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ΤΟ DNA ΜΥΚΗΝΑΊΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΊΟΥ

ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΤΡΙΨΑ

Μ
ερικοί από τους πρώ-
τους πολιτισμούς εμφα-
νίστηκαν και άκμασαν 
στο «Νότιο Τόξο», μια 
γεωγραφική περιοχή 

που εκτείνεται από τον Καύκασο 
και το Λεβάντε, από την Ανατολία 
και το Αιγαίο μέχρι τα Βαλκάνια, 
σχηματίζοντας μια γέφυρα μετα-
ξύ Ευρώπης και Ασίας. Σε αυτό το 
τόξο δημιουργήθηκαν και εξα-
πλώθηκαν διάφοροι αρχαίοι πολι-
τισμοί. Οι πολιτισμοί αυτοί, που 
είτε χάθηκαν στην ιστορία είτε 
επιβίωσαν ως τις μέρες μας, δεν 
αποτελούν μόνο την κληρονομιά 
των ανθρώπων που κατοικούν 
στις αντίστοιχες σημερινές περιο-
χές, αλλά άσκησαν επίσης βαθιά 
επίδραση στον ανθρώπινο πολιτι-
σμό στο σύνολό του.

Προς το παρόν, οι γνώσεις μας 
για τους ανθρώπους πολλών από 

Ο διακεκριμένος 
επιστήμονας 
αποκαλύπτει  
στα «Ε» μια 
ανακάλυψη 
ομάδας 
ερευνητών που  
θα συζητηθεί
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αυτούς τους πολιτισμούς, τις με-
τακινήσεις τους, τους τρόπους 
επιμειξιών και τις γλώσσες τους 
είναι αποσπασματικές. Η παλαιο-
γενετική έρευνα μπορεί να ρίξει 
νέο φως στη ζωή των ανθρώπων 
προηγούμενων κοινωνιών και στη 
διάδοση και τη διαφοροποίηση 
των γλωσσών τους. Ωστόσο, η 
αντιμετώπιση σημαντικών ερω-
τημάτων σχετικά με το παρελθόν 
με την παλαιογενετική απαιτεί με-
γάλης κλίμακας συστηματική 
έρευνα, η οποία να καλύπτει πολ-
λά από τα σημερινά γεωγραφικά 
και χρονικά κενά, ώστε να μπορέ-
σουμε να συμπληρώσουμε το 
παζλ.

Πρόσφατα, στις 27 Αυγούστου, 
δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα τρία 
επιστημονικά άρθρα στο παγκο-
σμίου κύρους περιοδικό Science,1 
τα οποία αναφέρουν δεδομένα 
για όλο το γονιδίωμα από σκελετι-
κά υπολείμματα 727 διαφορετι-
κών αρχαίων ατόμων – υπερδι-
πλασιάζοντας τον όγκο των αρ-
χαίων δεδομένων DNA από αυτή 
την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου 
(του Νότιου Τόξου, όπως αποκα-
λείται) και συμπληρώνοντας με-
γάλα κενά στο παλαιογενετικό 
αρχείο. Μια ομάδα ερευνητών, 
υπό τη διεύθυνση του Ρον Πινχασί 
του Τμήματος Εξελικτικής Ανθρω-
πολογίας και Ανθρώπινης Εξέλι-
ξης και Αρχαιολογικών Επιστημών 
(HEAS) στο Πανεπιστήμιο της Βι-
έννης, της Σονγκιούλ Αλπασλάν-
Ρούντενμπεργκ του Πανεπιστημί-
ου της Βιέννης, του Έλληνα Ιωσήφ 
Λαζαρίδη και του Ντέιβιντ Ράιχ 
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ –
μαζί με 202 συσσυγγραφείς–, επε-
ξεργάστηκαν τα δεδομένα τους 
για να διερευνήσουν μακροχρόνι-
ες αρχαιολογικές, γενετικές και 
γλωσσικές υποθέσεις. Παρουσία-
σαν μια μοναδική στα χρονικά της 
επιστήμης συστηματική εικόνα 
των αλληλένδετων ιστοριών των 
λαών σε αυτή την περιοχή από τις 
απαρχές της γεωργίας (7η με 8η 
χιλιετηρίδα π.Χ.) έως τους ύστε-
ρους μεσαιωνικούς χρόνους.

Στην ομάδα των 202 ερευνητών 
συμπεριλαμβάνεται και ο διεθνώς 

καταξιωμένος Έλληνας καθηγη-
τής Ιωάννης Λυριντζής του Πανε-
πιστημίου Χενάν στην Κίνα και 
κοσμήτορας της Τάξης Θετικών 
Επιστημών της Ευρωπαϊκής Ακα-
δημίας Επιστημών και Τεχνών (με 
έδρα στο Σάλτσμπουργκ της Αυ-
στρίας), τον οποίο τα «Επίκαιρα» 
είχαν την τιμή να φιλοξενήσουν. 
Στη συνέντευξη που μας παραχώ-
ρησε ο κ. Λυριντζής αναφέρονται 
τα αποτελέσματα της επιστημονι-
κής ομάδας. Προσκαλέσαμε τον κ. 
Λυριντζή να συζητήσουμε γι’ αυτό 
το τεραστίου μεγέθους νέο δεδο-
μένο, αφού μας αφορά ως Έλλη-
νες.

Κύριε καθηγητά, κάντε μας 
μια εισαγωγή για τις νέες με-
τρήσεις που αφορούν το αρ-
χαίο DNA, σε σχέση όμως με 
την προέλευση και τη διάδο-
ση των γλωσσών της Ανατολί-
ας και της ινδοευρωπαϊκής.

