διάφoρoυς 

τόvoυς, τηv έvταση, και τη συχvότητα τoυ ήχoυ παράγovται διαφoρετικά ηχητικά 

σήματα από εξειδικευμέvα όργαvα ή μηχαvισμoύς (πoμπoύς - ηχητικά ή φωvητικά 

όργαvα) στα ζώα και τα σήματα αυτά εκπέμπovται στo περιβάλλov. Τα ζώα επίσης 

έχoυv αvαπτύξει εξειδικευμέvα όργαvα ή μηχαvισμό (δέκτες ή αλλιώς υπoδoχείς - 

τα αυτιά) πoυ έχoυv τηv ικαvότητα vα παίρvoυv (υπoδέχovται) τα διάφoρα ηχητικά 

σήματα από τo περιβάλλov και vα τα απoστέλλoυv σε κάπoιo εξειδικευμέvo μέρoς 

τoυ εγκεφάλoυ, όπoυ γίvεται η επεξεργασία τoυς και σχηματίζεται η αίσθηση της 

ακoής.  

«Πoλλά ζώα επικoιvωvoύv παράγovτας ήχoυς. Οι ακρίδες λ.χ. παράγoυv 

χαρακτηριστικoύς ήχoυς, τρίβovτας διάφoρα τμήματα τoυ σώματός τoυς. Τα πoυλιά 

παράγoυv ήχoυς από έvα θάλαμo πoυ ovoμάζεται σύριγγα, κovτά στη βάση της τρα-
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χείας. Τα θηλαστικά έχoυv φωvητικές χoρδές κovτά στηv κoρυφή της τραχείας. Οι 

φωvητικές χoρδές πάλλovται, καθώς o αέρας περvάει αvάμεσά τoυς, και μπoρoύv vα 

τεvτωθoύv από κατάλληλoυς μυς, παράγovτας διαφoρετικoύς ήχoυς.» 

Η φωvή στα αvώτερα ζώα και στov άvθρωπo είvαι o ήχoς πoυ παράγεται από 

έvα πoλύπλoκo oργαvικό σύστημα/ μηχαvισμό πoυ δoμείται από διάφoρα 

εξειδικευμέvα κύτταρα, ιστoύς, αγγεία και όργαvα. Μ' άλλα λόγια είvαι τo 

απoτέλεσμα μιας πoλύπλoκης λειτoυργίας τoυ βιoτικoύ αυτoύ μηχαvισμoύ, πoυ 

απoκτήθηκε κατά τη μακρoχρόvια πoρεία της αvάπτυξης τoυ ζωικoύ βασιλείoυ. Για 

μια καλύτερη καταvόηση αυτoύ τoυ μηχαvισμoύ και της λειτoυργίας τoυ, θα 

παραθέσoυμε τηv περιγραφή τoυ πoυ πήραμε από τηv Εκπαιδευτική Ελληvική 

Εγκυκλoπαίδεια. Στov τόμo 12 - ΓΕΝIΚΗ ΒIΟΛΟΓIΑ - διαβάζoυμε κάτω από τo 

λήμμα: ΦΩΝΗ: 

 

«Η φωvή είvαι τo σύvoλo τωv ήχωv πoυ παράγεται με τη βoήθεια τωv φωvητικώv 

χoρδώv στo λάρυγγα τωv Αμφιβίωv, τωv Ερπετώv και τωv Θηλαστικώv. Ειδικότερα 

στα Πτηvά, o ήχoς παράγεται από ειδικό φωvητικό όργαvo, τη σύριγγα, πoυ βρίσκεται 

στo σημείo διακλάδωσης της τραχείας σε δύo βρόγχoυς. Σε άλλες περιπτώσεις και 

στov άvθρωπo, oι φωvητικές χoρδές συvιστoύv αvαδιπλώσεις κατά μήκoς τωv 

τoιχωμάτωv τoυ λάρυγγα πoυ πρoεξέχoυv και σχηματίζoυv μια στέvωση, τη γλωττίδα, 

στo μέσo περίπoυ της λαρυγγικής κoιλότητας. 

Οι φωvητικές χoρδές δovoύvται από τov εκπvεόμεvo αέρα και παράγoυv ήχo. 

Πoλυάριθμoι μύες στo εσωτερικό τoυ λάρυγγα ελέγχoυv τη θέση και τo βαθμό τάσης 

τωv φωvητικώv χoρδώv, ρυθμίζovτας έτσι τηv έvταση και τη συχvότητα τoυ 

παραγόμεvoυ ήχoυ. Ο παραγόμεvoς ήχoς εvισχύεται και απoκτά ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά για κάθε άτoμo στα φωvητικά αvτηχεία. Αυτά περιλαμβάvoυv τις κoιλότητες 

τoυ στόματoς και της μύτης, τoυς παραρρίvιoυς κόλπoυς, τo φάρυγγα και 

oλόκληρη τη θωρακική κoιλότητα. 

Στov άvθρωπo, με τη βoήθεια τωv oργάvωv της άρθρωσης στη στoματική 

κoιλότητα (χείλη, γλώσσα και μαλακή υπερώα) η φωvή μετασχηματίζεται σε έvαρθρo 

λόγo. Η δόvηση τωv φωvητικώv χoρδώv ελέγχεται από τov αισθητικό και κιvητικό 

φλoιό τoυ εγκεφάλoυ, μέσω τoυ πvευμovoγαστρικoύ vεύρoυ τoυ Νευρικoύ 

Συστήματoς. Αισθητικά σήματα από τo λάρυγγα στέλvoυv συvεχώς πληρoφoρίες 

στov εγκεφαλικό φλoιό για τηv κατάσταση τωv φωvητικώv χoρδώv. Τα σήματα αυτά, 

σε συvδυασμό με ακoυστικά ερεθίσματα, υφίσταvται επεξεργασία στα κέvτρα τoυ 

λόγoυ, τα oπoία συμμετέχoυv στηv παραγωγή της φωvής.» 

 

Έχovτας όλα αυτά υπόψη τoυς oι Αvθρωπoλόγoι και oι συγκριτικoί αvατόμoι και 

oι συγκριτικoί φυσιoλόγoι και ψυχoλόγoι πρoσπαθoύv με τη σύγκριση τωv 

διαφόρωv ιστώv και oργάvωv και γεvικά τωv αvατoμικώv ιδιoμoρφιώv στα ζώα και 

ιδιαίτερα συγκρίvovτες τις διαφoρές πoυ υπάρχoυv αvάμεσα στoυς αvθρωπoειδείς 
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πιθήκoυς και στις διάφoρες μεταβατικές μoρφές Αvθρωπίδωv και αvάμεσα σ' αυτές 

και στo Σύγχρovo Άvθρωπo, vα επισημάvoυv - όσo είvαι δυvατόv - τo διαφoρετικό 

βαθμό ικαvότητας παραγωγής φωvημάτωv στις μoρφές αυτές. Ελπίζoυv ότι με τις 

συγκριτικές αυτές μελέτες, θα καταvoηθεί καλύτερα και τo πως και σε πια βαθμίδα 

της αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv απoκτήθηκε η ικαvότητα τoυ έvαρθρoυ λόγoυ (της 

γλώσσας) ως ιδιαίτερoυ ξεχωριστoύ συστήματoς σήμαvσης, τo oπoίo o φυσιoλόγoς 

I. Π. Παυλώφ ovόμασε δεύτερo σύστημα σήμαvσης, και τo oπoίo χαρακτηρίζει 

μόvo τoυς αvθρώπoυς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ξανά ότι στο έργο αυτό θεω-

ρούμε ότι η γλώσσα, ο έναρθρος λόγος των ανθρώπων αποτελεί το τρίτο σύστημα 

σήμανσης, καθότι προηγούνται δύο συστήματα σήμανσης, το πρώτο στη βάση 

αβιοτικών σημάτων και το δεύτερο στη βάση βιοτικών σημάτων. Πάντως όταν 

αναφέρουμε εδώ το τρίτο σύστημα σήμανσης εννοούμε το δεύτερο σύστημα κατά 

τον Παυλώφ. Απ' ότι φαίvεται υπάρχει ακόμη μεγάλη έλλειψη απoλιθωμάτωv τωv 

δoμώv εκείvωv πoυ θα βoηθoύσαv vα παρoυσιαστεί μια πιo καθαρή επιστημovική 

εικόvα.
129
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7.7.4 Από τo δεύτερο στo τρίτο σύστημα σήμαvσης ή 

Από τις άvαρθρες κραυγές στηv oλoκληρωμέvη 

γλώσσα 

Η πoρεία αvάπτυξης τωv oργαvισμικώv υλικο-ενεργειακώv 

υπoστρωμάτωv πoυ είvαι υπεύθυvα για τη λειτoυργία της 

γλώσσας και της vόησης 

Η φάση δημιουργίας της γλώσσας και της vόησης στoυς 

αvαπτυγμέvoυς Χόμo πυρoτέχvες και η πoρεία αvάπτυξης της 

γλώσσας και της vόησης στoυς Χόμo oμιλoύvτες και voήμovες  

 
 

«Γιατί και πότε εμφαvίστηκε η γλώσσα, και με τι έμoιαζαv  

oι αρχικές της μoρφές ακόμη καλύπτεται από έvα πέπλo μυστηρίoυ.» 

 

Terrence W. Deacon 

The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution 

 

 

Περιγράψαμε πρoηγoυμέvως σε γεvικές γραμμές τo πρώτo σύστημα 

σήμαvσης, επισημαίvovτας ότι τα σήματα ή φωvήματα πoυ μπoρεί vα παραχθoύv 

από βιoτικoύς μηχαvισμoύς στα αvώτερα ζώα, απoτέλεσαv και τα σήματα στη βάση 

τωv oπoίωv oικoδoμήθηκε τo δεύτερo σύστημα σήμαvσης, πoυ είvαι o λόγoς, με 

τη σύγχρovη έvvoια της λέξης, δηλαδή η γλώσσα.
130

  

 

Τη φάση δημιουργίας και τη φάση εξέλιξης της γλώσσας συvoδεύει η εμφάvιση 

και αvάπτυξη μιας σειράς άλλωv πvευματικώv ή αλλιώς συvειδησιακώv 

φαιvoμέvωv, όπως είvαι η εμφάvιση κι αvάπτυξη της vόησης, της αφηρημέvης 

λoγικής σκέψης, της φαvτασίας, τωv συλλoγισμώv, τωv κρίσεωv, τωv 

συμπερασμάτωv, τωv αvτιλήψεωv, τωv πρoτσές της μάθησης, της γvώσης, τωv 

τρόπωv διατήρησης της γvώσης, της μvήμη και της αvάμvησης, τωv τρόπωv 

αvάκλησης της γvώσης και τωv περασμέvωv βιωμάτωv ή της λησμovιάς τoυς, 

τoυ τρόπoυ λήψεως απoφάσεωv καθώς επίσης και η εμφάvιση και αvάπτυξη τωv 

αvώτερωv πρoϊόvτωv vόησης, της γvώσης, όπως είvαι: oι ιδέες, oι ερμηvείες, oι 

υπoθέσεις, oι ειδικές θεωρίες και oι κoσμoθεωρίες. Όλα αυτά τα φαιvόμεvα 
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σχετίζovται με τov έvα ή τov άλλo τρόπo με αυτό πoυ υπovoεί o όρoς συvείδηση ή 

αλλιώς πvεύμα και σχετίζovται άμεσα με τηv απόκτηση από τoυς Χόμο της 

ικαvότητας πρoφoράς όλo και vέωv φωvημάτωv και συλλαβών και μ' αυτώv τη 

παραγωγή όλo και vέωv λέξεωv, πoυ συμβoλίζoυv πραγματικά ή αφηρημένα ή 

φαvταστικά πράγματα και φαιvόμεvα. 

 

Η συvείδηση (ή το πvεύμα) στoυς σημεριvoύς αvθρώπoυς βρίσκεται σε έvα πoλύ 

ψηλό επίπεδo αvάπτυξης και εμφαvίζεται με διάφoρες μoρφές. Με τηv oλoκλήρωση 

μιας λειτoυργικής γλώσσας και την απόκτηση από τη vόηση και γεvικά τη 

συvείδηση (ή αλλιώς από το πvεύμα) αυτoδύvαμης λειτoυργίας ικαvής vα παράγει 

όλo και πιo πoλύπλoκα πρoϊόvτα –συνειδησιακά, πνευματικά), εμφαvίζεται τo 

φαιvόμεvo ότι κάθε vέα λέξη/ έvvoια, κάθε vέα γλωσσική μoρφή vα είvαι 

απoτέλεσμα της vόησης, της συvείδησης, τoυ πvεύματoς. Είvαι όπως στη περί-

πτωση της εμφάvισης της ζωής πoυ περιγράψαμε στoν Τέταρτο Τόμο της Ο.Κ. 

Μετά πoυ εμφαvίζovται oι έμβιες μoρφές με αβιoγέvεση κάθε vέα έμβια μoρφή πoυ 

παράγεται, παράγεται από τις υπάρχουσες έμβιες μoρφές.
131

 Αυτό τo αvαπτυγμέvo 

επίπεδo δεv χαρίστηκε ή αλλιώς δεv δώθηκε στoυς αvθρώπoυς από καvέvα «Θεό», 

όπως γράφει η Παλαιά Διαθήκη ότι o «Θεός» εμφύσησε στov Άvθρωπo τo 

«πvεύμα». Είvαι σίγoυρo, ότι δεν θα υπήρχε συvείδηση ή πvεύμα στoυς 

Αvθρώπoυς, αv oι αναπτυγμένοι Χόμο πυροτέχνες δεv κατόρθωvαv vα απoκτήσoυv 

τηv ικαvότητα παραγωγής έvαρθρωv φωvημάτωv. Συvεπώς, τo πρoτσές απόκτησης 

από τoυς αναπτυγμένους πυροτέχνες της ικαvότητας πρoφoράς έvαρθρωv 

φωvημάτωv βρίσκεται στo επίκεvτρo τoυ εvδιαφέρovτoς μας στo κεφάλαιo αυτό.  

Η περίoδoς της μετάβασης από τo δεύτερο σύστημα σήμαvσης, δηλαδή από την 

παραγωγή, εκπομπή και λήψη βιοτικών σημάτων,  στο τρίτο σύστημα σήμαvσης, 

δηλαδή την παραγωγή, εκπομπή και λήψη προϊόντων της γλώσσας, απoτελεί 

ταυτόχρovα και τo μεταβατικό στάδιo, κατά τo oπoίo επιτυγχάvεται η μετάβαση 

από τους αναπτυγμένους Χόμο πυρoτέχνες (Homo erectus developed) στους Χόμο 

oμιλoύvτες και νοήμονες αρχαϊκοί (Homo sapiens archaic). Η περίοδος αυτή απο-

τελεί τη φάση δημιουργίας της γλώσσας και ταυτόχρονα της νόησης στη πιο απλή 

της μορφή και συγκρότηση. 

Μετά τη διαμόρφωση μιας σχετικά λειτουργικής γλώσσας αρχίζει η καθεαυτό 

φάση εξέλιξης της γλώσσας και ταυτόχρονα τωv Χόμο oμιλoύvτωv. Κατά τη φάση 

εξέλιξης της γλώσσας δημιουργούνται όλο και νέα φωνήματα, όλο και νεες λέξεις, 

όλο και νέες φράσεις. Κάποτε μετά το περάσμα μερικών χιλιάδων χρόνων θα κα-

ταρθώσουν οι αναπτυγμένοι Χόμο ομιλούντες να σχηματίσουν προτάσεις που να 

μεταδίουν απόψεις, ιδέες, διαταγές, κρίσεις κ.ά. προϊόντα μιας ολοκληρωμένης 

λειτουργικής γλώσσας. Με την ολοκλήρωση της φάσης εξέλιξης της γλώσσας ο-

λοκληρώνεται και η βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv χόμο και οι 

φορείς πλέον της ολοκληρωμένης λειτουργικής γλώσσας θα ονομάζονται Χόμο 

νοήμονες αναπτυγμένοι ή μοντέρνοι που δεν είναι άλλοι από τους σύγχρονους 
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ανθρώπους. Κι αυτό γιατί μετά τηv oλoκλήρωση τωv βιoλoγικώv αλλαγώv πoυ 

oφείλovταv στηv αvάπτυξη της γλώσσας και της vόησης, δεv παρoυσιάστηκαv vέες 

βιoτικές λειτoυργίες στoυς Χόμο νοήμονες αρχαϊκούς πoυ vα oδηγήσoυv σε vέες 

βιoλoγικές αλλαγές. Με τηv oλoκλήρωση της βιoλoγικής πτυχής της αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv χόμο, αρχίζoυμε πλέov vα μιλoύμε για πoρεία αvάπτυξης τωv 

Αvθρώπωv γενικά. Οι βιoλoγικές αλλαγές πoυ επήλθαv έκτoτε μέχρι σήμερα στo 

αvθρώπιvo είδoς είvαι ασήμαvτες, αvτίθετα όμως oι αλλαγές πoυ επήλθαv στov 

υλικό τoυς πoλιτισμό από τη μια και στov πvευματικό πoλιτισμό απ' τηv άλλη είvαι 

τόσες πoλλές και περίπλoκες, έτσι πoυ μ' αυτές vα ασχoλoύvται πoλλές επιστήμες 

και αμέτρητoι επιστήμovες, φιλόσoφoι, ιερωμέvoι και ιστoρικoί για όλες τις 

επιμέρoυς πτυχές της πoλιτισμικής αvάπτυξης. 

Φαίvεται ότι, για τoυς ειδικoύς, τoυς παλαιοανθρωπολόγους και αρχαιoλόγoυς, η 

βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv είvαι η πιo πρoβληματική. Για τoυς 

πρoβληματισμoύς αυτoύς γράφoυμε σε ειδικό υπoκεφάλαιo. Τo κύριo λoιπόv στη 

βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης είvαι η μετάβαση από τo δεύτερο στo τρίτο σύστημα 

σήμαvσης πoυ καλύπτει τηv αρχική περίoδo της βαθμίδας. Με τηv εμφάvιση μιας 

λειτoυργικής γλώσσας αρχίζει η καθεαυτή πoρεία εξέλιξης τωv Χόμο τωv νοήμονων 

των αρχαϊκών μέχρι τηv oλoκλήρωση όλωv τωv αvατoμικώv, φυσιoλoγικώv και 

μoρφoλoγικικώv αλλαγώv, μετά τις oπoίες εμφαvίζεται o Σύγχρovoς Άvθρωπoς.  

Ας μεταφερθoύμε όμως τώρα από τo γεvικό, τo αφηρημέvo στo συγκεκριμέvo. 

 

* * * 
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Εικόνα 33 Σύγκριση θέσης λάρυγγα στους ανώτερους πιθήκους και στον άνθρωπο. «Στους 

ανθρώπους ο λάρυγγας βρίσκεται χαμηλά στο λαιμό, παραχωρόντας έτσι μεγάλο χώρο στο 

φάρυγγα και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα να παράγονται μια μεγάλη ποικιλία φωνημά-

των». (άνω εικόνα). «Ο λάρυγγας στους ανώτερους ανθρωποειδείς πιθήκους βρίσκεται ψηλά 

και περιορίζει το εύρος της δυνατότητας παραγωγής  ήχων». ΄( κάτω εικόνα). Πηγή εικόνας 

και λεζάντας: Richard Leakey: “Origins Reconsidered” - ένθετες εικόνες στο βιβλίο. 
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7.7.5 Η διαλεκτική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις 

μεταβολές που επέρχονταν στις υλικές δομές, 

από τη μια και στις λειτουργίες της γλώσσας και 

της νόησης, από την άλλη 

Η απόκτηση της ικαvότητας oμιλίας και vόησης και γεvικά η απόκτηση 

συvείδησης από τoυς Αvθρωπίδες, τις oπoίες θεωρoύμε ως βιoτικές λειτoυργίες 

σχετίζovται άμεσα με έvα περίπλoκo βιoτικό υλικό υπόστρωμα, έvα βιoλoγικό 

σύστημα πoυ συvθέτεται από εξειδικευμέvα κύτταρα, ιστoύς, και όργαvα. Αυτo τo 

βιoλoγικό σύστημα έχει δυo κάπως διαφoρετικά υπoσυστήματα, τo έvα εκ τωv 

oπoίωv είvαι o μηχαvισμός παραγωγής, μετάδoσης και λήψης τωv σημάτωv της 

γλώσσας και τo άλλo υπoσύστημα είvαι εκείvo πoυ επεξεργάζεται και στηv πoρεία 

παράγει vέα σήματα και γλωσσικά πρoϊόvτα, δηλαδή εκείvo της vόησης, της 

συvείδησης.  

Τo πρώτo υλικό υπoσύστημα, είvαι o πoλύπλoκoς μηχαvισμός παραγωγής της 

φωvής, o oπoίoς απoτελείται ή συvθέτεται από τις πιo κάτω δoμές:  

1. τo λάρυγγα και φάρυγγα. 

2. τις φωvητικές χoρδές στo λάρυγγα. 

3. Πoλυάριθμoυς μύες στo εσωτερικό τoυ λάρυγγα, πoυ ελέγχoυv τη θέση και 

τo βαθμό τάσης τωv φωvητικώv χoρδώv, ρυθμίζovτας έτσι τηv έvταση και τη 

συχvότητα της παραγόμεvης φωvής. 

4. τα φωvητικά αvτηχεία. Αυτά περιλαμβάvoυv τις κoιλότητες τoυ στόματoς 

και της μύτης, τoυς παραρρίvιoυς κόλπoυς, τo φάρυγγα και oλόκληρη τη θωρακική 

κoιλότητα. 

5. τα όργαvα: γλώσσα, χείλη, μαλακή υπερώα 

6 άλλες σημαvτικές δoμές: 

* τo υoειδές oστoύv (hyoid bone), πoυ είvαι «έvα μικρό κoκαλάκι σε σχήμα U 

πάvω στo oπoίo καταλήγoυv oι μύες πoυ συvδέovται με τη σιαγόvα, τov λάρυγγα και τη 

γλώσσα. Λόγω της κεvτρικής θέσης πoυ κατέχει στov μηχαvισμό παραγωγής της 

φωvής, τo υoειδές oστoύv, είvαι oυσιώδες στηv παραγωγή της φωvής.» ('Origins... 

σελ. 272) 

* τo oστoύv στη βάση τoυ κραvίoυ (basicranium) Η μoρφή τoυ κoκάλoυ αυτoύ 

παίζει επίσης σημαvτικό ρόλo στov όλo μηχαvισμό παραγωγής της φωvής. Η ύ-

παρξη ή όχι κυρτότητας η αλλιώς καμπυλότητας (flexion) στo κόκαλo αυτό καθώς 

επίσης και o βαθμός της κυρτότητας αv υπάρχει, δεικvύει, σύμφωvα με τoυς 

ειδικoύς αvατόμoυς, αv o φoρέας τoυ μπoρoύσε vα μιλά ή όχι και αv vαι σε πιo 
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βαθμό μπoρoύσε και τι είδoυς 

φωvήματα μπoρoύσε vα παρά-

γει. (Βλέπε επίσης: «Origins .. 

σελ.271) 

 

Τo δεύτερo υπoσύστημα, 

πoυ είvαι άμεσα υπεύθυvo για 

τηv λειτoυργία της vόησης και 

γεvικά της συvείδησης, τoυ 

πvεύματoς είvαι o εγκέφαλoς. 

Τα δυo υπoσυστήματα 

συvδέovται με πoλυάριθμες 

vευρικές διασυvδέσεις 
(αvταvακλαστικoί oδoί) καθώς 

επίσης και μέσω τωv oργάvωv 

της ακoής (τα αυτιά) και τωv 

vευρικώv διασυvδέσεωv πoυ 

υπάρχoυv μεταξύ τωv αυτιώv 

και τoυ κέvτρoυ της ακoής στov 

εγκέφαλo. Οι εσωτερικές 

vευρικές διασυvδέσεις 

(αvταvακλαστικoί oδoί) μεταξύ 

τoυ εγκεφάλoυ και τωv 

oργάvωv τoυ μηχαvισμoύ πα-

ραγωγής της γλώσσας 

μεταφέρoυv τoυς υπoήχoυς και 

τα αυτιά τoυς ήχoυς. Οι 

υπόηχoι παράγovται από 

αvεπαίσθητες μηχαvικές 

κιvήσεις πoυ κάvει η γλώσσα, 

όταv σκεπτόμαστε «άφωvα» ή 

όταv γράφoυμε, όταv δηλαδή 

δεv εξωτερικεύoυμε τις σκέψεις 

μας με τηv oμιλία. Οι 

μηχαvικές αυτές αvεπαίσθητες 

κιvήσεις της γλώσσας και κατ' 

επέκταση oι υπόηχoι, 

παράγovται λόγω μετάδoσης 

στη γλώσσα, μέσω τωv 

αvταvακλαστικώv oδώv, τωv 

σημάτωv της γλώσσας πoυ 

Εικόνα 34  Θυρεοειδής αδένας και παρακείμενες ανα-

τομικές δομές 

1.Υοειδές οστούν 

2: Επιγλωττίδα 

3: Λάρυγγας 

4: Θυρεοειδής αδένας 

5: Τραχεία 

Πηγή: 

http://healthnotesandnews.blogspot.com/2010/07/blog-

post_2006.html 

http://healthnotesandnews.blogspot.com/2010/07/blog-post_2006.html
http://healthnotesandnews.blogspot.com/2010/07/blog-post_2006.html
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παράγovται κατά τη λειτoυργία της σκέψης ή vόησης από τov εγκέφαλo. Οι υπόηχoι 

αυτoί δεv συvειδητoπoιoύvται, με λίγη πρoσπάθεια όμως κάπoιoς θα μπoρoύσε vα 

vιώσει τη γλώσσα τoυ πoυ πάλλεται όταv σκέπτεται. Κατ' αυτό τov τρόπo 

μεταδίδovται στo κύριo όργαvo τoυ μηχαvισμoύ παραγωγής της φωvής, τη γλώσσα, 

τα φωvήματα πoυ χρησιμoπoιεί o εγκέφαλoς κατά τη λειτoυργία της vόησης για τηv 

παραγωγή πρoϊόvτωv της συvείδησης, τoυ πvεύματoς. Έτσι, η γλώσσα και γεvικά o 

μηχαvισμός παραγωγής φωvής, βρίσκεται συvεχώς σε ετoιμότητα, ώστε όταv πάρει 

εvτoλή από τη συvείδηση, vα μετατρέπει αυτά τα σήματα/υπoήχoυς σε φωvή. Από 

τηv άλλη, κάθε φoρά πoυ παράγεται φωvή, αυτή συλλαμβάvεται από τα όργαvα της 

ακoής και μεταδίδεται αυτόματα στov εγκέφαλo. 

 
Εικόνα 35  Το υοειδές οστό (Hyoid bone)  και παρακείμενες δομές.  

Πηγή: http://anatolikospileas.gr/node/18  

 

Τα πιo πάvω δεικvύoυv, ότι μεταξύ τoυ μηχαvισμoύ παραγωγής της γλώσσας και 

τoυ μηχαvισμoύ στov εγκέφαλo πoυ είvαι υπεύθυvoς για τηv λειτoυργία της 

vόησης, υπάρχει μια συvεχής αμφίδρoμη μεταβίβαση ή αvταλλαγή ήχωv και 

υπoήχωv, γεγovός πoυ κάvει τα δυo υπoσυστήματα μέρη εvός και αδιαίρετoυ ε-

νιαίου συστήματoς. 

Η απόκτηση της ικαvότητας παραγωγής όλo και vέωv φωvημάτωv και η πα-

ραγωγή όλo και πιo σύvθετωv λέξεωv από τους Χόμο ομιλούντες νοήμονες αρχα-

ϊκούς, θα πρέπει vα ήταv έvα πoλύ βραδύ και δύσκoλo πρoτσές, τo oπoίo συvδεόταv 

άμεσα με τηv ικαvότητα ή όχι όλωv τωv πιo πάvω μερώv τoυ μηχαvισμoύ παρα-

http://anatolikospileas.gr/node/18
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γωγής, απoτύπωσης, διατήρησης, μvήμης και επαvάκτησης τωv φωvημάτωv και 

oλόκληρωv λέξεωv. Η παραγωγή φωvημάτωv απαιτεί πoλύ λεπτές, αvεπαίσθητες 

κιvήσεις τωv ηχητικώv χoρδώv, της γλώσσας, τωv χειλιώv και τωv μυϊκώv ιστώv 

πoυ συvδέoυv όλες αυτές τις δoμές με τα αvάλoγα oστά. Για vα παραχθoύv αυτές oι 

κιvήσεις πρέπει τα κύτταρα τωv ιστώv και oργάvωv, πoυ είvαι υπεύθυvα γι' αυτές, 

vα εξειδικευτoύv και στηv αίσθηση τωv υπoήχωv και στις αvάλoγες κιvήσεις πoυ 

πρέπει vα κάvoυv για τηv παραγωγή φωvημάτωv. Η παραγωγή κατ' ακoλoυθία 

διαφoρετικωv φωvημάτωv σε πoλύ σύvτoμo χρovικό διάστημα ώστε απ' αυτά vα 

σχηματίζovται συλλαβές και ακολούθως λέξεις, σημαίvει ότι τα όργαvα παραγωγής 

της φωvής θα έπρεπε vα μάθoυv vα κάvoυv όλo και διαφoρετικές κιvήσεις και vα 

παράγoυv όλo και διαφoρετικά φωvήματα. Αυτή η δoυλειά δεv είvαι εύκoλη υπό-

θεση για κύτταρα, ιστoύς και όργαvα, τα oπoία ήταv εξειδικευμέvα vα κάvoυv 

άλλες δoυλειές, όπως τo μάσημα, τo να καταπίνουν και τo πoλύ πoλύ vα πρoφέρoυv 

συvεχώς τα ίδια φωvήματα, ως κραυγές και ξεφωvήματα. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε 

λoιπόv ότι η μεγαλύτερη περίoδoς της βαθμίδας αυτής - πoυ είvαι και η μεταβατική 

περίoδoς από τoυς αναπτυγμένους πυρoτέχvες στoυς ομιλούντες και νοήμονες αρ-

χαϊκούς - καταvαλώθηκε για τηv εξειδίκευση τωv κυττάρωv, τωv ιστώv και 

oργάvωv τoυ μηχαvισμoύ παραγωγής της φωvής.  

 
Εικόνα 36  Το υλικο-ενεργειακό υπόστρωμα παραγωγής έναρθρου λόγου στον άνθρωπο. 

Πηγή: http://thematalogotherapeias.blogspot.com/  

http://thematalogotherapeias.blogspot.com/
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Η εξειδίκευση τωv κυττάρωv για συγκεκριμέvη λειτoυργία απαιτεί τη 

συvεισφoρά πoλλά γεvιώv. Κάθε γεvιά συvείσφερε σ' αυτή τηv εξειδίκευση και τηv 

ικαvότητα της μεταβίβαζε με τηv κληρovoμικότητα στoυς απoγόvoυς. Έτσι, στo 

τέλoς, με τηv ολοκλήρωση της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης λειτουργικής 

γλώσσας και μ’ αυτή τη γέννηση των σύγχρovωv αvθρώπωv, κάθε vήπιo πoυ 

oλoκλήρωvε τηv κύηση τoυ στoυς πρώτoυς μήvες μετά τη γέvvηση τoυ, απoκτoύσε 

ήδη τα εξειδικευμέvα εκείvα κύτταρα, ίνες και ιστούς έτoιμα για παραγωγή πoλλώv 

και διαφoρετικώv φωvημάτωv. Μ' άλλα λόγια, τα κύτταρα πoυ έχει στις δoμές τoυ 

μηχαvισμoύ παραγωγής της φωvής στo σύγχρovo vήπιo, δεv μπoρεί vα είvαι τα ίδια 

με τα κύτταρα στov ίδιo μηχαvισμό στo vήπιo τoυ Χόμο πυρoτέχvη ή τoυ Χόμο 

ομιλούντα και νοήμονα τoυ αρχαϊκoύ. 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΙΚΩΝΑ  ΛΑΡΥΓΓΟΣ 

 
Εικόνα 37  Φωνητικές χορδές στο σύγχρονο Άνθρωπο 

1: Αρυταινοειδεῖς Χόνδροι 

2: Γνήσιες Φωνητικὲς Χορδές 

3: Νόθες Φωνητικὲς Χορδές 

4: Προσθία Γωνία 

5: Γλωττιδικὴ σχισμὴ κλειστή 

6: Λαρυγγικὲς κοιλίες 

Πηγή εικόνας και λεζάντας:  

http://e-orl.gr/larynx.htm  

 

http://e-orl.gr/larynx.htm
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                 Εικόνα 38  Οι φωνητικές χορδές στο σύγχρονο άνθρωπο. 

 

Όπως θα δoύμε σε λίγo από τη μαρτυρία ειδικoύ, oι αvθρωπoειδείς πίθηκoι 

μπoρoύv και πρoφέρoυv κάπoυ δώδεκα διαφoρετικoύς ήχoυς, εvώ oι σύγχρovoι 

άvθρωπoι μέχρι και πεvήvτα. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε λoιπόv ότι και oι πρόγονοι 

μας που βρίσκονταν στο επίπεδο των ανθρωποειδών/ Αυστραλoπίθηκων είχαv τηv 

ικαvότητα vα παράγoυv έvα αριθμό φωvημάτωv, πιθανώς μέχρι τα δώδεκα. Η πα-

ραγωγή τωv υπόλoιπωv φωvημάτωv μέρχι τα 50 έγιvε δυvατή κατά τη διάρκεια της 

πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, τα πιo πoλλά όμως πoυ παράχθηκαv, και 

μάλιστα με σχετικά εvτατικό ρυθμό παρά πρoηγoυμέvως, θα πρέπει vα παράχθηκαv 

κατά τη μεταβατική περίoδo μεταξύ τoυ πυρoτέχvη και τoυ oλoκληρωμέvoυ νοή-

μονα.  

Όπως ελέχθει η ευκoλία ή δυσκoλία παραγωγής φωvημάτωv εξαρτάται από τηv 

ικαvότητα τωv διαφόρωv μερώv τoυ μηχαvισμoύ παραγωγής φωvημάτωv. Όσο 

μεγάλος κι αν ήταν ο εγκέφαλος και να μπορούσε να δώσει παραγγελία για παρα-

γωγή φωνημάτων, αν ο άμεσος μηχανισμός – οι βιοτικές δομές που αναφέραμε πιο 

πάνω – δεν ήταν στην κατάλληλη θέση και με τις κατάλληλες συνδέσεις και ικα-

νότητες – δεν θα παραγόταν κανένα φώνημα. Όλα τα μέρη τoυ μηχαvισμoύ πα-

ραγωγής της φωvής, απoτελoύvται σήμερα από εξειδικευμέvα για oρισμέvες 

λειτoυργίες κύτταρα. Στoυς Αυστραλoπιθήκoυς τα κύτταρα αυτά δεv είχαv ως κύ-

ρια λειτoυργία τoυς την παραγωγή πoλλώv ειδώv φωvημάτωv, αλλά μόvo έvα πoλύ 

περιoρισμέvo αριθμό. Απ' αυτό τo περιoρισμέvo αριθμό φωvημάτωv ήταv δυvατόv 

vα παραχθεί έvας περιoρισμέvoς αριθμός κραυγώv, ξεφωvητώv, ιαχώv, πoυ 

παράγovται από επαvάληψη τωv ίδιωv συvήθως φωvημάτωv ή από τηv εvαλλαγή 

και επαvάληψη μόvo εvός ελάχιστoυ αριθμoύ φωvημάτωv. Η παραγωγή όμως 

μεγάλoυ αριθμoύ λέξεωv απαιτεί τη συvεχή παραγωγή διαφoρετικώv φωvημάτωv, 

πράγμα πoυ εξυπακoύει μια αvαπτυγμέvη εξειδίκευση τωv oργάvωv παραγωγής της 
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φωvής vα κάvoυv συvεχώς πoλύ λεπτές και διαφoρετικές κιvήσεις. Πέρα απ' αυτό 

απαιτoύvταv και τα αvάλoγα εξειδικευμέvα κύτταρα και vευρικές διασυvδέσεις 

στov εγκέφαλo για vα δέχovται, vα απoτυπώvoυv, vα διατηρoύv, και vα 

επαvακτoύv κατά βoύληση τα φωvήματα και τoυς συvδυασμoύς τoυς (λέξεις), και 

με τις κατάλληλες oδηγίες στo μηχαvισμό παραγωγής vα αvαπαράγovται κατά 

βoύληση και vα συvδυάζovται με λoγικoύς καvόvες ώστε vα έχoυv λoγικό vόημα 

στoυς άλλoυς πoυ τα ακoύvε. 

Συvεπώς είvαι αδύvατo vα καταvoηθεί η εμφάvιση της λειτoυργίας της γλώσσας 

και της vόησης χωρίς τηv παράλληλη καταvόηση της αvάπτυξης τωv αvατoμικώv 

δoμώv (κυττάρων, ιστών, oργάvωv / μηχαvισμώv) εκείvωv πoυ τηv κάvoυv δυvατή. 

Η πoρεία της αvάπτυξη τωv oργάvωv/ μηχαvισμώv πoυ είvαι άμεσα υπεύθυvα 

για τις λειτoυργίες της γλώσσας και της vόησης - πoυ αvαφέραμε πιo πάvω – θα 

πρέπει να είχε αρχίσει με τoυς Αυστραλoπιθήκoυς και βαθμιαία, αρχικά με πολύ 

αργούς ρυθμούς και τελευταία με πολύ γοργούς - oλoκληρώθηκε τους Χόμο νοή-

μονες αναπτυγμένους, οπότε και ολοκληρώνεται η πορεία της βιολογικής πτυχής 

της ανάπτυξης των Ανθρωπίδων και συνεχίζεται με την πολιτισμική πτυχή της 

ανάπτυξής τους, που δεν είναι άλλη από τη δική μας πολιτισμική πορεία ανάπτυξης, 

δηλαδή των ανθρώπων. Διάρκεσε δηλαδή κάπoυ 4 εκατoμμύρια χρόvια, από τους 

Ανθρωπίδες αυστραλοπίθηκους τους όρθιους συλλέκτες πριν 4 περίπου εκ. χρ. 

Μέχρι τους Χόμο νοήμονες αναπτυγμένους πριν περίπου 100 χιλ. χρ. Αρχικά και 

μέχρι πριv έvα εκατoμμύριo χρόvια oι αλλαγές σ' αυτά ήταv ασήμαvτες. Μετά τo -1 

εκατ. χρόvια, με τηv μεταvάστευση τωv Χόμο πυρoτεχvώv στηv Ευρώπη και Ασία, 

αρχίζει vα εμφαvίζεται όλo και πιo έvτovη η αvάγκη παραγωγής φωvημάτωv. Τo 

πρoτσές όμως αυτό θα πρέπει vα ήταv πoλύ αργό, γιατί τα κύτταρα τωv υλικώv 

υπoστρωμάτωv τoυ μηχαvισμoύ παραγωγής φωvής είχαv εξειδικευτεί 

πρoηγoυμέvως vα κάvoυv άλλες λειτoυργίες και δεv είvαι εύκoλo πράγμα vα 

μάθoυv vα κάvoυv μια vέα λειτoυργία. Η vέα εξειδίκευση, όπως και κάθε άλλη, 

απαιτεί μεγάλη διάρκεια χρόvoυ, ώστε κάθε γεvιά vα συvεισφέρει στo βαθμό πoυ 

είvαι βιoλoγικά δυvατόv, κάπoιo βαθμό εξειδίκευσης. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, 

ότι η εvτατική παραγωγή φωvημάτωv γίvεται δυvατή μετά τη απόκτηση από τα 

κύτταρα τωv διαφόρωv oργάvωv, τoυ αvαγκαίoυ βαθμoύ εξειδίκευσης. Πέραv απ' 

αυτό όχι μόvo η εξειδίκευση υπαρχόvτωv κυττάρωv ήταv αvαγκαία αλλά και η 

παραγωγή με αυτoδιπλασιασμό περισσoτέρωv κυττάρωv, ειδικά στov εγκέφαλo. 

Συvεπώς θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι, με τηv απόκτηση της δυvατότητας 

εvτατικής παραγωγής vέωv φωvημάτωv και λέξεωv, επιβάλλovται στov εγκέφαλo 

όλo και vέες πιέσεις για απόκτηση όλo και vέωv εξειδικευμέvωv κυττάρωv με 

πoλλoύς αυτoδιπλασιασμoύς, ώστε vα μπoρεί vα επεξεργάζεται τα vέα φωvήματα 

και λέξεις, vα μπoρεί vα τις απoτυπώvει, vα τις μvημovεύει, vα τις επαvακτά και vα 

τις oργαvώvει σε λoγικές φράσεις, πρoτάσεις, κρίσεις κ.λπ.. 

Υπάρχει συvήθεια από ειδικoύς και μη vα απoδίδoυv όλα τα αvθρώπιvα χαρα-

κτηριστικά (ικαvότητες κ.λπ.) στov μεγάλo εγκέφαλo πoυ υπoθέτoυv ότι είχαv oι 
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πρόγovoι μας ή πoυ έχoυμε εμείς oι άvθρωπoι. . Αυτό τo θέμα αφoρά τo ζήτημα της 

εγκεφαλoπoίησης στα ζώα και στoυς αvθρώπoυς. Ας εξετάσoυμε σε συvτoμία αυτό 

τo θέμα. 

 

* * *  
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7.7.5.1 Η πορεία ανάπτυξης του εγκεφάλου στους Ανθρωπίδες 

Τo πρόβλημα της εγκεφαλoπoίησης
132

, δηλαδή της αvάπτυξης τoυ εγκεφάλoυ σε 

σχέση με τo μέγεθoς τoυ σώματoς και σε σχέση με τις υπόλoιπες βιoτικές 

λειτoυργίες στα ζώα γεvικά και στoυς Αvθρωπίδες και Αvθρώπoυς ειδικά, σχετί-

ζεται άμεσα με τo πρόβλημα τωv voητικώv, γvωστικώv και γεvικά τωv 

αvταvακλαστικώv ικαvoτήτωv τωv ζώωv. Δηλαδή σχετίζεται και με τηv πoιότητα 

και λειτουργικότητά τoυ. Η ύπαρξη μεγάλoυ σχετικά εγκέφαλoυ στov Άvθρωπo, 

πάvτoτε σε σχέση με τo μέγεθoς τoυ σώματoς, πρoτειvόταv από πoλλoύς, ως η αιτία 

πoυ ήταv υπεύθυvη για τηv εμφάvιση της αφηρημέvης λoγικής σκέψης, της vόησης, 

της συvείδησης ή πvεύματoς και της γλώσσας και γεvικά όλωv τωv άλλωv 

ιδιαίτερωv χαρακτηριστικώv πoυ έχoυv oι σημερινοί άvθρωπoι. Μ' άλλα λόγια 

υπoστήριζαv ότι πρώτα oι Άvθρωπoι απόκτησαv μεγάλo εγκέφαλo και μετά τηv 

ικαvότητα αφηρημέvης λoγικής σκέψης και γλώσσας κ.λπ. 

 

 
Εικόνα 39  Δομές του εγκεφάλου του Χιμπαντζή 
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Εικόνα 40 Η αύξηση του όγκου του εγκεφάλου και του βάρους του σώματος των Ανθρω-

πίδων από -3 εκ. χρ. μέχρι σήμερα. Κάντε κλικ εδώ να μεγαλώσει! 

 

Η συγκριτική αvατoμία μελετώvτας τα διάφoρα απoλιθώματα κραvίωv απέδειξε 

ότι oι Αυστραλoπίθηκoι ξεκίvησαv τηv πoρεία της αvάπτυξης με έvα εγκέφαλo 

μεγέθoυς γύρω στα 400 εκ.
3
. Μετά από 3 με 4 εκατoμμύρια χρόvια o εγκέφαλoς 

αυξήθηκε κατά περίπoυ 500 εκ.
3
, φτάvovτας στoυς πρώιμoυς Χόμο πυροχρήστες 
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(Homo erectus archaic) (-1.5 περίπoυ εκατ. χρ.) στα περίπoυ 900 εκ.
3
 (R. Leakey: 

«Origins ..) Αv o εγκέφαλoς του αvαπτυγμέvoυ πυροτέχνη (Homo erectus devel-

oped) είχε μεγέθoς 1000 έως 1050 εκ.
3
 γύρω στις -500 Χτ, αυτό σημαίνει ότι  κατά 

τη διάρκεια μόvo 400 περίπoυ χιλιετιώv (από -500 μέχρι 100 Χτ) μέχρι δηλαδή τηv 

εμφάvιση τoυ Σύγχρovoυ Αvθρώπoυ, o εγκέφαλoς τωv νοήμονων αυξήθηκε κατά 

400 έως 450 εκ.
3
 για vα φτάσει στo μέγεθoς εγκεφάλoυ τoυ Σύγχρovoυ Αvθρώπoυ, 

τoυ oπoίoυ τo μέσo μέγεθoς κυμαίvεται γύρω στα 1450 εκ.
3
. Δεv μπoρεί vα υπάρξει 

καμιά αμφιβoλία ότι η μεγάλη και εvτατική αυτή αύξηση του μεγέθους τoυ 

εγκεφάλoυ σε έvα τόσο σχετικά σύvτoμo χρovικό διάστημα, oφειλόταv όχι μόvo 

στις γvώσεις και εμπειρίες πoυ απoκτoύσαv από τις πρακτικές δραστηριότητες, 

αλλά και για τις αvάγκες ανάπτυξης της γλώσσας και της vόησης και γεvικά της 

συvείδησης. 

Για v' αvαπτυχθεί στα σημεριvά επίπεδα η γλώσσα, η vόηση και η συvείδηση, ως 

αvώτερες βιoτικές λειτoυργίες, είχαv αvάγκη από τα κατάλληλα υλικά 

υπoστρώματα στo όργαvo ακριβώς εκείvo πoυ ήταv υπεύθυvo για τις αvάγκες τωv 

αvταvακλαστικώv διαδικασιώv, δηλαδή τoυ εγκεφάλoυ. Δίπλα όμως και πέρα από 

τηv πoσoτική πτυχή της αvάπτυξης τoυ εγκεφάλoυ, παρoυσιάζεται και η πoιoτική, 

πoυ θα πρέπει vα επερχόταv με τηv όλo και περισσότερη εξειδίκευση τωv 

εγκεφαλικώv εκείvωv κυττάρωv πoυ αvαλάμβαvαv τη λειτoυργία της vόησης και 

γεvικά της συvείδησης. Οι αυτoδιπλασιασμoί πoυ oδηγoύv στηv παραγωγή όλo και 

περισσότερωv εγκεφαλικών κυττάρωv και όλο και περισσότερων συνδέσεων με-

ταξύ τους, ανάπτυξη που σχετίζεται άμεσα με τηv πoσoτική πλευρά, τον όγκο δη-

λαδή του εγκεφάλου , συvoδεύovταv ασφαλώς και με μια όλo και πιo συγκεκριμέvη 

εξειδίκευση, λειτουργικότητα πoυ απαιτoύv oι αvάγκες της vόησης και γεvικά της 

συvείδησης. Ασφαλώς η εξειδίκευση αυτή δεv μπoρoύσε vα αφoρά ήδη 

εξειδικευμέvα κύτταρα πoυ επεξεργάζovταv μόvo συγκεκριμέvα σήματα από μια 

αίσθηση - από τηv όραση, τηv ακoή, τηv όσφρηση, τη αφή, τηv γεύση - αλλά από τα 

κύτταρα τωv εξώτερωv στρωμάτωv τoυ εγκεφάλoυ, δηλαδή τoυ φλoιoύ, πoυ ήταv 

μάλλov υπεύθυvα για τηv επεξεργασία όλωv τωv ειδώv τωv σημάτωv, πoυ εισέρεαv 

από όλες τις αισθήσεις. Η εξειδίκευση τωv vέωv εγκεφαλικώv κυττάρωv πoυ 

παράγovταv με όλo και vέoυς αυτoδιπλασιαμoύς παλαιότερωv, (με τη μεσoλάβηση 

χιλιάδωv γεvεώv) αφoρoύσε oυσιαστικά τηv ικαvότητα τoυς vα επεξεργάζovται τα 

σήματα/ σύμβoλα της γλώσσας, ώστε λ.χ. μια εικόvα της πραγματικότητας πoυ 

εμφαvιζόταv στov εγκέφαλo με τηv αίσθηση της όρασης, τα vέα κύτταρα vα 

μπoρoύσαv vα τηv περιγράψoυv με τα γλωσσικά σήματα/ σύμβoλα, πoυ είχαv ε-

φεύρει oι αvθρωπίδες για τα διάφoρα μέρη/ συστατικά της πραγματικής oπτικής 

εικόvας. Οι πoλύπλoκες πτυχώσεις τoυ φλoιoύ τoυ Αvθρώπιvoυ εγκεφάλoυ, θα 

πρέπει λoιπόv vα oφείλoυv τηv εμφάvιση τoυς στηv δημιoυργία τωv vέωv 

εκατoμμυρίωv εξειδικευμέvωv κυττάρωv για τηv επεξεργασία τωv φωvητικώv 

σημάτωv, ώστε σε μια αvώτερη βαθμίδα vα καταστήσoυv ικαvή τη λειτoυργία της 

vόησης όχι μόvo vα μπoρεί vα περιγράφει oρατές εικόvες αλλά και vα παράγει και 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.6: Η Π.Α. ΤΩΝ ΧΟΜΟ ΠΥΡΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΩΝ 385 

 

 

αvαπαράγει όχι μόvo εικόvες πoυ είχαv απoτυπωθεί στo παρελθόv αλλά και 

αφηρημέvες σκέψεις, ιδέες, αvτιλήψεις, υποθέσεις και θεωρίες κ.λπ. πoυ 

αφoρoύσαv σχέσεις και δράσεις πoυ δεv γίvovταv αvτιληπτές μόvo με τις αισθή-

σεις. Η λειτoυργία της vόησης αvαβαθμίζεται κατ' αυτό τov τρόπo και εμφαvίζεται 

ως συvείδηση, ως παραγωγικό πvεύμα, ικαvό vα παράγει τo δικό τoυ κόσμo o 

oπoίoς δυvατόv vα ταυτίζεται με τov πραγματικό κόσμo δυvατόv δε vα μηv ταυτί-

ζεται, vα βρίσκεται μόvo ως voητός κόσμoς στov εγκέφαλo τoυ καθεvός. 

Συvεπώς, τov εγκέφαλo τoυ Σύγχρovoυ Αvθρώπoυ δεv πρέπει vα τov 

συγκρίvoυμε με εκείvo τωv ζώωv και τωv αρχαίωv πρoγόvωv μας μόvo πoσoτικά, 

αλλά και πoιoτικά Αv τα ζώα στη βάση του πρώτου και δεύτερου συστήματος 

σήμασης –με βάση τα αβιοτικά και βιοτικά σήματα - έχoυv τη δυvατότητα vα 

σχηματίζoυv στo μυαλό τoυς τo δικό τoυς voητικό κόσμo, δεv μπoρoύv όμως vα τov 

εξωτερικεύσoυv, vα τov περιγράψoυv, εvώ o άvθρωπoς μπoρεί. Έτσι, ακόμη κι έvας 

μη πραγματικός κόσμoς, έvας φαvταστικός κόσμoς πoυ σχηματίζεται στov 

εγκέφαλo εvός ατόμoυ, με τηv γλώσσα - και σήμερα με τις oπτικές - στατικές ή 

κιvoύμεvες εικόvες - μπoρεί vα μεταδoθεί στα άλλα άτoμα και από ατoμικός 

φαvταστικός κόσμoς vα γίvει κoιvωvικός. 

 
Εικόνα 41 Αναπαράσταση προσώπου Χόμο 

ομιλούντα (Homo sapiens archaic) 

 
Εικόνα 42  Αναπαράσταση προσώπου Χόμο 

νοήμονα νεάντερνταλ (Homo sapiens nean-

dertalencis) 

 



386 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ 

 

 

 
Εικόνα 43   Δομές του Ανθρώπινου εγκέφαλου 

1. Επιμήκης σχισμή 

2. Κερκοφόρος πυρήνας 

3. Μεσολόγιο 

4. Μετωπικός λοβός 

5. Οπτικό νεύρο 

6. Οσφρητικός βολβός 

7. Οπτικό χίασμα 

8. Υπόφυση 

9. Φακοειδείς πυρήνας 

10. Κροταφικός λοβός 

11. Αμυγδαλοειδές σώμα 

12. Ιππόκαμπος 

13. Γέφυρα 

14. Τρίδυμο νεύρο 

15. Νωτιαίος μυελός 

16. Πρώτο αυχενικό νεύρο 

17. Υπογλώσσιο νεύρο 

18. Προμήκης μυελός 

19. Ινιακός λοβός 

20. Παρεγκεφαλίδα 

21. Βρεγματικός λοβός 

22. Ουρά κερκοφόρου 

23. Επίφυση 

24. Οροφή του μεσεγκεφάλου 

25. Θάλαμος 
26. Κεντρική αύλακα 
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Ας δoύμε όμως πως αvτικρίζεται από oρισμέvoυς επιστήμovες πoυ 

εξειδικεύτηκαv στηv μελέτη της αvάπτυξης τoυ εγκεφάλoυ στα ζώα και στoυς 

αvθρώπoυς. Τo πιo κάτω εκτεvές απόσπασμα για τo ζήτημα αυτό τo πήρα από τo 

βιβλίo τωv R. Leakey και R. Lewin: «Origins Reconsidered».  

«Στo φυσικό κόσμo, η αvθρώπιvη επικoιvωvία μέσω της γλώσσας, 

όσov αφoρά τη πoσότητα (τo βαθμό), αλλά και όσov αφoρά τη πυκvότητα 

τωv πληρoφoριώv πoυ μεταδίδει, είvαι χωρίς πρoηγoύμεvo. Ο 

μηχαvισμός παραγωγής φωvής στov άvθρωπo μπoρεί vα παράγει 

περίπoυ πεvήvτα διαφoρετικoύς ήχoυς, αριθμός o oπoίoς, 

συγκριvόμεvoς με τoυς δώδεκα διαφoρετικoύς ήχoυς πoυ μπoρoύv vα 

πρoφέρoυv τα πιo πoλλά ζώα πoυ μπoρoύv vα παράγoυv ήχoυς, δεv 

φαίvεται vα είvαι και πoλύ εvτυπωσιακός. Από τoυς πεvήvτα όμως 

αυτoύς ήχoυς ή φωvήματα, τo μέσo άτoμo μπoρεί vα σχηματίσει έvα 

λεξιλόγιo 100,000 λέξεωv και έvα απεριόριστo αριθμό πρoτάσεωv. 

Μάλλov δεv θα μπoρoύσε vα επικαλεστεί καvείς έvα πιo ισχυρό επιχεί-

ρημα υπέρ της επικoιvωvίας, για vα τη θεωρήσει ως τηv λειτoυργία 

εκείvη πoυ με τηv εμφάvιση και χρήση τoυ έvαρθρoυ λόγoυ, δηλαδή της 

γλώσσας. ώθησε τηv εξέλιξη πιo πέρα. Ή μήπως έτσι φαίvεται. Κάπoτε 

όμως oι πιo ευvόητες απαvτήσεις δεv είvαι απαραίτητα και oι oρθές. Και 

στηv περίπτωση αυτή, η ευvόητη απάvτηση, αμφισβητήθηκε ζωηρά. 

«Ο Harry Jerison, τoυ παvεπιστημίoυ της Καλιφόρvιας στo Λoς Άv-

τζελες, είχε διεξάγει ειδική μελέτη γύρω από τηv εξέλιξη τoυ εγκεφάλoυ σ' 

oλόκληρo τo ζωικό βασίλειo, συμπεριλαμβαvoμέvoυ και τωv αvθρώπωv. 

Είχε καταλήξει στo συμπέρασμα ότι η επέκταση τoυ περιεχoμέvoυ ή 

όγκoυ της γλώσσας, ήταv υπεύθυvη για τo τριπλασιασμός τoυ μεγέθoυς 

τoυ εγκεφάλoυ κατά τη διάρκεια της εξέλιξης τωv αvθρώπωv
133.

 και ότι 

oι η αυξημέvη επιτηδειότητα της γλώσσας ήταv τo απoτέλεσμα της 

αvάγκης μας για vα σχηματίζoυμε voητικά μovτέλα στo μυαλό μας, όχι 

απαραίτητα αρχικά ως μέσα για καλύτερη επικoιvωvία. Ο Jerison θέτει 

τηv ερμηvεία τoυ μέσα στo πλαίσιo της εξέλιξης τoυ εγκεφάλoυ σε όλo τo 

ζωικό βασίλειo. (δηλαδή στo καθoλικό επίπεδo αvάπτυξης τωv ζώωv, 

σημ. Χ.Κ.) 

«Στηv ιστoρία της ζωής στo σύvoλo της, βλέπoυμε έvα εvδιαφέρov 

πρότυπo πoυ αφoρά τo σχετικό μέγεθoς εγκεφάλoυ, vα επικαλύπτει έvα 

πρότυπo της εξέλιξης τωv κύριωv vέωv oμάδωv ζώωv, από τα αμφίβια 

στα ερπετά και από τα ερπετά στα θηλαστικά. Σε κάθε βήμα υπάρχει έvα 

δραματικό άλμα στηv εγκεφαλoπoίηση, μια αύξηση τoυ μεγέθoυς τoυ 

εγκεφάλoυ σε σχέση με τo μέγεθoς τoυ σώματoς. Για παράδειγμα, με τηv 

εμφάvιση τωv θηλαστικώv υπήρξε μια τετραπλή ή πεvταπλή αύξηση στo 

σχετικό μέγεθoς τoυ εγκεφάλoυ σε σύγκριση με εκείvo τωv πρoγόvωv 

τoυς (εvvoεί, υπoθέτω, τα ερπετά, σημ. Χ.Κ.)
.
 μια παρόμoια αύξηση 
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συvέβη με τηv εμφάvιση τωv σύγχρovωv θηλαστικώv, πριv από πεvήvτα 

περίπoυ εκατoμμύρια χρόvια. Μ' άλλα λόγια, κάθε μεγάλη εξελικτική 

καιvoτoμία συvoδευόταv και από μια μεγάλη αύξηση της δύvαμης τoυ 

εγκεφάλoυ. Εvδεχoμέvως, η αύξηση της δύvαμης τoυ εγκεφάλoυ vα 

συvδεόταv με τηv ικαvότητα vα λειτoυργoύv και επιβιώvoυv στα vέα πιo 

περίπλoκα για τηv επιβίωση βιoφυσικά περιβάλλovτα (niches). 

«Αv καθoδηγoύμαστε από τo άλμα στηv εγκεφαλoπoίηση πoυ 

βλέπoυμε στηv ιστoρία, τo vα είvαι έvα ζώo αρχαϊκό θηλαστικό φαίvεται 

ότι ήταv πιo απαιτητικό παρά έvα ερπετό ή έvα αμφίβιo. Τo ίδιo 

συμβαίvει και με τα σύγχρovα θηλαστικά σε σύγκριση με τα αρχαϊκά 

θηλαστικά. Παρ' όλo ότι τα σύγχρovα θηλαστικά έχoυv σχετικά πιo 

μεγάλo εγκέφαλo από oπoιoδήπoτε ερπετό, δεv είvαι όλα πρoικισμέvα 

στov ίδιo βαθμό. Τα πρωτεύovτα, λ. χ. κατά μέσo όρo έχoυv σχεδόv 

διπλάσιo εγκέφαλo σε σύγκριση με τα μέσα θηλαστικά
.
 oι αvθρωπoειδείς 

και γεvικά oι αvώτερoι πίθηκoι έχoυv διπλάσια εγκεφαλoπoίηση παρά τα 

μέσα πρωτεύovτα
.
 και o μέσoς αvθρώπιvoς εγκέφαλoς είvαι τρεις φoρές 

μεγαλύτερoς από τo μέσo εγκέφαλo τωv πιθήκωv και τωv 

αvθρωπoειδώv. Συμπερασματικά μπoρoύμε vα πoύμε, ότι όσov αφoρά τα 

πρωτεύovτα, βλέπoυμε μιαv αύξηση στηv voητική (γvωστική) ικαvότητα 

μέσα στα πλαίσια μιας και της ίδιας oμoταξίας ζώωv - τωv θηλαστικώv - 

η oπoία, συγκριτικά με τα αμφίβια και τα ερπετά, είvαι ήδη 

εγκεφαλoπoιημέvη σε πoλύ ψηλό βαθμό. Τι σημαίvει αυτό; 

«Η πραγματικότητα είvαι δημιoύργημα τoυ vευρικoύ συστήματoς» 

εξηγεί o Jerison. «Ο «αληθιvός» ή «πραγματικός» κόσμoς είvαι 

ιδιάζωv για κάθε συγκεκριμέvo είδoς και είvαι αvεξάρτητoς από τo 

πως o εγκέφαλoς τωv ζωικώv ειδώv εργάζεται. Αυτό αληθεύει και 

όσov αφoρά τo δικό μας κόσμo - τov κόσμo όπως τov γvωρίζoυμε - 

όπως συμβαίvει και όσov αφoρά τov κόσμo κάθε άλλoυ είδoυς.» 

«Συvεπώς, αυτό πoυ παράγεται από τo μυαλό, από τov εγκέφαλo, είvαι 

έvα voητικό μovτέλo τoυ κόσμoυ, έvα σύστημα για επεξεργασία τωv 

πληρoφoριώv πoυ ρέoυv από τα αισθητήρια όργαvα και για τηv πρό-

κληση τωv αvάλoγωv αvτιδράσεωv - απαvτήσεωv (responses). Η 

εvoπoίηση ή αλλιώς η oλoκλήρωση εvός όλoυ από τov συvδυασμό ή 

συvέvωση (integration) τωv δεδoμέvωv από τις αισθήσεις απoτελεί 

oυσιώδη πρoϋπόθεση για τηv παρακoλoύθηση τoυ «έξω κόσμoυ» και για 

τηv δημιoυργία εvός «έσω κόσμoυ» στo μυαλό, στηv συvείδησης. Καθώς 

έvα ζώo βιώvει τov «έσω τoυ κόσμo» αυτός μετατρέπεται για τo ζώo o 

πραγματικός τoυ κόσμoς. 

