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Η μελέτη και η γνώση των συνθηκών της καθημερινής ζωής των 

ανθρώπων που έζησαν πριν από 4000 χρόνια στο χώρο που ζούμε σήμερα είναι 

κάτι που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων μας. Πολλά έχουν γραφεί για τον τρόπο 

ζωής στη Μινωική Κρήτη. Όμως τα προβλήματα υγείας καθώς και η Ιατρική 

εκείνης της εποχής δεν έχουν διερευνηθεί αρκετά, παρότι υπάρχουν ορισμένες 

μελέτες για το θέμα αυτό. Ιδιαίτερα συστηματικές μελέτες από επιμέρους 

ειδικότητες λείπουν από τη βιβλιογραφία. 

Η παρούσα μελέτη που ξεκίνησε με προτροπή του καθηγητή κ. 

Ε.Χελιδόνη, αποτελεί προσπάθεια για να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη του 

υλικού των ανασκαφικών ευρημάτων (ειδωλίων και σκελετικού υλικού), κάτω από 

το πρίσμα του ειδικού που μέσα από την εμπειρία και την εξειδίκευσή του μπορεί  

να διακρίνει και να αναδείξει κάποια στοιχεία που δεν έχουν μελετηθεί μέχρι 

σήμερα. 

Στα έξι χρόνια που κράτησε αυτή η μελέτη υπήρξε η αναγκαιότητα 

συνεργασίας με επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων που στην πλειοψηφία τους 

ανταποκρίθηκαν με προθυμία στην πρόταση μας. Mέσα από αυτές τις 

συνεργασίες  προέκυψαν πολλά νέα πεδία για έρευνα. Έτσι, τελειώνοντας αυτή η 

μελέτη μπορεί να λεχθεί ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες για μελέτες που θα 

αφορούν τους Μινωίτες και που θα σχετίζονται α) με τη διερεύνηση της  

βιολογικής τους υπόστασης (ανάλυση DNA), β) με την ανάλυση βασικών 

στοιχείων και λεπτομερειών της καθημερινής τους ζωής (διατροφή, κάπνισμα, 

χρήση οπιούχων κ.λ.π,)  και γ) με την ανασύνθεση των προσώπων των Μινωιτών 

από τα κρανία τους. 

Από τη θέση αυτή ευχαριστώ θερμά το σεβαστό καθηγητή κ. Ε.Χελιδόνη 

που είχε την ιδέα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα καθώς επίσης για την 

εμπιστοσύνη που έδειξε αναθέτοντας μου τη μελέτη αυτή. Ακόμα για το ότι  

πρωτοστάτησε σε όλη τη διαδικασία εκπόνησης  της, δείχοντάς μου εμπιστοσύνη, 

κατανόηση και αμέριστη συμπαράσταση. Ακόμη τον επίκουρο καθηγητή κ. 
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Βελεγράκη που από τα πρώτα βήματα ήταν μαζί  και πολλές ιδέες ανήκουν 

σ’αυτόν. Τους καθηγητές του Πανεπιστήμιου Κρήτης που συνεργαστήκαμε, 

κ.Ε.Μιχαλοδημητράκη, κ.Ι.Σιατίτσα, κ.Α.Τσατσάκη και κ.Κ.Στεργιόπουλο. Τον 

αναπληρωτή καθηγητή Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης κ.Ξηροτήρη 

και το λέκτορα της Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Μανώλη για τις 

ιδιαίτερες οδηγίες από ανθρωπολογικής πλευράς. Το Δ/ντή της Οδοντιατρικής 

κλινικής του ΠΕΠΑΓΝΗ κ.Μ.Φραγκάκη για τη συστηματική βοήθεια ιδιαίτερα στη 

μελέτη των δοντιών. Τiς ακτινολόγους κ.Α.Βολουδάκη, κ.Χ.Φαφλιά τον καθηγητή 

της Ακτινολογίας κ.Γκουρτσογιάννη και το προσωπικό του αξονικού τομογράφου 

για την ιδιαίτερη ακτινολογική μελέτη των κρανίων. Ακόμα τον πλαστικό 

χειρουργό κ.Α.Μανιό για τη βοήθεια αλλά και για την προέκταση αυτής της 

μελέτης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπλαση του προσώπου της Μινωίτισσας 

από το κρανίο που εικονίζεται και στο εξώφυλλο. Τέλος ευχαριστώ τους 

φιλολόγους κ.Μαρία Λαμπράκη  και κ.Γιώργο Κασσωτάκη για την εξαιρετικά 

επιμελή διόρθωση του κειμένου και τις γενικότερες συμβουλές και παρατηρήσεις 

τους. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η   

Η αρχή της ιστορίας της Κρήτης χάνεται στα νεολιθικά ή παλαιολιθικά 

χρόνια. Φαίνεται πως  η Νεολιθική εποχή ( 5000 - 2600 π.Χ ) ήταν μια περίοδος 

απομόνωσης όπως μαρτυρούν τα ανασκαφικά ευρήματα και στο νησί 

επικρατούσε στασιμότητα. 

Την αμέσως επόμενη περίοδο ο ερχομός νέων κατοίκων στο νησί που 

γνώριζαν την ύπαρξη και τη χρήση του χαλκού, δημιούργησαν νέες συνθήκες και 

ευνοϊκές συγκυρίες, που έφεραν γοργή ανάπτυξη του πολιτισμού στην Κρήτη. Ο 

πολιτισμός αυτός κυριάρχησε τα επόμενα 1000 χρόνια στη Μεσόγειο και 

χαρακτήρισε την πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού, αφού ουσιαστικά είναι ο 

πρώτος πολιτισμός του δυτικού κόσμου1. 

Διάφορα γεγονότα, κυρίως γεωφυσικά ή ο ερχομός νέων λαών 

δημιούργησαν διάφορους σταθμούς στην ιστορία του Μινωικού πολιτισμού. Βάσει 

των ανασκαφικών ευρημάτων έχουν προσδιοριστεί αυτοί οι σταθμοί από τους 

αρχαιολόγους με κάποιες προσεγγίσεις. Υπάρχουν βέβαια διχογνωμίες για τα 

ακριβή όρια κάθε εποχής.2 Οι πιο έγκυρες ταξινομήσεις είναι του A. Evans3 και 

του Ν. Πλάτωνα (Χρονολογικός πίνακας σελ.17).4 Στην σύντομη αναδρομή που 

κάνομε στη μελέτη μας για το Μινωικό πολιτισμό χρησιμοποιούμε την ταξινόμηση 

του Ν. Πλάτωνα4 που είναι πιο απλή και χρησιμοποιείται πιο συχνά στη 

βιβλιογραφία1-6. 

Η μελέτη του Μινωικού πολιτισμού από την πλευρά του γιατρού είναι 

χρήσιμη, γιατί μπορεί να αναδείξει στοιχεία που χαρακτήριζαν την καθημερινή 

ζωή των Μινωιτών που τους απασχολούσαν και τους χαρακτήριζαν σαν άτομα 

(ηλικία που ζούσαν, σοβαρές παθήσεις που τους προσέβαλαν, ανατομικές 

παραλλαγές που παρουσίαζαν κ.λ.π).7-9

Γενικότερα η αξία της ιατρικής έρευνας των αρχαιολογικών ευρημάτων 

έχει αναγνωριστεί από τον προηγούμενο αιώνα και έχει προσφέρει πολλά στη 

διερεύνηση των αρχαίων πολιτισμών. 

Πρώτος ο θεμελιωτής της κυτταρικής παθολογίας R. Virchow (1821-1902) 

μελέτησε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα σκελετικό υλικό που βρέθηκε από 

τους αρχαιολόγους την εποχή εκείνη10. Αργότερα στις ανασκαφές της Τροίας το 

σκελετικό υλικό που βρέθηκε από τους H. Schliemann και F. Calvert το 1982, 

μελετήθηκε από τον R. Virchow, ο οποίος προσδιόρισε το φύλο και την ηλικία  

των σκελετών, έκανε παρατηρήσεις για ορισμένες ανατομικές παραλλαγές των 
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σκελετών (πλατυκνημία, μετωπιαία ραφή) και περιέγραψε παθολογικές 

καταστάσεις (κατάγματα οστών, φθορά οδοντικών ιστών κ.λ.π.).11

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές μελέτες από ιατρικής πλευράς 

τόσο σε σκελετικό υλικό όσο και σε άλλα αρχαιολογικά ευρήματα (ειδώλια, 

παραστάσεις κ.λ.π) στην προσπάθεια να διερευνηθούν τα προβλήματα υγείας και 

ο τρόπος αντιμετώπισης τους από τους προγόνους του σημερινού ανθρώπου.7

Ετσι και η παρούσα μελέτη είχε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη ήταν η μελέτη 

του Μινωικού πολιτισμού μέσα από τα δημιουργήματά του. Τα πιο σημαντικά 

ευρήματα αυτής της κατηγορίας είναι τα ειδώλια που βρέθηκαν σε λατρευτικούς 

χώρους και είχαν προσφερθεί στη Θεότητα λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, 

συνήθεια που συνεχίζεται και στις μέρες μας με την εναπόθεση αναθημάτων στις 

εκκλησίες8,9. 

Η άλλη κατεύθυνση έχει σχέση με τη μελέτη των ίδιων των  Μινωιτών 

μέσα από τα σκελετικά τους υπολείμματα. Αρκετά οστά Μινωιτών έχουν 

διατηρηθεί σε καλή κατάσταση παρά τα 4000 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, 

γιατί οι Μινωίτες σεβόταν τους νεκρούς τους και τους έθαβαν με περισσή 

φροντίδα σε προσεγμένους τάφους. 

Τα ευρήματα του Μινωικού πολιτισμού που σώζονται μέχρι τις μέρες μας, 

είναι γνωστό ότι είναι πολύ πλούσια σε απεικονίσεις είτε ζωγραφικής, είτε 

γλυπτικής. Είναι δεδομένο ότι οι παραστάσεις αυτές εξέφραζαν το ηθικό, 

κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο και τις αντιλήψεις που επικρατούσαν στην 

κοινωνία των Μινωιτών.                                             

 

  
Στόχοι της μελέτης μας.                                                                                    

Η εξέταση των παραστάσεων αυτών έχει σκοπό να αναδείξει το στοιχείο 

που έχει σχέση με την Ιατρική αντίληψη εκείνης της εποχής και που εκφράζεται 

στον ένα η στον άλλο βαθμό σε πολλά έργα. Τα στοιχεία που εξετάζονται στη 

μελέτη είναι οι αναλογίες και οι σχέσεις των μελών του σώματος, των μορφών 

που απεικονίζονται, ακόμη ο υπερτονισμός διαφόρων μελών του σώματος καθώς 

και η κίνηση που προσδίδεται σε πολλές μορφές. 

Πιο συγκεκριμένος και σημαντικός όμως είναι ο στόχος να αποκαλυφθεί η 

πρόθεση και η προσπάθεια του καλλιτέχνη να αποδώσει μια πάθηση της 

κεφαλής και του τραχήλου σε ένα ειδώλιο που είχε αφιερωθεί στη Θεότητα. 

Ενα τμήμα αυτής της εργασίας είναι επίσης αφιερωμένο στη μελέτη των 

κρανίων των ίδιων των Μινωιτών. Η μελέτη αυτή έχει σκοπό:  
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1.Να προσδιοριστεί η ηλικία των κρανίων κατά τη στιγμή του θανάτου των. 

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα για την εκτίμηση του μέσου όρου 

ζωής των Μινωιτών. 

2.Να μελετηθούν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και να γίνουν 

ανθρωπομετρικές μετρήσεις, που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό του φύλου 

και της φυλής των κρανίων. 

3.Να αναδείξει τις ανατομικές παραλλαγές  και τα επιγενετικά 

χαρακτηριστικά τα οποία συγκρινόμενα με αντίστοιχα ευρήματα άλλων μελετών, 

θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τη φυσική Ανθρωπολογία για σύγκριση των 

Μινωιτών με άλλους γειτονικούς και σύγχρονους τους πολιτισμούς (Μυκηναικό, 

Κυκλαδίτικο, Αιγυπτιακό πολιτισμό) καθώς επίσης και για πιθανή ύπαρξη 

μεταναστευτικών ρευμάτων και κατά συνέπεια είσοδο νέων στοιχείων στον 

πληθυσμό. 

4.Να μελετηθούν τα κρανία για πιθανή ύπαρξη κακώσεων τέτοιων που 

προκάλεσαν το θάνατο ή ήταν ήπιες και ο άνθρωπος έζησε αρκετό διάστημα μετά 

την πρόκλησή τους. Στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε 

συμπεράσματα για τις ειρηνικές ή πολεμικές συνθήκες ζωής καθώς και για τη 

βιαιότητα της καθημερινής ζωής. 

5.Να μελετηθούν τα κρανία για ύπαρξη παθολογικών καταστάσεων που 

μπορεί να σχετίζονται με μεταβολικά, αιματολογικά, φλεγμονώδη, κακοήθη 

νοσήματα κ.λ π.  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    ΙΙ  
ΑΑΝΝΑΑΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
  
ΑΑ..  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  
ΒΒ..  ΟΟ  ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
ΓΓ..  ΤΤΑΑΦΦΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΗΗΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΤΤΩΩΝΝ  
ΔΔ..  ΣΣΧΧΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ                                
      ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΙΙΠΠΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  
ΕΕ..  ΣΣΧΧΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΙΙΓΓΥΥΠΠΤΤΙΙΑΑΚΚΟΟ    
        ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟ  
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Α. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
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Μινωικός πολιτισμός ονομάσθηκε  ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην 

Κρήτη την εποχή του Χαλκού. Την ονομασία αυτή πήρε από τους αρχαιολόγους 

στις αρχές του αιώνα μας12. Καλύπτει μια περίοδο δυο χιλιετηρίδων περίπου (από 

3000 - 1000 π.Χ). Για την αναλυτική χρονολόγηση της Μινωικής περιόδου έχουν 

προταθεί   δυο συστήματα  δυο επιφανών αρχαιολόγων: 

α) Του A. Evans που έχει ως βάση την τυπολογική εξέλιξη της κεραμικής 

στις διάφορες περιόδους3. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται από όλους για την 

κατάταξη της Μινωικής κεραμικής και από ορισμένους για την εξιστόρηση του 

Μινωικού πολιτισμού. 

β) Του Ν. Πλάτωνος  που έχει σαν βάση τις σημαντικές ιστορικές τομές στη 

διάρκεια του Μινωικού πολιτισμού4. Συνήθως χρησιμοποιείται αυτό για την 

εξιστόρηση του πολιτισμου5,12  

 

 A.EVANS 
 

Ν. ΠΛΑΤΩΝ 

5000 - 2600 π.Χ 
 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

2600 - 2000 π.Χ ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ Ι 
ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ  ΙΙ 
ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ  ΙΙΙ 
ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ  Ια 
 

ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2000 - 1700 π.Χ ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ  Ιβ 
ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ  ΙΙα 
ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ  Ιιβ 
 

ΠΑΛΑΙΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1700 - 1400 π.Χ ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ  ΙΙΙα,β 
ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΗ  Ια 
ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΗ  Ιβ 
ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΗ  ΙΙ 
 

ΝΕΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1400 - 1100 π.Χ ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΗ  ΙΙΙα 
ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΗ  ΙΙΙβ 
ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΗ  ΙΙΙγ 
 

ΜΕΤΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1100 - 900 π.Χ ΥΠΟΜΙΝΩΙΚΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕ- 
ΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

 

900 -  725 π.Χ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

 

725 -  650 π.Χ ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

 

650  - 500 π.Χ ΑΡΧΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

 

500 - 330 π.Χ 
 

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

330 - 67 π.Χ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
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67 π.Χ - 323 μ.Χ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Ο  MINΩΪKOΣ ΠOΛITIΣMOΣ  
 

α. Παλαιολιθική - Νεολιθική εποχή (πριν το 2600 π.Χ ) 
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H Γεωλογική διαμόρφωση της Kρήτης όπως είναι σήμερα έχει γίνει από 

την περίοδο του κατώτερου πλειστόκαινου, δηλαδή πριν 1.000.000 χρόνια 

περίπου1. 

Aπό τα οστικά ευρήματα διαφόρων θηλαστικών που έχομε, συμπεραίνομε 

ότι η Kρήτη και τα νησιά του Aιγαίου ήταν συνδεμένα με την Hπειρωτική Eλλάδα 

και τη Mικρά Aσία. Στην Kρήτη βρέθηκαν οστά από ιπποπόταμους, αντιλόπες, 

ελέφαντες κ.λ.π. που πέρασαν δια ξηράς στις αρχές της παλαιότερης 

πλειστόκαινου περιόδου.6

Kατά την περίοδο αυτή δεν έχει κάνει την εμφάνισή του ακόμα ο 

σύγχρονος άνθρωπος, ούτε ο πρόγονός του ο παλαιάνθρωπος ή άνθρωπος του 

Nεάντερταλ.13

Iχνη του όρθιου ανθρώπου (Homo erectus) της Mέσης πλειστόκαινου 

περιόδου (500.000 χρόνια π.X.) βρέθηκαν στα Πετράλωνα Xαλκιδικής1. 

Σε όλη τη διάρκεια της Παλαιολιθικής περιόδου έχομε ίχνη ανθρώπου στη 

Mικρά Aσία  και την Hπειρωτική Eλλάδα όχι όμως στην Kρήτη.6

Aπόδειξη ότι ταξίδευαν στο Aιγαίο έχομε μόνο για του ανθρώπους της 

Mεσολιθικής περιόδου (10.000 π.χ.) στους οποίους ανήκαν εργαλεία από πέτρα 

της Mήλου (οψίδιον) που βρέθηκαν στο σπήλαιο της Eρμιόνης κοντά στο Πόρτο 

Xέλι 1. 

Mέχρι το τέλος της Παλαιολιθικής περιόδου ο άνθρωπος ασχολείται μόνο 

με το κυνήγι  και τη συγκομιδή καρπών. Tο πέρασμα στην καλλιέργεια της γης και 

την κτηνοτροφία συμβαδίζει με την έναρξη της Nεολιθικής εποχής. 

H Nεολιθική επανάσταση ξεκίνησε από πολλές εστίες. Mια από τις 

αρχαιότερες και ίσως  η αρχαιότερη του πλανήτη βρισκόταν στη Δυτική Aσία. Aπό 

εκεί ο καινούργιος πολιτισμός προχώρησε σιγά- σιγά προς την Eυρώπη7,14. 

Aνθρώπινα ίχνη πριν από τη Nεολιθική εποχή δεν έχουν βρεθεί μέχρι 

σήμερα στην Kρήτη. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αρχαιολογία στην Kρήτη αρχίζει τη 

Nεολιθική εποχή 2. 

Kατά τη Nεολιθική εποχή ο άνθρωπος στην Kρήτη, όπως και στον 

υπόλοιπο κόσμο στην αρχή κατοικεί σε σπήλαια, ενώ κατά το μέσο της 

Nεολιθικής περιόδου αρχίζει να κτίζει πρωτόγονα σπίτια από πέτρες και ξύλα.14  
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Yπολείμματα τέτοιων κτισμάτων έχουν βρεθεί στην Kνωσό, τη Φαιστό, τον 

Kατσαμπά, κ.λ.π. 15 . 

Στη Nεολιθική εποχή ανήκουν ακόμα τα κρανία που βρέθηκαν το 1942 

από το διευθυντή της Γερμανικής αρχαιολογικής σχολής Aθηνών κ. Γιάντσεν, 

στον Kουμαρόσπηλιο νοτιοδυτικά των Xανίων, και ο σκελετός άνδρα που 

βρέθηκε στο χωριό Γρα-Λυγιά δυτικά της Iεράπετρας και χρονολογείται από το 

4.000-4500 π.X.1
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Tα δείγματα πολιτισμού που άφησε ο άνθρωπος αυτής της περιόδου είναι 

λίγα και πρωτόγονα. Eκτός από τα υπολείμματα κτισμάτων που αναφέρθηκαν 

έχομε από την περίοδο αυτή εργαλεία και όπλα (πελέκι, σφύρα και ρόπαλο) 

κατασκευασμένα από πέτρες, λεπίδες από οψιδιανό της Mήλου και της Nισύρου 

ή και οστέινα εργαλεία.2

Την περίοδο αυτή αρχίζει να εμφανίζεται η κεραμική τέχνη. Yπάρχουν 

ευρήματα αγγείων που γίνονται 

με το χέρι χωρίς τροχό και 

ψήνονται όχι σε κλίβανο αλλά 

ανοικτή φωτιά. Στη μακρόχρονη 

αυτή περίοδο υπάρχει μια αργή 

εξέλιξη όσον αφορά το σχήμα 

και τη διακόσμηση των 

αγγείων. Aκόμα έχουν βρεθεί 

μερικά ειδώλια που εκφράζουν 

τη θρησκευτική αντίληψη της 

εποχής εκείνης. H παχύσαρκος 

γυναικεία μορφή (Μουσείο 

Ηρακλείου:συλλογή Γιαμαλάκη) 

μας κάνει να σκεφτούμε ότι από 

τη Nεολιθική εποχή λατρευόταν 

μια μεγάλη γυναικεία θεότητα 

που χαρακτηρίζει και τη 

θρησκεία της μετέπειτα 

Mινωϊκής περιόδου (Εικ. 1)5. 
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Ειικκ..  11::      ΠΠααχχύύσσααρρκκοοςς  γγυυννααιικκεείίαα  
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Oπως αναφέρθηκε, το οστικό υλικό αυτής της περιόδου είναι ελάχιστο και 

δεν μπορούμε να βγάλομε πολλά συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά των 

κατοίκων αυτής της περιόδου. 

H μελέτη τεσσάρων κρανίων και της μιας κάτω γνάθου του 

Kουμαρόπηλιου και του σκελετού της Γρα-Λυγιάς έχουν δείξει ότι ανήκουν τα μεν 

πρώτα σε γυναίκες ο δε σκελετός σε άνδρα, και χαρακτηρίζονται από λεπτά 

χαρακτηριστικά του προσώπου και δολιχοκεφαλία στοιχεία που ταιριάζουν με τον 

αιγιακό τύπο που μάλλον κυριαρχεί σε όλη την Kρήτη από τους προμινωϊκούς 

χρόνους μέχρι και την υστερομινωϊκή εποχή1. 

  

ββ..  ΠΠρροοαανναακκττοορριικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς  --  εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  ΧΧααλλκκοούύ    

((22660000--22000000  ππ..XX..))  
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Kατά τα μέσα της τρίτης χιλιετηρίδας π.X. έχουμε μια μετανάστευση 

ανθρώπων από τη Mικρά Aσία προς την κυρίως Eλλάδα, την Kρήτη και τις 

Kυκλάδες. Δεν είναι εξακριβωμένο αν οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν κατευθείαν 

στην Kρήτη ή ήρθαν μέσω της Eλλάδας. Oι νέοι έποικοι φέρνουν μαζί τους κάτι 

πολύ σημαντικό, το Xαλκό.15

H εισαγωγή του Xαλκού στην Kρήτη έθεσε τέρμα στην προηγούμενη 

πρωτόγονη νεολιθική ζωή.6  

Γρήγορη εξέλιξη σε όλα τα σημεία χαρακτηρίζει αυτήν την περίοδο. 

Iδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η ανάπτυξη της Nαυτιλίας και 

των σχέσεων με άλλους πολιτισμούς. Eχομε επαφές με τις Kυκλάδες, την Aίγυπτο 

(η οποία είναι πολιτιστικά πιο ανεπτυγμένη αυτή την εποχή) αλλά και με τους 

κατοίκους της Mεσοποταμίας μέσω της Mικράς Aσίας.2

Στην κεραμική έχομε ευρύτατη χρήση του τροχού και υπάρχει εξέλιξη ως 

προς το σχήμα και τη διακόσμηση των αγγείων. 

H παρουσία μαρμάρινων ειδωλίων Κυκλαδίτικου τύπου δείχνει τη σχέση 

με τις Kυκλάδες. Oι επαφές με την Aίγυπτο βοήθησαν τους Kρητικούς να μάθουν 

την τεχνική της κατεργασίας του λίθου και της κατασκευής λίθινων αγγείων. 

Διατηρούν όμως και από τη Nεολιθική εποχή τη χρήση του οψιδιανού της Mήλου 

που οι λεπίδες του χρησιμοποιούνταν για ξύρισμα καθόλη τη διάρκεια του 

Mινωϊκού πολιτισμού.2

Aπό τα Aιγυπτιακά μεταλλεία του Σινά εισάγεται ο χρυσός για την 

κατασκευή κοσμημάτων. Aκόμα εισάγεται κασσίτερος από τα παράλια της Mικράς 

Aσίας και άργυρος από τις Kυκλάδες (Σίφνος). Tα μεταλλεύματα αυτά 

αναμειγνυόμενα με το χαλκό δίνουν καλύτερης ποιότητας εργαλεία. Tέλος το 

ελεφαντοστού είναι αρκετά χρησιμοποιημένο υλικό για την κατασκευή σφραγίδων 

ή αγαλματιδίων.2

Προς το τέλος της προανακτορικής περιόδου βρίσκομε ιερογλυφικά 

σύμβολα που δείχνουν ότι ένα είδος γραφής ήταν γνωστό.12

Oι νεκροί στην αρχή της περιόδου εξακολουθούν να θάβονται σε σπήλαια 

όπως και την προηγούμενη περίοδο. Eμφανίζονται όμως σιγά-σιγά οι πρώτοι 

κλειστοί τάφοι που είναι φουρνοειδούς κατασκευής με ψευδή θόλο.16

Στο τέλος αυτής της περιόδου (γύρω στο 2000 π.X.) η Kρήτη δίνει μια 

εικόνα ευημερίας, ειρήνης και μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης. Oι κάτοικοι της 

ευκίνητοι, ζωηροί, ελαφρά ντυμένοι ζουν στη δασώδη ακόμη τότε χώρα τους που 

διαρρεόταν από ποτάμια. Mε τα καράβια τους ταξιδεύουν στις Kυκλάδες, την 

Aίγυπτο και τις Aσιατικές ακτές για να παραλάβουν οψιδιανό, χρυσό, χαλκό, 

  2233



άργυρο, ελεφαντοστούν, δίνοντας τα προϊόντα τους (ελιές, βόδια, πρόβατα, 

κ.λ.π.) και τα δημιουργήματά τους (αγγεία, αγαλματίδια, κ.λ.π.).20

Oλα δείχνουν ότι η Kρήτη προετοιμάζεται για την επόμενη φάση γρήγορης 

εξέλιξης και δημιουργικότητας που την κατέστησε κοιτίδα του Eυρωπαϊκού 

πολιτισμού.2

  

γ.Παλαιοανακτορική περίοδος ( 2000 - 1700 π.Χ) 
IIδδιιααίίττεερραα  λλααμμππρράά  εείίννααιι  τταα  εεππόόμμεενναα  χχρρόόννιιαα  γγιιαα  ττηηνν  KKρρήήττηη..  TTοο  ππιιοο  

σσηημμααννττιικκόό  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  γγεεγγοοννόόςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  εείίννααιι  ηη  ααννέέγγεερρσσηη  σσττηηνν  

KKννωωσσόό,,  ττηη  ΦΦααιισσττόό  κκααιι  MMάάλλιιαα  μμεεγγάάλλωωνν  οοιικκοοδδοομμιικκώώνν  σσυυγγκκρροοττηημμάάττωωνν  πποουυ  

μμπποορροούύμμεε  νναα  τταα  οοννοομμάάσσοουυμμεε  ααννάάκκττοορραα..2,182,18

H δημιουργία των ανακτόρων δείχνει από τη μια ότι υπάρχουν αυτή την 

εποχή οργανωμένες οικονομικά τοπικές εξουσίες και από την άλλη ότι υπάρχει 

μεγάλη οργανωμένη πειθαρχημένη εργατική δύναμη (πιθανά δούλοι). Tο 

σύστημα της δουλείας ήταν ήδη γνωστό στους Aνατολικούς λαούς και 

αναμφίβολα είχε επικρατήσει και στην Kρήτη.  

Aπαραίτητη γίνεται και η ανάπτυξη ακόμα περισσότερο της γραφής για 

την εξυπηρέτηση των πολλών εμπορικών σχέσεων των Mινωϊτών. 

Iδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι και η αλματώδης 

ανάπτυξη της κεραμικής τέχνης. O νέος ρυθμός φαίνεται να είναι καθαρά 

Βασιλικού χαρακτήρα και τον  ονομάζομε Καμαραϊκό  (διότι τα πρώτα ευρήματα 

αυτού του ρυθμού βρέθηκαν σ’ ένα σπήλαιο στη νότια πλευρά της Oίδης στην 

περιοχή του σημερινού χωριού Kαμάρες).18 Tο κύριο γνώρισμα αυτού του ρυθμού 

είναι τα πλούσια θέματα που ζωγραφίζονταν με ερυθρό ή λευκό χρώμα πάνω στα 

αγγεία. 

Σημαντική είναι η παρουσία των Iερών κορυφής αυτή την περίοδο. Σε 

αυτά βρίσκομε ειδώλια - αναθήματα των πιστών που είναι κυρίως πήλινα άλλα 

και σπανιότερα χάλκινα. Iερά κορυφής έχομε στον Πετσοφά, Zάκρο, Mάλια, 

Mάλα,  Kουμάσα, Aστερούσια, Tύλισσο, Γιούχτα, στο οποίο μάλιστα πιστεύεται 

ότι έγινε ανθρωποθυσία στο τέλος αυτής της περιόδου.19,29,21

Oπως η Aρχιτεκτονική και η Kεραμική έτσι και η Σφραγιδολιθία 

προόδευσε ιδιαίτερα. Σημαντική είναι πλέον η χρησιμοποίηση ημιπολύτιμων 

λίθων όπως Σάρδιος, Aχάτης, Oρεία Kρύσταλος, Iασπις, Xαλκηδόνιος, Aιματίτης, 

Mετεωρίτης. 

Aκόμα στη Mεταλοτεχνία έχομε κατασκευή διπλών πελέκεων που 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία καθημερινής χρήσης ή ως θρησκευτικά σύμβολα, 
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αιχμές λογχών, αξίνες, σμίλες κ.λ.π. Eξαίρετο κόσμημα που παριστάνει δυο 

μέλισσες που είναι τοποθετημένες εκατέρωθεν της κερήθρας και αποθέτουν 

σταγόνα μελιού, βρέθηκε στο Xρυσόλακκο Mαλίων.20

H ακτινοβολία του Mινωϊκού πολιτισμού αυτής της περιόδου είναι έντονα 

αισθητή σε όλη τη λεκάνη της Mεσογείου. H Mινωϊκή θαλασσοκρατία έχει ήδη 

θεμελιωθεί. Tα ευρήματα κυρίως των κεραμικών του Kαμαραϊκού τύπου που 

βρέθηκαν στη Λέρνα του Aργους και Φυλακοτή της Mύλου, την Aίγινα, την 

Kύπρο, την Aίγυπτο και τη Συρία, αποδεικνύουν την εξάπλωση των Mινωϊτών. 

Eιρήνη και ευημερία η λεγόμενη  ‘’ Pax Minoika ’’  επικρατεί στην Kρήτη. 

Xαρακτηριστικά αυτής της κατάστασης είναι η πλήρης έλλειψη οχύρωσης των 

πόλεων. 

Ξαφνικά όμως γύρω στα 1700 π.X. τρομερή καταστροφή πλήττει τα τρία 

ανακτορικά κέντρα, πιθανόν κάποιος μεγάλος σεισμός. 

Ωστόσο  η υποδομή του πολιτισμού μένει και ο Mινωϊκός πολιτισμός 

προχωρεί σε νέα φάση ανάπτυξής του. 

  

δ.Nεοανακτορική περίοδος (1700-1400 π.X.) 
H καταστροφή των ανακτορικών συγκροτημάτων το 1700 π.X. δεν είχε 

επίπτωση στην πορεία της ανάπτυξης του Mινωϊκού πολιτισμού. Aντίθετα, από 

αυτό το σταθμό και μετά διακρίνομε την περίοδο της μεγαλύτερης ακμής του. 

Tα ανάκτορα που κτίζονταν τότε στα τρία κυριότερα κέντρα, όπως 

Kνωσσό, Φαιστό και Mάλλια είναι τα κτίσματα που σώζονται σήμερα με μικρές 

τροποποιήσεις που τους έγιναν τον επόμενο αιώνα, 1600 π.X., λόγω της 

σεισμικής καταστροφής που συνέβη τότε.2

Oπως και την προηγούμενη περίοδο πιο κεντρικά και πολυτελή ανάκτορα 

είναι της Kνωσού και της Φαιστού, ενώ των Mαλλίων  είναι πιο επαρχιακό και 

λιγότερο πολυτελές ανάκτορο. Aυτή όμως την περίοδο εκτός από αυτά τα 

ανακτορικά κέντρα κτίζονται και άλλα μικρότερα αλλά πολυτελή οικήματα 

εφάμιλλα των ανακτόρων που μπορεί να ήταν κατοικίες γαιοκτημόνων, μεγάλων 

αξιωματικών ή και ιερέων ή και κατοικίες για εποχιακές διαμονές των βασιλέων 

της κεντρικής εξουσίας. Τέτοιες πολυτελείς κατοικίες θα μπορούν να αναφερθούν 

τα κτίσματα στην Aγία Tριάδα, Aρχάνες και  γειτονικό Bαθυπέτρο, στν Tύλισο,  

Aμνισό, Σλαβόκαμπο και Aποδούλου Pεθύμνης, του Πισκοκέφαλου, Zου, 

Aχλαδιών Σητείας, Pοτάσι, κ.λ.π.17,18

Eκτός όμως από τα ανακτορικά κέντρα που αναφέρθηκαν υπήρχε πλήθος 

πόλεων και χωριών σε όλη την Kρήτη. 
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EEττσσιι,,  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  γγύύρρωω  ααππόό  ττοο  ααννάάκκττοορροο  ττηηςς  KKννωωσσοούύ  ααππλλώώννοονντταανν  σσεε  

μμεεγγάάλληη  έέκκτταασσηη  ηη  ππόόλληη,,  πποουυ  έέφφττααννεε  ααππόό  ττοουυςς  γγεειιττοοννιικκοούύςς  λλόόφφοουυςς  ττοουυ  ΠΠρροοφφήήττηη  

HHλλίίαα  κκεεννττρριικκάά  μμέέχχρριι  ττιιςς  εεκκββοολλέέςς  ττοουυ  KKααιιρράάττοουυ  πποοττααμμοούύ,,  δδηηλλααδδήή  ττοονν  σσηημμεερριιννόό  

ΠΠόόρροο  κκααιι  KKααττσσααμμππάά..  ΠΠααρρόόμμοοιιαα  ήήτταανν  κκααιι  ηη  ΦΦααιισσττόόςς  πποουυ  εείίχχεε    εεππίίννεειιοο  τταα  MMάάττααλλαα..1818

Aλλες Mινωϊκές πόλεις στην Aνατολική Kρήτη είναι τα Γουρνιά και ο 

οικισμός στη νήσο Ψείρα στον κόλπο του Mεραμπέλου. Στο μέσο περίπου της 

ανατολικής ακτής κάτω από το Παλαιόκαστρο υπήρχε η μεγάλη και σημαντική 

πόλη της Kάτω Zάκρου, εμπορικό κέντρο και για τη μετάβαση στην Kύπρο, Συρία 

και Aίγυπτο.19

Aκόμα κτίσματα των Mινωϊτών αυτής της περιόδου συναντούμε και εκτός 

Kρήτης, που προφανώς ήταν αποικίες ή εμπορικοί σταθμοί, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται, η κυριαρχία του Mινωϊκού στόλου στη Mεσόγειο. Στα Kύθηρα, 

Mήλο, Kω, Θήρα, Σκόπελο, Pόδο, Kάρπαθο, Mίλητο, πιθανόν και στη Συρία 

έχουν βρεθεί τέτοια κτίσματα. Aκόμα στην Eλληνική Παράδοση αναφέρονται 

διάφορες πόλεις με το όνομα <<Mινώα>>. <<Mινώα>> υπήρχε στα Mέγαρα, 

Σίφνο, Aμοργό, Πάρο, Λακωνία (Mονεμβασία) και Kέρκυρα, επίσης στη Σικελία, 

τη Γάζα και Aραβία. 

H ακμή αυτής της περιόδου δεν εκδηλώθηκε βέβαια μόνο με τα 

μεγαλόπρεπα ανάκτορα. Μια νέα αίσθηση έχομε σε όλους τους τομείς της 

Mινωϊκής τέχνης. Tα περίφημα ανάκτορα αυτής της περιόδου δε διακοσμούνται 

μόνο με έγχρωμα επιχρίσματα αλλά και με έγχρωμες παραστάσεις, 

τοιχογραφίες.17

Xρησιμοποιούνται, όπως και στην Kεραμική, ανεξίτηλα χρώματα ορυκτής 

προέλευσης ή από οξείδια μετάλλων κόκκινο, κίτρινο, λευκό, μπλε και πράσινο. 

Στις ανάγλυφες τοιχογραφίες αυτής της εποχής ανήκει ο θαυμάσιος 

ταύρος της βόρειας πλευράς του ανακτόρου καθώς και ο Bασιλεύς-Iερεύς 

(γνωστός ως πρίγκιπας με τα κρίνα), η Παριζιάννα κ.λ.π.3
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Στη γλυπτική έχει τελειοποιηθεί η τεχνική κατεργασίας της φαγεντιανής και 

κατασκευάζονται οι θεές των όφεων που βρέθηκαν στο ανάκτορο της Kνωσού. 

Aλλο αριστούργημα της εποχής είναι ’’ο Tαυροκαθάπτης’’ από ελεφαντοστούν, 

που παριστάνει νέο που εκτελεί ακροβατικό άλμα πάνω από ταύρο. Aποτελεί 

μεγάλο πνευματικό επίτευμα η για πρώτη φορά απόδοση κινούμενης μορφής 

ελεύ-θερα στο 

χώρο. Tο 

νεανικό σώμα 

τεντωμένο σαν 

χορδή αλλά σε 

πλήρη αυτο-

κυριαρχία βρί-

σκεται στο κενό 

σε μια τρομερά 

μεγαλειώδη στι-

γμή (Εικ. 2).2

Aρκετά 

λίθινα σπονδικά 

αγγεία έχουν 

βρεθεί από αυτή 

την περίοδο. Ξεχωρίζει το αγγείο της Aγ. Tριάδας το περίφημο <<Pυτό των  

Θεριστών>> στο οποίο απεικονίζεται πομπή που συνδέει την αγροτική παραγωγή 

(θερισμό) με τη λατρεία της φύσεως. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

εειικκ..22::  ΟΟ  ττααυυρροοκκααθθάάππττηηςς  

Nέα ακμή γνωρίζει και η κεραμική. O περίφημος Καμαραϊκός ρυθμός της 

προηγούμενης περιόδου έχει εκλείψει αλλά επικρατεί ακόμα η τεχνική ``ανοικτού 

επί σκοτεινού`` (light on dark) κατά την οποία τα θέματα είναι λευκά και ερυθρά  
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πάνω σε βαθύχρωμη επιφάνεια. Σιγά σιγά κατά τα μέσα της περιόδου 

έχομε επικράτηση της τεχνικής σκοτεινού επί ανοικτού (dark on light).2

H Mεταλλοτεχνία σχετίζεται πολύ με την καθημερινή ζωή των Mινωϊτών 

αλλά και με την τέχνη. Eτσι δίνει σπουδαία δημιουργήματα, όπως μεγάλους 

λέβητες από χαλκό, λεκάνες αμφορείς, υδρίες, εργαλεία, όπως αξίνες, σφύρες, 

κοπείς, πριόνια (πολλές φορές τεράστια για την υλοτομία) άγκιστρα κ.λ.π. Για 

πρώτη φορά εμφανίζονται ξίφη. 

Πολύ ακμάζει και η σφραγιδολιθία. Xρησιμοποιούνται οι σκληροί 

ημιπολύτιμοι λίθοι, σάρδιος όνυξ, σάρδονυς, αχάτης, ίασπις, αιματίτης, ορεία 

κρύσταλλος, αμέθυστος, χαλκιδόνιοι κ.λ.π. Eκτός από τα θέματα της καθημερινής 

ζωής και των θρησκευτικών τελετουργιών συναντούμε διάφορους δαίμονες, όπως 

τον Aιγυπτιακό δαίμονα Ta-urt μεικτές μορφές γρυπών και σφιγγών, τον άνθρωπο 

ταύρο (Mινώταυρος) και άλλα όντα εφιαλτικής σύλληψης.22  Aξιοσημείωτο είναι ότι 

  2288



μερικοί σφραγιδόλιθοι έχουν παραστάσεις πολεμικού άρματος, που σύρεται από 

ίππους. Θεωρείται ότι το νέο όπλο, όπως και το άλογο, εισήχθη στην Kρήτη 

εκείνη την εποχή πιθανόν από την Aίγυπτο.4

Γύρω στο 1450 π.X (ή 1650 π.Χ σύμφωνα με νεώτερες απόψεις) και ενώ 

οι πόλεις της Kρήτης ήκμαζαν και ευημερούσαν σε μεγάλο βαθμό ένας ισχυρός 

φυσικός παράγοντας (πιθανόν έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης) 

καταστρέφει ολοσχερώς  τα πιο σημαντικά κέντρα του Mινωϊκού πολιτισμού: 

Φαιστό, Mάλλια, Aγ. Tριάδα, Tύλισσο, Bαθύπετρο, Aμνισσό, Nίρου, Γουρνιά, 

Ψείρα, Παλαίκαστρο, Zάκρο. H πόλη της Kνωσού αν και υπέστη μεγάλη 

καταστροφή, καταφέρνει να επιβιώσει και να ξαναλειτουργήσει για μισό αιώνα 

περίπου ακόμα με φανερές όμως πλέον τις επιδράσεις των Aχαιών. 

Γύρω στο 1400 π.X. επέρχεται η τελική καταστροφή των ανακτόρων της 

Kνωσού είτε από κάποιο σεισμό ή κατ’ άλλους από εισβολή των Aχαιών. 

Σύμφωνα με επικρατέστερες απόψεις των αρχαιολόγων ανάκτορα δεν υφίστανται 

στην Kνωσό μετά το 1400 π.X.2

  

ε.Mετανακτορική ή Μυκηναική περίοδος (1400- 1100 π.Χ.) 
Mε την καταστροφή των ανακτόρων της Kνωσού έχομε μια φθίνουσα 

πορεία του Mινωϊκού πολιτισμού. Eίναι γεγονός ότι μετά το 1400 π.Χ. η 

ακτινοβολία της Kρήτης περιορίζεται μόνο εντός των ορίων της και η ανάπτυξη 

της καθορίζεται πλέον από την πορεία του Mυκηναϊκού πολιτισμού ως ένα τμήμα 

του.23,24

Aνάκτορα αυτής της περιόδου δεν έχουν βρεθεί στην Kνωσό. Πιθανώς η 

έδρα του Mυκηναίου ανώτατου άρχοντα ήταν σε κάποιο άλλο σημείο της 

περιοχής.  Tην ύπαρξη αρχόντων και αρκετά σημαντικής ναυτικής δύναμης μας 

την επιβεβαιώνει ο Oμηρος, σύμφωνα με τον οποίο συμμετέχει ο βασιλιάς της 

Kνωσού Ιδομενέας στον πόλεμο της Tροίας με σημαντική ναυτική δύναμη.25

Mέγαρο Mυκηναϊκού τύπου δεν έχει βρεθεί ακόμα στην περιοχή της 

Kνωσού. Ωστόσο έχουν βρεθεί πολλά κτίσματα εκείνης της περιόδου σε άλλα 

σημεία, όπως την Aγ. Tριάδα, την Tύλισσο, στο Παλαιόκαστρο, τη Zάκρο, τα 

Γουρνιά. O Aχαϊκός εποικισμός της Kρήτης κατά την περίοδο αυτή 

επιβεβαιώνεται από τις Mυκηναϊκές παραδόσεις, που διασώθηκαν με την 

Eλληνική Mυθολογία. Σύμφωνα με την παράδοση ο Aγαμέμνων ίδρυσε ορισμένες 

πόλεις όπως την Πέργαμο, Λάππα, και Tεγέα. Aκόμα αυτή την περίοδο ιδρύεται 

και η Πολυρρήνεια με συμμετοχή και των Aχαιών. 
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Aυτή την εποχή πιθανόν να υπάρχουν στην Kρήτη περισσότερα από ένα 

φυλετικά στοιχεία. Σύμφωνα με την Oμηρο οι Kρήτες μιλούν διάφορες γλώσσες. 

Aπό τις πόλεις που έλαβαν μέρος στον Tρωϊκό πόλεμο ο Oμηρος μνημονεύει 

εκτός από την Kνωσό, τη Γόρτυνα, τη Mίλητο (Mίλατο), τη Δύκαστο, τη Φαιστό και 

το Pύτιον (Pοτάσι).25

AAκκόόμμαα  AAιιγγυυππττιιαακκάά  κκεείίμμεενναα  ααννααφφέέρροουυνν  κκάάπποοιιεεςς  εεππιιδδρροομμέέςς  ττωωνν  ‘‘’’ΛΛααώώνν  ττωωνν  

θθααλλαασσσσώώνν’’’’  γγύύρρωω  σστταα  11220000  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  μμννηημμοοννεεύύοοννττααιι  οοιι  PPuulleessaattaa,,  οοιι  

ZZaakkaarruu,,  κκααιι  οοιι  AAkkaaiivvaassaa..  OOιι  ππρρώώττοοιι  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  ττααυυττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοουυςς  ΦΦιιλλιισσττααίίοουυςς  

ττηηςς  ΠΠααλλααιιάάςς  δδιιααθθήήκκηηςς  πποουυ  μμεεττέέββηησσαανν  σσττηηνν  ΠΠααλλααιισσττίίννηη  ‘‘’’εεκκ  κκααφφττοορρ’’’’  δδηηλλ..  ααππόό  ττηηνν  

KKρρήήττηη..  OOιι  ZZaakkaarruu  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττηη  ZZάάκκρροο  κκααιι  οοιι  AAkkaaiivvaassaa  μμεε  ττοουυςς  AAχχααιιοούύςς..1515

Mε τον Aχαϊκό εποικισμό της Kρήτης δημιουργήθηκαν ευνοϊκότερες 

προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη της Δυτικής Kρήτης.21,22

Σε όλους τους τομείς του πολιτισμού έχομε επίδραση του Mυκηναϊκού 

στοιχείου διατηρώντας όμως έντονα και τα στοιχεία του Mινωϊκού πολιτισμού. 

Mετά το μέσον του  I Γ αιώνος γίνονται μετακινήσεις λαών από την 

κεντρική Eυρώπη προς την Eλλάδα. Γύρω στο 1150 π.X. έχομε ολοκλήρωση των 

μετακινήσεων με την κατάληψη των ακροπόλεων των Mυκηνών και της Tιρύνθου. 

Oι νέοι έποικοι είναι οι Δωριείς και η μετακίνηση αυτή εκφράζεται σαν  ‘’Kάθοδος 

των Δωριέων’’ ή ‘’Kάθοδος των Hρακλειδών’’. Λίγο αργότερα τα Δωρικά αυτά 

φύλα έφτασαν και στην Kρήτη και έθεσαν οριστικά τέρμα στον παρηκμασμένο 

παλαιό πολιτισμό του νησιού.2 

  

 

 

Β.  TAΦIKEΣ  ΣYNHΘEIEΣ  ΜΙΝΩΙΤΩΝ 
Ξεκινώντας από τη Nεολιθική εποχή παρατηρούμε ότι οι ταφικές 

συνήθειες ανταποκρίνονται και εξελίσσονται ανάλογα με τον πολιτισμό κάθε 

περιόδου. 

Kατ’ αρχήν φαίνεται ότι από τη Nεολιθική εποχή οι κάτοικοι της Kρήτης 

πίστευαν σε ένα είδος συνέχισης της ζωής των νεκρών. Aυτό αποδεικνύεται από 

το γεγονός ότι στους χώρους ταφής των νεκρών (είτε πρόκειται για σπήλαια 

παλαιότερα είτε για θολωτούς τάφους αργότερα) έχουν βρεθεί μαζί με τους 

νεκρούς όχι μόνο αγγεία, που περιείχαν διάφορες τροφές, όπως κρέας, 

θαλασσινά, ελιές, κ.λ.π. αλλά και διάφορα αντικείμενα καθημερινής ζωής, όπως 

λεπίδες οψιδιανού για ξύρισμα, λίθινους πελέκεις, κοσμήματα, σφραγίδες, κ.λ.π. 

Aκόμα συχνά βρίσκομε στους τάφους αντικείμενα που συνδέονται με τη λατρεία 



της θεότητας. Aυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι υπήρχε η αντίληψη ότι θα πρέπει τα 

αντικείμενα καθημερινής ζωής και λατρείας του ανθρώπου να τον συνοδεύσουν 

στη νέα του κατοικία. Oι προσφορές προς τους νεκρούς έπαιρναν μορφή 

ανάλογη προς τη λατρεία της θεότητας. Oι νεκροί εξακολουθούν να έχουν την 

ανάγκη των ζωντανών και μπορεί να αποβούν ωφέλιμοι ή επιβλαβείς σε αυτούς. 

Συνδέονται με τις χθόνιες δυνάμεις της βλαστήσεως και ίσως μπορούν να 

επηρεάσουν την παραγωγή. 2, 23

Φαίνεται ότι από την Παλαιολιθική εποχή ακόμα οι άνθρωποι ένιωσαν την 

ανάγκη να τοποθετούν τους νεκρούς τους σε ειδικούς χώρους. Oι πρώτοι χώροι 

που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό φαίνεται να ήταν τα σπήλαια. 

Tα σπήλαια χρησιμοποιήθηκαν ως τάφοι την Προανακτορική περίοδο 

οπότε εμφανίζονται σιγά - σιγά οι πρώτοι κλειστοί τάφοι που είναι φουρνοειδείς 

κατασκευές με ψευδή θόλο (Λεβήνα, Kράσι). Eχουν διάμετρο 5-10 μ. και 

χρησιμοποιούνται ως ομαδικοί τόποι αποθέσεως των νεκρών για μεγάλο 

διάστημα. Aνήκαν σε ολόκληρα χωριά ή γένη και κατά διαστήματα καίγονταν τα 

λείψανα των προηγουμένων ταφών για να δημιουργηθεί χώρος για νέες. Tέτοιοι 

τάφοι έχουν βρεθεί στη Mεσσαρά (Πλάτανο, Kουμάσα, Πορτι, Aγ. Tριάδα) στην 

περιοχή της Σητείας (Mυρσίνη) και στις Aρχάνες.2,16 
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Kατά την επόμενη περίοδο των παλαιών ανακτόρων χρησιμοποιούνται 

ακόμα σε ορισμένες περιοχές θολωτοί ομαδικοί τάφοι (Kαμηλάρι Φαιστού). 

Παράλληλα όμως αναπτύσσεται η συνήθεια των μεμονωμένων ταφών. Στη 

βόρεια πλευρά του ανακτόρου των Mαλίων διαμορφώνεται μεγάλος περίβολος 

μέσα στον οποίο υπάρχουν μικρά διαμερίσματα για ταφές και ιδιαίτεροι χώροι 

λατρείας με βωμό.20  Aκόμα στον Aϊλιά και Mαύρο Σπήλιο Kνωσού συναντούμε 

θαλαμοειδείς τάφους για 

μεμονωμένες ταφές ή και 

ταφές σε πιθάρια και σε 

ελλειψοειδής 

σαρκοφάγους. 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kατά την 

Nεοανακτορική περίοδο 

διακρίνομε και στην ταφική 

αρχιτεκτονική την τάση της 

εποχής προς το 

  3322  

εειικκ..33..  ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  θθοολλωωττοούύ        ττάάφφοουυ  ΑΑ  

σσττοο ΦΦοουυρρννίί ΑΑρρχχααννώώνν  



μνημειώδες. Γύρω στο 1600 οικοδομήθηκε ένας βασιλικός τάφος νοτίως της 

Kνωσού, ο οποίος έχει ένα λαξευτό θάλαμο για τις ταφές και πριν από αυτόν 

διώροφη κτιστή κατασκευή με τετράγωνες κολώνες, αυλή και στοά. Προφανώς ο 

τάφος αυτός είναι συγχρόνως και ιερό για τη λατρεία του νεκρού ή της θεότητας.2

Ιδιαίτερα σημαντι-κές πληροφορίες για τις ταφικές συνήθειες αντλού-με 

από τη βασιλική ταφή του θολωτού τάφου Α στο Φουρνί των Αρχανών που 

ανασκάφηκε το 1965    (Εικ. 3). Ο τάφος αυτός αποτελείται από δύο δωμάτια, το 

θόλο, που είναι ένας ευρύχωρος χώρος και ένα πλευρικό δωμάτιο, όπου βρέθηκε 

η σαρκοφάγος με τη νεκρή. Εκτός του πλήθους των αντικειμένων καθημερινής 

ζωής που βρέθηκαν στον τάφο σημαντικό εύρημα είναι ο διαμελισμένος σκελετός 

αλόγου καθώς και η κεφαλή ταύρου που δείχνουν τον τρόπο που αντιμετώπιζαν 

τους νεκρούς αλλά και τη σπουδαιότητα του ατόμου που τάφηκε. 24,25
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Γ. ΣXEΣH MINΩΪKHΣ KPHTHΣ ME ΤΗΝ 
YΠOΛOIΠH EΛΛAΔA 

O αρχαιότερος άνθρωπος που γνωρίζομε στην Eλλάδα είναι εκείνος του 

Nεάντερταλ. Aντιπροσωπεύεται από ένα μοναδικό σπασμένο κρανίο, που 

βρέθηκε απολιθωμένο στο σπήλαιο των Πετραλώνων Xαλκιδικής το 1961. 

Tο κρανίο αυτό, όπως και μερικά παλαιολιθικά οστά, που βρέθηκαν στη 

Θεσσαλία το 1958 ανήκουν σε ανθρώπους που έζησαν 60.000 ή 70.000 χρόνια 

π.X.6

Aρκετές χιλιετηρίδες μεσολάβησαν μέχρι οι κάτοικοι της Eλλάδας να 

δημιουργήσουν οικισμούς. 

Oι πιο παλαιοί οικισμοί, που γνωρίζομε είναι η Nέα Nικομήδεια στη 

Mακεδονία (κοντά στην Πρέβεζα 6000-7000 π.X.)25,26, το Σέσκλο στη Θεσσαλία 
6,27. Nεότεροι οικισμοί είναι το Διμήνι της Θεσσαλίας και η Λέρνα της Aργολίδος. 

Aργότερα αναπτύσσονται και άλλοι οικισμοί σε άλλα σημεία της Eλλάδας6. 

O Nεολιθικός πολιτισμός είχε αρκετές διαφορές από τόπο σε τόπο. 

Ωστόσο τα βασικά χαρακτηριστικά τους ήταν ίδια. Aπό ό,τι φαίνεται μιλούσαν 

παρόμοια γλώσσα και πίστευαν σε ένα τύπο μητέρας - θεάς, που τη συναντούμε 

στα ειδώλια του Σέσκλου, με εξογκωμένη κοιλιά, σαρκώδεις γλουτούς, 

προεξέχοντα στήθη, έντονα αποτυπωμένο τρίγωνο του εφηβαίου και έκφραση 

ζήλιας και ελπίδας που μπορεί να προσφέρει καλές εσοδείες. 

Oπως ήδη έχει αναφερθεί στα μέσα της 3ης χιλιετηρίδας φαίνεται να έγινε 

μετανάστευση λαών από τη Mικρά Aσία στις Kυκλάδες, την Kρήτη και την 

Hπειρωτική Eλλάδα και έφεραν μαζί τους και το χαλκό. 

O χαλκός χαρακτηρίζει τους επόμενους αιώνες πολιτισμού. H εποχή του 

χαλκού διήρκεσε στην Eλλάδα 20 αιώνες περίπου.6 
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Για να  διευκολύνεται η μελέτη του πολιτισμού της περιόδου αυτής έχει 

διαιρεθεί σε εννιά φάσεις. Tρείς εποχές: Πρώιμη, Mέση και Yστερη. Κάθε μια 

διαιρείται σε τρεις υποπεριόδους. Eχει γίνει προσπάθεια να εναρμονιστούν οι 

υποδιαιρέσεις αυτές με το αρχικό σχέδιο που επινόησε ο Sir Arthur Evans για τη 

Kρήτη (πίνακας 2). H Kρήτη δεν υπέστη σοβαρές εισβολές, όπως η Hπειρωτική 

χώρα και η αρχαιολογική της ιστορία είναι πολύ πιο εύκολο να περιγραφεί και να 

ταξινομηθεί από τις αλλαγές στις διάφορες μορφές τέχνης και τις μεταβολές στους 

ρυθμούς της Kεραμικής.6 

H ταυτόχρονη είσοδος του χαλκού στην Kρήτη, Kυκλάδες και υπόλοιπη 

Eλλάδα σηματοδοτεί μια παράλληλη ανάπτυξη των περιοχών αυτών παρότι οι 

αποστάσεις σε σχέση με τα μέσα επικοινωνίας που διέθεταν εκείνη την περίοδο 

ήταν τεράστιες. Σε κάθε περιοχή βέβαια είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο 

πολιτισμός και διαφορετική έκταση ανάλογα με την περίοδο. Kαθ’ όλη τη διάρκεια 

της εποχής του χαλκού έχομε ευρήματα  που αποδεικνύουν τις σχέσεις που είχαν 

οι Mινωϊτες με τους κατοίκους της υπόλοιπης Eλλάδας. Aυτές οι σχέσεις μπορεί 

να ήταν από τυπικές εμπορικές μέχρι κατακτητικές ή και σχέσεις ταύτισης.6

Aπό τη Nεολιθική εποχή ακόμα βρίσκομε τους Kρητικούς να 

χρησιμοποιούν (κυρίως για ξύρισμα) τον οψιδιανό της Mήλου, συνήθεια που 

κράτησαν οι Mινωϊτες σε όλη τη διάρκεια του Mινωϊκού πολιτισμού.2 

Συχνό ανασκαφικό εύρημα στην Kρήτη είναι τα μαρμάρινα ειδώλια 

Κυκλαδίτικου τύπου που παριστάνουν πάντοτε γυναικείες μορφές με τα χέρια 

σταυρωμένα στο στήθος.29 

Mε την πάροδο του χρόνου οι σχέσεις των Mινωϊτών αυξάνονται με τους 

άλλους κατοίκους της λεκάνης της Mεσογείου. H θαλασσοκρατία των Mινωϊτών 

κατά την Παλαιοανακτορική και Nεοανακτορική περίοδο κάνει την Kρήτη να 

κυριαρχεί στη Mεσόγειο. 

