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Τότε που η Αττική και η Εύβοια έμοιαζαν
με σημερινό αφρικανικό τοπίο, τις
διέσχιζαν κοπάδια από γαζέλες,
αντιλόπες και άλλα βοοειδή, ιππάρια,
μικρές ομάδες από αιλουροειδή και
άλλα σαρκοφάγα και προβοσκιδωτά.
Την πανίδα αυτή ζωντανεύουν οι
παλαιοντολογικές ανασκαφές στο
Πικέρμι και την Κερασιά.

ΑΝΩΤΕΡΟ
ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ

7,3 εκατ.
χρόνια πριν
01
Hystrix primigenia, κάτω
γνάθος και οδόντες από
το Πικέρμι (κατά Gaudry,
μέσα 19ου αι.).
02
Απολιθωματοφόρο σύνολο
οστών σαρκοφάγων ζώων
σε ανατομική σειρά, καθώς
και άλλων ειδών. Συλλέχτηκε
στις ανασκαφές 2010
στη θέση PV1, στο ρέμα
Βαλανάρη και εκτίθεται
προσωρινά, μέχρι
να συντηρηθεί,
στο Παλαιοντολογικό
Μουσείο Πικερμίου.
© Γ. Θεοδώρου.
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ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ομότ. Καθηγητής Παλαιοντολογίας–Γεωλογίας
ΔΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ
Επίκ. Καθηγητής Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών

Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΣΤΗ ΓΗ ΓΡΆΦΕΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΕΣ ΛΈΞΕΙΣ

μιας ιστορίας που ξεκίνησε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Θα προσπαθήσουμε να τη διαβάσουμε και να γνωρίσουμε μερικές στιγμές από το απώτερο
παρελθόν του τόπου μας. Βασικό μας βοήθημα θα είναι τα απολιθώματα. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ανθρώπου είναι πολλές και συνθέτουν τη γεωλογική ιστορία κάθε γωνιάς της Γης, βάζουν τα γεγονότα στη σειρά και μετά, καθώς
αυτά συνδυάζονται όπως σε ένα μεγάλο παζλ, μας επιτρέπουν να διακρίνουμε
τη συνολική εικόνα. Η επιστήμη της Παλαιοντολογίας μελετάει τη ζωή κατά το
παρελθόν και δίνει απαντήσεις για την εξέλιξή της στον πλανήτη Γη, που ξεκινά
πριν από 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια ή και περισσότερο, με τους πρώτους ικανούς
να φωτοσυνθέσουν οργανισμούς, οι οποίοι εμπλούτισαν την ατμόσφαιρα με το
απαραίτητο για τη ζωή οξυγόνο.
Πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια υπήρχε μόνο μια μεγάλη θάλασσα, η Πανθάλασσα, και μια μεγάλη ήπειρος, η Παγγαία. Ένας τεράστιος θαλάσσιος κόλπος στα
ανατολικά της Παγγαίας ονομάστηκε Τηθύς. Από την Τηθύ γεννήθηκε η Μεσόγειος θάλασσα και το Αιγαίο. Η Παγγαία σταδιακά τεμαχίστηκε και τα κομμάτια
της άρχισαν να κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, καθώς ανάμεσά τους
σχηματίζονταν νέοι ωκεανοί και υποθαλάσσιες οροσειρές.

Αιγηίδα: Η γη των πικερμικών ζώων

Η Αιγηίδα είναι η μεγάλη παλαιά ξηρά στη θέση του σημερινού Αιγαίου που επί
εκατομμύρια χρόνια απλωνόταν από την Εύβοια μέχρι τη Μικρά Ασία και την Κρήτη
και πριν από 5,5 εκατομμύρια χρόνια έδωσε τη θέση της στο Αιγαίο. Κάποια στιγμή,
πριν από 7,3–5,3 εκατομμύρια χρόνια, οι παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές προκάλεσαν την αναθέρμανση του πλανήτη και οδήγησαν σε ένα πρωτοφανές θερμό
κλιματικό επεισόδιο. Η Μεσόγειος αποξηράνθηκε σχεδόν τελείως με αποτέλεσμα
να αποτεθούν εβαπορίτες, δηλαδή γύψος. Τα στρώματα γύψου δημιουργήθηκαν σε
περιοχές της Μεσογείου πάνω από θαλάσσια μειοκαινικά στρώματα και αποτελούν
την καλύτερη απόδειξη των κλιματικών αλλαγών της εποχής εκείνης που είναι
γνωστή και ως Πικέρμιο, Τουρώλιο ή Μεσσήνιο. Εκείνη την εποχή στην Αιγηίδα
υπήρχε πλούσια πανίδα. Τα ζώα αυτά έφτασαν στις περιοχές μας από πολύ μακριά,
καθώς πολλά κατόρθωσαν να περάσουν από τη Βόρεια Αμερική στην Ευρασία. Eπιστήμονες σε όλο τον κόσμο καταβάλλουν εντατική προσπάθεια για να φέρουν στο
φως τις αποδείξεις της ύπαρξής τους, για να τα μελετήσουν, να μάθουν ποια έζησαν
μέσα σε δάση, ποια σε κάμπους, ποιοι ήταν οι πρόγονοι και ποιοι οι απόγονοί τους.
Οι απαντήσεις υπάρχουν καλά κρυμμένες μέσα στα πετρώματα της Γης. Έργο
αλλά και ευθύνη των επιστημόνων είναι να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στο ευρύ
κοινό και στους νεότερους ερευνητές.
Στο άρθρο αυτό στόχος μας είναι να γνωρίσουμε λίγες από τις σελίδες της ιστορίας του πλανήτη Γη που αναφέρονται στην Αττική και την Εύβοια. Στην περιπλάνησή μας θα σταματήσουμε σε δύο από τους πολλούς σταθμούς των πικερμικών
ζώων, στο Πικέρμι Αττικής και στην Κερασιά της Βόρειας Εύβοιας. Η αφήγηση
της ιστορίας μας για το Πικέρμι ξεκινάει έξω από τη μικρή Αθήνα, λίγα χρόνια
μετά τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
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Χάρτης της Ελλάδας όπου
επισημαίνονται οι περιοχές με
απολιθωματοφόρες εμφανίσεις
πικερμικού τύπου. Οι εμφανίσεις
αυτές περιέχουν απολιθώματα
ζώων που έζησαν στην Ελλάδα
στο Ανώτερο Μειόκαινο.
Ειδικότερα, τα ζώα που
βρίσκουμε στο Πικέρμι έζησαν
πριν από περίπου 7 εκατομμύρια
χρόνια και εντάσσονται διεθνώς
στη βαθμίδα Τουρώλιο
του Ανωτέρου Μειοκαίνου.
Παλαιότερα ως βαθμίδα
για τα πικερμικά είδη είχε
προταθεί το Πικέρμιο.