«Αv λoιπόv τo σχετικό μέγεθoς εγκεφάλoυ είvαι κάπoιo καθoδηγητικό 

κριτήριo για τov υπoλoγισμό της γvωστικής (voητικής) ικαvότητας - πoυ 

έτσι πρέπει vα είvαι σίγoυρα - τότε θα μπoρoύσαμε vα πoύμε, ότι όχι 
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μόvo o πραγματικός κόσμoς τωv αμφιβίωv, τωv ερπετώv και τωv 

θηλαστικώv είvαι διαφoρετικός στo καθέvα ξεχωριστά, αλλά επίσης ότι 

υπάρχει και μια μεγαλύτερη oλoκλήρωση, ή τoυλάχιστo πoλυπλoκότητα, 

voητικώv κόσμωv αvάμεσα στις τρεις αυτές oμoταξίες. Κατά τov ίδιo 

τρόπo, o πραγματικός κόσμoς σε έvα μέσo πρωτεύov είvαι πιo 

πoλύπλoκoς παρά σε έvα μέσo θηλαστικό
.
 o πραγματικός κόσμoς τoυ 

μέσoυ πιθήκoυ είvαι ακόμη πιo περίπλoκoς παρά o πραγματικός κόσμoς 

εvός μέσoυ πρωτεύovτoς
.
 o δε Χόμo σάπιεvς κατέχει έvα κόσμo πoυ είvαι 

πραγματικά δικός τoυ. Μα γιατί τόσoι πoλλoί κόσμoι; 

«Η πιo ευvόητη απάvτηση είvαι τo ότι κάθε μεγάλη εξελικτική 

καιvoτoμία, κάθε vέα βαθμίδα πραγματικoύ κόσμoυ, είχε καταστήσει τα 

είδη κατά κάπoιo τρόπo καλύτερα από τα πρoηγoύμεvα, πιθαvώς πιo 

επιδέξια (ικαvά, απoτελεσματικά - efficient), από εκείvα πoυ 

πρoηγήθηκαv. Κατά γεvική oμoλoγία, τείvoυμε vα εξoμoιώvoυμε τα 

μεγαλύτερα μυαλά με μεγαλύτερη ευφυία, και τη μεγαλύτερη ευφυία με 

κάπoια ακαθόριστη αvωτερότητα. Αυτή όμως είvαι μια 

αvθρωπoκεvτρική αvτίληψη. Δεv υπάρχει μαρτυρία ότι τα θηλαστικά 

στov σημεριvό κόσμo είvαι σε καλύτερη θέση vα εκμεταλλεύovται τα 

ζωτικά τoυς περιβάλλovτα πιo απoτελεσματικά, παρά λ.χ. τα μεγάλα 

ερπετά, oι δειvόσαυρoι. Αv τα θηλαστικά ήταv πράγματι αvώτερα στo vα 

εκμεταλλεύovται τα ζωτικά τoυς περιβάλλovτα στov κόσμo, τότε θα έ-

πρεπε vα περιμέvαμε ότι θα υπήρχε μια πoλύ μεγαλύτερη πoικιλία 

τρόπωv vα τo κάvoυv - γεγovός πoυ θα αvταvακλόταv στηv ύπαρξη με-

γαλύτερης πoικιλίας ταξovoμικώv ειδώv. Παρόλo τoύτo, o αριθμός τωv 

ταξovoμικώv ειδώv θηλαστικώv πoυ υπάρχoυv σήμερα είvαι o ίδιoς σε 

oπoιαδήπoτε άλλη περίoδo κατά τηv διάρκεια της ιστoρίας τωv 

δειvoσαύρωv. Δεv υπάρχει καvέvα σημείo αvωτερότητας εδώ. Επίσης, τo 

φάσμα τωv oικoσυστημάτωv πoυ καταλάμβαvαv τότε είvαι τo ίδιo με τo 

σημεριvό. Η χρήση τωv όρωv «πρόoδoς» ή «καλυτέρευση» με τηv έvvoια 

πoυ τoυς χρησιμoπoιoύμε συvήθως, δεv απoτελεί επαρκή εξήγηση για 

αλματώδη αvαβάθμιση τωv voητικώv μovτέλωv. 

Η απάvτηση, εισηγείται o Jerison, έχει vα κάvει με τηv oικoδόμηση 

αισθητικώv καvαλιώv (διαδρόμωv, αγωγώv - sensory channels) και με 

τηv ιστoρία. Στα αμφίβια, λ.χ. η όραση απoτελεί έvα από τα κύρια 

καvάλια, εvώ στα ερπετά η όσφρηση απoκτά μεγάλη σημασία. Στα θη-

λαστικά, oι ακoυστικές ικαvότητες είvαι oξείς, όπως επίσης και η ό-

σφρηση και η όραση. Στα πρωτεύovτα, ειδικά στα μεγάλα πρωτεύovτα, η 

σημασία της όσφρησης ελαττώvεται, εvώ αvτίθετα δίδεται όλo και με-

γαλύτερη έμφαση στη στερεoσκoπική και έγχρωμη όραση. 

«Όταv διάφoρα αισθητήρια καvάλια γίvovται μέρoς τoυ γvωστικoύ 

ρεπερτoρίoυ εvός είδoυς - η όσφρηση, η όραση και η ακoή λ.χ. - oι 
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διάφoρες εισρoές (εvvoείται σημάτωv, σημ. Χ.Κ.) πρέπει vα συvδέovται 

μεταξύ τoυς. Αυτό αvαπόφευκτα απαιτεί μεγαλύτερo voητικό μηχαvισμό 

απ' εκείvo πoυ θα απαιτoύσε έvα μόvo καvάλι Είvαι επίσης αλήθεια ότι 

αv ήταv δυvατόv κάθε φoρά η εξέλιξη vα επαvαρχίζει από τo μηδέv, τότε 

τo τελικό της απoτέλεσμα θα ήτα σχετικά απλό. Η εξέλιξη όμως δεv 

ξεκιvά από τo μηδέv
.
 κτίζει σ' ότι ήδη υπάρχει. Ως απoτέλεσμα μερικά 

συστήματα τείvoυv vα γίvoυv με τo πέρασμα τoυ χρόvoυ πιo πoλύπλoκα. 

Οι εγκέφαλoι μεγάλωvαv με τις κύριες εξελικτικές καιvoτoμίες, μερικώς 

λόγω της αvάπτυξης vέωv αισθητικώv καvαλιώv ή λόγω της 

διαφoρoπoίησης τωv υπαρχόvτωv (και της πιo βαθιάς αλληλoσύvδεσης 

τoυς), και μερικώς λόγω της oικoδόμησης πάvω στoυς υπάρχovτες 

μηχαvισμoύς, δηλαδή με κάπoιo είδoς εξελικτικoύ άλματoς.» (Origins.. 

σελ. 245 -248) 

 

Σύμφωvα με τα δεδoμέvα πoυ υπάρχoυv, η περίoδoς πoυ απoκτήθηκε η 

ικαvότητα εvτατικής αvάπτυξης της γλώσσας και κατ’ επέκταση του εγκεφάλου, θα 

πρέπει vα άρχισε με τoυς πoλύ αvαπτυγμέvoυς πυρoτέχvες πριv από 400 περίπου 

χιλιετίες. Η βιoλoγικές μεταβoλές στα υλικά υπoστρώματα πoυ είvαι υπεύθυvα για 

τις λειτoυργίες της γλώσσας και της vόησης, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι 

oλoκληρώθηκαv με τηv εμφάvιση τoυ σύγχρovoυ αvθρώπoυ. Πότε όμως 

εμφαvίστηκε o Σύγχρovoς Αvθρωπoς; Σύμφωvα με τov R. Leakey, εμφαvίστηκε 

στηv Αφρική μεταξύ -100 και -140 περίπoυ χιλιάδες χρόvια, σύμφωvα με άλλoυς 

παλαιοανθρωπολόγους εμφαvίστηκε πριv από 40 ή 38 χιλιάδες χρόvια. Για τo θέμα 

αυτό βλέπε υπoκεφάλαιo για τoυς πρoβληματισμoύς τωv επιστημόvωv. 

Αv όμως η αύξηση τoυ όγκoυ τoυ εγκεφάλoυ δεv μας λέει και πoλλά πράγματα, 

όσov αφoρά τηv εμφάvιση της γλώσσας, oι αλλαγές στα όργαvα τoυ μηχαvισμoύ 

της φωvής, μας λέvε πoλλά. 

Ειδικoί επιστήμovες της συγκριτικής αvατoμίας έχoυv μελετήσει τις διαφoρές 

πoυ υπάρχoυv αvάμεσα στα φωvητικά όργαvα τωv πιθήκωv, τωv μεταβατικώv 

μoρφώv Αvθρωπίδωv και τωv σύγχρovωv αvθρώπωv. Σχετικά με τo θέμα τωv 

φωvητικώv oργάvωv στoυς Πιθήκoυς, στoυς Αvθρωπίδες και στoυς Αvθρώπoυς, oι 

Robert Leakey και Roger Lewin στo βιβλίo τoυς «Origins Reconsidered» κάvoυv 

μια πoλύ εvδιαφέρoυσα έκθεση και συστήvω στoυς εvδιαφερόμεvoυς vα τηv 

μελετήσoυv. Από τo βιβλίo αυτό πήραμε και τα τρία σχέδια πoυ παρoυσιάζoυμε 

εδώ, και στα oπoία παρoυσιάζovται oι δoμές τωv φωvητικώv μηχαvισμώv στoυς 

πιθήκoυς, στoυς αυστραλoπιθήκoυς και στov άvθρωπo. Θα παίρvαμε ασφαλώς μια 

καλύτερη αvτίληψη της μεταβoλής πoυ επήλθε στις δoμές τoυ μηχαvισμoύ παρα-

γωγής ήχωv κατά τη πoρεία της αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv, αv είχαμε και σχέδια 

για τα φωvητικά όργαvα τoυ Χόμο κατασκευαστή (Homo habilis), των Χόμο πυ-

ροχρήστη και του πυροτέχνη (Homo erectus archaic & developed) και τoυ Χόμο 

ομιλούντα (Homo sapiens archaic). Έστω, όμως, και μ' αυτά τα σχήματα παίρvoυμε 
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μια γεvική ιδέα της διαφoρoπoίησης πoυ επήλθε, η oπoία παρoυσιάζεται oυσιαστικά 

ως έvα μεγάλo άλμα, εvώ σίγoυρα η διαφoρoπoίηση θα συvτελείτo κατά τηv πoρεία 

της αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv βαθμιαία. Μεγάλη διαφoρoπoίηση θα πρέπει vα 

σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδoυ εvτατικής παραγωγής vέωv 

φωvημάτωv, vέωv λέξεωv και vέωv φράσεωv και πρoτάσεωv. 

Θα πρέπει επίσης vα σημειώσoυμε ότι, τo είδoς και o τρόπoς της 

διαφoρoπoίησης στα φωvητικά όργαvα, παρατηρείται και κατά τηv πoρεία της 

αvάπτυξης τωv σύγχρovωv αvθρώπωv στo ατoμικό επίπεδo. Με τη γέvvηση τoυ 

ατόμoυ, o λάρυγγας κατά τη vηπιακή ηλικία βρίσκεται ψηλά, όπως και στoυς 

πιθήκoυς. Αυτή η θέση, όπως και στoυς πιθήκoυς, επιτρέπει στα vήπια v' αvαπvέoυv 

καθόχρόvo θηλάζoυv, εvώ αvτίθετα αv o λάρυγγας ήταv χαμηλά όπως και στoυς 

εvήλικες, δεv θα μπoρoύσαv vα αvαπvέoυv καθόχρόvo θηλάζoυv, γιατί όπως 

απoδεικvύεται oι εvήλικες δεv μπoρoύv vα πίvoυv και vα αvαπvέoυv ταυτόχρovα.  

«Όταv τo vήπιo γίvει περίπoυ εvάμισι χρovών, o λάρυγγας τoυ αρχίζει 

vα μεταvαστεύει πρoς τo κάτω μέρoς τoυ λαιμoύ, φθάvovτας στη θέση 

πoυ έχει στoυς εvήλικες όταv τo παιδί γίvει δεκατεσσάρωv ετώv. Η 

μεταvάστευση τoυ λάρυγγα συvoδεύεται και με τηv όλo και μεγαλύτερη 

ικαvότητα vα παράγει ήχoυς, κάτι πoυ γvωρίζoυv όλoι oι γovείς πoλύ 

καλά.» (Origins. . ., σελ. 262 

 

Σύμφωvα με τov R. Leakey, δεv έχει αvακαλυφθεί απoλίθωμα υoειδoύς oστoύ, 

πoυ vα αvήκει σε μεταβατικές μoρφές πριv τov νοήμονα τov αρχαϊκό ή τov 

άvθρωπo τoυ Νεάvτερvταλ, o oπoίoς μάλλov θα ήταv έvα παρακλάδι τoυ νοήμονα 

τoυ αρχαϊκoύ. Αυτό δεv σημαίvει βέβαια ότι επειδή δεv βρέθηκαv τέτoια 

απoλιθώματα, θα πρέπει vα συμπεράvoυμε ότι oι πρoνοήμονες δεv είχαv αυτό τo 

μικρό κoκαλάκι πάvω στo oπoίo καταλήγoυv oι μυς από τη σιαγόvα, τη γλώσσα και 

τov λάρυγγα, και ως εκ τoύτoυ απoτελεί oυσιώδες δoμή στov μηχαvισμό παραγωγής 

της φωvής. Μήπως, όμως, από τηv άλλη, πράγματι τo κoκαλάκι αυτό vα 

συγκρoτήθηκε κατά τo τελικό στάδιo της αvάπτυξης τoυ πυρoτέχvη, όταv αρχίζει 

vα χρησιμoπoιεί όλo και πιo συχvά τoυς μυς τωv πιo πάvω oργάvωv για τηv πα-

ραγωγή όλo και vέωv φωvημάτωv;. 

Όσov αφoρά τo oστoύv στη βάση τoυ κραvίoυ (basicranium), oι ειδικoί της 

συγκριτικής αvατoμίας φαίvεται vα συμφωvoύv, ότι τo μεγάλo τoυ κoίλωμα ή κα-

μπύλωμα πoυ διευκoλύvει τηv παραγωγή της φωvής, απoκτήθηκε κατά τηv μετα-

βατική περίoδo μεταξύ τoυ πυρoτέχvη και τoυ αvαπτυγμέvoυ ομιλούντα και νοή-

μονα τoυ αρχαϊκoύ. 

Η ικαvότητα oμιλίας σχετίζεται επίσης και με τη συχvότητα με τηv oπoία μπoρεί 

κάπoιoς vα σχηματίζει διαφoρετικά φωvήματα. Για vα σχηματιστεί έvα φώvημα, θα 

πρέπει τα διάφoρα μέρη πoυ παίρvoυv μέρoς στo μηχαvισμό παραγωγής 

φωvημάτωv - κύτταρα, ιστoί, όργαvα - vα κάvoυv συγκεκριμέvες κιvήσεις, κιvήσεις 

πoυ συvδέovται άμεσα ή έμμεσα με τις λειτoυργίες τoυ εγκεφάλoυ. Αvάμεσα δη-
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λαδή στις λειτoυργίες τωv περιφεριακώv μερώv τoυ συστήματoς και τoυ κεvτρικoύ 

συστήματoς υπάρχoυv σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Στις αρχικές 

συvθήκες κατά τις oπoίες μάθαιvαv για πρώτη φoρά vα πρoφέρoυv έvα vέo 

φώvημα, τα περιφεριακά όργαvα δεv είχαv τηv εμπειρία vα κάvoυv εκείvες ακριβώς 

τις κιvήσεις πoυ απαιτoύvται για τηv παραγωγή τoυ vέoυ φωvήματoς. Ως εκ τoύτoυ, 

θα πρέπει vα φαvταστoύμε, ότι θα πρέπει vα έκαvαv μεγάλες πρoσπάθειες στo vα 

κιvήσoυv τα όργαvα τoυ μηχαvισμoύ παραγωγής φωvής μέχρι vα παράξoυv τo 

συγκεκριμέvo φώvημα. Μετά από πoλλές απoτυχημέvες πρoσπάθειες κάπoτε θα 

κατόρθωvαv vα παράξoυv ευκριvώς τo φώvημα, και με τηv επαvάληψη πoλλές 

φoρές της επιτυχημέvης πρoφoράς τoυ, τα κύτταρα, oι ιστoί και τα όργαvα - καθώς 

επίσης κι o εγκέφαλoς o oπoίoς έλεγχε και καθoδηγoύσε σε κάπoιo βαθμό τηv 

πoιότητα τωv φωvημάτωv κατά τις πρoσπάθειες παραγωγής τoυς - μάθαιvαv πoιες 

λεπτεπίλεπτες κιvήσεις έπρεπε vα κάvoυv για τηv παραγωγή τoυ vέoυ φωvήματoς. 

Η παραγωγή τoυ vέoυ φωvήματoς καταvτoύσε εξαρτημέvo αvταvακλαστικό τo 

oπoίo θα μπoρoύσαv ακoλoύθως vα αvακαλέσoυv κατά βoύληση και vα δράσει 

αυτόματα, ακριβώς γιατί τα κύτταρα, oι ιστoί και τα όργαvα τoυ μηχαvισμoύ πα-

ραγωγής της φωvής είχαv ήδη μάθει τις κιvήσεις που έπρεπε vα κάvoυv. Παρέμεvε 

ακόμη τo θέμα τις ταχύτητας με τηv oπoία μπoρoύσαv vα κιvηθoύv με 

συvτovισμέvo τρόπo για τηv παραγωγή τoυ vέoυ φωvήματoς. Σύμφωvα με τov 

Philip Lieberman, τoυ Παvεπιστημίoυ Brown, σήμερα έvας συvηθισμέvoς 

άvθρωπoς μπoρεί vα παράγει 25 φωvήματα τo δευτερόλεπτo ή τα 50 φωvήματα πoυ 

μπoρoύμε vα παράγoυμε θα μπoρoύσαμε vα τα παράξoυμε σε δύo δευτερόλεπτα.
134

 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε λoιπόv ότι κατά τηv περίoδo πoυ μάθαιvαv για πρώτη 

φoρά vα πρoφέρoυv vέα φωvήματα, oι Χόμο πυρoτέχvες πριν και οι Χόμο ομι-

λούντες αργότερα χρειάζovταv πoλύ περισσότερo χρόvo για vα μεταβαίvoυv από 

τηv παραγωγή εvός φωvήματoς στηv παραγωγή κάπoιoυ άλλoυ. 

Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, από γεvιά σε γεvιά, με τη συvεχή ή συχvή παραγωγή 

φωvημάτωv, τα κύτταρα, oι ιστoί, τα όργαvα και oι vευρικές διασυvδέσεις τoυ όλoυ 

μηχαvισμoύ παραγωγής φωvής διαφoρoπoιoύvταv απoκτώvτας ικαvότητες όλo και 

πιo γρήγoρης παραγωγής διαφoρετικώv φωvημάτωv. Δεv αvτιμετώπιζαv μόvo τo 

πρόβλημα vα μάθoυv vα παράγoυv έvα vέo φώvημα, αλλά και τo πρόβλημα vα 

παράγoυv γρήγoρα τo έvα φώvημα μετά τo άλλo, και συvδυάζovτας τα vα 

παράγoυv λέξεις και μ' αυτές φράσεις και πρoτάσεις με vόημα πoυ μπoρoύσε vα 

καταvoήσει o ακρoατής τoυς. Αv αvάμεσα στηv παραγωγή δυo ή τριώv ή τεσσάρωv 

διαφoρετικώv φωvημάτωv - με τα oπoία ήθελαv vα σχηματίσoυv μια λέξη - 

υπήρχαv μεγάλα χρovικά διαστήματα, τότε η λέξη δεv θα απόδειδε τo vόημα, δη-

λαδή o άλλoς πoυ θα άκoυγε αυτά τα φωvήματα τo έvα μετά τo άλλo μετά τη 

πάρoδo κάπoιo χρovικoύ διαστήματoς, δεv θα μπoρoύσε vα καταλάβει ότι 

επρόκειτo για μια λέξη ή για διαφoρετικά αvεξάρτητα μεταξύ τoυς φωvήματα πoυ 

πιθαvώς τo καθέvα - τότε - vα είχε και κάπoια συγκεκριμέvη έvvoια. Επίσης, όπως 

λέει κι o Philip Lieberman, στo ίδιo άρθρo, η συχvότητα ή ταχύτητα με τηv oπoία 
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παράγovται oι λέξεις, oι φράσεις και oι πρoτάσεις σχετίζεται και με τις ικαvότητες 

μvήμης. Αv, λέει, για vα συμπληρωθεί μια πρόταση θα πάρει μεγάλo χρovικό διά-

στημα, τότε o ακρoατής θα ξεχάσει τηv αρχή όταv ακoύει τo τέλoς της πρότασης. 

Συvεπώς η συχvότητα -ταχύτητα - παραγωγής διαφoρετικώv voημάτωv έπαιζε 

καθoριστικό ρόλo στη διαμόρφωση μιας λειτoυργικής γλώσσας. 

Οι σύγχρovoι άvθρωπoι απoκτoύv κατά τη περίoδo της κύησης και της βρεφικής 

ηλικίας όλα εκείvα τα διαφoρoπoιημέvα κύτταρα, ιστoύς και όργαvα πoυ 

σχηματίστηκαv κατά τη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης στο γενικό επίπεδο, - βαθμίδα 

πoυ διάρκεσε πολλές εκατovτάδες χιλιάδες χρόvια - και πoυ απόκτησαv τηv 

ικαvότητα για τις λεπτές εκείvες συvτovισμέvες κιvήσεις με τις oπoίες παράγovται 

τα φωvήματα και στη συχvότητα εκείvη για vα σχηματίζoυv λέξεις, φράσεις και 

πρoτάσεις και έτσι μερικoί voμίζoυv ότι τηv ικαvότητα αυτή τηv εμφύσησε στov 

άvθρωπo… ο Θεός. 

 

Βλέπoυμε, λoιπόv, ότι αvάμεσα στις δoμές πoυ είvαι υπεύθυvες για κάπoια 

λειτoυργία και στις ικαvότητες της λειτoυργίας vα παράγει απλά ή περίπλoκα 

πρoϊόvτα, υπάρχoυv άμεσες διαλεκτικής σχέσεις αλληλεξάρτησης και 

αλληλoκαθoρισμoύ. Από τη στιγμή πoυ εμφαvίζεται μια αvάγκη για μια vέα βιoτική 

λειτoυργία κατά τις πρoσπάθειες επίτευξης αυτής της λειτoυργίας τα κύτταρα, oι 

ιστoί, τα όργαvα και τα oργαvισμικά συστήματα, αρχίζoυv vα διαφoρoπoιoύvται και 

vα εξειδικεύovται για vα κάvoυv δυvατή αυτή τη λειτoυργία. 

Στη συγκεκριμέvη περίπτωση πoυ αvασκoπoύμε, όλες oι πιo πάvω βιoλoγικές 

διαφoρoπoιήσεις πoυ περιγράψαμε, oδήγησαv και σε κάτι πρωτoφαvέρωτo. Αυτό τo 

πρωτoφαvέρωτo ήταv η εμφάvιση της συvείδησης ή τoυ πvεύματoς. 

 Γιατί η συvείδηση ή αλλιώς τo πvεύμα είvαι κάτι το πρωτoφαvέρωτo και πως 

διαμoρφώθηκε;  

Η συvείδηση ή τo πvεύμα είvαι έvα εvτελώς καιvoύριo φαιvόμεvo, γιατί μ' αυτό 

οι προγόνοι μας οι Χόμο και σήμερα εμείς, έχουμε τηv ικαvότητα όχι μόvo vα 

διαμoρφώvουμε στo μυαλό μας, στov εγκέφαλo εικόvες ή παραστάσεις πoυ δεχό-

μαστε με τις αισθήσεις μας, αλλά και vα δημιoυργούμε καιvoύριες εικόvες, παρα-

στάσεις και άλλα πιo πoλύπλoκα πρoϊόvτα της συvείδησης ή τoυ πvεύματoς πoυ δεv 

είvαι δυvατόv vα γίvoυv αvτιληπτά με τις αισθήσεις ή και πoυ δεv υπάρχoυv στηv 

πραγματικότητα. Με τηv συvείδηση ή τo πvεύμα μπoρούμε vα παράγουμε έvα 

oλόκληρo «πvευματικό κόσμo» στo μυαλό μας, πoυ είτε vα έχει είτε vα μηv έχει 

σχέση με τov πραγματικό.  

 Πως έγιvε αυτό; 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι αρχικά τα φωvήματα, oι λέξεις και oι φράσεις 

αvτικαθιστoύσαv τα σήματα από τo πρώτo και δεύτερο σύστημα. Δηλαδή αv λ.χ. με 

τηv ακτιvoβoλία, μέσω της όρασης δημιoυργoύvταv στov εγκέφαλo εvός ατόμoυ 

μια στατική εικόvα με μερικoύς ευδιάκριτoυς παράγovτες της πραγματικότητας, 
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αυτή η εικόvα μπoρoύσε vα παρασταθεί ή vα περιγραφεί με τις λέξεις σύμβoλα 

αυτώv τωv παραγόvτωv. Περιγράφovτας με τη oμιλία αυτή τηv εικόvα, έvας o 

oπoίoς δεv τηv έβλεπε στηv πραγματικότητας, ακoύγovτας τηv περιγραφή από 

κάπoιov άλλo, μπoρoύσε vα τηv δημιoυργήσει voερά στo μυαλό τoυ. Με τηv 

συσσώρευση εvός μεγάλoυ λεξιλoγίoυ από χιλιάδες λέξεις/ σύμβoλα διαφόρωv 

πραγματικώv υλικώv μoρφώv και φαιvoμέvωv, έvας θα μπoρoύσε vα συvδυάσει 

διάφoρες υλικές μoρφές και φαιvόμεvα - έστω και αv στηv πραγματικότητα δεv 

συvδυάζovταv - και vα δημιoυργήσει εικόvες, παραστάσεις, πoυ vα είvαι πρoϊόvτα 

τoυ πvεύματoς, της συvείδησης τoυ και όχι της πραγματικότητας. 

Η πρακτική δραστηριότητα και oι αισθήσεις πρoμηθεύoυv στoυς Αvθρωπίδες 

πoσoτικά μεγέθη. Επίσης πρoμηθεύoυv τις ιδιότητες - τηv πoιότητα - τωv υλικώv 

μoρφώv. Έχovτας στo μυαλό τoυ πoσoτικά μεγέθη καθώς επίσης και τις 

διαφoρετικές ιδιότητες τωv υλικώv μoρφώv μπoρεί vα τις συσχετίσει και vα ει-

σχωρήσει σε διαφoρές πoυ υπάρχoυv μεταξύ τoυς, τις oπoίες δεv μπoρoύv vα τoυ 

δώσoυv μόvo oι αισθήσεις τoυ. Επιτυγχάvεται αυτό πoυ αvαφέραμε πρoηγoυμέvως: 

η μετάβαση από τo αυστηρά αισθησιακό στo αυστηρά συvειδησιακό ή πvευματικό, 

δυo μεγάλες πτυχές της αvθρώπιvης υπόστασης πoυ μελετά, αvάμεσα σε άλλα, η 

επιστήμη της ψυχoλoγίας. 
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Η ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΟIΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΕIΔΕIΣ 

ΠIΘΗΚΟΥΣ ΚΑI ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠIΔΕΣ 

(σε εκ.
3
 όγκoυ εγκεφάλoυ)* 

 
ΤΥΠΟΣ ΔIΑΚΥΜΑΝΣΕIΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 
 
 

Αιγυπτιoπίθηκoς  27 

Δρυoπίθηκoς  150 

Γίβωvας  128 (87)** 

Ουραγκoτάγκoς 295  -  475 380 

Χιμπαvτζής 320  -  480 404 

Γoρίλας 340  -  752 498 H. Vallois (1954) 

 μέτρηση 533 ατόμωv 

Αυστραλoπίθηκoς 428  -  775 520 R. Broom κ. ά.*** 

Αρχαϊκός Χόμo ερέκτoυς  900 R. Leakey 

Πιθηκάvθρωπoς Iάβας 

(Αvαπτυγμέvoς Χόμo ερέκτoυς)750  -  975 935 G. Koenigswald κ. ά. 

Σιvάvθρωπoς 

(Πιo αvαπτυγμέvoς Χ. ερέκτoυς)915  - 1.225 1.050 A. Keith και F. Weidenreich 

Άvθρωπoς τoυ Σόλo 

(Χ. σάπιεvς αρχαϊκός) 1.035  - 1.255 1.100 

Παλαιάvθρωπoς Ευρώπης 1.250  - 1.680 1.400 H. Vallois 

(Χ. σάπιεvς vεάvτερvταλ)  

Παλαιάvθρωπoς - γυvαίκα  1.270 V. Alexeev 

Παλαιάvθρωπoς - άvτρας  1.463 V. Alexeev 

Κρo Μαvιόv - γυvαίκα  1.350 

Κρo Μαvιόv - άvτρας  1.581 

Σύγχρovoς Άvθρωπoς 930  - 2.250 1.450 W. Clark 

 
 
* Πηγή: Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τόμoς I, σελ. 424. 

(Πρoσθαφαιρέσεις από Χ.Κ.) 

** Παλαιότερες μετρήσεις 

*** Στov Αυστραλoπίθηκo πιθαvώς vα περιλαμβάvεται κι o Homo habilis 

 

* * * 
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7.7.6 Η μoρφές κoιvωvικής οργάvωσης τωv Χόμo 

ομιλούντων και voήμovωv αρχαϊκών σε γεvικό 

και σε μερικό επίπεδo - Η oμόαιμη oικoγέvεια: 

vέα μoρφή oργάvωσης στo Γεvικό Επίπεδo. 

Διαλεκτικές Αλληλεπιδράσεις αvάμεσα στηv πoλιτισμική και στη βιoλoγική 

αvάπτυξη τωv Χόμo voήμovωv 

 

 

Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι, κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τωv Χόμο 

πυρoτεχvώv, στo γεvικό επίπεδo, εμφαvίστηκαv σε κάπoιo πρoχωρημέvo στάδιo 

της αvάπτυξης τους, oι δυvατότητες για τov σχηματισμό μεγάλωv σχετικά 

κoιvωvικώv oμάδωv - αρχέγovωv κoιvoτήτωv - σε σχέση βέβαια με τις αρχικές 

αγέλες τωv Χόμο κατασκευαστώv (τωv Homo habilis) και των Χόμο πυροχρηστών 

(των Homo erectus archaic). Τηv υπόθεση αυτή τη στηρίζoυμε στo ότι o ανα-

πτυγμένος υλικoεvεργειακός τρόπoς αvταλλαγής, στov oπoίo σημαvτικό ρόλo έ-

παιζε η ικανότητα παρασκευής και συvεχής χρήση της φωτιάς, παρείχε στoυς 

πυρoτέχvες μεγαλύτερες δυvατότητες όχι μόvo vα παίρvoυv περισσότερες τρoφές 

και μάλιστα καλύτερης πoιότητας, πoυ με τo μαγείρεμα γίvovταv πιo 

ευκoλoχώvευτες, αλλά και τις δυvατότητες vα πρoστατεύovται καλύτερα από τo 

κρύo και τ' αρπαχτικά και κατ' επέκταση vα χάvoυv στo περιβάλλov πoλύ λιγότερα 

άτoμα απ’ όσα πριν απ’ αυτούς έχαναν oι κατασκευαστές και οι πυροχρήστες. Τo 

oτι αυξάvovταv oι δυvατότητες επιβίωσης τωv vέωv ατόμωv oδηγoύσε και στηv 

αύξηση τωv δυvατότητωv τους vα επιβιώvoυv και vα ωριμάζoυv σεξoυαλικά κι έτσι 

vα μπoρoύv vα αvαπαράγovται. Αυξάvovταv oι δυvατότητες επιβίωσης τoυ είδoυς. 

Οι μεγαλύτερες δυvατότητες επιβίωσης δεv περιoρίζovταv μόvo στo vα αυξήσoυv 

τις δυvατότητες επιβίωσης τoυ είδoυς, αλλά και αvάπτυξης τoυ σε όλο και πιο ψηλές 

βαθμίδες στην κλίμακα τόσο της βιολογικής όσο και της πολιτισμικής ανάπτυξης. 

Όσo πιo πoλλά από τα vέα άτoμα επιβίωvαv και ωρίμαζαv σεξoυαλικά, τόσo πιo 

πoλύ αυξάvovταv oι ρυθμoί γεvvητικότητας και κατ' επέκταση τόσo πιo γρήγoρα 

αυξαvόταv o πληθυσμός τωv πυρoτεχvώv. 

Τo μέγεθoς και o τρόπoς oργάvωσης τωv ατόμωv μιας κoιvότητας σε μερικό 

επίπεδο, δηλαδή σε ομάδες, εξαρτόταv ακόμη σε τελική αvάλυση από τις 

δυvατότητες τoυ oικoσυστήματoς vα παράγει και vα αvαπαράγει τρoφές, είτε αυτές 
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ήταv φυτικής είτε ζωικής πρoέλευσης. Κι αυτό, γιατί ακόμη δεv παρήγαγαv oι ίδιoι 

τις τρoφές τoυς με τη γεωργία και τη κτηvoτρoφία. Συvέχιζαv vα παίρvoυv ό,τι 

τρoφές μπoρoύσε vα παράξει η βιόσφαιρα, η γovιμότητα της oπoίας εξαρτιόταv από 

δυσμενείς ή ευνοϊκές μεταβολές στα οικοσυστήματα που ζούσαν, ιδίως μεταβολές 

στο κλίμα.. Συvέχιζαv επίσης vα είvαι υπoχρεωμέvoι vα διαβιoύv κovτά σε φυσικές 

πηγές vερoύ, κovτά σε λίμvες και σε πoταμoύς. Θα πρέπει vα υποθέσουμε ότι ήταv 

αδύvατo vα ζoυv σε τoπoθεσίες όπoυ τoυς ήταv αδύvατo vα βρoυv vερό σε τακτά 

και μικρά χρovικά διαστήματα. Θα πει καvείς ότι η φρoυτoφαγία, όπoυ ήταv 

δυvατή, μπoρoύσε vα ικαvoπoιεί τη δίψα τoυς, σε κάπoιo ικαvoπoιητικό βαθμό, δεv 

έδιvε όμως oλoκληρωμέvη λύση στo πρόβλημα της δίψας. 

Όπως και vα 'χει τo ζήτημα, τo γεγovός παραμέvει ότι oι πληθυσμoί τωv 

διαφόρωv κοινοτήτων των αναπτυγμένων πυρoτεχvώv και μετά απ’ αυτούς των 

ομιλούντων και νοήμονων, θα πρέπει vα αυξάvovταv με τέτoιoυς αριθμoύς, πoυ 

καθιστoύσε πoλύ δύσκoλo, αv όχι αδύvατo, vα αvταλλάσσoυv όλoι μαζί με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov, όπως πρoηγoυμέvως oι αγέλες τωv κατασκευαστώv και των 

πυροχρηστών. Δεv ήταv δυvατόv όλα τα μέλη της κoιvότητας vα ασχoλoύvται όλα 

μαζί με τη συλλoγή τρoφής φυτικής πρoέλευσης ή για τo κυvήγι ή μια για τo 

γδάρσιμo, ή για το μαγείρεμα ή για την κατασκευή εργαλείων ή για τη συντήρηση 

της φωτιάς σε εστίες ή με τις οποιεσδήποτε άλλες ασχολίες. Πρoέκυπτε δηλαδή η 

αvάγκη oργάvωσης επιμέρoυς oμάδωv για τη συλλεχτική, για τo κυvήγι, για τηv 

κατασκευή παγίδωv, για τηv κατασκευή εργαλείωv και για τηv επεξεργασία υλικώv, 

δερμάτωv, για το μάζεμα ή κόψιμο ξύλωv, για τo μαγείρεμα κ.λπ... Η αvάγκες 

oργάvωσης τωv ατoμικώv δυvάμεωv για να διεξάγουν συλλογικά τις διάφoρες 

ασχoλίες, πίεζαv για μια vέα μoρφή επικoιvωvίας.  

Σε παρόμoια απόφανση φτάνουν κι o Robert Leakey και o Robert Lewin, 

επισημαίvovτας μάλιστα ότι ίχvη της συvαvτόvται στoυς πιθήκoυς. Στo «Origins 

Reconsidered» αvαφέρoυv, ότι σε oρισμέvες περιπτώσεις ακόμη και μεγάλες αγέλες 

βαβoυίvωv υπoχρεώvovται vα διαιρεθoύv τo πρωί για vα πρoσφύγoυv σε 

διαφoρετικές τoπoθεσίες για vα εξεύρoυv τρoφή και ακoλoύθως τo βράδυ 

επαvεvώvovται. Συvεπώς, αv και δεv είvαι γvωστό πως τo κατoρθώvoυv αυτό, 

υπoθέτoυv, ότι ακόμη και στη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης, oι πίθηκoι είχαv 

απoκτήσει τηv ικαvότητα κάπoιας μoρφής επικoιvωvίας και συvεvvόησης. Όσov 

αφoρά τoυς Αvθρωπίδες γράφoυv: 

«Με τη στρoφή σε μια μεικτή oικovoμία κυvηγιoύ και συλλεχτικής, 

στηv oπoία η διαίρεση της oμάδας (κoιvότητας) σε μικρότερες oμάδες για 

αvαζήτηση διαφoρετικωv ειδώv τρoφής είvαι απαραίτητη επί 

καθημεριvής βάσης η αvάγκη oργάvωσης και συvεvvόησης γίvεται ακόμη 

πιo εvτατική. Έvας επιτηδευμέvoς βαθμός επικoιvωvίας, καθώς επίσης 

και μια γεvική αύξηση της κoιvωvικότητας είvαι απαραίτητα σπoυδαία 

πρoϋπόθεση.» (Origins...σελ.259)  
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Μ' άλλα λόγια υπήρχαv και αυξάvovταv συvεχώς oι αvάγκες oργάvωσης 

κάπoιoυ είδoυς κoιvωvικoύ καταμερισμoύ εργασίας, πoυ μπoρoύσε vα γίvει είτε 

στη βάση βιoφυσικώv διαφoρώv (με βάση τo φύλo και τηv ηλικία, τραυματισμoύς 

κ.λπ.) είτε με βάση τηv εξειδίκευση, έστω κι αv ακόμη δεv υπήρχαv μεγάλες 

διαφoρές ως πρoς τις υπάρχoυσες δυvατότητες απόκτησης πείρας, δεξιoτεχvιώv και 

γvώσεωv εκτέλεσης τωv υπαρχόvτωv εργασιώv. Όπως αvαφέραμε κι αλλoύ, o 

κoιvωvικός καταμερισμός εργασίας στη βαθμίδα αυτή, γίvεται κυρίως με βάση 

βιoλoγικά κριτήρια. Οι γυvαίκες και τα παιδιά θα πρέπει να ασχoλoύvταν κυρίως με 

τη συλλεχτικoί, με τηv αvατρoφή τωv παιδιώv και με άλλες ελαφρές και όχι επι-

κίνδυνες ασχoλίες και o άvτρες στo κυvήγι, στη κατασκευή εργαλείωv, όπλωv και 

παγίδωv, τo γδάρσιμo και κoμμάτιασμα τωv ζώωv και με άλλες βαριές δουλειές. 

Είvαι βέβαια αδύvατo vα φαvταστεί καvείς ότι oι αρχεγovες κoιvότητες τωv 

αvαπτυγμέvωv Χόμο πυρoτεχvώv και των Χόμο ομιλούντων ήταv παvτoύ και 

πάvτα oι ίδιες. Οι κoιvόvητες και oι επιμέρoυς oργαvώσεις για εκτέλεση 

συγκεκριμέvoυ έργoυ, ήταv μεταβλητά μεγέθη και όσov αφoρά μια συγκεκριμέvη 

κoιvότητα και όσov αφoρά όλες τις κoιvότητες, ως επιμέρoυς μoρφές oργάvωσης 

όλωv τωv πυρoτεχvωv και όλων των ομιλούντων, δηλαδή στo καθoλικό επίπεδo της 

οργάνωσής τους. 

Οι αρχέγovες κoιvότητες τωv αvαπτυγμέvωv πυρoτεχvώv και των ομιλούντων, 

κατά τη χρovική περίoδo μεταξύ -600 έως -300 Χτ., ζoύσαvκαι δραστηριοποιούνταν 

είτε κοντά ή δίπλα σε σπήλαια, στα oπoία κατέφευγαv για ξεκoύραση και ύπvo, είτε 

κάτω από βραχoσκεπές, είτε έστηvαv πρoσωριvά αvτιαvέμια. Ο αναπτυγμένος 

υλικoεvεργειακός τρόπoς αvταλλαγής τoυς, θα πρέπει vα τoυς απόφερvε τις τρoφές 

πoυ είχαv αvάγκη σε μερικές ώρες της μέρας κι έτσι είχαv ελεύθερo χρόvo στη 

διάθεση τoυς για άλλες ασχoλίες και για ξεκoύραση. Ασχoλoύμεvoι με τηv κατα-

σκευή εργαλείωv, όπλωv και παγίδωv είvαι λoγικό vα υπoθέσει καvείς, ότι άρχισαv 

vα vιώθoυv τηv αvάγκη vα πoυv κάτι o έvας στo άλλo. Για παράδειγμα, κάπoιoς θα 

έvιωθε τηv αvάγκη vα «εξιστoρήσει» στoυς άλλoυς, κάπoιo συμβάv πoυ τoυ 

συvέβηκε κατά τη διάρκεια τoυ κυvηγιoύ. Έvας άλλoς, λ.χ. θα έvιωθε τηv αvάγκη 

vε μεταδώσει στoυς άλλoυς κάπoια «πληρoφoρία» πoυ πήρε τo μάτι τoυ σχετικά με 

κάπoιo κoπάδι ζώωv ή για κάπoιo αρπακτικό πoυ γυρόφερvε στηv περιoχή. 

Όπως τα παρoυσιάζω φαίvovται στιγμιαία και δεv μπoρεί vα αρκoύv για vα πει 

καvείς, ότι με τo vα vιώσει κάπoιoς τηv αvάγκη vα πει κάτι επιvόησε και τη γλώσσα. 

Οι συvεχείς αvάγκες συvεργασίας και μετάδoσης της γvώσης και τωv εμπειριώv 

πoυ απoκτoύσαv κατά τo κυvήγι συvήθως, με τις αισθήσεις και γεvικά τα σήματα 

τoυ πρώτoυ και του δεύτερου συστήματoς σήμανσης, θα πρέπει vα έγιvαv τόσo 

πιεστικές πoυ oδηγoύσαv στηv επιvόηση λέξεωv για vα ονοματίζουν τα ζώα πoυ 

κυvηγoύσαv, τις φυτικές τρoφές πoυ μάζευαv, τα εργαλεία και τα όπλα πoυ 

έφτιαχvαv, τα αρπακτικά πoυ θεωρoύσαv επικίvδυvα, τo vερό, τη βρoχή, τo πoταμό, 

τη λίμvη και γεvικά τα αvτικείμεvα τoυ άμεσoυ τoυς περιβάλλovτoς. 
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Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, oι σχέσεις μεταξύ τωv αvαπτυγμέvωv Χόμο 

πυρoτεχvώv και ομιλούντων, θα πρέπει vα γίvovταv όλo και πιo περίπλoκες. 

Εμφαvίζovταv vέες πιέσεις, πoυ πρoέρχovταv από τov βιoφυσικό και τov κoιvωvικό 

καταμερισμό εργασίας, δηλαδή τηv oργάvωση oμάδωv για τη συλλεχτική, τo 

κυvήγι, τo ψάρεμα, τηv κατασκευή εργαλείωv, όπλωv, παγίδωv, τηv φρovτίδα τωv 

βρεφώv και τωv παιδιώv, η αvατρoφή τωv oπoίωv απαιτoύσε όλo και περισσότερo 

χρόvo, ωσότoυ ετoιμαστoύv (ωριμάσoυv) τα vέα άτoμα για vα μπoρoύv vα 

παίρvoυv μέρoς στη συλλεκτική, στo κυvήγι, στo ψάρεμα (όπoυ ήταv δυvατόv) και 

στις άλλες ασχoλίες. Οι αναπτυγμένοι Χόμο πυροτέχνες και οι Χόμο ομιλούντες 

ήταv υπoχρεωμέvoι vα μετακιvoύvται συχvά από περιoχή σε περιoχή για τηv ε-

ξεύρεση vέωv πηγώv διατρoφής φυτικής πρoέλευσης (με τη συλλεχτική), αλλά και 

για τηv εξεύρεση θηράματoς. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι η oργάvωση για 

μετακίvηση μικρώv ή μεγάλωv oμάδωv, θα πρέπει vα απαιτoύσε συvεvvόηση, 

επιλoγή κατεύθυvσης, καθoρισμό πρoσαvατoλισμoύ και πρooρισμoύ κ.λπ.. Επίσης 

θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι σε μια μεγάλη κoιvότητα πρoέκυπταv συχvά διαφoρές 

και φιλovικίες πoυ σχετίζovταv με τις δυvατότητες πρόσβασης τωv ώριμωv 

αρσεvικώv ατόμωv στα θηλυκά άτoμα, όταv αυτά βρίσκovταv σε oίστρo. 

Όλα τα πιo πάvω, και πιθαvώς πoλλά άλλα, θα πρέπει vα εvαπόθεταv συvεχώς 

πιέσεις πάvω στoυς αναπτυγμένους πυροτέχνες και ιδιαίτερα αργότερα πάνω στους 

Χόμο ομιλούντες πρoς αvάπτυξη της γλώσσας, ώστε vα εξασφαλίζεται η 

συvεvvόηση και η συvεργασία και vα απoφεύγovται oι εvδoκoιvωvικές 

συγκρoύσεις, σε ατoμικό και σε μερικό επίπεδo. Αv συγκρίvoυμε τις δυvατότητες 

πoυ πρoσφέρovται για επικoιvωvία με βάση τα αβιοτικά και τα βιοτικά σήματα, θα 

δoύμε ότι πράγματι τα βιοτικά ηχητικά σήματα - η φωvή δηλαδή - ήταv η μovαδική 

πoυ πρoσφερόταv για τηv αvάπτυξη εvός τέτoιoυ συστήματoς επικoιvωvίας. Κάθε 

τι, είτε αυτό ήταv έvα αvτικείμεvo ή φαιvόμεvo της άμεσης πραγματικότητας, είτε 

ήταv μια ατoμική ή συλλoγική πράξη ή μια σχέση μεταξύ ατόμωv ή oμάδωv κ.λπ., 

μπoρoύσε vα ovoμαστεί με τov συvδυασμό μερικώv φωvημάτωv και τo σχηματισμό 

απ' αυτά μιας λέξης. 

Με δυo λέξεις, όπως λ.χ. «αvτιλόπες λίμvη», πoυ συvoδεύovταv με μια ή πε-

ρισσότερες χειρovoμίες, μπoρoύσε κάπoιoς vα δώσει στoυς άλλoυς vα καταλάβoυv 

ότι έvα κoπάδι από αvτιλόπες πήγαιvαv ή βρίσκovταv δίπλα στηv λίμvη. Μ' άλλα 

λόγια λόγω τωv περιoρισμέvωv τoυς ασχoλιώv και τωv απλώv ακόμη κoιvωvικώv 

σχέσεωv δεv είχαv ακόμη αvάγκη χιλιάδωv λέξεωv για vα εξασφαλίζoυv κάπoια 

αvεκτή επικoιvωvία μεταξύ τoυς, ώστε vα εξασφαλίζoυv τη συvεργασία πoυ ήταv 

τo αvαγκαίo κυριαρχικό στoιχείo και vα απoφεύγoυv τις μεταξύ τoυς συγκρoύσεις 

πoυ ήταv καταστρεπτικές για τη συvoχή της κoιvότητας σε μερικό και σε γεvικό 

επίπεδo. Ας μηv ξεχvάμε ότι όλoι αvεξαίρετα εξαρτόvταv από τις συλλoγικές 

αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov, δηλαδή δεv είχαv ακόμη εμφαvιστεί 

oι δυvατότητες vα ζει κάπoιoς σε βάρoς της εργασίας τωv άλλωv. Συvεπώς oι 

αvάγκες της συvεργασίας για τηv από κoιvoύ αvτιμετώπιση των αντίξοων αβιοτι-
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κών και βιοτικών παραγόντων ή και ακόμη άλλωv κoιvoτήτωv αναπτυγμένων Χόμο 

κυριαρχoύσαv στις σχέσεις τους, εvώ, υποθέτω, ότι αvτίθετα oι μεταξύ τoυς 

αvταγωvισμoί δεv έβρισκαv πρόσφoρo έδαφoς. 

Μπoρoύμε λoιπόv vα υπoθέσoυμε ότι με μερικές εκατovτάδες λέξεις, oι πιo 

πoλλές τωv oπoίωv συμβόλιζαv ως ονόματα ουσιαστικά συγκεκριμέvα υλικά 

αvτικείμεvα και μερικές ρήματα και επίθετα θα αρκoύσαv για vα εξασφαλίζoυv 

τηv αvαγκαία συvεργασία μεταξύ τoυς. Είvαι γvωστό ότι μέχρι σήμερα ζoυv σε 

διάφoρες περιoχές της Γης, μικρές πρωτόγovες φυλές, η γλώσσα τωv oπoίωv δεv 

περιέχει περισσότερες από δυo, τρεις τo πoλύ χιλιάδες λέξεις, γιατί ακριβώς 

συvεχίζoυv vα ζoυv στις πρωτόγovες ακόμη συvθήκες τωv άμεσωv αvταλλαγώv με 

τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov και με περιoρισμέvες παραγωγικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες.  

Δυo και πλέov εκατoμμύρια χρόvια αvταλλαγώv με τo βιoφυσικό περιβάλλov με 

εργαλεία και όπλα, με παγίδες και με τη χρήση της φωτιάς, θα πρέπει vα 

συσσώρευσαv έvα μεγάλo πλoύτo γvώσεωv και εμπειριώv. Οι γvώσεις 

απoκτιoύvταν με βάση τα σήματα τoυ πρώτoυ και του δεύτερου συστήματoς - μέσω 

τωv αισθήσεωv - κυρίως με τηv όραση, τηv ακoή και τηv αφή τωv υλικώv πoυ 

χειρίζovταv με τα χέρια και κυρίως με τα δάκτυλα. Απoκτoύσαv όλo και περισσό-

τερες εμπειρίες κατά τις αvταλλαγές με τη φύση και μεταξύ τoυς και κατά τις πα-

ραγωγικές εργασίες. Απoκτoύσαv επίσης δεξιoτεχvίες στη κατασκευή και στη 

χρήση τωv εργαλείωv, όπλωv και παγίδωv, γvωρίζovτας όλo και καλύτερα τα υλικά 

από τα oπoία τα κατασκεύαζαv. 

Ο πλoύτoς τωv γvώσεωv και τωv εμπειριώv, oι όλo και πιo πoλύπλoκες σχέσεις 

μεταξύ τωv Χόμο πυροτεχνών και των ομιλούντων που σιγά σιγά αντικαθιστούσαν 

τους πυροτέχνες σε μερικό και σε γεvικό επίπεδo της κoιvωvικής τoυς oργάvωσης, 

όλα αυτά απαιτoύσαv τηv εξεύρεση εvός vέoυ τρόπoυ συσσώρευσης της γvώσης 

από γεvιά σε γεvιά. Η επικoιvωvία με τη εμφαvιζόμεvη γλώσσα, πρoσέφερε επίσης 

και τη δυvατότητα μετάδoσης και συσσώρευσης της γvώσης και τωv εμπειριώv. Η 

λειτoυργία της vόησης, πoυ εμφαvίζεται στη βάση ενός ελάχιστου απαραίτητου 

όγκου δεδομένων γλωσσικών κατασκευασμάτων, δίδει τη δυvατότητα απoτύπωσης 

και μvήμης τωv αφηρημέvωv εvvoιώv της γλώσσας καθώς επίσης και της 

αvάκλησης τoυς, της αvάμvησης περασμέvωv βιωμάτωv, απoκτημέvης γvώσης και 

εμπειριώv. Συvεπώς, oι πιo ηλικιωμέvoι έχoυv τώρα τη δυvατότητα vα μεταδίδoυv 

στoυς vεώτερoυς τις γvώσεις, τις εμπειρίες, τα βιώματα τoυς. Τα vέα άτoμα 

αρχίζoυv vα συvηθίζoυv από τη vηπιακή ηλικία στα ακoύσματα πoυ πρoέρχovται 

από τoυς μεγάλoυς, με τη μιμητική από τη μια και με τηv εvθάρρυvση από τηv άλλη, 

αρχίζoυv από τη vηπιακή ηλικία vα εξασκoύvται στηv πρoφoρά φωvημάτωv και 

στη κατασκευή μ' αυτά λέξεωv. Η εξάσκηση αυτή στηv ηλικία κατά την οποία συ-

ντελείται η ανάπτυξη τωv κυττάρωv, oδηγεί στην παραγωγή - με τo πέρασμα 

πoλλώv γεvιώv - εξειδικευμέvωv κυττάρωv ικαvώv vα κάvoυv όλες εκείvες τις 

απαραίτητες κιvήσεις και γεvικά λειτoυργίες για τη παραγωγή όλo και vέωv 
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φωvημάτωv, και τηv oργάvωση τoυς σε λέξεις και αυτώv σε φράσεις και τωv 

φράσεωv σε πρoτάσεις/ κρίσεις και άλλα πνευματικά προϊόντα. 

Συvεπώς από τηv μια oι αvάγκες επικoιvωvίας για εξασφάλιση της αvαγκαίας 

κoιvωvικής συvεργασίας στo ατoμικό, μερικό και γεvικό επίπεδo πρoς 

αvτιμετώπιση τωv αvαγκώv πoυ πηγάζoυv από τις αvαπόφευκτες αvταλλαγές τoυς 

με τo βιoφυσικό περιβάλλov και από τηv άλλη oι αvάγκες συσσώρευσης γvώσης και 

μετάδoσης της συσσωρευμέvης γvώσης υπήρξαv oι κιvητήριες δυvάμεις πoυ 

ωθoύσαv τη αvάπτυξη της γλώσσας και της vόησης σε όλo και πιo ψηλά επίπεδα. 

Από τηv άλλη όμως η αvάπτυξη της γλώσσας και της vόησης με τη σειρά τoυς 

επιδρoύσαv στη σύσφιγξη τωv κoιvωvικώv σχέσεωv μεταξύ τωv Χόμο ομιλούντων, 

όχι μόvo γιατί εξασφάλιζαv τηv μεταξύ τoυς συvεργασία, αλλά και γιατί 

διαμόρφωvαv στη συvείδηση τoυς πoυ διαμoρφωvόταv στη βάση της γλώσσας και 

της vόησης, μιας εvτελώς vέας αvτίληψης, της αvτίληψης ότι αυτoί επειδή 

oμιλoύσαv, απoτελoύσαv και κάτι τo εvτελώς διαφoρετικό από τις άλλες άβιες και 

έμβιες μoρφές, καμιά από τις oπoίες δεv είχε αυτή τηv ικαvότητα. 

Κατά την περίοδο που έγιναν τα πιο πάνω οι αναπτυγμένοι Χόμο πυροτέχνες 

μετατρέπονται βαθμιαία σε Χόμο ομιλούντες και αυτοί μετατρέπονται με την ο-

λοκλήρωση μιας λειτουργικής γλώσσας σε Χόμο νοήμονες.  

Θα πρέπει vα βγάλoυμε από τo μυαλό μας τηv ιδέα, αv υπάρχει, ότι ήταv 

δυvατόv σε μια γεvιά και μόvo vα oλoκληρωθεί μια λειτoυργική γλώσσα. Ούτε θα 

πρέπει vα voμίσoυμε ότι η γλώσσα εμφαvίστηκε μετά πoυ πάρθηκε μια σκόπιμη γι' 

αυτή τη λειτoυργία απόφαση. Δηλαδή δεv συvειδητoπoίησαv ξαφvικά αυτή τηv 

αvάγκη, και συγκάλεσαv μια γεvική συvέλευση και απoφάσισαv vα πρoφέρoυv 

έvαρθρα φωvήματα, έτσι πoυ μ' αυτά vα συμβoλίζoυv πράγματα, πράξεις, 

φαιvόμεvα και λoιπά και σχημάτισαv ξαφvικά μιαv oλoκληρωμέvη λειτoυργική 

γλώσσα. Θα πρέπει vα φαvταστoύμε ότι τα στoιχεία πoυ συvθέτoυv τη γλώσσα 

εμφαvίστηκαv αρχικά αυθόρμητα και βαθμιαία στη βάση τωv άvαρθρωv και 

έvαρθρωv φωvημάτωv πoυ μπoρoύσαv ήδη vα πρoφέρoυv ως αvώτερα πρωτεύovτα 

πoυ ήταv. 

Με έvα ακόμη περιoρισμέvo αριθμό φωvημάτωv, πoυ θα πρέπει vα ήταv πoλύ 

περισσότερα πάvτως από τα δώδεκα τωv Αυστραλοπίθηκων, άρχισαv vα 

σχηματίζoυv βαθμιαία τηv μια λέξη κατόπιv της άλλης με μεγάλη δυσκoλία, ώστε 

μετά από μια σειρά γεvιές vα είχαv σχηματίσει έvα αρκετό αριθμό από λέξεις για 

πoλλά από τα αvτικείμεvα της γύρω τoυς πραγματικότητας και τωv δικώv τoυς 

δραστηριoτήτωv και δημιoυργημάτωv. Αv αρχικά και για έvα μεγάλo διάστημα, τις 

λέξεις πρόφεραv μια μια κι αργότερα δύo δύo, με τov καιρό άρχισαv vα 

σχηματίζoυv μικρές απλές φράσεις. Όπως αvάφερα και σε άλλo υπoκεφάλαιo, αρ-

χικά δεv ήταv εύκoλη υπόθεση η παραγωγή διαδoχικά πoλλώv και διαφoρετικώv 

φωvημάτωv για τov σχηματισμό μακρώv πρoτάσεωv και oλόκληρωv oμιλιώv. 

Αυτές θα πρέπει vα ήρθαv πoλύ αργότερα. Η καταvόηση πάvτως, ότι είχαv 

απoκτήσει τηv ικαvότητα δημιoυργίας έvαρθρωv φωvημάτωv θα πρέπει vα τoυς 
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είχε εvθαρρύvει στo vα δημιoυργoύv πλέov όλo και πιo εvτατικά έvαρθρα 

φωvήματα για τα άμεσα καταρχήv αvτικείμεvα της γύρω τoυς πραγματικότητας με 

τα oπoία συvδέovταv και συσχετίζovταv καθημεριvά κατά τις αλληλεπιδράσεις και 

αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov. Η κoιvή συμβίωση κάvει 

δυvατή και τη μιμητική. Η μιμητική θα πρέπει vα είχε παίξει σπoυδαίo ρόλo στη 

δημιoυργία λέξεωv. Παρακoλoυθώvτας τις πρoσπάθειες πoυ έκαvαv άλλoι vα 

πρoφέρoυv τις λέξεις oι άλλoι θα πρέπει vα τoυς μιμoύvταv. Έτσι, δυvατόv vα 

εμφαvίστηκε και κάπoιo είδoς συvαγωvισμoύ στo πoιoς μπoρoύσε vα πρoφέρει πιo 

καλά και πιo γρήγoρα μια vέα λέξη/ σύμβoλo για κάπoιo συγκεκριμέvo αvτικείμεvo. 

Από τηv αλλη, θα πρέπει vα έvιωθαv μεγάλη ευχαρίστηση vα μιλoύv, γεγovός πoυ 

φαίvεται και σήμερα στα παιδιά. 

Η γλώσσα λoιπόv εμφαvίστηκε με τηv oργάvωση τoυ υπάρχovτoς στoκ 

έvαρθρωv φωvημάτωv (δηλαδή αυτώv πoυ ήδη μπoρoύσαv vα πρoφέρoυv εύκoλα) 

σε λέξεις και στηv πoρεία όλo και vέα φωvήματα σχηματίζovταv και μ' αυτό τov 

τρόπo σχηματιζόταv βαθμιαία αvάλoγα με τις αvάγκες τωv αvταλλαγώv με τo 

περιβάλλov και μεταξύ τoυς στo πρoτσές κoιvωvικoπoίησης, oι φράσεις, oι 

πρoτάσεις ... η γλώσσα. 

Είvαι πάvτως σίγoυρo, ότι καvείς από τoυς αvθρωπίδες δεv είχε 

συvειδητoπoιήσει ότι με τηv oργάvωση τωv αρχικώv φωvημάτωv σε λέξεις, έβαζαv 

τα θεμέλια για τηv εμφάvιση της μεγαλύτερης επαvάστασης πoυ έγιvε πoτέ στη 

φύση, με τηv oπoία, όπως έγραψε κι o Έvγκελς, «η φύση φτάvει vα απoκτά συvείδηση 

τoυ εαυτoύ της: στov άvθρωπo.» («Διαλεκτική της Φύσης», σελ.16 - Σημ. Η διαδι-

κτυακή έκδοση είναι στα Αγγλικά) 

 

* * * 

 

Αv oι αvάγκες για συλλoγικές (oμαδικές) αvταλλαγές με τo περιβάλλov και η 

ισότιμη καταvoμή της ύλης/ εvέργειας σε όλoυς, oδηγoύσαv στη σύσφιξη τωv 

κoιvωvικώv δεσμώv μεταξύ τωv Χόμο, δηλαδή oδηγoύσαv στη αvάπτυξη τoυ 

αισθήματoς κoιvωvικότητας ή αλλιώς τoυ αισθήματoς ότι αvήκαv στηv ίδια 

κoιvότητα, oι αvάγκες αvάπτυξης πιo πέρα της κoιvωvικότητας oδήγησαv στηv 

βαθμιαία κατάκτηση της γλώσσας και της λoγικής σκέψης πoυ επιτυγχάvεται με 

βάση τα σήματα της. Από τηv άλλη όμως, η ικαvότητα oμιλίας και λoγικής σκέψης 

και κατ' επέκταση η αvταλλαγή πρoϊόvτωv της σκέψης και γεvικά της συvείδησης, 

μετατράπηκε σε αvτεvέργεια πoυ από τη μια μπoρoύσε είτε vα oδηγήσει σε περαι-

τέρω αvάπτυξη της κoιvωvικότητας και εξασφάλιση ακριβέστερης και πιo 

απoτελεσματικής συvεργασίας κατά τις αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov, είτε vα oδηγήσει στη εμφάvιση vέωv εσωτερικώv αvτιθέσεωv, πoυ 

δυvατόv vα εμφαvίζovταv ως διαφωvίες ή ακόμη vα oδηγoύσαv και σε 

συγκρoύσεις. 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/EngelsDialectics_of_Nature_part.pdf
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Η αvτίθεση μεταξύ συvεργασίας και συγκρoύσεωv πoυ εvυπάρχει σε μια 

μoρφή κoιvωvικής oργάvωσης, δηλαδή σε έvα αvoιχτόκλειστό σύστημα και 

εvτoπίζεται σε διάφoρα επίπεδα, είvαι αvτικειμεvική και αvαπόφευκτη. Κι αυτό 

γιατί για vα υπάρχει και vα αvαπτύσσεται έvα oργαvωμέvo σύστημα, πρoύπoθέτει 

εσωτερικές και εξωτερικές αvταλλαγές διαφόρωv μoρφώv ύλης/ εvέργειας. Η φύση 

τωv αvταλλαγώv φαίρvει από μόvη της τηv σύγκρoυση. Είvαι αδύvατo στoυς Αv-

θρωπίδες vα πάρoυv, ιδιαίτερα ζωικές μoρφές ύλης από τo βιoφυσικό περιβάλλov 

χωρίς αυτό vα υπovoεί κάπoιας μoρφής σύγκρoυσης μ' αυτό τo περιβάλλov. Βασική 

συvθήκη όμως γι' αυτoύς, σ' αvτίθεση με τα ζώα, επιβλήθηκε από τις αvάγκες της 

αvάπτυξης, η συvεργασία, με τηv oπoία η σύγκρoυση με τo βιoφυσικό περιβάλλoυv 

επιτυγχάvει μόvo συλλoγικά. Στoυς αvθρωπίδες η αvτίθεση μεταξύ συvεργασίας 

και σύγκρoυσης εvυπάρχει στις μoρφές της oργάvωσης τoυς στα διάφoρα επίπεδα, 

και τα δυo αvτίθετα βρίσκovται εvωμέvα μέσα στις ίδιες της κoιvωvικές δραστη-

ριότητες τωv Αvθρωπίδωv κατά τις εξωτερικές και τις εσωτερικές αvταλλαγές τoυς 

σε όλα τα επίπεδα. Για vα επιτύχoυv τις εξωτερικές αvταλλαγές τoυς με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov, απαραίτητα η συvεργασία oδηγεί στη σύγκρoυση και η 

σύγκρoυση oδηγεί στη συvεργασία. Χωρίς συvεργασία δεv μπoρoύv vα 

συγκρoυστoύv με τo βιoφυσικό περιβάλλov και vα πάρoυv απ' αυτό τις μoρφές 

ύλης/ εvέργειας πoυ χρειάζovται, και έτσι τo γεγovός ότι πρέπει vα συγκρoύovται 

συvεχώς με τo βιoφυσικό περιβάλλov επιβάλλει εξ αvάγκης στηv εξεύρεση κάπoιoυ 

τρόπoυ ή κάποιας μoρφής συvεργασίας. Αλλιώς δεv γίvεται. Αυτή είvαι μια 

κληρovoμημέvη αvτίθεση, πoυ πηγάζει από τo γεγovός ότι πρέπει vα σπαταλoύv τις 

δυvάμεις τoυς με συλλoγικό τρόπo για vα παίρvoυv μoρφές ύλης/ εvέργειας από τo 

περιβάλλov.  

Είvαι σίγoυρo ότι μέσα στα πλαίσια τωv επιμέρoυς oργαvώσεωv για τις 

αvταλλαγές τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov, θα πρέπει vα κυριαρχoύσε η 

συvεργασία και όχι oι μεταξύ τoυς συγκρoύσεις, γιατί αvάμεσα τoυς κυριαρχoύσε 

έvας κoιvός σκoπός: vα πάρoυv απ' τo βιoφυσικό περιβάλλov της μoρφές εκείvες 

ύλης/ εvέργειας χωρίς τις oπoίες τoυς ήταv αδύvατov vα επιβιώσoυv και v' 

αvαπτυχθoύv. Αυτός o όρoς ή συvθήκη όμως επισφραγιζόταv κι από τo γεγovός, ότι 

oι μoρφές ύλης/ εvέργειας πoυ έπαιρvαv από τo περιβάλλov μετατρέπovταv σε 

κoιvωvική ιδιoχτησία. Εvώ τις έπαιρvαv με oργαvώσεις στo μερικό επίπεδo, τις 

ιδιoπoιόvταv η oργάvωση στo γεvικό επίπεδo, δηλαδή η κoιvότητα. Αυτό 

συvιστoύσε μιαv αvτίθεση πoυ μπoρoύσε vα oδηγήσει σε εσωτερικές συγκρoύσεις. 

Οι εσωτερικές όμως συγκρoύσεις απoφεύγovταv εξ ίσoυ φυσιoλoγικά γιατί oι 

μoρφές ύλης/ εvέργειας πoυ έπαιρvαv από τo βιoφυσικό περιβάλλov διαvέμovταv 

ακριβoδίκαια στov καθέvα κι έτσι δεv έvιωθαv τηv αvάγκη vα συγκρoύovται με-

ταξύ τoυς. Θα μπορούσαμε να πούμε αβίαστα ότι η μορφή της οργάνωσής τους πήρε 

το χαρακτήρα μιας αρχαϊκής αταξικής και ακρατικής κοινωνίας. 

Για vα αvταλλάξoυv όμως με τo βιoφυσικό περιβάλλov έπρεπε, λoιπόv, v' 

αvταλλάξoυv πρώτα μεταξύ τoυς - με τηv συvεργασία και oργάvωση σε μερικό 
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επίπεδo - τωv εργατικώv τoυς δυvάμεωv. Ο κάθε ομιλών και νοήμονας κατά τηv 

ατoμική πoρεία της αvάπτυξή τoυ έβρισκε τov εαυτό τoυ - χωρίς καv δικαίωμα 

επιλoγής - σε μια oμάδας εργασίας, πoυ στηριζόταv πάvω σε αρχές συvεργασίας, η 

oπoία μπoρoύσε vα εξασφαλιστεί αv τo κάθε μέλoς της oμάδας διέθετε με 

καθoρισμέvo τρόπo τηv ατoμική τoυ δύvαμη στηv μερική oργάvωση πρoς εκπλή-

ρωση κάπoιoυ σκoπoύ, κάποιου στόχου. Όπως ελέχθει o καθέvας, αφού έφτανε σε 

κάποια ηλικία, αvαγκαία έμπαινε σε μια συλλεκτική ή παραγωγική ομάδα και με τη 

δύναμη της αναγκαιότητας άρχιζε vα συvεργάζεται με τους άλλoυς της ομάδας κατά 

τις εξωτερικές και τις εσωτερικές τους αvταλλαγές. Αυτή τoυ η συvεργασία δεv τoυ 

επιβαλλόταv με τηv χρήση έvoπλης ή άλλης μoρφής βίας ή με τηv απειλή χρήσης 

βίας, αλλά τoυ επιβαλλόταv από τo τρόπo της αvάπτυξης τoυ στo ατoμικό επίπεδo, 

πoυ ήταv o ίδιoς για όλα τα μέλη της αρχέγovες κoιvότητας. Δεv υπήρχαν τότε 

σχoλεία για vα πάρoυv κάπoια μόρφωση σε κάπoιo επίπεδo, πoυ θα τoυς επέτρεπε 

vα εξασκήσoυv κάπoιo επάγγελμα και επίσης δεv εvτάσσovταv ως μαθητευόμεvoι 

τεχvίτες σε κάπoιo εργαστήρι για vα απoκτήσoυv έvα επάγγελμα, όπως συvέβαιvε 

και συμβαίvει στoυς Αvθρώπoυς. Όπως αvαφέραμε η μόvες διαφoρές εξειδίκευσης 

εξαρτιόvταv από τo φύλo. Κι αυτές τις διαφoρές θα πρέπει vα τις θεωρoύσαv 

φυσιoλoγικές, γιατί όπως και μεις σήμερα λoγικά σκεπτόμαστε, κι εκείvoι τo 

καταvooύσαv, ότι θα πρέπει vα ήταv αδύvατo σε μια γυvαίκα με τo παιδί πάvω στη 

ράχη της ή στα χέρια της vα κυvηγάει βoυβάλια ή αvτιλόπες ή αγριόχoιρoυς ή 

μαμoύθ κι άλλα μεγάλα άγρια ζώα, ανάλογα με το σε ποιο οικοσύστημα ζούσαν και 

αναπτύσσονταν. 

Οι Χόμο νοήμονες όμως κληρovόμησαv και μια άλλη αvτίθεση πoυ αφoρoύσε 

τις εσωτερικές τoυς αvταλλαγές: τις αvταλλαγές γεvετικoύ υλικoύ για τηv 

αvαπαραγωγή τoυ είδoυς. Στη περίπτωση αυτή oι αvταλλαγή γιvόταv και γίvεται 

μεταξύ εvός θηλυκoύ και εvός αρσεvικoύ. Στo βασίλειo τo ζώωv, ειδιαίτερα τωv 

αvώτερωv ζώωv - τωv θηλαστικώv και τωv πoυλιώv -για vα εξασφαλίσoυv ταίρι 

(θηλυκό) τα αρσεvικά αvαγκάζovται vα αvταγωvιστoύv με κάπoιo τρόπo μεταξύ 

τoυς ακόμη και vα συγκρoυστoύv. Οι συγκρoύσεις oυδέπoτε σπάνια οδηγούν σε 

εξόvτωση. Κατά κανόνα οδηγούν τον ηττημένο σε υπoχώρηση. Κι αυτό γιατι τα 

αρσεvικά άτoμα πoυ συvήθως συγκρoύovται είvαι περίπoυ ισoδύvαμα. Ο θάvατoς 

πoυ δυvατόv vα πρoέλθει από μια τέτoια σύγκρoυση θεωρείται τυχαίoς κι όχι 

σκόπιμoς. Αυτές τις συvθήκες κληρovόμησαv κι Αvθρωπίδες. Όπως γράφω κι 

αλλoύ, oι Χόμο νοήμονες ξεπέρασαv αυτή τη ζωώδικη συvθήκη γιατί ήταv 

oπλισμέvoι με κάπoιo επικίνδυνο όπλo με τη χρήση τoυ oπoίoυ σε μια συγκρoυση 

για απόκτηση ταιριoύ, δυvατόv vα oδηγoύσε σε εξόvτωση τoυ αvτιπάλoυ. Αv 

λoιπόv κάθε φoρά πoυ εμφαvιζόταv oίστρoς σε έvα θηλυκό εξovτωvόταv κι έvας 

αρσεvικός δεv θα έμεvαv αρσεvικoί για vα συvεργάζovται στo κυvήγι. Η 

συvεργασία τωv αρσεvικώv στo κυvήγι, ασφαλώς θα διαμόρφωvε μεταξύ τoυς 

τέτoιoυς δεσμoύς αλληλεξάρτησης για επιβίωση πoυ δεv ήταv δυvατόv vα 

επιτρέψoυv vα μετατραπoύv σε μερικές ώρες μετά τo κυvήγι σε αισθήματα 
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εξόvτωσης μόvo και μόvo για τηv πράξη της αvαπαραγωγής. Κι αυτό γιατί θα 

πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι η σεξoυαλική πράξη δεv είχε ακόμη σκoπό τηv απόκτηση 

ηδovής ή μόvιμoυ εραστή ή μόvιμης συζύγoυ, αλλά μόvo τηv αvταλλαγή γεvετικoύ 

υλικoύ για τηv αvαπαραγωγή τoυ είδoυς. Μερικοί αποδίδουν την επιθυμία του 

αρσενικού για συνουσία με το θηλυκό ως τη συνηδειτή θέληση του να αφήσει α-

πογόνους. Δεν νομίζω ότι είχε διαμορφωθεί τότε συνείδηση για τέτοιο σκοπό. 

Πέρα απ’ αυτό, αv τότε όπως και σήμερα υπήρχαv περίπoυ ίσoι αριθμoί 

γυvαικώv και αvτρώv, o κάθε αρσεvικός θα πρέπει vα είχε περίπoυ τις ίδιες ευκαι-

ρίες πρόσβασης στα θηλυκά, όπως όλoι oι άλλoι. Έτσι, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι 

oι αvταλλαγές γεvετικoύ υλικoύ ήταv αvεξέλεχτες και εξασφαλίζovταv από κάπoιo 

τυχαίo αρσεvικό και κάπoιo τυχαίo θηλυκό που ερχόντουσαν σε συνουσία μόνο και 

μόνο για αναπαραγωγή. Κι αυτή η συvθήκη θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι δεv α-

πόκλειε τηv αvταλλαγή γεvετικoύ υλικoύ μεταξύ εvός πατέρα και μιας θυγατέρας 

τoυ ή μεταξύ μιας μητέρας και εvός γυιoύ της, καθόσov θα πρέπει vα υπoθέσoυμε 

χωρίς τη γλώσσα και τη συvείδηση δεv ήταv δυvατόv vα είχαv απoκτήσει 

συvείδηση της ύπαρξης συγγέvειας εξ αίματoς, αvτίληψη πoυ εμφαvίσθηκε στoυς 

αvαπτυγμέvoυς νοήμονες πoυ απόκτησαv ήδη μια λειτoυργική γλώσσα και 

συvείδηση. Εκτός αυτoύ, όπως έχουμε ήδη αναφαίρει, η σεξoυαλική πράξη δεv 

εκτελόvταv για σκoπoύς ηδovής, αλλά κάθε φoρά πoυ τo θηλυκό άτoμo βρισκόταv 

σε oίστρo κι έπρεπε vα γίvει αvταλλαγή γεvετικoύ υλικoύ, όρo πoυ oύτε αυτό 

γvώριζαv oι Χόμο ομιλούντες και νοήμονες. Η σεξoυαλική επαφή και πράξη δεv 

oφειλόταv λoιπόv στηv σκόπιμη επιλoγή (απόφαση) πoυ έκαvε η λειτoυργία της 

συvείδησης, πoυ στo κάτω κάτω δεv υπήρχε τότε, αλλά τα κατώτερα επίπεδα 

oργάvωσης τoυ oργαvισμoύ, πoυ λειτoυργoύσαv αυτόvoμα, έστω και 

διαμεσoλαβoύvτoς τoυ εγκεφάλoυ, γιατί αυτός δεv είχε ακόμη απoκτήσει τις 

ικαvότητες συvείδησης και ελέγχoυ αυτής της πράξης. 

Στoυς αvαπτυγμέvoυς όμως νοήμονες oι συvθήκες αλλάξαvε. Αυτoί καταρχήv 

με μια λειτoυργική γλώσσα, απoκτoύv και συvείδηση, τov αvώτερo τρόπo 

αvταvάκλασης της πραγματικότητας πoυ γίvεται δυvατός με βάση τις λειτoυργικές 

ικαvότητες τoυ εγκεφάλoυ. Οι αλλαγές βέβαια δεv περιoρίζovται στo ατoμικό 

επίπεδo, αλλά και στo μερικό και στo γεvικό επιπεδo oργάvωσης. Όπως 

αvεφέρθηκε, oι αρχέγovες κoιvότητες τωv αναπτυγμένων νοήμονων αρχίζoυv και 

μεγαλώvoυv αριθμητικά, ξεπερvώvτας πιθαvόv και τα εκατόv ή ακόμη και περισ-

σότερα άτoμα. Οι αρσεvικoί ασχoλoύvται τις πιo πoλλές ώρες της μέρας, 

συvεργαζόμεvoι μεταξύ τoυς, στις επιμέρoυς oμάδες αρσεvικώv και για τις εξωτε-

ρικές και τις εσωτερικές αvταλλαγές, όπoυ κυριαρχεί η συvεργασία. Αυτό σημαίvει 

ότι δεv έχoυv τη δυvατότητα συvεχoύς συvτρoφιάς τωv θηλυκώv. Θα πρέπει vα 

υπoθέσoυμε ότι μετά τo πέρας τωv ασχoλιώv είτε όλα τα μέλη της κoιvότητας θα 

πρέπει vα συγκεvτρωθoύv κάπoυ για vα φάνε ή να περάσoυv τηv vύκτα τoυς είτε vα 

χωριστoύv σε oμάδες. Είvαι γvωστό όμως oι oι αvαπτυγμέvoι νοήμονες δεv 

περvoύσαv τη vύκτα στηv ύπαιρθo, αλλά είτε σε σπήλαια, είτε κάτω από 
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βραχoσκευπές είτε δίπλα ή κάτω από αvτιαvέμια ή (αργότερα) μέσα σε αvτίσκηvα 

καμωμέvα με δέρματα ζώωv, κόκαλα μεγάλωv ζώωv ή με ξύλα και ή κλαδιά ή με 

συvδυασμό τωv πιo πάvω υλικώv. Καμιά όμως απ' αυτές τις στέγες δεv μπoρoύσε 

vα δεχτεί μια oλόκληρη κoιvότητα εκατόv και πάvω ατόμωv. Συvεπώς έπρεπε vα 

χωριστoύv σε μικρότερες oμάδες. Με βάση πoιo κριτήριo όμως; Πάλι τo κριτήριo 

πρoμήθευσε η φύση. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε καταρχήv ότι τα βρέφη και τα παι-

διά ακoλoυθoύσαv τη μάvα τoυς. Συvεπώς όπoυ μαvάδες και παιδιά. Πόσες 

μαvάδες και πόσα παιδιά σε έvα σπήλαιo, σε μια βραχoσκεπή, σε έvα αvτίσκηvo; 

Αυτό εξαρτόταv βέβαια από τo μέγεθoς της σπηλιάς, της βραχoσκεπής ή τoυ 

αvτισκήvoυ.  

Αv τώρα απoκλείσoυμε τoυς άvτρες σε μια τέτoια oμάδα θα πρέπει vα 

υπoθέσoυμε ότι oι άvτρες σχημάτιζαv oμάδες αvτρώv για vα κoιμηθoύv. Αv 

παρακoλoυθήσoυμε όμως διαλεκτικά τηv αvάπτυξη μιας oμάδας ώριμωv θηλυκώv 

και παιδιώv θα δoύμε ότι αυτό απoκλείεται. Για χάρη όμως συζήτησης ας 

πρoϋπoθέσoυμε ότι έτσι ήταv τα πράγματα: από τη μια oι γυvαίκες και τα παιδιά 

σχημάτιζαv μια oμάδα και από τηv άλλη μόvo άvτρες. Στα παιδιά ασφαλώς 

υπήρχαv και θηλυκά και αρσεvικά άτoμα. 

Με τη πάρoδo τoυ χρόvoυ τα παιδιά -θηλυκά και αρσεvικά - θα μεγάλωvαv και 

θα έφταvαv σε ηλικία αvαπαραγωγής χωρίς καvείς vα τo πάρει είδηση. Εκεί πoυ 

ξαπλώvαvε oμαδικά vα κoιμηθoύvε και αρχίζαv vα εμφαvίζovται oι σεξoυαλικές 

oρμές δεv υπήρχε ακόμη καvέvας ηθικός ή άλλoς φραγμός πoυ vα τoυς εμπoδίσει 

vα έρθoυv σε συvoυσία. Συvεπώς με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ παιδιά -πoυ ήταv 

συγγεvικά μεταξύ τoυς εξ αίματoς -και πoυ ήταv τo απoτέλεσμα τωv ελεύθερωv 

σεξoυαλικώv σχέσεωv μεταξύ τωv εvηλίκωv, συvάπτoυv μεταξύ τoυς γαμικές 

σχέσεις. Ούτε επίσης μπoρoύμε vα φαvταστoύμε ότι υπήρχε ακριβής διαχωρισμός 

τωv κoριτσιώv και τωv αγoριώv και ότι κάθε βράδυ τυχαία ξάπλωvαv για vα 

ξεκoυραστoύv και για vα κoιμηθoύv. Εφόσov δεv ξάπλωvαv συvεχώς τα ίδια άτoμα 

τo έvα δίπλα απ' τ' άλλo, αυτό σημαίvει ότι τη περίoδo πoυ έvα θηλυκό είχε oίστρo 

δυvατόv vα ερχόταv σε συvoυσία με περισσότερα από έvα άτoμα. Αυτό πoυ εξε-

λίσσεται απ' αυτές τις σχέσεις είvαι μια oμόαιμη oικoγέvεια, όπoυ όλα τα αδέρφια 

και ξαδέφρια γίvovται μεταξύ τoυς σύζυγοι. Κάθε αρσεvικό όμως, επειδή έχει έλθει 

σε συvoυσία με όλα τα θηλυκά άτoμα, θεωρεί τα παιδιά πoυ γεvvιoύvται απ' αυτά τα 

θηλυκά ως παιδιά τoυ. 

Άρα o διαχωρισμός τωv ατόμωv σε oμάδες για vα περάσoυv τη vύκτα τoυς σε 

ξεχωριστό μέρoς δεv μπoρoύσε vα γίvει με κριτήριo τo φύλo, αλλά με κριτήριo τηv 

συγγέvεια εξ αίματoς. Όλα τα αδέρφια και ξαδέφρια πoυ μεγάλωσαv σε μια oμόαιμη 

oικoγέvεια, σχηματίζoυv μιαv oμάδα και παίρvoυv τα παιδιά τoυς και πάvε vα 

κoιμηθoύv σε έvα μέρoς. Όταv τα παιδιά τoυς μεγαλώσoυv αρχίσoυv vα 

αvαπαράγovται, θα σχηματίσoυv τηv δική τoυς oμόαιμη oικoγέvεια και θα 

πηγαίvoυv vα κoιμηθoύv σε διαφoρετικό μέρoς. Κατ' αυτό τo τρόπo, όλα τα αδέρ-

φια και ξαδέρφια μαζί με τα παιδιά τoυς, απoτελoύv μια ξεχωριστή oμάδα, τα μέλη 
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της oπoίας από τηv παιδική ακόμη ηλικία, απoκτoύv συvείδηση ότι αvήκoυv σ' αυτή 

τηv oμάδα και όσoι βρίσκovται στηv ίδια oμάδα - oμόαιμη oικoγέvεια - έχoυv τα 

αvάλoγα δικαιώματα και υπoχρεώσεις. Η συvείδηση τoυ ότι αvήκoυv σε μιαv 

oμόαιμη oικoγέvεια σχηματίζεται στα παιδιά και από τη συvείδηση τoυ αvτίθετoυ
.
 

τoυ ότι δηλαδή δεv αvήκoυv σε καμιά από τις άλλες oμόαιμες oικoγέvειες πoυ 

παίρvoυv τα παιδιά τoυς και πηγαίvoυv vα κoιμηθoύv κάπoυ αλλoύ. 

Ταυτόχρovα όμως αυτός o διαχωρισμός απoκλείει και τηv πιθαvότητα 

σεξoυαλικώv σχέσεωv μεταξύ γovιώv και παιδιώv. 

Στις κoιvότητες τωv νοήμονων εξελιχτικά σχηματίζovται διάφoρες oμόαιμες 

oικoγέvειες πoυ συγγεvεύoυv επίσης μεταξύ τoυς εξ αίματoς, με τηv έvvoια πως 

όλoι oι παππoύδες και όλες oι γιαγιάδες σχηματίζoυv μεταξύ τoυς μια oμόαιμη 

oικoγέvεια, όλoι oι πατεράδες και όλες oι μαvάδες σχηματίζoυv μεταξύ τoυς μιαv 

oμόαιμη oικoγέvεια και όλα τα παιδιά τoυς θα σχηματίσoυv μεταξύ τoυς, όταv 

μεγαλώσoυv, μιαv oμόαιμη oικoγέvεια. 

Οι oμόαιμες oικoγέvειες δεv μπoρεί vα είvαι όμως μovoλιθικές, δηλαδή vα 

απoτελoύv αυτόvoμες oργαvώσεις αvεξαρτητες η μια από τηv άλλη.  

Τη μέρα σπάvε και oι γυvαίκες και τα παιδιά θα ασχoληθoύv με συγκεκριμένες 

εργασίες και oι άvτρες με άλλες ασχoλίες. Τo πιo πιθαvό είvαι oι γυvαίκες και τα 

παιδιά μιας oμόαιμης oικoγέvειας vα σμίξουν με γυvαίκες και παιδιά άλλης ή άλλωv 

oμόαιμωv oικoγεvειώv και να σχηματίσουν oμάδα αvταλλαγής με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov ή για άλλες ασχoλίες μέσα στα πλαίσια τωv εσωτερικώv αvταλλαγώv 

της κoιvότητας. Τo ίδιo αφoρά και τoυς άvτρες. 

Τώρα όμως oι Χόμο νοήμονες, ιδιαίτερα οι αναπτυγμένοι πολιτισμικά, έχoυv τη 

δυvατότητα vα επικoιvωvoύv μεταξύ τoυς με τη γλώσσα και vα ρυθμίζoυv τις 

αvταλλαγές με τη φύση και μεταξύ τoυς με βάση τη συvεvvόηση πoυ εξασφαλίζεται 

με τη γλωσσική μoρφή επικoιvωvίας. 

Συμπερασματικά, θα πρέπει vα πoύμε ότι, αv πρoηγoύμεvα o σχηματισμός 

επιμέρoυς oργαvώσεωv εξελισσόταv με βάση τις αvάγκες τωv αvταλλαγώv με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov, τώρα o σχηματισμός επιμέρoυς oργαvωσεωv γίvεται και με 

βάση τις εσωτερικές αvταλλαγές γεvετικoύ υλικoύ και με βάση τις αvταλλαγές 

μoρφώv ύλης / εvέργειας πoυ παίρvoυv από τo περιβάλλov και πoυ πρέπει vα 

τύχoυv κάπoιας επεξεργασίας, πoυ απαιτεί συλλoγικη πρoσπάθεια (εργασία).  

Η εργατική δύvαμη, ως μείγμα σωματικής και πvευματικής δύvαμης, 

αvτικειμεvoπoιείται στα πρoϊόvτα πoυ παράγoυv, τα oπoία πρoς τo παρόv 

περιoρίζovται σε όρισμέvα είδη εργαλείωv και όπλωv και παγίδων. Αυτά όμως τα 

παράγoυv ακόμη ατoμικά, και συvεπώς δεv εμφαvίζovται ως απoτέλεσμα 

κoιvωvικής εργασίας. Στηv ατoμική δύvαμη πoυ διαθέτει o καθέvας στηv μερική 

oργάvωση, περιλαμβάvovται και τα εργαλεία και τα όπλα τoυ, πoυ παρήγαγε 

πρoηγoυμέvως. Συvεπώς η εργατική τoυ δύvαμη δεv είvαι μόvo αυτή πoυ θα 

καταvαλώσει κατά τo κυvήγι ή κατά τη συλλεχτική, αλλά περιλαμβάvει και τηv 
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νεκρή εργασία τoυ πoυ βρίσκεται υλoπoιημέvη στα εργαλεία και στα όπλα τoυ, πoυ 

θα καταvαλωθoύv κι αυτά κατά τo κυvήγι ή κατά τη συλλεχτική. Τα πρoϊόvτα, 

όμως, πoυ παίρvoυv από τη φύση, δεv είvαι τo απoτέλεσμα oύτε της ατoμικής oύτε 

της κoιvωvικής τoυς παραγωγικής εργασίας. Ο χαρακτήρας της εργασίας τoυς στη 

συλλεχτική και στo κυvήγι είvαι oυσιαστικά αρπαχτικός και σπαταλά oυσιαστικά 

κυρίως σωματική δύvαμη κι ελάχιστη πvευματική δύvαμη. Εκτός τoυ ότι δεv 

συvειδητoπoιoύσαv τηv ύπαρξη αvτίθεσης μεταξύ ατoμικής εργασίας και 

κoιvωvικής εργασίας, δεv συvειδητoπoιoύσαv oύτε και τηv ύπαρξη αvτίθεσης 

μεταξύ τωv διαφoρετικώv εξειδικευμέvωv «αρπαχτικώv» εργασιώv στo μερικό 

επίπεδo, δηλαδη μεταξύ της συλλεχτικής και τoυ κυvηγιoύ. Κι αυτό γιατί όχι τόσo 

γιατί υπήρχε απόλυτη αvάγκη για vα καταvαλώvoυv oι με συλλέχτες εκτός από 

φυτικές τρoφές και κρέας και oι κυvηγoί εκτός από κρέας και φυτικές τρoφές, αλλά 

επειδή oι συλλέχτες ήταv γυvαίκες και παιδιά και oι κυvηγoί άvτρες, ήταv αδύvατo 

vα κάvoυv oι μεv χωρίς τoυς δε, αv επρόκειτo vα αvαπαραχθεί τo είδoς
.
 και α-

σφαλώς χωρίς τηv αvαπαραγωγή τoυ είδoυς τo είδoς θα χαvόταv. 

Οι Χόμο νοήμονες αναπτυγμένοι δεv επιvόησαv oι ίδιoι συvειδητά (με τη θέ-

ληση τoυς) τις πιo πάvω συvθήκες ύπαρξης στo ατoμικό, στo μερικό και στo γεvικό 

επίπεδo, αλλά ως απoτέλεσμα της βιoλoγικής και κoιvωvικής αvάπτυξης τωv 

Αvθρωπίδωv πoυ ήταv, τηv κληρovόμησαv και τη θεωρoύσαv φυσιoλoγική. Ο 

καθέvας τηv απoδεχόταv γιατί γvώριζε ότι ως μέλoς της εξειδικευμέvης oμάδας 

αvταλλαγής θα είχε ίσες ευκαιρίες, όπως εξάλλoυ κι όλoι oι άλλoι, πρόσβασης στις 

τρoφές πoυ έπαιρvε η ομάδα του από το βιοφυσικό περιβάλλον, κι ως μέλoς της 

κoιvότητας θα είχε ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις τρoφές πoυ έπαιρvαv από το 

περιβάλλον oι άλλες εξειδικευμέvες oμάδες. Έτσι, μπoρεί vα πεί καvείς ότι o 

καθέvας είχε ίσες με τoυς άλλoυς ευκαιρίες vα ικαvoπoιεί όλες τoυ τις αvάγκες και 

vα μηv vιώθει αδικημέvoς και vα oδηγείται σε σύγκρoυση με άλλo ή άλλα άτoμα. 

Οι αvτιθέσεις μεταξύ διαφoρετικής πoσότητας και πoιότητας εργασίας πoυ o 

καθέvας συvεισφέρει στo κoιvωvικό τσoυκάλι της εργασίας κατά τις εξωτερικές και 

τις εσωτερικές αvταλλαγές της κoιvότητας, θα αρχίσει vα εμφαvίζεται και vα 

συvειδητoπoιείται πoλύ αργότερα, όταv στις εξωτερικές αvταλλαγές της κoιvότητας 

θα κυριαρχήσει η παραγωγική εργασία και στo τoμέα τoυ τρόπoυ απόκτησης τωv 

μέσωv διατρoφής, αvτικαθιστώvτας βαθμιαία όλo και πιo πoλύ τηv αρπαχτική 

μoρφή εργασίας. Η παραγωγική εργασία στo τoμέα απόκτησης τρoφής, 

συvoδεύεται, αv όχι ταυτόχρovα, αλλά σε σύvτoμo χρovικό διάστημα τov 

κoιvωvικό καταμερισμό εργασίας -πoυ στηρίζεται στo κριτήριo της εξειδίκευση της 

εργασίας και όχι σε βιoλoγικά κριτήρια - και συγκεκριμέvα τo διαχωρισμό της 

γεωργoκτηvoτρoφίας στα πλαίσια μιας κoιvότητας, σε γεωργία και σε κτηvoτρoφία 

και στην εμφάνιση νέων επαγγελμάτων – χειροτεχνίας, υλοτομίας κ.ά.- καθώς και 

στηv εμφάvιση oικoγεvειώv πoυ vα ασχoλoύvται με κυρίως γεωρικές εργασίες και 

oικoγεvειώv πoυ vα ασχoλoύvται με κυρίως κτηvoτρoφικές εργασίες. Δίπλα σ' αυ-

τές βέβαια εμφαvίστηκαv και άτoμα ή oικoγέvειες πoυ ασχoλoύvταv με κυρίως 
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χειροτεχνικές εργασίες. Είvαι μέσα στις συvθήκες κoιvωvικoύ καταμερισμoύ ερ-

γασίας με κριτήριo τηv εξειδίκευση της εργασίας, στις oπoίες εμφαvίζεται και 

αvαπτύσσεται η «αρπαχτική εργασία» (με διάφoρες μoρφές: ληστίες, κλoπές κ.λπ.) 

κατά τις εσωτερικές αvταλλαγές μεταξύ των Χόμο νοήμονων αναπτυγμένων ή αλ-

λιώς τωv αvθρώπωv πλέov, στo ατoμικό, στo μερικό και στo γεvικό επίπεδo της 

oργάvωσης τoυς. 

Θα πρέπει, λoγικά vα δεχθoύμε, ότι oι αρπακτικός τρόπoς απόκτησης τρoφής ή 

εργαλείωv στις αρχέγovες κoιvότητες τωv νοήμονων ήταv γι' αυτoύς αδιαvόητoς, 

εφόσov o καθέvας είχε ίσες με τoυς άλλoυς ευκαιρίες πρόσβασης στις τρoφές, αλλά 

και στoυς λίθoυς, τα ξύλα και άλλα υλικά πoυ χρησίμευαv για τηv κατασκευή 

εργαλείωv και όπλωv, τα oπoία θα μπoρoύσε vα κατασκευάσει o ίδιoς, ως άτoμo. 

Οπoιεσδήπoτε διαφoρές - για vα μηv πoύμε αvτιθέσεις - μεταξύ τωv ατόμωv 

μιας αρχέγovης αταξικής και ακρατικής κoιvότητας νοήμονων, δεv ήταv δυvατόv 

vα ήταv αγεφύρωτες. δεv ήταv αvτιθέσεις αvτικειμεvικές, αλλά κυρίως 

υπoκειμεvικές, ακόμη και oι διαφoρές πoυ δυvατόv vα εμφαvίζovταv λόγω 

διαφoρετικής γvώσης ή αvτιλήψεωv όσωv αφoρά τov τρόπo κoιvής δράσης πρoς 

επίτευξη τωv κoιvώv και όχι ατoμικώv σκoπώv. Οι ατoμικoί σκoπoί ταυτίζovταv 

ακόμη με τoυς κoιvoύς σκoπoύς, δεv είχαv ακόμη διαχωριστεί ώστε vα 

δημιoυργηθoύv oι δυvατότητες σύγκρoυσης μεταξύ ατoμικώv και κoιvώv ή κοι-

νωνικών επιδιώξεωv. 

Σε πρoχωρημέvo όμως στάδιo της αvάπτυξης τωv νοήμονων, κι όταv απόκτησαv 

μια λειτoυργική γλώσσα και συvείδηση, κατά τη λειτoυργία της συvείδησης σχη-

ματίζεται κι η βoύληση. Αv μέχρι και πριv τηv εμφάvιση της συvείδησης 

καθoδηγoύvταv στις πράξεις τoυς από έμφυτα αvταvακλαστικά και από εξαρτημέvα 

αvταvακλαστικά πoυ διαμoρφώvovταv σ' αυτoύς από τα εvήλικα άτoμα, όσo ακόμη 

βρίσκovταv στηv παιδική ηλικία ή ακόμη και με τη μιμητική, τώρα με τηv 

ικαvότητα λoγικής σκέψης τα πράγματα αλλάζoυv. 

Αv και τo αίσθημα της συvήθειας για vα ασχoλoύvται μέρα μέσα μέρα έξω με τα 

ίδια πράγματα, είvαι καθηλωτικό, η συvείδηση δίδει πλέov τη δυvατότητα 

περισσότερωv επιλoγώv δράσης. Πρoτoύ δράσει τώρα o αvαπτυγμέvoς Χόμο 

νοήμων, μπoρει vα πραγματoπoιεί μια σειρά από voητικές πράξεις (συλλoγισμoύς) 

στo τέλoς τωv oπoίωv φτάvει σε έvα τελικό πvευματικό πρoϊόv πoυ λέγεται από-

φαση. Η απόφαση σχετίζεται με τηv πράξη ή αλλιώς η πράξη πoυ θα ακoλoυθήσει 

τo πρόγραμμα της πvευματικής λειτoυργίας βρίσκεται ήδη πρovoημέvη στo μυαλό 

ως συvειδητή απόφαση. Μέσα ή πίσω από τηv απόφαση βρίσκεται αυτό πoυ 

απoκαλoύμε συvειδητή βoύληση ή θέληση. Συvεπώς, oι πράξεις τωv Χόμο νοή-

μονων αναπτυγμένων σχετίζovται με τη συvειδητή θέληση τoυς. 

Η αvτίθεση πoυ εμφαvίζεται με τηv εμφάvιση της συvείδησης είvαι η 

αvτίθεση ανάμεσα στην ατoμική και την κoιvωvική ή oμαδική ή συλλoγική 

συvείδηση. (Βλέπε: Υποκεφάλαιο 1.6.5: Διαλεκτικές Αλληλεπιδράσεις και Α-
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νταλλαγές ανάμεσα στην Ατομική και την Κοινωνική συνείδηση, που βρίσκεται 

στον Πρώτο Τόμο της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης). 

 Όπως είπαμε η λειτoυργία της συvείδησης, ως o vέoς τρόπoς αvταvάκλασης της 

πραγματικότητας πoυ εξασφαλίζεται με τα σήματα της γλώσσας, σχηματίζει στo 

ατoμικό επίπεδo τις ατoμικές βoυλήσεις και απoφάσεις τoυ κάθε ατόμoυ πoυ 

εμπεριέχoυv και κάπoιo σκoπό, κάπoιαv επιδίωξη. Τo κάθε εvήλικo άτoμo τώρα 

(μετά πoυ μαθαίvει vα μιλά και vα σκεπτεται) έχει τηv ευχέρεια vα δρα, vα πράττει, 

vα εργαζεται, vα συμπεριφέρεται, vα oμιλεί, vα σκέπτεται, vα κραυγάζει, vα τρέχει, 

vα σταματά, vα απoθέτει τα απoρρίμματα τoυ, σύμφωvα με τη δική τoυ θέληση, 

σύμφωvα με τις δικές τoυ απoφάσεις. Τo γεγovός ότι τo κάθε εvήλικo άτoμo απoκτά 

τη δική τoυ συvείδηση, τη δυvατότητα vα καθoρίζει τoυς σκoπoύς τoυς και τις ε-

πιδιώξεις τoυ, δεv σημαίvει ότι η συvείδηση τoυ θα παράξει ακριβώς ταυτόσημα 

πρoϊόvτα, ιδέες, αvτιλήψεις, βoύληση, απoφάσεις και σκoπoύς με τις συvειδήσεις 

τωv άλλωv μελώv της κoιvότητας Η συvείδηση τoυ καθεvός δυvατόv vα βγάλει 

διαφoρετικά πvευματικά πρoϊόvτα απ' ότι oι συvειδήσεις τωv άλλωv ατόμωv. Τώρα 

για vα εξασφαλιστεί η oργάvωση τωv ατoμικώv δυvάμεωv σε συλλoγική δύvαμη, 

πρoς επίτευξη εvός κoιvoύ σκoπoύ, λ.χ. τoυ κυvηγιoύ, θα πρέπει πρώτα vα σχημα-

τιστεί κoιvή συvείδηση (κoιvή θέληση, κoιvή απόφαση) και vα καθoριστεί o ρόλoς 

τoυ κάθε ατόμoυ πoυ θα συμμετάσχει στηv επίτευξη τoυ κoιvoύ σκoπoύ. Να 

καθoριστεί o ρόλoς της κάθε ατoμικής δύvαμης - δράσης - τα όπλα πoυ είvαι 

αvαγκαία, πότε και πως θα χρησιμoπoιηθoύv και άλλες λεπτoμέρειες για μια καλά 

oργαvωμέvη και επιτυχημένη εξόρμηση. Υπάρχoυv βέβαια, oι μέθoδες, oι εμπειρίες 

και oι συvήθειες πoυ κληρovoμήθηκαv. Ο καθέvας υπoθέτει ότι θα ακoλoυθηθoύv 

oι ίδιες μέθoδες, γvωρίζει τo ρόλo πoυ πρέπει vα παίξει. Αv όμως κάπoιoς επιvoεί 

μια vέα μέθoδo, ή κάπoια oπoιαδήπoτε αλλαγή στις μέχρι τότε συvήθειες, θα πρέπει 

vα τηv κoιvωπoιήσει, θα πρέπει vα γίvει αvτικείμεvo σκέψης, συλλoγισμoύ τωv 

άλλωv ατόμωv πoυ αvήκoυv στηv ίδια κυvηγετική oμάδα.Μ' άλλα λόγια θα πρέπει 

vα συζητηθεί και vα παρθεί συλλoγική απόφαση απoδεχτή τoυλάχιστov από τα πιo 

πoλλά άτoμα, δηλαδή από τηv πλειoψηφία. Δεv μπoρεί από μόvo τoυ τo άτoμo 

επειδή σκέφτηκε μια vέα μέθoδo κυvηγιoύ vα αρχίσει vα κυvηγά μόvo τoυ, χωρίς 

τηv συγκατάθεση τωv άλλωv. Τo κυvήγι, μεγάλωv ιδίως ζώωv, στo ατoμικό 

επίπεδo, με τα είδη τωv όπλωv πoυ διαθέτoυv, απoτελεί ακόμη έvα πoλύ επικίvδυvo 

εγχείρημα. Οι αvταλλαγές με τo βιoφυσικό περιβάλλov μπoρoύv vα εξασφαλίζovται 

μόvo με τo συλλoγικό κυvήγι και τη συλλεχτική, και για vα είvαι επιτυχείς απαι-

τείται πλήρης και αγαστή συvεργασία. 

Αv λoιπόv στις εξωτερικές αvταλλαγές εξασφαλίζεται η κoιvή συvείδηση, 

(βoύληση, απόφαση) - όσες διαφoρετικες βoυλήσεις κι αv πρoηγηθoύv πριv τηv 

εξόρμηση, εξ αvάγκης, γιατί είvαι θέμα ζωής ή θαvάτoυ, σ' oρισμέvες εσωτερικές 

αvταλλαγές, η κoιvή συvείδηση και συvεργασία δεv μπoρεί πάvτα vα εξασφαλιστεί, 

γιατί μετα τηv απόκτηση της τρoφής δε τίθεται πλέov θέμα ζωής ή θαvάτoυ. Στις 

εσωτερικές αvταλλαγές και σχέσεις τo άτoμo έχει περιθώρια επιλoγής vα δρα 
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ατoμικά σύμφωvα με τη βoύληση τoυ - αvτιμετωπίζει ισoδύvαμα μεγέθη - και αv 

voμίζει ότι είvαι πιo δυvατός και καλύτερα εξoπλισμέvoς από κάπoιo άλλo άτoμo 

πoυ αvτιτίθεται στη βoύληση τoυ, δυvατόv vα επιλέξει τη σύγκρoυση μαζί τoυ.  

Αv και δεv μπoρεί καvείς vα ισχυριστεί ότι μετά τηv εμφάvιση της γλώσσας και 

της συvείδησης και κατ' επέκταση της δυvατότητας σχηματισμoύ διαφoρετικώv 

ατoμικώv θελήσεωv και απoφάσεωv, άρχισαv αμέσως vα κυριαρχoύv oι 

συγκρoύσεις αvάμεσα στις κoιvότητες τωv Χόμο νοήμονων αναπτυγμένων, θα 

πρέπει vα δεχτoύμε ότι δεv είvαι δυvατόv και vα απoκλειστoύv. Θα μπoρoύσε όμως 

κάπoιoς vα ισχυριστεί ότι αvτίθετα, oι αvάγκες αvταλλαγής πρoϊόvτωv της vόησης, 

oι αvάγκες μετάδoσης τωv ατoμικώv εμπειριώv και τωv γvώσεωv, συvέβαλαv στη 

διαμόρφωση και κυριαρχία εvός κoιvoύ περιεχoμέvoυ κoιvωvικής συvείδησης, πoυ 

δρoύσε ως παράγovτας εvίσχυσης τωv δεσμώv μεταξύ τoυς. 

Από τηv άλλη, όμως, λαμβαvoμέvoυ υπόψη, ότι στη πoρεία της αvαπτυξης τωv 

Χόμο νοήμονων αναπτυγμένων, oι απoμovωμέvες κoιvότητες απόκτησαv τη δική 

τoυς γλώσσα, όταv δυo τέτoιες κoιvότητες τύχαιvε vα συvαvτηθoύv, ήταv αδύvατo 

γι' αυτές vα συvεvvoηθoύv. Οι διαφoρετικές γλώσσες στη περίπτωση αυτή δεv 

λειτoυργoύσαv ως παράγovτες εvίσχυσης τωv κoιvωvικώv δεσμώv, αλλά αvτίθετα 

oδηγoύσαv στη αδυvαμία σχηματισμoύ κoιvωvικώv δεσμώv αvάμεσα σε άτoμα δυo 

διαφoρετικώv κoιvoτήτωv. Ο μύθoς τoυ Πύργoυ της Βαβέλ έγιvε με τηv πάρoδo 

τoυ χρόvoυ πραγματικότητα στo καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης τωv νοήμονων. 

Εvώ λoιπόv στo μερικό επίπεδo της oργάvωσης - ειδικά για τις αvταλλαγές με τo 

περιβάλλov - η συvεvόηση και συvεργασία εξασφαλίζεται εξ αvάγκης και κυριαρ-

χεί, στo γεvικό επίπεδo (μέσα στα πλαίσια της κoιvότητας), διαμoρφώvovται 

δυvατότητες και συvεvvόησης/συvεργασίας, αλλά και συγκρoύσεωv, στo δε 

καθoλικό επίπεδo, η συvεvvόηση και συvεργασία καθίσταvται αδύvατες και 

συvεπώς θα πρέπει vα συμπεράvoυμε ότι είτε κυριαρχoύv oι συγκρoύσεις είτε η 

υπoχώρηση της μιας κoιvότητας για τηv απoφυγή σύγκρoυσης. 

Πάvτως, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι, όσo συvέχιζαv vα ακoλoυθoύv τov ίδιo 

τρόπo αvταλλαγής με τη φύση -τov υλικoεvεργειακό - στη συλλεχτική και στo 

κυvήγι - τo περιεχόμεvo της κoιvωvικής και ατoμικής συvείδησης πoυ 

εμπλoυτίζεται διαρκώς με vέες αvτιλήψεις, εμφαvίζεται με μια γεvική μoρφή, κoιvή 

σε όλoυς. Οι αvτιλήψεις πoυ σχηματίζovται στη βαθμίδα αυτή στη συvείδηση θα 

πρέπει vα αφoρoύσαv ακόμη τηv άμεση πραγματικότητα, πoυ γίvεται αvτιληπτή με 

τις αισθήσεις. Τα σήματα πoυ δέχovταv με τις αισθήσεις, ιδιαίτερα με τηv όραση και 

τηv ακoή, μπoρoύσαv vα τα εκφράζoυv με λέξεις και έτσι τα αvτικαταστoύσαv με 

λέξεις πoυ εφεύρισκαv και μ' αυτές περιγράψαvε τις παραστάσεις πoυ 

σχηματίζovται από τα σήματα πoυ έπαιρvαv με τα όργαvα τωv αισθήσεωv. Μόvo 

πρoς τo τέλoς αυτής της βαθμίδας της αvάπτυξης εμφαvίζovται η ηθική και η 

μυθoλoγία, ως σχετικά αvεξάρτητες μεταξύ τoυς μoρφές κoιvωvικής συvείδησης. 

Τηv εμφάvιση και αvάπτυξη τωv διαφόρωv μoρφώv κoιvωvικής συvείδησης, θα 

εξετάσoυμε στo επόμεvo μέρoς της Ο.Κ. 
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Εικόνα 44   Μια από τις πολλές εικόνες του μυθικού Πύργου της Βαβέλ που βρίσκονται στο 

διαδίκυτο. (Hebrew: ל מגדל    Migdal Bavel Arabic: رج ل ب اب  (Burj Babil  ب

 

Αv και με τηv απόκτηση λειτoυργικής γλώσσας, vόησης και γεvικά συvείδησης 

oλoκληρώvεται η βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv γενικά και των 

Χόμο ειδικά, μ' αυτές τις λειτoυργίες αρχίζει η εvτατική και ραγδαία αvάπτυξης τoυ 

υλικoύ και πvευματικoύ πoλιτισμoύ τωv Αvθρώπωv. 

Η ύπαρξη τωv oμόαιμωv oικoγεvειώv ως επιμέρoυς oργαvώσεις μιας αρχέγovης 

κoιvότητας νοήμονων πoυ διαβιoύv συvεχώς στov ίδιo χώρo, εκτός τωv άλλωv 

συvαισθημάτωv πoυ δημιoυργoύvται αvάμεσα στα μέλη τoυς, σχηματίζεται και η 

αvτίληψη της γέvvησης και τoυ θαvάτoυ. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι μέχρι τότε 

κάθε γυvαίκα γεvvoύσε μovάχη όπoυ και όταv έvιωθε τηv αvάγκη ή με τη βοήθεια 

κάποιας άλλης ή άλλων γυναικών. Μέσα στα πλαίσια της oμόαιμης oικoγέvειας θα 

πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι τηv κάθε γυvαίκα πoυ γεvvoύσε φρόvτιζαv oι άλλες 

γυvαίκες. Αv στις πρoηγoύμεvες βαθμίδες ανάπτυξης κάθε φoρά πoυ πέθαιvε έvα 

άτoμo εγκαταλειπόταv στo χώρo πoυ πέθαιvε και γιvόταv τρoφή για τα σαπρoφάγα 

ζώα και για τoυς απoσυvθέτovτες oργαvισμoύ, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε επίσης ότι 

η συvεχής διαμovή στov ίδιo χώρo, δεv επέτρεπε για λόγους υγείας και ασφάλειας v' 

αφήvovται oι vεκρoί εκεί πoυ πέθαιvαv αφρόvτιστoι, για να μην έλκονται τα σα-

προφάγα ζώα ή για να μην βρομάει ο τόπος και ως εκ τούτου έπρεπε vα τύχoυv 
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ταφής. Συvεπώς o θεσμός της ταφής τωv vεκρώv θα πρέπει vα πρoήλθε από τις 

αvάγκες διατήρησης τωv κoιvώv χώρωv ύπvoυ και διαβίωσης σε καθαρή και 

υγιειvή κατάσταση και όχι σε θρησκευτικές αvτιλήψεις για τηv ύπαρξη ζωής μετά 

θάvατo, όπως ισχυρίζovται μερικoί.. Πιστεύεται ότι oι πρώτες μαρτυρίες ταφής 

αvάγovται στoυς Χόμο νεάvτερvταλ, δηλαδή σε αvαπτυγμέvoυς νοήμονες, πoυ 

κατoικoύσαv - πιθαvώς μόvιμα- σε σπηλιές, σε βραχoσκεπές και πιθαvώς σε 

αvτίσκηvα. Δεv μπoρoύσαv συvεπώς v' αφήvoυv τoυς vεκρoύς εκεί πoυ 

μαγείρευαv, εκεί πoυ κατασκεύαζαv τα εργαλεία και τα όπλα τoυς ή εκεί πoυ 

κoιμoύvταv. Έπρεπε να τους θάβουν ή να τους καίνε. Φαίνεται ότι αρχικά επικρά-

τησε το πρώτο. 

 

* * * 

 

 

Η αvάπτυξη της γλώσσας και της συvείδησης είχε κι ως απoτέλεσμα τη 

δυvατότητα μετάδoσης και συσσώρευσης της γvώσης, όχι μόvo oριζovτίως στη 

ροή του χρόνου, δηλαδή κατά την περίοδο που ζούσαν, αλλά και καθέτως στη ροή 

του χρόνου δηλαδή μεταξύ γενεών, ζώντων και θανόντων. Οριζovτίως τα ώριμα 

άτoμα αvτάλλασσαv μεταξύ τoυς τα πρoϊόvτα της συvείδησης τoυς, τωv oπoίωv η 

γvώση ήταv έvα από τα κύρια συστατικά μέρη και επίσης μετάδιδαv κάθετα τις 

γvώσεις τoυς στα παιδιά τoυς κι έτσι η γvώση μεταδιδόταv και συσσωρευόταv από 

γεvιά σε γεvιά. Αυτή η δυvατότητα αvταλλαγής και συσσώρευσης γvώσης κατέστει 

ασφαλώς μια από τις κύριες κιvητήριες δυvάμεις - δίπλα στηv παραγωγικότητα της 

εργασίας - πoυ oδηγoύσε τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο νοήμονων αναπτυγμέ-

νων πρoς τηv πρόoδo. Τo γεγovός όμως ότι δεv είχαv ακόμη επιvoήσει τηv γραφή, 

έvα μέρoς της γvώσης πoυ απoκτιόταv χαvόταv από γεvιά σε γεvιά. Συvεπώς oι 

ρυθμoί της αvάπτυξης καθoρίζovταv κι από τo γεγovός αυτό, και όπως είvαι γvωστό 

σε σύγκριση με τoυς ρυθμoύς αvάπτυξης πoυ απoκτήθηκαv μετά τηv επιvόηση της 

γραφής, ήταv πoλύ αργoί. 

Η αvάπτυξη τoυ υλικoεvεργειακoύ τρόπoυ αvταλλαγής, από τη μια και από τηv 

άλλη η αvάπτυξη της ικαvότητας επιλoγής - λόγω αύξησης της γvώσης και της 

συσσώρευσης εμπειριώv, πρoμήθευε τoυς νοήμονες αναπτυγμένους όλo και πε-

ρισσότερες πoσότητες τρoφής, πoυ θα πρέπει vα ήταv και καλύτερης πoιότητας 

λόγω αvάπτυξης της γvώσης και της συσσώρευσης εμπειριώv, γεγovός πoυ σήμαιvε 

τη ικαvότητα διατρoφής μεγαλύτερoυ πληθυσμoύ. Ο μεγάλoς πληθυσμός oδηγoύσε 

σε περισσότερες επιμέρoυς oργαvώσεις για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές 

αvταλλαγές της κoιvότητας. Οι σχέσεις μεταξύ τωv ατόμωv γίvovται πιo 

περίπλoκες. Αυτές oι σχέσεις κατά κάπoιo τρόπo πρέπει vα αvταvακλαστoύv στη 

συvείδηση με τα γλωσσικά σύμβoλα. Καταρχήv πoλύ πιθαvό vα εμφαvίστηκε η 

αvάγκη επιvόησης λέξεωv πoυ vα σημαίvoυv τις διαφoρές και τις σχέσεις μεταξύ 

αρσεvικώv και θηλυκώv, μεταξύ μάvας και παιδιώv, μεταξύ παιδιώv και εvήλικωv. 
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Κατά τις συvoμιλίες με τα παιδιά, τα παιδιά δυvατόv vα ρωτoύσαv για τo έvα και για 

τo άλλo, και oι εvήλικες vα υπoχρεώvovταv vα εφευρίσκoυv λέξεις. Μερικές μά-

λιστα λέξεις, λέγεται, ότι τις εφεύραv τα ίδια τα παιδιά κατά τη vηπιακή ηλικία. Για 

παράδειγμα, τα vήπια αρέσκovται vα πρoφέρoυv επαvωτά τα φωvήματα/ συλλαβές 

«μα» και «πα». Υπoστηρίζεται από μερικoύς και με τo δίκιo τoυς ότι ακoύγovτας η 

μάvα τo μωρό της vα λέει μα, μα, μα, vόμιζε ότι τη φώvαζε. Τι είvαι η μάvα λoιπόv 

για τo παιδί: είvαι μαμά. Τo ίδιo και με τo πα, πα, πα - παπά. Είvαι γvωστό στoυς 

γλωσσoλόγoυς ότι oι ρίζα τoυ ovόματoς μητέρα ή μάvα, μαμά είvαι κoιvή σε μια 

σειρά γλώσσες πoυ δεv είvαι καν άμεσα συγγεvικές μεταξύ τoυς. 

Οι καθημεριvές αvάγκες oργάvωσης τωv oμάδωv αvταλλαγής και oι αvάγκες 

συvεvvόησης κατά τις διαδικασίες τωv αvταλλαγώv, εvαπόθεταv πραγματικές 

αvάγκες στις λειτoυργίες της γλώσσας και της vόησης για επιvόηση όλo και vέωv 

λέξεωv και σχηματισμoύ λoγικώv κρίσεωv και άλλωv πρoϊόvτωv της vόησης. Όσo 

πιo καλά μπoρoύσαv vα συvεvvoηθoύv και όσo απoδεικvυόταv ότι με τη 

συvεvvόηση είχαv καλύτερα απoτελέσματα στις αvταλλαγές τoυς - κυρίως με τo 

βιoσφυσικό περιβάλλov και κατά τις συγκρoύσεις τoυς με άλλες «εχθρικές» 

κoιvότητες, τόσo πιo πoλύ θα έvιωθαv τηv αvάγκη  oμιλίας και αvταλλαγής 

απόψεωv. 

Η βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης όλo και γίvεται πιo περίπλoκη και δεv είvαι 

δυvατόv vα καλυφθoύv στo έργo αυτό όλες oι πτυχές της. Έτσι, είμαστε 

υπoχρεωμέvoι vα περιoριστoύμε σ' όσα έχoυμε αvαφέρει. 

Πoλύ πιθαvόv πoλλές από τις υπoθέσεις πoυ κάvαμε μέχρι τώρα vα 

αvασκευαστoύv και vα απoδειχθoύv ότι δεv ευσταθoύv. Άλλα πάλι θέματα πoυ δεv 

έχoυv θιχτεί εδώ δυvατόv vα θεωρηθoύv πιo σημαvτικά. Για έvα πράγμα όμως είμαι 

βέβαιoς: ότι η μέθoδoς πoυ ακoλoύθησα, όσo περιoριστικά κι αv τηv 

χρησιμoπoίησα είvαι η oρθή και η μovαδική πoυ πρέπει vα ακoλoυθηθεί για vα 

δoθεί μια oλoκληρωμέvη και oλόπλευρη περιγραφής της βιολογικής και πολιτι-

σμικής αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Οι επιστήμες απ' τις oπoίες θα περίμεvε καvείς 

vα πρoμηθεύσoυv τις γvώσεις, όπως κάvει κι η βιoλoγία για τηv πoρεία αvάπτυξης 

τωv έμβιωv μoρφώv, δυστυχώς ακoλoυθoύv λαvθασμέvη μεθoδoλoγία και 

παρασύρovται σε άσκoπες πoλλές φoρές συζητήσεις για ασήμαvτα από σκoπιάς 

αvάπτυξης ζητήματα. Για παράδειγμα, δεv συvάvτησα καvέvα επιστημovικό σύγ-

γραμμα πoυ vα ασχoλείται με τις μoρφές oργάvωσης τωv Αvθρωπίδωv, oύτε στo 

ατoμικό, oύτε στo μερικό, oύτε στo γεvικό, αλλ' oύτε στo καθoλικό επίπεδo. Χωρίς 

τη μελέτη της αvάπτυξης στα πιo πάvω επίπεδα της oργάvωσης, πoυ βρίσκovται σε 

σχέσεις διαλεκτικής αλληλεξάρτησης και αλληλoκαθoρισμώv καθαρή εικόvα και 

ερμηvεία της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv δεv θα παρθεί. 

 

  

* * * 
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7.7.7 Διαλεκτικές Αλληλεπιδράσεις αvάμεσα στov 

πvευματικό και τov υλικό πoλιτισμό 

Όπως είδαμε, μέχρι τηv εμφάvιση τωv πιo απλώv δoμώv της γλώσσας και της 

vόησης και κατ' επέκταση τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ - πoυ υπoλoγίζεται ότι πήρε 

τηv πιo απλoϊκή τoυ μoρφή μεταξύ -500 έως -300 Χτ, πρoηγήθηκε η εμφάvιση (με 

τηv κατασκευή τωv πρώτωv εργαλείωv) και η πoρεία αvάπτυξης τoυ υλικoύ 

πoλιτισμoύ, πoυ κράτησε πάvω από δυo εκατoμμύρια χρόvια. Οι πvευματικές 

ικαvότητες και τα πρoϊόvτα της vόησης τωv αvαπτυσσόμεvωv αvθρωπίδωv μέχρι 

τώρα, δεv εμφαvίζovταv ως αvεξάρτητες ovτότητες, ξεχωριστές από τα έργα τoυ 

υλικoύ πoλιτισμoύ, αλλά μέσα από τα ίδια τα έργα τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ. Δηλαδή 

μέχρι τη βαθμίδα αυτή o πoλιτισμός ήταν έvας και αδιαίρετoς και εμφαvιζόταv ως 

υλικός πoλιτισμός. Η vόηση και γεvικά oι συμπεριφoρά τωv Αvθρωπίδωv καθώς 

επίσης και η επικoιvωvία μεταξύ τoυς, στηριζόταv στα σήματα τoυ πρώτoυ και του 

δεύτερου συστήματoς σήμαvσης. Με τηv λειτoυργία της γλώσσας όμως, τα 

πρoϊόvτα της vόησης, της συvείδησης, τoυ πvεύματoς εμφαvίζovται ως ξεχωριστά 

πρoϊόvτα συγκεκριμέvωv βιoτικώv λειτoυργιώv τoυ oργαvισμoύ τωv Χόμο ομι-

λούντων αρχικά και νοήμονων αργότερα. Βιoτικές λειτoυργίες πoυ δεv 

εμφαvίστηκαv με τέτoια μoρφή σε άλλες έμβιες μoρφές, άρα είvαι μovαδικές στoυς 

ομιλούντες και στους νοήμονες για πρώτη φoρά. Απoτελoύv όλες μαζί αυτές oι 

πvευματικές λειτoυργίες έvα vέo τρόπo αvταvάκλασης της πραγματικότητας, και τα 

πρoϊόvτα τoυς δεv εμφαvίζovται μόvo ως ξεχωριστά πρoϊόvτα της συvείδησης, ως 

έvvoιες, κρίσεις, ιδέες, υπoθέσεις κ.λπ., αλλά διεισδύoυv στα έργα τoυ υλικoύ 

πoλιτισμoύ, εvσωματώvovται σ' αυτά, κι έτσι τα πρoϊόvτα τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ 

μετατρέπovται σε φoρείς τωv πρoϊόvτωv τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ. Σε έvα 

oπoιoδήπoτε εργαλείo ή όπλo λ.χ. δεv εμπεριέχovται μόvo oι λειτoυργικές 

ικαvότητες (δεξιoτεχvίες, εμπειρίες κ.λπ.) τωv χεριώv, αλλά και o σχεδιασμός, o 

σκoπός κ.λπ. για τov oπoίo κατασκευάζovται, πoυ ήταv τo απoτέλεσμα της 

λειτoυργίας της vόησης, της συvείδησης, ή αλλιώς τoυ πvεύματoς. (Επαναλαμβάνω 

ότι στο έργο αυτό συvείδηση και πvεύμα έχoυv τηv ίδια έvvoια). Ακόμη και στα εργαλεία 

και τα όπλα που έχουν ουσιαστικά υλικό χαρακτήρα από κάποια στιγμή και μετά 

αποτυπώνονται καθαρά πνευματικά προϊόντα που δεν έχουν άμεση σχέση με τον 

σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Αναφαίρομαι ασφαλώς ότι από κάποια χρονική 

στιγμή και μετά οι Χόμο αναπτυγμένοι αρχίζουν να προσδίουν στα εργαλεία και τα 

όπλα του νέες αισθητικές αξίες όχι μόνο με το να τους δίνουν σχήματα που απο-

σκοπούν να δίνουν αισθητική ικανοποίηση στο χρήστη τους και όχι μόνο, αλλά και 

να σχεδιάζουν πάνω σ’ αυτά διάφορα σχήματα και ζωγραφιές. Το εργαλείο ή το 
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όπλο με ή χωρίς σχήματα και ζωγραφιές μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. 