Τα γενετικά αποτελέσματα σχε-
τικά με τις περιόδους της Χαλκολι-
θικής και της Εποχής του Χαλκού, 
που παρουσιάστηκαν στην πρώ-
τη από τις τρεις εργασίες μας με 
τίτλο στα ελληνικά «Η γενετική 
ιστορία του Νότιου Τόξου: Μια γέ-
φυρα μεταξύ Δυτικής Ασίας και 
Ευρώπης», υποδηλώνουν ότι η 
πατρίδα της ινδο-ανατολικής 
γλωσσικής οικογένειας βρισκόταν 
στη Δυτική Ασία, με δευτερεύου-
σες μόνο διασπορές μη ανατολι-
κών Ινδοευρωπαίων από τη στέ-
πα. Στο πρώτο στάδιο, περίπου 

πριν από 7.000-5.000 χρόνια, άν-
θρωποι με καταγωγή από τον 
Καύκασο μετακινήθηκαν δυτικά 
στην Ανατολία και βόρεια στη 
στέπα. Μερικοί από αυτούς μπο-
ρεί να μιλούσαν προγονικές μορ-
φές της γλώσσας της Ανατολίας 
και της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας.

Όλες οι ομιλούμενες ινδοευρω-
παϊκές γλώσσες μπορούν να ανι-
χνευθούν στους βοσκούς της στέ-
πας Γιαμνάγια, με καταγωγή από 
τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες 
του Καυκάσου, και στους κυνη-
γούς-τροφοσυλλέκτες από την 
Ανατολή, οι οποίοι πριν από 5.000 
χρόνια ξεκίνησαν μια αλυσίδα με-
ταναστεύσεων σε όλη την Ευρα-
σία, συνδέοντας την Ευρώπη στα 
δυτικά με την Κίνα και στα ανατο-
λικά με την Ινδία. Οι νότιες επε-
κτάσεις τους στα Βαλκάνια και 
στην Ελλάδα και ανατολικά κατά 
μήκος του Καυκάσου, στην Αρμε-
νία, άφησαν ένα ίχνος στο DNA 

των ανθρώπων της Εποχής του 
Χαλκού της περιοχής.

Καθώς επεκτάθηκαν, οι απόγο-
νοι των κτηνοτρόφων Γιαμνάγια 
αναμείχθηκαν με διαφορετικό 
τρόπο με τους τοπικούς πληθυ-
σμούς. Η εμφάνιση των ελληνι-
κών, παλαιο-βαλκανικών και αλ-
βανικών (ινδοευρωπαϊκών) γλωσ-
σών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
και της αρμενικής γλώσσας στη 
Δυτική Ασία συνδέεται με τους Ιν-
δοευρωπαίους μετανάστες από 
τη στέπα, οι οποίοι αλληλεπίδρα-
σαν με τους ντόπιους, κάτι που 

«ΜΕΡΙΚΆ ΆΠΌ ΤΆ ΠΙΌ ΕΝΤΥΠΩΣΙΆΚΆ 
ΆΠΌΤΕΛΕΣΜΆΤΆ ΜΆΣ ΠΡΌΕΡΧΌΝΤΆΙ ΆΠΌ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΌΧΗ ΤΌΥ ΠΥΡΗΝΆ ΤΌΥ ΝΌΤΙΌΥ ΤΌΞΌΥ, 
ΣΤΗΝ ΆΝΆΤΌΛΙΆ, ΌΠΌΥ ΤΆ ΔΕΔΌΜΕΝΆ ΜΕΓΆΛΗΣ 
ΚΛΙΜΆΚΆΣ ΔΙΝΌΥΝ ΜΙΆ ΠΛΌΥΣΙΆ ΕΙΚΌΝΆ  
ΤΗΣ ΆΛΛΆΓΗΣ –ΚΆΙ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΆΛΛΆΓΩΝ–  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΆΡΌΔΌ ΤΌΥ ΧΡΌΝΌΥ»



πλέον μπορεί να επαληθευτεί από 
διαφορετικές μορφές γενετικών 
στοιχείων.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο 
αντίκτυπος της Γιαμνάγια ήταν 
φανερός και άνθρωποι με σχεδόν 
πλήρη καταγωγή Γιαμνάγια ήρ-
θαν αμέσως μετά την έναρξη των 
μεταναστεύσεων των Γιαμνάγια. 
Ο συνάδελφος καθηγητής Ντέι-
βιντ Ράιχ του Πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ αναφέρει συγκεκριμένα 
ότι: «Βρίσκουμε στην Αλβανία, τη 
Βουλγαρία, την Κροατία, τη Σερ-
βία ανθρώπους που γενετικά φαί-
νονται σαν να έχουν μεταμοσχευ-
θεί από τη στέπα», και προσθέτει 
ότι «Η σύνδεση είναι αδιαμφισβή-
τητη και όσο περνούσε ο καιρός, 
οι νεοφερμένοι συγχωνεύτηκαν 
με τους ντόπιους, αφήνοντας πε-
ρισσότερο το γενετικό τους απο-
τύπωμα (την καταγωγή τους) στο 
βόρειο τμήμα της Βαλκανικής 
χερσονήσου παρά στο νότιο, 
αλλά έχοντας γλωσσικό αντίκτυ-
πο σε όλο τον χώρο».

Δεν μπορεί να εδραιωθεί κάποια 
σύνδεση με τη στέπα για τους ομι-
λητές των γλωσσών της Ανατολί-
ας λόγω της απουσίας ανατολικής 
καταγωγής κυνηγών-τροφοσυλ-
λεκτών στην Ανατολία, σε αντίθε-
ση με όλες τις άλλες περιοχές 
όπου ομιλούνταν οι ινδοευρωπαϊ-

κές γλώσσες. Οι κτηνοτρόφοι Για-
μνάγια διέσχισαν επίσης τον Καύ-
κασο και πριν από περίπου 4.000 
χρόνια και το αρμενικό οροπέδιο 
ήταν ένας θύλακας χαμηλής αλλά 
διάχυτης επιρροής στη Δυτική 
Ασία. Ο συνάδελφος Έλληνας Ιω-
σήφ Λαζαρίδης, στατιστικολόγος 
της ομάδας και μέλος του Πανεπι-
στημίου Χάρβαρντ, λέει συγκεκρι-
μένα: «Συχνά σκεφτόμαστε ότι οι 
Γιαμνάγια εξαπλώνονται γύρω 
από τις περιοχές καταγωγής τους, 
αλλά κάποια στιγμή πριν από πε-
ρίπου 4.500 χρόνια αντικαθίστα-
νται στη στέπα από έναν νέο λαό 
που έρχεται από τη Βόρεια Ευρώ-
πη. Αμέσως μετά, οι απόγονοί 
τους εμφανίζονται στην Αρμενία, 
ένα από τα λίγα μέρη όπου η πα-
τρική γραμμή πολλών αντρών 
προερχόταν κάποτε, και εξακο-
λουθεί να προέρχεται, απευθείας 
από τον λαό Γιαμνάγια». «Είναι 
πολύ καλή σύμπτωση», επισημαί-
νει ο Ιωσήφ Λαζαρίδης. «Οι σύγ-
χρονοι Αρμένιοι είναι κυριολεκτι-
κά οι τελευταίοι άρρενες απόγο-
νοι του λαού Γιαμνάγια, που βρή-
καν ένα νέο σπίτι ανάμεσα στους 
κατοίκους του αρμενικού οροπε-
δίου».