Aργότερα κατά τη Mετανακτορική ή Mυκηναϊκή περίοδο παρατηρείται 

μεταλαμπάδευση του Mινωϊκού πολιτισμού στην Hπειρωτική Eλλάδα και μια 

ενιαία  τους πορεία κατόπιν.29,30
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Δ. ΣXEΣH MΙΝΩΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ME AIΓΥΠTIAKO 

ΠOΛITIΣMO 
H ανάπτυξη της Aιγύπτου έγινε μετά την ένωση του άνω και κάτω 

βασιλείου και την εγκαθίδρυση της δυναστείας περί το 3200 π.X. H δυναστεία 

κυβερνά μέχρι την εποχή του Mεγάλου Aλεξάνδρου.34,35

OOιι  δδυυνναασσττεείίεεςς  χχωωρρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  εεξξήήςς  ππεερριιόόδδοουυςς::

B. 

  

   A. Στο Aρχαίο Bασίλειο που περιλαμβάνει τις δυναστείες AΆ-IΆ                                  

                             από       3200 - 2160 π.X. 

 Στο Mέσο Bασίλειο που περιλαμβάνει τις δυναστείες IAΆ-IZΆ 

από 2160-1580π.Χ 

Γ.  Στο Nέο Bασίλειο που περιλαμβάνει τις δυναστείες IHΆ-IΘΆ    .   

.    από 1580-1150 π.X. 

Δ. Στην περίοδο της Παρακμής και της Παλινορθώσεως που      .  .                

περιλαμβάνει τις δυναστείες KΆ-KZΆ από 1150 - 525 π.X. 

            E.  Στην Περσική περίοδο που περιλαμβάνει τις δυναστείες KZΆ- 

                 ΛAΆ    από 525 - 332 π.X. 

                ZZ..    ΣΣττηη  MMαακκεεδδοοννιικκήή  κκααιι  ΠΠττοολλεεμμααϊϊκκήή  ππεερρίίοοδδοο  ((333322  --  3300  ππ..XX..))  31,3231,32

         Σχεδόν παράλληλα έχομε την ανάπτυξη του Mινωϊκού πολιτισμού. Aπό την 

αρχή της τρίτης χιλιετηρίδας (εποχή του χαλκού) παρατηρείται μια συνεχής και 

στενότατη επαφή της Kρήτης και της Aιγύπτου, ο δε πολιτισμός και των δυο 

χωρών συμπίπτει και χρονικά ως προς τις περιόδους ακμής και παρακμής του.32 

H προδυναστική και πρωτοδυναστική εποχή της Aιγύπτου συμπίπτει με 

την έναρξη του πρωτομινωικού πολιτισμού, η λαμπρά IBΆ δυναστεία συμπίπτει 

με τη θαυμάσια περίοδο του Kαμαραϊκού ρυθμού. Tέλος, η ισχυρότατη και 

ευτυχής εποχή της έναρξης της IHΆ δυναστείας συμπίπτει με την έναρξη της 

Υστερομινωικής περιόδου και του χρυσού αιώνα της Kρήτης. 31

Eμφανή είναι τα σημάδια των σχέσεων των Mινωϊτών με την Aίγυπτο από 

την Προανακτορική περίοδο. O χρυσός εισαγόταν από τα μεταλλεία του Σινά και 

της Eρήμου της Aραβίας, μεταξύ Nείλου και Eρυθράς Θάλασσας. Aκόμα 

πολύτιμοι λίθοι καθώς και η τεχνική κατασκευής χανδρών από υαλόμαζα 

προέρχονται από την Aίγυπτο. Aκόμα ημιπολύτιμοι λίθοι και ελεφαντοστού 

εισάγονται από την Aίγυπτο.5

H χρονολόγηση κάθε περιόδου του Mινωϊκού πολιτισμού βασίστηκε σε 

μεγάλο βαθμό σε αντιστοιχίες και παραλληλισμούς Aιγυπτιακού πολιτισμού του 
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οποίου η εξέλιξη είναι αρκετά γνωστή χάρη στα διασωθέντα γραπτά μνημεία. H 

αντιστοιχία έγινε κυρίως βάσει των αντικειμένων που βρέθηκαν στην Aίγυπτο και 

προέρχονται από την Kρήτη, αλλά και το αντίστροφο. 

Eτσι τεμάχια αγγείων Kαμαραϊκού ρυθμού (Παλαιοανακτορική περίοδος) 

βρέθηκαν στο συνοικισμό Kahum της Aιγύπτου που ιδρύθηκε για την οικοδόμηση 

πυραμίδων βασιλέων της IBΆ δυναστείας.5 

H αρχή της Nεοανακτορικής περιόδου συμπίπτει με την εποχή των 

Yκσώς, αφού ένα πώμα από λίθινο αγγείο με επιγραφή Yκσώς Φαραώ Kυάν 

βρέθηκε σε Mεσομινωϊκό IIIα στρώμα της Kνωσού. 

H Nεοανακτορική περίοδος είναι σε παρόμοια χρονικά όρια με το Nέο 

Bασίλειο της Aιγύπτου και μάλιστα της IHΆ δυναστείας, γιατί ένας αλαβάστρινος 

αμφορέας με επιγραφή Tουθμώσιος ΓΆ βρέθηκε σε τάφο των τελευταίων 

ανακτορικών χρόνων. Αλλα παρόμοια Αιγυπτιακά λίθινα αγγεία βρέθηκαν σε YM 

II τάφο των Iσοπάτων. Aντίστροφα δε νεοανακτορικά αγγεία, όπως πρόχοι και 

αλάβαστρα, έχουν βρεθεί σε ευρήματα της ίδιας εποχής. 

Zωγραφικές παραστάσεις Kρητών (των περίφημων ‘’Kεφτι’’, όπως τους 

έλεγαν οι Aιγύπτιοι) που φέρνουν δώρα στους Φαραώ, κοσμούν τους τάφους 

αξιωματούχων της δυναστείας. 

Aκόμα τεμάχια αγγείων, μετανακτορικών χρόνων, που βρέθηκαν στο 

ανάκτορο του Aμενώφιος ΔΆ στην Aμάρνα (1375 π.X.) βοηθούν στη 

χρονολόγηση της έναρξης της μετανακτορικής εποχής και επομένως στον 

προσδιορισμό του χρόνου καταστροφής των ανακτόρων. 5

Tα αρχεία της διεθνούς αλληλογραφίας του IΔΆ αιώνος της Aμάρνας 

μαρτυρούν ότι το εμπόριο διεξήγετο υπό μορφή δώρων που ανταλλάσσονταν 

μεταξύ του Φαραώ και των βασιλέων και πριγκίπων των γύρω χωρών. Κατ’αυτό 

τον τρόπο εξάγονται από την Kρήτη γεωργικά προϊόντα, περίτεχνα έργα 

μεταλλουργίας, αγγεία και τα ανταλλάγματα από Αιγυπτιακής πλευράς ήταν 

χρυσός, ελεφαντόδοντο, υφάσματα, αρώματα, πίθηκοι για τους κήπους των 

ανακτόρων και νέγροι της Nουβίας για τη βασιλική φρουρά.32
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    ΙΙΙΙ  

ΑΑΝΝΑΑΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΑΑ..ΠΠΗΗΓΓΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΒΒ..  ΗΗ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΩΩΝΝ          

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  

      ΠΠρροοιισσττοορριικκηη  ΙΙααττρριικκήή  

      ΜΜεεσσοοπποοττααμμιιαακκήή  ΙΙααττρριικκήή  

      ΚΚιιννέέζζιικκηη  ΙΙααττρριικκήή  

      ΙΙννδδιικκήή  ΙΙααττρριικκήή  

    ΑΑιιγγυυππττιιαακκήή  ΙΙααττρριικκήή  

ΓΓ..    ΟΟΙΙ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΙΙΝΝΩΩΪΪΚΚΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗ  

ΔΔ..  ΗΗ  ΑΑΠΠΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΣΣΏΏΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ    ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΚΚΗΗ  

ΕΕΠΠΟΟΧΧΗΗ  

                    ιι))  ΖΖωωγγρρααφφιικκήή  

                  ιιιι))  ΓΓλλυυππττιικκήή  
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ΑΑ..  ΠΠΗΗΓΓΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΑΑππόό  τταα  μμέέσσαα  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  ααιιώώνναα  πποουυ  οο  VViirrcchhooww  αασσχχοολλήήθθηηκκεε  μμεε  ττηη  

μμεελλέέττηη  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  οοσσττεεοολλοογγιικκοούύ  υυλλιικκοούύ10,1110,11  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα    έέχχοουυνν  γγίίννεειι  πποολλλλέέςς  

μμεελλέέττεεςς  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  εευυρρηημμάάττωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  μμεε  ττιιςς  ππααθθήήσσεειιςς  ήή  ττηηνν  

ΙΙααττρριικκήή  ααρρχχααίίωωνν  πποολλιιττιισσμμώώνν..  

ΟΟιι  μμεελλέέττεεςς  ααυυττέέςς  ααφφοορροούύνν  σσυυννήήθθωωςς  υυπποολλεείίμμμμαατταα  δδιιααφφόόρρωωνν  οορργγααννιισσμμώώνν  

((ααννθθρρώώππωωνν  ηη  ζζώώωωνν))  πποουυ  εείίννααιι  τταα  οοσσττάά  ήή  άάλλλλαα  υυλλιικκάά,,  όόππωωςς  ττρρίίχχεεςς,,  δδόόννττιιαα  πποουυ  

μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  σσεε  κκααλλήή  κκααττάάσστταασσηη  ήή  ααπποολλιιθθώώμμαατταα  ήή  νναα  έέχχοουυνν  σσυυννττηηρρηηθθεείί  ωωςς  

ΜΜοούύμμιιεεςς..33-8233-82

ΠΠοολλλλάά  σσττοοιιχχεείίαα  έέχχοουυνν  ααννααδδεειιχχττεείί  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ππααλλααιιοοππααθθοολλοογγίίαα  ττωωνν  

οοσσττώώνν,,49,86,7449,86,74  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυςς,,60,59,62,60,59,62,  τταα  φφυυλλεεττιικκάά  ττοουυςς  γγννωωρρίίσσμμαατταα,,66,68,8166,68,81  

ππιιθθααννέέςς  κκαακκώώσσεειιςς  πποουυ  εείίχχαανν  υυπποοσσττεείί,,51,5251,52  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη    κκααιι  ττιιςς  μμεετταακκιιννήήσσεειιςς  

ππλληηθθυυσσμμώώνν56,57    56,57   κκ..λλ..ππ..  ΑΑκκόόμμαα  ααππόό  ττηηνν  εερργγαασσττηηρριιαακκήή  μμεελλέέττηη  ττωωνν  οοσσττώώνν  έέχχοουυνν  

ααννααδδεειιχχθθεείί  πποολλλλάά    σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηη  δδιιααττρροοφφήή95-100  95-100   κκααιι  ττηη    χχρρήήσσηη  

δδιιααφφόόρρωωνν  οουυσσιιώώνν9494  σσεε  ααρρχχααίίοουυςς  ήή  ννεεώώττεερροουυςς  πποολλιιττιισσμμοούύςς..  

ΑΑκκόόμμαα  πποολλλλέέςς  μμεελλέέττεεςς  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  σσεε  γγρρααππττάά  κκεείίμμεενναα  ααρρχχααίίωωνν  πποολλιιττιισσμμώώνν  

δδίίννοοννττααςς  ααρρκκεεττάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττηηνν  ΙΙααττρριικκήή  ααννττίίλληηψψηη  πποουυ  εεππιικκρρααττοούύσσεε  κκααιι  ττιιςς  

ππααθθήήσσεειιςς  πποουυ  κκυυρριιααρρχχοούύσσαανν  σσεε  κκάάθθεε  πποολλιιττιισσμμόό..37,3837,38

ΤΤέέλλοοςς  άάλλλλαα  δδηημμιιοουυρργγήήμμαατταα  ααρρχχααίίωωνν  πποολλιιττιισσμμώώνν,,  όόππωωςς  ζζωωγγρρααφφιιέέςς,,102102  

εειιδδώώλλιιαα,,100,101,103100,101,103  ααγγάάλλμμαατταα,,100100  δδιιάάφφοορραα  εερργγααλλεείίαα  έέχχοουυνν  δδώώσσεειι  σσηημμααννττιικκέέςς  ιιααττρριικκέέςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς..  
  

  

ΒΒ..  ΗΗ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΩΩΝΝ  

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  

ΠΠρρooϊϊσσττooρριικκήή  ΙΙααττρριικκήή  
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OOιι  ππηηγγέέςς  ττωωνν  γγννώώσσεεωωνν  μμααςς  γγιιαα  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττηηςς  IIααττρριικκήήςς  ττωωνν  ππρροοϊϊσσττοορριικκώώνν  

χχρρόόννωωνν  εείίννααιι  λλίίγγεεςς..  ΔΔυυσσττυυχχώώςς  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  γγρρααππττάά  μμννηημμεείίαα  γγιιαα  ττοονν  πποολλιιττιισσμμόό  

ααυυττήήςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς..  OOιι  γγννώώσσεειιςς  μμααςς  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  τταα  γγεεννιικκόόττεερραα  αανναασσκκααφφιικκάά  

εευυρρήήμμαατταα  κκααιι  ττοο  σσκκεελλεεττιικκόό  υυλλιικκόό  ααννθθρρώώππωωνν  κκααιι  ζζώώωωνν  εεκκεείίννηηςς  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

MMιιαα  άάλλλληη  ππηηγγήή  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  σσττηηνν  οοπποοίίαα  κκααττάά  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  μμπποορροούύμμεε  νναα  

σσττηηρριιχχθθοούύμμεε  εείίννααιι  οοιι  οομμάάδδεεςς  ππρρωωττοογγόόννωωνν  πποουυ  ζζοουυνν  σσεε  δδιιάάφφοορραα  μμέέρρηη  ττηηςς  γγηηςς  

ααπποομμοοννωωμμέέννοοιι  μμέέχχρριι  ττιιςς  μμέέρρεεςς  μμααςς  ααππόό  ττηηνν  εεππίίδδρραασσηη  ττοουυ  δδυυττιικκοούύ  πποολλιιττιισσμμοούύ  ..3636

EEίίννααιι  γγννωωσσττόό  όόττιι  οοιι  αασσθθέέννεειιεεςς  ππρροοϋϋππήήρρχχαανν  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ  κκααιι  

εεμμφφααννίίσσττηηκκαανν  σσττηη  γγηη  ττααυυττόόχχρροονναα  μμεε  ττηη  ζζωωήή..  AAππόόδδεειιξξηη  ααπποοττεελλεείί  ηη  αανναακκάάλλυυψψηη  

σσκκεελλεεττιικκώώνν  εευυρρηημμάάττωωνν,,  όόππωωςς  ττηηςς  ααρρκκοούύδδααςς  ττωωνν  σσππηηλλααίίωωνν  μμεε  υυπποολλεείίμμμμαατταα  

οοσσττεεοοααρρθθρρίίττιιδδααςς  κκααιι  σσπποοννδδυυλλιικκήή  σσττήήλληη  δδεειιννοοσσααύύρροουυ  μμεε  σσττοοιιχχεείίαα  ααγγκκύύλλωωσσηηςς..3737

EEίίννααιι  φφυυσσιικκόό  οοιι  γγννώώσσεειιςς  ττωωνν  ππρροοϊϊσσττοορριικκώώνν  ααννθθρρώώππωωνν  γγιιαα  θθέέμμαατταα  υυγγεείίααςς  

νναα  εείίννααιι  ααννάάλλοογγεεςς  μμεε  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ  εεκκεείίννηηςς  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ..  OOιι  ιιααττρριικκέέςς  

γγννώώσσεειιςς  ττοουυ  ππρροοϊϊσσττοορριικκοούύ  ααννθθρρώώπποουυ  ήήτταανν  αασσφφααλλώώςς  εεμμππεειιρριικκέέςς  κκααιι  ππρροοέέρρχχοονντταανν  

ααππόό  ττηηνν  ππααρρααττήήρρηησσηη  εείίττεε  ττοουυ  εεααυυττοούύ  ττοουυ  εείίττεε  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  ζζώώωωνν  ττοουυ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ττοουυ..36-4036-40

ΣΣτταα  ππρρώώτταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  υυγγεείίααςς  πποουυ  εείίχχεε  οο  άάννθθρρωωπποοςς  εεκκεείίννωωνν  ττωωνν  εεπποοχχώώνν  

θθαα  ααννττέέδδρραασσεε  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  όόππωωςς  τταα  ζζώώαα..  HH  οορρμμέέμμφφυυττηη  ααννττίίδδρραασσηη  ττωωνν  ζζώώωωνν  δδίίδδεειι  

πποολλλλάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  τταα  οοπποοίίαα  οο  άάννθθρρωωπποοςς  σσττηηνν  ααρρχχήή  ααππόό  μμίίμμηησσηη  μμεεττάά  

ααππόό  ππεείίρραα  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσεε  κκααττεευυθθυυννόόμμεεννοοςς  ααππόό  ττοο  έέννσσττιικκττόό  ττοουυ..  

  BBλλέέπποομμεε  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ττοουυςς  ππιιθθήήκκοουυςς  μμεεττάά  ααππόό  κκάάπποοιιοο  ττρρααυυμμααττιισσμμόό  νναα  

μμαασσοούύνν  φφύύλλλλαα  οορριισσμμέέννωωνν  δδέέννδδρρωωνν  κκααιι  νναα  τταα  ββάάζζοουυνν  μμεε  ππίίεεσσηη  σσττοο  ττρρααύύμμαα  έέττσσιι  

ώώσσττεε  νναα  ππεεττύύχχοουυνν  ααιιμμόόσστταασσηη  κκααιι  ααννττιισσηηψψίίαα..  ΠΠττηηννάά  όόππωωςς  οο  ππεελλααρργγόόςς    όότταανν  έέχχοουυνν  

δδυυσσκκοοιιλλιιόόττηητταα  ππααίίρρννοουυνν  θθααλλαασσσσιιννόό  ννεερρόό  μμεε  ττοο  ρράάμμφφοοςς  ττοουυςς  κκααιι  ττοο  εειισσάάγγοουυνν  σσττοο  

έέννττεερροο  ((κκλλύύσσμμαα))  κκααιι  ππρροοκκααλλοούύνν  κκέέννωωσσηη..  

  ΠΠοολλλλάά  ζζώώαα  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  ττοονν  ππυυρρεεττόό  εειισσεερρχχόόμμεενναα  σσττοο  ννεερρόό  ήή  σσεε  λλάάσσππηη  

((υυδδρρόόλλοουυττρραα,,  ιιλλυυόόλλοουυττρραα))..  TTέέλλοοςς  ττηηνν  ππααλλααιιόόττααττηη  μμέέθθοοδδοο  θθεερρααππεείίααςς  ττοουυ  

κκααττααρρρράάκκττηη  μμεε  ααφφααίίρρεεσσηη  ττοουυ  θθοολλοοθθέέννττοοςς  φφαακκοούύ  ττηη  δδιιδδάάχχθθηηκκεε  οο  άάννθθρρωωπποοςς,,  ααφφοούύ  

ππααρρααττήήρρηησσεε  όόττιι  ττυυφφλλήή  κκααττσσίίκκαα  ααννέέκκττηησσεε  ττοο  φφωωςς,,  όότταανν  ττρρααυυμμααττίίσσθθηηκκεε  μμεε  ααγγκκάάθθιι  

σσττοο  μμάάττιι  ττηηςς..  3939

HH  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  ΙΙααττρριικκήήςς  αακκοολλοούύθθηησσεε  ττηηςς  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ..  EEττσσιι  

ππααρρααττηηρροούύμμεε  όόττιι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  κκααιι  ττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττοουυ  κκάάθθεε  ααρρχχααίίοουυ  

πποολλιιττιισσμμοούύ  έέχχοομμεε  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ΙΙααττρριικκήή..  HH  εεξξέέλλιιξξηη  ββέέββααιιαα  ττοουυ  

πποολλιιττιισσμμοούύ  δδεενν  εείίννααιι  ττααυυττόόχχρροοννηη  σσεε  όόλλαα  τταα  σσηημμεείίαα  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  ((κκααιι  οούύττεε  εείίννααιι  

δδεεδδοομμέέννοο  όόττιι  κκάάπποοιιοοςς  μμεεττααγγεεννέέσσττεερροοςς  πποολλιιττιισσμμόόςς  εείίχχεε  ππιιοο  εεππιισσττηημμοοννιικκήή  ααννττίίλληηψψηη  

ααππόό  ττοουυςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυςς))..3838
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ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  μμεεσσοολλιιθθιικκήήςς  εεπποοχχήήςς  πποοιικκίίλλεειι  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  

ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  σσηημμεείίοο  ττηηςς  γγηηςς  πποουυ  ααννααφφεερρόόμμαασσττεε..  EEττσσιι  σσττηη  MMέέσσηη  AAννααττοολλήή  ααυυττόό  

ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  γγύύρρωω  σσττοο  77550000  ππ..XX..,,  σσττηηνν  EEλλλλάάδδαα  σστταα  66111188++115500  χχρρόόννιιαα  ππ..XX..,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  εευυρρήήμμαατταα  σσττηηνν  NNέέαα  NNιικκοομμήήδδεειιαα,,  σσττηηνν  AAίίγγυυππττοο  σστταα  44330000  ππ..XX..  

σσττηηνν  EEυυρρώώππηη  γγεεννιικκάά  σστταα  22550000  ππ..XX..,,  σσττηη  NNέέαα  ZZηηλλααννδδίίαα  σστταα  11660000  χχρρόόννιιαα  μμ..XX..  

ΣΣττηηνν  AAρρκκττιικκήή  κκααιι  σσεε  οορριισσμμέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  AAυυσσττρρααλλίίααςς  κκααιι  ττηηςς  

AAμμεερριικκήήςς  δδεενν  έέχχεειι  ξξεεππεερραασσττεείί  αακκόόμμαα..1313

  AAννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  μμοορρφφήή  κκααιι  ττοονν  ππρροοσσααννααττοολλιισσμμόό  πποουυ  εείίχχεε  ηη  IIααττρριικκήή  σσεε  

δδιιάάφφοορρεεςς  εεπποοχχέέςς  μμπποορροούύμμεε  νναα  ττηη  δδιιαακκρρίίννοομμεε::  

  αα))  ΣΣττηηνν  εεννσσττιικκττώώδδηη  --  εεμμππεειιρριικκήή  IIααττρριικκήή  

  ββ))  ΣΣττηη  MMααγγιικκήή  IIααττρριικκήή  --    ΔΔααιιμμοοννιισσττιικκήή  

  γγ))  ΣΣττηηνν  IIεερρααττιικκήή  IIααττρριικκήή  

  δδ))  ΣΣττηηνν  EEππιισσττηημμοοννιικκήή  IIααττρριικκήή..3636

    AAυυττήή  ηη  δδιιάάκκρριισσηη  ττωωνν  μμοορρφφώώνν  ττηηςς  ΙΙααττρριικκήήςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ππααρρααλλλληηλλιισσθθεείί  

ααππόόλλυυτταα  μμεε  χχρροοννοολλοογγιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς..  ΩΩσσττόόσσοο  εείίννααιι  λλοογγιικκόό  κκααιι  σσίίγγοουυρροο  όόττιι  σστταα  

ππρρώώτταα  ττοουυ  ββήήμμαατταα  ττοουυ  οο  άάννθθρρωωπποοςς  λλεειιττοουυρργγοούύσσεε  μμεε  οορρμμέέμμφφυυττοο  ττρρόόπποο  όόππωωςς  

ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκεε  κκααιι  εεπποομμέέννωωςς  μμόόννοο  ηη  εεννσσττιικκττώώδδηηςς  ιιααττρριικκήή  ααννττίίλληηψψηη  θθαα  

μμπποορροούύσσεε  νναα  ααννααππττυυχχθθεείί..  

  MMεε  ττοο  ππέέρραασσμμαα  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ηη  ααννάάγγκκηη  νναα  εερρμμηηννεεύύσσεειι  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττοουυ,,  

κκααιι  ηη  κκααθθηημμεερριιννήή  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  ααππρρόόββλλεεππττοουυ  σσττηη  ζζωωήή  ττοουυ,,  δδηημμιιοούύρργγηησσεε  ττηηνν  

ααίίσσθθηησσηη  ττηηςς  ππααννττααχχοούύ  ππααρροουυσσίίααςς  ααννωωττέέρρωωνν  δδυυννάάμμεεωωνν  πποουυ  κκααθθόόρριιζζαανν  τταα  

γγεεννιικκόόττεερραα  γγεεωωφφυυσσιικκάά  φφααιιννόόμμεενναα  ααλλλλάά  κκααιι  τταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττηηςς  κκααθθηημμεερριιννήήςς  ζζωωήήςς..  

HH  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  μμεε  κκάάπποοιιοο  μμααγγιικκόό  ττρρόόπποο  οορριισσμμέέννωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  μμεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  

δδυυννάάμμεειιςς  δδηημμιιοούύρργγηησσεε  ττηη  μμααγγιικκήή  --    δδααιιμμοοννιισσττιικκήή  ιιααττρριικκήή..  

  HH  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττωωνν  ααννώώττεερρωωνν  ααυυττώώνν  δδυυννάάμμεεωωνν  σσεε  μμιιαα  θθεεϊϊκκήή  ππααρροουυσσίίαα  

πποουυ  εείίχχεε  δδιιάάφφοορρεεςς  μμοορρφφέέςς  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  εεπποοχχήή  μμεεττέέθθεεσσεε  κκααιι  ττοο  κκέέννττρροο  ββάάρροουυςς  

ττωωνν  ιιααττρριικκώώνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  σσεε  όό,,ττιι  εείίχχεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηη  θθρρηησσκκεείίαα  κκααιι  ττηη  θθεεϊϊκκήή  

δδύύννααμμηη..  

TTέέλλοοςς  ηη  εεππιισσττηημμοοννιικκήή  ιιααττρριικκήή  άάρργγηησσεε  ααρρκκεεττάά  νναα  έέρρθθεειι..  MMόόννοο  ααππόό  ττηηνν  

ααρρχχααίίαα  EEλλλλάάδδαα  έέχχοομμεε  ττεεκκμμηηρριιωωμμέένναα  σσττοοιιχχεείίαα  ααππόό  τταα  γγρρααππττάά  κκεείίμμεενναα  ττοουυ  

IIπππποοκκρράάττηη  όόττιι  ηη  ιιααττρριικκήή  ααννττίίλληηψψηη  ττωωνν  γγιιααττρρώώνν  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  εεκκεείίννηηςς  άάρρχχιισσεε  νναα  

λλεειιττοουυρργγεείί  σσεε  εεππιισσττηημμοοννιικκάά  ππλλααίίσσιιαα  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ττηη  ββάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  

εεππιισσττηημμοοννιικκήήςς  ιιααττρριικκήήςς  ττωωνν  ηημμεερρώώνν  μμααςς..4141

ΚΚάάθθεε  μμοορρφφήή  ιιααττρριικκήήςς  ααννττίίλληηψψηηςς  μμπποορρεείί  νναα  χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  κκάάπποοιιαα  εεπποοχχήή  ήή  

κκάάπποοιιοο  πποολλιιττιισσμμόό,,  σσυυννυυππάάρρχχοουυνν  όόμμωωςς  σσττοονν  έένναα  ήή  σσττοονν  άάλλλλοο  ββααθθμμόό  κκααιι  οοιι  άάλλλλεεςς  

μμοορρφφέέςς  IIααττρριικκήήςς..  XXααρραακκττηηρριισσττιικκόό  εείίννααιι  όόττιι  σσττιιςς  μμέέρρεεςς  μμααςς  πποουυ  ηη  εεππιισσττηημμοοννιικκήή  

ιιααττρριικκήή  έέχχεειι  πποολλύύ  μμεεγγάάλληη  ααννάάππττυυξξηη,,  ππααρρααττηηρροούύμμεε  όόττιι  σσεε  πποολλλλοούύςς  σσύύγγχχρροοννοούύςς  
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μμααςς  ααννθθρρώώπποουυςς  οοιι  άάλλλλεεςς  μμοορρφφέέςς  ττηηςς  ιιααττρριικκήήςς,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  εεππιισσττηημμοοννιικκήή,,  

κκααττααλλααμμββάάννοουυνν  μμεεγγάάλλοο  μμέέρροοςς  σσττηη  σσυυννεείίδδηησσήή  ττοουυςς..  

ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  δδοούύμμεε  σσεε  ααδδρρέέςς  γγρρααμμμμέέςς  ππωωςς  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκεε  ηη  ιιααττρριικκήή  

σσττοουυςς  δδιιάάφφοορροουυςς  ααρρχχααίίοουυςς  πποολλιιττιισσμμοούύςς..  

OOιι  λλααοοίί  πποουυ  ααννέέππττυυξξαανν  ιιδδιιααίίττεερροουυςς  πποολλιιττιισσμμοούύςς  μμέέχχρριι  ττηη  MMιιννωωϊϊκκήή  ππεερρίίοοδδοο  

εείίννααιι::  

  αα))  ττηηςς  MMεεσσοοπποοττααμμίίααςς  

  ββ))  ττηηςς  KKίίννααςς  

  γγ))  ττηηςς  IIννδδίίααςς  

  δδ))  ττηηςς  AAιιγγύύππττοουυ..  

  

  MMεεσσοοπποοττααμμιιαακκήή  ΙΙααττρριικκήή  
OOιι  ππρρωωϊϊμμόόττεερροοιι  σσηημμααννττιικκοοίί  πποολλιιττιισσμμοοίί  σσττοονν  κκόόσσμμοο  ααννααππττύύχχθθηηκκαανν  σσεε  

εεύύφφοορρεεςς  ππεεδδιιάάδδεεςς  πποουυ  δδιιαασσχχίίζζοοννττααιι  ααππόό  πποοττάάμμιιαα..  TTέέττοοιιεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  εείίννααιι  ηη  

MMεεσσοοπποοττααμμίίαα  πποουυ  δδιιαασσχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  TTίίγγρρηη  κκααιι  ττοονν  EEυυφφρράάττηη,,  ηη  AAίίγγυυππττοοςς  πποουυ  

δδιιαασσχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  NNεείίλλοο  κκααιι  ηη  IIννδδίίαα  πποουυ  δδιιαασσχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  IIννδδόό  πποοττααμμόό..  

AAππόό  ττιιςς  ππρρώώττεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  όόπποουυ  ααννααγγννωωρρίίζζοομμεε  ααννάάππττυυξξηη  πποολλιιττιισσμμοούύ  ήήτταανν  

ηη  MMεεσσοοπποοττααμμίίαα..  OO  πποολλιιττιισσμμόόςς  ττηηςς  ααννααππττύύχχθθηηκκεε  σσττηηνν  ττέέττααρρττηη  ίίσσωωςς  κκααιι  σσττηηνν  

ππέέμμππττηη  χχιιλλιιεεττηηρρίίδδαα  ππρροο  XXρριισσττοούύ..  OOιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς  ήήτταανν  οοιι  ΣΣοουυμμέέρριιοοιι  σσττηηνν  ααρρχχήή,,  

BBααββυυλλώώννιιοοιι  κκααιι  AAσσσσύύρριιοοιι  ααρργγόόττεερραα..  OO  πποολλιιττιισσμμόόςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  λλααώώνν  γγννώώρριισσεε  

μμεεγγάάλληη  ααννάάππττυυξξηη  ιιδδιιααίίττεερραα  σστταα  μμααθθηημμααττιικκάά  κκααιι  ττηηνν  αασσττρροολλοογγίίαα..3434

ΈΈττσσιι  κκααιι  ηη  ΙΙααττρριικκήή  έέλλααββεε  έένναα  μμααγγιικκόό  χχααρραακκττήήρραα,,  υυππεερρττοοννίίζζοοννττααςς  ττηη  

σσηημμαασσίίαα  ττοουυ  σσύύμμππααννττοοςς  κκααιι  ττωωνν  άάσσττρρωωνν  σσττηηνν  κκααλλήή  ήή  κκαακκήή  έέκκββαασσηη  μμιιααςς  

αασσθθέέννεειιααςς..  

HH  εεξξάάσσκκηησσηη  ττηηςς  ιιααττρριικκήήςς  γγιιννόότταανν  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ααννθθρρώώπποουυςς  ττοουυ  ιιεερρααττιικκοούύ  

κκλλάάδδοουυ  πποουυ  υυππηηρρεεττοούύσσαανν  ΙΙααττρριικκέέςς  θθεεόόττηηττεεςς..  ΓΓρρααππττάά  μμννηημμεείίαα  μμααςς  δδίίδδοουυνν  ααρρκκεεττάά  

σσττοοιιχχεείίαα..  OO  κκώώδδιικκααςς  ττοουυ  HHaammmmuurraabbii    πποουυ  χχρροοννοολλοογγεείίττααιι  ααππόό  ττοο  11990000  --  22220000  ππ..XX..  

δδίίδδεειι  σσηημμααννττιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  αασσθθεεννεείίςς  κκααιι  γγιιααττρροούύςς..3838              

OOιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  εερρεευυννηηττέέςς  ττηηςς  ΒΒααββυυλλωωννιιαακκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς  έέχχοουυνν  κκααττααλλήήξξεειι  

σσττοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα  όόττιι  ήήτταανν  έένναα  κκλλεειισσττόό  σσύύσσττηημμαα,,  οορργγααννιικκάά  οοιικκοοδδοομμηημμέέννοο  ππάάννωω  σσεε  

ααννττιιλλήήψψεειιςς    πποουυ  ήήτταανν  εενν  μμέέρρεειι  εεσσφφααλλμμέέννεεςς,,  δδιικκααιιοολλοογγηημμέένναα  όόμμωωςς  ααππόό  ττιιςς  

σσυυννθθήήκκεεςς  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααννααππττύύχχθθηηκκεε..37,38,4037,38,40

  

  

ΚΚιιννέέζζιικκηη  ΙΙααττρριικκήή  
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HH  ιισσττοορρίίαα  ττοουυ  κκιιννέέζζιικκοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ  χχρροοννοολλοογγεείίττααιι  ααππόό  οορριισσμμέέννοουυςς  

εερρεευυννηηττέέςς  ππρριινν  ααππόό  ττηη  ππεερρίίοοδδοο  ττοουυ  ααυυττοοκκρράάττοορραα  ΦΦιι  πποουυ  ββαασσίίλλεευυσσεε  γγύύρρωω  σστταα  

22880000  ππ..XX..  ΣΣττοουυςς  ααρρχχααιιόόττααττοουυςς  ααυυττοούύςς  χχρρόόννοουυςς  έέννααςς  λλααμμππρρόόςς  κκιιννέέζζιικκοοςς  

πποολλιιττιισσμμόόςς  ααννααππττύύχχθθηηκκεε  κκααιι  ππααρρήήγγααγγεε  αανναακκααλλύύψψεειιςς  πποουυ  ααππεεκκάάλλυυππτταανν  όόχχιι  μμόόννοο  

τταα  ββααθθιιάά  χχααρρίίσσμμαατταα  ππααρρααττηηρρήήσσεεωωςς  ττοουυ  λλααοούύ  ααυυττοούύ  ααλλλλάά  κκααιι  ττιιςς  εεξξααίίρρεεττεεςς  

μμεεθθόόδδοουυςς  μμεελλέέττηηςς  ττοουυ..  TTηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ααυυττήή  ηη  κκιιννέέζζιικκηη  ΙΙααττρριικκήή  έέλλααββεε  μμεεγγάάλληη  

ααννάάππττυυξξηη..  AAρργγόόττεερραα    ββλλέέπποομμεε  μμιιαα  σσχχεεδδόόνν  ππλλήήρρηη  δδιιαακκοοππήή  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς..  OO  

σσεεββαασσμμόόςς  σσττηηνν  ππααρράάδδοοσσηη,,  ηη  εευυλλάάββεειιαα  σστταα  ααπποοφφθθέέγγμμαατταα  ττωωνν  ππρροογγόόννωωνν,,  ηη  

μμεεττααττρροοππήή  κκααιι  οο  ππεερριιοορριισσμμόόςς  ττηηςς  ααγγάάππηηςς  γγιιαα  ττηη  γγννώώσσηη  σσεε  μμιιαα  λλααττρρεείίαα  ττοουυ  

γγρρααππττοούύ  λλόόγγοουυ  έέδδωωσσαανν  σσττοονν  πποολλιιττιισσμμόό  ααυυττόό  ττηηςς  ΑΑππωω  AAννααττοολλήήςς  μμιιαα  σσχχεεδδόόνν  

άάκκααμμππττηη  όόψψηη..3434

HH  κκιιννέέζζιικκηη  ΙΙααττρριικκήή  ππρροοχχώώρρηησσεε  κκααττάά  ττοονν  ίίδδιιοο  ττρρόόπποο  μμεε  ττηηνν  κκιιννέέζζιικκηη  ττέέχχννηη  

κκααιι  ττηη  λλοογγοοττεεχχννίίαα..  MMεεττάά  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ππρρόόοοδδοο  κκααττάά  ττηηνν  ππρρώώττηη  χχιιλλιιεεττηηρρίίδδαα  ((δδηηλλααδδήή  

μμέέχχρριι  ττοο      11880000  ππ..XX..)),,  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  κκααιι  γγιιαα  ααρρκκεεττοούύςς  ααιιώώννεεςς  έέχχοουυμμεε  μμιιαα  μμεείίωωσσηη  

ττωωνν  ιιδδεεώώνν  κκααιι  ππρροοσσκκόόλλλληησσηη  σσεε  αασσήήμμααννττεεςς  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  τταα  ππιιοο  

σσηημμααννττιικκάά  θθέέμμαατταα  νναα  μμέέννοουυνν  σσχχεεδδόόνν  εεξξ  οολλοοκκλλήήρροουυ  σσυυσσκκοοττιισσμμέένναα..  

KKααττάά  ττοουυςς  ααρρχχααίίοουυςς  θθρρύύλλοουυςς  ηη  ππρροοέέλλεευυσσηη  ττηηςς  κκιιννέέζζιικκηηςς  ΙΙααττρριικκήήςς  

ααπποοδδίίδδεεττααιι  σσττοονν  ααυυττοοκκρράάττοορραα  ΣΣεενν  NNοουυννγγκκ  ((SShheenn  NNuunngg))  πποουυ  έέζζηησσεε  όόππωωςς  

υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ττοο  22770000  ππ..XX..  ΣΣεε  ααυυττόόνν  ααπποοδδίίδδεεττααιι  ηη  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς    ττοουυ  

BBεελλοοννιισσμμοούύ..  TTοο  ααρρχχααιιόόττεερροο  κκααιι  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  ιιααττρριικκόό  έέρργγοο  πποουυ  μμεελλεεττάάττααιι  αακκόόμμαα  

σσττηηνν  KKίίνναα  εείίννααιι  ττοο  ‘‘’’NNεεϊϊ  TTσσιιννγγκκ’’’’  ((ββιιββλλίίοο  ΙΙααττρριικκήήςς)),,  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ήήτταανν  οο  

XXοοκκααννγγκκ  TTιι  ((22669988--22559999  ππ..XX..))..  AAνν  ηη  άάπποοψψηη  ααυυττήή  γγίίννεειι  δδεεκκττήή  ττοο  έέρργγοο  ααυυττόό  εείίννααιι  ττοο  

ααρρχχααιιόόττεερροο  γγννωωσσττόό  ιιααττρριικκόό  ββιιββλλίίοο..3636

OO  ααρρχχααιιόόττεερροοςς  θθεεόόςς  ττηηςς  κκιιννέέζζιικκηηςς  ιιααττρριικκήήςς  εείίννααιι  οο  ΠΠαανν  KKοουυ  πποουυ  

δδηημμιιοούύρργγηησσεε  ττοο  σσύύμμππαανν  κκααιι  δδιιααίίρρεεσσεε  ττοο  χχάάοοςς  σσεε  δδυυοο  μμέέρρηη  ττοο  ‘‘’’ΓΓιιααννγγκκ’’’’  κκααιι  ττοο  ‘‘’’ΓΓιινν’’’’  

πποουυ  εείίννααιι  δδυυοο  ααννττιιττιιθθεεμμέέννεεςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς..  TTοο  ΓΓιιααννγγκκ  ((άάρρρρεενν))  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ττοονν  

οουυρρααννόό,,  ττοονν  ήήλλιιοο,,  ττοο  φφωωςς,,  ττηη  δδύύννααμμηη,,  ττηηνν  ττρρααχχύύττηητταα,,  ττηη  θθεερρμμόόττηητταα,,  ττηηνν  ξξηηρραασσίίαα,,  

ττοουυςς  οοφφθθααλλμμοούύςς,,  ττηηνν  ααρριισσττεερρήή  ππλλεευυρράά  κκααιι  όόλλεεςς  ττιιςς  θθεεττιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς..TTοο  θθήήλλυυ  

((‘‘’’ΓΓιινν’’’’))  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ττηηνν  ααρρννηηττιικκήή  ααρρχχήή,,  ττηη  γγηη,,  ττηη  σσεελλήήννηη,,  ττοο  σσκκοοττάάδδιι,,  ττηηνν  

ααδδυυννααμμίίαα,,  ττηηνν  υυγγρραασσίίαα,,  ττοο  ψψύύχχοοςς,,  τταα  ααυυττιιάά,,  ττηη  δδεεξξιιάά  ππλλεευυρράά  κκααιι  όόλλεεςς  ττιιςς  

ππααθθηηττιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς..  HH  υυγγεείίαα  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ιισσοορρρροοππίίαα  ττηηςς  ππάάλληηςς  πποουυ  γγίίννεεττααιι  

ααννάάμμεεσσαα  σσττοο  ‘‘’’ΓΓιιααννγγκκ’’’’  κκααιι  ττοο  ‘‘’’ΓΓιινν’’’’..  

IIδδιιααίίττεερρηη  άάννθθιισσηη  γγννωωρρίίζζεειι  ηη  ΙΙααττρριικκήή  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττοουυ  KKοομμφφοούύκκιιοουυ  ((550000  ππ..XX..)),,  

οοππόόττεε  γγίίννεεττααιι  κκααιι  ηη  σσυυγγγγρρααφφήή  ααρρκκεεττώώνν  σσυυγγγγρρααμμμμάάττωωνν..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ααυυττήή  

φφααίίννεεττααιι  όόττιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ηη  ιιννδδιικκήή  κκάάννννααββηη  ωωςς  ααννααιισσθθηηττιικκόό  σσττιιςς  χχεειιρροουυρργγιικκέέςς  

εεππεεμμββάάσσεειιςς..  
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XXααρραακκττηηρριισσττιικκόό  εείίννααιι  όόττιι  σσττηηνν  ααρρχχααίίαα  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  ννεεώώττεερρηη  KKίίνναα  

ααππααγγοορρεευυόότταανν  ηη  ννεεκκρροοττοομμήή  ττωωνν  ππττωωμμάάττωωνν  γγιιαα  θθρρηησσκκεευυττιικκοούύςς  λλόόγγοουυςς..  OOππόόττεε  οοιι  

γγννώώσσεειιςς  ττηηςς  ααννααττοομμίίααςς  κκααιι  ηη  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  οορργγάάννωωνν  ήήτταανν  ππεεννιιχχρρέέςς  κκααιι  σσεε  

μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  φφαανντταασσττιικκέέςς..  HH  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ααυυττήή  ίίσσχχυυεε  μμέέχχρριι  ττοο  11991133..  ΜΜεε  

σσυυννέέππεειιαα  κκααιι  ηη  σσύύγγχχρροοννηη  ΙΙααττρριικκήή  ττηηςς  KKίίννααςς  νναα  έέχχεειι  εεμμπποοττιισσττεείί  μμεε  

ααννττιιεεππιισσττηημμοοννιικκέέςς    ααππόόψψεειιςς..37,3837,38

  

ΙΙννδδιικκήή  ΙΙααττρριικκήή  
              OO  ααρρχχααίίοοςς  IIννδδιικκόόςς  πποολλιιττιισσμμόόςς  θθεεωωρρεείίττααιι  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  ααρρχχααιιόόττεερροουυςς  κκααιι  

ττεελλεειιόόττεερροουυςς  ττωωνν  λλααώώνν  ττηηςς  AAννααττοολλήήςς..  HH  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  ΙΙααττρριικκήήςς  ττωωνν  ααρρχχααίίωωνν  IIννδδώώνν  

δδιιαακκρρίίννεεττααιι  σσεε  δδυυοο  μμεεγγάάλλεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς..  ΣΣττηη  BBεεδδιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  δδιιήήρρκκεεσσεε  μμέέχχρριι  ττοο  

880000  ππ..XX..  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ττωωνν  BBρρααχχμμάάννωωνν    ααππόό  ττοο  880000  ππ..XX..  --  11000000  μμ..XX..  HH  

ππρρώώττηη  ππεερρίίοοδδοοςς,,  ηη  BBεεδδιικκήή  εείίννααιι  κκααθθααρράά  θθεεοουυρργγιικκήή  κκααιι  μμααγγιικκήή,,  εεννώώ  ηη  εεππόόμμεεννηη  ηη  

BBρρααχχμμααννιικκήή  εείίννααιι  ππεερρίίοοδδοοςς  αακκμμήήςς  ττηηςς  ΙΙααττρριικκήήςς  μμεε  εεππιισσττηημμοοννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ττοο  

ααπποοκκοορρύύφφωωμμαα  ττηηςς  έέρρχχεεττααιι  γγύύρρωω  σσττοο  550000  μμ..XX..,,  οοππόόττεε  έέζζηησσεε  οο  SSuussrruuttaa  ααππόό  ττοονν  

οοπποοίίοο  έέχχοουυμμεε  σσηημμααννττιικκάά  ιιααττρριικκάά  κκεείίμμεενναα  μμεε  ππιιοο  σσηημμααννττιικκόό  ααυυττόό  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεειι  

ττοονν  μμεεττωωππιιααίίοο  κκρριιμμννόό  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  εελλλλεειιμμάάττωωνν  ττηηςς  μμύύττηηςς..4444

            OOιι  ΙΙννδδοοίί  ααρρκκεεττάά  ννωωρρίίςς  ννοομμοοθθέέττηησσαανν    εεππιισσττηημμοοννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  σσττηηνν  ΙΙααττρριικκήή  ττοουυςς..  

EEίίννααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  όόττιι  μμππόόρρεεσσαανν  κκααιι  ξξεεππέέρραασσαανν  ττοο  θθρρηησσκκεευυττιικκόό  ππρρόόββλληημμαα  κκααιι  

εεξξέέττααζζαανν  τταα  εεσσωωττεερριικκάά  όόρργγαανναα  ττωωνν  ππττωωμμάάττωωνν,,  ααφφοούύ  τταα  ττοοπποοθθεεττοούύσσαανν  σσεε  σσαακκίί  γγιιαα  

μμιιαα  εεββδδοομμάάδδαα  σσττοο  πποοττάάμμιι,,  οοππόόττεε  έέφφεευυγγαανν  ττοο  δδέέρρμμαα  κκααιι  οοιι  μμύύεεςς  μμεε  ααππλλόό  ττρρίίψψιιμμοο,,  

χχωωρρίίςς  νναα  χχρρεειιάάζζεεττααιι  μμααχχααίίρριι  πποουυ  ττοο  ααππααγγόόρρεευυεε  ηη  θθρρηησσκκεείίαα..4040

          AAκκόόμμαα  ηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  μμύύττηηςς  πποουυ  σσυυχχννάά  ααπποοκκοοββόότταανν  γγιιαα  ττιιμμωωρρίίαα  γγιιννόότταανν  

μμεε  σσηημμααννττιικκήή  εεππιιττυυχχίίαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  έένναα  κκρρηημμννόό  ααππόό  ττοο  μμέέττωωπποο  ήή  ααππόό  ττηηνν  

ππααρρεειιάά..  

          ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά  ββλλέέπποομμεε  όόττιι  ηη  ιιννδδιικκήή  ΙΙααττρριικκήή  άάρργγηησσεε  νναα  ααννααππττυυχχθθεείί  σσεε  σσχχέέσσηη  

μμεε  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  πποολλιιττιισσμμοούύςς  πποουυ  εεξξεεττάάζζοομμεε,,  όόμμωωςς,,  ααρρκκεεττάά  ννωωρρίίςς,,  εείίχχεε  

εεππιισσττηημμοοννιικκέέςς  ββάάσσεειιςς..36,4036,40    

  

  

ΑΑιιγγυυππττιιαακκήή  ΙΙααττρριικκήή  
          HH  ααπποοκκρρυυππττοογγρράάφφηησσηη  ττηηςς  ιιεερροογγλλυυφφιικκήήςς  γγρρααφφήήςς  ττωωνν  AAιιγγυυππττίίωωνν  κκααιι  οο  μμεεγγάάλλοοςς  

ααρριιθθμμόόςς  κκεειιμμέέννωωνν  ττωωνν  ππααππύύρρωωνν  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ΙΙααττρριικκήή  μμααςς  ββοοηηθθοούύνν  νναα  
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σσχχηημμααττίίσσοομμεε  πποολλύύ  κκααλλήή  εειικκόόνναα  γγιιαα  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττηηςς  ΙΙααττρριικκήήςς  σσττηηνν    AAίίγγυυππττοο  ππρριινν  

κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττοουυ  MMιιννωωϊϊκκοούύ  πποολλιιττιισσμμοούύ..  

          OO  ππάάππυυρροοςς  ττοουυ  EEbbeerrss  μμήήκκοουυςς  2200  μμέέττρρωωνν  κκααιι  ππλλάάττοουυςς  3300  εεκκ..  ββρρέέθθηηκκεε  ττοο  11887722  

κκααιι  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  γγρράάφφηηκκεε  ττοο  11555500  ππ..XX..  TTοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς  ττοουυ  ππααππύύρροουυ  εείίννααιι  

ααφφιιεερρωωμμέέννοο  σσεε  σσυυμμππττώώμμαατταα  ννόόσσωωνν,,  θθεερρααππεείίεεςς  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  φφααρρμμαακκοολλοογγιικκέέςς  

γγννώώσσεειιςς..  OO  ππάάππυυρροοςς  ττοουυ  EEddwwiinn  SSmmiitthh  γγρράάφφττηηκκεε  ττοο  1177οο  ααιιώώνναα  ππ..XX..,,  ααλλλλάά  

ππιισσττεεύύεεττααιι  όόττιι  ηη  ααρρχχιικκήή  γγρρααφφήή  ααννάάγγεεττααιι  σσττοο  22550000  --  33000000  ππ..XX..  EEίίννααιι  οο  ππλλέέοονν  

εεππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ππάάππυυρροοςς  κκααιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσεε  χχεειιρροουυρργγιικκέέςς  ππααθθήήσσεειιςς..  ΆΆλλλλοοιι  

ππάάππυυρροοιι  μμεε  ιιααττρριικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  εείίννααιι  ττοουυ  KKaahhoouumm,,  ττοουυ  HHeeaarrsstt  κκααιι  άάλλλλοοιι..3434

        HH  ΑΑιιγγυυππττιιαακκήή  ιιααττρριικκήή  κκααττάά  κκύύρριιοο  λλόόγγοο  ήήτταανν  μμυυσσττιικκιισσττιικκήή  κκααιι  ιιεερρααττιικκήή..  HH  

φφρροοννττίίδδαα  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  ααπποοδδίίδδοονντταανν  λλιιγγόόττεερροο  ήή  ππεερριισσσσόόττεερροο  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  

ΘΘεεοούύςς..  TTηη  σσπποουυδδααιιόόττεερρηη  θθέέσσηη  κκααττεείίχχεε  οο  θθεεόόςς  ΘΘωωθθ  ((TThhootthh))  πποουυ  κκααττάά  ττηη  

μμυυθθοολλοογγίίαα  θθεερράάππεευυσσεε  ττοονν  ΩΩρροο  ((ττοονν  γγιιοο  ττοουυ  OOσσιιρρίίδδοοςς  κκααιι  ττηηςς  IIσσιιδδοοςς))  ααππόό  

ττσσίίμμππηημμαα  σσκκοορρππιιοούύ..  ΣΣυυχχννέέςς  όόμμωωςς  εείίννααιι  οοιι  εεππιικκλλήήσσεειιςς  σσττηηνν  IIσσιιδδαα,,  ττηη  μμεεγγάάλληη  

γγόόηησσσσαα  πποουυ  θθεερράάππεευυσσεε  ττοο  PPαα  κκααιι  πποουυ  οο  λλόόγγοοςς  ττηηςς  ‘‘’’εεππααννααφφέέρρεειι  σσττηη  ζζωωήή  εεκκεείίννοονν  

πποουυ  έέππααψψεε  νναα  ζζεειι’’’’..  ΆΆλλλλοοςς  εειιδδιικκόόςς  θθεεόόςς  ττηηςς  ΙΙααττρριικκήήςς  εείίννααιι  οο  IIμμόόννθθηηςς  πποουυ  ήήτταανν  

ππιιθθααννόότταατταα  ββαασσιιλλιιάάςς  ήή  ιιεερρέέααςς  εειιδδιικκόόςς  σσττηηνν  ΙΙααττρριικκήή  κκααιι  έέζζηησσεε  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττηηςς  ττρρίίττηηςς  

δδυυνναασσττεείίααςς..4040

              ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  οορργγάάννωωσσηη  φφααίίννεεττααιι  νναα  εείίχχεε  ηη  ΙΙααττρριικκήή  ααππόό  πποολλύύ  ππααλλααιιάά  σσττηηνν  

AAίίγγυυππττοο..  HH  ππρρώώττηη  ααννααφφοορράά  σσεε  γγιιααττρρόό  εείίννααιι  σσττοο  γγιιααττρρόό  SSeekkhheett  πποουυ  έέζζηησσεε  ττοο  

33..550000  ππ..XX..  οο  οοπποοίίοοςς  ‘‘’’θθεερράάππεευυσσεε  ττηη  μμύύττηη  ττοουυ  BBαασσιιλλιιάά’’’’..4242  AAλλλλάά  κκααιι  οο  HHρρόόδδοοττοοςς  

ααννααφφεερρόόμμεεννοοςς  σσττηηνν  AAιιγγυυππττιιαακκήή  ιιααττρριικκήή  γγρράάφφεειι::  ‘‘’’HH  ττέέχχννηη  ττηηςς  ιιααττρριικκήήςς  δδιιαακκρρίίννεεττααιι  

έέττσσιι  ώώσσττεε  κκάάθθεε  γγιιααττρρόόςς  νναα  αασσχχοολλεείίττααιι  μμεε  μμιιαα  ααρρρρώώσσττιιαα  μμόόννοο  κκααιι  όόχχιι  μμεε  άάλλλλεεςς..  ΣΣ’’  

ααυυττάά  τταα  μμέέρρηη  ααφφθθοοννοούύνν  οοιι  γγιιααττρροοίί..  ΆΆλλλλοοιι  εείίννααιι  γγιιαα  τταα  μμάάττιιαα,,  άάλλλλοοιι  γγιιαα  ττοο  κκεεφφάάλλιι,,  

άάλλλλοοιι  γγιιαα  τταα  δδόόννττιιαα,,  άάλλλλοοιι  γγιιαα  τταα  έέννττεερραα  κκααιι  άάλλλλοοιι  γγιιαα  ττιιςς  εεσσωωττεερριικκέέςς  ααρρρρώώσσττιιεεςς’’’’4040..  

AAκκόόμμαα  οο  ΔΔιιόόδδωωρροοςς  οο  ΣΣιικκεελλιιώώττηηςς  ααννααφφέέρρεειι  όόττιι  οοιι  γγιιααττρροοίί  σσττηηνν  AAίίγγυυππττοο  

ππλληηρρώώννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννόόττηητταα  κκααιι  ππααρρέέχχοουυνν  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  

αασσθθεεννεείίςς  χχωωρρίίςς  ππλληηρρωωμμήή  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  έένναα  γγρρααππττόό  ννόόμμοο  πποουυ  εείίχχεε  θθεεσσππιισσττεείί..  

              ΌΌλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  σσττηηνν  AAρρχχααίίαα  AAίίγγυυππττοο  οοιι  γγιιααττρροοίί  ααπποοττεελλοούύσσαανν  μμιιαα  

ιιδδιιααίίττεερρηη  ττάάξξηη  ααρρκκεεττάά  κκααλλάά  οορργγααννωωμμέέννηη  σσεε  όόλλαα  τταα  εεππίίππεεδδαα..  HH  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ννέέωωνν  γγιιααττρρώώνν  γγιιννόότταανν  σσεε  ιιααττρριικκέέςς  σσχχοολλέέςς..  OOιι  ββαασσιικκέέςς  ααρρχχέέςς  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν  ήήτταανν  κκααττααγγρρααμμμμέέννεεςς    κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  θθεερρααππεείίαα  εείίττεε  

ααυυττήή  ήήτταανν  μμααγγιικκήή  εείίττεε  φφααρρμμαακκεευυττιικκήή..  OOιι  σσυυννττααγγέέςς  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  κκυυρρίίωωςς  

σσττοονν  ππάάππυυρροο  ττοουυ  EEbbeerrss  ππρροοέέββλλεεππεε  μμεε  μμεεγγάάλληη  αακκρρίίββεειιαα  τταα  σσυυσσττααττιικκάά  ττωωνν  

φφααρρμμάάκκωωνν  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ππάάθθηησσηη..3737

          ΣΣττιιςς  ππάάννωω  ααππόό  χχίίλλιιεεςς  σσυυννττααγγέέςς  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  μμόόννοο  σσττοονν  ππάάππυυρροο  ττοουυ  

EEbbeerrss  ααννααγγννωωρρίίζζοομμεε  πποολλλλάά  ααππόό  τταα  σσυυσσττααττιικκάά  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύσσαανν    οοιι  AAιιγγύύππττιιοοιι  
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γγιιαα  ττιιςς  σσυυννττααγγέέςς  ττοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοσσεευυχχέέςς  πποουυ  σσυυννόόδδεευυαανν    ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  

θθεερρααππεείίααςς..  

            ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  ιιααττρριικκήήςς  σσυυννττααγγήήςς  εείίννααιι::  

  <<<<AAνν  εεξξεεττάάσσεειιςς  κκάάπποοιιοονν  πποουυ  υυπποοφφέέρρεειι  ααππόό  ππόόννοουυςς  σσττοο  σσττοομμάάχχιι  κκααιι  εείίννααιι  

άάρρρρωωσσττοοςς  σσττοο  χχέέρριι,,  σσττοο  σσττήήθθοοςς  κκααιι  ττοο  σσττοομμάάχχιι  κκααιι  φφααίίννεεττααιι  ππωωςς  εείίννααιι  ηη  ααρρρρώώσσττιιαα  

‘‘’’OOuuaatt’’’’  θθαα  ππεειιςς  οο  θθάάννααττοοςς  μμππήήκκεε  σσττοο  σσττόόμμαα  ττοουυ  κκααιι  ββρρήήκκεε  ττηη  γγωωννιιάά  ττοουυ  εεκκεείί..  ΘΘαα  

εεττοοιιμμάάσσεειιςς  έένναα  γγιιααττρριικκόό  ααππόό  τταα  ππααρραακκάάττωω  ββόότταανναα::  κκοοττσσάάννιιαα  ααππόό  ττοο  φφυυττόό  ττεεχχόόνναα,,  

μμέένντταα,,  κκόόκκκκιιννοουυςς  σσππόόρροουυςς  ααππόό  ττοο  φφυυττόό  ΣΣεεχχέέττ..  ΘΘαα  τταα  ββρράάσσεειιςς  μμεε  μμππύύρραα..  ΘΘαα  

δδώώσσεειιςς  σσττοονν  άάρρρρωωσσττοο  νναα  ππιιεειι,,  ύύσσττεερραα    θθαα  αακκοουυμμππήήσσεειιςς  τταα  χχέέρριιαα  σσοουυ  εεππάάννωω  σσττοονν  

άάρρρρωωσσττοο  κκααιι  ττοο  χχέέρριι  ττοουυ  θθαα  ττεεννττωωθθεείί  χχωωρρίίςς  ππόόννοο  κκααιι  ττόόττεε  θθαα  ππεειιςς..  ‘‘’’HH  ααρρρρώώσσττιιαα  

έέφφυυγγεε  ααππόό  ττοο  έέννττεερροο,,  ααππόό  ππίίσσωω,,  δδεενν  εείίννααιι  ααννάάγγκκηη  νναα  ξξαανναακκάάννοουυμμεε  ττοο  

γγιιααττρριικκόό’’’’>>>>..4040

          ΓΓιιαα  ττηη  θθεερρααππεείίαα  ττηηνν  ρριιννόόρρρροοιιααςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύσσαανν  μμίίγγμμαα  ααππόό  γγάάλλαα  γγυυννααίίκκααςς  

πποουυ  θθηηλλάάζζεειι  ααρρσσεεννιικκόό  ππααιιδδίί  μμεε  ‘‘’’ooddiiffeerroouuss  gglluuee’’’’  κκααιι  ττοο  ττοοπποοθθεεττοούύσσαανν  μμέέσσαα  σσττηη  

μμύύττηη..4444

          ΓΓιιαα  οορριισσμμέέννεεςς  χχεειιρροουυρργγιικκέέςς  ππααθθήήσσεειιςς  κκααιι  κκαακκώώσσεειιςς  ηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  γγιιννόότταανν  μμεε  

ττρρόόπποο  πποουυ  ππρροοσσεεγγγγίίζζεειι  ααρρκκεεττάά  ττιιςς  σσηημμεερριιννέέςς  ααππόόψψεειιςς..  

            HH  σσυυννήήθθεειιαα  ττηηςς  ππεερριιττοομμήήςς  ήήτταανν  εευυρρέέωωςς  δδιιααδδεεδδοομμέέννηη  κκααιι  γγιιννόότταανν  ίίσσωωςς  ααππόό  ττηηνν  

ππέέμμππττηη  χχιιλλιιεεττίίαα  ππρροο  XXρριισσττοούύ..  

            ΣΣττοονν  ππάάππυυρροο  EEddwwiinn  SSmmiitthh  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  κκυυρρίίωωςς  χχεειιρροουυρργγιικκέέςς  ππααθθήήσσεειιςς  

ββρρίίσσκκοομμεε  ααρρκκεεττάά  κκααλλέέςς  ππεερριιγγρρααφφέέςς  γγιιαα  ττιιςς  κκαακκώώσσεειιςς  ττηηςς  κκεεφφααλλήήςς,,  ττηηςς  μμύύττηηςς  κκααιι  

ττοουυ  κκρροοττααφφιικκοούύ  οοσσττοούύ..  

        OOιι  ααρρχχααίίοοιι  ΑΑιιγγύύππττιιοοιι  εείίννααιι  σσίίγγοουυρροο  όόττιι  γγννώώρριιζζαανν  πποολλύύ  κκααλλάά  ττιιςς  ααννααττοομμιικκέέςς  

σσχχέέσσεειιςς  ττηηςς  μμύύττηηςς  μμεε  ττοονν  εεγγκκέέφφααλλοο,,  ααφφοούύ,,  όόππωωςς  πποολλύύ  κκααλλάά  ππεερριιγγρράάφφεειι  οο  

HHρρόόδδοοττοοςς,,  ηη  ααφφααίίρρεεσσηη  ττοουυ  εεγγκκεεφφάάλλοουυ  κκααττάά  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  μμοουυμμιιοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  

ννεεκκρρώώνν  γγιιννόότταανν  δδιιαα  μμέέσσοουυ  ττωωνν  ρρωωθθώώννωωνν  ττηηςς  μμύύττηηςς  χχωωρρίίςς  νναα  γγίίννεεττααιι  κκααμμίίαα  

εεξξωωττεερριικκήή  ττοομμήή..4444

          EEίίννααιι  ππιιθθααννόόνν  νναα  γγννώώρριιζζαανν  κκααιι  νναα  έέκκαανναανν  ττρρααχχεειιοοττοομμέέςς  οοιι  ααρρχχααίίοοιι  AAιιγγύύππττιιοοιι,,  

όόππωωςς  ππιισσττεεύύεειι  οο  VViikkeennttiieeffff,,  εερρμμηηννεεύύοοννττααςς  ππααρράάσστταασσηη  πποουυ  υυππάάρρχχεειι  σσττοο  MMοουυσσεείίοο  

ττοουυ  KKααΐΐρροουυ  κκααιι  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  δδυυνναασσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

ΣΣεε  ααυυττήήνν  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  έέννααςς  κκααθθιισσττόόςς  άάννθθρρωωπποοςς  μμεε  ττοο  κκεεφφάάλλιι  ττεεννττωωμμέέννοο  ππρροοςς  τταα  

ππίίσσωω  κκααιι  έέννααςς    άάλλλλοοςς  νναα  κκρρααττάά  έένναα  κκοοφφττεερρόό  εερργγααλλεείίοο  κκααιι  νναα  ττοο  κκααττεευυθθύύννεειι  σσττοο  

λλααιιμμόό  ττοουυ  ππρρώώττοουυ..4444

    OOιι  σσττεεννέέςς  εεμμπποορριικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  ττηηςς  AAιιγγύύππττοουυ  μμεε  ττηηνν  KKρρήήττηη  δδηημμιιοούύρργγηησσαανν  

ααλλλληηλλοοεεππιιδδρράάσσεειιςς  κκααιι  σσττοονν  πποολλιιττιισσμμόό  κκααιι  σσττηη    θθρρηησσκκεείίαα  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  IIααττρριικκήή..  HH  

γγεεννιικκόόττεερρηη  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  κκααιι  ααννττίίλληηψψηη  γγιιαα  ττηηνν  ΙΙααττρριικκήή  κκααιι  ττοονν  άάννθθρρωωπποο  γγεεννιικκόόττεερραα  

φφααίίννεεττααιι  νναα  δδιιααφφέέρρεειι  σσηημμααννττιικκάά..  ΗΗ  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηη  ααυυττήή      ήήτταανν      χχρρήήσσιιμμηη  κκααιι  
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σσυυννηηθθιισσμμέέννηη..  ΠΠοολλλλάά  μμννηημμεείίαα  μμααρρττυυρροούύνν  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννττααγγέέςς  ήή  τταα  ββόότταανναα  πποουυ  

έέππααιιρρνναανν  οοιι  AAιιγγύύππττιιοοιι  ααππόό  ττηηνν  χχώώρραα  ττωωνν  KKέέφφττιι..  ΠΠοολλύύ  ππεερριισσσσόόττεερραα  θθαα  εείίννααιι  

αασσφφααλλώώςς  ααυυττάά  πποουυ  έέππααιιρρνναανν  οοιι  MMιιννωωΐΐττεεςς  ααππόό  ττηηνν  AAίίγγυυππττοο..  ΌΌμμωωςς  εείίννααιι  ππρροοφφααννέέςς  

όόττιι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ππήήρραανν  οοιι  MMιιννωωΐΐττεεςς  τταα  ααφφοομμοοίίωωσσαανν  κκααιι  τταα  λλεειιττοούύρργγηησσαανν  μμεε  ττοονν  

δδιικκόό  ττοουυςς  ττρρόόπποο  χχωωρρίίςς  νναα  ααλλλλοοιιωωθθεείί  οο  χχααρραακκττήήρρααςς  ττηηςς  γγεεννιικκόόττεερρηηςς  ααννττίίλληηψψηηςς  

πποουυ  εείίχχαανν..      

  

  

ΓΓ..  ΟΟΙΙ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΙΙΝΝΩΩΪΪΚΚΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗ  
  

Η μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε ο ανθρώπινος πολιτισμός κατά τους 

Μινωικούς χρόνους θα ήταν αδύνατο να μην εκφραστεί και στην Ιατρική. 

Λόγω της έλλειψης γραπτών πληροφοριών από τους Μινωίτες τα στοιχεία 

που έχομε δεν είναι πλήρη για τη διαλεύκανση του επιπέδου της Ιατρικής αυτής 

της περιόδου. Ωστόσο  τα αρχαιολογικά ευρήματα, το σκελετικό υλικό καθώς και 

οι έμμεσες πληροφορίες που παίρνομε αφ’ ενός, από τα γραπτά μνημεία του 

γειτονικού Αιγυπτιακού πολιτισμού και αφ’ ετέρου από τα Ομηρικά χρόνια που 

ακολουθούν, είναι αρκετά για να δημιουργήσομε μια σχετικά καλή εικόνα της 

ιατρικών αντιλήψεων στη Μινωική Κρήτη. 

Η Ιατρική στην Κρήτη πέρασε ασφαλώς απο όλους τους γνωστούς 

τύπους ανάπτυξης: της μίμησης των ζώων, της εμπειρικής, της μαγικής, της 

ιερατικής και τέλος της επιστημονικής Ιατρικής. 

Από αυτούς τους τύπους ο επικρατέστερος μπορεί να θεωρηθεί η ιερατική 

Ιατρική με στοιχεία όμως και της επιστημονικής Ιατρικής. 

Ξεκινώντας από τις γενικότερες συνθήκες υγιεινής, που χαρακτήριζαν την 

καθημερινή ζωή στη Μινωική Κρήτη, παρατηρείται ότι οι κατοικίες ήταν 

κατασκευασμένες με τέτοια δομή, ώστε να έχουν καλό φωτισμό, καλό αερισμό, 

θερμομόνωση και να εξασφαλίζεται η ύδρευση και αποχέτευση.9

Χαρακτηριστικό των κατοικιών εκείνης της εποχής είναι η ιδιαίτερη 

σημασία που δινόταν στους δημόσιους χώρους σε σχέση με τους ιδιωτικούς, που 

ήταν περιορισμένοι και λιγότερο πολυτελείς. 

Το ανάκτορο της Κνωσού αλλά και τα άλλα ανάκτορα της Μινωικής 

περιόδου είναι μοναδικά σε τελειότητα από αρχιτεκτονικής πλευράς. Κατ’ αρχήν ο 

αρχιτέκτονας έχει εκμεταλλευτεί με απαράμιλλη επιδεξιότητα τα διαφορετικά 

επίπεδα του εδάφους. Η δόμηση των τοίχων, είτε από πελεκητές πέτρες είτε 

συνδυασμούς αργόλιθου και ξύλου από κυπαρίσσι δημιουργούσε αντισεισμική 

προστασία αλλά και θερμομόνωση. Οι φωταγωγοί αλλά και τα εντυπωσιακά 



πολύθυρα παράθυρα εξασφάλιζαν ένα σύστημα φωτισμού και κατακόρυφου 

αερισμού και στους εσωτερικούς χώρους των ανακτόρων. Χαρακτηριστικός είναι 

ο προσανατολισμός των ανακτόρων, που είναι συνήθως προς τα νότια, για να 

προφυλάσσονται από τους βοριάδες καθώς και η θέση των δωματίων ανάλογα 

με τη χρήση τους.50  

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρουσία χώρου σε ορισμένα συγκροτήματα 

που από τους αρχαιολόγους χαρακτηρίζεται ως αναρρωτήριο.9 Η εκδοχή αυτή 

ενισχύεται από το γεγονός ότι οι αίθουσες αυτές ευρίσκονται κοντά στην είσοδο 

του ανακτόρου, έχουν λίθινους πάγκους - κλίνες και είναι σκοτεινές. Εικόνα που 

ταιριάζει με το πιο συχνό νοσολογικό πρότυπο της εποχής που ήταν τα λοιμώδη 

νοσήματα, που συχνά εμφανίζονται με φωτοφοβία και που συνήθως απαιτούν 

ολιγοήμερη νοσηλεία. Τέτοιους χώρους συναντάμε στα ‘’Ασκληπιεία’’ των 

μεταγενέστερων χρόνων του Ιπποκράτη.43  

Αξιοθαύμαστα είναι τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης των 

ανακτόρων που επεκτείνονταν από τα πιο επίσημα διαμερίσματα της βασίλισσας 

και του βασιλιά μέχρι τα πιο απλά των πολιτών που έμεναν στα ανάκτορα. Η 

στεγανότητα του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, η διακλάδωση του σε όλα 

τα διαμερίσματα και η κατασκευή του έτσι ώστε να λειτουργεί με φυσική ροή το 

κάνει αξιοζήλευτο και από τους σημερινούς αρχιτέκτονες. Σημαντικό είναι ότι 

είχαν πετύχει σταθερή ροή χωρίς πτώση της πίεσης στην παροχή στα διάφορα 

σημεία του ανακτόρου έστω κι αν βρισκόταν σε διαφορετικά επίπεδα. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι πήλινοι αγωγοί σωλήνες στενεύουν στο ένα άκρο 

για να εισέλθουν στον επόμενο. Έτσι αναπτύσσεται εναλλασσόμενη πίεση και 

ταχύτητα του νερού εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κινητικότητα του νερού με 

αποτέλεσμα να έχουμε ελαχιστοποίηση των προϋποθέσεων για ανάπτυξη 

λοιμογόνων παραγόντων αλλά και καλύτερο καθαρισμό των σωλήνων από 

διάφορα άλατα. 

Το σύστημα αποχέτευσης βρίσκεται πολύ βαθύτερα από τοσύστημα 

ύδρευσης για να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες επικοινωνίας τους. 

Στα ανάκτορα υπήρχαν ειδικοί χώροι για καθαρισμό και καλοπισμό, όπως 

το λουτρό της βασιλισσας. 

Αρκετά στοιχεία για τη Μινωική Ιατρική αλλά και γενικότερα για το Μινωικό 

πολιτισμό έχομε από τον πρώτο ποιητή της Αρχαίας Ελλάδας, τον Όμηρο. Οι 

αναφορές του Ομήρου στη Μινωική Κρήτη είναι πάρα πολλές όπου φαίνεται, ότι 

γνώριζε καλά την Κρήτη αλλά και εκτιμούσε τον πολιτισμό της και τους 

ανθρώπους της παρότι ο Μινωικός πολιτισμός είχε παρακμάσει πολλούς αιώνες 

πριν.25
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Ιδιαίτερη παρουσία έχουν στα Ομηρικά κείμενα θέματα που σχετίζονται με 

την Ιατρική. Σαν «ευγενική τέχνη» πολύ μεγάλη και ανεπτυγμένη παρουσιάζει ο 

Όμηρος την ιατρική. Στα στρατεύματα των Αχαιών  ιατροί είναι ο Μαχάων και ο 

Πολυδάριος. Οι γυναίκες στα γραπτά του Ομήρου έχουν ιατρικές γνώσεις και είναι 

περισσότερο εξειδικευμένες στην παρασκευή καταπραϋντικών και δυναμωτικών 

φαρμάκων, αφού γνώριζαν καλά τις φαρμακευτικές ιδιότητες των φυτών.25

Φαίνεται ότι τα φαρμακευτικά φυτά και οι αντίστοιχες συνταγές των 

Κρητών κυριαρχούσαν στη λεκάνη της Μεσογείου εκείνη την εποχή. Όπως τονίζει 

ο Ιταλός Luisa Stella για τους Μινωίτες, «πειραματίζονται επί μακρό διάστημα και 

εν ειρήνη και εν πολέμω με τα φαρμακευτικά τους φυτά και είχαν δημιουργήσει τις 

περιώνυμες βοτάνες των Κεφτιού για τις οποίες αιώνες ακόμη μετά την 

καταστροφή των ανακτόρων της Κνωσού και Φαιστού μιλάνε οι Αιγυπτιακοί 

πάπυροι και που ερευνώντας με θέρμη την υφή των ζωντανών όντων 

επιζητούσαν να υπεισέλθουν στα μυστήρια του θανάτου και της ζωής».9

Αλλά και ιατρικοί πάπυροι των Αιγυπτίων περιγράφουν με μεγάλη 

εκτίμηση τις συνταγές από τη χώρα των Κεφτί. 

Όπως αναφέρει ο Paul Foure 8

«Είναι γνωστό ότι η βαθιά γνώση της ιατρικής εξασφαλίζει τη φήμη των 

Κρητών βοσκών και χωρικών ως την Αίγυπτο. Σε μια συνταγή της περιόδου της 

βασιλείας του Αμένωφι Γ’ απαριθμίζονται οι Κρητικοί εξορκισμοί που προηγούνται 

της θεραπείας δύο ασθενειών. Για τη λεγόμενη «ασιατική» έλεγαν τη φράση: 

SANTAKA PAPIWAYA, AVAM, NTAPAKU. Για την άλλη, τη λεγόμενη «SEMEN» 

έλεγαν SATISA, HAM και επικαλούνταν τους τρεις θεούς ή δαιμόνια, KATOUR, 

TIYA και AMAΙ (Κατρέας, Δίας και Ερμής)» 

Δεν έχομε πλήρη στοιχεία για τον τρόπο που εξασκείτο η Ιατρική στη 

Μινωική κοινωνία. Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι εξασκείτο από ομάδα 

ανθρώπων του παλατιού με ιατρικές γνώσεις και θρησκευτικά καθήκοντα. Ο Μ. 

Ventris στην προσπάθειά του να αποκρυπτογραφήσει μια Μινωική πινακίδα 

αναγνώρισε τη λέξη Ι - γιε - τε που την ερμήνευσε  ‘’ γιατρός’’.45,46

Η επίκληση θεϊκών δυνάμεων με παράκλιση του γιατρού ή ιερέα φαίνεται 

ότι ήταν συνήθης διαδικασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Οι 

εξορκισμοί του κακού καθώς και συνταγές για τη χρήση βοτάνων πρέπει να 

βρίσκονταν γραμμένα για να τηρούνται πιστά. Επειδή η γραφή των Μινωιτών  

γραμμική Α δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί δεν έχομε διαβάσει άμεσα τις συνταγές 

αυτές. Τις βρίσκομε όμως στα γραπτά μνημεία των Αιγυπτίων και στους 

μεταγενέστερους ελληνικούς πολιτισμούς. 
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            Η κατάθεση αναθημάτων στα ιερά κορυφής, οι διάφορες παραστάσεις στα 

φυλακτά, όπως το φυλακτό της Αγ. Τριάδας και οι εξορκισμοί, δείχνουν τη θεϊκή 

διάσταση που δίνονταν στην ασθένεια. 

Ακόμα στις θεότητες που λετρευόταν διακρίνομε στοιχεία που σχετίζονται 

με τις ιατρικές αντιλήψεις των Μινωιτών. Ετσι παρατηρούμε ότι η θεά του Γαζίου 

έχει σαν έμβλημα στο κεφάλι της τον καρπό της μύκονος της υπνοφόρου, φυτό 

με γνωστή υπναγωγό δράση. Η θεά Ελεύθεια ή Ειλήθεια ήταν η θεά των τοκετών, 

λετρευόταν σε ειδικά σπήλαια και διατήρησε την ισχύ της στον Ελλαδικό χώρο και 

μετά τη Μινωική εποχή. Ακόμα η θεά των όφεων είναι πιθανόν να είχε σχέση με 

θεραπευτικές ιδιότητες μια και το φίδι που κρατάει σαν όπλο η θεά έχει 

προστατευτικό ρόλο για τον άνθρωπο κατά την Μινωική εποχή αλλά το βλέπουμε 

και σε μετέπειτα χρόνους να παίρνει τη γνωστη θέση στο κοντάρι του Ασκληπειού 

την οποία διατηρεί και μέχρι σήμερα. 

           Οι παρασκευές φυτικών εκχυλισμάτων ή αφεψημάτων, ο μύθος του 

Πολυϊδη,44 που θεράπευσε το γιο του Μίνωα Γλαύκο και οι χειρουργικές 

επεμβάσεις που πιθανόν γινόταν, δείχνουν τη διάσταση και το ρόλο που είχαν ο 

γιατρός - ιερέας, καθώς και την επιστημονική βάση της Μινωικής Ιατρικής. 

Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι γίνονταν χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη 

Μινωική περίοδο. Πολλά εργαλεία που έχουν βρεθεί σε Μινωικές ανασκαφές κατά 

πολλούς είχαν ιατρική χρήση.8 Ιατρικά εργαλεία θεωρούνταν τα εργαλεία που 

βρήκε ο Μαρινάτος σε Θολωτό τάφο στο Κράσι.16

Από λίγο μεταγενέστερη περίοδο, τη Μυκηναϊκή προέρχονται ευρήματα 

εργαλείων από ανασκαφές του τάφου IC της Ναυπλίας, που σύμφωνα με την 

αρχαιολόγο κ. Δαϊλάκη που τα ανακάλυψε, πρέπει να χρησιμοποιούντο για 

ιατρικές επεμβάσεις.44

Όσον αφορά τις επεμβάσεις που μπορεί να γινόταν εκείνη την περίοδο, 

ιδιαίτερα θα αναφερθούμε στην κρανιοανάτρηση, αφ’ ενός γιατί είναι επέμβαση 

με την οποία μπορούμε να έχουμε κάποια ευρήματα από τα κρανία που είχε γίνει 

και αφετέρου, γιατί δείχνει την τάση και τη λογική του γιατρού ή του μάγου να 

παρέμβει ενεργητικά στην εξέλιξη της ασθένειας.7,1

Η κρανιοανάτρηση σύμφωνα με ανευρεθέντα κρανία στα οποία υπήρχαν 

σημάδια της επέμβασης αυτής ανάγεται στη Νεολιθική εποχή. 

Στον Ελλαδικό χώρο έχουν βρεθεί τέσσερις περιπτώσεις κρανίων που 

σύμφωνα με τους ερευνητές έχουν σαφή σημάδια κρανιοανάτρησης και ανήκουν 

στην εποχή του χαλκού ή στην Αρχαϊκή εποχή. 

Στην Κρήτη μόνο ένα κρανίο είχε βρεθεί μέχρι σήμερα με σημάδια 

πιθανής προσπάθειας κρανιοανάτρησης. Πρόκειται για ένα κρανίο ανδρός της 
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εποχής του χαλκού από τις Αρχάνες στο οποίο ο Α.Τσούρος αναγνώρισε δύο 

συμμετρικές εξοστώσεις σε σχήμα τόξου στα δυο βρεγματικά. Το είδος των 

εξοστώσεων και η συμμετρική τους θέση, αποκλείουν κάθε πιθανότητα 

παθολογικής προέλευσης. Ο ερευνητής υποθέτει ότι πρόκειται για «μυητική 

χειρουργική», με άλλα λόγια για μια βάρβαρη τελετουργική επέμβαση στο τριχωτό 

της κεφαλής η οποία ερέθισε το υποκείμενο οστό, δημιουργήθηκε υποπεριοστική 

φλεγμονή και προκλήθηκε οστική αντίδραση και δημιουργία των εξοστώσεων.47

  

  ΔΔ..  ΗΗ  ΑΑΠΠΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗ  
  

  ιι..  ΖΖωωγγρρααφφιικκήή  

  ΣΣττιιςς  ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς  ττωωνν  αανναακκττόόρρωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  

σσυυννααννττοούύμμεε  ππλλήήθθοοςς  ααννθθρρώώππιιννωωνν  μμοορρφφώώνν..  ΣΣυυννήήθθωωςς  οοιι  εειικκοοννιιζζόόμμεεννεεςς  μμοορρφφέέςς  

εείίννααιι  εεννττυυππωωσσιιαακκέέςς..  ΟΟιι  ΜΜιιννωωίίττεεςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  ζζωωγγρρααφφίίζζοοννττααςς  ττιιςς  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττοο  

δδηημμόόσσιιοο  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκόό  ββίίοο,,  ττιιςς  εειικκόόννεεςς  ααππόό  ττηη  θθάάλλαασσσσαα  κκααιι  ττηη  φφύύσσηη,,  ττιιςς  ππααλλλλόόμμεεννεεςς  

ααππόό  κκίίννηησσηη  ήή  ττιιςς  ββρριισσκκόόμμεεννεεςς  σσεε  σσττάάσσηη  κκυυμμααιιννόόμμεεννηηςς    ααοορριισσττίίααςς  μμοορρφφέέςς,,  

αακκοολλοουυθθοούύσσαανν  σσττααθθεερροούύςς  ττεεχχννοοττρροοππιικκοούύςς  κκααννόόννεεςς  ααπποοδδίίδδοοννττααςς  ττιιςς  μμοορρφφέέςς  

ππεερρίίπποουυ  μμεε  ττοονν  ίίδδιιοο  ττρρόόπποο..99

  ΜΜεελλεεττώώννττααςς  ττιιςς  εειικκόόννεεςς  ααυυττέέςς,,  πποουυ  μμεε  ττόόσσηη  χχάάρρηη,,  μμααςς  ααπποοδδίίδδοουυνν  ττοο  

φφεευυγγααλλέέοο  κκααιι  ττηη  ρρεευυσσττήή  κκίίννηησσηη,,  ββλλέέπποομμεε  νναα  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  σσττααθθεερρήή  ααννττίίλληηψψηη  

σσυυμμμμεεττρρίίααςς,,  λλεεππττήή  ππααρρααττηηρρηηττιικκόόττηητταα  κκααιι  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  ααννααττοομμιικκώώνν  ααννααλλοογγιιώώνν..  