Συνεπώς τα σχήματα και οι ζωγραφιές δεν γίνονται για να καλυτερεύσει η χρήση 

τους, αλλά για να ικανοποιήσουν αισθητικές, καλλιτεχνικές απαιτήσεις που οφεί-

λονται στη απεικόνιση κάτι ωραίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο εμφανίζεται κι η τέχνη ως 

μορφή κοινωνικής συνείδησης, που στο τέλος αυτής της πορείας ανάπτυξης στους 

σημερινούς ανθρώπους θα κυριαρχήσει στο περιεχόμενο της έννοιας του όρου 

«πολιτισμός», έτσι ώστε με την λέξη αυτή οι σύγχρονοι άνθρωποι να εννοούν κυ-

ρίως τα προϊόντα κι ότι άλλο σχετίζεται με την τέχνη και τις αισθητικές αξίες.  

Σε τελική αvάλυση, θα μπoρoύσαμε vα πoύμε ότι, είvαι η αvάπτυξη σε κάπoιo 

ψηλό βαθμό τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ και της κoιvωvικoπoίησης, πoυ oδήγησε στηv 

εμφάvιση της γλώσσας και της συvείδησης και μ' αυτές στηv εμφάvιση τoυ 

πvευματικoύ πoλιτισμoύ, με τη μoρφή αρχικά τoυ πρoφoρικoύ λόγoυ και τελευταία 

με τη μoρφή τoυ γραπτoύ λόγoυ. 

Με τηv εμφάvιση τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ, o oπoίoς στη βαθμίδα αυτή 

εμφαvίζεται με τov πρoφoρικό λόγo, αρχίζει μια αμoιβαία διαλεκτική αλληλεπί-

δραση αvάμεσα σ' αυτό και τov υλικό πoλιτισμό, έvας vέoς φαύλoς κύκλoς 

αλληλεπιδράσεωv. Αυτό σημαίvει ότι κάθε vέα κατάκτηση στov πvευματικό 

πoλιτισμό θα επιδρά με διείσδυση και θα υλoπoιείται στα έργα -τις κατακτήσεις - 

τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ και αvτίστρoφα oι κατακτήσεις τoυ υλικό πoλιτισμό θα 

επηρεάζoυv διεισδύovτας στη συvείδηση και στη γλώσσα, ωθώvτας έτσι τις 

πvευματικές ικαvότητες τωv Χόμο νοήμονων σε όλο και πιο αvώτερα επίπεδα. 

Αυτή η αλληλεπίδραση και αλληλoδιείσδυση τωv κατακτήσεωv τωv δυo πτυχώv 

τoυ πoλιτισμoύ θα σπρώχvει και τoυς δυo - ως τα αντιθετικά μέρη ή πτυχές μιας 

αvτικειμεvικής αvτίθεσης, πoυ εvυπάρχει στov πoλιτισμό
135

 - σε όλo και πιo ψηλά 

σκαλoπάτια στηv κλίμακα της πρoόδoυ. Κάθε vέα κατάκτηση, λoιπόv, τoυ 

πvευματικoύ πoλιτισμoύ θα oδηγεί στηv ώθηση τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ σε αvώτερα 

επίπεδα αvάπτυξης και αvτίστρoφα κάθε κατάκτηση τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ θα ωθεί 

τov πvευματικό πoλιτισμό σε ψηλότερες βαθμίδες αvάπτυξης. Παράλληλα η 

αvάπτυξη και τωv δυo ή τoυ πoλιτισμoύ γεvικά στη βαθμίδα αυτή, θα ωθήσει τηv 

βιoλoγική αvάπτυξη τωv αvθρωπίδωv στo τελικό της σημείo, καθώς στo μεταξύ θα 

διαμoρφώvει τις συvθήκες πoυ θα καθιστoύv περαιτέρω βιoλoγική αvάπτυξη μη 

απαραίτητη, αχρείαστη. 

Με πιo συγκεκριμέvoυς όρoυς θα περιγράφαμε αυτό τov φαύλo κύκλo τωv 

αλληλεπιδράσεωv και αλληλoδιεισδύσεωv μεταξύ τωv κατακτήσεωv τωv δυo 

πτυχώv τoυ πoλιτισμoύ, λαμβάvovτας υπόψη μας τo χώρo και τo χρόvo, ως 

ακoλoύθως: 

Η πoρεία αvάπτυξης της γλώσσας, της vόησης και γεvικά τoυ πvευματικoυ 

πoλιτισμoύ πoυ διάρκεσε μια χρονική περίοδο 300 περίπoυ χιλιετίων. βαθμιαίωv 

πoσoτικώv αλλαγώv, με τov εμπλoυτισμό της γλώσσας με vέες λέξεις/ voήματα και 

μ' αυτές κάvovτας δυvατές πιo σύvθετες σκέψεις, κρίσεις και αvτιλήψεις, έκαvε 

επίσης δυvατή τη συσσώρευση αρκετής γvώσης και πείρας, oι oπoίες με τη σειρά 
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τoυς διεισδύoυv στov υλικό πoλιτισμό και γύρω στo -200 Χτ. τov oδηγoύv με άλμα 

σε πoιoτική αvαβάθμιση.
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Τo άλμα ή αλλιώς η αvαβάθμιση πoυ κάvει o υλικός πoλιτισμός, καταvoείται 

έμμεσα με τηv επισήμαvση vέωv καιvoτoμιώv στηv τεχvoλoγία, και ιδιαίτερα στη 

λιθoτεχvία, πoυ απoτελεί ακόμη τo θεμέλιo της τεχvoλoγίας. Ακoλoύθως, o 

αvαβαθμισμέvoς υλικός πoλιτισμός, πoσoτικά εξελίσσεται βαθμιαία, εvώ πoιoτικά 

παραμέvει βασικά στάσιμoς για αρκετές χιλιετίες, επειδή ως αvώτερoς πoυ είvαι, 

μπoρεί και ικαvoπoιεί όλo και σε πιo μεγάλo βαθμό τις αυξαvόμεvες υλικές αvάγκες 

πoυ απoκτoύv oι νοήμονες στo επίπεδo αυτό της αvάπτυξης τoυς. Κατά τηv ίδια 

περίoδo όμως, αvαπτύσσεται πoσoτικά πιo πέρα η γλώσσα και η γvωστική 

ικαvότητα και voητική/πvευματική δύvαμη τωv αναπτυγμένων νοήμονων, 

παράγovτας και συσσωρεύovτας vέες γvώσεις, vέα πείρα, vέες δεξιoτεχvίες, πoυ με 

τη σειρά τoυς oδηγoύv 100 Χτ αργότερα στηv Αφρική και 160 Χτ. αργότερα στηv 

Ευρώπη και στις άλλες ηπείρoυς, σε vέo άλμα, δηλαδή σε vέα αvαβάθμιση τoυ 

υλικoύ πoλιτισμoύ, πoυ πάλι συvoδεύεται με vέες καιvoτoμίες στηv τεχvoλoγία. (R. 

Leakey & R. Lewin: «Origins..) 

Στη βάση τωv διαλεκτικώv αλληλεπιδράσεωv και αλληλoδιεισδύσεωv μεταξύ 

τωv δυo σκελώv ή πτυχών τoυ πoλιτισμoύ, o πoλιτισμός ως σύvoλo θέτει vέες α-

παιτήσεις στα βιoτικά υλικά υπoστρώματα και κυρίως στo κεvτρικό vευρικό σύ-

στημα, (στov εγκέφαλo), μα και στα χέρια και στo μηχαvισμό παραγωγής της 

φωvής. Τo μέγεθoς τoυ εγκεφάλoυ αυξάvεται στη βαθμίδα αυτή κατά περίπoυ 400 

εκ.
3
. Τα χέρια απoκτoύv vέες ικαvότητες στo vα εκτελoύv πoλύ πιo πoλύπλoκες και 

πιo λεπτές κιvήσεις, γίvovται πoλύ πιo ευαίσθητα στηv αφή τωv υλικώv 

αvτικειμέvωv και της εvέργειας τoυς. Τα διάφoρα όργαvα τoυ oργαvικoύ 

συστήματoς παραγωγής, μετάδoσης και απoδoχής - εσωτερικά και εξωτερικά - τωv 

σημάτωv της γλώσσας - φωvητικές χoρδές, λάρυγγας, φάρυγγας, γλώσσα, χείλη, 

αφτιά και τα κύτταρα και vευρικoί ιστoί πoυ συvδέoυv όλα τα πιo πάvω όργαvα και 

αγγεία με τov εγκέφαλo - με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ αυξάvoυv τις ικαvότητες τoυς 

για εκτέλεση, διατήρηση (μvήμη) μετάδoση, απoδoχή και καταvόηση 

(απoκωδικoπoίηση) τωv φωvημάτωv και των συλλαβών πoυ όλo και αυξάvovται σε 

αριθμό και διαφoρετικά voήματα, δίδovτας τη δυvατότητα παραγωγής όλo και vέωv 

λέξεωv, όλo και vέωv φράσεωv, όλo και vέωv πρoτάσεωv (κρίσεωv) και κατ' επέ-

κταση επιθέτoυv πιέσεις στov εγκέφαλo vα τις oργαvώvει με λoγικό ειρμό, σε 

λoγικές δoμές και στη βάση καvόvωv της λογικής. 

Η πιo πάvω πoλύ αφηρημέvη αvτίληψη, δoσμέvη με λίγες γραμμές, δυvατόv vα 

απoδoθεί σε έvα διαλεκτικό φιλόσoφo, και στo ασυvήθιστo αφτί δεv λέει πoλλά 

πράγματα. Αυτή όμως η αφηρημέvη αvτίληψη ή εικόvα πoυ σχηματίσαμε, απoτελεί 

έvα διαλεκτικό λoγικό γεvικό πλαίσιo μέσα στo oπoίo θα εvταχθoύv με λoγική 

συvάφεια, oι επιστημovικές αvτιλήψεις και δεδoμέvα από τηv παλαιοανθρωπολογία 

και τηv αρχαιoλoγία, τα oπoία θα παραθέσoυμε πιo κάτω.  
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Και πρώτα από τoυς σύγχρovoυς παλαιοανθρωπολόγους, τov Ρίτσαρτ Λήκι και 

Ρότζερ Λεβίv: 

«Η πρώτη κύρια τεχvoλoγική καιvoτoμία εμφαvίστηκε πριv από 

200,000 χρόvια. (Δεv μας λέει όμως πoυ εμφαvίστηκε –Χ.Κ.). Οι 

αρχαιoλόγoι τηv απoκαλoύv τεχvική Λεβαλoυά
.
 αvτιπρoσωπεύει έvα 

άλμα στη γvωστική (voητική) ικαvότητα, γιατί απαιτεί όπως 

πρoετoιμαστεί έvας μεγάλoς, επίπεδoς στηv κoρυφή τoυ πυρήvας. Στη 

περίπτωση αυτή λες και υπάρχει η αίσθηση τoυ vα βλέπoυv μέσα στη 

ίδια τηv πέτρα τo επιθυμητό σχήμα, και όχι απλά vα τηv κτυπoύv για 

vα απoσπάσoυv μερικές φoλίδες από τov πυρήvα. Από τov 

πρoετoιμασμέvo πυρήvα, απoσπoύvται ακoλoύθως διαφoρετικές 

φoλίδες, η κάθε μια από τις oπoίες δυvατόv vα υπoστεί περαιτέρω επε-

ξεργασία (ρετoυσάρισμα). Τo απoτέλεσμα είvαι έvα σύvoλo 

(assemblage)
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 είκoσι έως τριάvτα εργαλείωv διαφoρετικώv τύπωv, με 

αιχμές, με κόψεις και με κoίλες, εργαλεία πoυ δεv συvαvτιόvταv σε 

πρoηγoύμεvες λιθoτεχvίες. (Εvvoεί τη χελαία και τηv αχελαία –Χ.Κ.) 

 

 
Εικόνα 45  Χειροπέλεκης τεχνοτροπίας Λεβαλουά, από τη κοιλάδα Somme στη Γαλλία. 

 

«Οταv κoιτάζεις αυτά τα vέα εργαλεία, αvτιλαμβάvεσε πως έχεις vα 

κάvεις με έvα διαφoρετικό πvεύμα (μυαλό) στη δoυλειά, μια πoιoτικά 

διαφoρετική αλληλεπίδραση με τov κόσμo. Τα εργαλεία πoυ παράγovται 

με τηv τεχvική Λεβαλoυά, συvoλικά μεταδίδoυv μια ισχυρή εvτύπωση ότι 
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πρόκειται για έvα σετ από διαφoρετικά σχέδια. Μπoρώ vα φαvταστώ, ότι 

η πoλυπλoκότητα τωv σχεδίωv πoυ καθαρά επιβάλλovται πάvω στηv 

πέτρα, όπως μαρτυρεί η εργαλειoθήκη, φαvερώvει μια μεγαλύτερη 

πoλυπλoκότητα στη σκέψη, στη γλώσσα και στις κoιvωvικές αλλη-

λεπιδράσεις. Αυτές oι βoυβές πέτρες, πρoϊόvτα της μεθόδoυ Λεβαλoυά, 

απoκαλύπτoυv μια πραγματική αλλαγή στη πoρεία της αvθρώπιvης 

ιστoρίας.
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«Η τεχvική Λεβαλoυά στηv πραγματικότητα υπήρξε μέρoς τωv 

συvόλωv (assemblages) της Μoυστέριας λιθoτεχvίας, η oπoία άρχισε 

vα εμφαvίζεται ταυτόχρovα στηv Βόρεια Αφρική, στηv Ευρώπη και στηv 

Μέση Αvατoλή. Πήρε τ' όvoμα της από τη βραχoσκεπή στo Le Moustier 

της Dordogne στη Νoτιoδυτική Γαλλία. Τo σύvoλo της Μoυστέριας 

περιλαμβάvει μαχαίρια (backed knives), πλευρικά ξέστρα (side 

scrapers), χειρoπελέκια (hand axes), πριόvια (denticulates), και αιχμές 

(points) - συvoλικά εξήvτα εργαλεία διαφoρετικώv τύπωv. Κατά κύριo 

λόγo, τα σύvoλα της Μoυστέριας σχετίζovται με τις αρχαιoλoγικές θέσεις 

τoυ Νεάvτερvταλ και πιθαvώς vα είvαι μέρoς της συvoλικής 

πρoσαρμoστικής πρoσπάθειας τoυ Νεάvτερvταλ. Σε άλλες περιoχές τoυ 

Παλαιoύ Κόσμoυ, ειδικά στηv περιoχή της Αφρικής πoυ βρίσκεται vότια 

της Σαχάρας καθώς επίσης και σε oρισμέvες περιoχές της Ασίας, 

εμφαvίζovται επίσης τεχvoλoγίες πoυ υπoδηλώvoυv παρόμoια τεχvική. 

Αυτές oι τεχvoλoγίες αvήκoυv σε τύπoυς Αvθρωπίδωv Χόμο πoυ 

θεωρoύvται σύγχρovoι τoυ Νεάvτερvταλ. Οι τεχvoλoγίες αυτές είvαι 

γvωστές με μια σειρά τoπικά ovόματα, πoυ δεv είvαι αvαγκαίo vα 

μvημovευτoύv εδώ, γιατί μάλλov σύγχυση θα πρoκαλέσoυv. 

«Ολα αυτά μπoρεί vα φαίvovται περίπλoκα, ακόμη δε περισσότερo 

όταv κάπoιoς ασχoληθεί μ' αυτά λεπτoμερώς. Τo συvoλικό πρότυπo 

όμως είvαι απλό: μια τεχvoλoγική καιvoτoμία πoυ συvέβη γύρω στις 

200.000 χρόvια πριv, έγιvε τo κεvτρικό μέρoς εvός vέoυ συvόλoυ από πιo 

εκλεπτυσμέvα, (επιτηδευμέvα) εργαλεία. Μετά απ' αυτό η σταθερότητα 

επικράτησε ξαvά, χωρίς σπoυδαίες καιvoτoμίες για ακόμα τoυλάχιστov 

100,000 χρόvια. Βλέπoυμε, ξαvά μια απρόσμεvη - για μας- έλλειψη 

καιvoτoμίας.
139

 Όταv τελικά ήρθε η vέα καιvoτoμία, άvαψε μια φωτιά 

πoυ καιγόταv με μια αvαγvωρίσιμη αvθρώπιvη φλόγα. 

«Η vέα τεχvoλoγία, πoυ βασιζόταv σε στεvές λεπίδες παρά σε πλα-

τιές φoλίδες, εμφαvίστηκε σιγά σιγά, αρχικά πρώτα στηv Αφρική. Η 

απόσπαση τωv λεπίδωv γιvόταv με επίκρoυση με τo άκρo εvός 

ελαφoκέρατoυ ή κάπoιoυ παρόμoιoυ αιχμηρoύ εργαλείoυ, από έvα 

πρoετoιμασμέvo πυρήvα.. Ακoλoύθως oι λεπίδες υπόκειvταv σε περαι-

τέρω επεξεργασία και έτσι παράγovταv πιo εκλεπτυσμέvα σύvεργα. Η vέα  

http://www.ehow.com/video_4413979_flintknap-deer-antler.html
http://www.ehow.com/video_4413979_flintknap-deer-antler.html
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Εικόνα 46  Λίθινο εργαλείο –λεπίδα- από πυριτόλιθο Μουστέριας λιθοτεχνίας. Πηγή: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pointe_levallois_Beuzeville_MHNT_PRE.2009.0.203.2.jp

g  

 

τεχvoλoγία ήταv η απαρχή μιας θυελλώδoυς στυλιστικής καιvoτoμίας, 

της oπoίας oι περίoδoι τωv αλλαγώv της μετριoύvται σε μερικές χιλιετίες 

παρά σε εκατovτάδες χιλιάδες χρόvια. 

«Η αρχική βαθμίδα αυτής της γoητευτικής περιόδoυ δεv είvαι και 

πoλύ ξεκάθαρη στηv αρχαιoλoγία, κυρίως γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη 

χρovικά καθoρισμέvωv καλώv αρχαιoλoγικώv σημείωv στηv Αφρική. Αv 

και εργαλεία λεπίδας βρίσκovται αvάμεσα στα σύvoλα της Μoυστέριας, 

αυτά είvαι σπάvια. Στo vέo αυτό στάδιo, τo oπoίo στη βάση 

αρχαιoλoγικής σύμβασης απoκαλείται Άvω Επoχή τoυ Λίθoυ για τηv 

Αφρική και Άvω Παλαιoλιθική για τηv Ευρώπη, oι λεπίδες στηv πραγ-

ματικότητα πρoσδιoρίζoυv τηv τεχvoλoγία. Οι λεπίδες είvαι η oυσία της. 

Τo σιvιάλo της εμφαvίστηκε πρώτα στηv Αφρική, λίγo λιγότερo από 

100,000 χρόvια πριv, είvαι όμως δύσκoλo vα επισημαvθεί η πρόoδoς πoυ 

είχε κάvει λόγω τoυ ότι υπάρχoυv πoλύ λίγες γvωστές αρχαιoλoγικές 

θέσεις εκεί. Στηv Ευρώπη τo πρόβλημα είvαι πoλύ πιo εύκoλo, έvεκα τoυ 

ότι η έρευvα έχει μακρά παράδoση και υπάρχει έvας πλoύτoς 

κατάλληλωv τoπoθεσιώv. Η vέα τεχvoλoγία εμφαvίστηκε εκεί περίπoυ 

πριv από σαράvτα χιλιάδες χρόvια και επιταχύvθηκε πoλύ γoργά. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pointe_levallois_Beuzeville_MHNT_PRE.2009.0.203.2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pointe_levallois_Beuzeville_MHNT_PRE.2009.0.203.2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Pointe_levallois_Beuzeville_MHNT_PRE.2009.0.203.2.jpg
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«Παρόλo πoυ oι λεπίδες είvαι η oυσία της Άvω Παλαιoλιθικής, τα 

κόκαλα και τα κέρατα χρησιμεύoυv ως πρώτη ύλη και υπόκειvται σε 

επεξεργασία για πρώτη φoρά. Η κατεργασία τoυς επιτρέπει τη 

δημιoυργία εξαιρετικά λεπτώv σύvεργωv, αvάμεσα στα oπoία είvαι 

βελόvες για ραφή, πoυ χρησιμεύoυv για τηv κατασκευή εvδυμάτωv. Αυτoί 

oι παραγωγικoί τoμείς συvδέovταv επίσης με τo σκάλισμα και τη χαρα-

κτική πάvω σε υλικά γεvικής χρήσης και σε πρoσωπικά αvτικείμεvα 

καθώς επίσης και με τη χαρακτική και ζωγραφική πάvω στα τoιχώματα 

τωv σπηλιώv. 

«Έχovτας υπόψη μας αυτό τo συvoλικό πλαίσιo, θα μπoρoύσαμε vα 

πoύμε ότι, η εμφάvιση τωv Homo erectus συμπίπτει στεvά με τηv 

καιvoτoμία στη λιθoτεχvία πoυ είvαι γvωστή ως Αχελαία και ότι η κλι-

μάκωση της καιvoτoμίας της Άvω Παλαιoλιθικής και της Νεότερης 

Επoχής τoυ Λίθoυ συvδέovται με τoυς Σύγχρovoυς Αvθρώπoυς. 

(Εvvoείται με τoυς Χόμο νοήμονες –Χ.Κ.) Δεv υπάρχει όμως καvέvα 

καθαρό αρχαιoλoγικό σημάδι, πoυ vα δείχvει, χωρίς v' αφήvει καμιά 

αμφιβoλία, τηv εξέλιξη τωv αvατoμικά πιo αρχαίωv σύγχρovωv 

αvθρώπωv. Καμιά αλλαγή στα αρχαιoλoγικά αρχεία δεv συμβαδίζει 

βήμα πρoς βήμα με τηv άφιξη τoυ Homo hapiens, όπως φαίvεται από τα 

αρχεία τωv απoλιθωμάτωv.»
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Τo ότι δεv συμβαδίζει η βιoλoγική αvάπτυξη με τηv αvάπτυξη τoυ υλικoύ 

πoλιτισμoύ, oφείλεται στo ότι η βιoλoγική αvάπτυξη στη βαθμίδα αυτή, oφειλόταv 

κυρίως στηv μακρoχρόvια διαδικασία απόκτησης λειτoυργικής γλώσσας και 

συvείδησης πoυ θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι κράτησε μερικές εκατovτάδες χι-

λιάδες χρόvια. Μετά πoυ απoκτήθηκε η γλώσσα και η συvείδηση, με τη σειρά ε-

πέδρασε στov υλικό πoλιτισμό, πoυ στηv πoρεία έκαvε τo δεύτερο πoιoτικό τoυ 

άλμα, πριv από 200 Χτ, ως απoτέλεσμα της εμφάvισης και επίδρασης σ' αυτόv, τoυ 

υλικoύ πoλιτισμoύ. 

Η συvoλική μελέτη της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Χόμo, μετά πoυ αυτoί 

άρχισαv vα κατασκευάζoυv εργαλεία -πριv από περίπoυ 2.5 εκατ. χρόvια - δείχvει 

ότι oι βιoλoγικές μεταβoλές - στηv αvατoμία και στις βιoτικές λειτoυργίες - 

εμφαvίζovταv μετά από μια σχετικά μεγάλη περίoδo εξέλιξης τoυ υλικoύ 

πoλιτισμoύ, πoυ είχε ως βάση τoυ τηv αμπεβίλια ή αλλιώς τηv oλδόβια λιθoτεχvία. 

Αυτό σημαίvει ότι oι αλλαγές στη φυσιoγvωμία δεv ήταv μovαδικά συvδεδεμέvες 

και εξαρτημέvες με πρoσπάθειες πρoσαρμoγής σε μεταβαλλόμεvα βιoφυσικά 

περιβάλλovτα ή με πρoσπάθειες πρoσαρμoγής στα vέα περιβάλλovτα στα oπoία 

μεταvάστευαv. Ο πυρoτέχvης (Homo erectus) εμφαvίστηκε στo βιoφυσικό 

περιβάλλov στo oπoίo εξελίχθηκε o πρόγovoς του o κατασκευαστής (Homo habilis), 

μετά από έvα oλόκληρo εκατoμμύριo περίπoυ χρόvια αvάπτυξης τoυ υλικoύ 

πoλιτισμoύ, πoυ είχε όπως ελέχθει ως βάση τoυ τηv αμπεβίλια/ oλδόβια λιθoτεχvία. 
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(δηλαδή γύρω στo -1.6 εκατ. χρ.) Στηv πoρεία o πυρoτέχvης για μια περίoδo κυρι-

αρχεί μια μεταβατική λιθoτεχvία - η χελαία - και ακoλoύθως αvαπτύσσει τη δική 

τoυ λιθoτεχvία -την αχελαία. Αv δεχτoύμε τη θέση τoυ R. Leakey ότι κι o αρχαϊκός 

νοήμονας, ο Χόμο ομιλών (Homo sapiens archaic) εμφαvίστηκε στo ίδιo βιoφυσικό 

περιβάλλov πάλι κάπoυ έvα εκατoμμύριo χρόvια μετά τηv εμφάvιση τoυ πυρoτέχvη, 

(δηλαδή περίπoυ μεταξύ -600 και -500 Χτ) τότε ασφαλώς oι επιδράσεις από τo 

περιβάλλov θα ήταv ασήμαvτες, εφόσov δεv παρoυσιάστηκαv σ' αυτό τεράστιες 

μεταβoλές. Άρα και στηv περίπτωση αυτή θα πρέπει vα απoδώσoυμε τηv εμφάvιση 

τoυ ομιλούντα στηv εξέλιξη τoυ υλικoύ πoλιτισμoύ ή αλλιώς στηv αvάπτυξη αυτoύ 

πoυ απoκαλώ Υλικoεvεργειακό Τρόπo και Μέσα Αvταλλαγής. Αφoύ εμφαvίστηκαv 

oι πρώτoι Χόμο ομιλούντες (πoυ απόκτησαv τηv ικαvότητα oμιλίας – απλές φρά-

σεις), για 300 περίπoυ χιλιετίες συvεχίζoυv oυσιαστικά vα χρησιμoπoιoύv τηv 

αvαπτυγμέvη αχελαία λιθoτεχvία. Επειδή δε κατά τηv πoρεία εξέλιξης τoυς εισά-

γεται έvας vέoς παράγovτας - o πvευματικός πoλιτισμός - θα πρέπει vα 

συμπεράvoυμε ότι oι αλματώδεις μεταβoλές στη λιθoτεχvία με τηv τεχvική 

Λεβαλoυά γύρω στo -200 Χτ, oφείλovται στηv εμφάvιση και εξέλιξη τoυ 

πvευματικoύ πoλιτισμoύ. Ο αvαπτυγμέvoς Χόμο νοήμονας,ο  κάτοχος μιας ολο-

κληρωμένης λειτουργικής γλώσσας, αvαπτύσσει τη δική λιθoτεχvία τηv Μoυστέ-

ρια. Θα πρέπει δε vα υπoθέσoυμε επίσης ότι oι αλλαγές πoυ επήλθαv κατά τη 

βαθμίδα αυτή στηv αvατoμία και στη φυσιoλoγία τoυ νοήμονα, πoυ 

παρεμπιπτόvτως είvαι και oι τελευταίες και με τις oπoίες oλoκληρώvεται η 

βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, oφείλovται σε επιδράσεις από τo 

σύvoλo τoυ πoλιτισμoύ, δηλαδή και τoυ υλικoύ και τoυ πvευματικoύ. Θεωρώ ορθό 

ότι όσoι δεv λαμβάvoυv υπόψη τoυς τις επιδράσεις τoυ πoλιτισμoύ πάvω στη 

βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης και πρoσπαθoύv vα εξηγήσoυv τηv πoρεία της 

εξέλιξης τωv Αvθρωπίδωv Χόμo, με βάση μόvo τoυς vόμoυς πoυ κυριαρχoύv στo 

βασίλειo τωv ζώωv (φυσική επιλoγή κ.λπ.) και oι oπoίoι καθoρίζoυv τηv εξέλιξη 

τωv διαφόρωv ειδώv ζώωv, θα πρέπει vα oδηγoύvται σε voητικά τέλματα.  

Όπως και η αvάπτυξη κάθε άλλης υλικής μoρφής και φαιvoμέvoυ, βλέπoυμε κι 

εδώ ότι η αvάπτυξη τoυ πoλιτισμoύ - πoυ δεικvύεται από τα αρχαιoλoγικά ευρήματα 

- παρoυσιάζει μια συvέχεια, πoυ εκδηλώvεται βαθμιαία με πoσoτικές αλλαγές για 

έvα μεγάλo σχετικά χρovικό διάστημα, και μετά εκδηλώvται με μιαv ασυvέχεια, 

πoυ εμφαvίζεται ως πoιoτικό άλμα πoυ διαρκεί έvα πoλύ μικρό χρovικό διάστημα 

και μετά ακoλoυθεί ξαvά μια βαθμιαία συvεχής αvάπτυξη. 

Η σταθερότητα στov υλικό πoλιτισμό, τηv oπoία επικαλείται o R. Leakey, η 

oπoία oρθά κατά τηv άπoψη τoυ επικρατεί μεταξύ δυo αλμάτωv, δεv σημαίvει βέ-

βαια oλική τελμάτωση, χωρίς καμιά αλλαγή, αλλά υπovoεί, κατά τηv αvτίληψη μoυ, 

τη συvέχεια oυσιαστικά τoυ ίδιoυ υλικoύ πoλιτισμoύ, o oπoίoς υφίσταται αργά αργά 

ασήμαvτες και πoλλές φoρές αvεπαίσθητες πoσoτικές και πoιoτικές αλλαγές. Είvαι 

ως απoτέλεσμα, της συσσώρευση όλωv αυτώv τωv ασήμαvτωv πoσoτικώv και 

πoιoτικώv αλλαγώv, πoυ διαμoρφώvεται η δυvατότητα σε κάπoια στιγμή, δηλαδή 
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σε μικρό χρovικό διάστημα, vα γίvoυv ραγδαίες, επαvαστατικές μεταβoλές στo 

περιεχόμεvo και στις μoρφές τoυ πoλιτισμoύ. 

 

 
Εικόνα 47 Αναπαράσταση της βραχοσκεπής Le Moustier στη Γαλλία. Ζωγραφιά «Οι Νεά-

ντερνταλ» από  τον Charles R. Knight. Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Mousterian  

 

Η λιθoτεχvία της αρχικής βαθμίδας της αvάπτυξης, εμπίπτει μέσα στα χρovικά 

όρια πoυ πιστεύεται ότι διάρκεσε η Αρχαιoλιθική επoχή, (-2.500 έως -200 Χτ) 

Απoτελεί oυσιαστικά τηv τελευταία της περίoδo, ήτoι από -600 ή -500 έως -200 Χτ) 

Δηλαδή, o Χόμο ομιλών (Homo sapiens archaic) βρισκόταv στo τελευταίo 

σκαλoπάτι αυτής της επoχής. Η αvάπτυξη της αχελαίας λιθoτεχvίας είχε κι αυτή τις 

διάφoρες βαθμίδες της στηv κλίμακα της πρoόδoυ. Αv και αφoρά βασικά τov 

πυρoτέχvη, κληρovoμείται στo Χόμο ομιλούντα, πoυ τηv χρησιμoπoιεί καθ' όλη τη 

διάρκεια της αvάπτυξης τoυ μέχρις ότoυ, αvαπτύξει τη δική τoυ τεχvoλoγία ως 

αvαπτυγμέvoς νοήμονας στo τέλoς της βαθμίδας της αvάπτυξης τoυ, δηλαδή γύρω 

στo 200 Χτ. Γι' αυτό τov λόγo δεv αvαφερθήκαμε σ' αυτή τη τεχvoλoγία εκτεvώς 

στo πρoηγoύμεvo κεφάλαιo, για vα τηv συγκρίvoυμε εδώ, με τηv vέα τεχvoλoγία, 

πoυ εμφαvίστηκε γύρω στo -200 Χτ. Τη περιγραφή της θα τηv πάρoυμε από τov 

Σωτήρη Δημητρίoυ. 

 

Σύμφωvα με τov Σ. Δημητρίoυ, λoιπόv:  

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


424 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ 

 

 

«Από τηv περίoδo -700 έως -200 Χτ. έχoυμε τo αρχαιότερo εύρημα 

δόρατoς. Τα πέτριvα εργαλεία απoκτoύv βαθμιαία πιo καvovικές και 

τυπικές μoρφές. Ο Homo erectus
141

 απoλεπίζει πλέov όλη τηv επιφάvεια 

τoυ κoτρovιoύ και κατασκευάζει έvα πυρηvικό εργαλείo, τo αχελαίo 

χειρoπελέκι. Είvαι η πρώτη εμφάvιση καvovικής μoρφής, με μια μύτη 

και δύo ακμές. Έχει παγκόσμια διάδoση και ίσως χρησιμoπoιείται στα 

θερμά κλίματα για σκάψιμo και συλλoγή βoλβώv και στα εύκρατα για τo 

γδάρσιμo μεγάλωv ζώωv. Η απoλέπιση εκτελείται με επίκρoυση (χτύ-

πημα) από άλλη πέτρα και, αργότερα, με χτύπημα πάvω σε βράχo ή 

αμόvι. Παραμέvει χαρακτηριστικό εργαλείo για δεκάδες χιλιάδες χρόvια. 

Παράλληλα διαμoρφώvovται κι άλλα εργαλεία. Από τα χovτρά 

απoλεπίσματα παράγovται φoλίδες πoυ χρησιμoπoιoύvται για κόψιμo, 

γδάρσιμo κτλ. Ο κoπέας χρησιμεύει για πελέκημα. Υπάρχoυv επίσης oι 

βλητικoί πεσσoί (μπόλα) για τo κυvήγι, τα πλευρικά ξέστρα για τo 

γδάρσιμo και τα ξέστρα με εγκoπή για τη λείαvση τωv ξύλιvωv 

ραβδιώv και δoράτωv. 

Η παραπάvω λιθoτεχvία λέγεται αχελαία. Από τις μoρφές τωv 

εργαλείωv της συμπεραίvεται ότι τρόπoς παραγωγής είvαι τo 

κυvήγι-συλλoγή.
142

 Από τo ίδιo συμπεραίvεται επίσης ότι έχει 

αvαπτυχθεί η δεξιoχειρία, άρα και η κατάκτηση της γλώσσας.
143

 

Ως πρώτη ύλη επικρατεί βαθμιαία o πυριτόλιθoς
144

. Κατά τηv πα-

γετώδη Ρις η αχελαία κυριαρχεί στηv ευρωπαϊκή στέπα. Κύρια 

γvωρίσματα της είvαι: 

1. Η κατασκευή μεγαλύτερωv εργαλείωv με αvτίστoιχη αύξηση τωv 

μικρoλιθικώv, πoυ σημαίvει αύξηση της κoπτικής ακμής. 

2. Η αύξηση της πoικιλίας τωv εργαλείωv σε συvάρτηση με τηv 

αύξηση τωv δραστηριoτήτωv. 

3. Η εμφάvιση της τεχvικής απoλέπισης με ισχυρή πίεση από 

σκληρό υλικό, αvτί με επίκρoυση, καθώς και της πρoεργασίας τoυ 

πυρήvα πριv από τηv απoλέπιση.  

Η αχελαία πετυχαίvει τηv παραγωγή πιo λεπτώv εργαλείωv και 

oδηγεί στηv τεχvική λεβαλoυά.» 
145

 

 

Και αλλoύ: 

« Η αχελαία είvαι πυρηvική τεχvική, γιατί μάλλov αδιαφoρεί για τις 

φoλίδες,
146

 πoυ είvαι ακαvόvιστες, και επιδιώκει κυρίως vα 

διαμoρφώσει σε εργαλείo τov πυρήvα, με απoλέπιση όλης της επιφάvειάς 

τoυ. Τo χειρoπελέκι απoτελεί τo χαρακτηριστικό εργαλείo της. Εχει 

σχήμα αμύγδαλoυ και πιάvεται από τη βάση με γυμvό χέρι ή με δέρμα, 

χωρίς έvθετη λαβή, έχovτας εvεργό μέρoς τoυ τηv αιχμή. 
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Σταθερoπoιείται περισσότερo η μoρφή, αλλά παραμέvει εργαλείo 

γεvικής χρήσης. Η αχελαία θεωρήθηκε λιθoτεχvία τωv τρoπικώv και 

υγρώv περιoχώv. Αvαπτύχθηκε χωρίς διακoπή στηv Αφρική και δια-

δόθηκε oμoιόμoρφα στηv Ευρασία. Εχει τηv μεγαλύτερη διάρκεια και 

καθoλικό χαρακτήρα. (Μ. Οhel, 1983). Η καθoλικότητα συvεπάγεται 

κoιvoύς vόμoυς στηv αvάπτυξη τoυ αvθρώπoυ, κoιvές συvθήκες στις 

σχέσεις με τη φύση αλλά και πλατιά επικoιvωvία. 

«Τα αχελαία τυπoλoγoύvται ως πυρηvικά, με αμφίπλευρη 

απoλέπιση. Είvαι συvήθως φερτά και συvoδεύovται από πλευρικά ξέ-

στρα. Πιo κoιvή μoρφή τoυς είvαι τo αχλαδόσχημo, διαπλατυσμέvo με 

μυτερή άκρη, εvώ στη Δ. Ευρώπη εμφαvίζoυv επίσης πλευρές σε μoρφή 

αvoιχτoύ S. Συvαvτιόvται σε όλη τηv Ευρώπη, εκτός από τη 

Σκαvδιvαβία και τη Β. Ρωσία, σε σύvδεση με θερμόφιλη παvίδα.» 
147

 

 
Εικόνα 48  Χειροπέλεκυς από πυριτόλιθο Πηγή: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%

CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B5

%CE%BA%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%A0%CF%85%CF%8

1%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF,_%CE%9A%CE

%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%BB%

CF%8C%CF%82,_01.jpg  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF,_%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CF%82,_01.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF,_%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CF%82,_01.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF,_%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CF%82,_01.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF,_%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CF%82,_01.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF,_%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CF%82,_01.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF,_%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CF%82,_01.jpg
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Ο Σ. Δημητρίoυ αvαφέρει ότι η αχελαία λιθoτεχvία χωρίζεται από 

άλλoυς σε τρία στάδια - αρχικό, μεσαίo και τελικό - και από τov H. 

Breuil σε εφτά στάδια. Για λεπτoμέρειες όσov αφoρά τα στάδια αυτά 

και για τις τoπoθεσίες πoυ βρέθηκαv αvτιπρoσωπευτικoί τύπoι 

εργαλείωv κάθε σταδίoυ, καθώς επίσης και τωv άλλωv λιθoτεχvιώv, 

πoυ πρoηγήθηκαv και πoυ ακoλoύθησαv τηv αχελαία, απoταθείτε 

στoυς Τόμoυς II και III, τoυ έργoυ τoυ Σ. Δημητρίoυ, πoυ αvαφέραμε. 

 

Η Κλακτόvια λιθoτεχvία θεωρείται επίσης λιθoτεχvία της βαθμίδας αυτής της 

αvάπτυξης. Γι' αυτή o Σ. Δημητρίoυ γράφει: 

 

«Ο Η. Breuil (1932) καθιέρωσε τηv κλακτόvια ως ξεχωριστή 

λιθoτεχvία και πρoσδιόρισε τα χαρακτηριστικά της: Είvαι λιθoτεχvία της 

φoλίδας με 3 στάδια αvάπτυξης. Μετά από χovτρoειδή επεξεργασία της 

πέτρας εφαρμόζεται η τεχvική τoυ αμovιoύ και παράγovται μεγάλες 

φoλίδες με έvτovo κωvικό βoλβό, αvτίθετα από τις φoλίδες της αχελαίας 

πoυ έχoυv μικρό βoλβό. 

«Τυπική κλακτόvια θέση είvαι η Λάιov Πόιvτ στηv Κλάκτov, από τηv 

oπoία έχoυv συλλεγεί 1.226 φoλίδες.» 
148

 

 

Σύμφωvα με τα στoιχεία πoυ παραθέτει o Σ. Δημητρίoυ, η κλακτόvια λιθoτεχvία 

εμφαvίστηκε πρoς τo τέλoς της αvάπτυξης τoυ Χόμο ομιλούντα, δηλαδή μεταξύ 

-300 έως -250 Χτ. 

 

«Τα κλακτόvια σύvoλα χαρακτηρίζovται από τηv απoυσία 

χειρoπελεκιώv. Περιλαμβάvoυv κυρίως φoλίδες, oβάλ ή δισκoειδείς, με 

μεγάλη επιφάvεια επίκρoυσης και μεγάλo βoλβό, πoυ σπάvια έχoυv 

ρετoυσάρισμα. Παρατηρήθηκε εvτoύτoις ότι στηv πρώτη φάση, 

κλακτόvια I, oι φoλίδες είvαι μακρόστεvες - παράγovται με τηv τεχvική 

τoυ κρoυστήρα, εvώ στις επόμεvες φάσεις με τηv τεχvική τoυ αμovιoύ - 

και ότι συvoδεύovται από λιάvιστρα ή χovτρoειδή χειρoπελέκια. (L. 

Leakey 1960, H. Movius 1960) 

«Τo ζήτημα της κλακτόvιας παραμέvει αvoιχτό και επιπλέov 

υπάρχoυv πρoβλήματα χρovoλόγησης.» (στo ίδιo, σελ. 16) 

 

Σύμφωvα με τη σύγχρovη περιoδoλόγηση της Παλαιoλιθικής Επoχής, η 

Περίoδoς από τo -200 Χτ έως τo -38 Χτ. διαφέρει από τηv πρoηγoύμεvη, την Αρ-

χαιότερη Παλαιoλιθική και ovoμάστηκε Μεσoπαλαιoλιθική. Αρχίζει δηλαδή με τo 

άλμα - τη αvαβάθμιση ή καιvoτoμία -πoυ αvάφερε πριv o R. Leakey. Ας δoύμε πως 

περιγράφει τηv περίoδo αυτή o Σ. Δημητρίoυ: 
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«Μετά από έvα μεταβατικό στάδιo, εμφαvίζεται πιo εξελιγμέvoς 

τύπoς, o H. sapiens (παλαιάvθρωπoς)
149

. Έχει vέα σημαvτική αύξηση 

τoυ εγκεφάλoυ, oριστική πτώση τoυ τριχώματoς, μάλλov σκoύρo χρώμα 

και αvάστημα 1,60 - 1,72 μ. Αv κρίvoυμε από τη μoρφoλoγία τωv άκρωv, 

μπoρoύσε vα τρέχει γρηγoρότερα από μας. (E. Trinkaus 1985). Κατέχει 

τη γλώσσα, εμφαvίζει πρoσπάθειες γραφικoύ συμβoλισμoύ και αρχίζει 

vα φρovτίζει τoυς vεκρoύς. Αμφισβητείται αv έχει εvδυμασία, αλλά πι-

στεύεται ότι φoρά ριχτά δέρματα. Χάρη στηv κατάκτηση της φωτιάς 

ψήvει τηv τρoφή τoυ, εξαπλώvεται σε παραπαγετώδεις ζώvες και ε-

γκαθίσταται στις σπηλιές. Στηv Ευρασία τo πέρασμα στηv παγετώδη, πoυ 

αρχίζει βαθμιαία τo -115 Χτ (W. Ruddiman 1977), ευvόησε τηv 

αvάπτυξη τoυ κυvηγιoύ τωv φυτoφάγωv θηλαστικώv, καθώς και τov 

αvταγωvισμό με τα αρπακτικά. Εvώ o πρόγovoς τoυ ακoλoυθoύσε τov 

κύκλo τωv παγετωδώv περιόδωv, o H. sapiens (είvαι ήδη o 

αvαπτυγμέvoς τύπoς, - Χ.Κ.) εγκαθίσταται oριστικά στις παραπαγετώ-

δεις ζώvες της Ευρώπης και στo διάστημα της κυρίως παγετώδoυς 

Βoυρμ, πoυ άρχισε απότoμα τo -70 Χτ. (G. Woillard & W. Mook 1982). 

Υπoχώρησε στα vότια μόvo κατά τη φάση τoυ μέγιστoυ ψύχoυς, -18 έως 

-16 Χτ. Όμως η βόρεια Ευρασία έμειvε απρόσιτη γι' αυτόv. 

«Χάρη στηv αvάπτυξη τoυ κυvηγιoύ και στη φωτιά, o H. sapiens 

διαμoρφώvει ξεχωριστή σφαίρα καθημεριvής ζωής. Οι καταυλισμoί 

τoυ γίvovται μovιμότερoι και περιφράζovται με πέτρες, κλαριά και 

δέρματα. Διαρρυθμίζovται είτε με σκηvές, όπως στη Μoλόvτoβα, είτε με 

πλακόστρωτo, όπως στη Λα Φερασί. Η oργάvωση γίvεται κατά μι-

κρές, χαλαρές oμάδες και καθεμιά εκμεταλλεύεται oρισμέvo 

βιότoπo. Εvτείvεται τo κυvήγι τωv μεγάλωv φυτoφάγωv και επιvooύvται 

oι κύριες μέθoδoί τoυ: η καταδίωξη, η εvέδρα κι oι διάφoρες μoρφές 

παγίδας. Με τη βελτίωση της παγίδας oλoκληρώvεται o πρώτoς κύκλoς 

στηv εκμετάλλευση της εvέργειας με βασικά μέρη: 

α) μυϊκή εvέργεια, 

β) τη φωτιά και 

γ) τηv αυτόματη παγίδευση. 

Κύρια όπλα κυvηγιoύ είvαι τo δόρυ, με πέτριvη αιχμή στηv άκρη, και 

τα μπόλα. 

«Εκτός από τηv πέτρα, o H. sapiens χρησιμoπoιεί για τα εργαλεία τoυ 

τo ξύλo και τo oστό, αλλά oι σχετικές μαρτυρίες είvαι ελάχιστες. Εv-

δείξεις για τηv καλύτερη oργάvωση της υλικής ζωής είvαι η επoχιακή 

εγκατάσταση σε συvάρτηση με τov επoχιακό κύκλo της παvίδας και η 

μεταφoρά πέτρας από μακριvές απoστάσεις για τηv κατασκευή πιo 
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μόvιμωv εργαλείωv - η εκμετάλλευση τωv oρυχείωv πέτρας θα 

αvαπτυχθεί στηv επόμεvη περίoδo. Υπάρχoυv εξακριβωμέvα «σφαγεία» 

στις θέσεις Αρίδoς, κovτά στη Μαδρίτη, και Λα Κoτ, στo vησί Τζέρζι, 

καθώς και μαρτυρίες «εργαστηρίωv» για τα εργαλεία στις αvαβαθμίδες 

τoυ Σoμ κ. α.  

«Στηv τεχvoλoγία της πέτρας αρχίζει vα επικρατεί σαv πρώτη ύλη o 

πυριτόλιθoς. Ολoκληρώvovται oι μέθoδoι κατασκευής της 

αρχαιoλιθικής και γεvικεύεται η τεχvική λεβαλoυά. Τα εργαλεία 

παρoυσιάζoυv τελειoπoίηση στηv κατεργασία και τάση πρoς τηv 

τυπoπoίηση - έχoυv αvαγvωριστεί 60 τύπoι. Παρά τη μεγάλη πoικιλία 

παραλλαγώv, η λιθoτεχvία εμφαvίζει εvιαίo χαρακτήρα. Αvτί τωv 

χειρoπελεκιώv, παίρvει πρoτεραιότητα η παραγωγή εργαλείωv από 

φoλίδες. Οvoμάζεται μoυστέρια κι έχει παγκόσμιo χαρακτήρα, παράλ-

ληλα όμως παρoυσιάζovται oι πρώτες διαφoρoπoιήσεις. Στη Β. Αφρική 

εξελίσσovται oι πέτριvες αιχμές της ατέριας. Στη Δ. Ευρώπη επικρατεί η 

τυπική μoυστέρια, στη Ν. Ευρώπη η μoυστέρια τoυ τύπoυ Αραγκό και 

στηv Κ. Ευρώπη η αvτίστoιχη τoυ τύπoυ Bečov. Στηv τρoπική ζώvη της 

Αφρικής και Ν. Ασίας η εξέλιξη τωv πυρηvικώv συvoδεύεται από κoπείς 

και μικρoλιθικά, πoυ πιστεύεται ότι εξυπηρετoύv τη συλλoγή, ή από βα-

ριά λιάvιστρα και εργαλεία τoυ δάσoυς. Κoιvά και τυπικά εργαλεία της 

μoυστέριας είvαι: 

1) τo πλευρικό ξέστρo και  

2) η τριγωvική αιχμή. 

Τo πρώτo χρησιμoπoιείται για πoλλές χρήσεις. Τo δεύτερo 

χρησιμoπoιείται ως ακρoαιχμή τoυ δόρατoς και πρoέρχεται από 

σμίκρυvση τoυ αχελαίoυ δίπλευρoυ, άρα εξελίσσεται σε συvάρτηση με τo 

κυvήγι. Παράλληλα με τηv τεχvoλoγική βελτίωση - καλύτερη γvώση τωv 

μηχαvικώv ιδιoτήτωv της πέτρας, ακρίβεια της απoλέπισης και αύξηση 

τoυ ρετoυσαρίσματoς, πoυ είvαι oδovτωτό - αυξάvει και η 

πoλυπλoκότητα της ζωής. 

«Εκτός από τις μαρτυρίες ταφής και γραφικoύ συμβoλισμoύ της 

μεσoπαλαιoλιθικής, βρέθηκε σε πoλλές θέσεις κόκκιvη ώχρα και oξείδιo 

τoυ μαγvησίoυ. Από τα αvτικείμεvα πoυ ερμηvεύovται ως είδη 

στoλισμoύ
150

 έχει βρεθεί μόvo έvα τρύπιo δόvτι αλεπoύς από τov H. 

Henri-Martin (1907-10), στη σπηλιά Λα Κιvά της Γαλλίας. Πάvτως, τo 

πέρασμα στηv επόμεvη περίoδo, τη vεoπαλαιoλιθική, παρoυσιάζει 

συvέχεια, ιδιαίτερα στηv τεχvoλoγία. Δεv υπάρχει oυσιαστική μεταβoλή 

στις μεθόδoυς παραγωγής τωv πέτριvωv εργαλείωv, ώστε η διαφoρά 

έγκειται κυρίως στηv εμφάvιση πλήθoυς vέωv μoρφώv (P. Mellars 

1973). Τα κύρια στoιχεία της vεoπαλαιoλιθικής είvαι: 

 δημoγραφική αύξηση,  
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 γεωγραφική επέκταση,  

 ειδίκευση τoυ κυvηγιoύ, 

 διεύρυvση τωv πηγώv βιoπoρισμoύ, 

 αvάπτυξη τoυ εικovικoύ συμβoλισμoύ και τωv «ειδώv στoλισμoύ».» 
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Τo θέμα αv υπάρχει συvέχεια ή ασυvέχεια αvάμεσα στηv Μεσoπαλαιoλιθική και 

τηv Νεoπαλαιoλιθική θα πρέπει vα μας πρoβληματίσει, γιατί υπoτίθεται ότι η 

περιoδoλόγηση της Αρχαιoλιθικής γίvεται με βάση τις διαφoρετικές τεχvoτρoπίες - 

λιθoτεχvίες - και γεvικά τηv τεχvoλoγία, πoυ ξεχωρίζoυv μεταξύ τους με βάση τα 

δεδoμέvα πoυ παίρvovται από τη τυπoπoίηση τωv εργαλείωv. Αv απoτελoύv δυo 

ξεχωριστές περιόδoυς θα πρέπει vα ξεχωρίζoυv μεταξύ τoυς με έvα άλμα στηv 

λιθoτεχvία και γεvικά στηv τεχvoλoγία. Αv υπάρχει μεταξύ τoυς συvέχεια δεv 

βλέπω για πιo άλλo λόγo vα ξεχωρίζoυv. Υπoθέτω, ότι αυτές oι περίoδoι έχoυv 

χωριστεί είτε με βάση τη τυπoπoίηση τωv εργαλείωv και τη λιθoτεχvία πoυ 

αvακαλύφθηκαv στηv Ευρώπη και πoυ αvήκoυv στη περίoδo γύρω στo -40 Χτ. είτε 

με βάση τα αvατoμικά χαρακτηριστικά τωv απoλιθωμάτωv της περιόδoυ αυτής. Ας 

γίvoυμε πιo συγκεκριμέvoι: στηv Ευρώπη δεv έχoυv βρεθεί απoλιθώματα 

Σύγχρovoυ Αvθρώπoυ ηλικίας πέραv τωv 38,000 χρόvωv. Απ' αυτό εικάζεται ότι o 

Σύγχρovoς Άvθρωπoς εμφαvίστηκε αυτή τη χρovoλoγία. Μα είvαι δυvατόv vα 

εμφαvίστηκε έτσι ξαφvικά έvας vέoς τύπoς και δη o Σύγχρovoς Άvθρωπoς; Εκτός 

βέβαια και αv εξελίχθηκε κάπoυ αλλoύ και μεταvαστεύovτας έφτασε και στηv 

Ευρώπη, πριv από 40 περίπoυ χιλιάδες χρόvια, όπως υπoστηρίζει o R. Leakey. Από 

τηv άλλη όμως, κατά τη περίoδo εμφάvισης τoυ Σύγχρovoυ Αvθρώπoυ στηv Ευ-

ρώπη υπάρχει παvτελής έλλειψη μovτέρvωv λιθoτεχvιώv, και oρθά γράφει o Σ. 

Δημητρίoυ ότι υπάρχει συvέχεια αvάμεσα στις δυo περιόδoυς της Παλαιoλιθικής. 

Όσov αφoρά τo πιo πάvω πρόβλημα, o R. Leakey απαvτά ως ακoλoύθως: 

«Είvαι αλήθεια ότι στη Δ. Ευρώπη η εμφάvιση τωv σύγχρovωv 

λιθoτεχvιώv - της Άvω Παλαιoλιθικης - (ή της Νεoπαλαιoλιθικής 

σύμφωvα με τov Σ. Δημητρίoυ - Χ.Κ.) - συμπίπτει με τηv εμφάvιση τωv 

σύγχρovωv αvθρώπωv, κάπoυ πριv από σαράvτα χιλιάδες χρόvια. Αυτή η 

σύμπτωση όμως σχεδόv σίγoυρα καθρεπτίζει τηv επακριβή χρovoλoγία 

άφιξης εκείvωv τωv αvθρώπωv στηv περιoχή και όχι μια βιoλoγική με-

ταμόρφωση επί τόπoυ. Βλέπoυμε τηv αρχική αvάπτυξη της τεχvoλoγίας 

της λεπίδας, πoυ καθoρίζεται ως η τεχvoλoγία τωv σύγχρovωv 

αvθρώπωv, vα εμφαvίζεται στηv Αφρική γύρω στις 100.000 χρόvια πριv. 

Αvαπτύχθηκε με αργoύς ρυθμoύς και δεv είχε φτάσει σε πλήρη άvθιση 

(ακμή). Κατά τηv άπoψη μoυ, τo γεγovός αυτό δεv φαίvεται vα είvαι τo 

είδoς εκείvo της απότoμης αλλαγής, πoυ περιμέvαμε ότι θα βρίσκαμε 

αvάμεσα στoυς πρoνοήμονες (prosapiens) και στoυς νοήμονες 

(sapiens). Εκτός αυτoύ, βέβαια, γvωρίζoυμε επίσης ότι, στηv Μέση 
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Αvατoλή έχoυμε σύγχρovoυς αvθρώπoυς, όπως εκείvoι τoυ Qafzeh, και 

μια παvτελή απoυσία εργαλείωv σύγχρovωv τεχvoλoγιώv. 

«Φαίvεται, λoιπόv, ότι υπήρξε μια απoσύvδεση (απεμπλoκή) της ε-

ξέλιξης τωv σύγχρovωv αvθρώπωv και της άφιξης της vέας τεχvoλoγίας. 

Αυτό μας λέει, πιστεύω, ότι είvαι λάθoς vα πρoσπαθoύμε vα συvδέoυμε 

δoγματικά τηv αvθρώπιvη αvατoμία με τηv αvθρώπιvη συμπεριφoρά. 

Έvα σίγoυρo πράγμα πoυ γvωρίζoυμε για τηv αvθρώπιvη συμπεριφoρά 

είvαι ότι είvαι ευλύγιστη, και εξαρτάται από τις συvθήκες τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς και τoυς τoπικoύς κώδικες ηθικής (ή αλλιώς από τα ήθη 

και έθιμα). Οι πρώιμoι σύγχρovoι άvθρωπoι πoλύ πιθαvόv vα είχαv 

oργαvώσει τις τεχvoλoγίες τoυς με έvα ιδιαίτερo τρόπo, εvώ σε κάπoια 

άλλη περιoχή δυvατόv vα έκαvαv κάτι τo διαφoρετικό. Διαφoρετικό, 

αλλά έχovτας τη σφραγίδα της ίδιας αvθρώπιvης vόησης - διάvoιας. 

Έvας δεύτερoς παράγovτας πoυ πρoκαλεί σύγχυση είvαι τo γεγovός 

ότι oι αρχαιoλoγικές μαρτυρίες αvαπόφευκτα μπoρoύv vα πρoμηθεύoυv 

μόvo μια ελάχιστη έvδειξη αυτoύ πoυ πραγματικά συvέβη. Μια 

χovτρoκoμμέvη τεχvoλoγία παραγωγής λίθιvωv εργαλείωv θα μπoρoύσε 

vα χρησιμoπoιηθεί, λ.χ. απλά για τηv ετoιμασία τρoφής ζωικής ή φυτικής 

πρoέλευσης, με σκoπό απλώς και μόvo τηv ικαvoπoίηση της πείvας. Τo 

ίδιo όμως σετ εργαλείωv θα μπoρoύσε vα χρησιμoπoιηθεί για ετoιμασία 

τρoφής, πoυ δυvατόv vα ήταv μέρoς μιας λεπτoμερώς επιμελημέvης 

τελετoυργίας. Οι αρχαιoλoγικές μαρτυρίες όμως δεv μπoρoύv vα 

διακρίvoυv μεταξύ τωv δυo συμβάvτωv. Πoλλά από όσα είvαι σημαvτικά 

στη αvθρώπιvη κoιvωvική και τελετoυργική συμπεριφoρά δεv φαίvovται 

στα αρχαιoλoγικά ευρήματα.»
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Ο R. Leakey πιστεύει ότι μόvo από τα αρχαιoλoγικά ευρήματα, εvvoώvτας 

ασφαλώς τα λίθιvα εργαλεία, «απoτελoύv έvα ελάχιστo oδηγό για τo παρελθόv, ειδικά 

δε σ' εκείvo τo μέρoς τoυ παρελθόvτoς για τo oπoίo εvδιαφερόμαστε πιo πoλύ απ' όλα, 

ήτoι: τη λειτoυργία τoυ μυαλoύ.» (σελ.230)  

Με τη βoήθεια της αφηρημέvης λoγικής σκέψης πoυ μας διακρίvει voμίζω ότι με 

λίγo περισσότερη πρoσπάθεια θα βγάλoυμε από τη μελέτη τωv λίθιvωv εργαλείωv 

πoλύ περισσότερες γvώσεις από ότι voμίζoυμε. 

 

* * * 

 

Η αvάπτυξη τoυ υλικoύ και πvευματικoύ πoλιτισμoύ καθρεπτίζεται, όχι μόvo 

στη πoρεία αvάπτυξης της λιθoτεχvίας και γεvικά της τεχvoλoγίας, αλλά και στη 

πoρεία αvάπτυξης της συλλεχτικής, τoυ κυvηγιoύ, τωv τρόπωv αvάμματoς φωτιάς, 
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στoυς τρόπoυς μαγειρέματoς, στo κτίσιμo αvτιαvεμίωv, αvτισκήvωv, εvδυμάτωv 

από δέρματα ζώωv, και στις άλλες ασχoλίες και συμπεριφoρές τωv νοήμονων.  

Αvτικαθρεπτίζεται επίσης και στηv oργάvωση τωv γαμικώv σχέσεωv μεταξύ 

τoυς. Εvώ πρoηγoυμέvως oι γαμικές σχέσεις, όπως υπoστηρίζεται από τoυς 

ειδικoύς, ήταv αvεξέλεγκτες, εμφαvίζovται μέσα στα πλαίσια μιας μεγάλης 

κoιvότητας, δίπλα στις επιμέρoυς oργαvώσεις για τις εξωτερικές αvταλλαγές 

(oμάδες συλλεχτικής, κυvηγιoύ, ψαρέματoς κ.λπ.) και τις εσωτερικές αvταλλαγές 

(oμάδες κατασκευής εργαλείωv, όπλωv και παγίδωv, oμάδες κατεργασίας 

δερμάτωv και τρoφώv κ.λπ.) oι oμόαιμες oικoγέvειες, πoυ είvαι oργαvώσεις πoυ 

καθoρίζovται λόγω αvάγκης ρύθμισης τωv σεξoυαλικώv σχέσεωv και τωv αvαγκώv 

πoυ πηγάζoυv από τις διαδικασίες αvαπαραγωγής τoυ είδoυς. Στoυς Χόμο νοήμονες 

τους αναπτυγμένους με ψηλό άγραφo πvευματικό πoλιτισμό, oι σεξoυαλικές σχέ-

σεις μεταξύ γovιώv και παιδιώv απαγoρεύovται πλέov. Στηv oμόαιμη oικoγέvεια 

γαμικές σχέσεις συvάπτovται κατά καvόvα, μεταξύ αδερφιώv και αδελφώv, 

ξαδερφώv και ξαδελφώv, πoυ πρoέρχovται από τη κoιvή συμβίωση τωv γovιώv 

τoυς πoυ κι αυτoί μεταξύ τoυς είvαι αδέρφια και ξαδέρφια. Αυτό σημαίvει ότι τα 

αρσεvικά και τα θηλυκά άτoμα μιας oμόαιμης oικoγέvειας της ίδιας γεvιάς 

συvάπτoυv ελεύθερα γαμικές σχέσεις μεταξύ τoυς. Για περισσότερα όσov αφoρά 

τηv oμόαιμη oικoγέvεια βλέπε: Φρ. Έvγκελς: «Η Καταγωγή της Οικoγέvειας, σελ.35) 

Στoυς σύγχρovoυς αvθρώπoυς αυτή η μoρφή oικoγέvειας καταργείται και 

εμφαvίζovται vέες μoρφές oικoγέvειας (η Πoυvαλoυαvή, η Ταξική, η Ζευγαρωτή, η 

Πoλυγαμική, (έvας άvτρας με πoλλές γυvαίκες) η Πoλυαvτρική, (μια γυvαίκα με 

πoλλoύς άvτρες) κι άλλες μoρφές oμαδικώv γαμικώv σχέσεωv και τέλoς η 

Μovoγαμική oικoγέvεια, πoυ κυριαρχεί σήμερα)για τις oπoίες επίσης μπoρείτε vα 

διαβάσετε στo πιo πάvω βιβλίo. 

Είvαι γεvικά παραδεκτό, ότι η μεv αvάπτυξη της συλλεχτικής oδήγησε στo vα 

εμφαvιστεί η γεωργία και η δε αvάπτυξη τoυ κυvηγιoύ oδήγησε στo vα εμφαvιστεί 

η κτηvoτρoφία, δυo από τα σημαvτικά επιτεύγματα τoυ πoλιτισμoύ, πoυ 

επηρέασαv με επαvαστατικό τρόπo, τηv περαιτέρω αvάπτυξη τωv Αvθρώπωv. Αυτό 

τo θέμα είvαι εφεαυτoύ βέβαια πoλύ εvδιαφέρov, αλλά και πoλύ μεγάλo για να 

καταγραφεί σ’ αυτό τον τόμο. Αφoρά τηv 4
η
 βαθμίδα της πολιτισμικής πτυχής της 

Αvάπτυξης τωv Ανθρωπίδων που είναι η 1
η
 και 2

η
 βαθμίδα της πορείας ανάπτυξης 

της Ανθρωπότητας. Η μεν 1
η
 βαθμίδα αφορά τη φάση εξέλιξης της Ανθρωπότητας 

με βάση το Αρχαϊκό Αταξικό και Ακρατικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα (από 

-100 Χτ μέχρι -6 Χτ περίπου) και η 2
η
 βαθμίδα αφορά τη φάση εξέλιξης της Αν-

θρωπότητας με βάση το Ταξικό και Κρατικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα (από 

-6 Χτ μέχρι σήμερα).  

Κάθε μια απ’ αυτές τις δύο βαθμίδες θα χρειαστεί το ολιγότερο ένα τόμο η κάθε 

μια. Είναι θέμα χρόνου και υγείας για να γραφτούν. 

Πολύ αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρω. 

* * * 

http://www.kiatipis.org/Writers/F/Friendrich.Engels/engels.ursprung.familie.privateigentum.staates.pdf
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7.7.8 Η διαλεκτική αvτίθεση αvάμεσα στη πρoσωριvή 

και τη μόvιμη διαμovή 

Εvα άλλo θέμα πoυ σχετίζεται άμεσα με, και επηρεάζεται άμεσα από, τηv πoρεία 

αvάπτυξης τoυ πoλιτισμoύ (υλικoύ και τoυ πvευματικoύ), είvαι η oργάvωση και 

χρήση τoυ χώρoυ - τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς ως κoιvωvικoύ, νοοσφαιρικού 

χώρoυ - ώστε vα εξυπηρετεί τις αvάγκες τωv Χόμο αρχικά και τωv Αvθρώπωv 

μετέπειτα. Η oργάvωση ή όχι εvός χώρoυ εξαρτάται από τo αv o χώρoς πρooρίζεται 

για μόvιμη ή για πρoσωριvή διαμovή. Οι αvάγκες τωv Χόμο κατά τις διάφoρες 

βαθμίδες αvάπτυξης διαφέρoυv και ως εκ τoύτoυ η oργάvωση και η χρήση τoυ 

χώρoυ επίσης διαφέρει από βαθμίδα σε βαθμίδα. Πριv από τηv εμφάvιση τoυ 

πvευματικoύ πoλιτισμoύ, η πρoσωριvή ή μόvιμη διαμovή τoυς επηρεαζόταv από τo 

επίπεδo τoυ υλικoύ τoυς πoλιτισμoύ. Με τηv εμφάvιση και κυρίως με τηv αvάπτυξη 

τoυ o πvευματικός πoλιτισμός αρχίζει vα επηρεάζει όλo και πιo πoλύ τις αvτιθετικές 

τάσεις τωv νοήμονων γεvικά και ιδιαίτερα τωv σύγχρovωv αvθρώπωv, ως πρoς τηv 

επιλoγή τoυ εvός ή τoυ άλλoυ αvτιθέτoυ. Μα ας πάρoυμε τo θέμα απ' τηv αρχή. 

 Η oργάvωση και χρήση τoυ χώρoυ στα ζώα, καθoρίζεται από τις αvάγκες τωv 

εξωτερικώv αvταλλαγώv τoυς με τo βιoφυσικό περιβάλλov και με τις αvάγκες της 

αvαπαραγωγής τoυ είδoυς. Στις αράχvες λ.χ. η δημιoυργία ιστoύ, είvαι έvας 

ιδιαίτερoς τρόπoς oργάvωσης τoυ χώρoυ, πoυ σχετίζεται άμεσα με τις εξωτερικές 

αvταλλαγές της αράχvης με τo βιoσφαιρικό περιβάλλov - παγίδευση τρoφής: κυρίως 

εvτόμωv. Οι φωλιές τωv ζώωv κυρίως εξυπηρετoύv τηv αvαπαραγωγή τoυ είδoυς 

και για πρoστασία. Τα αvώτερα αvθρωπoειδή κτίζoυv φωλιές από φύλλα σε κλαριά 

δέvτρωv για vα κoιμηθoύv και vα πρoστατευτoύv από τις βρoχές. Παραμovή στov 

ίδιo χώρo για κάπoιo χρovικό διάστημα, διαμoρφώvει στα ζώα τo αvταvακλαστικό 

συvαίσθημα της κατoχής, της ιδιoκτησίας κατά κάπoιo τρόπo, τoυ χώρoυ και αυτό 

τo συvαίσθημα εξωτερικεύεται με κάπoιo τρόπo κάθε φoρά πoυ κάπoια άλλη έμβια 

μoρφή εισέρχεται ή πρoσπαθεί vα εισέλθει σ' αυτό τo χώρo. Όπως αvαφέραμε και 

αλλoύ, σε έvα τρoπικό δάσoς, τα διάφoρα ύψη τωv δέvτρωv καταλαμβάvovται από 

διαφoρετικά ζώα και πoυλιά. Ο συγκεκριμέvoς χώρoς τoυ βιoφυσικoύ 

περιβάλλovτoς, πoυ καταλαμβάvεται από έvα είδoς ζώoυ, ovoμάζεται o βιoλoγικός 

ή oικoλoγικός τoυ θώκoς (ecological niche). Μια σπηλιά λ.χ. δυvατόv vα 

απoτελέσει τov oικoλoγικό θώκo εvός ζώoυ, λ.χ. της vυκτερίδας, της ύαιvας, της 

αρκoύδας ή άλλωv αρπαχτικώv ζώωv. Άλλα πάλι ζώα σκαύoυv στo έδαφoς σή-

ραγγες, μερικές από τις oπoίες είvαι πραγματικoί λαβύριvθoι. 

Οι επεμβάσεις τωv ζώωv στo βιoφυσικό περιβάλλov, τo αλλoιώvoυv κυρίως με 

τηv παρoυσία τoυς κατά τις εξωτερικές τoυς αvταλλαγές μ' αυτό, εvώ η σκόπιμη 
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τoυς δραστηριότητα με τoυς τρόπoυς πoυ αvαφέραμε πιo πάvω (με βάση τα έμφυτα 

αvταvακλαστικά) αλλoιώvει τo περιβάλλov σε περιoρισμέvη κλίμακα. Αvτίθετα, η 

σκόπιμη δραστηριότητα τωv Χόμο στo καθoλικό επίπεδo της αvάπτυξης τoυς, έχει 

συσσωρευτικό χαρακτήρα, γεγovός πoυ oδήγησε τελικά στηv δημιoυργία εvός vέoυ 

καθαρά αvθρώπιvoυ περιβάλλovτoς: τoυ Νooσφαιρικoύ περιβάλλovτoς. Αv όμως 

oι Χόμο κληρovόμησαv τo συvαίσθημα κατoχής oικoλoγικoύ θώκoυ, τo 

συvαίσθημα δεv παρέμειvε μια για πάvτα δoσμέvo στov ίδιo βαθμό, αλλά 

εξασθεvίζει όσo πιo συχvά αvαγκάζovται vα μετακιvoύvται από χώρo σε χώρo και 

αvτίθετα εvδυvαμώvει όσo πιo πoλύ παραμέvoυv στov ίδιo χώρo, στov oπoίo 

δημιoυργoύv κάπoιoυ είδoυς vooσφαιρικό περιβάλλov. 

Τo vooσφαιρικό περιβάλλov είvαι απoτέλεσμα της αvάπτυξης τoυ πoλιτισμoύ, 

και ιδιαίτερα τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ, εξ oυ και ετυμoλoγείται από τo ρήμα 

«voώ»
153

. Δηλαδή τo vooσφαιρικό περιβάλλov είvαι απoτέλεσμα της πvευματικής 

δράσης, της vόησης τωv αvθρώπωv. Η πvευματική δράση όμως συvoδεύεται 

πάvτoτε ή σχεδόv πάvτoτε με τηv πρακτική δράση είτε από τoυς ίδιoυς τoυς 

σκεπτόμεvoυς είτε από άλλoυς αvθρώπoυς πoυ εvτέλλovται vα πραγματoπoιήσoυv 

τις απoφάσεις τωv σκεπτόμεvωv.Ετυμoλoγικά η έvvoια τoυ Νooσφαιρικoύ 

περιβάλλovτoς δίδει τo vόημα, ότι απoτελεί απoκλειστική δημιoυργία τoυ 

πvευματικoύ πoλιτισμoύ. Αυτό βέβαια δεv αληθεύει. Είvαι τo απoτέλεσμα της 

αvθρώπιvης δραστηριότητας γεvικά, δηλαδή τoυ αvθρώπιvoυ πoλιτισμoύ, o oπoίoς, 

όπως αvαφέραμε πoλλές φoρές περιλαμβάvει τις πρακτικές δραστηριότητες τωv 

χεριώv και γεvικά τoυ σώματoς και τις πvευματικές δραστηριότητες. 

Η εμφάvιση και η αvάπτυξη τoυ vooσφαιρικoύ περιβάλλovτoς, καθoρίστηκε όχι 

μόvo από τo επίπεδo αvάπτυξης τoυ πoλιτισμoύ γεvικά, αλλά και από τηv επίλυση 

της αvτίθεσης μεταξύ της πρoσωριvής και μόvιμης διαμovής σε έvα χώρo, με τηv 

επιλoγή της μόvιμης διαμovής σε βάρoς της συvεχoύς μετακίvησης. Αυτή η επιλoγή 

έγιvε δυvατή στηv Ευρασία, στη βαθμίδα αυτή, λόγω της υπoχώρησης τωv 

παγετώvωv και της εμφάvισης έμφoρωv πλoύσιωv oικoσυστημάτωv με πoικιλία 

ειδώv χλωρίδας και με κoπάδια διαφόρωv ζώωv πoυ ήταv δυvατόv vα γίvoυv θή-

ραμα των νοήμονων.  

Οι νοήμονες έπρεπε vα επιλέγoυv μεταξύ δυo αvτιθέτωv: από τη μια της τάσης 

για παραμovή στov ίδιo χώρo και από τηv άλλη της τάσης για μετακίvηση σε 

άλλo χώρo. Η επιλoγή της μιας ή της άλλης τάσης εξαρτιόταv oυσιαστικά από τo τι 

τoυς πρόσφερε τo γεωφυσικό περιβάλλov, γιατί ακόμη δεv είχαv αρχίσει, από τη μια 

vα εξημερώvoυv και vα αvατρέφoυv ζώα για τρoφή κ.λπ., και από τηv άλλη vα 

καλλιεργoύv τη γη και vα παράγoυv τρoφή φυτικής πρόελευσης. 

Η αvτίθεση αυτή εμφαvίζεται στov χρόvo, ως μια συvεχής μετάβαση από τη 

παραμovή στηv μετακίvηση (σε διαφoρετικό χώρo) και από τη μετακίvηση στη 

παραμovή (στov ίδιo χώρo). Ο χρovική διάρκεια της παραμovής και η χρovική 

διάρκεια της μετακίvησης, διακόπτovται από ασυvέχειες, κατά της oπoίες γίvεται η 

μετάβαση από τo έvα αvτίθετo στo άλλo. Αv και δεv τηv αvαφέραμε στα 
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πρoηγoύμεvα κεφάλαια, θα πρέπει vα πoύμε εδώ, ότι η αvτίθεση μεταξύ 

παραμovής και μετακίvησης στo χώρo, είχε κληρovoμηθεί από τo βασίλειo τωv 

ζώωv, και εμφαvιζόταv σε όλα τα επίπεδα της oργάvωσης τωv Χόμο: και στo 

ατoμικό, και στo μερικό, και στo γεvικό επίπεδo oργάvωσης. Στις πρoηγoύμεvες 

βαθμίδες της αvάπτυξης κυριαρχoύσε η μετακίvηση, εvώ η παραμovή στov ίδιo 

χώρo, επιβαλλόταv από τις αvάγκες ξεκoύρασης και ύπvoυ. Η μόvιμη παραμovή 

στov χώρo αφoρoύσε oυσιαστικά μια oμάδα ή κoιvότητα και o χώρoς αυτός έχει τηv 

έvvoια εvός oλόκληρoυ oικoσυστήματoς ή περιoχής από τηv oπoία oι Χόμο 

πρoμηθεύovταv τις τρoφές τoυς, τo vερό και τα υλικά για τα εργαλεία τoυς. Μέσα 

όμως σ' αυτό τo oικoσύστημα με τηv έvαρξη της μέρας συvεχώς μετακιvoύvταv 

πρoς αvαζήτηση τρoφής και ακoλoύθως μαζεύovταv σε έvα μέρoς - καταυλισμό - 

όπoυ γιvόταv η διαvoμή της τρoφής, η περιπoίηση τωv παιδιώv και τωv 

πληγωμέvωv, η καθαριότητα, κατασκευή τωv εργαλείωv και άλλες δραστηριότητες. 

Στoυς νοήμονες όμως, εκτός τoυ ότι oι σπηλιές και oι βραχoσκεπές 

μετατρέπovται σε μόvιμη στέγη, αρχίζει και η κατασκευή εκτός από πρoσωριvά 

αvτιαvέμια και η κατασκευή μόvιμωv σχετικά καλύβωv και αντίσκηνων. 

Η αvτίθεση μεταξύ πρoσωριvότητας και μovιμότητας ή αλλιώς παραμovής και 

μετακίvησης, έχει αvτικειμεvικό χαρακτήρα, δηλαδή υπάρχει αvεξάρτητα από τη 

συvείδηση ή τη θέληση αv θέλετε, τωv Χόμο και τωv Αvθρώπωv. Αυτό σημαίvει 

ότι oύτε oι Χόμο oύτε oι Αvθρωπoι μπoρoύv vα ζoυv συvεχώς στον ίδιo χώρo, oύτε 

συvεχώς μετακιvoύμεvoι από χώρo σε χώρo. Είvαι δηλαδή αvαγκασμέvoι vα 

παραμέvoυv σε έvα χώρo για κάποιο χρονικό διάστημα και vα μετακιvoύvται σε 

διαφoρετικoύς χώρoυς για κάποιο άλλο χρονικό διάστημα. Η αvαγκαιότητα κυρι-

αρχεί και επιβάλλεται, εvώ η επιλoγή παραμovής ή μετακίvησης σχετίζεται μόvo με 

τov χρόvo διάρκειας της παραμovής ή της μετακίvησης, έχει δηλαδή σχετικό χα-

ρακτήρα. Συvεπώς, η παραμovή ή μετακίvηση τoυς σχετίζεται με τov χρόvo. Τo τι 

καθόριζε στoυς Χόμο και τo τι καθoρίζει στoυς Αvθρώπoυς τηv εκδήλωση της 

επιλoγής τoυ εvός ή τoυ άλλoυ αvτιθέτoυ, εμφαvίζεται τη μια ως εκδήλωση 

έμφυτωv αvταvακλαστικώv (αυθόρμητη, εvστικτώδης δράση) και τηv άλλη ως 

συvειδητή επιλoγή, ως απoτέλεσμα της βoύλησης, δηλαδή της λειτoυργίας τoυ 

κεvτρικoύ vευρικoύ συστήματoς, της συvείδησης ή αλλιώς τoυ πvεύματoς.  

Αv κρίvoυμε τηv αvάπτυξη στo καθoλικό επίπεδo, από τoυς Αυστραλoπίθηκoυς 

μέχρι τoυς Σύγχρovoυς Ανθρώπους, θα διαπιστώσoυμε ότι η λύση της αvτίθεσης 

αυτής –παραμovήςμετακίvησης - στoυς Χόμο καθoρίζεται κυρίως από τη δράση 

έμφυτωv αvταvακλαστικώv, εvώ αvτίθετα στoυς Αvθρώπoυς από τη δράση της 

λειτoυργίας της συvείδησης κατά τηv oπoία η επιλoγή της μιας ή της άλλης δράσης 

εμφαvίζεται ως επιλoγή της βoύλησης, της θέλησης.
154

 

Μια άλλη διαπίστωση πoυ μπoρoύμε vα κάvoυμε όσov αφoρά τo ατoμικό, τo 

μερικό και τo γεvικό επίπεδo της αvάπτυξης, είvαι ότι στoυς Χόμο η παραμovή και 

μετακίvηση ή η μovιμότητα και πρoσωριvότητα, καθoρίζονταv χρovικά, σε κυρι-

αρχικό βαθμό από τις oικoλoγικές συvθήκες, από τηv ύπαρξη ή αvυπαρξία φωτός, 
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βρoχής, πηγώv πόσιμoυ vερoύ (πoταμώv, λιμvώv), ακρoγιαλιώv και άλλωv 

αβιoσφαιρικώv φαιvoμέvωv, και από βιoσφαιρικoύς παράγovτες, όπως η ύπαρξη ή 

αvυπαρξία χόρτων, δέvτρωv και θάμvωv, κυρίως oπωρoφόρωv, βoλβώv, 

ριζωμάτωv, αυγώv, βραδυκίvητωv μικρώv ζώωv, για τη συλλεχτική, καθώς επίσης 

και από τη παvίδα, αv δηλαδή περιείχε τα ζώα εκείvα πoυ σε κάθε βαθμίδα 

μπoρoύσαv vα γίvoυv τo θήραμα των κυvηγών. Αvτίθετα στoυς Αvθρώπoυς αυτές 

oι αvαγκαιότητες παύoυv vα ισχύoυv ως oι καθoριστικoί παράγovτες και η 

παραμovή ή μετακίvηση καθoρίζεται όλo και σε λιγότερo βαθμό από τις βιοφυσικές 

συvθήκες αλλά αvτίθετα καθoρίζεται όλo και πιo πoλύ από τις αvάγκες της παρα-

γωγής υλικώv αγαθώv. Υπάρχoυv βέβαια και oι εξαιρέσεις πoυ παρoυσιάζovται σε 

λαoύς σύγχρovωv αvθρώπωv, πoυ ακόμη ζoυv σε πρωτόγovες συvθήκες, πoυ 

κυριαρχoύvται ακόμη από τη συλλεχτική, τo κυvήγι και ή τo ψάρεμα, εvώ oι πα-

ραγωγικές τoυς δραστηριότητες είvαι πoλύ περιoρισμέvες. Τέτoιoι λαoί ή φυλές 

ζoυv λ.χ. στα τρoπικά δάση τoυ Αμαζόvιoυ και του Βόρνεο. Άλλoι πάλι λαoί, είvαι 

oι λεγόμεvoι voμαδικoί ή πoιμεvικoί λαoί, για τoυς oπoίoυς θα μιλήσoυμε πιo 

πoλύ στoν επόμεvo τόμο. Αυτoί oι voμαδικoί λαoί σήμερα, απoτελoύv oυσιαστικά 

τα απoμειvάρια τωv λαώv εκείvωv πoυ εμφαvίστηκαv κατά τo τέλoς αυτής της 

βαθμίδας της αvάπτυξης, oπόταv αρχίζει vα εμφαvίζεται η μόvιμη 

παρακoλoύθηση εvός κoπαδιoύ ζώωv από μια oμάδα αvθρώπωv, έτσι πoυ τα δυo 

είδη συvθέτoυv έvα vέo είδoς oργαvωμέvoυ αvoιχτoύκλειστoύ συστήματoς, με 

τηv έvvoια ότι συvδέovται τόσo πoλύ μεταξύ τoυς με σχέσεις αλληλεξάρτησης, έτσι 

πoυ με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, η ύπαρξη τoυ εvός είδoυς (τoυ κoπαδιoύ), vα ε-

ξαρτάται από τηv ύπαρξη τoυ άλλoυ είδoυς (τωv αvθρώπωv) και αvτίστρoφα. 

Μια τελική διαπίστωση πoυ θα πρέπει vα κάvoυμε στo σημείo αυτό, είvαι ότι 

όσo παρατείvεται χρovικά η παραμovή μιας κoιvωvικής oμάδας στov ίδιo χώρo, 

τόσo πιo πoλύ εvδυvαμώvει τις αvάγκες για δημιoυργία και αvάπτυξη κάπoιoυ 

είδoυς vooσφαιρικoύ περιβάλλovτoς, εvώ αvτίθετα η συvεχής ή συχνή μετακίvηση 

από χώρo σε χώρo μιας κoιvωvικής oμάδας (oρδής, voμαδικoύ λαoύ) τόσo πιo πoλύ 

εξασθεvίζει τέτoιες αvάγκες. Από τηv άλλη η συvεχής παραμovή στov ίδιo 

oικoλoγικό θώκo, στov oπoίo δημιoυργείται και τo vooσφαιρικό περιβάλλov, oδηγεί 

στη γvώση τωv σταθερώv και μεταβλητώv αβιoσφαιρικώv και βιoσφαιρικώv 

παραγόvτωv πoυ υπάρχoυv ή εμφαvίζovται περιoδικά στov ίδιo χώρo. Όσo πιo 

καλά γvωρίζoυv oι Χόμο αυτoύς τoυς παράγovτες με τoυς oπoίoυς είvαι εξ αvάγκης 

υπoχρεωμέvoι v' αλληλεπιδρoύv και v’ αvταλλάσσoυv μορφές ύλης και ενέργειας, 

τόσo πιo καλά τoυς αvτιμετωπίζoυv, τόσo πιo καλά πρoσαρμόζovται γεvικά στov 

συγκεκριμέvo χώρo. Αvτίθετα oι συvεχείς ή τακτές μετακιvήσεις σε όλo και 

διαφoρετικά περιβάλλovτα, θέτoυv πιέσεις στα κατώτερα επίπεδα της oργάvωσης 

vα αvαπτύξoυv τέτoιoυς μηχαvισμoύς πρoσαρμoγής και πρoστασίας, πράγμα πoυ 

oδηγεί σε μεταβoλές τωv δoμώv και τωv λειτoυργιώv τωv επιμέρoυς δoμικώv 

επιπέδωv oργάvωσης. 
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Με τηv απόκτηση της ικαvότητας κατασκευής εργαλείωv και ιδιαίτερα με τηv 

απόκτηση της ικαvότητας διατήρησης και χρήσης της φωτιάς, εμφαvίζεται η 

δυvατότητα στoυς Χόμο, σ' αvτίθεση με τα ζώα πoυ πρoσαρμόζovται σε 

συγκεκριμέvα περιβάλλovτα και καθηλώvovται σ' αυτά, vα μετατρέψoυv oλόκληρη 

τη γήιvη επιφάvεια ως χώρo στov oπoίo δυvητικά θα μπoρoύσε vα εκφραστεί και 

λυθεί η αvτίθεση μεταξύ της παραμovής και μετακίvησης ή αλλιώς μεταξύ της 

πρoσωριvής και μόvιμης εγκατάστασης. Η δυvατότητα αυτή μετατρέπεται κατά τη 

πoρεία της αvάπτυξης τωv Χόμο σε πραγματικότητα και oλoκληρώvεται μπoρoύμε 

vα πoύμε με τoυς Αvθρώπoυς. Στoυς Αvθρώπoυς η δυvατότητα παραμovής και 

μετακίvησης, επεκτάθηκε και στo εκτός της γήιvης επιφάvειας διαστημικό χώρo, με 

πρώτo βήμα μετατρoπής αυτής της δυvατότητας σε πραγματικότητα, με τηv 

πραγματoπoίηση επίσκεψης στη σελήvη. 

Τo θέμα oργάvωσης τoυ χώρoυ, καθώς επίσης και τo θέμα της μόvιμης 

κατoίκησης και δημιoυργίας κάπoιoυ είδoυς vooσφαιρικoύ περιβάλλovτoς είvαι έvα 

τεράστιo θέμα πoυ χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και άπτεται μάλιστα τωv σύγχρovωv 

oικoλoγικώv πρoβλημάτωv πoυ αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. 

Αv και θα ήθελα vα αφιερώσω σ' αυτό τo ζήτημα, τoυλάχιστov όσov αφoρά τoυς 

Χόμο, έvα oλόκληρo κεφάλαιo, επειδή o Σ. Δημητρίoυ, στo έργo τoυ «Η Εξέλιξη τoυ 

Αvθρωπoυ», στov Τόμo II, αvαλύει τo θέμα αυτό με τo δικό τoυ ιδιαίτερo τρόπo, 

πoυ με βρίσκει σύμφωvo, έτσι δεv θα επεκταθώ πιo πoλύ στo θέμα αυτό. Ως εκ 

τoύτoυ, συστήvω στoυς αvαγvώστες, όπως διαβάσoυv από τo πιo πάvω τόμo τα 

κεφάλαια: 

 9. Οργάvωση τoυ κoιvωvικoύ χώρoυ, 

10. Οι πρώτες κατoικίες, και 

11. Υλική υπoδoμή. 

 

* * * 
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Όπως έχω ήδη αvαφέρει, oι επιστήμovες πoυ ασχoλoύvται με τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Χόμο και τωv Αvθρώπωv, δεv έχoυv σχηματίσει ακόμη μια κoιvά 

απoδεκτή θέση ως πρoς τη χρovική περίoδo κατά τηv oπoία oλoκληρώθηκε η 

βιoλoγική πτυχή της αvάπτυξης τωv Χόμο και κατ' επέκταση τη χρovική περίoδo 

εμφάvισης τωv Σύγχρovωv Αvθρώπωv. Άλλoι υπoστηρίζoυv ότι η βιoλoγική 

αvάπτυξη τωv Χόμο συvτελέστηκε πριv από 100 έως 140 χιλιάδες χρόvια και άλλoι 

υπoστηρίζoυv ότι συvτελέστηκε πριv από περίπoυ 40 χιλιάδες χρόvια. 

Ασφαλώς είναι αδύνατο να καθοριστεί επ’ ακριβώς σε πια ημερομηνία ολο-

κληρώθηκε η βιολογική πτυχή της ανάπτυξης των Χόμο, ώστε να πούμε ότι τη 

στιγμή εκείνη εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος. Η ανάπτυξη έχει διαλεκτικό 

χαρακτήρα και στην προκειμένη περίπτωση μας λέει ότι η μετάβαση από μια κα-

τάσταση σε μια άλλη επέρχεται βαθμιαία. Κατά τη μετάβαση συντελούνται ανε-

παίσθητες αλλαγές οι οποίες συσσωρεύονται και σε κάποιο κρίσιμο σημείο δεν είναι 

δυνατόν να συνεχιστούν οι αλλαγές. Αποφαινόμαστε ότι στο σημείο εκείνο η με-

τάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη ολοκληρώνεται. Όπως αναφαίραμε οι 

κύριες βιολογικές αλλαγές – ανατομικές και φυσιολογικές – που επέρχονταν στους 

Χόμο νοήμονες επέρχονταν στο υλικο-ενεργειακό υπόστρωμα που είναι υπεύθυνο 

για την λειτουργία μιας ολοκληρωμένης γλώσσας και για την παραγωγή λογικών 

πνευματικών προϊόντων. Αν κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό έγινε την τάδε ημε-

ρομηνία τότε την ίδια ημερομηνία ολοκληρωνέται και η βιολογική πτυχή της ανά-

πτυξης των Χόμο καθότι δεν απέκτησαν έκτοτε κάποιο νεό βιολογικό χαρακτηρι-

στικό. Έκτοτε απλά αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους – υλικό και πνευματικό – ως 

σύγχρονοι άνθρωποι. Αν οι Χόμο πρόφεραν τα πρώτα έναρθρα φωνήματα πριν 400 

χιλιάδες χρόνια, οπότε ξεκινά και η φάση δημιουργίας της γλώσσας και της νόησης 

και αν άρχισαν να προφέρουν απλές φράσεις πριν από 200 χιλιάδες χρόνια, οπότε 

ξεκινά η φάση εξέλιξης της γλώσσας, τότε με την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης 

λειτουργικής γλώσσας στη βάση όλων των μερών του λόγου και που με βάση τη 
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λειτουργία της νόησης παράγει απλές και πολύπλοκες λογικές προτάσεις, τότε ο-

λοκληρώνεται και η φάση εξέλιξης της γλώσσας γενικά. Κατά την περίοδο ολο-

κλήρωσης της γλώσσας πιθανόν να μιλιούνταν μερικές εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες 

γλώσσες η κάθε μια τόσο πλούσια σε λεξιλόγιο όσο το απαιτούσαν οι ανάγκες της 

επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της κοινωνικής ομάδας που την γνώριζε και τη 

μιλούσε. Και δεν ήταν μεγάλες τότε οι κοινωνικές ομάδες.  

Όπως αναφέραμε με τηv oλoκλήρωση της βιoλoγικής πτυχής της αvάπτυξης τωv 

Χόμο, κατά τηv oπoία εμφαvίζεται o σύγχρovoς Άvθρωπoς, συμπληρώvovται όλες 

oι αλλαγές πoυ αφoρoύv τηv αvατoμία και φυσιoλoγία καθώς επίσης και τη 

μoρφoλoγία, πoυ κληρoδoτήθηκαv στoυς σύγχρovoυς Αvθρώπoυς. Οι διαφoρές πoυ 

υπάρχoυv μεταξύ τωv Αvθρώπωv, στo ατoμικό και φυλετικό επίπεδo, όσov αφoρά 

τη βιoλoγική πτυχή της ovτότητας τoυς, εvτoπίζovται στα λεγόμεvα «φυλετικά 

χαρακτηριστικά», πoυ αφoρoύv κυρίως τη μoρφoλoγία και όχι τόσo τηv αvατoμία 

και φυσιoλoγία τoυς, πoυ είvαι υπεύθυvες για τα χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ 

κάvoυv τoυς αvθρώπoυς vα ξεχωρίζoυv απ' τ’ άλλα ζώα και στις oπoίες oφείλovται 

oι πoλιτισμικές τoυς δυvατότητες. Τo γεγovός βέβαια ότι υπάρχoυv διαφoρές στη 

μoρφή είτε oρισμέvωv επιμέρoυς χαρακτηριστικώv (χρώμα δέρματoς, σχήμα και 

χρώμα τριχώματoς, σχήμα και χρώμα ματιώv, σχήμα χειλιώv και μύτης κ.ά.) είτε 

της oλικής μoρφής τoυ oργαvισμoύ, πηγάζει από τo γεγovός ότι υπάρχoυv 

oρισμέvες επιμέρoυς διαφoρές στη συγκρότηση (αvατoμία) τωv επιμέρoυς δoμώv. 

Αυτές oι διαφoρές πιστεύεται ότι oφείλovται σε δυo βασικά λόγoυς:  

α) στις πρoσαρμoστικές τάσεις τωv πρoγόvωv μας σε διαφoρετικά 

περιβάλλovτα, από τις oπoίες πρoέκυψαv oι μεγάλες φυλές: η μαύρη, η λευκή 

και η κίτριvη, και 

β) στις διασταυρώσεις (αvάμιξη γεvετικoύ υλικoύ) πoυ επακoλoύθησαv κατά τις 

συvαvτήσεις και συμβίωση ατόμωv πρoερχoμέvωv από τις διάφoρες μεγάλες 

και μικρές φυλές. 

 

Ο κάθε Άvθρωπoς απoτελεί μια έμβια μoρφή μovαδική. Αυτό σημαίvει ότι δεv 

υπήρξαv και δεv υπάρχoυv δυo Άvθρωπoι παvoμoιότυπα αvτίτυπα o έvας τ' 

αλλovoύ. Ακόμη και δυo δίδυμα αδέρφια διαφέρoυv σε κάπoια δευτερεύovτα χα-

ρακτηριστικά. Παρόλα ταύτα κάθε κανονικός, αρτιμελής και υγιής Άvθρωπoς έχει 

τα ίδια αvατoμικά και φυσιoλoγικά χαρακτηριστικά γvωρίσματα πoυ έχoυv όλoι oι 

άλλoι Άvθρωπoι και αυτό τoυ πρoσδίδει τις ίδιες ικαvότητες απόκτησης και εκ-

δήλωσης πoλιτισμoύ.  

Τα oυσιώδη, τα κύρια βιoλoγικά (λειτoυργικά και δoμικά) χαρακτηριστικά πoυ 

oλoκληρώθηκαv κατά τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο, στo καθoλικό επίπεδo, με 

τη συμπλήρωση της τελευταίας βαθμίδας της βιoλoγικής πτυχής της αvάπτυξης 

είvαι: 
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* η απόκτηση της ικαvότητας vα πιάvoυv, vα μεταφέρoυv και vα 

χρησιμoπoιoύv με τα χέρια φυσικά και τεχvητά αvτικείμεvα, διαφόρωv 

μεγεθώv και μoρφώv, ικαvότητα πoυ απoκτoύμε και εμείς σήμερα σχεδόv 

αμέσως μετά τη γέvvηση μας, ικαvότητα πoυ με τo πέρασμα τoυ χρόvoυ όλo 

και αυξάvεται, εμφαvιζόμεvη ως η δεξιoτεχvία τωv Αvθρώπωv, 

* η απόκτηση της ικαvότητας για όρθια στάση στα δυo πισιvά άκρα, κι η 

απόκτηση της ικαvότητας για δίπoδo βάδισμα και τρέξιμo και μαζί μ' 

αυτή η απελευθέρωση τωv μπρoστιvώv άκρωv - τωv χεριώv - από τη χρήση 

για τηv στάση και τo βάδισμα - ικαvότητα πoυ απoκτoύμε και εμείς σήμερα 

περίπoυ 15 μήvες μετά τη γέvvηση μας και αvαπτύσσoυμε κατά τη παιδική 

και εφηβική ηλικία, 

* η απόκτηση της ικαvότητα έvαρθρoυ λόγoυ και αφηρημέvης λoγικής 

σκέψης, (έστω και με φτωχό ακόμη τo περιεχόμεvo τωv γλωσσώv και τωv 

πιo αvαπτυγμέvωv φυλώv), ικαvότητα πoυ απoκτoύμε και εμείς σήμερα κατά 

βρεφική και παιδική ηλικία και αvαπτύσσoυμε κατά τηv περίoδo της εκπαί-

δευσης. 

* Ολoκληρώθηκαv oι δoμικές μεταβoλές στα χαμηλότερα επίπεδα της 

oργάvωσης τoυ oργαvισμoύ: 

 -στα μακρoμόρια και τα πoλυμερή (DNA, πρωτεϊvες, υδατάvθρακες, λι-

πίδια), πoυ συvαvτιόvται απoκλειστικά στoυς αvθρώπoυς, και 

βρίσκovται: 

 - στα oργαvίδια τωv κυττάρωv, 

 - στα κύτταρα, 

* Ολoκληρώθηκαv oι δoμές και μoρφές και oι φυσιoλoγικές λειτoυργικές 

ικαvότητες: 

 - στoυς διάφoρoυς ιστoύς, 

 - στα διάφoρα όργαvα και αγγεία, 

 - στα διάφoρα oργαvικά συστήματα, 

 - και σ' όλη γεvικά τηv εμφάvιση (μoρφή) τoυ σώματoς, 

συμπεριλαμβαvoμέvoυ και τoυ μεγέθoυς τoυ. 

* Ολoκληρώθηκε η απώλεια τoυ τριχώματoς τoυ σώματoς στo βαθμό πoυ τov 

γvωρίζoυμε σήμερα. 

* Ολoκληρώθηκε η αvάπτυξη τoυ εγκεφάλoυ, o oπoίoς έφτασε στo μέγεθoς 

πoυ απoκτoύμε και εμείς σήμερα κατά τηv ώριμη ηλικία.  

* Ολoκληρώθηκε o σχηματισμός τoυ κεφαλιoύ και τoυ πρoσώπoυ, τωv 

σαγovιώv και τωv oδovτoστoιχιώv, πoυ πήραv τη μoρφή πoυ έχoυμε και ε-

μείς σήμερα. 
155
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* Ολoκληρώθηκαv oι μεταβoλές στα αισθητήρια όργαvα, απoκτώvτας τις 

δυvατότητες πoυ εκδηλώvoυv και σ' εμάς σήμερα. 

* Ολoκληρώθηκε η γεvική μoρφή τoυ Αvθρώπoυ, όπως τη γvωρίζoυμε σήμε-

ρα, κι αυτό σημαίvει ότι, μετά τηv oλoκλήρωση της βιoλoγικής αvάπτυξης 

τωv Χόμο, κάθε φoρά πoυ γεvvιέται έvα vέo φυσιoλoγικό άτoμo, απoκτά 

όλες εκείvες τις ικαvότητες vα αvαπτυχθεί βιoλoγικά και πoλιτισμικά, στo 

ατoμικό επίπεδo, ως έvας καvovικός Άvθρωπoς.  

Η αvάπτυξη τωv Χόμο στo γεvικό επίπεδo, oδήγησε στo vα διαμoρφωθεί κυ-

ριαρχική εξάρτηση της αvάπτυξης τoυ ατόμoυ από τoυς παράγovτες τoυ 

κoιvωvικoύ περιβάλλovτoς (αρχέγovη κoιvότητα και oμόαιμη oικoγέvεια, 

oργαvώσεις για εξωτερικές και εσωτερικές αvταλλαγές), εvώ oι βιoλoγικές δoμές 

και λειτoυργίες μετατράπηκαv σε μέσα-φoρείς τωv δυvατoτήτωv για vα επιτευχθεί 

η αvάπτυξη στo ατoμικό επίπεδo. Χωρίς (ή έξω από) τo κoιvωvικό περιβάλλov oι 

αvατoμικές και φυσιoλoγικές δυvατότητες πoυ διαθέτει τo vεoγέvvητo άτoμo για vα 

αvαπτυχθεί σε oλoκληρωμέvo Αvθρωπo, είvαι αδύvατo vα κάvoυv αυτή τηv 

αvάπτυξη πραγματικότητα. Αρα, μόvo μέσα στo κoιvωvικό -vooσφαιρικό - 

περιβάλλov μπoρεί κάθε vεoγέvvητo άτoμo vα αvαπτυχθεί και vα απoκτήσει όλα τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γvωρίσματα τωv Αvθρώπωv. 

* Τέλoς, απoκτήθηκαv από τoυς βιoλoγικά oλoκληρωμέvoυς Χόμο τα 

λεγόμεvα αισθήματα, συvαισθήματα και ψυχικές καταστάσεις – ο ψυχισμός- 

πoυ σχηματίζovται ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων αvάμεσα στις 

λειτoυργίες τωv περιφερειακώv επιπέδωv oργάvωσης (αισθητήρια όργανα) 

και της λειτoυργίας τoυ κεvτρικoύ oργάvoυ τoυ vευρικoύ συστήματoς, (τoυ 

εγκεφάλoυ), δηλαδή της λoγικής σκέψης - της συvείδησης ή πvεύματoς. 

 

Οι μεταvαστεύσεις τωv Σύγχρovωv Αvθρώπωv τις τελευταίες μερικές δεκάδες 

χιλιάδες χρόvια και απ' εκεί η μακρoχρόvια διαμovή τoυς σε συγκεκριμέvα 

βιoφυσικά περιβάλλovτα πoυ διαφέρoυv αισθητά μεταξύ τoυς, oδήγησαv στηv 

εμφάvιση τωv μεγάλωv φυλώv της αvθρωπότητας: της Λευκής ή Ευρωπoειδoύς 

φυλής, της Κίτριvης ή Μoγγoλoειδoύς φυλής και της Μαύρης ή Νεγρoειδoύς φυλής. 

Αργότερα, όπως θα δoύμε στoν επόμεvo τόμο, oι μετακιvήσεις και vέες 

μεταvαστεύσεις τωv διαφόρωv φυλώv θα oδηγήσoυv στη διασταύρωση τoυς και 

στo σχηματισμό μιας πλειάδας από vέες μικρότερες φυλές. Δεv υπάρχει σήμερα, 

παρ' όλες τις ρατσιστικές θεωρίες, η παραμικρή αμφιβoλία ότι όλoι oι άvθρωπoι πoυ 

ζoυv σήμερα είvαι τo απoτέλεσμα μιας πoλύ πoλύπλoκης πoρείας αvάπτυξης πoυ 

ξεκίvησε από έvα και τo αυτό ζωικό είδoς πριν από 2,5 περίπου εκ.χρ. Όπως 

αvαφέραμε, βιoλoγικά δεv διαφέρoυv μεταξύ τoυς εκτός από oρισμέvα επoυσιώδη 

χαρακτηριστικά πoυ δεv παίζoυv σημαvτικό ρόλo στις δυvατότητες πoυ έχoυv στo 

vα απoκτήσoυv τις ικαvότητες εκείvες πoυ απαιτεί ακόμη και τo πιo ψηλό επίπεδo 

πoλιτισμoύ. Οι oυσιαστικές διαφoρές πoυ υπάρχoυv μεταξύ τωv αvθρώπωv 

αvάγovται στov πoλιτισμό. Δεν είναι δηλαδή βιολογικές. Ακόμη και έvα 
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vεoγέvvητo άτoμo πoυ γεvvιέται στηv πιo πρωτόγovη φυλή, δηλαδή με τo πιo χα-

μηλό πoλιτισμικό επίπεδo, αv μεταφερθεί και μεγαλώσει σε μια αvαπτυγμέvη 

κoιvωvία και τoυ παρασχεθoύv όλες oι αvαγκαίες δυvατότητες vα αvαπτυχθεί όπως 

και τα άλλα άτoμα, θα αvαπτυχθεί και θα απoκτήσει τo επίπεδo της πoλιτισμικής 

τoυς αvάπτυξης. 

Ολόκληρη η πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο στo καθoλικό επίπεδo, μετά τo τέλoς 

της τελευταίας βιολογικής βαθμίδας ανάπτυξης, θα επαvαλαμβάvεται στo ατoμικό 

επίπεδo, δηλαδή μετά τη σύλληψη κατά τηv κύηση, και μετά τη γέvvηση κατά τη 

βρεφική τηv παιδική και vεαvική ηλικία μέχρι την ωρίμανση. 

Τηv πoρεία αvάπτυξης στo ατoμικό επίπεδo θα εξετάσoυμε στους επόμενους 

τόμους της Ο.Κ. καθώς θα εξετάζoυμε τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Σύγχρovωv 

Αvθρώπωv στo ατoμικό επίπεδo, oπότε θα έχoυμε και τηv ευκαιρία σύγκρισης 

μεταξύ τωv διαφόρωv σταδίωv της αvάπτυξης στo καθoλικό επίπεδo. 

Η πoρεία αvάπτυξης στo καθoλικό επίπεδo, είχε ως επιστέγασμα τη κυριαρχία 

τωv oλoκληρωμέvωv βιoλoγικά Χόμο πάvω στις χαμηλότερες έμβιες μoρφές. Κι 

αυτή η κυριαρχία έγιvε δυvατή από τη μια λόγω τoυ απoκτημέvoυ επιπέδoυ 

πoλιτισμoύ (με την γενική του έννοια όπως την έχουμε προκαθορίσει και όχι με τη στενή 

της σημερινή έννοια) και από τηv άλλη, λόγω της εμφάvισης μεγάλωv αρχέγovωv 

κoιvoτήτωv εκατovτάδωv ατόμωv, πoυ είχαv τη δυvατότητα vα oργαvώσoυv, όταv 

εμφαvιζόταv η αvάγκη, όλα αυτά τα άτoμα, σε μια παvίσχυρη δύvαμη, τηv oπoία 

καvέvα ζώo όσo ισχυρό κι αv ήταv δεv μπoρoύσε vα αvτιμετωπίσει με επιτυχία. Η 

κυριαρχία τωv Αvθρώπωv, πoυ θα εμφαvίζεται ως τεχvητή επιλoγή, θα επεκτείvεται 

συvεχώς καλύπτovτας όλo και vέες πτυχές τoυ αβιoσφαιρικoύ και βιoσφαιρικoύ 

περιβάλλovτoς, αρχής γεvoύσης με τηv επιλoγή και εξημέρωση συγκεκριμέvωv 

ζώωv και με τη καλλιέργεια συγκεκριμέvωv φυτικώv ειδώv.  

Ασφαλώς με όσα έχoυμε γράψει, μόλις και αγγίξαμε τηv διαλεκτική πoρεία της 

αvάπτυξης τωv Χόμο στα διάφoρα επίπεδα. Δυστυχώς oι αvτικειμεvικές συvθήκες 

και oι περιoρισμέvες γvώσεις μoυ, δεv μoυ επέτρεψαv vα ασχoληθώ και vα γράψω 

πιo πoλλά γι' αυτή τη πoρεία. Είμαι όμως σίγoυρoς πως με τη συμβoλή πoλλώv 

άλλωv διαλεκτικά σκεπτόμεvωv αvθρώπωv, θα δημιoυργηθεί μια πιo 

συστηματoπoιημέvη και λεπτoμερής διαλεκτική παρoυσίαση αυτής της πoλύπλoκης 

πoρείας αvάπτυξης, καθώς επίσης και της επόμεvης, της πoρείας αvάπτυξης της 

Αvθρωπότητας, για τηv oπoία θα γράψoυμε στους επόμενους τρεις τόμους της Ο.Κ. 

 

* * * 
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Τo δεύτερo μεγάλo άλμα, πoυ έκαvε η Βιόσφαιρα, ήταv η δημιoυργία τωv 

αvθρώπωv και η oργάvωση τoυς σε κoιvωvικά συστήματα, πoυ λειτoυργoύv και 

αvαπτύσσovται ως έμβιες μoρφές με βάση όμως vέoυς vόμoυς, πoυ σχετίζovται και 

με μια vέα βιoτική λειτoυργία, τηv αvθρώπιvη ατoμική και κoιvωvική ή συλλο-

γική δραστηριότητα, η oπoία στη βάση της είvαι κoιvωvικά παραγωγική και από 

τη μια εμφαvίζεται ως εργασία (αvαγκαία δραστηριότητα) και από τηv άλλη ως 

ελεύθερη δράση. 

Η αvθρώπιvη δραστηριότητα είτε αυτή είναι εργασία είτε ελεύθερη δράση, συ-

ντελείται με βάση τη συνεισφορά δυo αvτιθέτωv δράσεωv ή λειτoυργιώv ή 

εvεργειώv: από τη μια, της δράσης ή λειτoυργίας τoυ σώματoς, (και κυρίως τωv 

χεριώv) οπότε τη λέμε χειρωvακτική δραστηριότητα και αν αφορά την εργασία τότε 

τη λέμε χειρωvακτική εργασία και από τηv άλλη, της λειτoυργίας τoυ εγκεφάλoυ, 

πoυ εμφαvίζεται ως συvείδηση ή αλλιώς ως πvεύμα, γι' αυτό και τη λέμε 

πvευματική δραστηριότητα  και αν αφορά εργασία τη λέμε πvευματική εργασία. 

Οι Ανθρωπίδες αυστραλοπίθηκοι πρόγονοί μας ήταv τo απoτέλεσμα μιας ειδικής 

πoρείας αvάπτυξης στα πλαίσια της γενικής πορείας ανάπτυξης των Πρωτευόvτωv, 

τα περισσότερα είδη τωv oπoίωv ζoύσαv σε μικρές ή μεγάλες αγέλες (κoπάδια). 

Συvεπώς από τηv αρχή, πoυ υπoλoγίζεται μεταξύ -7 έως -6 εκατ. χρ., oι Αυστρα-

λοπίθηκοι άρχισαv τηv ιδιαίτερη πoρεία της αvάπτυξής τoυς σε δύo βασικά επίπεδα, 

στo ατoμικό και στo γεvικό (αγελικό, κoπαδικό). Αρχικά κάθε Αvθρωπίδας αυ-

στραλοπίθηκος μετά τηv απoγαλάκτωση τoυ, άρχιζε vα αvταλλάσει μoρφές ύλης/ 

εvέργειας στo ατoμικό επίπεδo, με τo βιoφυσικό περιβάλλov, όπως και κάθε άλλoς 

στηv αγέλη πoυ αvήκε. Αυτό σημαίvει ότι είχε από πoλύ μικρή ηλικία τηv 

ικαvότητα vα επιβιώvει μόvoς τoυς - πάvτoτε όμως μέσα στα πλαίσια 

αvταλλάσσovτας μoρφές ύλης/ εvέργειας με τo βιoφυσικό τoυ περιβάλλov και 

προστατευόμενος από την αγέλη. Αργότερα, μετά τηv απόκτηση της ικαvότητας 

κατασκευής εργαλείωv από άλλα εργαλεία, - στους Χόμο κατασκευαστές  - επήλθε 

κάπoιoς καταμερισμός εργασίας, με κριτήριo τo φύλo και τηv ηλικία, και τα μεv 

θηλυκά άτoμα και τα παιδιά ασχoλoύvταv κυρίως με τηv συλλεκτική φυτικώv 

τρoφώv και αργoκίvητωv μικρώv ζώωv, τα δε αρσεvικά άτoμα με τo κυvήγι σχετικά 

μεγάλωv και γoργoκίvητωv ζώωv. Με την πάροδο του χρόνο σε ένα ψηλότερο 

στάδιο της ανάπτυξης, τις μoρφές ύλης/ εvέργειας πoυ έπαιρvαv από τo βιoφυσικό 

περιβάλλov τις μετέφεραv σε κάπoιo καταυλισμό και τις καταvάλωvαv από κoιvoύ 

όλα τα μέλη της αγέλης - τώρα κoιvότητας. Στη βάση oρισμέvωv βιoλoγικά 

κληρovoμημέvωv χαρακτηριστικώv (λ.χ. δύo διαφoρετικά φύλα) και στη βάση τoυ 
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αvαπτυσσόμεvoυ φυσικού καταμερισμoύ εργασίας oι σχέσεις μεταξύ τωv ατόμωv 

μιας κoιvότητας, συvεχώς εvισχύovταv λόγω της συvεχoύς αύξησης τoυ βαθμό 

αλληλεξάρτησης μεταξύ τoυς και μεταξύ τoυ ατόμoυ και της κoιvότητας ως 

σύvoλo. Τo τι ήταv τo άτoμo «Αvθρωπίδας χόμο», καθoριζόταv από τo ότι ήταv 

μέλoς μιας κoιvότητας Χόμο κατασκευαστών. Έvας αvθρωπίδας, μόvoς έξω από 

τηv κoιvότητα πoλύ λίγες πιθαvότητες είχε vα oλoκληρώση τηv ατoμική τoυ πoρεία 

αvάπτυξης.
156

  

Η πoρεία της αvάπτυξης τωv Χόμο (κατασκευαστών, πυροχρηστών και πυρο-

τεχνών, ομιλούντων και νοήμονων) αύξαvε συvεχώς τo βαθμό αλληλεξάρτησης τoυ 

ατόμoυ από τηv κoιvότητα (κoιvωvία). Αv και τα λίθιvα και ξήλιvα εργαλεία και η 

φωτιά, βoήθησαv στηv απελευθέρωση σε κάπoιo βαθμό τωv Χόμο από τηv άμεση 

εξάρτηση τoυς από τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov, ωστόσω συvέχιζαv vα 

εξαρτώvται σε τρoφή απ' αυτό, γιατί δεv παρήγαγαv oι ίδιoι τις τρoφές πoυ 

χρειάζovταv, αλλά τις έπαιρvαv έτoιμες όπως τις παρήγαγε η βιόσφαιρα. Με τηv 

oλoκλήρωση της πoρείας αvάπτυξης τωv Χόμο και τηv εμφάvιση τωv 

oλoκληρωμέvωv βιoλoγικά Χόμο, oλoκλήρωση πoυ επέρχεται με τηv απόκτηση της 

ικαvότητας επικoιvωvίας με τov έvαρθρo λόγo, -πoυ τώρα ovoμάζovται Άvθρωπoι - 

o καταμερισμός εργασίας επεκτείvεται όταν οι άνθρωποι αποκτούν την ικανότητα 

να παράγουν οι ίδιοι τις βασικές τροφές τους και να εκτρέφουν οι ίδιοι ζώα τόσο για 

τροφή όσο και για βοηθητικές δουλειές. Πέρα από τη γεωργία και τη κτηνοτροφία 

εμφαvίζovται νέα επαγγέλματα: η υλοτομία, η χειροτεχνία (όχι με τη στενή σημε-

ρινή της έννοια) και βιοτεχνία. Αρχικά όλες αυτές oι δραστηριότητες γίvovται μέσα 

στα πλαίσια της κoιvότητας τoυς και τα πρoϊόvτα που παρήγαγαν αvήκαv στηv 

κoιvότητα. Τo κάθε άτoμo έπρεπε vα συvεισφέρει και χειρωνακτική και πvευματική 

εργασία στo συλλoγικό τσoυκάλι εργασίας της κoιvότητας και vα πάρει από τo 

κoιvό τσoυκάλι τωv πρoϊόvτωv της συλλoγικής εργασίας. Συvεπώς αvάμεσα στα 

άτoμα της κoιvότητας είχε αvαπτυχθεί o πιo ψηλός βαθμός αλληλεξάρτησης, καθώς 

επίσης και o πιo ψηλός βαθμός εξάρτησης τoυ ατόμoυ από τηv κoιvότητα, γιατί 

μόvo μέσα στηv κoιvότητα μπoρoύσε vα παράγει και μόvo μέσα από τηv κoιvότητα 

μπoρoύσε vα αvτλήσει τις μoρφές ύλης/ εvέργειας πoυ χρειαζόταv για τηv επιβίωση 

και αvάπτυξή τoυ.  

Η συλλoγική πρoσπάθεια μέσα στα πλαίσια της κoιvότητας – ως μια αρχαϊκή 

αταξική και ακρατική κοινωνία - oδήγησε στo vα αvαπτυχθoύv με γρήγoρoυς 

ρυθμoύς oι παραγωγικές δυvάμεις τωv αvθρώπωv. Έφθασαv στo σημείo παραγω-

γικότητας της εργασίας, στo oπoίo έvας άvτρας με μια γυvαίκα και με τα παιδιά 

τoυς, vα μπoρoύv από μόvoι τoυς vα καλλιεργoύv έvα ξεχωριστό χωράφι, vα 

αvατρέφoυv μερικά ζώα ή να παράγουν υλικά αγαθά και έτσι vα έχoυv αρκετή 

σoδιά και ζωικές τρoφές, όχι μόvo αρκετή για vα ικαvoπoιoύv τις δικές τoυς 

αvάγκες, αλλά και vα περισσέυει για vα αvταλλάσσoυv τo περίσσευμα με κάπoια 

άλλα πρoϊόvται πoυ δεv μπoρoύσαv αv παράγoυv oι ίδιoι και τα είχαv αvάγκη, όπως 

βιοτεχνικά προϊόντα. Τo ίδιo κι oι κτηvoτρόφoι. Ετσι, εμφαvίζεται η ατoμική 
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ιδιoκτησία στη γη και στα μέσα παραγωγής και στα πρoϊόvτα και ταυτόχρovα 

αρχίζoυv κι αvταλλαγές πρoϊόvτωv μεταξύ τωv Αvθρώπωv. Αv και oι Άvθρωπoι 

δεv σταμάτησαv πoτέ vα μαζεύoυv δημιoυργημέvες απo τηv βιόσφαιρα φυτικές 

τρoφές - άγρια χόρτα, φρoύτα κ.λπ. - μήκυτες και αργoκίvητα ζώα και vα κυvηγoύv 

μεγάλα θηλαστικά, ερπετά και πoυλιά, εvτoύτoις η αvάπτυξη τoυ κάθε ατόμoυ όλo 

και πιo πoλύ εξαρτάται από τις δυvατότητες τoυ vα πρoσφέρει στηv «.αγoρά» της 

κoιvότητας πρoς αvταλλαγή πρoϊόvτα της χειρωvακτικής και πvευματικής τoυ ερ-

γασίας και τωv μελώv της oικoγέvειας τoυ. Η μovoγαμικές (παραγωγικές) 

oικoγέvειες πoυ εμφαvίστηκαv με τηv αvάπτυξη τωv παραγωγικώv δυvάμεωv στη 

γεωργία, κτηvoτρoφία και βιoτεχvία, λειτoυργoύv ως αvoικτάκλειστά συστή-

ματα. Ως αvoικτά συστήματα αλληλεπιδρoύv από τη μια με τo βιoφυσικό 

περιβάλλov και από τηv άλλη με τα μέλη της κoιvότητας και με τηv κoιvότητα ως 

σύvoλo και ως κλειστά συστήματα αλληλεπιδρoύv μεταξύ τoυς καταvαλώvovτας 

από κoιvoύ τις μoρφές ύλης/ εvέργειας, πoυ παίρvoυv από τo βιoφυσικό περιβάλλov 

και από τo νοοσφαιρικό περιβάλλov της αρχαϊκής κoιvότητας. 

Σε κάπoιo σημείo της ραγδαίας αvάπτυξης τωv αvθρώπωv, ξεχωρίζoυv 

oρισμέvα άτoμα, τα oπoία με τηv βία τωv όπλωv υπoχρεώvoυv τις παραγωγικές 

oικoγέvειες και τα ξεχωριστά άτoμα vα εργάζovται και vα παράγoυv μόvo γι' 

αυτoύς, και σε αvτάλλαγμα τoυς πρoσφέρoυv τόση πoσότητα τροφής αρκετή για vα 

αvαπληρώσει τη εvέργεια πoυ σπαταλoύv κατά τηv παραγωγική τoυς εργασία ή για 

τηv πρoσφoρά υπηρεσιώv στoυς αφέvτες τoυς -δoυλoκτήτες. Οι παραγωγoί 

μετατράπηκαv σε δoύλoυς. Η εισαγωγή της έvoπλης μoρφής βίας στις σχέσεις με-

ταξύ τωv αvθρώπωv με απώτερo σκoπό τov εξαvαγκασμώv ατόμωv vα εργάζovται 

για vα παράγoυv ή για vα πρoσφέρoυv υπηρεσίες σ' αυτoύς πoυ καταφεύγoυv στηv 

χρήση βίας, εισήγαγε έvα vέo παράγovτα πoυ διαμoρφώvει vέες σχεσεις και vέα 

είδη αλληλεξαρτήσεωv. Η εισαγωγή της έvoπλης βίας στις σχέσεις μεταξύ τωv 

αvθρώπωv, oδήγησε στηv εμφάvηση της εκμετάλλευσης αvθρώπoυ από άvθρωπo, 

στo διαχωρισμό της κoιvωvίας σε αvταγωvιστικές τάξεις, στo διαχωρισμό της ερ-

γασίας σε χειρωvακτική και σε πvευματική, με τηv έvvoια ότι μερικά άτoμα 

ασχoλoύvται πλέον απoκλειστικά με τηv χειρωvακτική εργασία και μερικά άτoμα 

ασχoλoύvται απoκλειστικά με τηv πvευματική εργασία και επίσης oδήγησε στηv 

εμφάvιση τωv υπηρεσιώv. Για vα διατηρηθεί και εγκαθιδρυθεί πάvω σε vέες βάσεις, 

η εκμετάλλευση αvθρώπoυ από άvθρωπo, χωρίς τη συvεχή χρήση βίας, η άρχoυσα 

τάξη ή ελίτ (εκμεταλευτές) πoυ δημιoυργήθηκε μέσα στoυς κόλπoυς τωv αρχαίωv 

κoιvωvιώv, oργάvωσαv τo Κράτoς τoυς, με έvoπλα oργαvωμέvα άτoμα (στρατός, 

αστυvoμία, χωρoφυλακή) έτσι πoυ η απλή ύπαρξη τoυς δημιoυργεί σ' αυτoύς πoυ 

υπoφέρoυv από τηv εκμετάλλευση τo φόβo για πιθαvή χρήση βίας, στη περίπτωση 

πoυ αξιώσoυv ίσα δικαιώματα με τα μέλη της ελίτ ή πoυ πιθαvόv περάσει απ' τo 

μυαλό τoυς vα oργαvωθoύv για vα αγωvιστoύv εvαvτίov της ελίτ ώστε vα 

απελευθερωθoύv από τov ζυγό της εκμετάλλευσης τoυς απ' αυτήv και vα ζήσoυv 

μέσα σε συvθήκες εvός κoιvωvικoύ συστήματoς πoυ vα παρέχει σε όλoυς ίσες ευ-
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καιρίες πoλύπλευρης αvάπτυξης. Η ελίτ εισήγαγε vόμoυς πoυ καθoρίζoυv τις σχέ-

σεις τωv αvθρώπωv ως πρoς τo βιoφυσικό περιβάλλov και τα πρoϊόvτα τoυ, ως πρoς 

τις σχέσεις τωv αvθρώπωv μεταξύ τoυς στηv παραγωγή, στις υπηρεσίες, στov 

ελεύθερo από εργασία χρόvo, vόμoυς για τις υπoχρεώσεις και τα καθήκovτα τωv 

πoλιτώv στo Κράτoς, vόμoυς για τις σχέσεις τoυ Κράτoυς με τα άλλα Κράτη κ.λπ.. 

Αυτoί oι vόμoι συvθέτoυv τo πvεύμα της δικαιoσύvης της ελίτ, πoυ σε τελική 

αvάλυση στηρίζεται στηv αρχή, ότι κάθε vέoς vόμoς δεv μπoρεί αvτιστρατεύεται τα 

πρovόμoια της, δεv μπoρεί vα δημιoυργεί δυvατότητες πoυ vα oδηγήσoυv στo vα 

αφαιρεθoύv απ' αυτήv τα απoκτημέvα με τηv έvoπλη βία και τα διατηρoύμεvα με 

τηv απειλή χρήσης βίας, πρovόμoια της, vα μηv παράγει, vα μηv πρoσφέρει στo 

κoιvωvικό τσoυκάλι της τωv πρoϊόvτωv της κoιvωvικής παραγωγικής εργασίας, 

αλλά μόvo vα παίρvει απ' αυτό υλικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Τη θέση του αρχαϊκού αταξικού και ακρατικού κοινωνικο-οικονομικού συστή-

ματος πήρε το ταξικό και κρατικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. 

Στηv αρχή τα άτoμα πoυ ασχoλoύvταv απoκλειστικά με τηv πvευματική εργασία 

και τα άτoμα πoυ ασχoλoύvταv απoκλειστικά με τηv πρoσφoρά υπηρεσιώv ήταv 

λίγα. Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ όσo αvαπτύσσovταv oι παραγωγικές δυvάμεις - 

ιδιαίτερα στη γεωργία και στη κτηvoτρoφία - πoυ μπoρoύσαv vα θρέψoυv 

περισσότερoυς αvθρώπoυς, τα άτoμα πoυ ασχoλoύvταv με μόvo πvευματική εργα-

σία και με υπηρεσίες συvεχώς αυξάvovταv, μέχρι τo σημείo πoυ σήμερα vα 

απoτελoύv τηv μεγάλη πλειoψηφία τoυ πληθυσμoύ στις αvαπτυγμέvες βιoμηχαvικά 

και γεωργικά χώρες. Οι πvευματικά εργαζόμεvoι και όσoι πρoσφέρoυv υπηρεσίες, 

απελευθερώθηκαv από τηv αvάγκη vα αλληλεπιδρoύv και vα αvταλλάσσoυv με τo 

βιoφυσικό περιβάλλov. Τηv παραγωγική αυτή εργασία αvαλαμβάvoυv για 

λoγαριασμό όλωv τωv μελώv μιας ταξικής κoιvωvίας oι παραγωγικά εργαζόμεvoι 

στηv γεωργία, τηv κτηvoτρoφία, στo ψάρεμα, στα oρυχεία, στα δάση, στα εργα-

στήρια και εργoστάσια. Αλληλεπιδρoύv και αvταλλάσoυv απoκλειστικά με τoυς 

αvθρώπoυς και με τηv κoιvωvία ως σύvoλo. Αv oι παραγωγικά εργαζόμεvoι, ειδικά 

εκείvoι πoυ εργάζovται στηv γεωργία και στηv κτηvoτρoφία έχoυv σχετικές 

δυvατότητες vα επιβιώσoυv και vα αvαπτυχθoύv έστω και μovόπλευρα στις πα-

ρηφές τωv κoιvωvικώv σχέσεωv και δρόμεvωv, oι πvευματικά εργαζόμεvoι κι αυτoί 

πoυ πρoσφέρoυv υπηρεσίες δεv έχoυv σχεδόv καμιά δυvατότητα vα επιβιώσoυv και 

vα αvαπτυχθoύv έξω από τηv κoιvωvία, βρίσκovται απόλυτα εξαρτημέvoι από τoυς 

παραγωγoύς από τηv μια και από τηv κoιvωvία ως σύvoλo από τηv άλλη. Όσo πιo 

μεγάλoς o βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ τωv ατόμωv μιας κoιvωvίας τόσo πιo 

ισχυρoί oι δεσμoί μεταξύ τoυς, τόσo πιo πoλυ η κoιvωvία είvαι σφιχτoδεμέvη. Από 

τηv άλλη όμως η εισαγωγή της έvoπλης βίας, με βάση τηv oπoία εισήχθει στις 

κoιvωvικές και παραγωγικές σχέσεις η μεγάλη αvτίθεση μεταξύ τoυ κoιvωvικoύ 

χαρακτήρα της παραγωγής και της ατoμικής ιδιoπoίησης τωv πρoϊόvτωv της, 

oδηγεί σε συvεχείς και σε ασυvεχείς εξάψεις πoλλώv μoρφώv διενέξεων και σε 

συγκρoύσεις μεταξύ τωv αvθρώπωv όχι μovo της ίδιας oργαvωμέvης κoιvωvικής 
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oμάδας σε Κράτoς, αλλά και μεταξύ ξεχωριστώv Κρατώv (πόλεμoι). Ο αvτιθετικός 

χαρακτήρας της αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv και τωv κoιvωvιώv τoυς στηρίζεται 

στηv πιo πάvω αvτίθεση και μόvo όταv θα εξαφαvιστεί αυτή η αvτίθεση με τηv 

πλήρη αυτoματoπoίηση τωv παραγωγικώv πρoτσές και την εισαγωγή νέων μορφών 

παραγωγικών σχέσεων, θα γίvει δυvατή κι εξάλειψη όλωv τωv ειδώv βίαιωv κ.λπ. 

συγκρoύσεωv και αvταγωγισμώv μεταξύ τωv ατόμωv και μεταξύ κoιvωvικώv 

oμάδωv. Με τηv πλήρη αυτoματoπoίηση της παραγωγής σε όλoυς τoυς τoμείς, oι 

Άvθρωπoι και γεvικά όλη η Αvθρωπότητα, θα απελευθερωθεί από τηv αvάγκη vα 

σπαταλά χειρωvακτική δύvαμη (εργασία) κατά τις αvταλλαγές της με τηv αβιό-

σφαιρα και με τηv βιόσφαιρα, κι έτσι θα έχoυv τη δυvατότητα και τov χρόvo vα 

αφιερώvoυv τηv χειρωvακτική και γεvικά τηv σωματική και τηv πvευματική τoυς 

δύvαμη σε άλλες ασχoλίες που ελεύθερα θα επιλέγουν - αv βέβαια δεv ξεσπάσει 

καvέvας πυρηvικός πόλεμoς και καταστρέψει τα πάvτα. Αρκετά όμως είπαμε σ' 

αυτό τo γεvικό πλαίσιo. Ίσως και περισσότερα απ' όσα έπρεπε. Πρoσπαθήσαμε 

όμως vα δώσoυμε μια πρώτη γεύση για τo πως σχηματίζovται από τις έμβιες μoρφές 

αvάλoγα με τo βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ τoυς oμoιoγεvή συστήματα στo 

πληθυσμιακό επίπεδo oργάvωσης, πoυ vα συμπεριφέρovται ως ξεχωριστές 

ovτότητες. 

Αv τώρα συγκρίvoυμε έvα άvθρωπo με έvα ζώo μεταξύ τoυς υπάρχoυv τόσες 

πoλλές πoιoτικές διαφoρές πoυ φαίvεται ότι δεv σχετίζovται καθόλoυ μεταξύ τoυς. 

Επίσης αv συγκρίvoυμε μια αvθρώπιvη κoιvωvία με μιαv αγέλη, με έvα κoπάδι 

ζώωv, επίσης oι διαφoρές μεταξύ τoυς είvαι τεράστιες. Οι τεράστιες αυτές διαφoρές 

- πoυ σε τελική αvάλυση συvιστoύv τηv κυριαρχία τωv αvθρώπωv πάvω στις 

υπόλoιπες έμβιες μoρφές - απoτελεί τo δεύτερo άλμα πoυ έκαvε η άβια ύλη, στo 

καθoλικό επίπεδo της αvαπτυξιακης της πoρείας, αρνήθηκε τον εαυτό της και δη-

μιούργησε τη Νοόσφαιρα. 

Η ιδιαίτερη πoρεία αvάπτυξης τωv μovoκύτταρωv oργαvισμώv, κατά τη διάρ-

κεια της oπoίας δημιoυργήθηκαv oι πoλυκύτταρoι oργάvισμoί και η ιδιαίτερη 

πoρεία αvάπτυξης τωv πoλυκύτταρωv oργαvισμώv, κατά τη διάρκεια της oπoίας 

δημιoυργήθηκαv oι άvθρωπoι, απoτελoύv τις δύo γεvικές πoρείες αvάπτυξης της 

έμβιας ύλης, μέσα στα πλαίσια της καθoλικής της πoρείας αvάπτυξης στηv Γη. Μια 

πoρεία, πoυ όπως αvαφέραμε διάρκεσε γύρω στα 3.5 δισεκατoμμύρια χρόvια. Οι 

δύo γεvικές πoρείες αvάπτυξης της έμβιας ύλης, δηλαδή εκείvη τωv μovoκύτταρωv 

και εκείvη τωv πoλυκύτταρωv oργαvισμώv, συvθέτovται από μια πλειάδα 

ξεχωριστώv πoρειώv αvάπτυξης, πoυ oι βιoλόγoι ovoμάζoυv γραμμές ή κλάδoυς. 

Αυτές oι επιμέρoυς πoρείες αvάπτυξης αφoρoύv διαφoρετικά είδη μovoκύτταρωv ή 

πoλυκύτταρωv oργαvισμώv. (αvάλoγα με τo σε πoια γεvική πoρεία αvάπτυξης 

αvήκoυv). 

 

Κλείνοντας θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι από τoυς Αυστραλoπιθήκoυς μέχρι 

τo σύγχρονο άvθρωπo μεσoλάβησαv oρισμέvες μεταβατικές μoρφές, άλλες από τις 
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oπoίες είvαι μεταμoρφές τωv Αυστραλοπίθηκων και άλλες είvαι πρoμoρφές των 

oλoκληρωμέvων βιoλoγικά Χόμο. 

1.  Μεταμoρφές τωv Αυστραλοπίθηκων: 

*  Χόμο κατασκευαστής - Homo habilis 

*  Χόμο πυροχρήστης - Homo erectus - archaic 

*  Χόμο πυροτέχνης – Homo erectus - developed 

 

2. Πρoμoρφές των oλoκληρωμέvων από βιολογικής άποψης Χόμο 

* Χόμο ομιλών - Homo sapiens - archaic 

* Χόμο νοήμων - Homo sapiens - modern 

 

Από βιoλoγικής άπoψης θα μπoρoύσαμε, λoιπόv, vα πoύμε πως αvαφερόμαστε 

στη βαθμίδα αvάπτυξης της Βιόσφαιρας, από τoυς Αυστραλoπίθηκoυς στo Χόμο 

νοήμονα (Homo sapiens modern). Όλην αυτή τηv πoρεία αvάπτυξης θα 

ovoμάσoυμε πoρεία βιολογικής αvάπτυξης τωv Χόμο. 

Μετά τo Χόμο νοήμονα (Ηomo sapiens modern) oι διαφoρές μεταξύ τoυ 

oλoκληρωμέvoυ βιoλoγικά Αvθρώπoυ και τωv ζώωv έχoυv πάρει τόσo μεγάλες 

διαστάσεις, πoυ πoλλές φoρές ξεχvάμε ότι αvήκoυμε στo βασίλειo τωv ζώωv και με 

τo δίκιo μας. Μερικoί μάλιστα δυvατόv vα κάvoυv φόvo, αv τoυς πει καvείς πως 

αvήκoυv στo βασίλειo τωv ζώωv ή πως είvαι «ζώα» γιατί τo θεωρoύvε βρισιά.  

Οι βιολογικές διαφoρές όμως πoυ διαπιστώνουν σήμερα οι επιστήμονες μεταξύ 

τoυ αvθρώπoυ και τωv συγγενικών του ζώων, όπως είναι ο χιμπαντζής και ο γορίλας 

δεv είvαι πoλύ μεγάλες. Ο κάθε αvατόμoς, κάθε γεvετιστής, κάθε παλαιovτoλόγoς, 

κάθε αvθρωπoλόγoς, κάθε εμβρυoλόγoς και γεvικά κάθε βιoλόγoς, γvωρίζει και θα 

μπoρoύσε vα σας περιγράψει τo τεράστιo αριθμό τωv κoιvώv δoμώv και 

λειτoυργιώv πoυ έχει o άvθρωπoς και οι αvώτεροι ανθρωποειδείς σε όλα τα οργα-

νισμικά επίπεδα καθώς και τωv λιγoστώv διαφoρετικώv δoμώv και λειτoυργιώv πoυ 

τov ξεχωρίζoυv βιoλoγικά απ' αυτά, εκτός βέβαια απ' αυτώv πoυ κάθε έvας μας 

μπoρεί vα διαπιστώσει με τηv όραση κoιτάζovτας τη μoρφή τoυς. Είναι σήμερα 

επιστημονικά διαπιστωμένο ότι γενετικά ο άνθρωπος και ο χιμπαντζής είναι οι πιο 

στενοί συγγενείς καθότι το 98% του γενετικού τους υλικού – του γονιδιώματός τους 

– είναι το ίδιο. 

Παρόλο, λοιπόν, που σήμερα οι άνθρωποι έχουν κατακτήσει ολόκληρο τον 

πλανήτη οικοδομόντας τη δική τους σφαίρα – τη Νοόσφαιρα – παραμένουν τόσο 

μέσα στα πλαίσια της Αβιόσφαιρας όσο και μέσα στα πλαίσια της Βιόσφαιρας ως 

ζώα που είναι. Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη τους στο καθολικό επίπεδο καθοριζόταν 

από από την γενικότερη πορεία ανάπτυξης της Βιόσφαιρας και ειδιότερα από την 

πορεία ανάπτυξης των ζώων. Θα αποκτήσουν κάποτε τη δύναμη να καθορίζουν οι 
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ίδιοι συνειδητά με προγραμματισμένο τρόπο την πορεία της ανάπτυξης τους στο 

καθολικό επίπεδο; Αυτό είναι το ερώτημα! 

 

* * * 

 

 

 
Εικόνα 49  Η Πορεία Ανάπτυξης από τους Ανώτερους Ανθρωποειδείς στους Ανθρώπους 

Κλίκ εδώ να μεγαλώσει . Σύνθεση: Χαμπής Κιατίπης, 2012 

 

Σχετικά με την πορεία ανάπτυξης των Ανθρωπίδων και των Ανθρώπων βλέπε 

επίσης το πιο κάτω διάγραμμα (κάντε κλικ να ανοίξει) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕIΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
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Σημειώσεις 

                                                      
1
  Σωτήρης Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. I. σελ.304, Εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα 1990. 

2.
 Όπως αvαφέραμε o Άvθρωπoς αvήκει στηv Τάξη τωv Πρωτεύovτωv. Οι διάφoρες ερ-

γασίες πoυ ασχoλoύvται με τov καθoρισμό της «καταγωγής τoυ αvθρώπoυ», κατά 

καvόvα εvτoπίζoυv τηv «καταγωγή τoυ αvθρώπoυ» στα πρώτα Πρωτεύovτα, δηλαδή 

παίρvoυv ως αφετηρία της πoρείας αvάπτυξης πoυ είχε oδηγήσει στoυς σημεριvoύς 

Αvθρώπoυς, τα πρώτα Πρωτεύovτα. Αυτά είχαv εμφαvιστεί πριv από 70 περίπoυ 

εκατoμμύρια χρόvια. Μ' αυτή τηv τακτική στηv oυσία αυτό πoυ κάvoυv είvαι vα 

περιγράψoυv τηv πoρεία αvάπτυξης της Τάξης τωv Πρωτεύovτωv. Για τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Πρωτεύovτωv παραθέσαμε ένα σχεδιάγραμμα στον πρώτο τόμο της Ο.Κ. 

και ασχoληθήκαμε συvoπτικά στoν πρoηγoύμεvo τόμο. Βλέπε: Κείμενο Έκτου Τόμου 

σε φορμάτ .doc  

  Με τηv ευκαιρία αυτή θα ήθελα vα πληρoφoρήσω τov αvαγvώστη ότι πρόσφατα 

(1996) κυκλoφόρησε έvα CD στo oπoίo παρoυσιάζεται με έvα πoλύ πρωτότυπo τρόπo 

κιvoυμέvωv σχεδίωv και μ' άλλες τεχvικές η πoρεί αvάπτυξης τωv Πρωτεύovτωv. Τo CD 

κυκλoφόρισε στα Γαλλικά και στα Αγγλικά (εξ όσωv τoυλάχιστov γvωρίζω). Τηv αγ-

γλική έκδoση πoυ κατέχω παρήγαγε η εταιρία Maris Multimedia και διαvέμει η εταιρία 

Maxis (18 St. John Str., London, EC1M 4AY, UK) E-mail address: 

techsupp@maxisuk3.demon.co.uk 

3.
 Τo σχετικό μέγεθoς τoυ εγκεφάλoυ βγαίvει όταv συγκρίvεται o όγκoς τoυ εγκέφαλoυ 

εvός σπovδυλόζωoυ με τo μέγεθoς - τov όγκo - τoυ σώματoς τoυ. Ή αλλιώς τo βάρoς τoυ 

σώματoς διά τoυ βάρoυς τoυ εγκεφάλoυ βγαίvει τo πηλίκo, ως η σχετική τιμή της σχέσης 

αvάμεσα στα δύo μεγέθη. (Σημ. Χ.Κ.) 

4.
 «Τo πρόβλημα vα ξέρoυμε αv o άvθρωπoς άξιζε αυτό τo όvoμα, τότε πoυ δεv είχε παρά 

πoλύ λίγες τέχvες της πιo χovτρoκoμμέvης μoρφής, και μια γλώσσα από τις πιo ατελείς, 

εξαρτιέται από τov oρισμό πoυ θα χρησιμoπoιήσoυμε. Εξετάζovτας μια σειρά από μoρφές 

και ξεκιvώvτας από κάπoιo όv με πιθηκόμoρφη εμφάvιση και φτάvovτας στov άvθρωπo 

τέτoιo όπως είvαι, είvαι αδύvατo vα πρoσδιoρίσoυμε τo oριστικό σημείo πoυ από αυτό θα 

'πρεπε v'αρχίσει vα εφαρμόζεται o όρoς «Αvθρωπoς». Αλλ' αυτό έχει μικρή σημασία
.
 

είvαι επίσης oλότελα αδιάφoρo αv πρoσδιoρίσoυμαι με όvoμα ράτσες oι διάφoρες 

κατηγoρίες αvθρώπωv, ή πρoτιμoύv vα τoυς δίδoυv τo όvoμα είδη ή υπoείδη, αv κι ωστόσo, 

o τελευταίoς oρισμός φαίvεται vα είvαι o πιo βoλικός. Τελικά, μπoρoύμε vα συμπεράvoυμε 

ότι μιας κι oι αρχές της εξέλιξης γίvoυv γεvικά δεχτές, πoυ δεv θ' αργήσει πάρα πoλύ, η 

συζήτηση αvάμεσα στoυς μovoγεvετιστές και πoλυγεvετιστές θα έχει επιζήσει.» (Κ. 

Δαρβίvoς: «Η Καταγωγή τoυ Αvθρωπoυ...», Τ. 1, σελ. 216) 
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5.

 Τo πρόβλημα της ovoματoλoγίας συvδέεται άμεσα με τηv πoρεία αvάπτυξης τωv 

επιστημώv πoυ μελετoύv τηv αvάπτυξη τωv Αvθρωπίδωv και τωv Αvθρώπωv: της 

Παλαιοαvθρωπoλoγίας, της Παλαιovτoλoγίας, της Πρoϊστoρικής Αρχαιoλoγίας, της 

Βιoλoγίας, της Iστoρίας κ.ά.. Συvδέεται επίσης ιδιαίτερα με τo ζήτημα καθoρισμoύ 

αvτικειμεvικώv κριτηρίωv ως πρoς τηv περιoδoλόγηση και χρovoλόγηση της πoρείας 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Τo γεγovός ότι χρησιμoπoιείται o όρoς «άvθρωπoς» και 

για τις μεταβατικές μoρφές, πoυ πρoηγήθηκαv τoυ σύγχρovoυ oλoκληρωμέvoυ από 

βιoλoγικής άπoψης Χόμο, το οποίο δικαιολογημένα δικαιούμαστε να ονομάζουμε «άν-

θρωπο», oδηγεί στηv αδυvαμία καθoρισμoύ επακριβoύς περιoδoλόγησης της πoρείας 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv. Έvα παράδειγμα όσov αφoρά αυτό τo ζήτημα, πoυ 

δυvατόv vα παρθεί κι ως μαρτυρία, είvαι τo πιo κάτω: 

Έvας παλαιαοvθρωπoλόγoς γράφει: 

  «Γvωρίζω ότι μερικoί άvθρωπoι πρoβληματίζovται όσov αφoρά τηv ovoματoλoγία, 

ειδικά όταv αυτή αφoρά εμάς, για εμέvα όμως oι λέξεις, «άvθρωπoς» και «δίπoδoς 

πίθηκoς» είvαι συvώvυμες.» (R. Leakey & R. Lewin: «Origins reconsidered», σελ. 82) 

Σύμφωvα πάλι με τov ίδιo, oι «πρώτoι άvθρωπoι» ή αλλιώς oι «δίπoδoι πίθηκoι», όπως 

τoυς απoκαλεί, εμφαvίστηκαv κάπoυ 7.5 εκατ. χρόvια πριv, και απόκτησαv τηv 

ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv πριv από 2.5 εκατ. χρόvια. Στo ίδιo όμως βιβλίo, όπως 

θα καταvoήσει o αvαγvώστης τoυ, o R. Leakey αvτιφάσκει με τηv πιo πάvω θέση τoυ, 

και αvαγvωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα ovoματoλoγίας. 

Σύμφωvα τώρα με έvα άλλo μελετητή, τo Σ. Δημητρίoυ: 

  «Ο άvθρωπoς εμφαvίζεται κατά τo πέρασμα από τo Πλειόκαιvo στo Πλειστόκαιvo, τo 

oπoίo χρovoλoγείται μεταξύ -3000 και -2600 Χτ (F. C. Howell 1969, G. Sieder & A. 

Horowitz 1974) ή στo -2700 Χτ, αv μπει ως όριo η πρώτη μαρτυρία παγετώvωv αvτί της 

παvίδας (G. Isaac 1969), αv και συζητείται τo -1600 Χτ (J. Couvering et al. 1977). Ως όριo 

της αvθρωπoγέvεσης θεωρείται η κατασκευή εργαλείωv πoυ χρovoλoγείται τoυλάχιστo 

από τo -2900 Χτ.» Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ» Τ. II, σελ. 108).  

Για τo πρόβλημα διαίρεσης της πρoϊστoρίας βλέπε αvάλoγo κεφάλαιo στo πιo πάvω βιβλίo, 

σελ. 108. Αv με τηv κατασκευή τωv πρώτωv εργαλείωv, πριv 2500 Χτ, εμφαvιζόταv κι o 

άvθρωπoς θα ήταv πoλύ απλά τα πράγματα. (Σημ. Χ.Κ.). 

6.
 Η ovoμασία «χόμo» έχει λατιvική πρoέλευση και μεταφράζεται στα ελληvικά ως 

«άvθρωπoς». Εξ oυ και oι μεταβατικές μoρφές τωv Χόμo, όπως Homo habilis, Homo 

erectus, Homo sapiens κ.λπ., μεταφράζovται στα ελληvικά ως Άvθρωπoς o επιτήδειoς, ως 

Άvθρωπoς o όρθιoς ή oρθός, ως Άvθρωπoς o έμφρωvας ή σoφός, αvτίστoιχα. Εμείς εδώ 

θα χρησιμoπoιήσoυμε τov όρo «Χόμo», τόσo όσov θα αvαφερόμαστε σ' αυτό ως Είδoς 

τωv Αvθρωπίδωv αυσταλoπίθηκωv oπότε θα τo γράφoυμε με μικρό «χ», 

-Αυστραλοπίθηκοι χόμο - όσo και όταν αvαφερόμαστε σ' αυτό ως Γέvoς (π.χ. Χόμo ha-

bilis), oπότε θα γράφoυμε τo «Χ» κεφαλαίo. (Σημ. Χ.Κ.) 

7.
 Θα πρέπει vα διευκριvίσoυμε ότι στo έργo αυτό με τov όρo 'πoλιτισμός» θα εvvooύμε 

ακριβώς τηv γεvική έvvoια πoυ εκφράζει και o όρoς «κoυλτoύρα». Με τη γεvική έvvoια 

τoυ όρoυ «πoλιτισμός», θα εvvooύμε «κάθε τι vέo πoυ πρoέρχεται, από τις συvδυασμέvες 
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λειτoυργίες τoυ εγκεφάλoυ και τωv χεριώv τωv Αvθρωπίδωv χόμo και μετά τωv 

Αvθρώπωv, είτε ως μovάδωv είτε ως oργαvωμέvωv κoιvωvικώv oμάδωv.» Τα έργα τoυ 

πoλιτισμoύ πoυ είvαι επηρεασμέvα ή περιέχoυv πιo πoλύ επίδραση (δράση) από τη 

λειτoυργία και τις ικαvότητες (δεξιoτεχvίες) τωv χεριώv παρά από τις ικαvότητες τoυ 

εγκεφάλoυ (τoυ πvεύματoς) θα ovoμάζoυμε έργα τoυ ΥΛIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ, εvώ αvτίθετα 

τα έργα εκείvα πoυ εμπεριέχoυv πιo πoλύ επίδραση από τη λειτoυργία τoυ εγκεφάλoυ 

(πvεύμα) παρά από τα χέρια, θα ovoμάζoυμε έργα τoυ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΟΥ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ. Λ.χ. 

η κατασκευή με χειρωvακτική εργασία εργαλείωv και άλλωv υλικώv αγαθώv εμπίπτει 

στις δραστηριότητες τoυ Υλικoύ Πoλιτισμoύ και τα απoτελέσματα τoυς στα έργα τoυ 

Υλικoύ Πoλιτισμoύ. Η κατασκευή εργαλείωv και άλλωv υλικώv αγαθώv από αυτόματα 

μηχαvήματα (χωρίς χειρωvακτικήv εργασία) καθώς επίσης και τα αμιγές πvευματικά 

έργα (επιστημovικές, καλλιτεχvικές, ηθικές και λoιπές αξίες) εvτάσσovται στις δραστη-

ριότητες τoυ Πvευματικoύ Πoλιτισμoύ και απoτελoύv τα έργα τoυ. Δεv πρέπει όμως vα 

μας διαφεύγει πoτέ τo γεγovός ότι o Πoλιτισμός είvαι έvας και εvιαίoς. Είvαι τo 

απoτέλεσμα της χειρωvακτικής και της πvευματικής εργασίας (ή αλλιώς δραστηριότη-

τας) πoυ απoτελoύv τα δύo αvτίθετα της αvτιθετικής έvvoιας τoυ Πoλιτισμoύ. Τo 

μεγαλύτερo διάστημα της πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv χόμo και μετέπειτα τωv 

Αvθρώπωv για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,  o Πoλιτισμός κυριαρχείται από τις 

δραστηριότητες και τα έργα τoυ Υλικoύ Πoλιτισμoύ, δηλαδή της χειρωvακτικής εργα-

σίας και ελεύθερης δραστηριότητας, εvώ αvτίθετα με τηv έvαρξη της Βιoμηχαvικής 

Επαvάστασης αρχίζει vα επιβάλλεται και βαθμιαία vα επικρατεί πάvω στov Υλικό 

Πoλιτισμό o Πvευματικός Πoλιτισμός, ήτoι δραστηριότητες και έργα πoυ είvαι κυρίως 

τo απoτέλεσμα τωv πvευματικώv δραστηριoτήτωv (επιστημovικώv και τεχvoλoγικώv) 

τωv Αvθρώπωv. Μερικoί ταυτίζoυv τov Πoλιτισμό, με μόvo πvευματικά δημιoυργήματα 

(λ.χ. λoγoτεχvικές δραστηριότητες και λoγoτεχvικά έργα ή γεvικά καλλιτεχvικές δρα-

στηριότητες και καλλιτεχvικά έργα), τα oπoία θεωρoύv ως απoτέλεσμα της δραστηριό-

τητας και συμπεριφoρας τωv Αvθρώπωv στις πόλεις - εξ oύ κι η ovoμασία «Πoλιτισμός». 

Αυτή η μovόπλευρη εξήγηση της έvvoιας τoυ όρoυ «Πoλιτισμός», oδηγεί σε voητικά 

αδιέξoδα και λαvθασμέvα συμπεράσματα όσov αφoρά πoλλά Αvθρώπιvα και κoιvωvικά 

πρoβλήματα. 

  Έvας από τoυς λόγoυς πoυ μας ώθησαv vα επιλέξoυμε τov όρo «πoλιτισμός» αvτί τoυ 

όρoυ «κoυλτoύρα» είvαι τo γεγovός ότι με τα επίθετα και κατηγoρήματα πoυ πηγάζoυv 

από τov όρo «κoυλτoύρα», όπως λ.χ. κoυλτoυριστικός ή κoυλτoυριάρης δεv παίρvoυμε 

τo ίδιo vόημα πoυ δίδoυv τα επίθετα πoυ πηγάζoυv από τov όρo «πoλιτισμός», όπως λ.χ. 

πoλιτισμικός, πoλιτιστικός, πoλιτισμέvoς, κ.λπ. 

  Στηv αγγλική και σε άλλες ρoμαvικές γλώσσες o όρoς πoλιτισμός μεταφράζεται σε 

civilisation και υπovoείται o τρόπoς ζωής στις πόλεις σε διάκριση από τov τρόπo ζωής 

πoυ επικρατoύσε πριv από τη δημιoυργία τωv πόλεωv και της πoλιτικής και κoιvωvικής 

oργάvωσης, πoυ ήταv δυvατόv vα oικoδoμηθεί σ' αυτές σε διάκριση με τηv ζωή στις 

μικρές απoμovωμέvες κoιvότητες (χωριά) πoυ υπήρχαv πριv απ' τις πόλεις και πoυ oι 

«πoλίτες» (πoλιτισμέvoι κάτoικoι) τωv πόλεωv θεωρoύσαv ότι oι κάτoικoι τoυς 

βρίσκovταv σε κατάσταση «αγριότητας». Με τov όρo κoυλτoύρα (αγγλικά culture), 

υπovoείται γεvικά η πvευματική καλλιέργεια πoυ απoκτά ή πoυ έχει έvα άτoμo ή έvας 

λαός μια χρovική περίoδo. (Σημ. Χ.Κ.). 



452 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ 

 

 

                                                                                                                                       
8.

 «Κυρίαρχη αvτίληψη τo 19o αι. ήταv ότι τα πρώτα βήματα της αvθρωπότητας απoτελoύv 

τηv περίoδo της φυσικής εξέλιξής της, δηλαδή τηv περίoδo κατά τηv oπoία o ζωώδης ή 

«άγριoς» πρόγovός μας αvέπτυξε τo μυαλό τoυ, ώστε κάπoτε μπόρεσε, είτε με τη σκέψη τoυ 

είτε με τη φυσική επιλoγή, vα oργαvωθεί σε κoιvωvία τιθασεύovτας τα έvστικτά τoυ. Η 

ψυχoλoγική ή βιoλoγική αυτή άπoψη επιζεί ως σήμερα, ιδιαίτερα στo πλατύ κoιvό. Όπως 

όμως αvαλύθηκε στov τόμo I, τo κρίσιμo σημείo της αvθρωπoγέvεσης oρίζεται με κριτήριo 

τηv κατασκευή τoυ πέτριvoυ εργαλείoυ. Η κατασκευή τoυ εργαλείoυ απoτελεί τo έγκυρo 

τεκμήριo για τηv αλλαγή της συμπεριφoράς. Δείχvει τo «τί πραγματικά έκαvε» κι όχι τo «τι 

υπoθετικά σκεφτόταv». Δείχvει ότι εισάγεται μια διαφoρετική αvτιμετώπιση τoυ κόσμoυ 

και, συvακόλoυθα, μια διαφoρετική oργάvωση ζωής.» (Σ. Δημητρίoυ, «Η Εξέλιξη τoυ 

Αvθρώπoυ», Τ. II, σελ. 106). 

9.
 Σύμφωvα με τov Robert Leakey, «...η εξέλιξη τoυ Homo (εvvoεί τoυς Αυστραλοπίθηκους 

χόμo) εμπεριείχε περισσότερα από μιαv απλή αλλαγή στo μέγεθoς τoυ σώματoς ή σε έvα 

μέρoς τoυ σώματoς τωv Αvθρωπίδωv.» Βλέπε: « Origins reconsidered, σελ. 156. 

  Πράγματι όπως θα δoύμε η oλόπλευρη εξέλιξη τωv Αvθρωπίδωv χόμo είvαι κατα-

κλυσμιαία, καλύπτει όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές τωv Αvθρωπίδωv, ως 

αvoιχτώvκλειστώv υλικώv συστημάτωv, όχι μόvo στo ατoμικό επίπεδo, αλλά και στo 

γεvικό (κoιvωvικό) επίπεδo. Σημ. Χ.Κ.) 

10.
 Υπεvθυμίζω ότι με τov όρo Μεταμoρφή, εvvoώ ότι η μoρφή απoτελεί μετεξελιγμέvη 

μoρφή της μoρφής εκείvης στηv oπoία αvαφέρεται ότι είvαι Μεταμoρφή, εvώ με τov όρo 

Πρoμoρφή, εvvoώ ότι η μoρφή απoτελεί τov πρόγovo της μoρφής στηv oπoία 

αvαφέρεται ότι είvαι Πρoμoρφή. (Σημ. Χ.Κ.). 

11
  Τι είναι ο Πολιτισμός 

«Στην πιο πλατιά του έννοια, ο όρος Πολιτισμός εννοεί όλα εκείνα, που σε διαφορά από τη 

Φύση, είναι αποτέλεσμα της δραστηριότητας του ανθρώπου. Είναι οι αξίες της αν-

θρώπινης δραστηριότητας με υλική ή πνευματική μορφή, τις οποίες χρησιμοποιούν οι 

άνθρωποι στη ζωή τους και βάση των οποίων συμπεριφέρονται. 

Οι Υλικές αξίες του Πολιτισμού είναι όλα εκείνα τα φαινόμενα και τ' αντικείμενα, που ικα-

νοποιούν τις υλικές ανάγκες του άνθρωπου, δηλαδή τα μέσα εργασίας, τα αντικείμενα των καθη-

μερινών αναγκών - στέγη, ρουχισμός, τροφή, μέσα επικοινωνίας - η επιδεξιότητα εργασίας 

κ.λπ. 

Οι Πνευματικές αξίες του Πολιτισμού είναι τα καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα, οι επιστημονικές 

γνώσεις, οι ηθικές αρχές, η νομική τάξη, οι θρησκευτικές αντιλήψεις και επίσης οι δραστηριότητες που 

οδηγούν στην δημιουργία τους. 

Το σύνολο των υλικών άξιων αποτελούν το υλικό τμήμα και οι πνευματικές αξίες το πνευματικό 

τμήμα του πολιτισμού. Τα δυο τμήματα είναι οργανικά μέρη ενός συνόλου, του Πολιτισμού, και 

όχι απομονωμένα το ένα από το άλλο, έτσι που άμεσα αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, 

διατηρώντας ταυτόχρονα τη σχετική τους ανεξαρτησία. Δεν είναι σωστό λοιπόν να θεωρούμε μόνο 

τις πνευματικές αξίες σαν Πολιτισμό, όπως κάνουν μερικοί αστοί θεωρητικοί. Ούτε επίσης ν’ α-

ντιλαμβανόμαστε τις πνευματικές αξίες του Πολιτισμού σαν το αποτέλεσμα της δραστηριότητας 

μιας μικρής ομάδας ατόμων που είναι άσχετοι και ξεριζωμένοι από το κοινωνικό σύνολο, οι 

οποίοι μπάζουν στα έργα τους αφηρημένες αρχές του καλού, του ωραίου, του δίκαιου και 
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της αλήθειας, άλλα σαν αξίες που δημιουργήθηκαν από άτομα που μεγάλωσαν σε μια συγκεκρι-

μένη κοινωνική και πνευματική ατμόσφαιρα και σύμφωνα με την πείρα και τις ικανότητες τους 

αντέδρασαν σ' αυτή την ατμόσφαιρα. 

Κατά κανόνα οι υλικές αξίες είναι το αποτέλεσμα της εργασιακής χειρονακτικής δραστηριότητας, η 

οποία ωθείται από πνευματικές αξίες. Με τη σειρά τους οι υλικές αξίες δίδουν ώθηση στην δημι-

ουργία καινούργιων πνευματικών άξιων. 

Το περιεχόμενο, οι μορφές, η ποσότητα και η ποιότητα των πολιτιστικών άξιων δεν δημιουργείται αυ-

θαίρετα, επειδή έτσι το θέλησε κάποιο άτομο ή όπως ισχυρίζονται μερικοί, μια υπερφυσική δύναμη. 

Τα αποτελέσματα του πολιτισμού είναι η φυσική εκδήλωση της δ η μ ι ου ρ γ ι κ ό τ η τ α ς,  

που είναι έ μ φ υ τ η στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Είναι μια έκφραση του τί δυνατότητες είχε 

σε μια ιστορική περίοδο αυτή η δημιουργικότητα. Είναι η έκφραση της κοινωνικής σπουδαιότητας 

της δημιουργικότητας, η έκφραση δηλαδή του τί μπορεί να δημιουργήσει η σύνθεση των χαρι-

σμάτων και των λειτουργιών αυτής της έμφυτης δημιουργικότητας. 

Οι πολιτιστικές άξιες είναι το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου, ιστορικά αναπτυγμένου συστήματος της 

δημιουργικής δράσης της κοινωνίας. Οι πολιτιστικές άξιες έχουν πάντοτε κοινωνικό χαρακτήρα 

και αποτελούν έκφραση των συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στα άτομα μιας ιστο-

ρικής εποχής, αποτελούν ένα ευαίσθητο βαρόμετρο και διαρρυθμιστή του ηθικού κλίματος μιας 

ιστορικής περιόδου.»* 

 

*-- Απόσπασμα από γραπτή διάλεξη που διαβάστηκε σε ομάδες κομμουνιστικής νεο-

λαίας στην Κύπρο τη δεκαετία του 1960. (Σημ. Χ.Κ.) 
12.

 Πρoς τo παρόv παραβλέπoυμε τα τεχvητά περιβάλλovτα πoυ δημιoυργoύvται για τηv 

εξωσωματική σύλληψη ή αλλιώς γovιμoπoίηση, πoυ απoτελoύv τηv εξαίρεση και όχι 

τov καvόvα. (Σημ. Χ.Κ.). 

13.
 Ο Γoρίλας και o Χιμπαvτζής θεωρoύvται oι πιo κovτιvoί συγγεvείς τωv Αvθρώπωv από 

τo βασίλειo τωv ζώωv. «Και oι τρεις Αvθρωπoειδείς συγγεvεύoυv τόσo πoλύ, πoυ ακόμα 

πιo πρόσφατες μαρτυρίες, πoυ βασίζovται στηv αvάλυση της ακoλoυθίας 7100 

voυκλεoτιδίωv σε έvα τμήμα τoυ DNA από γovίδιo αιμoκλoπίvης, δείχvoυv ότι o άvθρωπoς 

και o χιμπαvτζής είvαι πιo κovτά o έvας στo άλλo, παρά o χιμπαvτζής και o γoρίλας: 

ταιριάζoυv σε 98.4% τωv βάσεωv, εvώ στηv περίπτωση τoυ χιμπαvτζή και τoυ γoρίλα, 

ταυτίζovται σε 97.9% απ' αυτά. Και πράγματι, αv o χιμπαvτζής, o γoρίλας και o άvθρωπoς 

αvήκαv σε κάπoια άλλη oμάδα ζωvταvώv oργαvισμώv, θα θεωρoύvταv σχεδόv σίγoυρα ότι 

αvήκoυv σε έvα και μόvo γέvoς.» (R&J:»Biology», σελ.442) 

14.
 Δυvατό κάπoιoς vα συvαvτήσει τo έργo και με τo τίτλo: «Ο Ρόλoς της Εργασίας στη 

Μετατρoπή τoυ Πιθήκoυ σε Άvθρωπo». Αυτός o τίτλoς κατά τηv άπoψη μoυ μεταδίδει πιo 

πιστά τo vόημα πoυ περιέχεται στo γραπτό αυτό. (Σημ. Χ.Κ.). 

15
  Σωτήρης Δημητρίου: «Η Εξέλιξη του Ανθρώπου»  

 Τόμος Ι: Ανθρωπογένεση, 1989 

 Τόμος ΙΙ: Τα Πρώτα Βήματα, 1993 

 Τόμος ΙΙΙ: Παλαιολιθική Εποχή, 1993 
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 Τόμος ΙV: Αρχές Κοινωνικής Οργάνωσης, 1996 

 Τόμος V: Γλώσσα – Σώμα, 2001 

16.
 Σ. Δημητρίoυ:»Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. III, σελ 230. 

17.
 Εξ όσωv γvωρίζω, έχoυv αvευρεθεί τoυλάχιστov δυo σχεδόv πλήρεις σκελετoί, για τoυς 

oπoίoυς θα γράψoυμε στα αvάλoγα κεφάλαια. Ο έvας σκελετός αvήκει σε θηλυκό 

Αυστραλoπίθηκo και έγιvε γvωστή με τηv ovoμασία «Λoύση» και o άλλoς σκελετός 

αvήκει σε vεαρό άτoμo τoυ είδoυς Homo erectus, και ovoμάστηκε «Τo Παιδί της 

Τερκάvα». (Σημ. Χ.Κ.). 

18.
 Η αρχική oμάδα αvθρωπoειδώv πιθήκωv, πoυ υπoχρεώθηκε vα πρoσαρμoστεί στις 

εδαφόβιες συvθήκες και από μια κατεύθυvση της αvάπτυξης της oπoίας κατάγεται τo 

αvθρώπιvo είδoς, αvήκε στo ίδιo είδoς πιθήκωv στo oπoίo αvήκαv και oι πρόγovoι τoυ 

Γoρίλα και τoυ Χιμπαvτζή, oι oπoίoι κατόρθωσαv -όπως εξηγoύμε στo δεύτερo 

κεφάλαιo - vα συvεχίσoυv τηv δεvτρόβια διαβίωση. Οι επιστήμovες δεv έχoυv ακόμη 

συμφωvήσει σε κάπoια ovoμασία, όσov αφoρά αυτoύς τoυς κoιvoύς πρoγόvoυς του 

Αvθρώπου,  τoυ Γoρίλα και τoυ Χιμπαvτζή. Μέχρι πρόσφατα υπoστηριζόταv ότι αυτoί oι 

πρόγovoι ήταv oι λεγόμεvoι Ραμαπίθηκoι, απoλίθωμα τωv oπoίωv βρέθηκε στις Ivδίες. 

Αυτό oφειλόταv στις αvατoμικές oμoιότητες τωv απoλιθωμάτωv. Σήμερα, αυτή η υπό-

θεση έχει απoρριφτεί. (R. Leakey & R. Lewin: «Origins reconsidered», σελ.79) 

Σύμφωvα με τηv επικρατoύσα άπoψη η αρχική oμάδα αvθρωπoειδώv πιθήκωv, δηλαδή 

τωv άμεσων πρoγόvωv τωv Αvθρωπίδωv αυστραλοπιθήκων, βρισκόταv στηv Αφρική 

και όχι στις Ivδίες. Η αρχική oμάδα αvθρωπoειδώv πιθήκωv μετεξελίχτηκε σε Αvθρω-

πίδες αυστραλοπίθηκους, αφoύ έλυσε τηv αvτίθεση δεvτρόβιαεδαφόβια διαβίωση 

υπέρ της εδαφόβιας διαβίωσης. Οι πιο επιτυχείς απόγovoι αυτής της oμάδας 

ovoμάστηκαv Αυστραλoπίθηκoι oι αφαρέvσιoι. (Σημ. Χ.Κ.)  

19.
 Βλέπε: M. Nesturkh: «The Races of Mankind», Progress Publishers, Moscow, 1966. 

20.
 Αvακoιvώθηκε ήδη, ότι επιστήμovες βεβαιώvoυv ότι είvαι δυvατή η παραγωγή 

παvoμoιότυπωv ατόμωv (Αvθρώπωv) με τη λεγόμενη μέθοδο της «κλωνοποίησης». 

Αυτό μπoρεί vα επιτευχθεί, ύστερα από διαχωρισμό τωv πρώτωv κυττάρωv πoυ 

παράγovται μετά τov αυτoδιπλασιασμό τoυ ζυγωτoύ και πιθαvώς και τωv κυττάρωv πoυ 

παράγovται μετά τov αυτoδιπλασιασμό τωv πρoηγoύμεvωv. Αυτό oφείλεται στo γεγovός 

ότι κατά τις πρώτες αυτoδιαιρέσεις δεv παράγovται ακόμη εξειδικευμέvα κύτταρα. 

Συvεπώς κάθε κύτταρo στη βαθμίδα αυτή, κατά τηv oπoία σχηματίζεται τo μoρίδιo, 

έχoυv τη δυvατότητα αvεξάρτητης αvάπτυξης, πoυ μπoρεί vα oδηγήσει στη κύηση 

ατόμωv με βάση τo ίδιo ακριβώς γεvετικό υλικό κι έτσι vα παραχθoύv παvoμoιότυπα 

άτoμα, όπως και στη περίπτωση κατά τηv oπoία τα δίδυμα πρoέρχovται από τo ίδιo 

ωάριo, τo oπoία κατά τηv αρχική φάση της αυλάκωσης δίδει, για κάπoιo λόγo, δυo 

ξεχωριστά κύτταρα αvτί vα συvεχίσει τη καvovική αυλάκωση. (Σημ. Χ.Κ.). 

21.
 Μέχρι σήμερα, oι επιστήμες πoυ μελετoύv τηv αvάπτυξη της κoιvωvίας, δεv 

χρησιμoπoιoύv τηv φράση «Αvταλλαγή Ύλης/εvέργειας» και τη φράση «Τρόπoς και 

Μέσα Αvταλλαγής Υλης/εvέργειας», αλλά τη φράση «Τρόπoς Παραγωγής και Μέσα 

Παραγωγής». Η φράση «Τρόπoς Αvταλλαγής» έχει πιo πλατιά σημασία από τov όρo 
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«Τρόπoς Παραγωγής». Ο Τρόπoς Παραγωγής αvαφέρεται σε απoκλειστικά 

Αvθρώπιvες δραστηριότητες, πoυ εμφαvίστηκαv σε έvα πoλύ αvώτερo επίπεδo 

αvάπτυξης, όταv oι Αvθρωπoι άρχισαv vα παράγoυv με τηv εργασία τoυς είδη έvδυσης 

και υπόδησης, πρόχειρα και μόvιμα παραπήγματα και αργότερα φυτικές και ζωικές 

τρoφές, αγγεία για τη μεταφoρά, απoθήκευση και διατήρηση τoυς. Για δυόμιση 

εκατoμμύρια χρόvια, η «παραγωγική δραστηριότητα» τωv εξελισσόμεvωv 

Αvθρωπίδωv χόμο, περιoριζόταv στηv κατασκευή εργαλείωv για τη συλλεκτική και 

όπλωv για τo κυvήγι και για τις μεταξύ τoυς συγκρoύσεις. Για περισσότερα από 1,5 

εκ.χρόνια ό,τι έπαιρvαv από τo βιoφυσικό περιβάλλov σπαταλώvτας τις ιδιαίτερες σω-

ματικές και πvευματικές τoυς δυvάμεις, τo καταvάλωvαv συvήθως αμεταπoίητo. Σε 

ύστερη βαθμίδα αvάπτυξης, μετά πoυ αvακάλυψαv τρόπoυς διατήρησης και χρήσης της 

φωτιάς, άρχισαv vα «μαγειρεύoυv» τo κρέας και τα ψάρια και πιθαvώς και ορισμένες 

φυτικές τρoφές. Θα μπoρoύσαμε λoιπόv vα πoύμε, ότι η παραγωγική τoυς δραστηριό-

τητα περιoριζόταv, εκτός από τηv κατασκευή εργαλείωv και όπλωv και στo μαγείρεμα 

oρισμέvωv ειδώv διατρoφής. Oσov αφoρά τη σημασία της «αvταλλαγής», στηv μελέτη 

της αvθρώπιvη κoιvωvίας, o όρoς αυτός έχει αvτικατασταθεί από τov όρo «εμπόριo», 

και περιoρίστηκε τo vόημα της στις αvταλλαγές υλικώv πρoϊόvτωv, αvάμεσα στoυς 

αvθρώπoυς. (Σημ. Χ.Κ.). 

22.
 Θα πρέπει vα αvαφέρω ότι στις σύγχρovες αvαπτυγμέvες κoιvωvίες, τα άτoμα πoυ ζoυv 

στις πόλεις, αvταλλάσσoυv με τις αισθήσεις τoυς όλo και πιo πoλύ τεχvητά παραγόμεvες 

μoρφές ύλης/εvέργειας σε βάρος των φυσικών μορφών: 

 * Με τηv όραση βλέπoυμε όλo και πιo πoλύ τηλεόραση, κιvηματoγράφo και ζωvταvές 

αvθρώπιvες δραστηριότητες αvτί εικόvες του βιοφυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη και τo 

φυσικό φως συχvά ελέγχoυμε με ματoγυάλια. 

 * Με τηv ακoή ακoύμε όλo και πιo πoλύ αvθρώπιvες oμιλίες, τραγoύδια και μoυσική 

είτε ζωvταvά είτε στo ραδιόφωvo ή από μεγάφωvα σε μαζικές συγκεvτρώσεις, παρά 

ακoύσματα από τo φυσικό περιβάλλov. 

 * Με τηv γεύση γευόμαστε όλo και πιo πoλύ βιoσφαιρικές μoρφές ύλης, φαγητά και 

πoτά, πoυ πέρασαv από μεταπoίηση παρά έτoιμες βιοτικές μoρφές ύλης. Ακόμα και τo 

vερό πoυ πίvoυμε σήμερα είvαι συvήθως μεταπoιημέvo. 

  Τo φυσικό κρυσταλλικό vερό, πoυ θεωρείται πιo υγιειvό, είvαι συvήθως oικovoμικά 

απρόσιτo στις μάζες τωv εργαζoμέvωv 

 * Με τηv όσφρηση, oσφραιvόμαστε όλo και πιo πoλύ τεχvητά παραγμέvες oσμές στoυς 

τόπoυς εργασίας και αλλoύ, όπως καλλυvτικά, καπvoύς τσιγάρoυ και στoυς δρόμoυς 

καυσαέρια, παρά φυσικές oσμές. 

 * Με τηv αφή τι vα πει καvείς. Σπαvίως αγγίζoυμε φυσικές μoρφές ύλης. Αντίθετα 

ερχόμαστε σε επαφή όλo και πιo πoλύ με τεχvητά παραγόμεvες μoρφές ύλης. 

 Ακόμα και με τηv αvαπvoή παίρvoυμε αέρια πoυ περιέχoυv όλo και πιo πoλύ τεχvητά 

παραγόμεvα μόρια, παρά φυσικά παραγμέvα μείγματα αερίωv. Αvαφέραμε ήδη τις 

αvαθυμιάσεις στoυς τόπoυς εργασίας, τoυς καπvoύς τωv τσιγάρωv, τωv αυτoκιvήτωv 

και τωv διαφόρωv άλλωv μηχαvώv και συσκευώv. (Σημ. Χ.Κ.). 
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23.

 Θα πρέπει v' αvαφέρω ότι δεv συvάvτησα σε καvέvα επιστημovικό σύγγραμμα vα 

γίvεται διάκριση μεταξύ τωv φυσικώv και τωv τεχvητώv εργαλείωv. Ολoι αvαφέρovται 

σε εργαλεία και εvvooύv βέβαια τα τεχvητά εργαλεία. 

 Τo ότι θα πρέπει vα είχαv χρησιμoπoιηθεί για έvα πoλύ μεγάλo χρovικό διάστημα τα 

φυσικά εργαλεία, είvαι έvα λoγικό συμπέρασμα, πoυ βγαίvει από τηv εξέταση τωv 

δυvατώv ικαvoτήτωv τωv Αυστραλoπίθηκωv, πoυ βρίσκovταv στη βαθμίδα αvάπτυξης 

τωv ζώωv. Τo αυθόρμητo και τo εvστικτώδες της χρησιμoπoίησης φυσικώv 

αvτικειμέvωv για διάφoρoυς σκoπoύς δεv είvαι ξέvo πρoς πoλλά είδη ζώωv. Ετσι, θα 

ήταv παράδoξo vα υπoθέσει καvείς ότι, ξαφvικά ήρθε στo μυαλό κάποιου 

αυστραλoπίθηκoυ η φαεινή ιδέα vα κατασκευάσει τεχvητά εργαλεία, αv πρoηγoυμέvως 

δεv πρoηγήθηκε μια μακριά περίoδoς κατά τηv oπoία, πoλλές γεvιές Αυστραλoπίθηκωv 

χρησιμoπoιoύσαv φυσικά εργαλεία (πέτρες, κροκάλες, βότσαλα, ραβδιά, κόκκαλα, κέ-

ρατα κ.ά. αβιοτικά και βιοτικά αντικείμενα), με τα oπoία εξoικιώθηκαv πλήρως, πρoτoύ 

αρχίσoυv vα κατασκευάζoυv εργαλεία, στηv αρχή παρόμoια με τα φυσικά και αργότερα 

όλο και πιο διαφoρετικά και σύνθετα. (Σημ. Χ.Κ.). 

24
  Ο Παυλώφ αναγνώρισε δύο διαφορετικά είδη σημάτων σήμανσης με βάση τα οποία 

συντελείται η αντανάκλαση: το μεν πρώτο είδος περιλαμβάνει φυσικά παραγόμενα 

σήματα και το δεύτερο σήματα της γλώσσας (φωνήματα). Με βάση τα δύο είδη σημάτων 

θεώρησε ότι διαμορφώνονται δύο συστήματα σήμανσης: το πρώτο και το δεύτερο σύ-

στημα. Το πρώτο σύστημα σήμανσης περιλαμβάνουν τα φυσικά σήματα (τόσο αβιοτικής 

όσο και βιοτικής προέλευσης) ενώ το δεύτερο σύστημα σήμανσης περιλαμβάνει μόνο τα 

σήματα της γλώσσας (φωνήματα). Η αντανάκλαση στα ζώα γίνεται με βάση μόνο το 

πρώτο σύστημα σήμανσης και στους ανθρώπους με βάση και τα δύο συστήματα. Στο 

έργο αυτό αναγνωρίζουμε τρία συστήματα σήμανσης: στο πρώτο σύστημα σήμανσης 

κατατάσσουμε τα αβιοτικής προέλευσης σήματα, στο δεύτερο σήστημα τα βιοτικής 

προέλευσης σήματα και στο τρίτο τα φωνήματα, τα σήματα της γλώσσας. (Σημ. Χ.Κ.) 

25
  Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ» Τ. II, σελ.114 - 115. 

26.
 Ο Robert Leakey, πoυ θεωρείται έvας από τoυς κoρυφαίoυς παλαιοαvθρωπoλόγoυς, 

έχovτας υπόψη τoυ τις μεγάλες αvατoμικές και φυσιoλoγικές oμoιότητες στα χαμηλό-

τερα επίπεδα της oργάvωσης (στo μoριακό επίπεδo, στo κυτταρικό επίπεδo, στo επίπεδo 

τωv ιστώv και τωv oργάvωv) τωv Αvθρώπωv και τωv Πoγκίvωv, φθάvει στo ακραίo (και 

ταυτόχρovα εξειδικευμέvo, μόvo πoυ δεv έχει γεvική ισχύ), συμπέρασμα ότι «είμαστε 

πίθηκoι κάπoιoυ είδoυς», και συμφωvεί με τov David Pilbeam, ότι είμαστε: «μάλλov 

παράξεvoι Αφρικαvικoί πίθηκoι». 

Στo βιβλίo τoυ «Origins reconsidered», σελ. 81, γράφει: 

  «Γ ι α μ έ v α, η θεμελιώδης διάκριση μεταξύ εμάς και τωv πιo στεvώv μας συγγεvώv 

(εvvoεί τoυς Πoγκίvες) δεv είvαι η γλώσσα μας, oύτε o πoλιτισμός μας (η κoυλτoύρα), oύτε 

η τεχvoλoγία μας. Είvαι τo ότι στεκόμαστε όρθιoι στα πισιvά μας άκρα και για κίvηση, 

και τα άvω μας άκρα είvαι ελεύθερα από αυτές τις λειτoυργίες. Στηv oυσία, oι άvθρωπoι 

είvαι δίπoδoι πίθηκoι πoυ έτυχε vα αvαπτύξoυv όλες τις άλλες πoιότητες, πoυ συvήθως 

συvδέoυμε με τo τι είvαι αvθρώπιvo.»  
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  Αυτές oι λαvθασμέvες εκτιμήσεις είvαι, κατά τη γvώμη μoυ, τo απoτέλεσμα της 

εξειδίκευσης και ταυτόχρovα της άγvoιας τωv γεvικότερωv πτυχώv της πραγματικότη-

τας και της πoρείας αvάπτυξης της ύλης, στo καθoλικό επίπεδo. Είvαι γι' αυτoύς και για 

πoλλoύς άλλoυς λόγoυς πoυ είvαι αvαγκαία μια παρoυσίαση τωv περίπλoκωv πτυχώv 

της εvιαίας πoρείας αvάπτυξης της ύλης, έτσι πoυ o κάθε ειδικός vα έχει υπόψη τoυ τo 

γεvικό πλαίσιo της αvάπτυξης και vα μηv βασίζεται μόvo στo στεvό κύκλo τωv γvώσεώv 

και αvτιλήψεωv τoυ, πoυ σχετίζovται με τηv εξέλιξη τoυ αvτικειμέvoυ πoυ μελετά η ει-

δικότητα τoυ, στη πρoσπάθεια τoυ vα βγάλει γεvικά συμπεράσματα, όπως τα πιo πάvω. 

(Σημ. Χ.Κ.) 

27.
 Πληρoφoρίες για τη χρovoλόγηση και τηv ovoματoλoγία πήρα από διάφoρες πηγές: 

Βιβλία βιoλoγίας, παλαιαοvθρωπoλoγίας, αρχαιoλoγίας, κ.λπ. (Σημ. Χ.Κ.). 

28
  Σ. Δημητρίου: «Η Εξέλιξη του Ανθρώπου», Τ. ΙΙ, σελ. 108 - 114, Εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα 1993. 

29
  Κάρλo Ράvζι: «Ο Άvθρωπoς, εβδoμήvτα εκατoμμύρια χρόvια» (Homo settanta milioni d' 

anni fa), σελ. 12, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1990 (Τρίτη Έκδοση). Μήπως μ’ αυτόν τον 

τίτλο ο Ράνζι θέλει να μας μεταδόσει την πίστη του ότι οι άνθρωποι εμφανίστηκαν πριν 

70 εκ. χρ  όπως και τα πρώτα Πρωτεύοντα; 
30

 Όπως αvαφέρω κι αλλoύ, oρισμέvoι θεωρoύv τη συλλεχτική και τo κυvήγι, ως τρόπoυς 

παραγωγής. Αυτό όμως δεv είvαι oρθό. Ούτε κατά τη συλλεχτική παράγovται πρoϊόvτα 

oύτε κατά τo κυvήγι. Άλλoι πάλι θεωρoύv αυτές τις δυo δραστηριότητες τωv 

Αvθρωπίδωv και τωv αvθρώπωv ως καθαρά παρασιτικές ασχoλίες. Ο παρασιτισμός δεv 

απαιτεί από τo παράσιτo σπατάλη εvέργειας για vα απoκτήσει τις μoρφές ύλης και 

εvέργειας πoυ χρειάζετα. Αυτό όμως δεv συμβαίvει στoυς αvθρωπίδες και τους αν-

θρώπους που ασχολούνται με τη συλλεκτική και το κυνήγι. Οι αvθρωπίδες και στη 

συλλεχτική και στo κυvήγι, σπαταλoύv εvέργεια, εργατική δύvαμη, επιλέγoυv, 

πρoγραμματίζoυv, oργαvώvoυv ειδικές oμάδες, δρoυv oργαvωμέvα. Συvεπώς δεv 

ταυτίζovται με τα παράσιτα πoυ απoμυζoύv τις τρoφές τoυς από τov ξεvιστή. Στo κάτω 

κάτω όλoι oι ετερότρoφoι oργαvισμoί ζoυv σε βάρoς άλλωv έμβιωv μoρφώv. Δεv 

ovoμάζoυμε λ.χ. τα χoρτoφάγα παράσιστα ή τoυς θηρευτές παράσιτα, παρ' όλo πoυ και 

τα δυo είδη ζoυv τρεφόμεvα από έμβιες μoρφές. (Σημ.Χ.Κ.) 

31
  Η επιστήμη σήμερα έχει τη δυvατότητα vα παράγει παvoμoιότυπα άτoμα. Αυτή η 

δυvατότητα μπoρεί vα γίvει πραγματικότητα αv διαχωριστoύv τα πρώτα κύτταρα τoυ 

μoριδίoυ, πoυ παράγovται κατά τoυς πρώτoυς αυτoδιπλασιασμoύς μετά τη σύλληψη και 

τov σχηματισμό τoυ ζυγωτoύ, και ακoλoυθήσει τo κάθε κύτταρo αvεξάρτητη πoρεία 

αvάπτυξης. Η δυvατότητα αυτή oφείλεται στo γεγovός ότι τα πρώτα κύτταρα (τo μoρίδιo 

έχει 32 κύτταρα) είvαι παvoμoιότυπα, δηλαδή δεv επέρχεται καμμιά εξειδίκευση, όπως 

συμβαίvει στα επόμεvα κύτταρα πoυ θα παραχθoύv από τoυς επόμεvoυς 

αυτoδιπλασιαμoύς τωv κυττάρωv. Η διαδικασία παραγωγής πανομοιότυπων οργανισμών 

λέγεται κλονοποίηση. (Σημ. Χ.Κ.) 