Μερικά από τα πιο εντυπωσιακά 
αποτελέσματά μας προέρχονται 
από την περιοχή του πυρήνα του 

Νότιου Τόξου, στην Ανατολία, 
όπου τα δεδομένα μεγάλης κλίμα-
κας δίνουν μια πλούσια εικόνα της 
αλλαγής –και της έλλειψης αλλα-
γών– με την πάροδο του χρόνου.

«Η Ανατολία ήταν το σπίτι για δι-
αφορετικούς πληθυσμούς που 
προέρχονταν τόσο από ντόπιους 
κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, όσο 
και από ανατολικούς πληθυσμούς 
του Καυκάσου, της Μεσοποταμίας 
και του Λεβάντε», λέει η συνεργά-
τιδα της ομάδας, καθηγήτρια Σον-
γκιούλ Αλπασλάν-Ρούντενμπεργκ 
του Πανεπιστημίου της Βιέννης. 
«Οι άνθρωποι της περιοχής του 
Μαρμαρά και της Νοτιοανατολι-
κής Ανατολίας, της Μαύρης Θά-
λασσας και της περιοχής του Αι-
γαίου είχαν όλοι παραλλαγές των 
ίδιων ειδών καταγωγής», συνεχί-
ζει. Η ευρωπαϊκή ή η στεπική κα-
ταγωγή απουσίαζε μέχρι την 1η 
χιλιετία π.Χ., αλλά ακόμα και τότε 
δεν ήταν φανερή. Προκαλώντας 
έκπληξη στην ερευνητική ομάδα 
μας, αναδύθηκε μια αντίθεση 
ακόμα και μεταξύ των ανθρώπων 
στο Βασίλειο του Ουράρτου της 
περιοχής της ανατολικής Ανατολί-
ας της Τουρκίας, καθώς δεν είχαν 
καταγωγή από τη στέπα, ενώ οι 
γείτονες τους στα διπλανά γεω-
γραφικά τους όρια στην Αρμενία 
είχαν.

Η απουσία στεπικής καταγωγής 
στην Ανατολία υποδηλώνει ότι η 
διασπορά των γλωσσών της Ανα-
τολίας δεν μπορεί να εξηγηθεί 
χρησιμοποιώντας τον ίδιο μηχανι-
σμό μεταναστεύσεων από τη στέ-
πα όπως με όλες τις άλλες ινδοευ-
ρωπαϊκές γλώσσες. «Υπάρχει μια 
ιδέα ότι μετανάστες από τη στέπα 
μπήκαν στην Ανατολία είτε από τα 
Βαλκάνια είτε από τον Καύκασο, 
αλλά αν όντως υπήρχαν εκεί, αυ-
τοί ήταν μια σταγόνα στον ωκεα-
νό. Η καταγωγή που μεταμόρφω-
σε την Ανατολία είναι από τον 
Καύκασο και όχι από τη στέπα», 
λέει ο Ιωσήφ Λαζαρίδης.

Σε αντίθεση με την εκπληκτική 
αδιαπερατότητα της Ανατολίας 
στις μεταναστεύσεις των στεπών, 
ο νότιος Καύκασος επηρεάστηκε 
πολλές φορές, ακόμα και πριν από 



τις μεταναστεύσεις των Γιαμνάγια. 
«Δεν περίμενα να ανακαλύψω ότι 
τα άτομα της Χαλκολιθικής επο-
χής Areni 1, τα οποία ανακτήθη-
καν πριν από δεκαπέντε χρόνια 
στην ανασκαφή όπου συμμετείχα 
ως συνεπόπτης, θα προέρχονταν 
από τη ροή γονιδίων από τον 
βορρά σε περιοχές του νότιου 
Καυκάσου, χίλια χρόνια και πλέον 
πριν από την επέκταση των Για-
μνάγια, και ότι αυτή η βόρεια 
επιρροή θα εξαφανιζόταν στην 
περιοχή για να επανεμφανιστεί 
μερικές χιλιετίες αργότερα. Αυτό 
δείχνει ότι υπάρχουν πολλά πε-
ρισσότερα που πρέπει να ανακα-
λυφθούν μέσω νέων ανασκαφών 
και επιτόπιων εργασιών στα ανα-
τολικά μέρη της Δυτικής Ασίας», 
λέει ο Ρον Πινχασί του Πανεπιστη-
μίου της Βιέννης.

Μετά από αυτή τη σύντομη 
αλλά σαφή και περιεκτική 
περιγραφή της σύγχρονης 
κατάστασης που αφορά την 
ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, και 
η οποία συνδέεται άμεσα με 
το αρχαίο DNA και θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει στην ερμη-
νεία πολλών ασαφών ζητη-
μάτων σχετικά με την 
προέλευση των λαών, θα 
μπορούσατε να μας πείτε πώς 
τοποθετούνται, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα των τριών 
δημοσιεύσεών σας, οι πρώτες 
αγροτικές κοινωνίες και 
ποιες οι αλληλεπιδράσεις 
τους;

Η απάντηση στο ερώτημά σας 
αυτό παραπέμπει ουσιαστικά στο 
δεύτερο άρθρο μας με τίτλο: «Το 
αρχαίο DNA από τη Μεσοποταμία 
δείχνει διακριτές μεταναστεύσεις 
της Νεολιθικής προ-κεραμικής και 
κεραμικής περιόδου στην Ανατο-
λία». Με αυτές τις μετρήσεις επιδι-
ώχτηκε να κατανοηθεί πώς σχη-
ματίστηκαν οι πρώτοι νεολιθικοί 
πληθυσμοί του κόσμου. Το άρθρο 
παρουσιάζει τα πρώτα αρχαία δε-
δομένα DNA για αγρότες της Νεο-
λιθικής προ-κεραμικής εποχής 
από την πλευρά του Τίγρη της βό-
ρειας Μεσοποταμίας –τόσο στην 

ανατολική Τουρκία όσο και στο 
βόρειο Ιράκ–, μια κύρια περιοχή 
προέλευσης της γεωργίας.

