
 

«Ο Homo heidelbergensis στον κόσμο και ο Άνθρωπος των Πετραλώνων»  

“Homo heidelbergensis in the world and the Petralona Man”  

 

Ο Dr Antoine Balzeau είναι Γάλλος παλαιοανθρωπολόγος με ειδίκευση στη μελέτη της εσωτερικής 

ανατομίας των κρανίων του γένους Homo. Οι συνεχιζόμενες έρευνές του, μεταξύ των άλλων, 

επικεντρώνονται και στο κεντρικό ερώτημα ποιος ήταν ο Homo heidelbergensis. Έχει δημοσιεύσει 

λεπτομερείς περιγραφές πολλών σημαντικών απολιθωμένων δειγμάτων ανθρώπινων ειδών (π.χ. του 

Ανθρώπου της Ροδεσίας Broken Hill, Cro Magnon, Αυστραλοπιθήκων) και ανάδειξε σημαντικά ανατομικά 

χαρακτηριστικά για καθορισμό της προέλευσης των ανθρώπινων ειδών. Έχει επίσης αναλάβει ένα μεγάλο 

ερευνητικό έργο στην περιοχή La Ferrassie, όπου βρέθηκαν ταφές Νεάντερνταλ. Εργάζεται στο Γαλλικό 

Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) όπου και είναι διευθυντής της έρευνας UMR 7194 και στο Εθνικό 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γαλλίας (Musée nationale d'Histoire naturelle), στο φημισμένο Μουσείο 

του Ανθρώπου (Musée de l'Homme, Paris). Οι κύριοι τομείς της έρευνάς του αφορούν τη μορφολογική 

εξέλιξη των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εσωτερική κρανιακή 

μορφολογία που παρατηρείται μέσω της μικροτομογραφίας και αξονικής τομογραφίας. Είναι επίσης 

επικεφαλής διευθυντής του UMS 2700, μιας μονάδας που παρέχει εξοπλισμό, υπηρεσίες και δεξιότητες 

σε επιστήμονες διάφορων πολυεπιστημονικών τομέων, καθώς και πρόεδρος της Ανθρωπολογικής 

Εταιρείας των Παρισίων (Société d'Anthropologie de Paris). Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή 

κορυφαία περιοδικά όπως: The Lancet, PNAS, Journal of Human Evolution, PLos One, American Journal of 

Physical Anthropology, Journal of the Neurological Sciences. 

Στην ομιλία του θα παρουσιάσει μερικά από τα υπό εξέλιξη ερευνητικά του έργα, καθώς επίσης θα 

αναφερθεί ιδιαίτερα, λόγω του σημαντικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, στον Άνθρωπο των 

Πετραλώνων.  

Το κρανίο του Ανθρώπου των Πετραλώνων είναι ένα πλήρες και θαυμάσια διατηρημένο απολίθωμα, το 

οποίο βρέθηκε στο ομώνυμο σπήλαιο, το Σεπτέμβριο 1960 από κατοίκους του χωριού Πετράλωνα. Έκτοτε 

φυλάσσεται στο Μουσείο Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας – Παλαιοανθρωπολογίας, στο Τμήμα Γεωλογίας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και ανήκει. Όλα αυτά τα χρόνια έχει μελετηθεί σε 

διεθνές επίπεδο από ειδικούς παλαιοανθρωπολόγους. Σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές απόψεις 

κατατάσσεται στο είδος του Ανθρώπου της Χαϊδελβέργης (Homo heidelbergensis), η δε ηλικία του 

προσδιορίζεται στα ~200.000 χρόνια. 

   



 

 



 

 
 
 


