
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Κοηάνθσ ,
τθν Πζμπτθ 10 Νοεμβρίου 2016 και ϊρα 11:30π.μ. ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ

εγκαινιάηει τθν περιοδικι ζκκεςθ

«ΑΡΧΑΙΟ DNA ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Η ζκκεςθ διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ και
παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ τριακονταετοφσ ζρευνασ του παλαιογενετικοφ υλικοφ από τισ
προϊςτορικζσ κζςεισ ςτθν Κοηάνθ, ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςτθν Πιερία, ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ που διεξάγει
θ κ. Χ. Παπαγεωργοποφλου, Επίκουρθ Κακθγιτρια του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Εκνολογίασ του
Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου.

Από τθν περιοχι τθσ Κοηάνθσ, μελετικθκε οςτεολογικό υλικό τθσ νεολικικισ εποχισ και τθσ εποχισ
χαλκοφ, από τον Κλείτο, τθ Μαυροπθγι, τθν Κρεμαςτι, τθν Ξθρολίμνθ και τθν Ποντοκϊμθ κ.α.

Η ζκκεςθ περιλαμβάνει πλοφςιο εποπτικό υλικό που ςκοπό ζχει να μυιςει τον επιςκζπτθ ςε ζνα
ςφγχρονο εργαςτιριο ανάλυςθσ αρχαίου DNA.

Οι εφαρμογζσ του αρχαίου DNA είναι πολλζσ και δίνουν απαντιςεισ ςτθν εξελικτικι πορεία τθσ
ιςτορίασ μασ, ςυγκρίνοντασ τισ αλλθλουχίεσ του DNA ανάμεςα ςε προϊςτορικοφσ και ςφγχρονουσ
ανκρϊπουσ. Η κατανόθςθ τθσ γενετικισ ςχζςθσ που ςυνδζει ανατομικά τουσ ςφγχρονουσ ανκρϊπουσ
(Homo sapiens sapiens) με τα εξαφανιςμζνα είδθ του γζνουσ Homo, όπωσ οι Νεάντερνταλ, θ καταγωγι
του ςθμερινοφ Ευρωπαίου από τρεισ προγονικζσ ομάδεσ με γεωγραφικζσ διαφορζσ, θ δυςανεξία ςτθ
λακτόηθ ωσ αρχζγονο χαρακτθριςτικό του ανκρϊπινου είδουσ, θ μετάλλαξθ που επθρζαςε τθν ποςότθτα
τθσ μελανίνθσ ςτθν ίριδα και οδιγθςε ςτο μπλε χρϊμα των ματιϊν, ο βακμόσ ςυγγζνειασ ανάμεςα ςε δφο
ι περιςςότερουσ ςκελετοφσ, θ φπαρξθ πακολογικϊν αςκενειϊν, (όπωσ φυματίωςθ, λζπρα, ςφφιλθ, γρίπθ,
θπατίτιδα Β, ελονοςία κ.ά), αποτελοφν μερικζσ μόνον από τισ απαντιςεισ που παρουςιάηονται ςτο
Μουςείο τθσ Αιανισ.

Η μθ διαφοροποίθςθ των νεολικικϊν πλθκυςμϊν του Ελλαδικοφ χϊρου από τουσ προγενζςτερουσ
μεςολικικοφσ, θ γενετικι τουσ ομοιότθτα με αυτοφσ τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ, αλλά και το ότι δεν
παρατθροφνται ςθμαντικζσ γενετικζσ αλλαγζσ οφτε ςτθν Εποχι Χαλκοφ, παρά τισ πολιτιςμικζσ
διαφοροποιιςεισ, κακϊσ και οι γενετικζσ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτισ πολιτιςμικζσ ομάδεσ του Κυκλαδικοφ,
Πρωτοελλαδικοφ και του Μινωικοφ πολιτιςμοφ, είναι μερικά μόνον από τα επωφελι αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ του αρχαίου DNA ςτθν Ελλάδα.

Τζλοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ, θ οποία κα είναι επιςκζψιμθ ζωσ τον Ιοφνιο του 2017, κα
διεξαχκοφν και εκπαιδευτικζσ δράςεισ για μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Οι μακθτζσ με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό (ποδιζσ, μάςκεσ, γάντια κ.α), ςε εργαςτθριακό περιβάλλον, κα
ζχουν τθ δυνατότθτα μιασ βιωματικισ περιιγθςθσ γφρω από τθ ςφγχρονθ ζρευνα ςτο αρχαίο DNA.

Η ζκκεςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτο πλαίςιο δράςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ζρευνασ και Τεχνολογίασ και βαςίηεται ςτθν ζρευνα που διεξάγει τα τελευταία χρόνια θ Επίκουρθ
Κακθγιτρια κ. Χ. Παπαγεωργοποφλου.

Σα εγκαίνια κα τελεςτοφν από τθν κ. Παπαγεωργοποφλου με κεντρικι ομιλία τθσ.

Είςοδοσ Δωρεάν ςτισ θμζρεσ και ώρεσ λειτουργίασ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Αιανισ.

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗ


