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Γελ γλσξίδνπκε κε βεβαηόηεηα πώο ε Ύζηεξε Μεζνιηζηθή κεηεμειίζζεηαη ζην 

ζηάδην ην νπνίν ραξαθηεξίδνπκε αθεξακηθή λενιηζηθή επνρή, ην πξννίκην κηαο από 

ηηο κεγαιύηεξεο ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο. Γελ 

γλσξίδνπκε επίζεο  ηνπο κεραληζκνύο νη νπνίνη νδήγεζαλ κεξηθέο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο  ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηώλ ή θαη ζηελ εμεκέξσζε ησλ δώσλ. Η εηθόλα 

πεξηπιέθεηαη πεξαηηέξσ  όηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη παξόκνηεο δηεξγαζίεο  έιαβαλ 

ρώξα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο  δηαθνξεηηθώλ επείξσλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηόδνπο, όπνπ ν παξάγνληαο ηεο πνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο  θαη ηεο 

δηάρπζεο ησλ ηδεώλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ ηίζεηαη απηνκάησο εθηόο ππνινγηζκνύ. 

Μεξηθνί ηηο ζεσξνύλ λνκνηειεηαθέο δηεξγαζίεο  είηε ηεο εμειηζζόκελεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο  είηε ηεο αλαπηύμεσο ηεο εγθεθαιηθήο λόεζεο , ελώ άιινη πάιη ηηο 

ζεσξνύλ ηπραίεο αλαθαιύςεηο, νη νπνίεο γηα δηαθόξνπο ηπραίνπο ιόγνπο θαη 

θιηκαηηθέο ή άιιεο  πεξηζηάζεηο  είραλ επηηπρή έθβαζε. 

    Σν πξόβιεκα ζηελ Διιάδα επηθεληξώλεηαη  πεξηέξγσο ζην εάλ ε απνδνρή θαη 

εμάπισζε ηεο αλαγθαζηηθά ζπιινγηθά νξηδόκελεο λενιηζηθήο ηερλνινγίαο  ή 

λενιηζηθνύ ηξόπνπ δσήο  ήηαλ απηόρζνλε εμέιημε ή πξντόλ δηάρπζεο ηδεώλ από ηελ 

Μέζε Αλαηνιή  κε ή ρσξίο ηαπηόρξνλε κεηαθίλεζε πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα ή «κεηάδνζε» ηνπ λενιηζηθνύ ηξόπνπ δσήο ζπλδέζεθε θαη κε ηελ 

κεηάδνζε ησλ Ιλδνεπξσπατθώλ γισζζώλ , άιιν έλα πεδίν αθξαίσλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

αληηδξάζεσλ.  Η κεηάβαζε από ηελ κεζνιηζηθή ήηαλ βαζκηαία, δηέθεξε ηνπηθά θαη ηα 

επί κέξνπο πνιηηηζκηθά ζηνηρεία είραλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο αλαπξνζαξκνγήο θαη 

ηξνπνπνίεζεο. Με άιια ιόγηα κία κεηάβαζε από ηνλ έλα ηξόπν δσήο ζηνλ άιιν 

ρσξίο έλα ζηαζεξό θαη θαζνιηθά εθαξκνδόκελν ζύζηεκα δηαδηθαζηώλ. 

     Γηα πνιιά ρξόληα ππήξρε ζνβαξή δηρνγλσκία γηα ην εάλ ν λένο ηξόπνο δσήο 

νθεηιόηαλ ζε κία απιή δηάρπζε ηδεώλ, ζηελ ηαπηόρξνλε κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ, 

ρξεζηώλ απηώλ ησλ ηδεώλ θαη εάλ λαη πνηα ήηαλ ηα κεγέζε ησλ πιεζπζκώλ απηώλ. Η 

απιντθή απηή πξνζέγγηζε (κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα) δελ νδεγνύζε παξά ζε έλα 

πόιεκν ραξαθσκάησλ ησλ ηδεώλ αδπλαηώληαο λα δώζεη ιύζε ζην πξόβιεκα. Η 

πξόνδνο πνπ επεηεύρζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην πεδίν ηεο παιαηνθιηκαηνινγίαο 

παξνπζίαζε κία λέα νπηηθή γσλία ζεώξεζεο, ζηελ νπνία ε δπλαηόηεηα θαιιηέξγεηαο 

έρεη πιένλ ηνλ πξσηαξρηθό ξόιν. 