Οι πρώτες ανακαλύψεις

Τα πρώτα απολιθώματα σπονδυλοζώων στο Πικέρμι αποκαλύφθηκαν τον Νοέμβριο του 1836, όταν ο George Finlay, περιηγούμενος την Αττική, βρέθηκε εκεί. Ο
Σκώτος ιστορικός ρώτησε ένα χωρικό αν υπάρχουν αρχαίοι τάφοι στην περιοχή.
Εκείνος τον οδήγησε σε ένα ρέμα όπου υπήρχαν οστά που οι χωρικοί αποκαλούσαν
«κόκαλα ελληνικά». Ο Finlay αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απολιθώματα, συνέλεξε μερικά και τα παρέδωσε στην τότε Φυσιογραφική Εταιρεία Αθηνών, όπου
και έδωσε μια διάλεξη σχετικά με την ανακάλυψή τους τον Δεκέμβριο του 1836.
Ακολούθησαν ανασκαφές από τη Φυσιογραφική Εταιρεία, αλλά η σημαντικότερη
ανακάλυψη, που έδωσε το έναυσμα για την πραγματοποίηση και άλλων ανασκαφών και τη διεξοδική μελέτη των πικερμικών απολιθωμάτων, έγινε λίγο αργότερα.
Σχετικές πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από δημοσιεύσεις, όπως του A.
Gaudry, του O. Abel, αλλά και από τη Γεωλογία του Η. Μητσόπουλου. Το 1838, ή
λίγο πιο πριν, ένας Βαυαρός στρατιώτης, αναζητώντας κάτι που θα μπορούσε να
πάρει μαζί του, βρήκε και συνέλεξε διάφορα απολιθωμένα οστά στις κοιλότητες των
οποίων είχαν σχηματιστεί κρύσταλλοι, τους οποίους εξέλαβε ως διαμάντια. Το 1838,
παρέδωσε τα οστά στον καθηγητή Andreas Wagner στο Μόναχο, ο οποίος και τον
ενημέρωσε ότι οι κρύσταλλοι είχαν μηδενική οικονομική αξία. Ο Wagner διαπίστωσε όμως ότι, μεταξύ των απολιθωμάτων, υπήρχε και τμήμα κρανίου πιθήκου. Ο
καθηγητής δημοσίευσε τις πρώτες του παρατηρήσεις για τον πίθηκο του Πικερμίου
το 1839 και ένα χρόνο αργότερα, το 1840, δημοσίευσε και τις πρώτες απεικονίσεις
του πιθήκου αυτού και των άλλων πικερμικών απολιθωμάτων.

03
Κρύσταλλοι αναπτυγμένοι
στην κοιλότητα πικερμικού
οστού. Αν και δεν είναι
διαμάντια, αποτελούν
«παλαιοντολογικό θησαυρό»,
καθώς συνδέονται άρρηκτα
με την ιστορία
των παλαιοντολογικών
ανασκαφών Πικερμίου
στις αρχές του 19ου αι.
© Γ. Θεοδώρου.
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Οι παλαιοντολογικές ανασκαφές

Επιστήμονες και συλλέκτες συρρέουν ο ένας μετά τον άλλο στο Πικέρμι για να
συλλέξουν ο καθένας λίγα ή πολλά οστά. Πολλά από τα απολιθώματα που βρέθηκαν
κατέληξαν σε μουσεία του εξωτερικού. Το Πικέρμι γίνεται γνωστό στους ξένους
ερευνητές ως «Ακρόπολη της Παλαιοντολογίας», ενώ η παλαιοντολογική σκαπάνη
αγγίζει σιγά σιγά και άλλες παρόμοιες «πικερμικές» θέσεις. Ανάμεσα στους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τα απολιθώματα του Πικερμίου θα βρούμε τα ονόματα
του Γάλλου Α. Gaudry, του Αυστριακού Ο. Αbel, του Άγγλου S. Woodward και των
Αυστριακών Η. Ζapfe και Fr. Bachmayer. Την ελληνική παρουσία στην περιοχή
εγκαινιάζει ο καθηγητής Η. Μητσόπουλος στα μέσα του 19ου αιώνα. Ακολουθεί ο
καθηγητής Θ. Σκούφος στις αρχές του 20ού και πολύ αργότερα, από το 1971 έως το
1983, ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης. Το 2009 ο Γ. Θεοδώρου οργανώνει νέες παλαιοντολογικές ανασκαφές στο Πικέρμι.
Οι ανασκαφές των ετών 2009–2016 προκάλεσαν το ενδιαφέρον της τοπικής
αυτοδιοίκησης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της πρώτης Πικερμικής Έκθεσης όπου παρουσιάστηκαν ευρήματα των ανασκαφών των ετών
2009–2010. Όμως, ακόμη και σήμερα, η διενέργεια πολύμηνων ετήσιων ανασκαφών και μελετών παραμένει όνειρο της επιστήμης, τόσο για οικονομικούς όσο
δυστυχώς και για γραφειοκρατικούς λόγους, καθώς είναι αδύνατη η δημιουργία
και η στελέχωση μιας, έστω μικρής, μόνιμης ομάδας εργασιών και μελέτης.
Από το 1976 μέχρι το 2008, η μόνη έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ
μέρους της πολιτείας ύστερα από επαναλαμβανόμενα αιτήματα του ΕΚΠΑ συνδέεται με την κήρυξη από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1984 της ευρύτερης ανασκαφικής περιοχής ως προστατευόμενης ζώνης ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η
νομοθετική προστασία των ελληνικών παλαιοντολογικών ανασκαφικών ευρημάτων όμως έχει την αφετηρία της σε νόμο του 1932.
Στην προσπάθεια να γνωρίσει καλύτερα το ευρύτερο κοινό τα πικερμικά ζώα και
το παρελθόν του τόπου μας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
άρχισε το 1992 να ασχολείται συστηματικά με μια δεύτερη «πικερμική θέση», στην
Κερασιά Ευβοίας. Τα ευρήματα που έχουν έλθει στο φως σχετίζονται άμεσα με τα
ευρήματα Πικερμίου καθώς και άλλων πικερμικών θέσεων που ανασκάπτονται
από συναδέλφους του ΑΠΘ, τον καθ. Γ. Κουφό και την καθ. Ε. Τσουκαλά, κυρίως
στη Βόρεια Ελλάδα και στη Σάμο. Έτσι γνωρίζουμε καλύτερα την πανίδα, τα ζώα
της οποίας περιφέρονταν στην Αιγηίδα στα τέλη του Μειόκαινου, πριν από την
κλιματική αναθέρμανση του Μεσσηνίου και πριν από την οριστική είσοδο της θάλασσας από το νότο προς το βορρά, η οποία δημιούργησε το σημερινό Αιγαίο και
απέκοψε οριστικά τους δρόμους μετανάστευσης των θηλαστικών από τη Μικρά
Ασία προς την Εύβοια και την Αττική.
Σήμερα η ομάδα μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σε μια λιγότερο γνωστή «πικερμική» εμφάνιση, στη Δυτική Αττική, που σύμφωνα με πολλές ενδείξεις απλώνεται
από την Κηφισιά έως τους Αγίους Αναργύρους. Στις αποθέσεις αυτές της Δυτικής
Αττικής έχει βρεθεί ο σχεδόν άγνωστος για την επιστήμη Graecopithecus freybergi,
ένας μεγαλόσωμος πίθηκος του Μειόκαινου. Τον τελευταίο χρόνο ενεργοποιήθηκε η συνεργασία της ομάδας μας με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων, με στόχο την
καλύτερη γνώση και ανάδειξη της μειοκαινικής πανίδας της Δυτικής Αττικής και
της συσχέτισής της με τα απολιθώματα Πικερμίου και Εύβοιας.

04
Αναπαράσταση δεινοθηρίου
κατά τον Ο. Αbel σε δημοσίευση
των αρχών του 20ού αι.
Πρόσφατες μελέτες
της παλαιοντολογικής ομάδας
του ΕΚΠΑ αποδεικνύουν ότι
το ύψος ορισμένων πικερμικών
δεινοθηρίων ξεπερνούσε τα 5 μ.
05
Σκελετική αναπαράσταση
πικερμικού βοοειδούς
(κατά Gaudry, μέσα 19ου αι.).
06
Κρανίο του πικερμικού
κερκοπίθηκου Μesopithecus
pentelicus.
07
Τμήμα κρανίου του βοοειδούς
Oioceros rothii.
08
Τμήμα κρανίου του βοοειδούς
Pseudotragus parvidens.
09
Τμήμα κρανίου της ύαινας
Lycaena chaeretis από
την πικερμική πανίδα Σάμου.
10
Απλοποιημένος
παλαιογεωγραφικός χάρτης
της Μεσογείου της εποχής
των πικερμικών ζώων. Στη θέση
του Αιγαίου απλωνόταν η Αιγηίδα
και ήταν πολύ εύκολη
η μετανάστευση ειδών είτε από
τα βόρεια είτε από τα ανατολικά
προς τις ελληνικές πικερμικές
θέσεις, κάποιες από τις οποίες
είναι σήμερα νησιά (Σάμος,
Κρήτη, Ψαρά, Αλόννησος,
Εύβοια, Αίγινα κ.ά.). Ορισμένα
είδη, όπως οι μυρμηκοφάγοι
αλλά και τα σαμοθήρια,
που έχουν βρεθεί στη Σάμο
και την Εύβοια, ίσως δεν
κατόρθωσαν να φτάσουν
στην Αττική.