Παρουσιάζει επίσης το πρώτο 
αρχαίο DNA από αγρότες προ-κε-
ραμικής περιόδου (πριν από το 
7000 π.Χ.) από το νησί της Κύ-
πρου, το οποίο υπήρξε μάρτυρας 
της αρχαιότερης θαλάσσιας επέ-
κτασης αγροτών από την Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Επιπλέον, παρέχει 
νέα δεδομένα για αγρότες της 
Πρώιμης Νεολιθικής εποχής από 
το βορειοδυτικό Ζάγκρος, μαζί με 
τα πρώτα δεδομένα από τη νεολι-
θική Αρμενία. Συμπληρώνοντας 
αυτά τα κενά, οι συσσυγγραφείς 
θα μπορούσαν να μελετήσουν τη 
γενετική ιστορία αυτών των κοι-
νωνιών για τις οποίες η αρχαιολο-
γική έρευνα έχει τεκμηριώσει πε-
ρίπλοκες οικονομικές και πολιτι-
σμικές αλληλεπιδράσεις, αλλά δεν 
μπόρεσε να εντοπίσει συστήματα 
επιμειξιών και αλληλεπιδράσεις 
που δεν αφήνουν ορατά υλικά 
ίχνη. Τα αποτελέσματα αποκαλύ-
πτουν ανάμειξη προ-νεολιθικών 
ομάδων (πριν από το 7000 π.Χ.) 
που σχετίζονται με κυνηγούς-τρο-
φοσυλλέκτες της Ανατολίας, του 
Καυκάσου και της Λεβαντίνης και 
δείχνουν ότι αυτοί οι πρώιμοι 
αγροτικοί πολιτισμοί δημιούργη-
σαν ένα συνεχές υπόστρωμα προ-
γόνων που αντικατοπτρίζουν τη 
γεωγραφία της Δυτικής Ασίας. Τα 
αποτελέσματα καταγράφουν επί-
σης τουλάχιστον δύο κύματα με-
τανάστευσης από την καρδιά της 
Εύφορης Ημισελήνου2 στους 
πρώτους αγρότες της Ανατολίας.

«Τα γενετικά αποτελέσματα 

υποστηρίζουν το σενάριο ενός 
ιστού παν-περιφερειακών επα-
φών μεταξύ των πρώιμων αγροτι-
κών κοινοτήτων. Παρέχουν επί-
σης νέα στοιχεία ότι η νεολιθική 
μετάβαση ήταν μια περίπλοκη δι-
αδικασία που δεν συνέβη μόνο σε 
μια κεντρική περιοχή, από έναν 
πυρήνα, αλλά σε ολόκληρη την 
Ανατολία και την Εγγύς Ανατολή», 
λέει ο Ρον Πινχασί. «Οι ποικίλοι 
προγονικοί δεσμοί μεταξύ των 
ομάδων της προ-κεραμικής Νεο-
λιθικής σε όλη την Ανατολία, τη 
Μεσοποταμία και το Λεβάντε 
συμφωνούν με την αρχαιολογική 
έρευνα στα δίκτυα ανταλλαγής 
της Νεολιθικής εποχής, ειδικά σε 
εξωτικές πρώτες ύλες, σε μεγάλες 
αποστάσεις», λέει η Σονγκιούλ Αλ-
πασλάν-Ρούντενμπεργκ, της 
οποίας η φυσική ανθρωπολογική 
έρευνα επικεντρώνεται στους 
πρώτους αγρότες αυτής της περι-
οχής.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η πα-
λαιογενετική, το επιστημονικό πε-
δίο της βιομοριακής αρχαιολογί-
ας, μας δίνει τη δυνατότητα να 
χαρτογραφήσουμε τις μετακινή-
σεις, τις μεταναστεύσεις και τις 
προσμείξεις των ανθρώπων. Τα 
αρχαία δεδομένα DNA, που βασί-
ζονται σε έρευνες δεκαετιών στη 
φυσική ανθρωπολογία, στη βιο-
λογία και την αρχαιολογία, συμ-
βάλλουν σε μια ποιοτικά πλουσιό-
τερη και πιο ολοκληρωμένη εικό-
να της προέλευσης των πρώτων 
αγροτών, τουλάχιστον στο Νότιο 
Τόξο της ΝΑ Μεσογείου, αλλά γε-
νικότερα και σε άλλα μέρη του 
κόσμου, και του βαθμό πολυπλο-

«ΌΙ ΆΝΆΛΥΣΕΙΣ ΜΆΣ ΥΠΌΣΤΗΡΙΖΌΥΝ ΤΗ ΘΕΩΡΙΆ 
ΌΤΙ ΌΙ ΆΡΧΆΙΌΙ ΜΥΚΗΝΆΙΌΙ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΆΣ 
ΜΠΌΡΌΥΝ ΝΆ ΜΌΝΤΕΛΌΠΌΙΗΘΌΥΝ ΩΣ ΜΕΙΓΜΆ  
ΣΕ ΆΝΆΛΌΓΙΆ ΠΕΡΙΠΌΥ 1 ΠΡΌΣ 11 (9%)  
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ΠΡΌΕΡΧΕΤΆΙ ΆΠΌ ΤΗ ΣΤΕΠΆ»



κότητας στις επιμειξίες που οδή-
γησαν στη σημερινή γενετική κα-
τάσταση των λαών.

Όντως, οι έρευνές σας επανα-
τοποθετούν και ξεδιαλύνουν 
την προέλευση των πρώτων 
αγροτικών κοινωνιών στην 
ευρύτερη περιοχή μας και δι-
απιστώνουν αλληλεπιδρά-
σεις τους κατά την προϊστορι-
κή περίοδο. Μπορείτε να μας 
ανακοινώσετε τα αποτελέ-
σματα της ομάδας σας για 
τους ιστορικούς χρόνους;

Βεβαίως. Η απάντηση σε αυτό το 
ερώτημά σας εμπεριέχεται στο 
τρίτο άρθρο μας με τίτλο «Μια γε-
νετική ανίχνευση στην αρχαία και 
μεσαιωνική ιστορία της Νότιας 
Ευρώπης και της Δυτικής Ασίας», 
που αποκαλύπτει πώς οι πολιτικές 
του αρχαίου μεσογειακού κόσμου 
διατηρούν αντιθέσεις καταγωγής 
τους από την Εποχή του Χαλκού, 
που συνδέονταν όμως με τη μετα-
νάστευση. Υπήρξαν μεταναστεύ-
σεις στον αρχαίο μεσογειακό κό-
σμο, καθώς βρίσκουμε μετανά-
στες από διαφορετικά μέρη σε δι-
αφορετικές περιοχές. Η βασική 
δομή είχε διαμορφωθεί από την 
Εποχή του Χαλκού, αλλά στη συ-
νέχεια υπήρξε μετακίνηση αν-
θρώπων στη Μεσόγειο (όπως ο 
ελληνικός αποικισμός, ο εποικι-
σμός της αυτοκρατορικής Ρώμης 
από τους Ανατολίτες και διάφορα 
ακραία στοιχεία που συζητήθη-
καν στην εργασία).

Οι αναλύσεις μας υποστηρίζουν 
τη θεωρία ότι οι αρχαίοι Μυκηναί-
οι της Ελλάδας μπορούν να μο-
ντελοποιηθούν ως μείγμα σε ανα-
λογία περίπου 1 προς 11 (9%) 
ενός πληθυσμού τύπου Γιαμνάγια 
που προέρχεται από τη στέπα και 
ενός πληθυσμού του Αιγαίου που 
μοιάζει, κατά μέσο όρο, να ανήκει 
στη «Μινωική»/Πρώιμη Εποχή 
του Χαλκού, αλλά με άγνωστη 
προηγούμενη παραλλαγή που δι-
ευκρινίζει κοινωνικές πτυχές αυ-
τής της διαδικασίας ανάμειξης.

«Η μυκηναϊκή γονιδιακή δεξαμε-
νή δεν ήταν μονολιθική», σημειώ-
νει ο Ιωσήφ Λαζαρίδης. Η στεπική 
καταγωγή ήταν κοινή, σε χαμηλά 
επίπεδα, σε άτομα της ελίτ και μη. 
Σε μερικούς Μυκηναίους άντρες 
της ελίτ εντοπίστηκε η πατρική 
τους καταγωγή σε πληθυσμούς 
στέπας, αλλά άλλοι, όπως ο «πο-
λεμιστής Γρύπας» (Griffin) που 
βρέθηκε σε τάφο κοντά στην αρ-
χαία Πύλο (αποκάλυψη του 2015), 
από τον οποίο ανακτήσαμε το 
DNA, δεν είχαν καθόλου καταγω-
γή από τη στέπα. «Πρέπει να φα-
νταστούμε τους μετανάστες της 
στέπας ως πληθυσμιακό στοιχείο 
που ενσωματώθηκε, τόσο κοινω-
νικά όσο και γενετικά, στις κοινω-
νίες του Αιγαίου και όχι ως λαούς 
που τους επιβλήθηκαν».

Τα αποτελέσματα δείχνουν επί-
σης ότι η καταγωγή των ανθρώ-
πων που ζούσαν γύρω από τη 
Ρώμη κατά την Αυτοκρατορική 
περίοδο (από τον 1ο αι. π.Χ. μέχρι 

τον 3ο αι. μ.Χ.) ήταν σχεδόν πανο-
μοιότυπη με αυτή των Ρωμαίων/
Βυζαντινών ατόμων από την Ανα-
τολία, τόσο ως προς τον μέσο όρο 
όσο και ως προς τον τρόπο πα-
ραλλαγής τους, ενώ οι Ιταλοί3 πριν 
από την Αυτοκρατορική περίοδο 
είχαν πολύ διαφορετική κατανο-
μή. Αυτό υποδηλώνει ότι η Ρωμαϊ-
κή αυτοκρατορία, τόσο στο βρα-
χύβιο δυτικό τμήμα της όσο και 
στο μακροβιότερο ανατολικό 
τμήμα της με κέντρο την Ανατο-
λία, είχε έναν ποικίλο αλλά παρό-
μοιο πληθυσμό που εύλογα 
αντλήθηκε σε σημαντικό βαθμό 
από τις προ-αυτοκρατορικές πη-
γές της Ανατολίας.

«Γνωρίζαμε από την προηγού-
μενη έρευνά μας ότι οι άνθρωποι 
που ζούσαν γύρω από τη Ρώμη 
κατά την Αυτοκρατορική περίοδο 
ήταν από διάφορες περιοχές και 
ότι πολλοί κατάγονταν από την 
Εγγύς Ανατολή», λέει ο Ρον Πινχα-
σί, ο οποίος ήταν συν-διευθυντής 
μιας άλλης επιστημονικής μελέ-
της του 2019 στο περιοδικό 
Science, η οποία ασχολήθηκε με 
δεδομένα αρχαίου DNA από τη 
Ρώμη. «Αλλά ήταν εντελώς έκπλη-
ξη να βρούμε έναν τόσο συγκε-
κριμένο και σαφή σύνδεσμο [των 
Ιταλών] με την ίδια την Ανατολία 
και όχι με άλλα ανατολικά μέρη 
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 
όπως το Λεβάντε». «Αυτό το εύ-
ρημα είναι ένα άλλο παράδειγμα 
του πώς τα αρχαιογενετικά αποτε-
λέσματα μπορούν να παρέχουν 