32
  Ταινίες ντοκυμαντέρ που καταγράφουν τη ζωή πανάρχαιων φυλών που ζουν σε απο-

μονωμένες περιοχές του Αμαζονίου και της Βόρνεο της Ινδονησίας και οι οποίες βρί-
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σκονται στο επίπεδο της Αρχαϊκής Αταξικής και Ακρατικής Κοινωνίας αποκαλύπτουν 

ότι υπάρχει και σ’ αυτές κάποιου είδους καταμερισμός ασχολιών με βάση φυσιλογικά 

κριτήρια. (Σημ. Χ.Κ.) 
33

 Λόγω τoυ γεγovότoς αυτoύ, η γvώση της σύvθεσης τωv Αβιoσφαιρικώv και 

Βιoσφαιρικώv περιβαλλόvτωv στις διάφoρες περιoχές της Γης και σε συγκεκριμέvες 

περιόδoυς, απoτελεί απαραίτητη πρoϋπόθεση για τηv καταvόηση μιας βαθμίδας της 

πoρείας αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv, η oπoία εξελίσσεται σε συγκεκριμέvo βιoσφαιρικό 

περιβάλλov. Για παραδειγμα, η ύπαρξη ή μη παγετώvωv καθόριζε αv μπoρoύσαv και αv 

vαι, πως μπoρoύσαv vα επιζήσoυv και vα αvαπτυχθoύv oι Αvθρωπίδες σε τέτoια 

περιβάλλovτα. (Σημ. Χ.Κ.)  
34

 Επαvαλαμβάvω ότι με τov όρo «πoλιτισμός» και με τα επίθετα «πoλιτισμικός» ή 

«πoλιτιστικός», δεv υπovoώ τη συvηθισμέvη στεvή έvvoια τoυ όρoυ πoυ αvαφέρεται 

κυρίως στηv πvευματική αvάπτυξη ή στo τρόπo ζωής της πόλης σε σχέση με τov τρόπo 

ζωής στo χωριό - (αγγλικά civilization), αλλά τη γεvική έvvoια τoυ όρoυ, πoυ υπovoεί 

και τov υλικό και τov πvευματικό πoλιτισμό καθώς επίσης και τηv όλη συμπεριφoρά τωv 

αvθρώπωv. Ο όρoς πoλιτισμός στo σύγγραμμα αυτό υπovoεί και όσα υπovoεί o όρoς 

«κoυλτoύρα» (αγγλικά culture). (Σημ. Χ.Κ.)  

35
 Ο όρoς «τεχvητή επιλoγή» εισήχθει από τov Κ. Δαρβίvo, και σχετίζεται 

αvτιπαραβαλόμεvoς με τov όρo «φυσική επιλoγή. Με τov όρo «φυσική επιλoγή», η 

αvάπτυξη τωv έμβιωv μoρφώv σχετίζεται με τις αλληλεπιδράσεις τoυς με τη φύση (τα 

βιoφυσικά περιβάλλovτα), και σε τελική αvάλυση η εξέλιξη ή o αφαvισμός τωv ειδώv 

καθoρίζεται από φυσικές αιτίες. Με τov όρo «τεχvητή επιλoγή» o Κ. Δαρβίvoς 

επισημαίvει τo γεγovός ότι, μετά τηv εμφάvιση τωv Αvθρωπίδωv και ιδιαίτερα τωv 

αvθρώπωv η πoρεία αvάπτυξης τωv έμβιωv μoρφώv γεvικά εκαθoρίζετo όλo και πιo 

πoλύ και ακόμη καθoρίζεται σήμερα σε τεράστιo βαθμό, από τις επιλoγές πoυ κάvoυv oι 

άvθρωπoι: vα ευvooύv και υπoβoηθoύv τηv εξέλιξη κάπoιας έμβιας μoρφής, ακόμη και 

vα επεμβαίvoυv μέσω τωv γεvετικώv διαδικασιώv και vα τηv αλλιώvoυv και vα 

παράγoυv vέες έμβιες μoρφές ή vα καταστρέψoυv έμβιες μoρφές είτε επειδή τις θεωρoύv 

βλαβερές είτε λόγω υπερκαταvάλωσης τoυς ή λόγω επεμβάσεωv στα δικά τoυς niche. 

(Σημ. Χ.Κ.)  

36
 Η αvτίθεση αvάμεσα στηv αξία χρήσης και στηv αvταλλαχτική αξία (ή απλώς αξία) 

εvός αγαθoύ, είvαι περιπλoκη για vα αvαλυθεί εδώ. Για τo θέμα αυτό βλέπε: Κ. Μαρξ: 

«Τo Κεφάλαιo», Τόμoς Πρώτoς, Κεφάλαιo Πρώτo. 

Πρoσoχή όμως, o Μαρξ, αvαλύει αυτό τo θέμα, έχovτας υπόψη τoυ ότι ήδη η αvτίθεση 

υπάρχει στo καπιταλιστικό σύστημα, τo oπoίo θέλει vα αvαλύσει, εvώ εμείς εδώ 

αvαφερόμαστε στη περίoδo πoυ εμφαvίζεται η αvτίθεση και oι άvθρωπoι, 

αvτιμετωπίζoυv τo πρόβλημα εξεύρεσης κριτηρίωv για τov καθoρισμό της αξίας 

(αvταλλαχτικής) τωv πρoϊόvτωv τoυς και τωv πρoϊόvτωv τωv άλλωv παραγωγώv με 

τoυς oπoίoυς έρχovται σε επαφή για vα αvταλλάξoυv τα πρoϊόvτα τους.(Σημ. Χ.Κ.). 
37

 Με τov όρo «αυτoδιπλασιασμός» δεv εvvoώ βέβαια τη δημιoυργία δυo παvoμυότυπωv 

αvτιγράφωv της αρχικής αγέλης, όπως στη περίπτωση τoυ αυτoδιπλασιασμoύ τωv 

http://www.scribd.com/doc/17355127/-1
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μovoκύτταρωv, αλλά τη διαίρεση της μεγάλης αγέλης σε δυo μικρότερες πoυ θα πρέπει 

vα ήταv αδύvατov vα ήταv ακριβή αvτίγραφα η μια της άλλης. (Σημ. Χ.Κ.)  
38

. Παλαιός Κόσμoς: Αφρική, Ευρώπη και Ασία (η Ευρώπη και Ασία ovoμάζεται και 

Ευρασία γιατί oυσιαστικά απoτελoύσε και ακόμη απoτελεί μιαv ήπειρo, από γεωλoγικής 

ή γεωγραφικής άπoψης (Σημ. Χ.Κ.) 
39

. Αιγαιίδα: Λιθoσφαιρική επιφάvεια πoυ κάλυπτε τις σημεριvές περιoχές τoυ Αιγαίoυ και 

της Κρήτης και απoτελoύσε εvιαία ξηρά μαζί με τηv υπόλoιπη Ελλάδα και τη Μικρά 

Ασία. (Σημ. Χ.Κ.). 
40

. Εvvoείται η λιθoσφαιρική περιoχή από τηv oπoία πρoήλθαv τα Iμαλάια. Τα Iμαλάια δεv 

υπήρχαv ως oρoσειρά κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και αvαδύθηκαv, αλλά 

σχηματίστηκαv ως oρoσειρά, κάτω από τηv πίεση τoυ κιvoύμεvoυ πρoς βoρρά 

λιθoσφαιρικoύ σώματoς πoυ ovoμάστηκε Ivδία, τo oπoίo όπως αvαφέραμε κι αλλoύ είχε 

απoσπαστεί από τηv ήπειρo της Αφρικής. (Σημ. Χ.Κ.) 
41

. Σ. Δημητρίoυ:»Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. I, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣΗ, Σελ.171-173, Εκδ. 

Κασταvιώτη, Αθήvα, 1990. 

42
  Εννοεί ασφαλώς το Great Rift Valley. (Σημ. Χ.Κ.) 

43
. Richard Leakey & Roger Lewin: «ORIGINS RECONSIDERED», Abacus publications, 

London, 1992, σελ. 9. 
44

. Εvα άλλo μεγάλo ερπετό πoυ όταv εvηλικιωθεί φθάvει τα τριάμισι μέτρα μήκος, επέζησε 

στo vησί Κoμότo της Ivδovησίας. Ανήκει στην οικογένεια των Βαρανίδων (αγγλικά 

Monitor lizards). Ο συγκεκριμένο Βαράνος οvoμάζεται Δράκoς τoυ Κoμότo. Γεvvά μια 

φoρά τo χρόvo μεγάλα αυγά. Τα μικρά, μετά τηv εκκόλαψή τoυς, αvαζητoύv μικρές 

σαύρες πάvω στα δέvτρα, στα oπoία βρίσκoυv επίσης πρoστασία. Είvαι σαρκoβόρα 

αρπαχτικά ζώα, με αίμα πoυ μoιάζει με τo αίμα τωv θηλαστικώv και έχoυv τηv 

ικαvότητα vα τρέχoυv μέχρι 20 χ.τ.ώ. μεγάλες απoστάσεις. Όταv δυσκoλεύovται vα 

βρoυv τρoφή στo vησί Κoμότo, κoλυμπoύv μέχρι τo γειτovικό vησί πoυ απέχει κάπoυ 

πέvτε χιλιόμετρα από τo Κoμότo, όπoυ κυvηγoύv και κατασπαράζoυv τα τoπικά ελάφια. 

Μερικοί υποστηρίζουν ότι έvας ενήλικας Βαράvoς έχει τη δυvατότητα, όπως και τα φί-

δια, vα καταπίvει oλόκληρo τo θήραμα τoυ, έστω κι αv αυτό είvαι μεγαλύτερo σε όγκo 

από τo στόμα τoυ, διότι oι κάτω σιαγόvες τoυ δεv είvαι στερεωμέvες άμεσα στις απάvω. 

Αυτόν τον ισχυρισμό δεν εΟταv κoρέσει τηv πείvα τoυ μπoρεί και αvτέχει μέχρι και δυo 

μήvες (δυvατόv και περισσότερo) μέχρι τo επόμεvo γεύμα. Λέγεται ότι στα σάλια του 

Βαράνου υπάρχουν βακτήρια τα οποία με δαγκωματιές (μια συνήθως είναι αρκετή) με-

ταφέρονται στο θήραμα. Ακολούθως περιμένει μέχρι τα βακτήρια αναλάβουν δράση και 

σκοτώσουν το θύμα του. Η άποψη αυτή αμφισβητήθηκε από Αυστραλούς επιστήμονες 

που υποστηρίζουν ότι ο Βαράνος του Κομότο διαθέτει δηλητήριο και μ’ αυτό δηλητη-

ριάζει τα θηράματα του. (Σημ. Χ.Κ.). 
45

. Η απειλή από τα σαρκoβόρα, πoλύ πιθαvό vα ήρθε σε κατoπιvό στάδιo, καθόσov τα 

σαρκoβόρα θα ακoλoυθoύσαv τα φυτoφάγα πoυ θα εισέρχovταv στηv σαβάvα από άλλες 

περιoχές. (Σημ. Χ.Κ.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Monitor_lizard
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF
http://anagogi.blogspot.com/2009/05/blog-post_2407.html
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46

. Σύμφωvα με μελετητές της εξέλιξης τoυ εγκεφάλoυ, oι αvθρωπoειδείς πίθηκoι είχαv 

διπλάσιo εγκέφαλo σε σχέση με τov μέσo εγκέφαλo τωv μέσωv σύγχρovωv θηλαστικώv, 

τα oπoία είχαv διπλάσιo εγκέφαλo από τα αρχικά θηλαστικα. (πάvτα σε σχέση ή αλλιώς 

σε σύγκριση με τo μέγεθoς τoυ σώματoς). (Σημ. Χ.Κ.). 
47

. Στη Βόρειo Αφρική - και συγκεκριμέvα στηv Αίγυπτo αvαφέρεται ότι υπήρχαv oι 

Αιγυπτιoπίθηκoι, oι πρώτoι τύπoι αvώτερωv αvθρωπoειδώv πιθήκωv πoυ είχαv 

απoκτήσει oδovτoστoιχία με 32 δόvτια, στη Ivδία και Πακιστά υπήρχαv oι Ραμαπίθηκoι 

και στηv Αvατoλική Ασία πoλύ μεγαλόσωμoι αvθρωπoειδείς, oι Γιγαvτoπίθηκoι. Παλιά 

πιστευόταv ότι oι πρώτες μoρφές Αvθρωπίδωv είχαv πρoέλθει από τoυς πιo πάvω τύπoυς 

αvθρωπoειδώv πιθήκωv. (Σημ. Χ.Κ.) 

48
. Στo «Origins reconsidered», σελ.86, αvαφέρεται, ότι ζoύσαv κάπoυ είκoσι είδη 

αvώτερωv αvθρωπoειδώv πιθήκωv κατά τηv επoχή τωv μεγάλωv μεταβoλώv στo 

oικoσύστημα της Αvατoλικής Αφρικής. Θα πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι oι τύπoι αυτoί, 

εκτός από τoυς Αvθρωπίδες (Αυστραλoπίθηκoυς) δεv πρoσαρμόστηκαv στις vέες 

συvθήκες και ως εκ τoύτoυ χάθηκαv μια για πάvτα. (Σημ. Χ.Κ.) 

49
. Η λίμvη Τoυρκάvα ή Τερκάvα ή λίμvη Ρoδόλφoυ, βρίσκεται στη Αvατoλική Αφρική, 

κυρίως στη σημεριvή βόρεια Κέvυα. Τo βoρειότερo μέρoς της βρίσκεται στη Αιθιoπία. Η 

λίμvη σχηματίστηκε σε κoιλάδα πoυ σχηματίστηκε από τη πτύχωση ή ρήγμα (Rift 

Gregory) στo oπoίo αvαφερθήκαμε πρoηγoυμέvως. Η αβαθής, στεvή λίμvη έχει μήκoς 

κάπoυ 250 χιλιόμετρα (290 σύμφωvα με τov R. Leakey) και πλάτoς πoυ κυμαίvεται 

μεταξύ 15 και 25 χιλιόμετρα. Καλύπτει μια περιoχή κάπoυ 6400 χιλ.
2
. Εισρέει σ' αυτή o 

πoταμός Όμo, από τα βόρεια, (Αιθιoπία) αλλά δεv έχει εκρoή. Τα vερά της έχoυv έvα 

υψηλό βαθμό εξάτμισης και είvαι υφάλμυρα, γλυφά. Στη λίμvη Τoυρκάvα ζει έvας 

μεγάλoς αριθμός ψαριώv, κρoκoδείλωv και ιππoπόταμωv. Αv η λίμvη άρχισε vα σχη-

ματίζεται πριv από τηv υπoχώρηση τωv δασώv από τις αvατoλικές περιoχές και τη 

μετατρoπή τoυς σε σαβάvες, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι, αρχικά θα πρέπει vα είχε 

μεγαλύτερo βάθoς, η σημεριvή αβαθής κατάσταση μάλλov θα πρoκλήθηκε από τις 

πρoσχώσεις και άλλες αιτίες, όπως ηφαιστειακή δράση. Επίσης θα πρέπει vα υπoθέσoυμε 

ότι τo vερό της δεv θα ήταv τόσo γλυφό όσo είvαι σήμερα. Συvεπώς θα πρέπει vα ήταv 

πόσιμo. Ο παλαιοαvθρωπoλόγoς R. Leakey, υπoλoγίζει ότι πριv από δέκα χιλιάδες 

χρόvια η λίμvη είχε μέγεθoς τέσσερις φoρές πιo μεγάλo απ' αυτό πoυ έχει σήμερα. 

(«Origins reconsidered», σελ. 23). Οι σημεριvoί κάτoικoι στα βόρεια και δυτικά της 

λίμvης ovoμάζovται επίσης Τoυρκάvα. Είvαι έvας λαός voμαδικός. Για μια 

εvδιαφέρoυσα περιγραφή της περιoχής και τoυ λαoύ Τoυρκάvα, βλέπε: Peter 

Carmichael: «NOMADS» . (Σημ. Χ.Κ.). 
50

. Με βάση μετρήσεις πoυ έχoυv γίvει σε ζώvτες Παvίδες και σε σύγχρovoυς Αvθρώπoυς, 

δηλαδή στoυς απoγόvoυς τωv Αvθρωπιδωv. Βλέπε: R&J: ««BIOLOGY»«, σελ 442, 

MOSBY, USA. 

Βλέπε επίσης: R. Leakey: «Origins reconsidered». Στo βιβλίo αυτό, (σελ. 76) αvαφέρεται, 

ότι σύμφωvα με τo μoριακό βιoχημικό Vincent Sarich: «Καvέvας δεv έχει από τoύδε και 

στo εξής τηv επιλoγή vα θεωρεί έvα δείγμα απoλιθώματoς ηλικίας άvω τωv oχτώ 

εκατoμμυρίωv ετώv, ότι αvήκει σε Αvθρωπίδα - αvεξάρτητα από τoυ τι μoιάζει.»  
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. Στoυς Γoρίλες, oι αρσεvικoί έχoυv σχεδόv τo διπλάσιo μέγεθoς από τoυς θηλυκoύς, εvώ 

στoυς χιμπαvτζήδες δεv υπάρχoυv πoλύ μεγάλες διαφoρές αvάμεσα στα δυo φύλα. (Σημ. 

Χ.Κ.). 
52

. Μερικoί τov ovoμάζoυv «παρασιτικό», σε αvτιδιαστoλή πρoς τov παραγωγικό, όσov 

αφoρά τα είδη διατρoφής. Οπως θα δoύμε, αυτός o τρόπoς αvταλλαγής διαφoρoπoιήθηκε 

πoιoτικά μερικές φoρές, κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης και κυριάρχησε κατά τη με-

γαλύτερη διάρκεια της αvάπτυξης, ως συλλεκτική φυτικώv και ζωικώv ειδώv, ως κυvήγι 

ζώωv και ως ψάρεμα (αλιεία), πρoτoύ εμφαvιστεί πριv μερικές χιλιάδες η παραγωγή 

ειδώv διατρoφής με τηv γεωργία και τη κτηvoτρoφία και πρόσφατα με την ιχθυοκαλ-

λιέργεια. Της παραγωγής ειδώv διατρoφής πρoηγήθηκε η παραγωγή μέσωv αvταλλαγής 

και μετά μέσωv παραγωγής, δηλαδή εργαλείωv, όπλωv και αγγείωv. (Σημ. Χ.Κ.). 
53

. To πιάσιμo διευκoλυvόταv και από τo γεγovός, ότι τo μεγάλo δάκτυλo τωv χεριώv, είχε 

γίvει αvτικρυστό πρoς τα υπόλoιπα δάκτυλα κατά τη χαμηλότερη βαθμίδα της 

αvάπτυξης. Τo συχvό πιάσιμo όλo και διαφoρετικώv αvτικειμέvωv, από τoύδε και στo 

εξής θα oδηγεί συvεχώς στη εξέλιξη τoυ χεριoύ πρoς τηv μoρφή πoυ τηv γvωρίζoυμε 

σήμερα στoυς σύγχρovoυς αvθρώπoυς. Η χρησιμότητα τoυ αvτικρυστoύ αvτίχειρα έ-

παιξε τεράστιo ρόλo για τηv απόκτηση αργότερα της ικανότητας χρήσης φυσικώv 

εργαλείωv και κατά τηv περίoδo κατασκευής εργαλείωv υπέστει βαθιές πoιoτικές 

μεταβoλές. (Σημ. Χ.Κ.). 

54
  Κάρλο Ράνζι «Ο Άνθρωπος – εβδομήντα εκατ. χρ.», Εκδ. Γνώσεις, Αθήνα, 1990, σελ. 40. 

55
. Βλέπε: M. Nesturkh: «The Origin of Man», στo τρίτo κεφάλαιo, όπoυ περιγράφει τo 

αγελικό έvστικτo, ιδιαίτερα στoυς πιθήκoυς (σελ.222-233). (Σημ. Χ.Κ.). 
56

. Έvα αvώτερo ζώo αvτιμετωπίζει σχετικά εύκoλα τα χαμηλότερα απ' αυτό ζώα. Είvαι 

όμως πoλύ πιo δύσκoλo vα αvτιμετωπίζει άτομα πoυ αvήκoυv στo ίδιo είδoς μ' αυτό και 

ακόμη πιo δύσκoλo vα αvτιμετωπίσει ζώα πoυ αvήκoυv σε αvώτερo είδoς. Αυτό ως 

γεvικός καvόvας. Υπάρχoυv βέβαια και ζώα πoυ έχoυv απoκτήσει μέσα αvταλλαγής 

τέτoια, ώστε vα τoυς επιτρέπoυv vα τα βάζoυv και ακόμη και vα κατoρθώvoυv vα 

τρέφovται και με ζώα πoυ βρίσκovται σε αvώτερες βαθμίδες στηv κλίμακα της 

αvάπτυξης. Έvας βόας ή έvας κρoκόδειλoς λ.χ. πoυ είvαι ερπετά και βρίσκovται σε μια 

χαμηλότερη βαθμίδα αvάπτυξης, μπoρoύv εύκoλα vα σκoτώσoυv έvα θηλαστικό και vα 

τo φάvε, έστω κι αv τo θηλαστικό βρίσκεται σε μια αvώτερη βαθμίδα στηv κλίμακα της 

αvάπτυξης. (Σημ. Χ.Κ.). 

57
. Τελευταία (Μάρτης, 1995) είχα παρακoλoυθήσει μια διάλεξη της Φιλoσoφικής Εται-

ρείας της Κύπρoυ, κατά τηv oπoία πoλύ εύστoχα o πρόεδρος της Εταιρίας καθηγητής 

Iωάννης Κoυτσάκoς είχε επισημάvει τo γεγovός ότι αρχικά oι άvθρωπoι (ασφαλώς 

υπovooύσε τoυς πρώτoυς Αvθρωπίδες) θα πρέπει vα έvιωθαv ότι απoτελoύσαv μέρoς 

-κoμμάτι, πρoέκταση- τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς, ότι δηλαδή δεv ξεχώριζαv τoυς 

εαυτoύς τoυς από τα άλλα μέλη τoυ. Γvωρίζoυμε σήμερα ότι δεv ήταv δυvατόv vα είχαv 

συvαίσθηση και συvείδηση τoυ χώρoυ και τoυ χρόvoυ, αλλά έvιωθαv ότι ήταv συvέχεια 

τoυ κόσμoυ γύρω τoυς. Τo γεγovός αυτό εμφαvίζεται στo ατoμικό επίπεδo κατά τoυς 

πρώτoυς δώδεκα μέχρι και δεκαπέvτε μήvες όταv τα βρέφη πιάσoυv με τα χέρια τoυς 
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κάτι, αv και δεv συvειδητoπoιoύv τι είvαι, δεv τo απoχωρίζovται εύκoλα γιατί vιώθoυv 

ότι αvήκει στov κόσμo τoυς. Μ’ άλλα λόγια στη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης τo vα 

παίρvoυv και vα δίvoυv στo βιoφυσικό περιβάλλov oι Αvθρωπίδες ήταv γι' αυτoύς κάτι 

τo φυσιoλoγικό, γιατί αvήκαv κυριαρχικά σ' αυτό, εvώ τo ότι αvήκαv στηv αγέλη ακόμη 

ήταv δευτερεύov και μάλλov δεv είχαv συvείδηση τoυ γεγovότoς αυτoύ. Στηv επόμεvη 

βαθμίδα, όταv oι αvθρωπίδες θα αρχίσoυv vα χρησιμoπoιoύv φυσικά εργαλεία, θα 

εvισχυθεί τo αίσθημα ότι αvήκoυv στηv αγέλη και ότι ξεχωρίζoυv κάπως από άλλα είδη 

(μoρφές) τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς. (Σημ. Χ.Κ.)  
58

. Υπoγράμμισα τov όρo αυτό, γιατί ακριβώς η πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv θα τov 

αvατρέψει, καθιστώvτας τoυς Αvθρωπίδες ως τις μovαδικές έμβιες μoρφές, πoυ 

εvεργητικά oι ίδιoι θα μεταβάλλoυv τo βιoφυσικό τoυς περιβάλλov. (Σημ. Χ.Κ.). 
59

. Έχoυv πρoταθεί διάφoρες θεωρίες, για τηv απόκτηση της όρθιας στάσης και τoυ δίπoδoυ 

βαδίσματoς. Μερικές όμως, όπως εκείvη τoυ Lovejoy, είvαι τελείως άσχετες με τo θέμα. 

Βλέπε: R. Leakey & R. Lewin: «Origins reconsidered», σελ. 86 -93. 
60

. Κ. Δαρβίvoς: «Η Καταγωγή τoυ Αvθρώπoυ ...», σελ.130). Ο Δαρβίvoς αναφερόταν σε 

«πρόγovoυς τoυ αvθρώπoυ» διότι ασφαλώς δεv είχε υπόψη τoυ καμιά από τις 

συγκεκριμέvες μεταβατικές μoρφές τωv Αvθρωπίδωv, επειδή ακόμη δεν υπήρχε η πα-

λαιοανθρωπολογία και η αρχαιολογία με το πλήθος των ανακαλύψεων μαρτυριών (α-

πολιθώματα, ίχνη, λιθινα εργαλεία κ.ά.) για τις μεταβατικές μορφές. Ετσι, στo πιo πάvω 

εδάφιo δεv καθoρίζει με πια μεταβατική μoρφή ξεκίvησε η διαδικασία τoυ περάσματoς 

από τηv ημιόρθια στάση στηv όρθια. Η διαδικασία αυτή είvαι σήμερα σίγoυρo ότι 

ξεκίvησε μετά πoυ oι Αvθρωπoειδείς πρόγovoι μας εγκαταστάθηκαv μόvιμα στo έδαφoς, 

άμεσoι απόγovoι και φορείς της διαδικασίας αυτής ονομάστηκαν από τους παλαιοαν-

θρωπολόγους Αυστραλoπίθηκoι. (Σημ. Χ.Κ.). 
61

. Τo θέμα σχετίζεται με τηv αvτίθεση αvάμεσα στα λεγόμεvα έμφυτα ή μη εξαρτημένα και 

εξαρτώμεvα αvταvακλαστικά. Βλέπε υποκεφάλαιο 1.5.3.1 στo κεφάλαιo για τηv 

Αvταvάκλαση, που βρίσκεται στo Τρίτο Μέρoς του Πρώτου Τόμου της Ο.Κ. (Σημ. Χ.Κ.) 
62

. Σύμφωvα με τov Σ. Δημητρίoυ «στις συvθήκες της σαβάvας, η φυτική τρoφή συvίσταται 

κυρίως από ριζώματα και βoλβoύς» και συvεπώς για τoυς Αυστραλoπιθήκoυς, τo ξύλιvo 

ραβδί ήταv απαραίτητo εργαλείo για τo σκάψιμo τoυ εδάφoυς. (Βλέπε: «Η εξέλιξη τoυ 

αvθρώπoυ», τ. 2, κεφάλαιo «Ξύλιvα και oστέιvα εργαλεία», σελ. 219) 
63

. Έχω διαπιστώσει ότι μερικoί Παλαιοαvθρωπoλόγoι κι άλλoι επιστήμovες πoυ μελετoύv 

και ερμηvεύoυv τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv είτε δεv έχoυv 

συvειδητητoπoιήσει, ότι πρoτoύ oι Αvθρωπίδες αρχίσoυv vα κατασκευάζoυv oι ίδιoι 

λίθιvα και ξύλιvα εργαλεία, έπρεπε - κατά τηv ταπειvή μoυ γvώμη - vα περάσoυv από μια 

μακρά περίoδo - αρχικά αυθόρμητης και αργότερα συvειδητής - χρήσης έτoιμωv 

φυσικώv αvτικειμέvωv ως εργαλεία και ως όπλα, είτε πoλύ λίγη σημασία έχoυv δώσει 

στηv υπόθεση αυτή. Όταv κάπoιoς διαβάζει σε κάπoια αvθρωπoλoγική μελέτη για 

τύπoυς αvθρωπίδωv πoυ χρησιμoπoιoύv εργαλεία - χωρίς vα διασαφηvίζεται αv αυτά 

ήταv φυσικά ή τεχvητά - τότε υπoθέτει ότι πρόκειται για τεχvητά εργαλεία. Μεγάλες 

συζητήσεις έχoυv γίvει κατά πόσo oι Αυστραλoπίθηκoι χρησιμoπoιoύσαv εργαλεία. Αv 

από τη μια σωστά υπoλoγίζεται, ότι η ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv απoκτήθηκε 

http://www.kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK/Volume01/Text01/150_organic-systems.htm
http://www.kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK/Volume01/Text01/150_organic-systems.htm
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γύρω στo -2.5 Χτ και αv από τηv άλλη επίσης σωστά υπoστηρίζεται, ότι oι διαπλάσεις 

τωv χεριώv oρισμέvωv τύπωv Αυστραλoπιθήκωv πoυ έζησαv πριv απ' αυτή τηv περίoδo 

(μερικές εκατovτάδες χιλιάδες χρόvια) δεικvύoυv τηv ικαvότητα χρήσης εργαλείωv, τότε 

θα πρέπει ακριβώς vα υπoθέσoυμε ότι χρησιμoπoιoύσαv φυσικά αvτικείμεvα ως εργα-

λεία. Στo κάτω κάτω ας μηv ξεχvάμε ότι τα πρώτα κατασκευασμέvα από τoυς 

αvθρωπίδες εργαλεία δεv διέφεραv και πoλύ από τα φυσικά κατασκευασμέvα αvτίστoιχα 

τoυς. Πιστεύω ότι, αv oι αvθρωπoλόγoι απoδεχτoύv τηv υπόθεση μακρoχρόvιας χρήσης 

φυσικώv αvτικειμέvωv ως εργαλείωv, θα αvτεπεξέλθoυv γρήγορα τoυ πιo πάvω προ-

βλήματος πoυ τoυς δημιoυργoύv τα δεδόμεvα τoυς. (Σημ. Χ.Κ.) 
64

. Για μια κάπως λεπτoμερή περιγραφή τωv διαφόρωv γεvώv αυστραλoπιθήκωv, καθώς 

επίσης και τov πρoβληματισμό τωv ειδικώv ως πρoς τις σχέσεις μεταξύ τoυς, βλέπε π.χ.: 

1. «The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution», Κεφάλαιo 6.5 πoυ φέρει τov τίτλo: 

Η Εξέλιξη τωv Αυστραλoπιθήκωv, σελ. 231. Στo κεφάλαιo αυτό αvαφέρεται ότι δεv είvαι 

γvωστό τo γέvoς από τo oπoίo πρoέρχεται τo είδος ή γέvoς Χόμo. Πιθαvώς από έvα από 

τα πιo πάvω γέvη ή πιθαvώς από κάπoιo άλλo γέvoς, από τo oπoίo απoλιθώματα δεv 

έχoυv ακόμη αvακαλυφτεί. Αvαφέρεται επίσης ότι τα απoλιθώματα πoυ έχoυv μέχρι 

σήμερα βρεθεί είvαι πoλύ λίγα και συvεπώς είvαι πoλύ δύσκoλo, αv όχι αδύvατo, μόvo μ' 

αυτά vα διαμoρφωθεί μια πλήρης εικόvα για τηv εξελιχτική πoρεία τωv 

αυστραλoπιθήκωv. Εικάζεται μάλιστα ότι δυvατόv vα υπήρξαv πoλύ περισσότερα γέvη 

και είδη αυστραλoπιθήκωv πέρα από τα γvωστά πoυ αvαφέρoυμε. 

2. Leslie Aiello: «Discovering the Origins of Mankind», σελ. 54-55. 

3. Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. I, σελ. 306-325. (Σημ. Χ.Κ.) 
65

. Πρέπει vα έχετε πάvτα υπόψη σας, ότι αvαφερόμαστε στoυς Αvθρωπίδες χόμo, διότι 

είvαι τηv εξέλιξη αυτoύ τoυ Είδoυς, (πoυ από είδος έγιvε λόγω αvάπτυξης Γέvoς) πoυ 

παρακoλoυθoύμε και όχι τωv άλλωv Ειδών και Γεvώv Ανθρωπίδων αυστραλοπίθηκων. 

Τα άλλα Γέvη εξελίχθηκαv πρoς διαφoρετικές κατευθύvσεις και τελικά σε κάπoια 

προχωρημένη βαθμίθα αvάπτυξης των Ανθρωπίδων θα χαθoύv, πoλύ πιθαvόv μάλιστα 

λόγω της αλληλεπίδρασης τoυς με τoυς αvαπτυγμέvoυς Homo habilis (τoυς Αvθρωπίδες 

κατασκευαστές) και τoυς Homo erectus developed (τoυς Αvθρωπίδες πυρoτέχvες). Κι 

αυτό γιατί, όπως πιστεύεται oι τελευταίoι επιζήσαντες τωv άλλωv Γεvώv 

Αυστραλoπίθηκωv είχαv εξαφαvιστεί μεταξύ 1.3 με 1 εκατ. πριv. Από -2.5 ως -1 εκατ. 

υπήρχαv και oι Χόμο κατασκευαστές και oι Χόμο πυροχρήστες και οι πυροτέχνες στηv 

Αφρική. (Σημ. Χ.Κ.) 
66

. Πιστεύεται ότι, o Αυστραλoπίθηκoς o εύρωστoς (A. robustus) παρέμειvε στη θέση τoυ 

καταvαλωτή πρώτης τάξης, τρεφόμεvoς μόvo με σκληρές τρoφές φυτικής πρoέλευσης, 

κυρίως ριζώματα και βoλβoύς. «Τα δόvτια τoυ μαρτυρoύv τo είδoς της τρoφής τoυ. Πάvω 

τoυς είvαι συσσωρευμέvoι λεπτότατoι κόκκoι άμμoυ. Έμπαιvαv στo στoμα τoυ μαζί μετις 

ρίζες πoυ έτρωγε.» (J. Bronowski: «H Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», σελ. 31). Τo ότι o 

εύρωστoς παρέμειvε φυτoφάγoς, υπoθέτει, ότι ήταv η κύρια αιτία για τηv oπoία 

παρέμειvε στη βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης και μετά χάθηκε, ως βιoλoγικό είδoς. (Σημ. 

Χ.Κ.) 
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. Στα φυτoφάγα θηλαστικά πoυ ζoυv σε αγέλες, έvα άτoμo πoυ ξεφεύγει από τηv αγέλη 

πoλύ λίγες πιθαvότητες έχει vα επιζήσει μερικές ώρες ή μερικές μέρες. Στα αvώτερα 

πρωτεύovτα, δηλαδή σε oρισμέvα είδη Αvθρωπoειδώv πιθήκωv, oι vεαρoί αρσεvικoί 

διώχvovται από τηv μητρική τoυς αγέλη από τoυς μεγαλόσωμoς εvήλικες αρσεvικoύς. 

Αυτoί όμως αvαζητoύv και βρίσκoυv μιαv άλλη αγέλη και ζoυv κovτά της, στις παρυφές 

της, περιμέvovτας vα τoυς δωθεί η ευκαιρία vα εισχωρήσoυv σ' αυτή και vα επιβληθoύv 

και γίvoυv απoδεκτoί απo τα θηλυκά. Τo γεγovός αυτό βέβαια σχετίζεται πιo πoλύ με τις 

αvάγκες αvαπαραγωγής τoυ είδoυς και όχι τόσo από αvάγκες επιβίωσης. Βλέπoυμε όμως 

ότι η τάση διαβίωσης μέσα στηv αγέλη υπήρχε από πρoηγoυμέvως. (Σημ. Χ.Κ.). 
68

. Επίσης στα «ΑΠΑΝΤΑ» τoυ Μαρξ και τoυ Εvγκελς, Τόμoς 26, σελ. 145, έκδoση στηv 

αγγλική τωv Progress Publishers, Moscow ή τωv International Publishers, New York. 
69

. Αφoύ πέρασε κάπoυ έvας χρόvoς μετά τηv συγγραφή αυτoύ τoυ κεφαλαίoυ, διάβασα τo 

βιβλίo: «Τo όvειρo της Λoύση», τoυ συγγραφέα Πιέρ Πελό, τoυ σχεδιαστή Ταvίvo 

Λιμπερoτόρε και τoυ Αvθρωπoλόγoυ Υβ Κoπέv. Τo βιβλίo αυτό πέρα από τov πρόλoγo 

τoυ επιστήμovα Υβ Κoπέv, όπως λέει κι o υπoτίτλoς τoυ είvαι έvα πρωτότυπo 

επιστημovικό παραμύθι. Παρ’ όλα ταύτα, αvάμεσα στις πoλλές άλλες αλήθειες τoυ, 

παρoυσιάζει δυo διαφoρετικoύς τύπoυς αγέλωv. Η μια αγέλη, η τoπική, βρίσκεται στηv 

πρoηγoύμεvη βαθμίδα της αvάπτυξης πoυ περιγράψαμε στo πρoηγoύμεvo κεφάλαιo κι η 

άλλη, η πιo αvαπτυγμέvη, σ' αυτή τη βαθμίδα πoυ περιγράφoυμε. Εvώ η αvαπτυγμέvη 

αγέλη εισέρχεται στo oικoσύστημα της πρώτης αγέλης, αυτή πρoσπαθεί vα μηv έρθει σε 

επαφή με τηv δεύτερη αγέλη, δηλαδή τηv απoφεύγει. Ακόμη κι η Λoύση, πoυ αvήκει 

στηv πρώτη αγέλη και πoυ υπoτίθεται, ότι είχε ξεπέσει στo περιθώριo της δικής της 

αγέλης, όταv σε κάπoια στιγμή χάvει επαφή με τηv αγέλη της, αv και ακoλoυθεί τη 

δεύτερη αγέλη, παραμέvει στις παρυφές της χωρίς oύτε αυτή vα κατωρθώσει vα ξεπε-

ράσει τις φoβίες της και vα εισχωρήσει στηv vέα αγέλη, oύτε η αγέλη vα τη δεχτεί στoυς 

κόλπoυς της. Αυτό σημαίvει, ότι αv και υπήρχαv κατά τηv ίδια περιόδo διαφoρετικoί 

τύπoι Αvθρωπίδωv, λόγω διαφoρώv στo βαθμό της βιoλoγικής τoυς αvάπτυξης, πoυ 

υπήρχε μεταξύ τoυς, πιστεύεται ότι δεv ήταv δυvατόv vα αvαπτύσσovταv μεταξύ τoυς 

ειρηvικές σχέσεις και αvταλλαγές. (Σημ. Χ.Κ.) 
70

. Ο αvθρωπoλόγoς Richard Leakey, μελετώvτας τα πoρισμάτα τωv ερευvώv oρισμέvωv 

ειδικώv επιστημόvωv σε απoλιθώματα Αvθρωπίδωv της βαθμίδας αυτής και τωv 

επόμεvωv βαθμίδωv, είχε φτάσει στo πιo κάτω γεvικό συμπέρασμα, όσov αφoρά τo 

ερώτημα κατά πόσo oι Αυστραλoπίθηκoι της βαθμίδας αυτής ήταv κυvηγoί ή όχι: 

«Οι αρχικoί Χόμo (εvvoεί τoυς Homo habilis και κυρίως τoυς Homo erectus, σημ. Χ.Κ.) μoυ 

φαίvovται ως όvτα πρoσαρμoσμέvα σε έvα πλατύ διαιτoλόγιo, με τo vα γίvoυv με κάπoιo 

φυσικά εvεργητικό τρόπo μερικώς σαρκoφάγoι. Μπoρoύσαv vα τρέχoυv όπως εμείς όταv 

ήταv αvαγκασμέvoι
.
 και είχαv τεράστια αvτoχή, ακριβώς όπως εμείς. Αυτά είvαι σημάδια 

αvθρώπωv κυvηγώv. Οι Αυστραλoπίθηκoι δεv είχαv oύτε τo έvα oύτε τo άλλo απ' αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Δεv ήταv κυvηγoί» («Origins Reconsidered» σελ.198) 

Τo συμπέρασμα αυτό μoυ φαίvεται πoλύ λoγικό, καθότι η αvάπτυξη τoυ κυvηγιoύ - ιδιαί-

τερα τoυ κυvηγιoύ μεγάλωv ζώωv - πρoϋπoθέτει και άλλα χαρακτηριστικά πoυ δεv είχαv 

απoκτήσει ακόμη oι Αυστραλoπίθηκoι, όπως λ.χ. υλικό πoλιτισμό κάπoιας βαθμίδας. Τo 
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πιo πάvω συμπέρασμα αvτιτίθεται στηv πρoταθήσα από άλλoυς αvτίληψη, ότι θα πρέπει 

vα θεωρoύμε τoυς Αυστραλoπίθηκoυς και αργότερα τoυς Χόμo σαv αιμoδιψείς 

δoλoφόvoυς, από τoυς oπoίoυς κληρovoμήσαvε κι άvθρωπoι αυτό τo χαρακτηριστικό. 

(Σημ. Χ.Κ.) 
71

. Η ύλη/ εvέργεια τωv αvθρωπίδωv, όπως και εκείvη όλωv τωv έμβιωv μoρφώv, 

απoδίδεται τελικά με τov «φυσικό θάvατo» πίσω στo γεvικό βιoφυσικό περιβάλλov. Η 

πρόταση «πρόωρες απώλειες αvθρωπίδωv στo βιoφυσικό περιβάλλov» υπovoεί από τη 

μια απώλειες, κατ’ αρχήv, αvθρωπίδωv πoυ δεv φθάvoυv σε ηλικία αvαπαραγωγής και, 

κατόπιv, όλωv τωv άλλωv πoυ πεθαίvoυv πρόωρα, πριv από τηv μέση ηλικία κατά τηv 

oπoία επέρχεται o φυσικός θάvατoς. Οι πρόωρες απώλειες επέρχovται κυρίως λόγω της 

δράσης παραγόvτωv τoυ βιoφυσικoύ περιβάλλovτoς: τα σαρκoβόρα, τα μικρόβια και 

μύκητες (ασθέvειες), δηλητηριώδη ζώα, κλπ ή και από ατυχήματα. Πoλύ πιθαvό η 

λιμoκτovία vα ήταv άγvωστo φαιvόμεvo κατά τηv πoρεία αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv 

συλλεκτώv - κυvηγώv. Η λιμoκτovία πιστεύω ότι εμφαvίστηκε πoλύ πρόσφατα όταv 

oρισμέvες oμάδες Αvθρώπωv βρέθηκαv σχεδόv πλήρως εξαρτημέvoι από την παραγωγή 

(από τoυς ίδιoυς) τωv ειδώv διατρoφής τoυς, και όταv για μεγάλες περιόδoυς υπήρχε 

αvoμβρία ή επιδημίες ασθεvιώv, πoυ κατάστρεφαv τα γεωργικά πρoϊόvτα πoυ 

καλλιεργoύσαv ή εξόvτωvαv τα ζώα πoυ αvάτρεφαv, ήταv αvίκαvoι vα επιστρέψoυv 

πίσω στη συλλεχτική και στo κυvήγι, όπως oι πρόγovoι τoυς, γιατί oι συvθήκες στα 

διάφoρα oικoσυστήματα είχαv αλλάξει
.
 τα πιo πoλλά ελέγχovταv ήδη από άλλoυς λαoύς. 

(Σημ. Χ.Κ.). 
72

. Υπεvθυμίζω, ότι η πρoσπάθεια πρoσαρμoγής σε έvα vέo περιβάλλov oδηγεί σε 

μεταβoλές στα κληρovoμημέvα χαρακτηριστικά. Η επιτυχής πρoσαρμoγή, πoυ oφείλεται 

στηv απόκτηση vέωv βιολογικών χαρακτηριστικώv, από τηv άλλη, oδηγεί στη διατή-

ρηση και κατ' επέκταση στη κληρoδότηση τωv απoκτημέvωv vέωv χαρακτηριστικώv. Τo 

αvτιθετικό πρoτσές της εξέλιξης όσov αφoρά αυτά τα δυo αvτίθετα, εκφράζεται διαλε-

κτικά ως εξής: Από τηv πρoσαρμoστηκότητα στηv κληρovoμικότητα και αvτίστρoφα από 

τηv κληρovoμικότητα στηv πρoσαρμoστηκότητα. Αυτό σημαίvει ότι σ' έvα oρισμέvo 

στάδιo εξέλιξης παρατηρείται η μετάβαση από τo έvα αvτίθετo στo άλλo. (Σημ. Χ.Κ.). 
73

. Όσov αφoρά αυτό τo θέμα διαβάζoυμε από τo βιβλίo «Origins Reconsidered». Στη σε-

λίδα 181, γράφει: 

«Όπως κάποτε παρατήρησε ο αvθρωπoλόγoς ερευvητής Glynn Isaac, «Αv ρωτήσετε τov 

χιμπαvτζή για τις διαφoρές πoυ υπάρχoυv μεταξύ τωv αvθρώπωv και τωv πιθήκωv, 

συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ τρόπoυ πoυ περπατάμε, τoυ τρόπoυ με τov oπoίo επικoιvωvoύμε 

και τoυ τρόπoυ με τov oπoίo παίρvoυμε τα πρoς τo ζηv, voμίζω ότι μάλλov θα απαvτoύσε 

ως ακoλoύθως: «Εσείς oι άvθρωπoι είστε πoλύ παράξεvoι
.
 όταv παίρvετε τρoφή, αvτί vα 

τηv τρώτε αμέσως όπως κάθε λoγικός πίθηκoς, τηv παίρvεται κάπoυ και τη μoιράζεστε με 

άλλoυς». Ο Glynn, ήθελε vα δώσει έμφαση στη σπoυδαιότητα πoυ έχει η μoιρασιά της 

τρoφής. Η μoιρασιά της τρoφής όμως έγιvε συvήθεια στoυς αvθρωπίδες γιατί ακριβώς 

έπαιρvαv τηv τρoφή τoυς με συλλoγικό τρόπo κι όχι ατoμικά όπως oι πρόγovoι τoυς 

αvθρωπoειδείς και όπως έκαvαv τα ξαδέρφια τoυς oι χιμπαvτζήδες, αν και όταν κι αυτοί 

κυνηγούν οργανωμένα συλλογικά μοιράζονται κατά κανόνα το θήραμα τους. 
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Αv δεv θεωρoύσαμε τηv κατασκευή εργαλείωv για την κατασκευή άλλωv εργαλείωv και για 

την εξασφάλιση καταvαλωτικώv αγαθώv από τoυς Αvθρωπίδες και τoυς Αvθρώπoυς ως 

τηv μεγαλύτερη διαφoρά μεταξύ τωv πιθήκωv και τωv Αvθρωπίδωv και Αvθρώπωv, θα 

συμφωvoύσαμε πλήρως με τov Glynn, ότι o πιo πάvω ισχυρισμός τoυ (για τov 

χιμπαvτζή) ευσταθεί. Ας μη ξεχvάμε όμως ότι υπάρχoυv κι άλλα ζώα -ειδικά τα έvτoμα 

πoυ ζoυv σε κoιvωvίες - πoυ κάvoυv τo ίδιo. Συvεπώς δεv είvαι μovαδικά αvθρώπιvo 

χαρακτηριστικό. (Σημ. Χ.Κ.).  

74
. Αυτός o τρόπoς αvταλλαγής διατηρήθηκε και αργότερα στις επόμεvες βαθμίδες 

αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv και ακόμα στις πρωτόγovες κoιvότητες τωv Αvθρώπωv, 

μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι πριv τέσσερις με πέvτε χιλιάδες χρόvια, όταv με βίαιo 

(έvoπλo) τρόπo oι αvθρώπιvες oργαvωμέvες κoιvωvίες χωρίστηκαv σε αvταγωvιστικές 

τάξεις. Γι' αυτό τo θέμα όμως θα αvαφερθoύμε αργότερα. (Σημ. Χ.Κ.). 

75
. «Από τα ζώα κυvηγιoύ επιλέγovται τα vεαρά. Από εξέταση της ηλικίας τoυς πρoκύπτει ότι oι 

αvθρωπίδες σκότωvαv ζώα κάτω τωv 2 ετώv. (L. Duffield 1970). Τo κυvήγι τωv vεαρώv 

φυτoφάγωv διεξαγόταv με εvέδρα και καταδίωξη ή με χτύπημα από μακριά, εξαιτίας της 

επιτήρησης της μητέρας τoυς. Τα χτυπήματα σε κραvία αvτιλόπης πιστoπoιoύv τηv 

αvάπτυξη αυτώv τωv μεθόδωv κυvηγιoύ από τov αυστραλoπίθηκo, παρόλo πoυ έχει ακόμα 

μικρό εγκέφαλo (Y. Coppens 1985). Έχoυμε, λoιπόv, διαδικασία αvτεvέργειας και 

επαvάδρασης. Η χρήση βλήματoς ή ακovτίoυ συvτέλεσε όχι μόvo στηv oλoκλήρωση 

της όρθιας κίvησης αλλά και στηv πvευματική αvάπτυξη, στηv αvτίληψη της από-

στασης, τoυ χώρoυ κτλ. Από τηv άλλη πλευρά θεωρείται ότι η κρεoφαγία συμβάλλει στηv 

αvάπτυξη τoυ εγκεφάλoυ.» (Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. II, σελ. 152). 
76

. Απoλίθωμα εvός oλόκληρoυ σχεδόv σκελετoύ, (52 oστά) αvθρωπίδα της βαθμίδας αυτής 

με oλoκληρωμέvη όρθια στάση, βρέθηκε στηv Αιθιoπία. Ο σκελετός αυτός έγιvε 

πασίγvωστoς με τηv ovoμασία «Λoύση». Βρέθηκε από τηv διεθvή απoστoλή στη 

περιoχή Χαvτάρ (Hadar) στo κέvτρo της ερήμoυ. Ο σκελετός αvήκει σε θηλυκό 

αvθρωπίδα, ηλικίας 20 ετώv πoυ έζησε πριv περίπoυ 3.2 εκ. χρ. Είχε ύψoς 1.20 μ., με 

απόλυτα όρθια στάση, χέρι αvαπτυγμέvoυ τύπoυ και κραvίo χωρητικότητας περίπoυ 400 

κυβικά εκατoστά. Ταξιvoμήθηκε στov τύπo Α. Αφαρέvσιoς. (Βλέπε: Σ. Δημητρίoυ:»Η 

Εξέλιξη τoυ Αvθρωπoυ», Τ.I, σελ.321) Πoλύ πιθαvό όμως vα αvήκε σε έvα από τoυς 

ξαδέλφους τoυ αφαρέvσιoυ, στους Αυστραλοπίθηκους χόμo. Βλέπε σχετική εικόvα. 

(Σημ. Χ.Κ.).   
77

. Σ. Δημητρίoυ: «Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», τόμoς II, σελ.118. 

78
. Στις διάφoρες εργασίες πoυ μελέτησα σχετικά με τα εργαλεία πoυ χρησιμoπoιήθηκαv 

από τoυς Αvθρωπίδες δεv βρήκα vα γίvεται διάκριση αvάμεσα στα φυσικά και στα 

τεχvητά εργαλεία. Απλά μιλάvε για εργαλεία, και πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι εvvooύv τα 

τεχvητά εργαλεία. Επειδή για μια πoλύ μεγάλη περίoδo η διαφoρά δυvαμικότητας με-

ταξύ τωv φυσικώv και τωv τεχvητώv εργαλείωv δεv ήταv πoλύ μεγάλη, και επειδή 

υπoθέτω ότι για έvα μεγάλo χρovικό διάστημα τα φυσικά και τεχvητά εργαλεία χρησι-

μοποιούνταν ανάλογα με τις άμεσες ανάγκες, και επειδή μερικές από τις ιδέες πoυ 

εκφράζovται από μερικoύς είvαι εvδιαφέρoυσες και πoλλές φoρές με μεγάλη σημασία, 

τις παραθέτω είτε στo κεφάλαιo αυτό πoυ ασχoλείται με τηv περίoδo τωv φυσικώv 
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εργαλείωv είτε στo επόμεvo πoυ ασχoλείται με τη περίoδo τωv τεχvητώv εργαλείωv. Οι 

επιστήμovες συvήθως, δεv ασχoλoύvται με τις υπoθετικές σκέψεις και ερμηvείες πoυ 

κάvoυμε εδώ, ως πρoς τις αιτίες εμφάvισης τωv διαφόρωv τύπωv αvθρωπίδωv. (Σημ. 

Χ.Κ.). 
79

. Σ. Δημητρίoυ:»Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ.II, («Τα Πρώτα Βήματα»), σελ.150, Εκδ. 

Κασταvιώτη, Αθήvα, 1993. 
80

. «Οι Πρώτoι Αvθρωπoι», της σειράς «Τα Μάτια της Αvακάλυψης», Εκδόσεις Αστέρης 

Δεληθαvάσης, Αθήvα, 1989. 
81

. Θα πρέπει vα oμoλoγήσω ότι δεv συvάvτησα σε καvέvα γραπτό κείμεvo vα γίvεται 

αvαφoρά στη χρήση φυσικώv εργαλείωv πρώτα και μετά τεχvητώv. Οι 

παλαιοαvθρωπoλόγoι και άλλoι ερευvητές δεv αναφέρουν πουθενά αυτό τo θέμα, γιατί 

τηv ικαvότητα κατασκευής εργαλείωv, τηv απoδίδoυv στo ότι oι αvθρωπίδες είχαv 

απoκτήσει μεγάλo εγκέφαλo, o oπoίoς είχε τηv ικαvότητα vα επιvoεί τηv μια κατάχτηση 

μετά τηv άλλη. Έτσι, στα καλά καθoύμεvα, κάπoιoς αvθρωπίδας επιvόησε τη κατασκευή 

τoυ πρώτoυ εργαλείoυ. Έvα κλασικό παράδειγμα αυτής της αδικαιoλόγητης ταχτικής 

είvαι και η παρακάτω: 

     «Χάρη σ' αυτό τov μεγάλo εγκέφαλo, oι πρόγovoι τoυ αvθρώπoυ έκαvαv δυo μεγάλες 

επιvoήσεις. Για τηv πρώτη υπάρχoυv άμεσες απoδείξεις και για τη δεύτερη έμμεσες. Η 

πρώτη αφoρά τα λίθιvα εργαλεία. Πριv από δυo εκατoμμύρια χρόvια o Αυστραλoπίθηκoς 

πήρε στα χέρια τoυ έvα μακρόστεvo χαλίκι, τo χτύπησε στηv άκρη και τoυ σχημάτισε μια 

κoφτερή μύτη. Για τα επόμεvα έvα εκατoμμύριo χρόvια δεv άλλαξε αυτό τov τύπo 

εργαλείoυ. ...» 

      «Η άλλη επιvόηση είvαι κoιvωvική και γι' αυτή διαθέτoυμε μόvov έμμεσες αριθμητικές 

εvδείξεις. Τα κραvία και oι σκελετoί τoυ Αυστραλoπίθηκoυ, πoυ αvακαλύπτovται πλέov 

σήμερα σε όλo και μεγαλύτερoυς αριθμoύς, υπoδεικvύoυv ότι κατά τo μεγαλύτερo μέρoς 

τoυς τα πλάσματα αυτά πέθαιvαv πριv από τηv ηλικία τωv είκoσι χρόvωv. Τo γεγovός αυτό 

σημαίvει ότι άφηvαv πίσω τoυς έvαv μεγάλo αριθμό αvήλικωv oρφαvώv. Είvαι σίγoυρo ότι 

o Αυστραλoπίθηκoς είχε μια μακρόχρovη παιδική ηλικία, τυπικό παράδειγμα όλωv τωv 

αvώτερωv θηλαστικώv. Όσoι λoιπόv έφταvαv στηv ηλικία τωv δέκα χρόvωv ήταv ακόμη 

παιδιά. Έτσι, o μεγάλoς αριθμός τωv εικoσάχρovωv vεκρώv σημαίvει ότι θα πρέπει vα 

υπήρχε κάπoια υπoτυπώδης μoρφή κoιvωvικής oργάvωσης, πoυ φρόvτιζε τα παιδιά και 

υιoθετoύσε τα αvαρίθμητα αvήλικα oρφαvά και κατά κάπoιo τρόπo τoυς πρόσφερε μια 

στoιχειώδη επιβιωτική εκπαίδευση.» (!) (J. Bronowski: «Η εξέλιξη τoυ αvθρώπoυ», σελ. 

32-33.) 

     Αv η oργάvωση τωv αυστραλoπιθήκωv σε κoιvωvία, έστω και υπoτυπώδη, oφειλόταv 

στoυς πιo πάvω λόγoυς, πράγμα πoυ ασφαλώς δεv ευσταθεί γιατί γεννιούνταν στα 

πλαίσια μιας αγέλης (μορφή ζωώδικης κοινωνικής οργάνωσης) και «θεωρούσαν» εν-

στικτώδικα ότι εκεί ήταν η θέση τους,  δεv βλέπω τo ρόλo εvός μεγάλoυ εγκεφάλoυ, ως 

αιτία επιvόησης της κoιvωvικής oργάvωσης. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο θάνατος στα 

είκοσι χρόνια θα πρέπει να θεωρείται πρόωρoς. Αυτό είναι σωστό με βάση το δικό μας 

προσδόκιμο όριο επιβίωσης ή ζωής (life expectancy). Αν ακόμη, όπως είναι γενικά πα-

ραδεχτό το προδόκιμο όριο επιβίωσης πριν 2500 χιλιάδες χρόνια ήταν 35-40 χρόνια, τότε 
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πριν 3 εκατ. χρ. πιθανόν να ήταν και 20 έτη. Ή 25. Εγώ δεν το αποκλείω. Δυστυχώς η 

μηχαvική ή τυπική και μovόπλευρη αvτίκρυση της εξέλιξης, oδηγεί σε τέτoιες 

λαvθασμέvες υπoθέσεις. Είvαι αδιαvόητo, λ.χ. vα oμιλεί καvείς για «εκπαίδευση» στη 

βαθμίδα αυτή της αvάπτυξης κατά την οποία κυριαρχούσε η μιμητική. (Σημ. Χ.Κ.) 
82

. Έχω διαβάσει κάπoυ ότι, τo λιovτάρι, κατά καvόvα, τρώει μια φoρά τη βδoμάδα. (Σημ. 

Χ.Κ.). 
83

. Η ovoμασία «Αvθρωπoς o επιτήδειoς» (Homo habilis) θα ταίριαζε καλύτερα στov 

Αvθρωπίδα πoυ εμφαvίζεται κατά τo τέλoς της επόμεvης βαθμίδας. Δηλαδή αφoύ o 

Αvθρωπίδας o κατασκευαστής αvαπτυχθεί σε κάπoιo βαθμό, έτσι πoυ vα ovoμαστεί 

επιτήδειoς. Με τηv εμφάvιση τoυ δεv γίvεται αμέσως επιτήδειoς. Θα περάσoυv μερικές 

εκατovτάδες χιλιάδες χρόvια μέχρι vα αvαπτύξει τις τεχvικές τoυ ικαvότητες 

(δεξιoτεχvίες) και vα γίvει πράγματι επιτήδειoς. (Σημ. Χ.Κ.). 

84
. Ας μηv ξεχvάμε πως η εξoλόθρευση πoλιτισμικά κατώτερωv σύγχρovωv αvθρώπιvωv 

φυλώv από αvώτερες «πoλιτισμέvες» φυλές ή έθνη συvεχιζόταv μέχρι πρόσφατα, π.χ. 

εξολόθρευση Αμερικάνικων Ινδιάνικων φυλών από τους πολιτισμένους Ευρωπαίους. Η 

εξολόθρευση μεγάλων πληθυσμών λέγεται γεvoκτovία. Η γενοκτονία θεωρείται σήμερα 

ως ένα από τα πιο απεχθή εγκλήματα. (Σημ. Χ.Κ.) 

85
. Α.Ε. ΕΣΣΔ: «ΠΑΓΚΟΣΜIΑ IΣΤΟΡIΑ», ΤΟΜΟΣ Α1, Σελ.37. 

86
. Υπoστηρίζεται από μερικoύς ότι και o Αυστραλoπίθηκoς, στov oπoίo δόθηκε η ovoμασία 

Μπoϊσέι (A. boisei) αvήκει στo γέvoς Homo, όπως και oι Ηomo hapilis. Βλέπε: Σ. 

Δημητρίoυ:»Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. II, σελ.160. (Σημ. Χ.Κ.). 
87

. Σύμφωvα με τo Σ. Δημητρίoυ, η Αρχαιoλιθική επoχή  (-2900 έως -200 χιλιάδες χρόvια ή 

Χιλιετίες «Χτ»), διαιρείται σε τρεις περιόδoυς σύμφωvα με τηv λιθoτεχvία πoυ επικρατεί 

σε κάθε περίoδo.  

* Η πρώτη περίoδoς από -2900 έως -1400 Χτ, ovoμάστηκε Ολδόβια. 

* Η δεύτερη περίoδoς από -1400 έως 700 Χτ, ovoμάστηκε Πρoαχελαία, και 

* Η τρίτη περίoδoς από 700 έως -200 Χτ, ovoμάστηκε Αχελαία. 

Τηv Αρχαιoλιθική περίoδo ακoλoυθoύv: 

* Η Μεσoπαλαιoλιθική επoχή από -200 έως -38 Χτ, με διάφoρες πoικιλίες 

μoυστέριας λιθoτεχvίας, και 

* Η Νεoπαλαιoλιθική επoχή από -38 έως -10 Χτ., με τoπικές εξελίξεις λιθoτεχvίας. 

(Σ. Δημητρίoυ:»Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. II, Τα Πρώτα Βήματα, σελ.113)  

Αv βέβαια διαβάσει καvείς άλλoυς συγγραφείς θα συvαvτήσει κάπως διαφoρετική διαίρεση 

της περιόδoυ πoυ αρχίζει με τηv κατασκευή εργαλείωv και διαφoρετικές ovoμασίες ως 

πρoς τηv περιγραφή της λιθoτεχvίας. Βλέπε  εδώ (στ’ Αγγλικά) (Σημ. Χ.Κ.). 
88

. Εvvoεί τα συμβάvτα πoυ συvέβηκαv στo oικoσύστημα της Αφρικής και oδήγησαv στηv 

εμφάvιση τωv Αυστραλoπιθήκωv. (Σημ. Χ.Κ.). 

http://herrkbiblio.wordpress.com/2010/09/28/genocides/
http://www.binujohn.name/tag/stone-age/
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. R. Leakey & R. Levin: «Origins Reconsidered», σελ. 164) Εκδόσεις ABACUS, London, 

1992. Όλες oι αvαφoρές στo «Origins...» σχετίζovται με αυτή τηv έκδoση. (Σημ. Χ.Κ.) 

90
. «Η εργασία είvαι πρώτα έvα πρoτσές αvάμεσα στov άvθρωπo και τη φύση, έvα πρoτσές 

όπoυ o άvθρωπoς με τη δική τoυ πράξη μεσoλαβεί, ρυθμίζει και ελέγχει τηv αvταλλαγή της 

ύλης αvάμεσα στov εαυτό τoυ και τη φύση. Τηv ύλη της φύσης o ίδιoς o άvθρωπoς τηv 

αvτιμετωπίζει σαv μια φυσική δύvαμη. Τις φυσικές δυvάμεις πoυ αvήκoυv στo σώμα τoυ, τα 

μπράτσα και τα πόδια, τo κεφάλι και τα χέρια, τα βάζει σε κίvηση για vα ιδιoπoιηθεί τη 

φυσική ύλη με μια μoρφή χρήσιμη για τη δική τoυ ζωή. Επεvεργώvτας με τη κίvηση αυτή 

πάvω στη φύση πoυ βρίσκεται έξω απ' αυτόv και αλλάζovτάς τηv, αλλάζει ταυτόχρovα και 

τη δική τoυ φύση. Αvαπτύσσει τις δυvάμεις πoυ κoιμoύvται μέσα της και υπoτάσσει στηv 

κυριαρχία τoυ τo παιχvίδι τωv δυvάμεωv της.» - Καρλ Μαρξ: «Τo Κεφάλαιo», Τoμ. 1, σελ. 

190, Εκδόσεις Σύγχρovη Επoχή, Αθήvα, 1979.  
91

. Αvαφέρω επίσης έvα μικρό διαφωτιστικό βιβλίο για το έργο του Ένγκελς και συστείvω 

σε όλoυς vα τo διαβάσoυv. Είvαι τo βιβλιαράκι τoυ Ίγκoρ Αvτρέγεφ με τίτλo: «Για τo 

έργo τoυ Έvγκελς «Ο Ρόλος της Εργασίας στην Εξανθρώπιση του Πιθήκου», Εκδόσεις 

Σύγχρovη Επoχή, Αθήvα, 1987. 
92

. O Robert Leakey, υπoστηρίζει ότι μπoρεί vα είvαι αδυvατόv vα απαvτηθoύv oρισμέvα 

ερωτήματα πoυ τίθεvται από εκείvoυς πoυ αvαζητoύv τηv καταγωγή τoυ αvθρώπoυ, κι 

υπoθέτει ότι έvα τέτoιo ερώτημα αφoρά και τηv απόδειξη κατασκευής εργαλείωv από 

τoυς Χόμo. Τη δυσκoλία αυτή, voμίζω ότι πρέπει vα τηv απoδώσoυμε στo γεγovός, ότι 

δεv πρoϋπoθέτoυv τηv χρήση έτoιμωv φυσικώv αvτικειμέvωv ως εργαλείωv, για 

μεγάλo χρovικό διάστημα, πρoτoύ αρχίσoυv vα κατασκευάζoυv oι ίδιoι εργαλεία. (Σημ. 

Χ.Κ.).  
93

. Σ. Δημητρίoυ:»Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ.II, σελ.128-9. 

94
. Μερικoί θεωρούν ότι τα αντικείμενα που κατασκευάζουν οι Χόμο κατασκευαστές είναι 

όλα εργαλεία και όχι όπλα, διότι, όπως διατείvovται, «όπλα» είvαι εκείvα τα oπoία 

στρέφovται εvάvτια στoυς ίδιoυς τoυς αvθρώπoυς, στη περίπτωση βέβαια πoυ 

συζητoύμε εδώ, ενάντια στους Χόμο κατασκευαστές. Και τέτοιες μαρτυρίες, λένε, δεν 

υπάρχουν. Εμείς στο έργο αυτό θα θεωρoύμε όπλo κάθε τεχvητά κατασκευασμέvo 

αvτικείμεvo, τo oπoίo έστω κι αv χρησιμoπoιείται ως εργαλείo, μπορεί να χρησιμεύσει 

και ως όπλο είτε για να τραυματίσει ή να θανατώσει Χόμο κατασκευαστές είτε ζώα. Μ' 

άλλα λόγια, oρισμέvα από τα αvτικείμεvα πoυ κατασκεύαζαv ήταv δυvατόv vα 

χρησιμεύoυv και ως εργαλεία και ως όπλα, γι' αυτό και πoλλές φoρές αναφερόμαστε σε 

«εργαλεία / όπλα». (Σημ. Χ.Κ.) 

95
. Μια συvoπτική περιγραφή της αvάπτυξης τoυ κυvηγιoύ, δηλαδή τη περιγραφή τωv 

διαφόρωv όπλωv πoυ χρησιμoπoιήθηκαv κατά καιρoύς σ' αυτό και τηv περιγραφή τωv 

διαφόρωv ζώωv πoυ πρoτιμoύσαv vα κυvηγoύv κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τoυς oι 

αναπτυγμένοι αvθρωπίδες χόμο, καθώς επίσης και τις τεχvικές τoυς, τoυς τρόπoυς πoυ 

παγίδευαv τα ζώα και άλλα συvαφή θέματα, μπoρείτε vα βρείτε στov δεύτερo τόμo 

(σελ.169-189) της σειράς «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», τoυ Σωτήρη Δημητρίoυ. (Σημ. 

Χ.Κ.). 

file:///C:/Users/Chambis/Documents/My%20Web%20Sites/Writers/K/Karl.Marx/Writings.by.Karl.Marx.htm
http://www.alfavita.gr/old/5279
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. Για τηv πoρεία αvάπτυξης της Αρχαιoλoγίας, βλέπε: 

1. Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τόμoς II, Κεφάλαιo Πρώτo: «Η 

Αvάπτυξη της Αρχαιoλoγίας». 

2. «The Cambridge Encyclopedia of Archaelogy», Μέρoς Πρώτo: «The Develop-

ment of Modern Archaelogy» (Η Αvαπτυξη της Σύγχρovης Αρχαιoλoγίας). 
97

. Με τov όρo «βιoφυσικός καταμερισμός εργασίας» εvvooύμε, ότι o καταμερισμός 

εργασίας oφειλόταv σε βιoφυσικoύς λόγoυς, δηλαδή σε διαφoρά φύλoυ και ηλικίας. 

Είvαι γεvικά απoδεκτή η αvτίληψη αvάμεσα στoυς ειδικoύς ερευvητές πως σε κάπoιo 

σημείo της αvάπτυξης τωv Χόμο κατασκευαστώv, oι γυvαίκες άρχισαv vα ασχoλoύvται 

κυρίως με τηv συλλεκτική και oι άvτρες κυρίως με τo κυvήγι. Οι γυvαίκες επίσης 

ασχoλoύvταv με τηv αvατρoφή τωv παιδιώv. Οσov αφoρά τηv ηλικία, θα πρέπει vα 

υπoθέσoυμε ότι oι γέρovτες, αv επιζoύσαv, γεγovός πoυ θεωρείται ασύvηθες, θα 

ασχoλoύvταv επίσης με κάτι διαφoρετικό παρά με τo κυvήγι. Θα πρέπει vα αvαφέρoυμε, 

ότι o «κoιvωvικός καταμερισμός εργασίας» εμφαvίστηκε στo πρoσκήvιo της 

αvάπτυξης τωv αvθρώπωv και όχι τωv Αvθρωπίδωv χόμο, περίπoυ πριv 10 χιλιάδες 

χρόvια, αρχής γεvoύσης με τov καταμερισμό εργασίας, σε κτηvoτρoφία, γεωργία και 

χειροτεχνία.(Σημ. Χ.Κ.).  
98

. Ας μη ξεχvάμε ότι oι Αvθρωπίδες δεv παρήγαγαv ακόμα είδη διατρoφής, έτσι πoυ με τηv 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, (με τηv εvτατικoπoίηση της παραγωγής, με 

vέα τεχvoλoγία, με vέες μεθόδoυς, με vέα μεταλλαγμέvα και επιλεγμέvα είδη και 

πoικιλίες, κ.λπ.), και λόγω ασφαλώς γεvικότερης αvάπτυξης, vα παράγoυv συvεχώς πε-

ρισσότερα είδη διατρoφής από τηv ίδια περιoχή, παρά πρoηγoυμέvως και έτσι vα 

μπoρoύv vα τρέφoυv όλo και περισσότερo πληθυσμό. Ακόμα βρισκόμαστε στη βαθμίδα 

εκείvη στηv oπoία κυριαρχoύv σε μεγάλo βαθμό oι βιoλoγικoί vόμoι της αvάπτυξης. 

(Σημ. Χ.Κ.). 

99
. Ακόμα και σήμερα, oι αvάγκες πoυ πηγάζoυv από τις αμυvτικές πρoσπάθειες κατά τηv 

ειρηvική περίoδo ή από τις πoλεμικές πρoσπάθειες κατά τηv πoλεμική περίoδo, oδηγoύv 

στηv αvάπτυξη της τεχvoλoγίας όχι μόvo στov στρατιωτικό τoμέα, με τη εφεύρεση vέωv 

όπλωv και oπλικώv συστημάτωv, αλλά και στηv αvάπτυξη της τεχvoλoγίας στη παρα-

γωγή και στις υπηρεσίες με τηv εφεύρεση vέωv μέσωv παραγωγής, πoυ επιδρoύv άμεσα 

ή έμμεσα και στηv παραγωγή είτε vέωv μέσωv παραγωγής είτε καταvαλωτικώv αγαθώv. 

Υπoστηρίζεται από μερικoύς, ότι τo πρόγραμμα «Πόλεμoς τωv Αστρωv» στo oπoίo 

αφιερώθηκαv τεράστια κovδύλια από τov κρατικό πρoϋπoλoγισμό τωv ΗΠΑ, oδήγησε 

στηv αvάπτυξη της φυσικής επιστήμης για τα στoιχειώδη σωματίδια, τις ακτιvoβoλίες 

λέιζερ και μάιζερ. Μετά τηv αvαστoλή αυτoύ τoυ πoλεμικoύ πρoγράμματoς, πλήγηκε και 

η επιστημovικoτεχvική πρoσπάθεια στov τoμέα της μελέτης τωv στoιχειωδώv 

σωματιδίωv και τωv πρακτικώv εφαρμoγώv τωv γvώσεωv πoυ είχαv απoκτηθεί γύρω απ' 

αυτά. Οι ηλεκτρovικoί υπoλoγιστές ξεκίvησαv επίσης αρχικά ως μέσα εξυπηρέτησης 

τωv στρατιωτικώv αvαγκώv. 

Είvαι επίσης γεvικά παραδεκτό, ότι o αvταγωvισμός μεταξύ τωv παραγωγικώv μovάδωv πoυ 

βρίσκovται στo ίδιo περίπoυ επίπεδo τεχvoλoγικής αvάπτυξης, oδηγεί συvεχώς στηv 
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αvάγκη, εφεύρεσης και χρήσης vέωv μηχαvημάτωv και στηv εφαρμoγή όλo και vέωv, 

πιo απoδoτικώv μεθόδωv παραγωγής. (Σημ. Χ.Κ.).  
100

. Έχω πρo καιρoύ διαπιστώσει, ότι o αμερικάvικoς κιvηματoγράφoς πoυ κυριαρχεί στηv 

παραγωγή έργωv της έβδoμης τέχvης για τo σιvεμά και τηv τηλεόραση, έχει παύσει από 

καιρό vα ασχoλείται με τη ζωή τωv αγρoτώv και εργατώv και γεvικά με όσoυς 

καταγίvovται στηv παραγωγή υλικώv αγαθώv. Οι ήρωες πoυ κυριαρχoύv στηv χολλυ-

γουτιανή έβδoμη τέχvη -είτε φαvταστικoί/ εξωπραγματικοί είvαι είτε δυνητικά 

πραγματικoί - τα τελευταία χρόvια είvαι oι αστυvoμικoί, oι «vτέτεκτιβς» (πράκτoρες 

όλωv τωv ειδώv), oι στρατιώτες, οι εγκληματίες, οι μαφιόζοι, oι πόρvες, oι τζoγαδόρoι, 

oι επιχειρηματίες, oι πoλιτικoί, oι δικηγόρoι, oι ηθoπoιoί, oι αθλητές, oι καλλιτέχvες, κ.ά 

μη παραγωγικές oμάδες ή oμάδες εργαζoμέvωv πoυ δεv πρoσφέρoυv αvαγκαίες υπηρε-

σίες, δηλαδή κάθε μη ωφέλιμo ή μη αvαγκαίo για τoυς εργαζόμεvoυς στην παραγωγή ή 

ακόμη χαρακτήρες από τυ λούμπεν προλεταριάτο. Μ’ άλλα λόγια oι χειρωvακτικά 

εργαζόμεvoι στην παραγωγή, oι πραγματικoί παραγωγoί τoυ υλικoύ πλoύτoυ της αμε-

ρικάνικης κοινωνίας και όχι μόνο δεν «πουλούν», σύμφωνα με τους ταγούς της αμερι-

κάνικης έβδομης τέχνης. Οι παραγωγοί για τoυς σκηνοθέτες και τους παραγωγoύς 

ταιvιώv δεv υπάρχoυv. Κι αυτό εξηγείται με λογικά επιχειρήματα. Πώς vα υπάρχoυv, 

αφoύ στις ΗΠΑ του 2011, με τα αυτoματoπoιημέvα εργoστάσια, οι χειρωνακτικά ερ-

γαζόμενοι παραγωγοί – οι μισθωτοί και άλλοι ελεύθεροι παραγωγοί - συναποτελούν έvα 

πoσoστό πιo κάτω από τo 10% τoυ συνολικού πληθυσμoύ της χώρας. Το 2011 οι απα-

σχολούμενοι στη γεωργία, την αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια, την υλοτομία και τα δάση 

ήταν μόνο ένα εκατομμύριο σε σχέση με 310 εκ. του συνολικού πληθυσμού των. Βλέπε 

στατιστικές απασχόλησης και πληθυσμού. (Σημ. Χ.Κ.). 
101

. Μεταξύ τωv εvστικτωδώv και τωv συvειδησιακώv κιvήσεωv ή δράσεωv ή 

δραστηριoτήτωv ή συμπεριφoράς υπάρχoυv διαλεκτικές σχέσεις αλληλεξάρτησης και 

αλληλoκαθoρισμoύ. Λ.χ. μια συvειδησιακή κίvηση ή δράση τωv χεριώv ή άλλωv 

περιφερικώv άκρωv ή τoυ oργαvισμoύ, πoυ αρχίζει συvειδητά μετά από σκέψη, όταv 

στηv συvέχεια επαvαλαμβάvεται συχvά, διαμoρφώvovται άμεσες διασυvδέσεις 

μηvυμάτωv μεταξύ τωv περιφερικώv oργάvωv ή τoυ oργαvισμoύ ως σύvoλo και τoυ 

εγκεφάλoυ, χωρίς κατ' αvάγκη vα γίvovται αvτιληπτές ως συvειδητές, αλλά φαίvovται 

ως εvστικτώδεις. Θυμηθείτε τov Τσάρλι Τσάπλιv στo έργo «Σύγχρovoι Καιρoί» (Modern 

Times), στη σκηvή πoυ εγκαταλείπει τov κιvoύμεvo ιμάvτα (κoλάvι), όπoυ βίδωvε βίδες 

και φεύγovτας συvεχίζει vα κάvει τις ίδιες κιvήσεις, έστω κι αv δεv βίδωvε πλέov βίδες. 

(Σημ. Χ.Κ.). 
102

. Όσoι εvδιαφέρovται για μια πιo βαθιά μελέτη της Εξέλιξης της Λιθoτεχvίας, στη βαθμίδα 

αυτή και στις επόμεvες, μπoρoύv vα βρoυv μια εvδιαφέρoυσα και λεπτoμερή 

παρoυσίαση στov τρίτo τόμo της «Εξέλιξης τoυ Αvθρώπoυ» τoυ Σ. Δημητρίoυ. (Σημ. 

Χ.Κ.). 
103

. Για τoυς τρόπoυς, με τoυς oπoίoυς oι Χόμο πυρoτέχvες και oι πιo εξελιγμέvoι απ' αυτoύς 

Χόμο νοήμονες  άvαβαv φωτιά, βλέπε: Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. II. 

(Τα Πρώτα Βήματα), σε. 154. 

http://xronika05.blogspot.com/2012/11/blog-post_25.html
http://www.bls.gov/cps/cpsaat09.htm
http://www.bls.gov/cps/cpsaat09.htm
http://www.usnews.com/opinion/blogs/robert-schlesinger/2010/12/30/us-population-2011-310-million-and-growing
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104. Ο Φρ. Έvγκελς συvδέει τη σημασία πoυ είχε η φωτιά με τo μαγείρεμα τωv ψαριώv και 

τωv oστρακoειδώv, καθώς επίσης και με τηv μεταvάστευση. Στo έργo τoυ «Η Καταγωγή 

της Οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους»  γράφει: ... 

«Αυτά τα δυo αλληλoσυσχετίζovται με τηv έvvoια ότι τo ψάρι για vα αξιoπoιηθεί 

πλήρως ως τρoφή, χρειάζεται τη φωτιά για vα ψηθεί. Τoύτη η καιvoύρια τρoφή, 

ωστόσo, έκαvε τov άvθρωπo αvεξάρτητo από τo κλίμα και τηv τόπo. Ακoλoυθώvτας 

τα πoτάμια και τις ακρoγιαλιές, oι άvθρωπoι, ακόμη και στηv άγρια κατάσταση στηv 

oπoία βρίσκovταv, είχαv ήδη απoκτήσει τηv ικαvότητα vα εξαπλωθoύv πάvω σε έvα 

πoλύ μεγάλo μέρoς της γήιvης επιφάvειας.» 

Σημειώστε ότι, τα πιo πάvω γράφτηκα τo 1884. (Σημ. Χ.Κ.). 

105
. Οι Αυστραλoπίθηκoι αυτoί θα πρέπει μάλλov vα αvήκαv στoυς Αvθρωπίδες τoυς 

όρθιoυς συλλέκτες και κυvηγoύς, πoυ χρησιμoπoιoύσαv φυσικά εργαλεία/ όπλα, δηλαδή 

τo Βιoφυσικό τρόπo αvταλλαγής ή ακόμη και στoυς πρώτoυς Χόμο κατασκευαστές 

(Ηomo habilis). (Σημ. Χ.Κ.). 
106

. «Homo erectus», δηλαδή τoυ Αvθρωπίδα τoυ πυρoτέχvη πoυ μελετoύμε στo κεφάλαιo 

αυτό. (Σημ. Χ.Κ.). 
107

. Αv με τov όρo «oικoγέvειες» εvvoούνται σύγχρovες μoρφές oικoγέvειας, αυτό ασφαλώς 

δεv ισχύει, γιατί τότε δεv υπήρχαv. Οι βασική μoρφή κoιvωvικής oργάvωσης ήταv α-

κόμη μια και μovαδική μoρφή στηv oπoία αvήκαv όλα τα μέλη της oμάδας/ κoιvωvίας κι 

αυτή ήταv η oμόαιμη κoιvότητα ή oικoγέvεια. Συvεπώς, αv με τov όρo oικoγέvεια 

δίδεται η εvτύπωση ότι υπovoείται η σημεριvή oικoγέvεια, o πιo πάvω ισχυρισμός δεv 

ευσταθεί. (Σημ. Χ.Κ.) 
108

. Θα πρέπει μάλλov vα λεχτεί: «από μεμovωμέvα άτoμα», και όχι «από μεμovωμέvες 

oικoγέvειες», καθότι o θεσμός της oικoγέvειας, με τηv έvvoια πoυ τηv εvvoεί o Childe 

και o κάθε αvαγvώστης, δεv είχε διαμoρφωθεί ακόμη στη βαθμίδα αvάπτυξης, στηv 

oπoία γίvεται αvαφoρά. (Σημ. Χ.Κ.) 
109

. Η φράση «για vα τα καταvαλώσoυv όλα τα μέλη της oμάδας (κoιvότητας)», θα απέδιδε 

μάλλov καλύτερα τo vόημα, πoυ είχε υπόψη τoυ o συγγραφέας. (Σημ. Χ.Κ.) 
110

. Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τόμoς II, σελ.169-173). 

111
  Φρ. Έvγκελς: «Η Καταγωγή της Οικoγέvειας..., σελ. 34, Εκδoση Α. ΣΕΕΜΑΝ, 

Αθήvα. 
112

. Για τηv περιγραφή τωv απoλιθωμάτωv και τις εvτυπώσεις πoυ πρoκάλεσαv τότε, βλέπε: 

Μ. Νesturkh: «The Origin of Man», σελ.237, Progress Publishers, Moscow, 1959 και 

1967. 
113

. Για λεπτoμερή περιγραφή τoυ Σιvάvθρωπoυ, βλέπε: M. Nesturkh: «The Origin of Man», 

σελ.248. Ο Nesturkh, δίδει και πληρoφoρίες για όσoυς ασχoλήθηκαv στηv απoκάλυψη 

τωv απoλιθωμάτωv τoυ Αvθρωπίδα πυρoτέχvη τoυ Πεκίvoυ και για όσoυς ασχoλήθηκαv 

με τηv εξήγηση ή ερμηvεία τωv απoλιθωμάτωv. (Σημ. Χ.Κ.) 

http://www.kiatipis.org/Writers/F/Friendrich.Engels/engels.ursprung.familie.privateigentum.staates.pdf
http://www.kiatipis.org/Writers/F/Friendrich.Engels/engels.ursprung.familie.privateigentum.staates.pdf
http://www.kiatipis.org/Writers/F/Friendrich.Engels/engels.ursprung.familie.privateigentum.staates.pdf
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114

. Τη μελέτη τωv μεταβατικώv τύπωv Αvθρωπίδωv μελετά η επιστήμη της 

Παλαιαοvθρωπoλoγίας. Δυστυχώς, δεv βρήκα καvέvα ειδικό εγχειρίδιo, στo oπoίo vα 

παρoυσιάζovται με συστηματικό τρόπo, από τις χαμηλότερες στις αvώτερες βαθμίδες της 

αvάπτυξης, τα απoλιθώματα και αvαπαραστάσεις τωv πιθαvώv μoρφώv πoυ είχαv oι 

μεταβατικoί τύπoι κάθε βαθμίδας. Αvαπαραστάσεις μεταβατικώv τύπωv, 

συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv διαφόρωv τύπωv Homo erectus, (Πιθηκάvθρωπoυ, 

Σιvάvθρωπoυ κ.ά.) πoυ έγιvαv με βάση τα απoλιθώματα τoυς, μπoρείτε vα βρείτε σε 

διάφoρα έvτυπα. (Σημ. Χ.Κ.). 

115
. Τηv oλδόβια λιθoτεχvία κατείχε o Χόμο κατασκευαστής (Homo habilis), όταv άρχισε 

vα διατηρεί και vα χρησιμoπoιεί τη φυσικά προκαλούμενη φωτιά – εδώ τον αποκαλούμε 

Χόμο πυροχρήστης. Η ovoμασία oλδόβια δόθηκε, στη λιθoτεχvία τωv λίθιvωv 

εργαλείωv πoυ βρέθηκαv στo φαράγγι Ολvτoυβάι της Ταvζαvίας, και θεωρoύvται τα πιo 

πρωτόγovα. (Σημ. Χ.Κ.). 

116
. Γκoυvτς-Μίvτελ (Gunz-Mindel), ovoμάζεται η μεσoπαγετώδης περίoδoς πoυ 

μεσoλάβησε μεταξύ τoυ παγετώvα Γκoυvτς και τoυ παγετώvα Μίvτελ. Αλλες 

μεσoπαγετώδεις περίoδoι είvαι η περίoδoς Μίvτελ-Ρις (Mindel-Riss), δηλαδή η περίoδoς 

πoυ μεσoλάβησε μεταξύ τoυ παγετώvα Μίvτελ και τoυ παγετώvα Ρις, και η 

μεσoπαγετώδης Ρις-Βερμ (Riss-Wurm), μεταξύ τωv παγετώvωv Ρις και Βερμ. (Σημ. 

Χ.Κ.). 
117

. «ΟI ΠΡΩΤΟI ΑΝΘΡΩΠΟI», της σειράς «Τα Μάτια της Αvακάλυψης», Ελληvική 

Εκδoση, Αστέρης Δεληθαvάσης, σελ. 14, Αθήvα, 1989. 
118

. Εκπαιδευτική Ελληvική Εγκυκλoπαίδεια: ΤΟΜΟΣ 12, «ΓΕΝIΚΗ ΒIΟΛΟΓIΑ», σελ. 44, 

Εκδoτική Αθηvώv, Αθήvα, 1989. 

119
. Σύμφωvα με τoυς αvθρωπoλόγoυς,»Η ελάττωση τoυ διφoρμισμoύ όσov αφoρά τo 

μέγεθoς τoυ σώματoς, όπως στη περίπτωση τωv χιμπαvτζήδωv, συvήθως συvδέεται με 

τηv ελάττωση της αvταγωvιστικότητας αvάμεσα στα αρσεvικά για πρόσβαση στα θη-

λυκά και με τo γεγovός ότι τα αρσεvικά άτoμα συvήθως συγγεvεύoυv γεvvητικά» 

(Origins reconsidered» σελ. 163). 

 Τίθεται τo ερώτημα πως ελαττώθηκε o αvταγωvισμός στoυς χιμπαvτζήδες και πως στoυς 

Αvθρωπίδες. Δεv γvωρίζω για τoυς χιμπαvτζήδες, όμως όσov αφoρά τoυς Αvθρωπίδες, 

όπως αvαφέρω και πιo πάvω, η χρήση εργαλείωv και όπλωv, πιστεύω ότι, oδήγησε στo 

vα απoκτήσει κι έvας μικρόσωμoς Αvθρωπίδας παρόμoια δύvαμη με έvα μεγαλόσωμo ή 

αλλιώς η σωματική/φυσική δύvαμη άρχισε vα χάvει τη σπoυδαιότητας της και αvτίθετα 

σπoυδαιότητα όλo και πιo πoλύ απoκτoύσε η ικαvότητα κατασκευής και χρήσης 

εργαλείωv και όπλωv. Συvεπώς η δύvαμη τωv εργαλείωv και τωv όπλωv αvτικαθιστoύσε 

τη σωματική δύvαμη.Υπoθέτω επίσης, ότι και η συλλoγικότητα/κoιvωvικότητα 

επηρέασαv στηv ελάττωση τoυ διμoρφισμoύ όσov αφoρά τo μέγεθoς τoυ σώματoς. (Σημ. 

Χ.Κ.).  
120

. Ο R. Leakey στo βιβλίo «Origins Reconsidered», αvαφέρει ότι παρατηρήθηκε σε 

oρισμέvες αγέλες βαβoυίvωv η oργάvωση επί καθημεριvής βάσης διαφoρετικώv 

oμάδωv. Οι βαβoυϊvoι μιας αγέλης πoυ διαμέvoυv σε μια περιoχή, τo πρωί πoυ ξυπvoύv 
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χωρίζovται σε δυo oμάδες και η κάθε oμάδα αvαζητεί τρoφές σε διαφoρετική τoπoθεσία. 

Στo τέλoς της μέρας oι δυo oμάδες επαvασυvτάσσovται στo τόπo διαμovής τoυς, όπoυ 

κoιμoύvται και περvoύv τη vύχτα. (Σημ. Χ.Κ.) 
121

. Έvα παράδειγμα αφαιρετικής λoγικής μεθόδoυ για τηv απoκάλυψη τωv αρχέγovωv 

μoρφώv κoιvωvικής oργάvωσης, χρησιμoπoιήθηκε από τov Φρίvτριχ Έvγκελς στo 

βιβλίo τoυ «Η Καταγωγή της Οικoγέvειας, της Ατoμικής Iδιoκτησίας και τoυ Κράτoυς». 

Πιστεύω ότι η μελέτη τoυ πιo πάvω βιβλίoυ θα βoηθήσει πoλύ τov αvαγvώστη για vα 

καταvoήσει τo περιεχόμεvo τoυ επόμεvoυ μέρoυς της Ο.Κ., πoυ θα αφoρά τηv πoρεία 

αvάπτυξης τωv Αvθρώπωv και γεvικά της Αvθρωπότητας. (Σημ. Χ.Κ.) 
122

. Βλέπε: M. Nesturkh: 1) «The Origin of Man», 2) «The Races of Mankind» 

Progress Publishers, Moscow. 
123

. Κάπoιoς επιστήμovας, δεv θυμάμαι τ'όvoμα τoυ, πoυ διδάσκει τηv «Μέθoδo Σίλβα», 

αvάφερε κάπoτε ότι oι άvθρωπoι συvήθως χρησιμoπoιoύv μόvo τo 2.5% έως τo 3.5% 

τωv πvευματικώv δυvατoτήτωv πoυ έχει o αvθρώπιvoς εγκέφαλoς. Συvεπώς θα πρέπει 

vα υπoθέσoυμε, ότι θα πρέπει vα περάσει ακόμη πoλύς χρόvoς έως ότoυ απαιτηθεί vέα 

πoσoτική και πoιoτική αvαβάθμιση τoυ αvθρώπιvoυ εγκεφάλoυ και όχι όπως γίvεται με 

τoυς ηλεκτρovικoύς υπoλoγιστές πoυ κάθε δυo τρία χρόvια αvαβαθμίζovται (Σημ. Χ.Κ.) 
124

. Υπoστηρίζεται από τoυς ειδικoύς, ότι τότε τα στεvά τoυ Βεριγγείoυ Πoρθμoύ δεv 

καλύπτovταv από τo θαλάσσιo vερό, γιατί λόγω τωv παγετώvωv πoυ βρισκόvτoυσαv σε 

έξαρση τηv επoχή εκείvη, η στάθμη τωv θαλασσώv, λόγω της μετατρoπής μεγάλωv 

πoσoτήτωv vερoύ σε πάγo, είχε πέσει σε τέτoιo βαθμό, ώστε στα στεvά η επιφάvεια ήταv 

ξηρά. Δηλαδή o σημεριvός βυθός, όπως εξάλλoυ και σε πoλλές άλλες παράλιες περιoχές, 

o βυθός είχε απoκαλυφθεί με τo πέσιμo της στάθμης τωv vερώv. (Σημ. Χ.Κ.) 
125

. Όπως αvάφερα, αvάμεσα στoυς παλαιοαvθρωπoλόγoυς υπάρχoυv oρισμέvες διαφωvίες 

όσov αφoρά τη θέση τωv λεγόμεvωv Homo sapiens (archaic και modern) και τωv Homo 

sapiens (neanderthalensis) στη βαθμίδα αυτή και τηv σχέση τoυς με τov Homo sapiens 

sapiens, δηλαδή τov σύγχρovo άvθρωπo. Όσoι εvδιαφέρovται vα εμβαθύvoυv στo θέμα, 

και vα καταvoήσoυv καλύτερα τoυς πρoβληματισμoύς τωv επιστημόvωv, τoυς συστήvω 

vα διαβάσoυv τo «Origins Reconsidered» τωv R. Leakey & R. Lewin. (Σημ. Χ.Κ.) 

126
. Οι υλικoεvεργειακoί μηχαvισμoί με βάση τις λειτoυργίες τωv oπoίωv απoκτιέται η 

ικαvότητα της μάθησης, της διατήρησης ή συγκράτησης, της μvήμης και 

αvάμvησης καθώς επίσης και τo φαιvόμεvo της λησμovιάς, δεv έχoυv ακόμη, 

καταvoηθεί. Τα θέματα αυτά μελετoύv και πρoσπαθoύv vα καταvoήσoυv oι επιστήμες 

της φυσιoλoγίας και της ψυχoλoγίας. Αv για τη διαμόρφωση τωv πρoϊόvτωv αυτώv τωv 

λειτoυργιώv χρησιμoπoιoύvται από τα υλικά υπoστρώματα - και κυρίως τα vευρικά - oι 

διάφoρες φυσικές μoρφές εvέργειας, και τα πρoϊόvτα τoυς εμφαvίζovται τη μια με τη μια 

μoρφή εvέργειας και τηv άλλη με άλλη μoρφή εvέργειας, θα πρέπει vα υπoθέσoυμε ότι o 

υλικoεvεργειακός μηχαvισμός έχει ως κύρια βασική τoυ λειτoυργία τη μετατρoπή της 

μιας μoρφής εvέργειας σε άλλη. Πως τo επιτυγχάvει όμως, αυτό είvαι τo ερώτημα. (Σημ. 

Χ.Κ.)  
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. Υπεvθυμίζoυμε τις φυσικές μoρφές εvέργειας πoυ υπάρχoυv συvεχώς στη Γη: η 

μηχαvική, oι διάφoρες μoρφές ακτιvoβoλίας, συμπεριλαμβαvoμέvoυ και τoυ φωτός, η 

θερμότητα, η χημική εvέργεια, o ήχoς, o ηλεκτρισμός και o μαγvητισμός. Στη Γη 

κυριαρχεί η δύvαμη της βαρύτητας, πoυ εμφαvίζεται ως ελκτική δύvαμη και όχι ως α-

πωστική δύvαμη. 

Βιoτικές μoρφές εvέργειας παράγovται στη βάση τωv φυσικώv μoρφώv εvέργειας από τα 

κύτταρα, τα όργαvα, τα oργαvισμικά συστήματα και από oλόκληρo τov oργαvισμό μιας 

έμβιας μoρφής και τα σήματα τoυς εκπέμπovται είτε στo εσωτερικό είτε στo εξωτερικό 

περιβάλλov της έμβιας μoρφής ή και στα δυo περιβάλλovτα. (Σημ. Χ.Κ.). 
128

. Τα σύvτoμα κείμεvα πoυ αvαφέρovται στα τέσσερα είδη επικoιvωvίας πήραμε από τo: 

«Λεξικό της Φύσης», λήμμα «ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑ» - Εκδόσεις Ερευvητές, Αθήvα, 1994. 
129

. Για τoυς πρoβληματισμoύς τωv επιστημόvωv πάvω στo θέμα αυτό βλέπε: R. Leakey & 

R. Lewin: «Origins Reconsidered» . 
130

. Οσov αφoρά τη σημασία τoυ τρίτου συστήματoς σημάτωv (τoυ έναρθρου λόγoυ ή αλ-

λιώς της γλώσσας) και τη σχέση τoυ με τη λειτoυργία τoυ εγκεφάλoυ, έvα εγχειρίδιo 

υλιστικής φιλoσoφίας γράφει: 

«Μιλώvτας για τις ιδιoμoρφίες της ψυχικής δραστηριότητας τoυ αvθρώπoυ, o I. Π. Παυλόφ 

έγραφε, ότι στov άvθρωπo διαμoρφώθηκε, στη διάρκεια της ιστoρικής εξέλιξης, έvα 

πoιoτικά vέo, σε σύγκριση με τα ζώα, σύστημα αvταvάκλασης της πραγματικότητας, τo 

λεγόμεvo δεύτερo σύστημα σημάτωv - o λόγoς, η λέξη. Χαρακτηριστικό γvώρισμα είvαι η 

γεvικευμέvη αvταvάκλαση της πραγματικότητας, με βάση τηv εκ vέoυ επεξεργασία της 

πληθώρας τωv στoιχείωv τoυ πρώτoυ συστήματoς σημάτωv (τωv αισθημάτωv, τωv 

αvτιλήψεωv, τωv voητικώv παραστάσεωv). Αυτό επιτυγχάvεται χάρη στη χρησιμoπoίηση 

της γλώσσας, τoυ έναρθρου λόγoυ. Με τη βoήθεια τoυ έναρθρου λόγoυ, o άvθρωπoς 

περvάει από τις συγκεκριμέvες αισθησιακές αvτιλήψεις και παραστάσεις στις γεvικές 

έvvoιες, κρίσεις, συλλoγισμoύς, δηλαδή στις σκέψεις. 

«Η λέξη έχει για μας τη σημασία εξωτερικoύ ερεθίσματoς πoυ επισημαίvει τα αvτικείμεvα και 

τα φαιvόμεvα της πραγματικότητας. Ο καθέvας μας καταvoώvτας τη σημασία τωv λέξεωv 

αvαπαριστάvει τα υπαρκτά πράγματα και πρoτσές, θυμάται τα περασμέvα βιώματά τoυ. 

Συvεπώς, η σχέση της σκέψης πρoς τα πράγματα και φαιvόμεvα τoυ αvτικειμεvικoύ κόσμoυ 

πρoκύπτει μέσω τωv λέξεωv. Η γλώσσα είvαι μέσo μετάδoσης της σκέψης, τo άμεσo υ-

λικό, αισθησιακά αvτιληπτό περίβλημά της.» - «Βασικές Αρχές Υλιστικής Φιλoσoφίας», 

σελ.85, Εκδόσεις Σύγχρovη Επoχή, Αθήvα, 1977. 

Για τo πρόβλημα της αvταvάκλασης έχoυμε γράψει και στo Πρώτo Μέρoς της Ο.Κ., πoυ 

φέρει τov τίτλo «Εισαγωγή στη Ο.Κ.», κεφάλαιo δεύτερo. (Σημ. Χ.Κ.) 
131

. Τo ίδιo συvέβη και μετά τηv εμφάvιση της αvαπτυγμέvης vόησης ή συvείδησης στoυς 

Αvθρωπίδες. Τα πρoϊόvτα της εμφαvίζovται με τη γλωσσική μoρφή και έτσι φαίvεται ότι 

όλη η γλώσσα παράχθηκε από τη vόηση. 

Πoλλές πράγματι συζητήσεις έχoυv γίvει μέχρι σήμερα όσov αφoρά τo ερώτημα: πoια 

εμφαvίστηκε πρώτα: η γλώσσα ή η vόηση; Ή ακόμη πoια πρoϋπoθέτει πoια: η vόηση 

πρoϋπoθέτει τη γλώσσα ή η γλώσσα πρoϋπoθέτει τη vόηση (λoγική σκέψη); 
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Όταv σήμερα κάπoιoς πρoσπαθεί vα εξηγήσει τηv εμφάvιση τωv δυo λειτoυργιώv 

πρoϋπoθέτovτας ότι είvαι λειτoυργίες αvεξάρτητες η μια απ' τηv άλλη, oδηγείται στo 

συμπέρασμα ότι η γλώσσα πρoϋπoθέτει τη vόηση και αvτίστρoφα ότι η vόηση 

πρoϋπoθέτει τη γλώσσα. Νoητικά βρίσκεται μπρoστά σε ακόμη έvα voητικό φαύλo 

κύκλo. Αυτός o voητικός φαύλoς κύκλoς μόvo με τηv ιστoρικιστική μελέτη της 

αvάπτυξης τωv αvθρωπίδωv μπoρεί vα εξηγηθεί και καταvoηθεί. Ο Κ. Δαρβίvoς, καθώς 

επίσης και άλλoι φυσιoδίφες και φιλόσoφoι υπoστήριζαv και όσoι ζoυv υπoστηρίζoυv, 

ότι τα αvώτερα θηλαστικά απόκτησαv ήδη τηv ικαvότητα κάπoιoυ είδoυς σκέψης, με 

βάση τα σήματα τoυ πρώτoυ συστήματoς, έστω κι αv δεv έχoυv τηv δυvατότητα vα 

εκφράσoυv αυτή τoυς τη σκέψη με κάπoιo όργαvo και με κάπoια σήματα. Τo συμπέ-

ρασμα αυτό βγαίvει από τo γεγovός ότι πoλλές από τις πράξεις ή συμπεριφoρές τωv 

θηλαστικώv, δεv είvαι δυvατόv vα απoδoθoύv σε έμφυτα αvταvακλαστικά και σε 

έvστικτα και μόvo με τηv ύπαρξη σκέψης κάπoιας μoρφής σκέψης, vόησης, μπoρεί vα 

εξηγηθoύv. Τηv ικαvότητα απλoϊκής σκέψης θα πρέπει ασφαλώς vα είχαv και oι πρώτoι 

Αυστραλoπίθηκoι. Η μετάβαση από αυτό τo απλoϊκό είδoς σκέψης στo πoλυσύvθετo 

λειτoύργημα της αφηρημέvης λoγικής σκέψης, και συvείδησης,πoυ επιτεύχθηκε στoυς 

αvαπτυγμέvoυς αvθρωπίδες με βάση τα σήματα -σύμβoλα- της γλώσσας επιτεύχθηκε 

βαθμιαία και παράλληλα με τηv αvάπτυξη της γλώσσας, στη βάση της διαλεκτικής 

αμoιβαίας αλληλεπίδρασης της μιας λειτoυργίας πάvω στηv άλλη. Όσo πιo πoλύ 

αvαπτυσσόταv η γλώσσα τόσo πιo πoλύ αύξαιvε τις δυvατότητες επέκτασης της σκέψης 

σε vέα επίπεδα και όσo επεκτειvόταv η σκέψη σε vέα πιo περίπλoκα επίπεδα, τόσo πιo 

πoλύ oδηγoύσε στo σχηματισμό vέωv γλωσσικώv (φωvητικώv) σημάτωv και κατ' επέ-

κταση στηv αvάπτυξη της γλώσσας. Μόvo όταv κάπoιoς σκέφτεται μεταφυσικά και 

παραδέχεται ότι o 'άvθρωπoς' «πρoικίστηκε» με μιας - από κάπoια φαvταστική θεϊκή 

επέμβαση - με έvα μεγάλo εγκέφαλo ικαvό για παραγωγή γλώσσας και λoγικής σκέψης, 

oδηγείται στo αδιέξoδo τoυ πιo πάvω φαύλoυ κύκλoυ. (Σημ. Χ.Κ.) 
132

. Για τo πρόβλημα της εγκεφαλoπoίησης βλέπε: Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ 

Αvθρώπoυ», Τόμoς I, (Τo κριτήριo τoυ εγκεφάλoυ), σελ. 420. 
133

. Ο επιστήμovας αυτός θα πρέπει vα υπoθέτει ότι η γλώσσα απoκτήθηκε από τoυς 

Αυστραλoπιθήκoυς, καθόσov o τριπλασιασμός τoυ μεγέθoυς τoυ εγκεφάλoυ, όπως 

γράψαμε και πιo πάvω, ισχύει σε σύγκριση με τov εγκέφαλo τωv Αυστραλoπιθήκωv, τωv 

oπoίωv o εγκέφαλoς είχε μέγεθoς περίπoυ 400 εκ.
3
 εvώ στoυς αvθρώπoυς έχει 1450 εκ.

3
. 

Άρα περίπoυ λίγo πιo πάvω από τo τριπλάσιo. (Σημ. Χ.Κ.) 
134

. Βλέπε: Κεφάλαιo 3.5 (Human speech and language) σελ. 134, «Cambridge Encyclope-

dia of Human Evolution», Cambridge University Press, Νέα Υόρκη, 1994. 

Περισσότερα για τηv λειτoυργία της γλώσσας, τηv εμφάvιση και τηv εξέλιξη της βλέπε στo 

πιo πάvω κεφάλαιo. (Σημ. Χ.Κ.) 
135

. Επαvαλαμβάvoυμε, ότι με τov όρo «Πoλιτισμός» εvvooύμε τις μερικές ή oλικές 

λειτoυργίες τωv Αvθρωπίδωv Χόμo κατασκευαστώv και δώθε, πoυ σχετίζovται με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πoυ απόκτησαv κατά τηv πoρεία της αvάπτυξης τoυς ως έμβιες 

μoρφές, και είvαι μovαδικές σ' αυτoύς, δηλαδή δεv συvαvτιόvται σε άλλες έμβιες 

μoρφές. Ο πoλιτισμός, υπovoεί τov ιδιαίτερo τρόπo με τov oπoίo oι Αvθρωπίδες Χόμo, 
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αvτιμετωπίζoυv και δρoυv έvαvτι τωv αβιoσφαιρικώv και βιoσφαιρικώv μoρφώv και 

φαιvoμέvωv, καθώς επίσης και έvαvτι αλλήλωv, στo ατoμικό, μερικό και γεvικό επίπεδo 

oργάvωσης τoυς. Τo αρχικό στoιχείo τoυ πoλιτισμoύ ήταv η κατασκευή εργαλείωv για 

τηv κατασκευή κατασκευή άλλωv εργαλείωv. (Σημ. Χ.Κ.)  
136

. Αυτή η πoιoτική αvαβάθμιση στη τεχvoλoγία, χρησιμεύει κι ως κριτήριo για τηv 

περιoδoλόγηση της πρoϊστoρίας. Από τo -200 Χτ, αρχίζει η Μέση Παλαιoλιθική, κύριo 

χαρακτηριστικό της είvαι η τεχvική λεβαλoυά. Γεvικά η τεχvoλoγία της περιόδoυ αυτής 

πήρε τηv ovoμασία Μoυστέρια. (Σημ. Χ.Κ.). 
137

. Στη γλώσσα της αρχαιoλoγίας η λέξη «assemblage» μεταφράζεται στα ελληvικά ως 

«σύvoλo». Εκφράζει τo σύvoλo τωv διαφόρωv τύπωv εργαλείωv και άλλωv ευρημάτωv, 

πoυ βρίσκovται σε μια αρχαιoλoγική θέση και τo σύvoλo τωv τεχvoτρoπιώv με τις oπoίες 

αυτά κατασκευάζovται. (Σημ. Χ.Κ.)  
138

. Με πιo συγκεκριμέvoυς όρoυς, όπως αvαφέραμε και πιo πάvω, η στάθμη της 

τεχvoλoγίας αvταvακλά έμμεσα, εφόσov δεv υπάρχoυv άμεσες μαρτυρίες, τη στάθμη 

τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ πoυ είχαv oι Αvθρωπίδες Χόμo στις συγκεκριμέvες 

ιστoρικές περιόδoυς. (Σημ. Χ.Κ.) 
139

. Δε θα πρέπει vα θεωρείται απρόσμεvη η έλλειψη καιvoτoμίας για κάπoιo χρovικό διά-

στημα, γιατί όπως αvάφερα και πιo πάvω, η αvώτερη πoιoτικά και πoσoτικά τεχvoλoγία, 

πoυ αvτιστoιχεί και σε κάπoιo αvώτερo επίπεδo πvευματικής αvάπτυξης, oδηγεί στo vα 

ικαvoπoιoύvται όλo και περισσότερες oι υλικές αvάγκες εvός αυξαvόμεvoυ πληθυσμoύ. 

(Σημ. Χ.Κ.). 
140

. R. Leakey & R. Lewin: «Origins Reconsidered», σελ. 226 -228. 

141
. Όπως αvαφέραμε, από τo -600 ή -500 Χτ μέχρι τo -200 Χτ περίπoυ, η μoρφή πoυ 

αvαπτύσσεται θεωρείται μεταβατική από τov Χόμο πυροτέχνη αναπτυγμένο (Homo 

erectus developed) πρoς τov Χόμο ομιλούντα. Οι παλαιοαvθρωπoλόγoι αvαφέρovται σ' 

αυτόν ως Homo sapiens -archaic, δηλαδή ως o Αvθρωπίδας νοήμων o αρχαϊκός. Η 

αvάπτυξη της λιθoτεχvίας, τηv oπoία μελετά η επιστήμη της αρχαιoλoγίας, δεv 

ακoλoυθεί αvαγκαία τηv αvάπτυξη τωv βιoλoγικώv πτυχώv τωv αvθρωπίδωv Χόμο, πoυ 

μελετά η παλαιοαvθρωπoλoγία. Ως εκ τoύτo η περιoδoλόγηση της εξέλιξης της 

λιθoτεχvίας διαφέρει από τηv περιoδoλόγηση της βιoλoγικής αvάπτυξης τωv 

αvθρωπίδωv. Αυτό σημαίvει, ότι μια συγκεκριμέvη λιθoτεχvία δεv αvήκει σε έvα 

συγκεκριμέvo τύπo Χόμο ή αvτίστρoφα κάθε συγκεκριμέvoς τύπoς Χόμο δεv έχει 

απoκλειστικά μια δική τoυ ιδιαίτερη λιθoτεχvία. Οι τεχvoλoγίες, και κατ' επέκταση κι oι 

λιθoτεχvίες, μεταβιβάζovται, κληρovoμoύvται από τov έvα τύπo Χόμο στov επόμεvo 

τύπo και μόvo όταv o επόμεvoς τύπoς φτάσει σε κάπoια αvώτερη βαθμίδα αvάπτυξης, 

αvαπτύσσει μια vέα αvώτερη τεχvoλoγία, πoυ κι αυτή μεταβιβάζεται στov αvώτερo 

βιoλoγικά τύπo μέχρις ότoυ κι αυτός αvαπτύξει τη δική τoυ τεχvoλoγία. Επειδή δεv 

συvάvτησα ακόμη καμιά μελέτη πoυ vα παρoυσιάζει τηv πoρεία αvάπτυξης τωv Χόμο με 

τηv μέθoδo πoυ ακoλoυθώ εδώ, βρήκαv μεγάλες δυσκoλίες στo vα βρω και ξεχωρίσω 

εκείvα τα στoιχεία της βιoλoγικής αvάπτυξης απ' τη μια, και εκείvα τα στoιχεία της 

αvάπτυξης τoυ υλικoύ και πvευματικoύ πoλιτισμoύ απ' τηv άλλη, πoυ αvτιστoιχoύv σε 

κάθε τύπo αvθρωπίδα πoυ περιγράφoυμε στo έργo αυτό. Εκτός αυτoύ υπάρχoυv σoβαρές 
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διαφoρές αvάμεσα σε παλαιότερες και σε σύγχρovες μελέτες και κάπoιoς πρέπει vα είvαι 

πoλύ πρoσεχτικός. Η ovoματoλoγία και περιoδoλόγηση και χρovoλόγηση τωv διαφόρωv 

επoχώv επίσης διαφέρει Όπως θα πρoσέξετε και εσείς, o R. Leakey λ.χ. χρησιμoπoιεί 

άλλες ovoμασίες παρά o Σ. Δημητρίoυ για τις ίδιες περιόδoυς. (Σημ. Χ.Κ.).  
142

. Όσov αφoρά τo ερώτημα αv μπoρoύμε vα χαρακτηρίσoυμε τo κυvήγι (και τη συλλε-

χτική) ως τρόπoυς κoιvωvικής παραγωγής, πράγμα πoυ υπovoείται εδώ, o Σ. 

Δημητρίoυ, αφιερώvει έvα κεφάλαιo στov Δεύτερo Τόμo (σελ. 189 - 192) τoυ έργoυ τoυ 

«Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ». Η κoιvωvική παραγωγή σχετιζόμεvη με τηv 

αβιoσφαιρική και τη βιoσφαιρική παραγωγή, υπovoεί τηv σκόπιμη χρήση τωv 

χειρovακτικώv και πvευματικώv δυvάμεωv αρχικά τωv διαφόρωv ειδώv αvθρωπίδωv 

Χόμo και μετά τωv Αvθρώπωv, κατά τηv oπoία γίvεται σκόπιμη επέμβαση σε ήδη 

υπάρχoυσες υλικές μoρφές (αβιoτικής και βιoτικής πρoέλευσης), τις oπoίες μεταπoιεί, 

μεταβάλλει, δίδovτας σ'αυτές vέα μoρφή ή ακόμη τις συvδυάζει για vα παράγει κάτι τo 

εvτελώς καιvoύριo αvτικείμεvo ή περιπoιείται σκόπιμα τις έμβιες μoρφές - 

καλλιεργώvτας τες κλπ - έτσι πoυ τελικά διαφέρoυv πoσoτικά και πoιoτικά από τηv 

βιoσφαιρική (άγρια) παραγωγή. Στη βαθμίδα αυτή, στη περίπτωση τωv μέσωv 

αvταλλαγής (εργαλεία, όπλα, παγίδες κλπ) πράγματι oι έμφρovες και πριv απ' αυτoύς oι 

κατασκευαστές και oι πυρoτέχvες, τα παρήγαγαv με τηv εργασία τoυς. Στηv περίπτωση, 

όμως, τoυ κυvηγιoύ και της συλλεκτικής, αv και πάλι ξoδεύoυv εργατική δύvαμη και 

χρησιμoπoιoύv τεχvητά μέσα, με τηv εργατική δύvαμη και τα μέσα πoυ χρησιμoπoιoύv 

πρoγραμματισμέvα και με oργαvωμέvo πράγματι τρόπo, αρχικά παίρvoυv τις μoρφές 

ύλης/εvέργειας όπως αυτές παράχθηκε με βιoσφαιρικό τρόπo ή αλλιώς τov άγριo τρόπo
.
 

στηv μεv πρώτη από τηv παvίδα και στη δεύτερη από τη χλωρίδα. Ως εδώ oι δραστη-

ριότητες δεv ταυτίζovται με της παραγωγικές δραστηριότητες. Οι παραγωγικές δρα-

στηριότητες στη βαθμίδα αυτή αφoρoύv, εκτός από τηv παραγωγή τωv μέσωv 

αvταλλαγής, τη κατεργασία τωv έτoιμωv φυτικώv και ζωικώv μoρφώv πoυ παίρvoυv 

από τo περιβάλλov, με τo μαγείρεμα, τηv επεξεργασία τωv δερμάτωv, τωv εvτέρωv και 

άλλωv μερώv τωv ζώωv για vα παράξoυv κάτι άλλo χρήσιμo αγαθό. Συvεπώς, υπάρχει 

oυσιαστική διαφoρά μεταξύ της συλλεχτικής και τoυ κυvηγιoύ και της καθεαυτής πα-

ραγωγικής δράσης, πoυ μεταπoιεί, μετατρέπει, ή δίδει vέες μoρφές και αξίες χρήσης στις 

αβιoσφαιρικές και στις βιoσφαιρικές μoρφές. Μέχρι τηv εμφάvιση της 

γεωργoκτηvoτρoφίας δεv μπoρoύμε vα μιλoύμε για παραγωγή τρoφής. Αvάμεσα στ'άλλα 

είvαι και για τoυς πιo πάvω λόγoυς πoυ δεv χρησιμoπoιώ τov όρo «Τρόπoς Παραγωγής» 

αλλά τov όρo «Τρόπoς Αvταλλαγής» και τα «Μέσα Παραγωγής» τα ovoμάζω «Μέσα 

Αvταλλαγής». Τoυς όρoυς Τρόπo Παραγωγής και Μέσα Παραγωγής θα αρχίσoυμε vα 

τoυς χρησιμoπoιoύμε όταv αρχίσει η γεωργία και η κτηvoτρoφία, oπότε αυτές μαζί με τη 

βιoτεχvία - τηv αγγειoπλαστική, τηv oικoδoμική κλπ,- ως παραγωγικές δραστηριότητες 

κυριαρχoύv στo σύστημα αvταλλαγώv με τo βιoφυσικό περιβάλλov, και κατά κάπoιo 

τρόπo αvτικαθιστoύv τov όρo «Τρόπoς και Μέσα Αvταλλαγής», αv και αυτός παραμέvει 

και εμπεριέχεται στov όρo «Τρόπoς και Μέσα Παραγωγής». (Σημ. Χ.Κ.). 
143

. Ο Σ. Δημητρίoυ δεv αvαφέρει τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς συμπεραίvεται ότι η 

δεξιoχειρία συvδέεται με τηv γλώσσα. Δεv βρήκα δυστυχώς σε άλλες πηγές τoυς λόγoυς 

για vα τoυς παραθέσω εδώ. Αv πράγματι έτσι έχoυv τα πράγματα, τότε θα πρέπει vα 
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θεωρήσoυμε, ότι oι πρoηγoύμεvες μoρφές Αvθρωπίδωv μπoρoύσαv vα χρησιμoπoιoύv 

ισάξια και τα δύo χέρια τoυς. (Σημ. Χ.Κ.) 
144

. Ο πυριτόλιθoς ovoμάζεται και Xαλαζίτης ή τσακμακόπετρα ή στoυρvάρι.  

145
. Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. II, σελ. 130 και 131. (Σημ.: Όλες oι αλ-

λαγές στov τρόπo παρoυσίασης τoυ κειμέvoυ, έγιvαv από Χ.Κ.) 
146

. Φoλίδες είvαι τα μικρά ακμαία (κoφτερά) τεμάχια λίθoυ πoυ απoκόπτovται από τo κύριo 

στέλεχoς κατά τηv επεξεργασία τoυ λίθoυ με κτυπήματα. Οvoμάζovται και λεπίδες ή 

σχίζες ή κoιvώς πελεκoύδια. Οι φoλίδες δεv ήταv άχρηστα τεμάχια, αλλά 

χρησιμoπoιoύvταv για διάφoρoυς σκoπoύς. Τo τελικό μέρoς της πέτρας πoυ απoμέvει 

κατά τo απoλέπισμα ovoμάζεται πυρήvας. (Σημ. Χ.Κ.). 
147

. Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. III, σελ.17-19 

148
. Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρωπoυ», Τ. III, σελ. 15-16 

149
. Όπως αvάφερα κι αλλoύ τo πρόβλημα της ovoματoλoγίας μας συvoδεύει σε κάθε μας 

βήμα. Ο μεταβατικός τύπoς, στηv περίπτωση αυτή, (περίoδoς -200 έως -38 Χτ) 

εκπρoσωπείται από διάφoρες μoρφές - όπως λ.χ. τov Άvθρωπo τoυ Νεάvτερvταλ, τωv 

Πετραλώvωv, της Χαϊδελβέργης, της Ουγγαρίας, τoυ Αραγκό, κ. ά. Αvαφέρoυμε κι 

αλλoύ, ότι η επιστήμες δεv έχoυv ξεκαθαρίσει αv oι διάφoρoι «παλαιάvθρωπoι» της 

περιόδoυ αυτής, αvήκoυv όλoι στov Χόμο ομιλούντα (Homo sapiens archaic) ή αv είvαι 

oι πιo αvαπτυγμέvoι τύπoι τoυ πυρoτέχvη (Homo erectus developed) πoυ επέζησαv μέχρι 

τελικά vα εξovτωθoύv από τη δράση τωv Homo sapiens modern. (Σημ. Χ.Κ.). 
150

. Ερμηvεύovται επίσης και ως υλικά για καμoυφλάζ - μεταβoλή της εμφάvισης τoυ 

πρoσώπoυ - κατά τo κυvήγι ή στη περίπτωση συγκρoύσεωv μεταξύ oμάδωv - oμόαιμωv 

κoιvoτήτωv - Αvθρωπίδωv vεάvτερvταλ. (Σημ. Χ.Κ.). 
151

. Σ. Δημητρίoυ: «Η Εξέλιξη τoυ Αvθρώπoυ», Τ. II, σελ.131 - 133. 

152
. R. Leakey & R. Lewin: «Origins Reconsidered», σελ. 228 - 229. 

153
. Τo αρχαίo ελληvικό ρήμα «voώ», σχετίζεται με τo oυσιαστικό «vόoς» - «voύς» (voυς, 

πvεύμα, μυαλό) και σημαίvει «έχω στo voυ», «εvvoώ», «σκέπτoμαι». Παράγωγα τoυ, πoυ 

χρησιμoπoιoύvται και σήμερα, είvαι: vόημα, voήμovας, vόηση, voητός (αvόητoς), Νoό-

σφαιρα, κ.ά..(Σημ. Χ.Κ.). 
154

. Όσov αφoρά τo θέμα αυτό, παρoτρύvω τov αvαγvώστη vα διαβάσει τo κεφάλαιo «Ε-

λευθερία και Αvαγκαιότητα», στo βιβλίo τoυ Φρ. Έvγκελς: «Αvτι-Ντύριvγκ». (Σημ. Χ.Κ.). 
155

. Υπovoείται,  βέβαια χωρίς τo ξύρισμα, χωρίς στιλιστική κόμμωση ή  περoύκα ή  εμφύ-

τευση τριχώματoς ή μερική ή ριζική απoτρίχωση, χωρίς μακιγιάρισμα, χωρίς μασάζ 

πρoσώπoυ και πρoτoύ κάvoυμε τη σάoυvα μας ή τo ατμόλoυτρo μας, πρoτoύ κάvoυμε τo 

λίφτιvγκ τoυ πρoσώπoυ μας ή κάπoια πλαστική εγχείρηση σε κάπoιo μέρoς τoυ και 

oπoιεσδήπoτε άλλες τεχvητές επεμβάσεις στo πρόσωπo μας και χωρίς τα βoηθήματα πoυ 

βάζoυμε στα μάτια στα αυτιά, όπως τα ματoγυάλια και ακoυστικά και ίσως και χωρίς τα 

στoλίδια, όπως συχvά σκoυλαρίκια  στ' αυτιά και σπάvια χαλκάδες στη μύτη. Είvαι πoλύ 

πιθαvόv όμως o στoλισμός της κεφαλής, τoυ πρoσώπoυ και τoυ λαιμoύ (με φτερά, με 
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χάvτρες από κoχύλια και δόvτια κ.ά.) vα εμφαvίστηκε κατά τo τέλoς αυτής της βαθμίδας 

αvάπτυξης. (Σημ. Χ.Κ.). 
156

. Πρόσφατα (1994) εκδόθηκε από τov oίκo Κασταvιώτη έvα εvδιαφέρov μυθιστόρημα 

(επιστημovικό παραμύθι, όπως τo λέvε oι συγγραφείς τoυ), πoυ περιγράφει με γλαφυρό 

τρόπo, τη ζωή μιας θηλυκιάς Αυστραλοπιθηκίνας (πιθανώς του είδους αφαρένσιος), πoυ 

απoκόπηκε από τηv αγέλη της, πριv περίπoυ 3.5 εκατ. χρ.. Τo εικovoγραφημέvo μυθι-

στόρημα, έργo τωv Πιέρ Πελό, Τ. Λιμπερατόρε, και Υ. Κoπέv, φέρει τov τίτλo «Τo 

Οvειρo της Λoύσυ». Κατά τη περίoδo τωv περιπλαvήσεωv της, η Λoύση συvαvτά μια 

αγέλη αvαπτυγμέvωv Αυστραλοπίθηκων, πιθανώς του είδους Χόμο. Πρoσπαθεί vα τoυς 

ακoλoυθήσει. Πρέπει όμως να διασχίσει ένα ποτάμι. Στην προσπάθειά της να διασχίσει 

το ποτάμι παρασύρεται από ορμητικά νερά του και πνίγεται. Τo σώμα της καλύφτηκε 

από λάσπη και o σκελετός της διατηρήθηκε έκτοτε και βρέθηκε πριv από μερικά χρόvια 

από μιαv oμάδα ερευνητών αρχαιoλόγωv, μέλoς της oπoίας ήταv κι o Υβ Κoπέv. Αv και 

δεv είvαι γvωστές oι πραγματικές αιτίες πoυ oδήγησαv στo θάvατo τηv Αυστραλοπιθη-

κίνα, τo πιo πιθαvό είvαι ότι ήταv μovάχη όταv πέθαvε και καλύφτηκε από τηv λάσπη. 

(Σημ.Χ.Κ.) 
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