Γεωλογικός χρόνος: Βιοστρωματογραφία
και απόλυτες χρονολογήσεις

Η Παλαιοντολογία χρησιμοποιεί τα απολιθώματα, τα διάφορα αναλυτικά αποτελέσματα και τις απόλυτες χρονολογήσεις για να εντάξει τα γεγονότα σε ένα χρονολογικό–στρωματογραφικό πλαίσιο. Απόλυτες χρονολογήσεις έχουν εφαρμοστεί
στη Σάμο, όπου τα απολιθώματα βρίσκονται μέσα σε ηφαιστειακούς τόφφους που
χρονολογούνται εύκολα. Αντίθετα, η χρονολόγηση των πικερμικών απολιθωμάτων
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βασίζεται σήμερα στη βιοστρωματογραφία. Πρόσφατα η ανασκαφική ομάδα μας, σε
συνεργασία με την καθ. Μ. Boehme και τους συνεργάτες της στο πανεπιστήμιο του
Tübingen, πραγματοποίησε παλαιομαγνητικές μελέτες, μελέτες ιζηματολογικού
χαρακτήρα και μελέτη των πυριτικών φυτόλιθων. Τα αποτελέσματα αυτής της
συνεργασίας έχουν ήδη δημοσιευτεί. Συνδυάζουν βιοστρωματογραφική μελέτη,
ιζηματολογική μελέτη και παλαιοβοτανική έρευνα. Η ηλικία των εμφανίσεων στο
Πικέρμι αγγίζει τα 7 εκατομμύρια χρόνια. Παρά την ύπαρξη κοινών πανιδικών στοιχείων στις διάφορες «πικερμικές» θέσεις σε όλη την Ελλάδα, αναζητούμε επίσης τις
πανιδικές διαφορές (νέες αφίξεις ή και εξαφανίσεις ειδών) για να μπορέσουμε να
προσδιορίσουμε τη σχετική και, εμμέσως, την απόλυτη ηλικία κάθε ανασκαφικής
θέσης.
Παλαιότερα οι επιστήμονες είχαν διατυπώσει την άποψη ότι τα πικερμικά ζώα,
κυνηγημένα από φωτιά, έπεφταν στη ρεματιά. Η ρεματιά όμως είναι νεότερη
από τα απολιθωμένα ζώα και η θεωρία αυτή δεν είναι σήμερα αποδεκτή. Τις πικερμικές εξαφανίσεις σηματοδοτούν κλιματικά γεγονότα. Σε περιόδους ξηρασίας, δημιουργούνται μικρές λίμνες όπου σύχναζαν τόσο τα φυτοφάγα όσο και
τα σαρκοφάγα ζώα. Αυτό ήταν το περιβάλλον δημιουργίας των πλουσιότατων
πικερμικών αποθέσεων. Τα περισσότερα ζώα πέθαναν κοντά στις θέσεις που τα
βρίσκουμε σήμερα, γεγονός που μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε τις πικερμικές
αποθέσεις ως θανατοκοινωνίες.
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Η ΠΙΚΕΡΜΙΚΉ ΠΑΝΊΔΑ

Η πικερμική πανίδα περιλαμβάνει ζώα που έζησαν σε ανοικτές πεδινές περιοχές
και λιγότερο δασόβια ζώα. Η Αττική της εποχής εκείνης θυμίζει περισσότερο σημερινό αφρικανικό τοπίο και μας παραπέμπει σε περιβάλλοντα όπου κινούνται
κοπάδια από γαζέλες, αντιλόπες και άλλα βοοειδή, ιππάρια, και μικρές ομάδες από
αιλουροειδή και άλλα σαρκοφάγα και προβοσκιδωτά.
Στον πίνακα της σελίδας 99 δίδεται επιγραμματικά η πικερμική πανίδα, ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες ονοματολογίας και ενσωματώνοντας όλες τις
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ο σχετικός επικαιροποιημένος πίνακας ετοιμάστηκε από τον επίκουρο καθηγητή Παλαιοντολογίας
Σπονδυλωτών, δρα Σωκράτη Ρουσιάκη.
12

Πρωτεύοντα
Τα πρωτεύοντα περιλαμβάνουν τον μικρόσωμο Μesopithecus pentelicus, η ονομασία του οποίου θα τον συνδέει πάντοτε με το Πεντελικό όρος. Αν και τα ευρήματά
του σπανίζουν, το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του ΕΚΠΑ έχει στη
διάθεσή του μια από τις καλύτερες συλλογές στον κόσμο.
Ο Mesopithecus pentelicus, o Graecopithecus freybergi της Δυτικής Αττικής και ο
γεωλογικώς πολύ νεότερος Macacca florentina από τα πλειστοκαινικά χάσματα
του Ψυχικού στο Αττικό Άλσος φανερώνουν ότι η Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών
μπορεί να συνεισφέρει ακόμη με πολλά ευρήματα και σημαντικές πληροφορίες
στη γνώση μας για το αττικό τοπίο και παλαιοπεριβάλλον, αρκεί να δοθούν τα μέσα
στην επιστήμη να τα συλλέξει.
Σαρκοφάγα
Τα απολιθώματα των Σαρκοφάγων είναι πολύ σπάνια. Περιλαμβάνουν μεγαλόσωμα
αιλουροειδή, Amphimachairodus sp, Metailurus major, μεγαλόσωμες και μικρόσωμες ύαινες, τύπους άρκτων καθώς και πολλά άλλα είδη.
Προβοσκιδωτά
Τα Προβοσκιδωτά αποτελούν σημαντικά ανασκαφικά ευρήματα και προκαλούν
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσων κατοικούν στις περιοχές των ανασκαφών. Με απλό
τρόπο θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε αυτά που έχουν χαυλιόδοντες μόνο στην
98 — teyχοσ 1 24 Αύγουστος 2017