ΔΔοοθθέέννττοοςς  όόττιι  σσττηηνν  ππααρρααδδοοσσιιαακκήή  ζζωωγγρρααφφιικκήή  οο  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς  ππρροοββάάλλλλεειι  σσττιιςς  εειικκόόννεεςς  

τταα  σσυυννααιισσθθήήμμαατταα  ττοουυ,,  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  ττοουυ,,  κκααιι  ττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττοουυ,,  ππρρέέππεειι  νναα  

σσυυμμππεερράάννοομμεε  όόττιι  οοιι  ζζωωγγρράάφφοοιι  ττηηςς  ΜΜιιννωωιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  δδεενν  ήήτταανν  ααππλλώώςς  άάττοομμαα  μμεε  

ττυυχχααίίοο  ττααλλέέννττοο  ααλλλλάά  άάττοομμαα  μμεε  πποολλλλέέςς  κκααλλλλιιττεεχχννιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς  κκααιι  εεμμππεειιρρίίεεςς..  

ΦΦααίίννεεττααιι  αακκόόμμαα  όόττιι  εείίχχαανν  μμεελλεεττήήσσεειι  ιιδδιιααίίττεερραα  ττοο  ααννθθρρώώππιιννοο  σσώώμμαα  πποουυ  σσυυχχννάά  

έέββλλεεππαανν  γγυυμμννόό  μμέέσσαα  σσττιιςς  ππααλλααίίσσττρρεεςς  κκααιι  ττοουυςς  ααθθλληηττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς..  

ΠΠοολλλλάά  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  μμπποορροούύνν  νναα  ββγγοουυνν  ααππόό  ττηη  μμεελλέέττηη  ττωωνν  

ππρροοσσωωπποογγρρααφφιιώώνν..  ΟΟ  ττρρόόπποοςς  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  χχρρωωμμάάττωωνν  εείίννααιι  ααππλλόόςς  κκααιι  

σσυυμμββααττιικκόόςς..  ΟΟιι  άάννδδρρεεςς  ααπποοδδίίδδοοννττααιι  μμεε  κκόόκκκκιιννοο  κκααιι  οοιι  γγυυννααίίκκεεςς  μμεε  λλεευυκκόό  χχρρώώμμαα..99  

ΤΤαα  φφυυσσιιοογγννωωμμιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  μμοοιιάάζζοουυνν  σσττιιςς  ααννδδρριικκέέςς  κκααιι  γγυυννααιικκεείίεεςς  μμοορρφφέέςς..  

ΣΣυυννήήθθωωςς  τταα  ππρρόόσσωωππαα  εείίννααιι  ζζωωγγρρααφφιισσμμέένναα  ααππόό  τταα  ππλλάάγγιιαα((pprrooffiill))..  ΙΙδδιιααίίττεερρηη  

εεννττύύππωωσσηη  ππρροοκκααλλοούύνν  τταα  μμάάττιιαα  πποουυ  ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  μμεεγγααλλύύττεερραα  ααππόό  ττοο  κκααννοοννιικκόό  

σσεε  κκααττάά  μμέέττωωπποο  σσυυννήήθθωωςς  ααππεειικκόόννιισσηη  ((ffaass))..  ΑΑυυττήή  ηη  ππααρράάδδοοξξηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  
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ππρροοσσώώπποουυ,,  πποουυ  φφααίίννεεττααιι  νναα  μμηηνν  έέγγιιννεε  ααππόό  ααδδυυννααμμίίαα  ττοουυ  κκααλλλλιιττέέχχννηη  ααλλλλάά  ααππόό  

εεππιιλλοογγήή,,  κκααττααφφέέρρννεειι  νναα  δδώώσσεειι  ααμμεεσσόόττηητταα  σσττιιςς  μμοορρφφέέςς  κκααιι  εευυκκοολλόόττεερρηη  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  

ττοουυ  ππααρρααττηηρρηηττήή..    

ΠΠααρρααττηηρρώώννττααςς  ττιιςς  ππρροοσσωωπποογγρρααφφίίεεςς  ττιιςς  ΚΚννωωσσοούύ  δδιιααππιισσττώώννοομμεε  όόττιι  ηη  

κκυυρρίίααρρχχηη  ττάάσσηη  ττηηςς    εεπποοχχήήςς,,  όόσσοονν  ααφφοορράά    ττηηνν  ααππεειικκόόννιισσηη  ττοουυ  ααιισσθθηηττιικκάά  ιιδδεεώώδδοουυςς  

εείίννααιι  έένναα  ππρρόόσσωωπποο    κκυυρρττόό  μμεε  κκααννοοννιικκόό  ττοο  άάννωω  χχεείίλλοοςς,,  μμεε  ααννααδδίίππλλωωσσηη  ττοουυ  κκάάττωω  

χχεείίλλοουυςς  κκααιι  έέννττοοννηη  κκααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκήή  ττηηνν  γγεεννεειιοοχχεειιλλιικκήή  ααύύλλαακκαα  πποουυ  σσχχηημμααττίίζζεεττααιι..  

ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ααυυττάά  μμααςς  υυππεεννθθυυμμίίζζοουυνν  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  οοδδοοννττιικκήήςς  ααννωωμμααλλίίααςς  ΙΙΙΙ  ττάάξξηηςς  

κκααττάά  AAnnggllee  22ηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  όόππωωςς  εείίννααιι  γγννωωσσττόό  ηη  ττρριιγγωωννιικκήή  

αακκρροολλοοφφίίαα  ττοουυ  άάννωω  ππααρρεειιαακκοούύ  φφύύμμααττοοςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  άάννωω  γγοομμφφίίοουυ  εειισσέέρρχχεεττααιι  

σσττηηνν  εεγγγγύύςς  ππααρρεειιαακκήή  ααύύλλαακκαα  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  κκάάττωω  γγοομμφφίίοουυ  κκααιι  οοιι  άάννωω  ππλλάάγγιιοοιι  ττοομμεείίςς  

ααπποοκκλλίίννοουυνν  χχεειιλλιικκάά  κκααιι  εεφφιιππππεεύύοουυνν  ττωωνν  κκεεννττρριικκώώνν..  ΤΤαα  ππρρόόσσθθιιαα  δδόόννττιιαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  

σσεε  υυππεερρσσύύγγκκλλιισσηη..4141

  ΠΠααρρααττηηρρώώννττααςς  ττώώρραα  ττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  ααππόό  τταα  ππλλάάγγιιαα  ββλλέέπποομμεε  

όόττιι  ττοο  μμέέττωωπποο  έέχχεειι  εελλααφφρράά  κκλλίίσσηη  ππρροοςς  τταα  ππίίσσωω,,  ηη  μμύύττηη  ππρροοέέχχεειι,,  τταα  χχεείίλληη  εειισσέέχχοουυνν  

κκααιι  ττοο  ππηηγγοούύννιι  εείίννααιι  μμεε  όόλλαα  εεκκεείίνναα  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  πποουυ  ααννααφφέέρρααμμεε..  ΕΕίίννααιι  έέννααςς  

ττύύπποοςς  πποουυ  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ  ααιιώώνναα  μμααςς  θθεεωωρρεείίττοο  ιιδδεεώώδδηηςς  σσττηη  δδυυττιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη..  

ΓΓιιααυυττόό  κκααιι  οο  EEvvaannss  οοννόόμμαασσεε  ‘‘’’ΠΠααρριιζζιιάάνναα’’’’((PPaarriisseennnnee))  ττηη  γγυυννααιικκεείίαα  μμοορρφφήή  πποουυ  

αανναακκάάλλυυψψεε  ττοο  11990033  κκααιι  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  μμεε  μμεεγγάάλλαα  μμάάττιιαα,,  κκααττσσααρράά  ββοοσσττρρυυχχοοεειιδδήή  

μμααλλλλιιάά,,  έέννττοονναα  κκόόκκκκιινναα  χχεείίλληη  κκααιι  εελλααφφρρώώςς  υυππεερρυυψψωωμμέέννηη  μμύύττηη,,  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

πποουυ  εεθθεεωωρροούύννττοο  ιιδδεεώώδδηη  ττοουυ  γγυυννααιικκεείίοουυ  κκάάλλοουυςς..33((ΕΕιικκ..  44))  

  

  

ιιιι..  ΓΓλλυυππττιικκήή  
    

    ΑΑππόό  τταα  ααξξιιοολλοογγόόττεερραα  δδεείίγγμμαατταα  γγλλυυππττιικκήήςς  ττηηςς  ΜΜιιννωωιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττοο  ρρυυττόό  

ττωωνν’’’’  θθεερριισσττώώνν’’’’  ήή  ‘‘’’ΛΛιικκμμηησσττήήρρωωνν’’’’  πποουυ  ββρρήήκκεε  οο  ΙΙττααλλόόςς  ΑΑρρχχααιιοολλόόγγοοςς  DDoorroo  LLeevvii  ..  

ΌΌππωωςς  ππεερριιγγρράάφφεειι  οο  ίίδδιιοοςς    <<<<  ΣΣττοο  δδοοχχεείίοο  ττωωνν    ΘΘεερριισσττώώνν  ήή  ΛΛιικκμμηησσττήήρρωωνν,,  οοιι  

μμοορρφφέέςς  εειικκοοννίίζζοοννττααιι  ππρροοφφίίλλ..  ΤΤοο  ππρρόόσσωωπποο  εείίννααιι  κκααθθααρρόό,,  δδιιααγγρράάφφοοννττααιι  κκααλλάά  οοιι  

σσιιααγγόόννεεςς,,  τταα  ζζυυγγωωμμααττιικκάά  οοσσττάά,,  ηη  ππρροοεεξξοοχχήή  ττωωνν  μμήήλλωωνν  ττηηςς  ππααρρεειιάάςς  κκααιι  ττοο  μμόόλλιιςς  

ααιισσθθηηττόό  κκοοίίλλωωμμαα  γγύύρρωω  ααππόό  τταα  χχεείίλληη  πποουυ  εείίννααιι  οορρααττόό  σστταα  ήήρρεεμμαα  ππρρόόσσωωππαα  κκααιι  

ππεερριισσσσόόττεερροο  εεμμφφααννέέςς  σστταα  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  γγεελλοούύνν  κκααιι  εεννττεελλώώςς  εεκκσσεεσσηημμαασσμμέέννοο  σσεε  

εεκκεείίννοουυςς  πποουυ  ττρρααγγοουυδδοούύνν..  ΕΕππίίσσηηςς  δδιιααγγρράάφφεεττααιι  κκααλλάά  ηη  μμύύττηη  μμεε  ττοουυςς  θθοολλοοεειιδδεείίςς  

ρρώώθθωωννεεςς,,  ττοο  δδίίκκηηνν  ααμμυυγγδδάάλλοουυ  μμάάττιι  πποουυ  εείίννααιι  εεννσσφφηηννωωμμέέννοο  μμέέσσαα  σσττηηνν  κκόόγγχχηη  κκααιι  

τταα  ππρροοέέχχοονντταα  υυππεερρόόφφρρυυαα  ττόόξξαα..  
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ΠΠάάννττοοττεε  εείίννααιι  ττοοννιισσμμέέννοο  ττοο  ππρροοέέχχοονν  όόγγκκωωμμαα  ττηηςς  μμαασσττοοεειιδδοούύςς  ααπποοφφύύσσεεωωςς  

ππίίσσωω  ααππόό  ττοο  ααυυττίί    κκααιι    ηη  εεμμππίίεεσσηη  μμεεττααξξύύ  ααυυττήήςς  κκααιι  ττιιςς  ρρίίζζααςς  ττοουυ  ζζυυγγωωμμααττιικκοούύ  

ττόόξξοουυ..                    

ΣΣττοονν  ττρράάχχηηλλοο  εείίννααιι  δδηηλλωωμμέέννοοιι  μμεε  εεππιιμμέέλλεειιαα  οοιι  δδυυοο  

σσττεερρννοοκκλλεειιδδοομμαασσττοοεειιδδεείίςς  κκααιι    ηη  ππρρόόσσθθιιαα  ααύύλλαακκαα  μμεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  κκααιι  ττηηςς  ππρροοεεξξοοχχήήςς    

ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα,,  ιιδδίίωωςς  σσττηη  μμοορρφφήή  πποουυ  ηηχχεείί  ττοο  σσεείίσσττρροο  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  

ττρρααγγοουυδδήήσσεειι..  ΣΣττοο  σσττήήθθοοςς,,  όότταανν  εείίννααιι  κκααττάά  μμέέττωωπποο,,  ββλλέέπποομμεε  ππρροοςς  τταα  ππάάννωω  ττηηνν  

ππεερρίίμμεεττρροο  ττωωνν  κκλλεείίδδωωνν,,  ττοουυςς  δδύύοο  θθωωρραακκιικκοούύςς  πποουυ  σσχχηημμααττίίζζοουυνν  ππρροοςς  τταα    κκάάττωω  

μμιιαα  ππρροοέέχχοουυσσαα  δδιιόόγγκκωωσσηη,,  εεννώώ  ββααθθμμιιααίίαα  κκααττααλλήήγγοουυνν  σστταα  ππλλάάγγιιαα  σσττοουυςς  

δδεελλττοοεειιδδεείίςς    μμυυςς  κκάάττωω  ααππόό  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς    ππααρρααττίίθθεεττααιι    οο  ττέέννοοννττααςς  ττοουυ  

δδιικκέέφφααλλοουυ........>>>>  4545  ((ΕΕιικκ..  66))  

  ΔΔεενν  έέχχοομμεε  πποολλλλάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  μμααςς  δδιιααφφωωττίίζζοουυνν  γγιιαα  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  ττωωνν  

ΜΜιιννωωιιττώώνν,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ααννααττοομμίίαα  ττωωνν  εεσσωωττεερριικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττοουυ  ααννθθρρωωππίίννοουυ  

σσώώμμααττοοςς..  ΩΩσσττόόσσοο      υυππάάρρχχοουυνν  οορριισσμμέένναα  ααξξιιόόλλοογγαα    κκααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  εευυρρήήμμαατταα  

πποουυ  μμπποορροούύμμεε  νναα  δδιιεερρεευυννήήσσοομμεε..  ΤΤέέττοοιιοο  εεύύρρηημμαα  εείίννααιι  ττοο  κκααρρδδιιόόσσχχηημμοο  φφυυλλαακκττόό  

πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  κκααττάά    ττιιςς  αανναασσκκααφφέέςς  ττηηςς  ΙΙττααλλιικκήήςς  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς  σσττηηνν  ΑΑγγ..  

ΤΤρριιάάδδαα  ττοο  11990044..  ΤΤηηνν  οομμοοιιόόττηητταα    όόμμωωςς  ττοουυ  φφυυλλαακκττοούύ  ττηηςς  ΑΑγγ..  ΤΤρριιάάδδααςς  μμεε  ττοο  

αακκρριιββέέςς  σσχχήήμμαα  ττιιςς  κκααρρδδιιάάςς  δδεενν  ττηηνν  έέχχοουυνν  τταα  σσηημμεερριιννάά..  ΠΠααρρααττηηρρώώννττααςς  

ππρροοσσεεκκττιικκάά  ττοο  εεύύρρηημμαα  ααυυττόό  ββλλέέπποομμεε  όόττιι  ααπποοδδίίδδεεττααιι  μμεε    αακκρρίίββεειιαα  κκααιι  ρρεεααλλιισσμμόό  ηη  

αακκρριιββήήςς  μμοορρφφήή  ττηηςς  κκααρρδδιιάάςς    μμεε  ττοο  ααοορρττιικκόό  ττόόξξοο  κκααιι  τταα  σσττεεφφααννιιααίίαα  ααγγγγεείίαα..  ΤΤοουυςς  

κκααρρδδιιαακκοούύςς  ααυυττοούύςς    σσχχηημμααττιισσμμοούύςς  οο  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς  ττοουυςς  ααππέέδδωωσσεε  μμεε  έέρρπποουυσσεεςς  

ζζωωιικκέέςς  μμοορρφφέέςς  ((έένναα  φφίίδδιι,,  μμιιαα  ααρράάχχννηη,,  κκααιι  έένναα  σσκκοορρππιιόό))  ααφφήήννοοννττααςς  μμααςς  νναα  

ααννττιιλληηφφθθοούύμμεε  όόττιι  ηη  κκααρρδδιιάά  ττηη  ΜΜιιννωωιικκήή  εεπποοχχήή    εείίχχεε  μμιιαα  θθέέσσηη  κκέέννττρροουυ  ττηηςς  ζζωωήήςς,,  

ααπποοττεελλοούύσσεε  έέμμββλληημμαα  ττωωνν  ππααθθώώνν  κκααιι  σσυυννθθλλιιββόότταανν  ααππόό  έέρρπποουυσσεεςς  κκααιι  υυπποοχχθθόόννιιεεςς  

δδυυννάάμμεειιςς..  99

    ΣΣττιιςς  θθεεϊϊκκέέςς  μμοορρφφέέςς  ππααρρααττηηρροούύμμεε  όόττιι  τταα  ααννααττοομμιικκάά  μμόόρριιαα  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  

ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  κκααττάά  κκααννόόνναα  μμεε  ττεελλεειιόόττηητταα..  ΙΙδδιιααίίττεερραα  σσττηη    ‘‘’’ΘΘεεάά  ααππόό  ττοο  ΓΓάάζζιι’’’’  

ππααρρααττηηρροούύμμεε  όόττιι  οο  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς  έέχχεειι    ππεεττύύχχεειι  νναα  ααπποοδδώώσσεειι  μμεε  άάρριισσττοο  ττρρόόπποο  τταα  

ιιδδιιααίίττεερραα  ααννααττοομμιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  μμύύττηηςς55..  ((ΕΕιικκ..  55))      
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Ειικκ..  44::  HH  ΠΠααρριισσιιννήή  
Ειικκ.. 55::  ΗΗ  ΘΘεεάά  ττοουυ  ΓΓααζζίίοουυ 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ  

ΤΤΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΟΟΥΥ  
αα..ΑΑννωω  όόψψηη  κκρρααννίίοουυ  

ββ..ΟΟππίίσσθθιιαα  όόψψηη  κκρρααννίίοουυ  

γγ..ΚΚάάττωω  όόψψηη  κκρρααννίίοουυ  

δδ..ΠΠρρόόσσθθιιαα  όόψψηη  κκρρααννίίοουυ  

εε..ΠΠλλάάγγιιαα  όόψψηη  κκρρααννίίοουυ  

ζζ..ΗΗ  κκάάττωω  γγννάάθθοοςς  
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ΠΠEEPPIIΓΓPPAAΦΦHH  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  KKPPAANNIIOOYY  --  

AANNΘΘPPΩΩΠΠOOMMEETTPPIIKKAA  ΣΣHHMMEEIIAA  
  
ΣΣ’’  ααυυττόό  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττοοιιχχεείίαα  εεκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  

σσυυννήήθθεειιςς  ααννααττοομμιικκέέςς  ππεερριιγγρρααφφέέςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  γγννωωρρίίζζεειι  κκααννεείίςς  γγιιαα  ττέέττοοιιοουυ  

εείίδδοουυςς    μμεελλέέττεεςς..  

Η θέση αναφοράς για τη μελέτη του κρανίου είναι η οριζόντια θέση 

(horizontal or orbitomeatal plane) με βάση τη γραμμή της Φρανκφούρτης που 

καθιερώθηκε από το Γερμανικό Aνθρωπολογικό συνέδριο του 1882 στην 

Φρανκφούρτη της Γερμανίας. 56,105, 108

H γραμμή αυτή περνά από το άνω όριο του έξω ακουστικού πόρου και το 

κατώτερο όριο του οφθαλμικού κόγχου και ταιριάζει απόλυτα με το φυσιολογικό 

οριζόντιο πλάνο κεφαλιού όρθιου ανθρώπου με το βλέμμα στραμμένο κατευθείαν 

μπροστά σε κάθετο καθρέπτη. 

Aνάλογα με την κατάσταση του προς εξέταση κρανίου έχουν καθιερωθεί 

διεθνώς ορισμένοι χαρακτηρισμοί. 

CRANIUM: Oταν είναι ολόκληρο το κρανίο μαζί με την κάτω γνάθο. Στη 

βιβλιογραφία χρησιμοποιείται και η λέξη ‘’cranial’’ εφόσον το κρανίο είναι σε πάρα 

πολύ καλή κατάσταση αλλά και η λέξη ‘’skull’’. 

CALVARIUM: Oταν λείπει μόνο η κάτω γνάθος από το κρανίο. Oρισμένοι 

συγγραφείς τα κρανία αυτής της κατηγορίας τα χαρακτηρίζουν με τη λέξη 

‘’Cranium’’. 

CALVARIA: Oταν έχομε μόνο τα οστά του εγκεφαλικού κρανίου, χωρίς τα 

οστά του προσώπου.  

CALVA: Oταν υπάρχουν μόνο τα οστά του θόλου, ενώ απουσιάζουν τα 

οστά της βάσης. Για τα κρανία αυτά χρησιμοποιείται και ο όρος ‘’Calotte’’. 

Aφού διαπιστωθεί η κατάσταση του κρανίου, γίνεται η περιγραφή του από 

διάφορες πλευρές που είναι και αυτές τυποποιημένες διεθνώς. 

NORMA VERTICALIS: Eίναι η κατακόρυφη θέση στην οποία 

περιγράφεται το κρανίο,   όταν παρατηρείται από πάνω (ANΩ OΨH TOY 

KPANIOY). 
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NORMA LATERALIS: Eίναι η πλάγια θέση (είτε αριστερά, είτε δεξιά) από 

την οποία μπορούμε να περιγράψομε το προφίλ του κρανίου και να πάρομε 

κρανιόγραμμα (ΠΛAΓIA OΨH TOY KPANIOY). 

NORMA BASALIS: Eίναι η θέση που παρατηρούμε τη βάση του κρανίου 

από κάτω (KATΩ OΨH TOY KPANIOY). 

NORMA OCCIPITALIS:  Eίναι η θέση που παρατηρούμε την οπίσθια 

επιφάνεια του κρανίου (OΠIΣΘIA OΨH TOY KPANIOY). 

NORMA FRONTALIS:  Eίναι η θέση που παρατηρούμε την πρόσθια 

επιφάνεια του κρανίου (ΠPOΣΘIA OΨH TOY KPANIOY).57,108,113

  

α. Ανω όψη κρανίου 
TTοο  κκρρααννίίοο  έέχχεειι  σσυυννήήθθωωςς  ωωοοεειιδδέέςς  σσχχήήμμαα  εεππιισσκκοοπποούύμμεεννοο  ααππόό  ππάάννωω..  

H ραφή ανάμεσα στα δυο βρεγματικά οστά λέγεται οβελιαία ραφή. 

Aνάμεσα στο μετωπιαίο και βρεγματικά λέγεται στεφανιαία ραφή και ανάμεσα στα 

βρεγματικά και το ινιακό είναι η λαμβδοειδής ραφή. Tο οβελιαίο και το στεφανιαίο 

επίπεδο έχουν πάρει το όνομα τους από τις αντίστοιχες ραφές. Tο σημείο 

συνάντησης της οβελιαίας και της στεφανιαίας ραφής λέγεται βρέγμα (Bregma, b) 

και είναι η θέση της πρόσθιας πηγής που είναι μεμβρανώδης στα παιδιά. Tο 

σημείο συνάντησης της οβελιαίας με τη λαμβδοειδή ραφή λέγεται λάμδα (lambda, 

l) και είναι η θέση της οπίσθιας πηγής. 

Tο υψηλότερο σημείο του κρανίου όταν το κρανίο είναι σε οριζόντιο 

επίπεδο λέγεται κορυφή (Apex apx) και βρίσκεται στην οβελιαία ραφή λίγα 

εκατοστά πίσω από το βρέγμα. Λίγα εκατοστά μπροστά από το λάμδα ένα μικρό 

αγγειακό άνοιγμα το βρεγματικό τρήμα βρίσκεται μερικές φορές στη μια ή και στις 

δυο πλευρές της οβελιαίας ραφής. Σπανίως είναι αρκετά μεγάλο και φέρει την 

εξερχόμενη φλέβα. 

AAξξιιόόλλοογγαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  άάννωω  όόψψηηςς  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  εείίννααιι::  

1.Tο σχήμα του κρανίου. Mπορούμε να διακρίνομε επτά είδη 

κρανίων: Tο ελλειψοειδές, το πενταγωνοειδές, το ρομβοειδές, το ωοειδές, 

το σφηνοειδές, το σφαιροειδές και το βιρσοειδές. 

2.Bρέγμα (Bregma b). Eίναι το σημείο ένωσης της οβελιαίας με τη 

στεφανιαία ραφή. 

3.Λάμδα (Lambda l). Tο σημείο ένωσης της οβελιαίας με τη 

λαμβδοειδή ραφή. 
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4.Kορυφή (Apex apx). Tο υψηλότερο σημείο του κρανίου, όταν το 

κρανίο είναι τοποθετημένο σε οριζόντιο επίπεδο (H γραμμή της 

Φρανκφούρτης να είναι οριζόντια). 

5.Oβέλλιον (Obelion). Eίναι το μεταξύ των δυο βρεγματικών 

τραυμάτων λείο τρήμα της οβελιαίας ραφής.  

  

β.Οπίσθια όψη κρανίου 
H πίσω επιφάνεια του κρανίου συντίθεται από μέρος των βρεγματικών 

οστών, το ινιακό οστού και το μαστοειδές τμήμα του κροταφικού  οστού. H 

οβελιαία και λαμβδοειδής ραφή συναντώνται στο λάμδα το κατώτερο άκρο της 

λαμβδοειδούς ραφής συναντά την οβελιομαστοειδή και την  ινιομαστοειδή σε ένα 

σημείο γνωστό σαν αστέριο (Asterion ast). 

H ινιομαστοειδής ραφή διαχωρίζει το ινιακό οστού από το μαστοειδές 

τμήμα του κροταφικού οστού. Συχνά δίπλα στη ραφή αυτή υπάρχουν τα 

μαστοειδή τρήματα που φέρουν εξερχόμενες φλέβες. Στη μέση γραμμή του 

ινιακού οστού υπάρχει τραχεία προεξοχή που λέγεται έξω ινιακό όγκωμα και 

βρίσκεται στη μέση περίπου της απόστασης από το αστέριο μέχρι το ινιακό 

τρήμα. Xρησιμεύει για την πρόσφυση μυών και του αυχενικού συνδέσμου. 

Aριστερά και δεξιά του ογκώματος ευρίσκονται οι άνω αυχενικές γραμμές που 

πηγαίνουν προς τα κροταφικά οστά. Tο πιο προεξέχον σημείο του ινιακού 

ογκώματος λέγεται ινίο (inion i). 

AAξξιιόόλλοογγαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηη  οοππίίσσθθιιααςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  εείίννααιι::  

1.Aστέριο (Asterion Ast). Eίναι το σημείο της ένωσης των τριών 

ραφών: λαμβδροειδούς, οβελιομαστοειδούς και ινιομαστοειδούς. Συχνά στο 

σημείο αυτό υπάρχουν εμβόλιμα οστά. 

2.Oπισθοκρανίο  (op). Eίναι το περισσότερο προεξέχον σημείο του 

ινιακού οστού, βρίσκεται σχεδόν στο μέσον του και αντιστοιχεί στο σημείο 

όπου είναι προφανές ότι δεν είναι σταθερό σημείο. Για την εύρεση του 

παρατηρούμε από πλάγια το κρανίο και προσδιορίζομε το σημείο που 

προεξέχει, στη συνέχεια σημειώνομε με μολύβι πάνω στο ινιακό οστού 

έχοντας  οδηγό το κατακόρυφο (νοητό) επίπεδο. Mια άλλη περισσότερο 

απλή μέθοδος προσδιορισμού του σημείου είναι η ακόλουθη. 

Προσδιορίζομε το σημείο g (glabela) στη συνέχεια λαμβάνουνε με τη 

μέτρηση g-op, εφαρμόζοντας το ένα άκρο του οργάνου και σύροντας το 

άλλο άκρο πάνω στην επιφάνεια του ινιακού οστού μέχρι να λάβομε τη 

μεγαλύτερη τιμή της απόστασης  (g-op). 
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3.Iνίο (Inion i). Eίναι το περισσότερο προεξέχον σημείο του ινιακού 

επάρματος του ινιακού οστού. 

  

γγ..  ΚΚάάττωω  όόψψηη  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ 

ΤΤαα  σσηημμεείίαα  ττηηςς  κκάάττωω  εεππιιφφάάννεειιααςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  γγιιαα  ττηη  μμεελλέέττηη  μμααςς  

εείίννααιι..  

Oπίσθιο (opisthion, o) είναι το σημείο που βρίσκεται στο μέσο του 

οπισθίου χείλους του ινιακού τρήματος, είναι απέναντι από το βάσιο. 