     Μία δεύηεξε ζπλεηζθνξά, ζην επίπεδν ηεο γελεηηθήο δνκήο πιένλ ησλ λενιηζηθώλ 

αλζξώπσλ, θάλεθε πξνο ζηηγκήλ λα μεθαζαξίδεη ην ηνπίν. Οη έξεπλεο ηνπ Cavalli-

Sforza θαη ηεο νκάδαο ηνπ ζηνπο πνιπκνξθηζκνύο  95 πξσηετλώλ ζηνπο ζύγρξνλνπο 

πιεζπζκνύο ηεο Δπξώπεο έδεημε όηη ε θζίλνπζα ή απμαλόκελε πνζνηηθά θαηαλνκή 

ηνπο παξνπζηάδεη έλα γελεηηθό ππόδεηγκα αλαβαζκώλ κε θαηεύζπλζε από ηελ ΝΑ 

Δπξώπε πξνο ηελ ΒΓ. Αλάινγεο έξεπλεο ηνπ Sokal θαη ηεο νκάδαο ηνπ έδεημαλ λα 

επηβεβαηώλνπλ ηα πξνεγνύκελα επξήκαηα. Σα επξήκαηα απηά ζεσξήζεθε όηη 

ζεκειίσλαλ ηελ άπνςε όηη ε δηάδνζε ηνπ λενιηζηθνύ ηξόπνπ δσήο ζπλνδεύηεθε από 

καδηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ από ηε Μέζε Αλαηνιή πξνο ηελ Δπξώπε. Μάιηζηα 



ν Cavalli-Sforza θαη ε νκάδα ηνπ πξνζπάζεζαλ λα εξκελεύζνπλ γελεηηθά θαη ηελ 

ππόζεζε ηεο Gimbutas πεξί θαζόδνπ ησλ Ιλδνεπξσπαίσλ από ηελ πεξηνρή ηεο 

ζεκεξηλήο Οπθξαλίαο πξνο ηελ ππόινηπε Δπξώπε θαη εηδηθά ηελ ΝΑ θαη ζε έλαλ από 

ηνπο ράξηεο ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ principal components επηδεηθλύεηαη 

παξαζηαηηθά. 

     Με ηηο αλαιύζεηο ησλ επξεκάησλ απηώλ αηθλίδηα ππεηζέξρεηαη ζηε δηακάρε ηεο 

πεξηόδνπ ηεο λενιηζηθήο επνρήο θαη ν πνιπζπδεηεκέλνο παξάγνληαο Ιλδνεπξσπαίνη. 

Δδώ  ππάξρεη κία εκηιαλζαζκέλε παξαλόεζε, νπνία ζε έλα ζνβαξό επηζηεκνληθό 

επίπεδν είλαη αλύπαξθηε, αιιά ζηε ρώξα καο θαη ζε κεξηθέο άιιεο εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο αθαδεκατθήο δηδαζθαιίαο. Ο ζσζηόο όξνο είλαη 

Ιλδνεπξσπατθή νκνηαμία γισζζώλ θαη απνηειεί ηαμηλνκηθό ζρήκα ηεο 

γισζζνινγίαο. Άιισζηε ε αξρηθή νλνκαζία ήηαλ αξεία νκνγισζζία ή 

ηλδνγεξκαληθή. Δίλαη πξνθαλέο όηη νκηινπκέλε γιώζζα ρσξίο αλζξώπνπο λα ηελ 

νκηινύλ είλαη αθαηαλόεην εθεύξεκα. Άξα ινγηθά ζα έπξεπε λα ππνζέζεη θαλείο όηη 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπγγεληθέο γιώζζεο ζα πξέπεη λα είραλ 

θάπνηνπο καθξηλνύο πξνγόλνπο, νη νπνίνη ζα νκηινύζαλ ηελ αξρηθή, θνηλή πξνγνληθή 

κνξθή ηεο γιώζζαο απηήο. Σν όηη ν αξρηθόο πιεζπζκόο , ν νπνίνο νκηινύζε ηελ 

πξνγνληθή γιώζζα πξνθαλώο αξρηθά ζα πεξηνξηδόηαλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, εθθξάδεη επίζεο έλα ινγηθό ζπκπέξαζκα. 