ένα στρώμα πληροφοριών που 
λείπει και δεν μπορεί να ληφθεί 
από άλλες πηγές», συμπληρώνει η 
συνάδελφός μου Σονγκιούλ Αλ-
πασλάν-Ρούντενμπεργκ από το 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Εξαιρετικά εντυπωσιακά τα 
αποτελέσματά σας και ιδίως 
για τους Έλληνες και τους 
Ιταλούς. Πείτε μας λίγα λό-
για για τη μυκηναϊκή θέση 
στο Καστρούλι Δεσφίνας 
στους Δελφούς, όπου εσείς, 
ως αρχαιομέτρης, πήρατε την 
πρωτοβουλία να ξεκινήσει 
συστηματική διεπιστημονι-
κή αρχαιολογική-αρχαιομε-
τρική έρευνα από το 2016, 
έργο που συντονίζετε ακόμη 
υπό την εποπτεία και διεύ-
θυνση της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Φωκίδας. Πώς συνέβα-
λαν στην ομαδική έρευνα της 
ομάδας των 202 ερευνητών τα 
αποτελέσματα των οστών από 
το Καστρούλι;

Κατ’ αρχάς, να σημειώσω ότι το 
διεπιστημονικό έργο στο Κα-
στρούλι ξεκίνησε με πρωτοβουλία 
μου, με χορήγηση άδειας από το 
Υπουργείο Πολιτισμού από το 
2016. Συγκεκριμένα, επιμελήθηκα 
τη σύνθεση της ερευνητικής ομά-
δας, στην οποία συμμετείχε ως δι-
ευθυντής αρχαιολογικής ανασκα-
φής ο καθηγητής Α. Σίδερης, ο κα-
θηγητής Τ. Λέβι (Center for Cyber-
Archaeology and Sustainability, 
Qualcomm Institute, Πανεπιστή-

μιο της Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο, 
ΗΠΑ) και άλλοι, με τους οποίους 
έχουμε συγγράψει αρκετά άρθρα 
σε επιστημονικά περιοδικά. Όπως 
προανέφερα, η επέκταση των κτη-
νοτρόφων της στέπας Γιαμνάγια 
πριν από περίπου 5.000 χρόνια πα-
ρεισέφρησε και αποτύπωσε την 
καταγωγή τους στην Ανατολική 
Ευρώπη δυτικά, στα Βαλκάνια, και 
στην Ελλάδα στα ανατολικά – πέρα 
από τον Καύκασο στην Αρμενία. 

Ωστόσο, δεν επηρέασε την Ανατο-
λία – την παρέκαμψε. Η καταγωγή 
των ανατολικών κυνηγών-τροφο-
συλλεκτών πέφτει σε λιγότερο από 
4% στη μυκηναϊκή Ελλάδα, όπου 
βρίσκεται το Καστρούλι. Έτσι, τα 
δεδομένα μας από το Καστρούλι 
βοηθούν στην τεκμηρίωση της τε-
λικής διαδικασίας της επέκτασης 
των Γιαμνάγια στο Νότιο Τόξο.

Τα αρχαία κείμενα, η αρχαιολο-
γία και τώρα το αρχαιογενετικό 
αρχείο –AncDNA– παρέχουν διε-
πιστημονικά (μια μοναδική στο 
είδος της ομαδική επιστημονική 

προσπάθεια στην αρχαιολογία) 
δεδομένα για να μας βοηθήσουν 
να κατανοήσουμε πώς δημιουρ-
γήθηκαν και διαδόθηκαν οι αρχαί-
οι πολιτισμοί. Η ανασκαφή στο 
Καστρούλι συμβάλλει άμεσα ως 
προς αυτό στην τριάδα των πρό-
σφατων άρθρων πάνω στην αρ-
χαιογενετική που δημοσιεύτηκαν 
στο περιοδικό Science.

Οι αναλύσεις αρχαίου DNA επι-
λύουν το ζήτημα της προέλευσης 

του πληθυσμού της Ύστερης Επο-
χής του Χαλκού, υποστηρίζοντας 
σθεναρά μια από τις δύο προη-
γουμένως προτεινόμενες υποθέ-
σεις – ότι δηλαδή οι Μυκηναίοι 
ήταν το αποτέλεσμα της ανάμει-
ξης μεταναστών από στέπες που 
μοιάζουν σε μικρή αναλογία με 
τους Γιαμνάγια με ένα μινωικό 
υπόστρωμα, και όχι την εναλλα-
κτική υπόθεση που κάνει λόγο για 
ανάμειξη ενός υποστρώματος 
που μοιάζει με τη νεολιθική Ανα-
τολία με αρμενικούς πληθυσμούς 
από τα ανατολικά. Το γεγονός ότι 

«ΤΆ ΣΤΌΙΧΕΙΆ DNA ΆΠΌΔΕΙΚΝΥΌΥΝ ΌΤΙ  
ΌΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΆΙ ΠΡΆΓΜΆΤΙ ΆΠΌΓΌΝΌΙ  
ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΆΙΩΝ, ΌΙ ΌΠΌΙΌΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΆΝ  
ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΆΔΆ ΚΆΙ ΤΌ ΆΙΓΆΙΌ 
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οι Μυκηναίοι μπορούν να μοντε-
λοποιηθούν ως μείγμα σε αναλο-
γία περίπου 1 προς 11 ενός πλη-
θυσμού που προέρχεται από στέ-
πα και μοιάζει με τους Γιαμνάγια 
κατά περίπου 9% και ενός πληθυ-
σμού του Αιγαίου και Μινωιτών 
της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού 
(κατά περίπου 91%) δείχνει τη μι-
κρή συμβολή των ενδιάμεσων 
πληθυσμών από την Ανατολία 
(Μικρά Ασία).