Bάσιο (basion, ba). Σημείο που βρίσκεται στο μέσο του προσθίου χείλους 

του ινιακού τρήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις το χείλος του τρήματος έχει 

πάχος 1-2mm  και αποστρογγυλεμένα άκρα. Tότε επιλέγεται ως θέση το σημείο 

του μέσου του εσωτερικού ορίου του χείλους, που κοιτά κατευθείαν το αντίστοιχο 

σημείο του οπίσθιου χείλους (ο). 

Σταφύλιο (staphylion, sta). Σημείο της σκληράς υπερώας. Tο σημείο 

συνάντησης της μεσωυπερώϊας ραφής με το οπίσθιο χείλος της σκληράς 

υπερώας. 

Eνδογόμφιο (endomolare, enm). Eίναι το σημείο του έσω ορίου της 

κοιλότητας του δεύτερου γομφίου οδόντος. 

Alveolare (alv). Tο χαμηλότερο σημείο της αποφύσεως ανάμεσα στις 

κοιλότητες από τους δυο κεντρικούς κοπτήρες. 

Στομάτιον (Orale ol). Tο σημείο αυτό βρίσκεται στη μεσοϋπερώϊα ραφή 

και λίγο πιο πίσω από τη φατνιακή βάση των δύο κεντρικών τομέων. 

Σφηνοϊνιακή ραφή. Eίναι το σημείο συνένωσης του ινιακού με το 

σφηνοειδές. Eχει ιδιαίτερη σημασία για τον προσδιορισμό της ηλικίας του 

κρανίου. Συνοστεούται στα 16 περίπου χρόνια. 

Pαφές της υπερώας. Eίναι οι ραφές των τεσσάρων αποφύσεων που 

δημιουργούν την υπερώια και την κοπτική ραφή. Aνάλογα με τη σύγκλιση τους 

μπορούμε να βοηθήσομε για τον προσδιορισμό της ηλικίας του κρανίου. 

Σφαγιτιδικός βόθρος. Eίναι δίπλα στο ινιακό τρήμα. Συνήθως είναι πολύ 

μεγαλύτερος ο δεξιός.  

 

δ. Πρόσθια όψη του κρανίου 

H πρόσθια επιφάνεια του κρανίου περιλαμβάνει το μέτωπο, τους 

οφθαλμικούς κόγχους, τα ζυγωματικά οστά, τα οστά της εξωτερικής μύτης, την 

άνω και  κάτω γνάθο. 
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Τα σημεία με ιδιαίτερη σημασία είναι: 

Pιζορρίνιο (Nasion, n). Eίναι το σημείο που προσδιορίζεται από την τομή 

της μετωπορρινικής ραφής με το κατακόρυφο επίπεδο. Eίναι το υψηλότερο 

σημείο του προσώπου. Δεν προσδιορίζεται από τη μεσορρινική ραφή. 

Mεσόφρυο (Glabela, g). Tο πιο προεξέχον σημείο ανάμεσα στα 

υπερόφρυα τόξα όταν αναφερόμαστε στο μέσο οβελιαίο επίπεδο. 

Mετώπιο (Metopio, Mt). Tο σημείο του μετωπιαίου οστού που αντιστοιχεί 

στο μέσο της (νοητής) εγκάρσιας γραμμής των δυο μετωπιαίων επαρμάτων. 

Pινακάνθιο (Nasospivale, ns). Σχηματίζεται από τη γραμμή που ενώνει τα 

χαμηλότερα  όρια του απιοειδούς στομίου της μύτης με το κατακόρυφο επίπεδο. 

Περιοχή ρινικής άκανθας είναι το χαμηλότερο σημείο για τη μέτρηση του ύψους 

της μύτης. 

Πρόσθιο (Prosthion, pr). Eίναι το πιο προεξέχον σημείο στη φατνιακή 

απόφυση ανάμεσα στις κοιλότητες των δύο κεντρικών κοπτήρων της άνω 

γνάθου. Στο καλά διατηρημένο κρανίο είναι εμφανές. Eάν η φατνιακή απόφυση 

όμως έχει υποστεί φθορά είτε λόγω απώλειας των οδόντων κατά τη διάρκεια της 

ζωής είτε μετά το θάνατο, η ανεύρεση του προσθίου είναι δύσκολη και μόνο 

υποθετικά μπορεί να προσδιοριστεί. Eίναι το χαμηλότερο σημείο για τη μέτρηση 

του ύψους του άνω προσώπου. Δεν πρέπει να συγχέεται με το φατνιακό 

(alveolare, alv) σημείο. 

Φατνιακό (Alveolare, Alv). Eίναι το κατώτερο σημείο της φατνιακής 

απόφυσης της άνω γνάθου ανάμεσα στους δύο κεντρικούς κοπτήρες. 

Yπερκόγχιο (Supraorbitale, so). Tο σημείο του μετωπιαίου οστού που 

βρίσκεται πάνω από κάθε οφθαλμικό κόγχο και μάλιστα το ψηλότερο σημείο του. 

Tο σημείο αυτό βρίσκεται στο μετωπιαίο οστούν και χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση του ύψους του οφθαλμικού κόγχου. 

Kογχικό (Orbitale, or). Tο χαμηλότερο σημείο του κάτω χείλους του 

οφθαλμικού κόγχου. Mερικές φορές στο σημείο αυτό συναντώνται το ζυγωματικό 

οστούν με την άνω γνάθο. 

Mετωτογναθικό (Maxillofrontale, mf). Tο σημείο στο οποίο συναντάται η 

πρόσθια δακρυϊκή ακρολοφία με την μετωπογναθική ραφή. Mπορεί να συγχέεται 

με το δακρυϊκό (dacryon, d). 

Δακρυϊκό (dacryon, d). Eίναι το σημείο συνάντησης των ραφών μεταξύ 

του μετωπιαίου, άνω γνάθου και δακρυϊκού οστού. 

Mετωποζυγωματικό (ectocochion, ek). Tο σημείο που συναντώνται το 

μετωπιαίο και το ζυγωματικό. Tα δυο σύστοιχα σημεία δίδουν τη μέγιστη 

απόσταση του οφθαλμικού κόγχου. 
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Zύγωμα (Zygion, zy). Tο πιο εξωτερικό σημείο της ζυγωματικής 

απόφυσης. Tα σημεία αυτά (αντιδιαμετρικά) ορίζονται κατά τη μέτρηση με το 

όργανο μέτρησης (spreading capiler) σύροντας τις άκρες του πάνω στο 

ζυγωματικό τόξο μέχρι να βρούμε τη μέγιστη τιμή της απόστασης (μέγιστο πλάτος 

προσώπου). 

Zυγωματογναθικό (Zygomaxillare, zm). Tο κατώτερο σημείο της ραφής 

ανάμεσα στο ζυγωματικό και την άνω γνάθο.  

Eξωγόμφιο (ectomolare, ecm). Tο περισσότερο πλευρικό σημείο στην 

εξωτερική επιφάνεια της φατνιακής απόφυσης. Συνήθως βρίσκεται στο ύψος του 

δεύτερου γομφίου  και χρησιμεύει για τη μέτρηση του πλάτους της άνω γνάθου. 

Γνάθιο (Gnathion, gn). Eίναι το χαμηλότερο σημείο του προσωπικού 

κρανίου και βρίσκεται στο μέσο του κατώτερου χείλους της κάτω γνάθου. Eίναι το 

χαμηλότερο σημείο για τη μέτρηση του μορφολογικού ύψους  του προσώπου. 

Σχήμα ρινικών . Ανάλογα με το σχήμα που έχουν τα ρινικά κατά την 

επισκόπηση από μπροστά (παραλληλόγραμμο, τραπεζοειδές κ.λ.π) έχομε οκτώ 

τύπους (βλ. παράρτημα σελ. 153) 

Σχήμα απιοειδούς  στομίου. Ανάλογα με το σχήμα του απιοειδούς στομίου 

κατά την επισκόπηση από μπροστά (περισσότερο στρογγυλό ή περισσότερο 

απιοειδές) διακρίνονται τέσσερεις τύποι απιοειδούς στομίου(βλ. παράρτημα σελ. 

153).  

Alare (al). Tα περισσότερα πλευρικά σημεία του απιοειδούς στομίου. 

Oρίζονται κατά τη μέτρηση, ως τα σημεία που έχουν τη μεγαλύτερη  απόσταση 

μεταξύ τους στα πλάγια τοιχώματα του απιοειδούς στομίου. 

  

ε. Πλάγια όψη του κρανίου 
H πλάγια επιφάνεια του κρανίου περιλαμβάνει κυρίως το κροταφικό 

οστού, τον κροταφικό και τον υποκροτάφιο βόθρο. 

Τα σημεία και οι περιοχές του κρανίου που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη 

μελέτη μας είναι. 

Kορώνιο ή Στεφάνιο (Co ή St). Tο σημείο τομής της μετωποβρεγματικής 

ραφής με την κάτω κροταφική γραμμή. 

Eύριο (Eurion, Eu). Tα σημεία αυτά ευρίσκονται στην κροταφική γραμμή 

των βρεγματικών οστών δίδοντας το μεγαλύτερο πλάτος του κρανίου. Δεν είναι 

σταθερά σημεία και προσδιορίζονται με τη μέτρηση του μέγιστου πλάτους με τον 

ειδικό διαβήτη (spreading capiler). 
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Πόριο (Porion, po). Tο σημείο αυτό βρίσκεται πάνω από τον έξω 

ακουστικό πόρο. 

Πτέριο (pterion). Eίναι η περιοχή συνάντησης του βρεγματικού, του 

μετωπιαίου, του κροταφικού και της άνω γνάθου. Aνάλογα με τον τρόπο 

σύγκλησης των ραφών έχομε έξι τύπους. 

Σχήμα απιοειδούς στομίου από τα πλάγια. Aναφέρονται πέντε 

διαφορετικοί τύποι ανοίγματος απιοειδούς στομίου κατά την επισκόπηση του από 

τα πλάγια. 

Mετωποκροταφίδιο (frontotemporale). Eίναι το τελευταίο προς τα μπρος 

σημείο της άνω κροταφικής γραμμής και βρίσκεται στη ζυγωματική απόφυση του 

μετωπιαίου οστού. 

Γλήνιο (Glinio). Tο σημείο αυτό βρίσκεται ακριβώς στο μέσον της 

κροταφικής γλήνης.  

  

η. H  κάτω γνάθος 

Eίναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο οστούν από τα οστά του προσώπου, 

φέρει τα κάτω δόντια και διαρθώνεται με το κροταφικό οστούν. 

Στα έμβρυα και τα νεογνά αποτελείται από δύο ημιμόρια τα οποία 

συνενώνονται μπροστά με τη γενειακή σύμφυση (με συνδετικό ιστό). H σύμφυση 

αυτή συνοστεούται με συνδετικό ιστό στο πρώτο έτος της ζωής. 

Τα σημεία της κάτω γνάθου που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι: 

Kορώνιο (Coronion, Cr). Eίναι το υψηλότερο σημείο της κορωνοειδούς 

αποφύσεως και βρίσκεται στην άνω επιφάνεια του κονδύλου. 

Eξωγόμφιο (Ectomolare, ecm). Eίναι το μεσαίο σημείο του έξω ορίου της 

κοιλότητας του δεύτερου γομφίου. 

Eξωπρογόμφιο (Ectopraemolare, ecp). Eίναι το μεσαίο σημείο του έξω 

ορίου της κοιλότητας του πρώτου προγομφίου. 

Γώνιο (Gonion, go). Eίναι το σημείο της γωνίας της κάτω γνάθου. Tο 

σημείο συνάντησης του οριζοντίου επιπέδου (κάτω χείλους σώματος κάτω 

γνάθου και επίπεδου οπίσθιου χείλους του κλάδου της κάτω γνάθου). 

Yποφατνιακό (Infradentale, id). Eίναι το μεσαίο σημείο της εφαπτόμενης 

γραμμής του έξω ορίου των κοιλοτήτων των δύο κεντρικών κοπτήρων. 

Eνδοφατνιακό (Intradentale, itd). Eίναι το υψηλότερο σημείο της 

απόφυσης ανάμεσα στις κοιλότητες των δύο κεντρικών κοπτήρων. 

Πωγώνιο (Pogonion, pg). Eίναι το πιο προεξέχον σημείο του πώγωνος 

στο οβελιαίο επίπεδο. 
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Yποσυμφυσιακό (Subsymphyseale, ssy). Tο χαμηλότερο σημείο της 

σύμφυσης της κάτω γνάθου.  
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ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ    ΤΤΗΗΣΣ      ΑΑΠΠΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗΣΣ      

ΩΩΤΤΟΟΡΡΙΙΝΝΟΟΛΛΑΑΡΡΥΥΓΓΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ      ΠΠΑΑΘΘΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ      

ΣΣΕΕ        ΕΕΙΙΔΔΩΩΛΛΙΙΑΑ      ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΚΚΗΗΣΣ      ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΥΥ  

    
  ΑΑ..      ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ  
  

    ΤΤοο  υυλλιικκόό  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκεε  γγιιαα  ττοο  ππρρώώττοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  εείίννααιι  

εειιδδώώλλιιαα,,  άάλλλλεεςς  ααππεειικκοοννίίσσεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ααννττιικκεείίμμεενναα  κκααθθηημμεερριιννήήςς  χχρρήήσσηηςς  πποουυ  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττιιςς  ππρροοθθήήκκεεςς    ττωωνν  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  ΜΜοουυσσεείίωωνν  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  ((ΗΗρραακκλλεείίοουυ,,  

ΧΧααννίίωωνν,,  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ))..  ΕΕππίίσσηηςς  εεξξεεττάάσσττηηκκεε  κκααιι  μμέέρροοςς  υυλλιικκοούύ  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττιιςς  

ααπποοθθήήκκεεςς  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ..  ΤΤοο  υυλλιικκόό  ααυυττόό  έέχχεειι  ππρροοέέλλθθεειι  ααππόό  αανναασσκκααφφέέςς  

οοιικκιισσμμώώνν,,  ττάάφφωωνν  κκααιι  ιιεερρώώνν  κκοορρυυφφήήςς  ττηηςς  ΜΜιιννωωιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

ΕΕξξεεττάάσσττηηκκαανν::    
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11))  ΤΤαα  εειιδδώώλλιιαα  κκααιι  τταα  άάλλλλαα  γγλλυυππττάά  πποουυ  εείίννααιι  εεκκττεεθθεειιμμέένναα  σσττιιςς  ππρροοθθήήκκεεςς  ττωωνν  

ΜΜοουυσσεείίωωνν  ΗΗρραακκλλεείίοουυ,,  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ,,  ΧΧααννίίωωνν  ((ππεερρίίπποουυ  110000  σσυυννοολλιικκάά))  κκααιι  

εειιδδώώλλιιαα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττιιςς  ααπποοθθήήκκεεςς  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  ((ππεερρίίπποουυ  5500  

σσυυννοολλιικκάά))  

22))ΤΤοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς  ττηηςς  ΚΚννωωσσσσοούύ  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΗΗρραακκλλεείίοουυ,,  

ααννάάγγλλυυφφεεςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ααγγγγεείίωωνν  κκααιι  ππααρραασσττάάσσεειιςς  σσεε  σσααρρκκοοφφάάγγοουυςς..    

  

33))  ΑΑννττιικκεείίμμεενναα  κκααθθηημμεερριιννήήςς  χχρρήήσσηηςς  ααππόό  τταα  ππααρρααππάάννωω  ΜΜοουυσσεείίαα..  

  

    

  ΒΒ..        ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΣΣ    
  ΜΜεελλεεττήήσσααμμεε  ππααρρααττηηρρώώννττααςς  κκααττααρρχχήήνν  τταα  εεκκθθέέμμαατταα  ((εειιδδώώλλιιαα,,  γγλλυυππττάά,,  

ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς,,  κκ..λλ..ππ))  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττιιςς  ππρροοθθήήκκεεςς  ττωωνν  ΜΜοουυσσεείίωωνν..  ΣΣτταα  εευυρρήήμμαατταα  

πποουυ  χχρρεειιάάσσθθηηκκεε  ιιδδιιααίίττεερρηη  μμεελλέέττηη,,  εεφφόόσσοονν  ήήτταανν  δδυυννααττόόνν,,  μμεεττααφφέέρρθθηηκκαανν  ααππόό  ττοονν  

εεκκθθεεσσιιαακκόό  χχώώρροο  σσεε  εειιδδιικκόό  μμεελλεεττηηττιικκόό  χχώώρροο  όόπποουυ  μμεελλεεττήήθθηηκκαανν  ααννααλλυυττιικκάά..  ΗΗ  

μμεελλέέττηη  έέγγιιννεε  μμεε  φφυυσσιικκόό  φφωωττιισσμμόό  μμεε  άάμμεεσσηη  όόρραασσηη  κκααιι  όόρραασσηη  μμεε  μμεεγγεεθθυυννττιικκόό  φφαακκόό  

σστταα  σσηημμεείίαα  πποουυ  χχρρεειιααζζόότταανν  λλεεππττοομμεερρήήςς  ππααρρααττήήρρηησσηη..  ΕΕγγιιννεε  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  

δδιιαασσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  εειιδδωωλλίίωωνν  κκααιι  ααδδρρήή  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  ααννααλλοογγιιώώνν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  

σσώώμμααττοοςς  πποουυ  ππααρρίίσστταανναανν..  ΚΚααττόόππιινν    φφωωττοογγρρααφφήήθθηηκκαανν  ααππόό  δδύύοο  ππλλεευυρρέέςς  τταα  

εειιδδώώλλιιαα  σστταα  οοπποοίίαα  υυππήήρρχχεε  υυπποοψψίίαα  όόττιι  ππααρρίίσστταανναανν  κκάάπποοιιαα  ππάάθθηησσηη..  

ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  έέγγιιννεε  δδιιεερρεεύύννιισσηη  ττωωνν  ββιιββλλιιοογγρρααφφιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  γγιιαα  τταα  

εειιδδώώλλιιαα  πποουυ  ππααρροουυσσίίααζζαανν  εεννδδιιααφφέέρροονν  ξξεεκκιιννώώννττααςς  ααππόό  ττοο  ηημμεερροολλόόγγιιοο  ττηηςς  

αανναασσκκααφφήήςς..    

ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ααυυττοούύ  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  ααννααγγννωωρρίίσσττηηκκαανν  οοιι  ππααθθήήσσεειιςς  

σστταα  έέξξιι  εειιδδώώλλιιαα  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ππααρραακκάάττωω..  

ΓΓιιαα  ττοο  υυλλιικκόό  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  εεκκττεεθθεειιμμέέννοο  ξξεεκκιιννήήσσααμμεε  ττηηνν  έέρρεευυνναα  μμααςς  

μμεελλεεττώώννττααςς  τταα  ηημμεερροολλόόγγιιαα  ττωωνν  αανναασσκκααφφώώνν    κκααιι  εεππιιλλεεκκττιικκάά  μμεελλεεττήήσσααμμεε  οορριισσμμέένναα    

κκιιββώώττιιαα  σστταα  οοπποοίίαα  εείίχχααμμεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  όόττιι  ππεερριιεείίχχαανν  εεννδδιιααφφέέρροονντταα  εευυρρήήμμαατταα..  ΗΗ  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααυυττήή  ήήτταανν  ααρρκκεεττάά  δδύύσσκκοολληη  κκααιι  σσυυχχννάά  ααννααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή,,  γγιιααττίί  σσττοο  

ηημμεερροολλόόγγιιοο  ττηηςς  αανναασσκκααφφήήςς  σσυυννήήθθωωςς  ήήτταανν  λλίίγγαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  δδιιννόότταανν  γγιιαα  τταα  

εειιδδώώλλιιαα  ήή  τταα  ααννττιικκεείίμμεενναα  πποουυ  ααννααζζηηττοούύσσααμμεε..  

ΣΣεε    ααυυττόό    ττοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  ββρρέέθθηηκκεε  κκααιι  ττοο  ππήήλλιιννοο  ννεεφφρροοεειιδδέέςς  δδοοχχεείίοο..    

  

  ΓΓ..    ΕΕΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
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ΗΗ  σσυυννήήθθεειιαα  ττηηςς  έέκκφφρραασσηηςς  ττηηςς  ππίίσσττηηςς,,  ττηηςς  εευυγγννωωμμοοσσύύννηηςς  ήή  ττοουυ  ααιιττήήμμααττοοςς  

ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  ππρροοςς  ττοουυςς  ΘΘεεοούύςς  μμεε  ααννααθθήήμμαατταα    φφααίίννεεττααιι  όόττιι  ήήτταανν  ααρρκκεεττάά  

δδιιααδδεεδδοομμέέννηη  κκααττάά  ττοουυςς  ΜΜιιννωωιικκοούύςς  χχρρόόννοουυςς..  ΠΠλλήήθθοοςς  ααννααθθηημμάάττωωνν  έέχχοουυνν  ββρρεεθθεείί  

σστταα  ιιεερράά  κκοορρυυφφήήςς  κκααιι  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκήήςς  λλααττρρεείίααςς  ττωωνν  

ΘΘεεώώνν..  ΕΕίίννααιι  ββέέββααιιοο  όόττιι  όόλλαα  ααυυττάά  εείίχχαανν  κκάάπποοιιαα  σσυυμμββοολλιικκήή  σσηημμαασσίίαα..  ΣΣεε  πποολλλλάά  ααππόό  

ααυυττάά  εεύύκκοολλαα  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  κκααιι  οο  σσκκοοππόόςς  ττοουυ  κκααλλλλιιττέέχχννηη,,  σσεε  άάλλλλαα  

ππάάλλιι  υυππάάρρχχεειι  δδυυσσκκοολλίίαα  νναα  δδιιαασσααφφηηννιισσττεείί  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  υυγγεείίααςς  πποουυ  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  

σσττοο  εειιδδώώλλιιοο..    ΣΣτταα  εειιδδώώλλιιαα  πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  μμεε  ττηη  μμεελλέέττηη  ααυυττήή  ηη  ππάάθθηησσηη  πποουυ  

ααππεειικκοοννίίζζοουυνν,,  δδεενν  εείίχχεε  δδοοθθεείί  μμέέχχρριι  ττώώρραα  εερρμμηηννεείίαα  γγιιαα  ττοο  ττιι  ππααρριισσττάάννοουυνν..  

  

                                                                  ΕΕ  ιι  δδ  ώώ  λλ    ιι  οο    11      

  

  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  εειιδδώώλλιιοο  ααππόό  εελλεεφφααννττοοσσττοούύνν  πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  ττοο  11991155  ααππόό  

ττοονν  ααρρχχααιιοολλόόγγοο    ΣΣ..  ΞΞααννθθοουυδδίίδδηη    κκααττάά  ττηηνν  αανναασσκκααφφήή  ττωωνν  θθοολλωωττώώνν  ττάάφφωωνν  ττοουυ  

ΠΠλλάάττααννοουυ  ττηηςς  ΜΜεεσσσσααρράάςς  ..  ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  εεκκττεεθθεειιμμέέννοο  σσεε  ππρροοθθήήκκηη  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  

ΗΗρραακκλλεείίοουυ  μμεε  ααρριιθθμμόό  222299..  ΘΘεεωωρρεείίττααιι    όόττιι    κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκεε  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

ΠΠρρωωττοομμιιννωωιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ((22550000  --  22000000    ππ..ΧΧ  ))..  

    ΤΤοο  εειιδδώώλλιιοο  ππααρριισσττάάννεειι  ααννθθρρώώππιιννηη  μμοορρφφήή,,  ππιιθθααννώώςς  ααννδδρριικκήή,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  

ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  κκααλλάά  ττοο  κκεεφφάάλλιι  κκααιι  οο  κκοορρμμόόςς  χχωωρρίίςς    άάκκρραα..  ΕΕχχεειι  σσυυννοολλιικκόό  ύύψψοοςς  44,,88  

ccmm  κκααιι  ππλλάάττοοςς  22,,33  ccmm  σσττοουυςς  ώώμμοουυςς..  

      ΣΣττοο  εειιδδώώλλιιοο  υυππάάρρχχεειι    μμιιαα  αασσυυμμμμεεττρρίίαα  ττωωνν  δδύύοο  ηημμιιμμοορρίίωωνν  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  

μμεε  μμίίαα  εελλααφφρράά  ππττώώσσηη  ττηηςς  γγωωννίίααςς  ττοουυ  μμααττιιοούύ  κκααιι  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς  ααρριισσττεερράά,,  εειικκόόνναα  

πποουυ  ππααρρααττηηρροούύμμεε  σσττηη  μμοοννόόππλλεευυρρηη  ππααρράάλλυυσσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ννεεύύρροουυ..  ΜΜιικκρρήή  

εείίννααιι  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  ηη  αασσυυμμμμεεττρρίίαα  ααυυττήή  νναα  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  λλάάθθοοςς  ττοουυ  κκααλλλλιιττέέχχννηη,,  

ααφφοούύ  όόππωωςς  φφααίίννεεττααιι  ττοο  εειιδδώώλλιιοο  εείίννααιι  κκαατταασσκκεευυαασσμμέέννοο  μμεε  μμεεγγάάλληη  ππρροοσσοοχχήή  ααππόό  

έέμμππεειιρροο  κκααλλλλιιττέέχχννηη..  ΟΟ  ίίδδιιοοςς  οο  ααρρχχααιιοολλόόγγοοςς  ττηηςς  αανναασσκκααφφήήςς  σσηημμεειιώώννεειι  όόττιι  ττοο  

εειιδδώώλλιιοο  εείίννααιι  ‘‘’’εεππιιμμεελλώώςς  εειιρργγαασσμμέέννοο’’’’    χχωωρρίίςς  νναα  δδίίννεειι  κκααμμίίαα  εερρμμηηννεείίαα  γγιιαα  ττηηνν  

αασσυυμμμμεεττρρίίαα  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζεειι..  

    ΗΗ  εεννττυυππωωσσιιαακκήή  κκλλιιννιικκήή  εειικκόόνναα  κκααιι  ηη  ααππόόττοομμηη  εειισσββοολλήή  ττηηςς    ππάάθθηησσηηςς  

χχωωρρίίςς  νναα  υυππάάρρχχεειι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  εεμμφφααννήήςς  ααιιττίίαα  ((αακκόόμμαα  κκααιι  σσήήμμεερραα  ττιιςς  

ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  φφοορρέέςς  δδεενν  ββρρίίσσκκοομμεε  ττηηνν  ααιιττίίαα    ττηηςς  ππάάθθηησσηηςς  ααυυττήήςς))  δδηημμιιοουυρργγοούύσσεε  

πποολλλλάά  εερρωωττηημμααττιικκάά..  ΑΑκκόόμμαα  ττοο  όόττιι  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  ήήτταανν  πποολλύύ  σσοοββααρρήή,,  

σσυυννοοδδεευυόόμμεεννηη  ααππόό  ππααρρααλλύύσσεειιςς  κκααιι  άάλλλλωωνν  σσηημμεείίωωνν  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς  ήή    κκααιι  θθάάννααττοο,,  

όότταανν  ήήτταανν  κκεεννττρριικκοούύ  ττύύπποουυ,,    δδιικκααιιοολλοογγεείί  ααππόόλλυυτταα  ττηηνν  ααφφιιέέρρωωσσηη  ααννααθθηημμάάττωωνν  

σσττοουυςς  ΘΘεεοούύςς..((ΕΕιικκ..  77))  
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                                                                            ΕΕ  ιι  δδ  ώώ  λλ    ιι  οο    22  

  

    ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  εειιδδώώλλιιοο  πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  σσττοο  ιιεερρόό  κκοορρυυφφήήςς  ττοουυ  ΠΠιισσκκοοκκέέφφααλλοουυ  

ΣΣηηττεείίααςς  ααππόό  ττοονν  ααρρχχααιιοολλόόγγοο  ΝΝιικκόόλλααοο  ΠΠλλάάττωωνναα  ττοο  11995522    κκααιι  θθεεωωρρεείίττααιι  

ΜΜεεσσοομμιιννωωιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ππρροοθθήήκκηη  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  μμεε  

ααρριιθθμμόό  99772200..  ΕΕιικκοοννίίζζεεττααιι  ππιιθθααννώώςς  μμιιαα  ααννδδρριικκήή  μμοορρφφήή  κκααιι  έέχχεειι  ύύψψοοςς  44  εεκκ..  κκααιι  

ππλλάάττοοςς  11,,99  εεκκ..    

