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Περίληψη. Πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις Γενετικής, σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια και Κέντρα Ερευνών, δεικνύουν ότι οι σύγχρονοι 
Έλληνες είναι απόγονοι των Μινωιτών και των Μυκηναίων, οι οποίοι ανέπτυξαν τον πρώτο 
πολιτισμό της Ευρώπης, κατά την Εποχή του Χαλκού (όπως αποδίδεται στην Ελληνική γλώσσα η 
Bronze Age), δηλαδή από το 3500 π. Χ. έως και το 1100 π. Χ. (Εικόνα 1), καθώς και την 
καλούμενη Γραμμική Β γραφή της Ελληνικής γλώσσας. Τα ευρήματα αυτά της Γενετικής 
συνάδουν, και συγκλίνουν, με τα ευρήματα της Αρχαιολογίας, της Ανθρωπολογίας και της 
Γλωσσολογίας, τα σχετικά με την εξάπλωση του Homo sapiens στον Ελλαδικό χώρο κατά την 
Εποχή του Χαλκού.  

Η πλέον πρόσφατη σχετική δημοσίευση (2017), στο επιστημονικό περιοδικό NATURE, 
χαιρετίσθηκε από τον διεθνή επιστημονικό, και μη, τύπο με εντυπωσιακούς τίτλους (ασυνήθεις σε 
επιστημονικά περιοδικά), όπως είναι αυτός του επιστημονικού περιοδικού SCIENCE (Εικόνα 2). 
Αναλύσεις του DNA έδειξαν τη στενή συγγένεια του DNA των σύγχρονων Ελλήνων με το DNA 
των Μινωιτών και των Μυκηναίων (Εικόνα 3). Οι ίδιες αναλύσεις έδειξαν ότι το DNA των 
Μινωιτών και των Μυκηναίων διαφέρει από το DNA των σύγχρονων Ελλήνων πολύ λιγότερο παρά 
από το DNA άλλων σύγχρονών τους πληθυσμών  της Ευρώπης (Εικόνα 4). Τα πρόσφατα ευρήματα 



της Γενετικής έδειξαν ακόμη ότι κατά την εποχή εκείνη η βαθμιαία εξάπλωση του Homo sapiens 
και του πολιτισμού προς την υπόλοιπη Ευρώπη έγινε μέσω των Βορείων ακτών της Μεσογείου 
(Εικόνες 5 και 6). Τα ευρήματα αυτά της Γενετικής δεικνύουν συνεχή κατοίκηση του Ελλαδικού 
χώρου από Ελληνικό πληθυσμό, απογόνους των Μυκηναίων και Μινωιτών, ακόμη και κατά την 
καλουμένη από την Αρχαιολογία Σκοτεινή Περίοδο της Ελλάδας (Greek Dark Age). Κατά την 
περίοδο αυτή, και σε αντίθεση με τη Μινωική και τη Μυκηναϊκή περίοδο, λείπουν γενικώς 
Αρχαιολογικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων γραπτών κειμένων και μεγάλων κτισμάτων (1100 
π. Χ. – 800 π. Χ.). Την Σκοτεινή αυτή Περίοδο διαδέχθηκε, στον Ελλαδικό χώρο, η περίοδος της 
Ελληνικής Κλασσικής Αρχαιότητας. Η εισαγωγή της αλφαβητικής γραφής της Ελληνικής γλώσσας 
κατά την περίοδο αυτή, σε συνδυασμό με την εισαγωγή της γραφής των φωνηέντων στην Ελληνική 
γλώσσα από τους Μυκηναίους, επέτρεψε τη διάδοση της γνώσης μεταξύ όλων (σε πλήρη αντίθεση 
με τους προηγηθέντες πολιτισμούς της αρχαιότητας) και την επακόλουθη ανάπτυξη του 
Πολιτισμού και της Δημοκρατίας κατά την Ελληνική Κλασσική Αρχαιότητα.  

Συμπέρασμα: Πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών της Γενετικής, τα οποία προκύπτουν από 
αναλύσεις DNA, αποδεικνύουν ότι ο Ελλαδικός χώρος κατοικείται, από χιλιάδων ετών συνεχώς 
μέχρι σήμερα, από τον γενετικώς ίδιο Ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος, όπως δεικνύουν παράλληλα 
γραπτά Αρχαιολογικά και Γλωσσολογικά ευρήματα, ομιλεί συνεχώς την ίδια Ελληνική γλώσσα.  
. 