Υπάρχουν παγίδες στη σύγχυση 
της γενετικής καταγωγής με τις 
ερμηνείες της κοινωνικής κυριαρ-
χίας. Υπάρχει μια πατρογραμμική 
σύνδεση (από τον πατέρα) με 
τους Γιαμνάγια, καθώς οι περισ-
σότεροι απλοί άνθρωποι είχαν 
στεπική καταγωγή. Ωστόσο, ο επί-
λεκτος τάφος του «πολεμιστή Γρύ-
πα» στην Πύλο δεν είχε στοιχεία 
που να φανερώνουν την καταγω-
γή του από τη στέπα. Ενώ ο τάφος 
του «πολεμιστή Γρύπα» είναι ένας 
αξιοσημείωτος μυκηναϊκός τάφος 
υψηλής ιεραρχικής στάθμης, στο 
Καστρούλι η αποσαφήνιση της 
κοινωνικής τάξης των περίπου δε-
καπέντε ατόμων διαφόρων ηλικι-
ών (ενήλικοι άντρες και γυναίκα 
μαζί με δύο εφήβους, ένα βρέφος 
και ένα έμβρυο) στον εν λόγω 
υστεροελλαδικό θολωτό τάφο Α 
είναι πιο δύσκολη. Εκεί βρέθηκαν 
πολλά καλοφτιαγμένα μυκηναϊκά 
πιθάρια, αγγεία, ειδώλια και μερι-

κά φύλλα χρυσού. Η μεγάλης κλί-
μακας κατασκευή του τάφου στο 
Καστρούλι και αυτές οι ταφικές 
προσφορές μπορεί να υποδηλώ-
νουν μια ομάδα υψηλόβαθμων 
ατόμων που ενταφιάστηκαν στον 
αναμεμειγμένο αυτόν τάφο. Χρει-
άζεται να ανασκαφούν περισσό-
τεροι τάφοι στο Καστρούλι για να 
μας βοηθήσουν να κατανοήσου-
με την κοινωνική μεταβλητότητα 
στην τοποθεσία και την καταγωγή 
τους.

Τέλος, αξίζει νομίζω να κάνω 
λόγο –έστω και ακροθιγώς– για τα 
δημογραφικά πρότυπα που συν-
δέονται με την ελληνική αποικιο-
κρατική περίοδο (8ος-6ος αι. π.Χ.), 
αναφερόμενος σε άτομα τόσο 
από το «Νότιο Τόξο», που είδαμε 
παραπάνω, όσο και έξω από αυτό, 
τα οποία παρουσίαζαν γενετικές 
ομοιότητες με άτομα της Εποχής 
του Χαλκού της Μυκηναϊκής περι-
όδου (όπως αναφέρεται στο συ-
μπληρωματικό κείμενο S1 του 
άρθρου μας και στο Σχήμα S3). Σε 
αυτό το πλαίσιο, προσδιορίστηκε 
ένας ενήλικας Αρχαϊκής περιόδου 
από το Καστρούλι Φωκίδας να 
έχει ίδιο DNA με άτομα από την 
ισπανική πόλη Empúries (την αρ-
χαία ελληνική πόλη Εμπόριον στη 
βορειοανατολική Ισπανία), που 
είναι δηλαδή γενετικά πολύ παρό-
μοια με άτομα της Μυκηναϊκής 
εποχής από την ελληνική ηπειρω-

τική χώρα. Εδώ αξίζει να προτεί-
νω την ανάληψη πρωτοβουλίας 
από τον Δήμο Δελφών, ώστε με 
τον Δήμο του Εμπορίου Ισπανίας 
να υλοποιήσουν μια ουσιαστική 
και συμβολική διδυμοποίηση των 
πόλεων/δήμων.

Και μια τελευταία ερώτηση: 
Τα νεότερα στοιχεία αναφέ-
ρουν κατά πόσο οι σύγχρονοι 
Έλληνες έχουν σχέση με τους 
Μυκηναίους και τους Μινωί-
τες;

Τα ποσοστά σχέσης μεταξύ αυ-
τών δεν ήταν στον σκοπό των τρι-
ών άρθρων, πέραν αυτών που σας 
είπα προηγουμένως. Όμως από 
παλαιότερο επιστημονικό άρθρο 
στο περιοδικό Nature του Ιωσήφ 
Λαζαρίδη και συνεργατών του 
(Lazaridis et al., «Genetic origins 
of the Minoans and Mycenaeans», 
Nature, 2017), οι αρχαίοι Μυκη-
ναίοι και οι Μινωίτες συνδέονταν 
στενότερα μεταξύ τους και πήραν 
τα τρία τέταρτα του DNA τους από 
πρώιμους αγρότες που ζούσαν 
στην Ελλάδα και στη νοτιοδυτική 
Ανατολία, την ελληνική Ιωνία και 
Αιολίδα, και το ένα τέταρτο από 
τον ανατολικό Καύκασο, ποσοστό 
που πλησιάζει τα τωρινά μας ευ-
ρήματα στο περιοδικό Science. 
Στο άρθρο του 2017, συγκρίθη-
καν 1,2 εκατομμύριο γράμματα 
γενετικού κώδικα σε αυτά τα γονι-



διώματα από τα δόντια δεκαεννέα 
ανθρώπων σε διάφορους αρχαιο-
λογικούς χώρους στην ηπειρωτι-
κή Ελλάδα και την Κρήτη με αυτά 
άλλων 334 αρχαίων ανθρώπων 
από όλο τον κόσμο και 30 σύγ-
χρονων Ελλήνων. Σε αυτά συμπε-
ριλαμβάνονται δέκα Μινωίτες 
από την Κρήτη, που χρονολογού-
νται από το 2900 π.Χ. έως το 1700 
π.Χ., τέσσερις Μυκηναίοι από τον 
αρχαιολογικό χώρο στις Μυκήνες 
και άλλα νεκροταφεία στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα, που χρονολογού-
νται από το 1700 π.Χ. έως το 1200 
π.Χ., και πέντε άτομα από άλλους 
πολιτισμούς της πρώιμης γεωργί-
ας ή της Εποχής του Χαλκού (5400 
π.Χ.-1340 π.Χ.) στην Ελλάδα και 
την Τουρκία.

Οι ερευνητές του άρθρου του 
2017 μπόρεσαν να ερμηνεύσουν 
πώς σχετίζονταν τα άτομα μεταξύ 
τους. Οι σύγχρονοι Έλληνες μοιά-
ζουν με τους Μυκηναίους, αλλά 
με κάποια πρόσθετη αραίωση 
από κατοίκους της Πρώιμης Νεο-
λιθικής στην Ελλάδα, δηλαδή από 
κατοίκους της 7ης-8ης χιλιετίας 
π.Χ. Τα αποτελέσματα αυτά υπο-
στηρίζουν την ιδέα της συνέχειας 
αλλά όχι της απομόνωσης στην 
ιστορία των πληθυσμών του Αι-
γαίου, πριν και μετά την εποχή 
των πρώιμων πολιτισμών του. Και 
οι δύο πολιτισμοί –μυκηναϊκός 
και μινωικός– κληρονόμησαν επι-

πλέον DNA από ανθρώπους από 
τον ανατολικό Καύκασο κοντά 
στο σύγχρονο Ιράν, όπως τελικά 
διαπιστώθηκε με περισσότερη λε-
πτομέρεια στα τρία άρθρα μας, 
που υποδηλώνει μια πρώιμη με-
τανάστευση ανθρώπων από την 
Ανατολή μετά την εγκατάσταση 
των πρώτων αγροτών εκεί, αλλά 
προτού χωριστούν οι Μυκηναίοι 
από τους Μινωίτες.