     Η πξνζέγγηζε απηή είλαη απόιπηα επηζηεκνληθή έσο ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία νη 

αλαδπόκελνη εζληθηζκνί ηνπ 19. Αη. ζα πξνζπαζήζνπλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηελ 

νπδέηεξε από ηε θύζε ηεο επηζηεκνληθή γλώζε γηα λα δώζνπλ έλα 

επηζηεκνληθνθαλέο ππόβαζξν ζηηο λέν-δηακνξθνύκελεο εζληθέο ηαπηόηεηεο , ζεκέιην 

θαη αθξνγσληαίν ιίζν ηεο επηβίσζεο ησλ Δζλώλ- Κξαηώλ. Ο πξσζζν-γεξκαληθόο 

εζληθηζκόο ήηαλ ν πιένλ επηηπρήο ζηελ εθκεηάιιεπζε απηή, γηαηί ην επηζηεκνληθό 

ηνπ δπλακηθό ήηαλ από ηα θαιύηεξα ηεο επνρήο εθείλεο. Η δεκηνπξγία δε κηαο 

εζληθήο αξραηνινγίαο θαη ηδίσο κηάο εζληθήο πξντζηνξίαο ππό ηελ θαηαιπηηθή 

επίδξαζε ηνπ G. Kossina θαη κε ηελ δηεπηζηεκνληθή ζύκπξαμε ηεο ζεσξίαο ηεο 

νκόθεληξεο δηάδνζεο ησλ πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, δεκηνύξγεζε ην ιαό ησλ Αξείσλ ή 

Ιλδνγεξκαλώλ ηνπ νπνίνπ ε αξρηθή θνηηίδα ήηαλ ε Κεληξηθή Δπξώπε θαη βεβαίσο 

ήηαλ ν θνξέαο ηνπ κεηέπεηηα επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

όηη ε ζεσξία απηή έγηλε αζκέλσο απνδεθηή θαη ζηελ Διιάδα, ηδίσο ζηελ αξραηνινγία 

θαη ζηε γισζζνινγία, όπνπ αθόκε θαη ζήκεξα λα έρεη ηζρπξά εξείζκαηα κεηαμύ ησλ 

επηζηεκόλσλ. 

     Η πξνβιεκαηηθή απηή θαίλεηαη λα ξπζκίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα ζπιιερζνύλ 

λέα δεδνκέλα, κε ηελ έξεπλα ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA, ην νπνίν θιεξνλνκείηαη κόλν 

από ηε κεηξηθή πιεπξά. Μία πξόζθαηε έξεπλα έδεημε όηη κόλν ην 25% ηεο 

ζύγρξνλεο επξσπατθήο γελεηηθήο δεμακελήο ππνδειώλεη πξόζθαηε κεζναλαηνιηθή 

θαηαγσγή. Απηό ζεκαίλεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζεκεξηλώλ γελεηηθώλ γελεαινγηώλ 

ζηελ Δπξώπε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ παιαηνιηζηθή επνρή. Η πξνζέγγηζε απηή 

θαίλεηαη όηη είλαη πην πεξηεθηηθή ζε πιεξνθνξίεο , γηαηί επηθεληξώλεηαη ζηε κειέηε 

ελόο γελεηηθνύ locus, ε εμειηθηηθή ηζηνξία ηνπ νπνίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθά γλσζηή 

θαη επηπιένλ επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ξπζκνύ ησλ κεηαιιάμεσλ. Έηζη θαίλεηαη 

όηη ε πηζαλά ζσζηόηεξε εξκελεία ζα είλαη ν ζπλδπαζκόο  ηεο κεηαθίλεζεο κηθξώλ 

νκάδσλ κε ηαπηόρξνλε δηάδνζε ησλ λέσλ ηδεώλ θαη ηερλνινγηώλ ζε κεγαιύηεξε 

αθηίλα από ηελ αθηίλα δξάζεσο ησλ κηθξώλ νκάδσλ. Γειαδή ε κηθξή νκάδα έδξαζε 

σο πνιιαπιαζηαζηήο ηδεώλ. Απηή ε άπνςε θαίλεηαη λα εξκελεύεη  θαη γηαηί νη 

αξραηόηεξνη λενιηζηθνί νηθηζκνί βξίζθνληαη ζρεδόλ πάληα ζηα παξάιηα. Η ρεκηθή 

αλάιπζε ησλ νςηαλώλ από ηε Μήιν θαη ην ζπήιαην ηεο Φξάγρζεο απέδεημε όηη ε 

νξγαλσκέλε λαπζηπιντα ζην Αηγαίν έρεη κηα ειηθία ηνπιάρηζηνλ 7.000 ρξόλσλ θαη 



όηη νη πξώηνη πεηξακαηηζκνί ζα πξέπεη λα ζπλέβεζαλ ζε πνιύ κεγαιύηεξν βάζνο  

ρξόλνπ, θπξίσο  όζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζηαζεξά ζεκεία ηνπ 

νπξαλίνπ ζόινπ.  Η εηθόλα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ από ηελ ύζηεξε 

παιαηνιηζηθή έσο ηε λενιηζηθή επνρή ρξεηάδεηαη κηα ξηδηθή αλαπξνζαξκνγή.  