11–12
Συσσωρεύσεις οστών στη «Χωματερή»
ή Κισδάρι, στη θέση των ανασκαφών
του καθ. Ν. Συμεωνίδη το 1978–1979.
Τα ευρήματα διατηρήθηκαν από
την επιστημονική ομάδα in situ,
με την ελπίδα ότι κάποτε θα
προστατευτούν από ένα στέγαστρο και
θα είναι επισκέψιμα. Σήμερα η θέση αυτή
έχει ενταχθεί στην πρόταση του Δήμου
Ραφήνας–Πικερμίου για τη δημιουργία
Παλαιοντολογικού Πάρκου
και Μουσείου. © Γ. Θεοδώρου.
Δεξιά
Πίνακας Πικερμικής Πανίδας. Είναι
φανερό πως πολλά ονόματα έλκουν
την προέλευσή τους από την ελληνική
γλώσσα και από ελληνικά τοπωνύμια.
Τα διεθνή αυτά ονόματα, γραμμένα
με λατινικούς χαρακτήρες, ακολουθούν
την ονοματολογία που καθιέρωσε
ο Κάρολος Λινναίος (Carolus Linnaeus).

ΠΙΚΕΡΜΙΚΗ ΠΑΝΙΔΑ
Ομοταξία
Reptilia
(Ερπετά)

Aves
(Πτηνά)

Τάξη

Οικογένεια

Chelonia (Χελώνια)

Testudinidae

Squamata

Varanidae

Struthioniformes
(Στρουθοκαμηλόμορφα)

Struthionidae

Struthio karatheodoris

Falconiformes (Ιερακόμορφα)

Gyps sp.

Gruiformes (Γερανόμορφα)

Grus pentelici

Ciconiiformes (Πελαργόμορφα)

Ciconia gaudryi

Galliformes (Ορνιθόμορφα)

Pavo archiaci

Phoenicopteriformes
(Φοινικοπτερόμορφα)

Phoenicopterus sp.

Primates (Πρωτεύοντα)

Cercopithecidae (Κερκοπιθηκίδες)

Ailuridae

Mesopithecus pentelicus
Hippotherium brachypus
Cremohipparion mediterraneum
Dihoplus pikermiensis
Ceratotherium neumayri
Acerorhinus neleus
Ancylotherium pentelicum
Chalicotherium goldfussi
Bohlinia attica
Helladotherium duvernoyi
Palaeotragus rouenii
Tragoportax amalthea
Miotragocerus gaudryi
Palaeoryx pallasi
Protoryx carolinae
Pseudotragus parvidens
Palaeoreas lindermayeri
Prostrepsiceros rotundicornis
Protragelaphus skouzesi
Oioceros rothi
Gazella capricornis
Pliocervus pentelici
Lucentia sp.
Microstonyx major
Deinotherium proavum
Choerolophodon pentelici
Konobelodon atticus
Mammut sp.
Pliohyrax graecus
Amphimachairodus giganteus
Metailurus major
Metailurus parvulus
Paramachairodus orientalis
Pristifelis attica
Adcrocuta eximia
Hyaenictis graeca
Lycaena chaeretis
Ictitherium viverrinum
Hyaenictitherium wongii
Plioviverrops orbignyi
Indarctos atticus
Enhydriodon (?) latipes
Promeles palaeatticus
Martes woodwardi
Promephitis larteti
Sinictis (?) pentelici
Simocyon primigenius

Equidae (Ιππίδες)
Perissodactyla
(Περισσοδάκτυλα)

Rhinocerotidae (Ρινοκεροτίδες)
Chalicotheriidae (Χαλικοθηριίδες)
Giraffidae (Καμηλοπαρδαλίδες)

Artiodactyla (Αρτιοδάκτυλα)

Bovidae (Βοοειδή)

Cervidae (Ελαφίδες)
Suidae (Συΐδες)
Mammalia
(Θηλαστικά)

Είδος
Testudo marmorum
Titanochelon sp.
Varanus marathonensis

Proboscidea (Προβοσκιδωτά)
Hyracoidea (Υρακοειδή)

Pliohyracidae

Felidae

Hyaenidae (Υαινίδες)
Carnivora (Σαρκοφάγα)
Ursidae (Αρκτίδες)

Mustelidae

Rodentia (Τρωκτικά)
Insectivora (Εντομοφάγα)

Muridae

Parapodemus gaudryi

Hystricidae

Hystrix primigenia

Erinaceidae

Schizogalerix moedlingensis
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13–14
Πικερμικές εμφανίσεις, ιδιαίτερα
πλούσιες σε απολιθώματα, στο ρέμα
Βαλανάρη. Παλαιοντολογικές
ανασκαφές 2009–2010 στη θέση PV1.
© Γ. Θεοδώρου.
15
Γνάθος ενός Metailurus parvulus.
Απομακρύνθηκε μέσα από το ίζημα
της κοίτης όπως και άλλα οστά μετά
από προσωρινή εκτροπή του νερού
του ρέματος Βαλανάρη. Αφού
συντηρήθηκε, εκτίθεται
στο Παλαιοντολογικό Μουσείο
Πικερμίου. Aνασκαφή 2010
στη θέση PV1. © Γ. Θεοδώρου.

15

16–17
Στις παλαιοντολογικές ανασκαφές
Κερασιάς του 1996 συλλέχθηκαν
το κρανίο και η γνάθος ενός πολύ
σπάνιου ρινόκερου. Μελέτες πολλών
ετών και συγκρίσεις με ευρωασιατικά
απολιθώματα κατέδειξαν ότι ανήκε
σε έναν πικερμικό ρινόκερο χωρίς
κέρατα, άγνωστο μέχρι τότε,
που ονομάστηκε Acerorhinus neleus
καθώς βρέθηκε στην περιοχή
της κοιλάδας του ποταμού Νηλέα.
Σήμερα ο μοναδικός στον κόσμο
ολότυπος του είδους Acerorhinus neleus
εκτίθεται στο Μουσείο Απολιθωμένων
Θηλαστικών Κερασιάς. © Γ. Θεοδώρου.
18
Αναπαράσταση ιππαρίου σε πραγματικές
διαστάσεις στο Μουσείο Απολιθωμένων
Θηλαστικών Κερασιάς. Tα οστά
της αναπαράστασης προέρχονται
από τις παλαιοντολογικές ανασκαφές
των ετών 1992–2001.

16

100 — teyχοσ 1 24 Αύγουστος 2017

17

19
Kρανίο ρινόκερου Ceratotherium neumayri
από τη θέση Κ3 Κερασιάς (ανασκαφές
της δεκαετίας του 1990). Προέρχεται
από ζώο νεαρής ηλικίας. Όπως προδίδει
το όνομά του, ανήκει σε ρινόκερο
με κέρατα. Μουσείο Απολιθωμένων
Θηλαστικών Κερασιάς.

18

20
Τμήμα κρανίου του βοοειδούς
Tragoportax cf. amalthea από
τις παλαιοντολογικές ανασκαφές
Κερασιάς, θέση Κ1. Μουσείο
Απολιθωμένων Θηλαστικών
Κερασιάς.
21
Γνάθος του αιλουροειδούς
Amphimachairodus giganteus από
τις παλαιοντολογικές ανασκαφές
στη θέση Κ4 Κερασιάς. Μουσείο
Aπολιθωμένων Θηλαστικών Κερασιάς.
22
Kυνόδους του αιλουροειδούς
Amphimachairodus giganteus από
τις παλαιοντολογικές ανασκαφές
του 20ού αι. στο Πικέρμι.
Παλαιοντολογικό Μουσείο
Πανεπιστημίου Αθηνών.
23
Γνάθος Samotherium. Προέρχεται
από τη θέση Κ4 Κερασιάς. Μουσείο
Απολιθωμένων Θηλαστικών Κερασιάς.

19

20

22
21

23

24
Δεξιός κλάδος γνάθου του σαρκοφάγου
cf. Ictitherium pannonicum από
τη θέση Κ3 Κερασιάς. Μουσείο
Απολιθωμένων Θηλαστικών Κερασιάς.

24
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κάτω γνάθο, στραμμένους προς τα κάτω. Τα ζώα αυτά είχαν γιγαντιαίες διαστάσεις,
ύψος 5 μ. και βάρος που πλησίαζε τους 10 τόνους. Πολύ εντυπωσιακά είναι επίσης
και τα Προβοσκιδωτά που υπάγονται στα Γομφοθήρια ή Μαστόδοντα με χαυλιόδοντες στην άνω γνάθο.
Περισσοδάκτυλα και Αρτιοδάκτυλα
Τα Περισσοδάκτυλα και τα Αρτιοδάκτυλα είναι όλα φυτοφάγα, δασόβια και άλλα
χορτοφάγα που ζούσαν στις ανοικτές πεδιάδες. Αμφότερες οι τάξεις περιλαμβάνουν μερικούς από τους πλέον ενδιαφέροντες και πολυπληθείς αντιπροσώπους
της πικερμικής πανίδας.
Στα Περισσοδάκτυλα ανήκουν τα Ιππάρια, oι εντυπωσιακοί Ρινόκεροι και τα
ξαδέλφια τους χωρίς κέρατα, οι Ακερόρρινοι, αλλά και η Οικογένεια των Χαλικοθηρίων με δύο εντυπωσιακούς και πολύ ογκώδεις τύπους, τα Αγκυλοθήρια και
τα Χαλικοθήρια, που δεν μοιάζουν με κανένα σημερινό ζώο. Στο Πικέρμι έχουμε
τουλάχιστον δύο είδη. Τα ιππάρια είχαν τρία δάκτυλα σε κάθε άκρο. Καθώς όμως
αύξαναν οι απαιτήσεις για τρέξιμο στους ανοικτούς κάμπους, σταδιακά τα δάκτυλά
τους απομακρύνονταν από το έδαφος. Οι τελευταίοι εκπρόσωποι της οικογένειας
των αλόγων, τα άλογα, έχουν μόνο ένα δάκτυλο καθώς τα δύο πλαϊνά δάκτυλα που
υπήρχαν στα ιππάρια έχουν ατροφήσει πλήρως. Σημαντικές διαφοροποιήσεις
παρατηρούνται και στα δόντια, καθώς η έξοδος των Ιπποειδών από τα δάση στους
κάμπους τα υποχρέωσε να τρέφονται με χόρτα, που έφθειραν γρήγορα τα δόντια
τους. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε δόντια με μεγάλο ύψος και πολύ σύνθετες
πτυχώσεις αδαμαντίνης.
Σημαντική παρουσία στην πικερμική πανίδα έχουν και οι Ρινόκεροι. Στα τέλη
της δεκαετίας του 1990 η παλαιοντολογική σκαπάνη έφερε στο φως ένα πολύ
σπάνιο εύρημα, κρανίο και γνάθο «ρινόκερου», στην Κερασιά, που από την πρώτη ματιά φαινόταν διαφορετικό από κάθε τι που γνωρίζαμε για την Ελλάδα. Οι
έρευνες, που συνεχίστηκαν από πολλά μέλη της ανασκαφικής ομάδας επί σχεδόν
15 χρόνια, απέδειξαν ότι είχαμε φέρει στο φως το κρανίο ενός νέου είδους για την
επιστήμη. Το κρανίο ανήκει σε έναν Ακερόρρινο (Αcerorhinus) που ονομάσαμε
neleus, μια και οι ανασκαφές στην Κερασιά πραγματοποιούνται στα πρανή της
μεγάλης ρεματιάς του ποταμού Νηλέα. Πρόσφατα διαπιστώθηκε όμως ότι αυτό
το νέο για την επιστήμη είδος έζησε και στην Αττική.
Τα Χαλικοθήρια (Χαλικοθήρια και Αγκυλοθήρια) είναι πολύ σπάνια στις πικερμικές συλλογές. Πρόσφατα έγινε δυνατή η συναρμολόγηση από το δρα Σ.
Ρουσιάκη και το δρα Γ. Λύρα ενός άκρου τους από πικερμικά απολιθώματα, που
εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του Μουσείου Παλαιοντολογίας. Ορισμένοι τύποι
ζούσαν στα δάση της εποχής και τρέφονταν με φύλλα δένδρων. Για να καταφέρουν να φτάσουν τα χαμηλά φύλλα, ορθώνονταν στα πίσω άκρα τους. Κανένα από
τα ζώα που ζουν σήμερα δεν τους μοιάζει.
Στα πικερμικά Αρτιοδάκτυλα ανήκουν οι Καμηλοπαρδάλεις, τα Βοοειδή, τα
Ελάφια και οι Χοίροι. Απουσιάζουν τα εξελικτικά νεότερα, τουλάχιστον για τον
ελληνικό χώρο, γένη Καμήλας αλλά και Ιπποπόταμων.
Οι καμηλοπαρδάλεις περιλαμβάνουν τύπους που θυμίζουν τη σημερινή Αφρικανική Καμηλοπάρδαλη και την Οκάπια (Palaeotragus) αλλά και δύο κοντόλαιμες καμηλοπαρδάλεις, το Ελλαδοθήριο (Helladotherium) και το Σαμοθήριο
(Samotherium). Τα απολιθώματα της ψηλόλιγνης καμηλοπάρδαλης (Bohlinia
attica) παρουσιάζουν μέση συχνότητα στο πικερμικό αρχείο αλλά, όταν εντοπιστούν, εντυπωσιάζουν με το μεγάλο μήκος των μεταποδίων και το μήκος των
αυχενικών σπονδύλων, ο αριθμός των οποίων (επτά) είναι ίδιος όπως και στον
Άνθρωπο!
Οστά καμηλοπαρδάλεων έχουν έλθει στο φως στο Πικέρμι, στις παλαιές και
νέες θέσεις ανασκαφών, αλλά και στην Κερασιά Ευβοίας.
Τα Βοοειδή περιλαμβάνουν περισσότερα από δέκα είδη. Είναι δύσκολα στη
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26

27

28

29

μελέτη τους γιατί απαιτείται να συνδυάσουμε τις διαθέσιμες οδοντοστοιχίες με
τα κέρατα και αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, παρά μόνο όταν υπάρχουν πλήρη
κρανία που να διασώζουν τόσο τα κέρατα όσο και τις σειρές των δοντιών. Όπως
και τα ιππάρια, βρίσκονται και αυτά σε εντυπωσιακά μεγάλους αριθμούς. Είναι
ζώα που περιφέρονται στους κάμπους συχνά ακολουθώντας τη διαθεσιμότητα
τροφής και νερού. Εχθροί τους είναι τα μεγάλα αιλουροειδή και οι ύαινες.
Τα Ελάφια σπανίζουν στο πικερμικό αρχείο. Υπάρχουν μόνον δύο είδη, όχι πολύ
γνωστά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ζώα του δάσους και όχι των κάμπων.
Οι Χοίροι εκπροσωπούνται στο αρχείο των απολιθωμάτων από ένα μόνο μεγαλόσωμο είδος. Στις περισσότερες ανασκαφικές θέσεις η παρουσία τους είναι
περιορισμένη.
Από τις υπόλοιπες τάξεις Θηλαστικών, στην πικερμική πανίδα περιλαμβάνονται Τρωκτικά και Εντομοφάγα αλλά και σπάνιοι Μυρμηκοφάγοι, η παρουσία
των οποίων δεν έχει τεκμηριωθεί στο Πικέρμι, αν και υπάρχουν στην Εύβοια και
στη Σάμο.
Η πικερμική πανίδα ολοκληρώνεται με αρκετά Πτηνά, τη μελέτη των οποίων
έχει προωθήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια ο νεότερος συνάδελφός μας, δρ
Δ. Μιχαηλίδης. Μέχρι σήμερα έχει τεκμηριωθεί η παρουσία Στρουθοκαμήλων,
Γυπών, Γερανών, Πελαργών, Ορνιθόμορφων, Φοινικόπτερων κ.ά.
Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφερθούμε στα πικερμικά Ερπετά που περιλαμβάνουν μικρόσωμες αλλά και εντυπωσιακά μεγαλόσωμες χελώνες, τα σκελετικά στοιχεία των οποίων φανερώνουν διαστάσεις χέλυου (καβουκιού) που ίσως
πλησιάζει τα 2,5 μέτρα.

Μια προσπάθεια 115 ετών. Προτάσεις για το παρόν
και το μέλλον

Εδώ και τουλάχιστον 115 χρόνια υπάρχουν δημοσιεύματα από τα οποία προκύπτει
η διαρκής προσπάθεια της επιστήμης για καλύτερη μελέτη και κυρίως για ανάδειξη
των πικερμικών θησαυρών. Αν και ο δρόμος, τουλάχιστον στα χαρτιά, χαράχτηκε
με την κήρυξη και την προστασία του χώρου, απέχουμε πολύ από το ζητούμενο,
δηλαδή την ανάδειξη μιας σπουδαίας και πολύ πλούσιας φυσικής κληρονομιάς.

25
Παλαιοντολογική ανασκαφή στο ρέμα
Βαλανάρη Πικερμίου, θέση PV1.
H απομάκρυνση των απολιθωμένων
οστών πραγματοποιείται με
μικροεργαλεία. Η διαδικασία αυτή είναι
ιδιαίτερα επίπονη και δαπανηρή καθώς
για κάθε οστό απαιτούνται πολλές ώρες
εργασίας. Πολύ περισσότερο χρόνο
απαιτεί όμως η συντήρηση κάθε
απολιθώματος και η πλήρης
απομάκρυνση του ιζήματος
που το περιβάλλει. Η εργασία αυτή
πραγματοποιείται στο εργαστήριο.
© Γ. Θεοδώρου.
26
Γενική άποψη της ανασκαφής Πικερμίου
στη θέση PV1 το 2010. © Ν. Τσουκαλάς.
27
Koντινή λήψη οστεοπαγούς από
τις ανασκαφές 2010 στη θέση PV1.
Ξεχωρίζει ένα τεράστιο οστό από τα άκρα
της καμηλοπάρδαλης Bohlinia attica.
© Γ. Θεοδώρου.
28
Παλαιοντολογική ανασκαφή 2010
στη θέση PV1. Ξεχωρίζει ένα οστό
της καμηλοπάρδαλης Bohlinia attica.
29
Μesopithecus pentelicus. Σκελετική
αναπαράσταση ενός πικερμικού
κερκοπίθηκου (κατά Gaudry,
μέσα 19ου αι.).
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Πικερμική πανίδα

Η πικερμική περιοχή, κατά την άποψη του γράφοντος,
πρέπει να αναδειχθεί όχι μόνο ως τόπος ιδιαίτερης φυσικής
κληρονομιάς αλλά και ως μοναδικός αναπτυξιακός πόλος
έλξης στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να φιλοξενήσει το σύνολο
του παλαιοντολογικού πλούτου με την ταυτόχρονη μεταφορά των πανεπιστημιακών μουσείων που έχουν σχέση με τις
φυσικές επιστήμες —Ορυκτολογία, Παλαιοντολογία, Γεωλογία, Ζωολογία, Βοτανική, Ανθρωπολογία— σε ένα νέο πανεπιστημιακό μουσείο, υποστηριζόμενο άμεσα από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Εξαρτώμενο από το μεγαλύτερο πνευματικό
ίδρυμα της χώρας μας αλλά και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα εξασφάλιζε, κατά την άποψή μας, μια από τις πρώτες
ευρωπαϊκές θέσεις.
Οι αναπτυξιακές δυνατότητες είναι τεράστιες. Απλά η πρότασή μας δεν θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά για έναν ακόμη
αιώνα.
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*Το έργο που αναφέραμε αποτελεί επίτευγμα μιας μεγάλης,
πολύ ποιοτικής ομάδας, τα μέλη της οποίας θα ήταν ηθικώς
απαράδεκτο να παραλείψουμε. Τα μέλη ενισχύονται από
τους εκπαιδευόμενους όλων των βαθμίδων του ΕΚΠΑ και
του ΤΕΙΑ, πολλές δεκάδες ονομάτων που δυστυχώς είναι
αδύνατο να αναφέρουμε. Θα περιοριστούμε στα ενεργά
μέλη της ανασκαφικής ομάδας: Δρ Σωκράτης Ρουσιάκης
(Επίκ. Καθ. ΕΚΠΑ), Δρ Αθανάσιος Αθανασίου (Εφορεία
Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας, ΥΠΠΟΑ),
Δρ Γεώργιος Ηλιόπουλος (Επίκ. Καθ. Πανεπιστημίου
Πατρών), Δρ Ελίζαμπεθ Σταθοπούλου (ΕΕΙΔΙΠ ΕΚΠΑ), Δρ
Δημήτριος Μιχαηλίδης (ΑSCSA), Δρ Ευθύμιος Τσιολάκης
(Γεωλογική επισκόπηση Κύπρου), ΜSc. Bασιλική
Μητσοπούλου (Υπ. Διδάκτωρ), MSc. Mιχάλης Γεωργίτσης
(Υπ. Διδάκτωρ), MSc. Mυρτώ Μαλλούχου (Υπ. Διδάκτωρ),
ΜSc. Bασιλική Περδίου (Υπ. Διδάκτωρ), ΜSc. Λουκάς
Νικολάου (Υπ. Παιδείας Κύπρου, Υπ. Διδάκτωρ), MSc.
Nτένια Λιακοπούλου (Mεταπτυχιακή φοιτήτρια), Iωάννης
Γιαουρτσάκης (Υπ. Διδάκτωρ), Παναγιώτης Σκάνδαλος
(Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΚΠΑ), Ε. Κουμουτσέα
(Φοιτήτρια), Π. Φίλης (Φοιτητής).
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