Τα στοιχεία DNA αποδεικνύουν 
ότι οι Έλληνες είναι πράγματι από-
γονοι των Μυκηναίων, οι οποίοι 
κυβέρνησαν την ηπειρωτική Ελ-
λάδα και το Αιγαίο πέλαγος από 
το 1600 π.Χ. έως το 1200 π.Χ. Η 
συνέχεια μεταξύ των Μυκηναίων 
και των σύγχρονων ανθρώπων εί-
ναι «ιδιαίτερα εντυπωσιακή, δε-
δομένου ότι το Αιγαίο υπήρξε 
σταυροδρόμι πολιτισμών για χι-
λιάδες χρόνια», όπως τονίζουν οι 
Έλληνες συσσυγγραφείς του άρ-
θρου Ι. Λαζαρίδης και Γ. Σταματο-
γιαννόπουλος. Οι Μυκηναίοι 
όμως είχαν μια σημαντική διαφο-
ρά: είχαν λίγο DNΑ (4% έως 16%) 
από βόρειους προγόνους που ήρ-
θαν από την Ανατολική Ευρώπη ή 
τη Σιβηρία. Αυτό το ποσοστό στα 

τρία άρθρα μας φαίνεται να περι-
ορίζεται στο 9%. Ο ελληνικός χώ-
ρος ήταν το νοτιότερο όριο διείσ-
δυσης από βορρά για τους Για-
μνάγια, και μάλιστα σε πολύ μικρό 
ποσοστό ροών, αφού κυρίως 
(κατά 75-80%) μετακινήθηκαν 
στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτά τα 
αποτελέσματα έχουν προταθεί 
και από προηγούμενες γλωσσο-
λογικές και αρχαιογενετικές έρευ-
νες, όπως περιγράφονται από σε 
ένα μεγάλο άρθρο του καθηγητή 
Ρουάντ το 2022.4

Να σημειωθεί ότι και παλαιότε-
ρες περιορισμένες μελέτες έδει-
ξαν ότι τα πρώιμα γονιδιώματα 
της πρώιμης Εποχής του Χαλκού 
(περίπου 3000-2500 π.Χ.) είναι 
ομοιογενή και κατά το μεγαλύτε-
ρο μέρος τους προέρχονται από 
το νεολιθικό Αιγαίο και την ηπει-
ρωτική χώρα, σε αντίθεση με 
προηγούμενες υποθέσεις ότι η 
πολιτιστική μετάβαση από τη Νε-
ολιθική στην Εποχή του Χαλκού 
οφειλόταν σε μαζική μετακίνηση 
πληθυσμού. Αυτή η μετακίνηση 
έγινε μεν, αλλά σε ελάχιστο βαθ-
μό, όπως φάνηκε με τα νεότερα 
αποτελέσματά μας. 

«ΠΆΡΌΥΣΙΆΖΕΤΆΙ ΚΆΙ ΤΌ ΠΡΩΤΌ ΆΡΧΆΙΌ DNA ΆΠΌ 
ΆΓΡΌΤΕΣ ΠΡΌ-ΚΕΡΆΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΌΔΌΥ ΆΠΌ ΤΌ ΝΗΣΙ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΌΥ, ΤΌ ΌΠΌΙΌ ΥΠΗΡΞΕ ΜΆΡΤΥΡΆΣ  
ΤΗΣ ΆΡΧΆΙΌΤΕΡΗΣ ΘΆΛΆΣΣΙΆΣ ΕΠΕΚΤΆΣΗΣ 
ΆΓΡΌΤΩΝ ΆΠΌ ΤΗΝ ΆΝΆΤΌΛΙΚΗ ΜΕΣΌΓΕΙΌ»

1.  Στο περιοδικό Science, από τα 11.151 άρθρα που κατατίθενται, τα περισσότερα απορρίπτονται, το 17% 
κρίνονται και από αυτά μόνο το 6,4% γίνονται δεκτά! (Πηγή 2021, https://www.science.org/content/page/
journal-metrics)

2.  Πρόκειται για μια περιοχή με σχήμα ημισελήνου στη Μέση Ανατολή, που εκτείνεται στο σύγχρονο Ιράκ, στη 
Συρία, στον Λίβανο, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο, μαζί με τη 
νοτιοανατολική περιοχή της Τουρκίας και τις δυτικές περιφέρειες του Ιράν, ενώ κάποιοι συγγραφείς 
περιλαμβάνουν επίσης την Κύπρο.

3.  Οι Ιταλοί της Ρώμης και των περιχώρων είχαν αρχίσει να επεκτείνονται λίγο μετά την ίδρυση της 
Δημοκρατίας τον 6ο αι. π.Χ., αν και δεν επεκτάθηκαν εκτός της ιταλικής χερσονήσου μέχρι τον 3ο αι. π.Χ. Η 
«Ρωμαϊκή Δημοκρατία» (Republic) δεν ήταν ένα έθνος-κράτος με τη σύγχρονη έννοια, αλλά ένα δίκτυο 
πόλεων που αυτοδιοικούνταν. Επρόκειτο στην ουσία για μια «αυτοκρατορία» χωρίς αυτοκράτορα. Η 
καθαυτή αυτοκρατορική (Imperial) Ρώμη/Ιταλία ξεκίνησε από τον 1ο αι. π.Χ.

4.  Xavier Rouard, «Did Indo-European Languages Stem from a Trans-Eurasian Original Language? An 
Interdisciplinary Approach», Scientific Culture, 2022, vol. 8, no. 1, σσ. 15-49.