     Δίλαη ινηπόλ πηζαλόλ πιένλ όηη ε θάζνδνο θάπνησλ κπζηεξησδώλ πξηγθήπσλ  από 

ηελ Οπθξαλία πξνο ηε ΝΑ Δπξώπε δελ ζα αληέμεη ηνλ θαηαηγηζκό ησλ λέσλ 

ζηνηρείσλ. Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη όηη ε ζεσξία ηεο απηόρζνλεο εμέιημεο ηνπ 

πνιηηηζκνύ, πνπ έγηλε απνδεθηή σο δόγκα ζηε νβηεηηθή Ρσζία ηε δεθαεηία ηνπ 1930 

θαη δηαδόζεθε κεηά ηνλ 2. παγθόζκην πόιεκν κε εθπιεθηηθή ηαρύηεηα απνδνρήο αλά 

ηελ Δπξώπε, είλαη ζσζηή επηζηεκνληθά. Χσξίο ηελ αληαιιαγή θαη ην ζπγθέξαζκα 

ησλ ηδεώλ είλαη αδύλαηνλ λα δεκηνπξγεζεί νπνηνζδήπνηε αμηόινγνο πνιηηηζκόο. Η 

εύθνιε επηθνηλσλία θαηά κήθνο ησλ κεζνγεηαθώλ αθηώλ απνηέιεζε ηειηθά ηνλ 

θαηαιύηε ηεο αλάπηπμεο ησλ πνιηηηζκώλ. 

     Η πξόζθαηε ζεσξία ηνπ Renfrew, ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ εμάπισζε ησλ 

ηλδνεπξσπατθώλ γισζζώλ θαη ηεο γεσξγίαο κε αξρηθή θνηηίδα ζρεκαηηζκνύ ηνπο ηελ 

ΝΑ Σνπξθία, δελ θαίλεηαη πιένλ πηζαλή. Ίζσο όκσο ην αδύλαην ζεκείν ηεο  είλαη όηη 

δελ ιήθζεθαλ ζνβαξά ππόςε νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηόδνπ εθείλεο , ε 

γεσρεκηθή ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο, ηα γεσγξαθηθά relief ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο  θαη, 

ην ζεκαληηθόηεξν, ην δεκνγξαθηθό δπλακηθό ησλ ηνπηθώλ πιεζπζκώλ. 

     Αιιά, ελ πάζεη πεξηπηώζεη, θαη αλεμάξηεηα εάλ κεηαλάζηεπζαλ  ή όρη ζηε 

λενιηζηθή επνρή ή ζηελ επνρή ηνπ ραιθνύ νκάδεο Ιλδνεπξσπαίσλ ή όπσο αιιηώο ζα 

κπνξνύζαλ λα νλνκαζζνύλ ζηελ Διιάδα, αδηακθηζβήηεην γεγνλόο παξακέλεη όηη ε 

ειιεληθή γιώζζα αλήθεη ζηελ νκνηαμία ησλ ηλδνεπξσπατθώλ γισζζώλ, ίζσο κία 

κηθξή ιεπηνκέξεηα πνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα από ηνπο Έιιελεο 

αληηπάινπο ηνπ «ηλδνεπξσπατζκνύ». Η εξκελεία βέβαηα  είλαη απινύζηεξε θαη 

εδξάδεηαη ζηελ νκηιία ησλ παιαηνιηζηθώλ θαηνίθσλ ηεο Δπξώπεο, νη νπνίνη 

κεηαλαζηεύνπλ θαηέρνληαο κία θνηλή γιώζζα ε νπνία βαζκηαία δηαθνξνπνηείηαη θαη 

κεηαιιάζζεηαη  ζηηο γλσζηέο ζήκεξα επξσπατθέο γιώζζεο. Η εξκελεία απηή 

επηθνπξείηαη θαη από ηε ζεσξία ησλ non static γισζζώλ, ε νπνία δηαπίζησζε θαη 

αλέιπζε πεηζηηθά ηηο γελεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ πεξηζζνηέξσλ γισζζώλ. Άξα ε 

θνηλή θαηαγσγή όισλ ησλ αξρηθώλ γισζζώλ δελ ηίζεηαη πιένλ ελ ακθηβνιία. Καηά 

ζπλέπεηα νη ηνπηθέο γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο αξρηθήο ή ήδε αξρηθώλ 

γισζζώλ θαη νη ρξνληθέο πεξίνδνη πνπ απηέο ζπλέβεζαλ ειαρηζηνπνηεί ηε δηακάρε.   

 