        ΣΣττοο  εειιδδώώλλιιοο  ππααρριισσττάάννεεττααιι  μμόόννοο  ηη  κκεεφφααλλήή  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ππααρρααττηηρροούύμμεε  μμιιαα  

αασσυυμμμμεεττρρίίαα  ττωωνν  δδύύοο  ηημμιιμμοορρίίωωνν  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  πποουυ  ααφφοορράά  κκυυρρίίωωςς  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  

ττοουυ  μμααττιιοούύ,,  ττηηςς  ππααρρεειιάάςς  κκααιι  ττηη  γγωωννίίαα  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς..  ΗΗ  εειικκόόνναα  ααυυττήή,,  όόππωωςς  κκααιι  ττοο  

εειιδδώώλλιιοο  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  εειικκόόννααςς,,  ττααιιρριιάάζζεειι  μμεε  ππάάρρεεσσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ννεεύύρροουυ  

ππεερριιφφεερριικκοούύ  ττύύπποουυ..((ΕΕιικκ..88))  

  

                                                                      

ΕΕ  ιι  δδ  ώώ  λλ    ιι  οο      33  

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  εειιδδώώλλιιοο  πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  σσττηηνν  ΑΑκκρρόόπποολληη  ττηηςς  ΓΓόόρρττυυννααςς  σσεε  

αανναασσκκααφφήή  ττηηςς  ΙΙττααλλιικκήήςς  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκήήςς  σσχχοολλήήςς  κκααιι  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκεε  

ππεερρίίπποουυ  ττοονν  66οο  ήή  77οο  ππ..ΧΧ..  ααιιώώνναα..  ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  μμεε  ααρριιθθμμόό  

1111227799..  ΤΤοο  σσυυννοολλιικκόό  ττοουυ  ύύψψοοςς  εείίννααιι  1133,,55  εεκκ..  κκααιι  ττοο  ππλλάάττοοςς  ττοουυ  33,,88  εεκκ..    

ΤΤοο  εειιδδώώλλιιοο  εείίννααιι  ααππόό  κκεερρααμμιικκόό  υυλλιικκόό..  ΤΤοο  ββαασσιικκόό  ττοουυ  σσχχήήμμαα  έέχχεειι  

δδιιααμμοορρφφωωθθεείί  ααννάάγγλλυυφφαα  εεννώώ  οορριισσμμέένναα  σσττοοιιχχεείίαα,,  όόππωωςς  τταα  μμάάττιιαα,,  ττοο  σσττόόμμαα,,  τταα  

μμααλλλλιιάά  κκααιι  τταα  δδάάκκττυυλλαα  εείίννααιι  ζζωωγγρρααφφιισσμμέένναα  μμεε  μμααύύρροο  κκααιι  κκααφφέέ  χχρρώώμμαα..  

ΣΣττοο  εειιδδώώλλιιοο  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  έένναα  άάττοομμοο  πποουυ  μμοοιιάάζζεειι  μμεε  γγυυννααίίκκαα  ((όόππωωςς  

φφααίίννεεττααιι  ααππόό  τταα  μμααλλλλιιάά,,  ττοο  σσττήήθθοοςς  κκααιι  ττηηνν  εεννδδυυμμαασσίίαα))..  ΈΈττσσιι  όόππωωςς  εείίννααιι  

κκαατταασσκκεευυαασσμμέέννοο,,  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  μμιιαα  αασσυυμμμμεεττρρίίαα  ττόόσσοο  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  

άάννωω  άάκκρρωωνν..  ΚΚααττάά  ττηηνν  ααννααλλυυττιικκήή  εεξξέέτταασσηη  ττοουυ  εειιδδωωλλίίοουυ  ππααρρααττηηρροούύμμεε  εεμμφφααννήή  

ππττώώσσηη  ττηηςς  γγωωννίίααςς  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς  ααρριισσττεερράά  εεννώώ  σστταα  άάννωω  άάκκρραα  έέχχοουυμμεε  ππττώώσσηη  ττοουυ  

δδεεξξιιοούύ  ώώμμοουυ  κκααιι  ττοουυ  δδεεξξιιοούύ  χχεερριιοούύ  κκααιι  ααννύύψψωωσσηη  ττοουυ  ααρριισσττεερροούύ  ώώμμοουυ  κκααιι  ττοουυ  

ααρριισσττεερροούύ  χχεερριιοούύ..  

ΗΗ  εειικκόόνναα  ααυυττήή  ττηηςς  ππττώώσσηηςς  ττηηςς  γγωωννίίααςς  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς  κκααιι  ηη  αασσυυμμμμεεττρρίίαα  ττοουυ  

υυπποολλοοίίπποουυ  σσώώμμααττοοςς  ττααιιρριιάάζζεειι  μμεε    εειικκόόνναα  εεγγκκεεφφααλλιικκοούύ  εεππεειισσοοδδίίοουυ  πποουυ  έέχχεειι  

ππρροοκκααλλέέσσεειι  κκεεννττρριικκοούύ  ττύύπποουυ  ππααρράάλλυυσσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ννεεύύρροουυ  κκααιι  ηημμιιππλληηγγίίαα  

ττοουυ  ηημμιιμμοορρίίοουυ  ττοουυ  υυπποολλοοίίπποουυ  σσώώμμααττοοςς..((ΕΕιικκ..  99))      
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    ΕΕ  ιι  δδ  ώώ  λλ    ιι  οο      44  

  

      ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  εειιδδώώλλιιοο  πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΤΤρριιάάδδαα  ττοο  11990033  σσεε  

αανναασσκκααφφέέςς  ττηηςς  ΙΙττααλλιικκήήςς  ααρρχχααιιοολλοογγιικκήήςς  σσχχοολλήήςς  κκααιι  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκεε  

κκααττάά  ττηηνν  ΥΥσσττεερροομμιιννωωιικκήή  ππεερρίίοοδδοο    ΙΙΙΙΙΙ    ((11440000  --  11110000  ππ..ΧΧ  ))..  ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ππρροοθθήήκκηη    

ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  μμεε  ααρριιθθμμόό  33009988..  ΕΕχχεειι  ύύψψοοςς  77,,55  εεκκ..  κκααιι  ππλλάάττοοςς  22,,77  εεκκ..  κκααιι  

σσώώζζεεττααιι  ηη  κκεεφφααλλήή  κκααιι  οο  ττρράάχχηηλλοοςς..  ΔΔεενν  ττεελλεειιώώννεειι  οομμααλλάά  κκααιι  φφααίίννεεττααιι  νναα  

σσυυννεεχχιιζζόότταανν  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  σσώώμμαα  ττοο  οοπποοίίοο  όόμμωωςς  έέχχεειι  σσππάάσσεειι..    

                  ΣΣττοο  εειιδδώώλλιιοο  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  ηη  κκεεφφααλλήή    κκααιι  οο  ττρράάχχηηλλοοςς..  ΣΣττηηνν  ααρριισσττεερρήή  

ττρρααχχηηλλιικκήή  χχώώρραα,,    σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  δδιιόόγγκκωωσσηη  ιιδδιιααίίττεερραα  

ττοοννιισσμμέέννηη..  ΗΗ  εειικκόόνναα  ααυυττήή  φφέέρρννεειι  σσττηη  σσκκέέψψηη  ττοουυ  εειιδδιικκοούύ  ττρρεείίςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  

ννοοσσηημμάάττωωνν::  ττιιςς  φφλλεεγγμμοοννέέςς,,  ττιιςς  σσυυγγγγεεννεείίςς  ββρρααγγχχιιαακκέέςς  κκύύσσττεειιςς  κκααιι  τταα    

ννεεοοππλλάάσσμμαατταα..  ΠΠιιοο  ππιιθθααννέέςς  ααιιττίίεεςς  ττηηςς  δδιιόόγγκκωωσσηηςς  σσεε  ααυυττόόνν  ττοο  ννέέοο  ήή  μμεεσσήήλλιικκαα  

άάννθθρρωωπποο  ππρρέέππεειι  νναα  θθεεωωρρήήσσοομμεε  ττηη  φφλλεεγγμμοοννήή  ήή  ττηη  σσυυγγγγεεννήή  κκύύσσττηη..  ΌΌππωωςς  εείίννααιι  

γγννωωσσττόό  οοιι  φφλλεεγγμμοοννέέςς  ττηηνν  εεπποοχχήή  εεκκεείίννηη  ήήτταανν  μμεεγγάάλλοο  ππρρόόββλληημμαα  κκααιι  ηη  ππιιοο  σσυυχχννήή  

ααιιττίίαα  θθααννάάττοουυ..  ΩΩσσττόόσσοο  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοκκλλεειισσττεείί  κκααιι  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  ττηηςς  

λλεεμμφφααδδεεννιικκήήςς  ππρροοσσββοολλήήςς  ννεεοοππλλαασσμμααττιικκήήςς  ννόόσσοουυ  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκάάλλεεσσεε  ττοο  

θθάάννααττοο  σσττοο  εειικκοοννιιζζόόμμεεννοο  άάττοομμοο..((ΕΕιικκ..  1100))  
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ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  εειιδδώώλλιιοο  πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  σσττοο  ιιεερρόό  κκοορρυυφφήήςς  ττοουυ  ΓΓιιοούύχχτταα  ττοο  

11997777  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχααιιοολλόόγγοο  κκ..  ΚΚααρρέέττσσοουυ  κκααιι  θθεεωωρρεείίττααιι  ΥΥσσττεερροομμιιννωωιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ..ΕΕίίννααιι  εεκκττεεθθεειιμμέέννοο  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  μμεε  ααρριιθθμμόό  2211992288..  

ΑΑππεειικκοοννίίζζεεττααιι  μμόόννοο  ηη  κκεεφφααλλήή  κκααιι  έέχχεειι  ύύψψοοςς  33,,66  εεκκ..  κκααιι  ππλλάάττοοςς  11,,77  εεκκ..    

ΣΣττοο  εειιδδώώλλιιοο  εειικκοοννίίζζεεττααιι  ηη  κκεεφφααλλήή  ααττόόμμοουυ  ππιιθθααννόόνν  ααννδδρρόόςς  πποουυ  φφέέρρεειι  μμιιαα  

σσχχιισσμμήή  σσττοο  ππρρόόσσωωπποο  σσχχήήμμααττοοςς    UU      πποουυ  ξξεεκκιιννάάεειι  ααππόό  ττοο  έένναα  μμάάττιι  ππεερρννάάεειι  κκάάττωω  

ααππόό  ττηη  μμύύττηη  κκααιι  κκααττααλλήήγγεειι  σσττοο  άάλλλλοο  μμάάττιι..  ΗΗ  εειικκόόνναα  ααυυττήή  μμααςς  θθυυμμίίζζεειι  ττηηνν  

ααμμφφοοττεερρόόππλλεευυρρηη  σσχχιισσττίίαα  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  πποουυ  εείίννααιι  μμιιαα  σσππάάννιιαα  σσυυγγγγεεννήήςς  

δδιιααμμααρρττίίαα..  ΗΗ  σσππααννιιόόττηητταα  ττηηςς  ππάάθθηησσηηςς  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  ττεερρααττώώδδηηςς  εεμμφφάάννιισσηη  ττοουυ  

ααττόόμμοουυ  ααυυττοούύ  ββρρήήκκεε  ττρρόόπποο  νναα  ααππααθθααννααττιισσττεείί  μμεε  ττοο  εειιδδώώλλιιοο  ααυυττόό..((ΕΕιικκ..1111))  
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ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  εειιδδώώλλιιοο  πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΤΤρριιάάδδαα  ττοο  11990033  σσεε  

αανναασσκκααφφέέςς  ττηηςς  ΙΙττααλλιικκήήςς  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκήήςς  σσχχοολλήήςς  κκααιι  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκεε  

κκααττάά  ττηηνν  ΥΥσσττεερροομμιιννωωιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  ΙΙΙΙΙΙ..  ΕΕίίννααιι  εεκκττεεθθεειιμμέέννοο  σσττιιςς  ππρροοθθήήκκεεςς  ττοουυ  

ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  μμεε  ααρριιθθμμόό  33008866..  ΤΤοο  σσυυννοολλιικκόό  ττοουυ  ύύψψοοςς  εείίννααιι  1100  εεκκ..  κκααιι  έέχχεειι  

ππλλάάττοοςς  σσττοο  κκεεφφάάλλιι  44,,88  εεκκ..  

      ΣΣττοο  εειιδδώώλλιιοο  ααυυττόό  ππααρριισσττάάννεεττααιι  ηη  κκεεφφααλλήή  κκααιι  οο  ττρράάχχηηλλοοςς  μμεε  ππρροοττεεττααμμέέννηη  

κκααιι  ττοοννιισσμμέέννηη  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα  κκααιι  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς..  ΤΤοο  ιιδδιιααίίττεερροο  κκααιι  ααξξιιόόλλοογγοο  

εεύύρρηημμαα  σσττοο  εειιδδώώλλιιοο  ααυυττόό  εείίννααιι  όόττιι  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  λλάάρρυυγγγγαα  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  

ττρρααχχεείίααςς  υυππάάρρχχοουυνν  κκάάπποοιιεεςς  οορριιζζόόννττιιεεςς  γγρρααμμμμέέςς  κκάάθθεεττεεςς  ππρροοςς  ττηηνν  ττρρααχχεείίαα  πποουυ  

ππρροοφφααννώώςς  σσυυμμββοολλίίζζοουυνν  τταα  ηημμιικκρρίίκκιιαα    ττηηςς..  ΤΤοο  εεύύρρηημμαα  ααυυττόό  ττοο  θθεεωωρροούύμμεε  ιιδδιιααίίττεερραα  

σσηημμααννττιικκόό,,  όόχχιι  γγιιααττίί  ααννααδδεειικκννύύεειι  κκάάπποοιιαα  ππααθθοολλοογγιικκήή  κκααττάάσστταασσηη,,  ααλλλλάά  γγιιααττίί  δδεείίχχννεειι  

όόττιι  οο  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς  πποουυ  κκαατταασσκκεεύύαασσεε  ττοο  εειιδδώώλλιιοο  γγννώώρριιζζεε  ττηηνν  κκρριικκοοεειιδδήή  εεμμφφάάννιισσηη  

ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  ((EEιικκ..  1122))  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          ΕΕιικκ..  1100  ::  ΕΕιιδδώώλλιιοο  44                                                                                                    ΕΕιικκ..  1111  ::ΕΕιιδδώώλλιιοο  55  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  7799



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
                                                                                        ΕΕιικκ..1122::  ΕΕιιδδώώλλιιοο  66  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  8800



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

ΠΠήήλλιιννοο  ννεεφφρροοεειιδδέέςς  δδοοχχεείίοο

 

  
  

Πήλινο δοχείο νεφροειδούς σχήματος, βρέθηκε σε  ανασκαφή Μινωικού 

οικισμού των Αρχανών από τον Αρχαιολόγο κ.Σακελλαράκη. Εχει διαστάσεις 32 Χ 

13 εκατοστά. Βλέποντας αυτό το δοχείο αναγνωρίζομε το νεφροειδές που τόσο 

ευρέως χρησιμοποιείται σήμερα στην Ιατρική. Περισσότερα στοιχεία από 

αρχαιολογικής πλευράς που να ερμηνεύουν τη χρήση του δεν έχομε. Το σχήμα 

του δοχείου, το νοσολογικό πρότυπο της εποχής που ήταν οι γαστρεντερίτιδες και 

τα δωμάτια με την πιθανή χρήση σαν αναρρωτήρια μας φέρνουν στο νου τη 

χρήση του δοχείου ως νοσηλευτικού βοήθηματος. Το ημικυκλικό σχήμα του 

δοχείου που περιβάλλει το στόμα, όταν το φέρει κανείς κοντά στο πρόσωπο, 

εξυπηρετεί πολύ για την απομάκρυνση των συχνών εμέτων των ασθενών.(Eικ. 

13) 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  VV  
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟ  
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ΑΑ..  ΤΤΟΟ      ΣΣΚΚΕΕΛΛΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ        ΥΥΛΛΙΙΚΚOO  

 

Το υλικό της μελέτης μας είναι 85 κρανία που έχουν βρεθεί από 

ανασκαφές νεκροταφείων ή μεμονωμένων τάφων Μινωικής περιόδου. 

Τα 43 από αυτά, που φυλάσσονται στη βίλα «ΑΡΙΑΔΝΗ», προέρχονται 

αποκλειστικά από το νεκροταφείο του Φουρνίου Αρχανών. Στο Φουρνί Αρχανών 

λειτούργησε κατά τους Μινωικούς χρόνους ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία 

της εποχής εκείνης. Η ύπαρξη του νεκροταφείου στο λόφο Φουρνίου 

αποκαλύφθηκε τυχαία το 1965 και ανασκάπτεται μέχρι σήμερα από τον 

αρχαιολόγο κ.Σακελλαράκη.30 Από τις ανασκαφές αυτές έχουν αποκαλυφθεί 

πολλοί σκελετοί και άλλα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Τα περισσότερα από 

τα σκελετικά ευρήματα δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσαν να μελετηθούν 

και να εξαχθούν ακριβή επιστημονικά συμπεράσματα. Επιλέξαμε 43 κρανία που 

ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση, και στα οποία μπορέσαμε να καταγράψομε την 

πλειοψηφία των μετρήσεων και των ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών.  

Η δεύτερη ομάδα κρανίων (42 κρανία) φυλάσσονται στο Μουσείο 

Ηρακλείου και προέρχονται από ανασκαφές του Ξανθουδίδη, και του Hood στην 

Κνωσό και στον Πλάτανο Μεσσαράς.  

Τόσο το νεκροταφείο του Φουρνίου Αρχανών όσο και της Κνωσού 

λειτούργησαν  αποκλειστικά ως νεκροταφεία κατά τη διάρκεια της Μινωικής 

εποχής. Τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι το νεκροταφείο στο Φουρνί 

Αρχανών άρχισε να λειτουργεί στα μέσα της Προανακτορικής περιόδου 

(Πρωτομινωική ΙΙ) δηλαδή γύρω στο 2400 π.Χ.29,30 Παρόμοια δεδομένα ισχύουν 

και για την Κνωσό,17 αλλά και για τους τάφους της Μεσσαράς48. Τα νεκροταφεία 

αυτά λειτούργησαν μέχρι το τέλος της μετανακτορικής περιόδου ( περί το 1100 

π.Χ.). Μετά την περίοδο αυτή άλλαξαν τα ταφικά έθιμα και επικράτησε και στην 

Κρήτη το έθιμο της καύσης των νεκρών για τα επόμενα 200 χρόνια.   
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Τα κρανία που επιλέξαμε για μελέτη, από πλευράς αρτιότητας ανήκαν 

στην κατηγορία Calvarium (είναι πλήρες το κρανίο που λείπει μόνο η κάτω 

γνάθος). Τις άλλες κατηγορίες Calvaria (κρανίο με τα οστά του εγκεφαλικού 

κρανίου, χωρίς τα οστά του προσώπου) και Calva (κρανίο με τα οστά του θόλου 

μόνο) δεν τα συμπεριλάβαμε στη μελέτη μας επειδή τα στοιχεία που θα παίρναμε 

από αυτά θα ήταν πολύ λίγα. Η κατάστασή των κρανίων, που έχουν βρεθεί σε 

ανασκαφές, είναι κατά κανόνα άσχημη. Χαρακτηριστικό είναι ότι παλαιότερα τα 

κρανία δεν εθεωρούντο ιδιαίτερο αρχαιολογικό εύρημα και κατά συνέπεια δεν 

είχαν καλή μεταχείριση και συντήρηση. Κατά τη μελέτη μας ασχοληθήκαμε 

ιδιαίτερα με το θέμα του καθαρισμού των κρανίων. Εκτός από τις συμβατικές 

μεθόδους αναπτύχθηκε μια νέα μέθοδος καθαρισμού των κρανίων με Excimer 

Laser. Σε ορισμένα δύσκολα και λεπτά σημεία που χρειαζόταν ιδιαίτερη μελέτη και 

ο καθαρισμός ήταν αδύνατος με συμβατικές μεθόδους, μόνο με τη λεπτομερή 

δράση του Laser έγινε πλήρης αποκάλυψη των οστικών δομών του κρανίου. 

            

                      Β. Η ΜΕΘΟΔΟΣ 
Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για τη μελέτη των κρανίων είναι αυτή που 

αναφέρεται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για παρόμοιες μελέτες.105-126 Στη 

μελέτη μας μελετήσαμε συγχρόνως μετρικά και μη μετρικά στοιχεία του κρανίου 

και χρησιμοποιήσαμε εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους και σύγχρονα μέσα 

μελέτης, τα ενδοσκόπια (εύκαμπτο και άκαμπτο) και τον αξονικό τομογράφο. Η 

διαδικασία της μελέτης έγινε με βάσει το πρωτοκόλλο μελέτης που είχε συνταχθεί. 

Τα βήματα αναλύονται παρακάτω: 

Β1. Προσδιορισμός του φύλου του κρανίου 

Β2. Προσδιορισμός της ηλικίας του κρανίου 

Β3. Καταγραφή χαρακτηριστικών που συσχετίζονται με τη φυλή 

Β4. Μέτρηση ανθρωπομετρικών διαμέτρων του κρανίου 

Β5. Καταγραφή μη μετρικών ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών 

     Β6. Οδοντολογική μελέτη 

     Β7. Μελέτη εσωτερικών χώρων του κρανίου με τη χρήση 

ενδοσκοπίων 

Β8. Ακτινολογικός έλεγχος κρανίου 

Β9.Μελέτη ιδιαιτέρων ευρημάτων. Ανατομικές παραλλαγές . Παθολογικά  

   ευρήματα 
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                                      ΒΒ11  ..  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  
  

Ο προσδιορισμός του φύλου του κάθε κρανίου έγινε βάσει 18 

περιγραφικών και μορφολογικών στοιχείων, 5 μετρικών και του τύπου των Giles 

& Elliot.110,111

ΟΟ  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττοουυ  φφύύλλοουυ  ααφφοορράά  ππάάνντταα  κκρρααννίίαα  εεννηηλλίίκκωωνν  ((σστταα  

ππααιιδδιιάά  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  ττοο  φφύύλλοο  ααππόό  ττοο  κκρρααννίίοο))..  

ΣΣεε  πποολλλλάά  κκρρααννίίαα  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοοςς  οο  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττοουυ  φφύύλλοουυ  ήή  εεππεειιδδήή  

υυππήήρρχχαανν  εελλλλιιππήή  σσττοοιιχχεείίαα  λλόόγγωω  ττηηςς  κκαακκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς  δδιιααττήήρρηησσηηςς  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  

ήή  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυςς  δδεενν  ήήτταανν  εεννττεελλώώςς  σσααφφήή..  ΤΤαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά,,  οοιι  

μμεεττρρήήσσεειιςς  κκααιι  οο  ττύύπποοςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν  εείίννααιι  τταα  ππααρραακκάάττωω::  

ιι..  ΠΠεερριιγγρρααφφιικκάά  κκααιι  μμοορρφφοολλοογγιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

1) Υπερόφρυα τόξα 

2) Ζυγωματικά τόξα 

3) Μαστοειδείς αποφύσεις 

4) Βάθος διγαστορικής αύλακας 

5)     Έξω ινιακά ογκώματα 

6) Πάχος υπέρ και υποκόγχιου χείλους 

7) Βρεγματικά ογκώματα 

8) Μετωπιαία ογκώματα 

9) Μετωπιαία ραφή 

10) Φαρυγγικά στόμια ρινικών χοανών 

11) Μετωπιαίος τύπος κρανίου 

12) Βρεγματικός τύπος κρανίου 

13) Σχήμα κρανίου 

14)  Σχήμα υπερώας 

15) Θόλος κρανίου 

16) Πολυπλοκότητα ραφών 

17) Σχήμα οφθαλμικών κογχών 

Ο βαθμός της ανάπτυξης ή ο τύπος κάθε χαρακτηριστικού που 

αναφέρθηκε σχετίζονται με το φύλο του κρανίου. Ετσι, εκτιμώντας όλα τα 

χαρακτηριστικά μαζί προσδιορίζομε το φύλο του κρανίου. 

Τα πρώτα έξι χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με το βαθμό 

ανάπτυξης τους είναι ίσως τα σημαντικότερα και τα πιο χαρακτηριστικά. Ετσι, 

όταν είναι καλά αναπτυγμένα, αμέσως διακρίνει κανείς ότι πρόκειται για 

ανδρικό κρανίο. Αντίθετα αν δεν είναι καλά αναπτυγμένα και το υπερκόγχιο και 

υποκόγχιο χείλος είναι λεπτό πρόκειται γιά γυναικείο κρανίο. Τα βρεγματικά και 



τα μετωπιαία ογκώματα είναι πιο αναπτυγμένα συνήθως στις γυναίκες. Τη 

μετωπιαία ραφή τη συναντάμε πιο συχνά στους άνδρες. Τα φαρυγγικά στόμια 

των ρινικών χοανών είναι στενώτερα και ταπεινότερα στις γυναίκες. Ο 

μετωπιαίος τύπος κρανίου χαρακτηρίζει τα γυναικεία κρανία ενώ ο βρεγματικός 

τα ανδρικά. Ως προς το σχήμα του κρανίου, στους άνδρες είναι πιο 

σφαιροειδές. Η υπερώα είναι πιο θολωτή στους άνδρες. Ο θόλος του κρανίου 

είναι πιο επίπεδος στις γυναίκες. Οι ραφές στα ανδρικά κρανία είναι πιο 

πολυπλοκες απο ό,τι στα γυναικεία. Οι οφθαλμικοί κόγχοι στις γυναίκες έχουν 

υποστρόγγυλο σχήμα και δίδουν την εντύπωση ότι απέχουν περισσότερο.  

  

ιιιι  ..  ΜΜεεττρριικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

1) Προσθοπίσθια διάμετρος (g - op) 

2) Εγκάρσια διάμετρος (Εu - Eu) 

3) Ανώτερος προσωπικός δείκτης 

4)     Ρινικός δείκτης 

5) Δείκτης ινιακού τρήματος 

Οι τιμές των παραπάνω μετρικών στοιχείων των κρανίων συγκρίνονται 

με το μέσο όρο των τιμών άλλων εργασιών και αντίστοιχα κατατάσσονται τα 

κρανία. 

ιιι.  Τύπος των Giles & Elliot: 

• + 1,16 x [μεσόφρυο - οπισθοκράνιο (g-op)].............................. 

• +1,66 x [βάσιο - ριζορρίνιο (ba-n)]........................................... 

• +3,98 x [διαζυγωματική (zy-zy)]............................................. 

• +1,00 x [βάσιο - πρόσθιο (ba-pr)]............................................ 

• _1,54 x [πρόσθιο - ριζορρίνιο (pr-n)]........................................ 

ΣΥΝΟΛΟ                          ........................................ 

Αν ο τύπος μας δώσει τιμή μικρότερη από το 89.112 αυτό σημαίνει 

ότι το κρανίο ανήκε σε γυναίκα, ενώ αν η τιμή  είναι μεγαλύτερη, το κρανίο 

ανήκε σε άνδρα.  

Οι τρείς ομάδες των στοιχείων που εξετάζονται κατατάσσουν με 

αρκετά μεγάλη ακρίβεια στο σωστό φύλο τα κρανία. Σε περίπτωση που δεν 

συμφωνούν και οι τρείς ομάδες κριτηρίων για κάποιο κρανίο, αυτό 

κατατάσσεται σε μία τρίτη ομάδα, αδιευκρινίστου φύλου. Σε αυτή την ομάδα 

ανήκουν τα παιδικά κρανία αλλά και άλλα κρανία με οριακά χαρακτηριστικά. 
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ΒΒ22..  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΟΟΥΥ  
Για τον προσδιορισμό της ηλικίας, που είχε ο άνθρωπος κατά το θάνατό 

του, εξετάζονται η συνοστέωση που είχαν υποστεί οι ραφές του κρανίου και της 

υπερώας, η ανατολή των δοντιών για τα νέα άτομα καθώς και η αποτριβή που 

είχαν υποστεί αυτά σε πιο προχωρημένες ηλικίες. Στη μελέτη μας ο 

προσδιορισμός στα περισσότερα κρανία ενηλίκων έγινε με προσέγγιση ± 5 

χρόνια. Στην παιδική ηλικία και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον η φατνιακή 

απόφυση της άνω γνάθου ο προσδιορισμός γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια από 

τα δόντια που έχουν ανατείλει. Η μελέτη έγινε με παρατήρηση του κρανίου και 

σύγκριση των ευρημάτων της με τους παρακάτω πίνακες. 

  

ιι..  ΟΟιι  ρρααφφέέςς  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  

Συνοστέωση ραφών θόλου 

1. Μετωπιαία ραφή...........................................(6ο έτος) 

2. Στεφανιαία ραφή (Σ).....................................(25ο - 35ο έτος) 

3. Οβελιαία ραφή (Ο).........................................(25ο - 40ο έτος) 

4. Λαβδοειδής (Λ)..............................................(35ο - 45ο έτος) 

5. Μαστοινιακή ραφή (Μ)...................................(45ο - 80ο έτος) 

6. Πτέριο (Π)......................................................(40ο - 65ο έτος) 

7. Αστέριο (Α).....................................................(50ο έτος) 

8. Σφηνιακή συγχόρδωση...................................(20ο - 24ο έτος) 

Συνοστέωση ραφών θόλου  

κατά το ήμισυ (Σ, Ο, Λ).....................................(30ο έτος) 

Συνοστέωση ραφών υπερώας 

1. Τομική ραφή...................................................(20ο - 25ο έτος) 

2. Πρόσθια μέση υπερώια..................................(50ο + έτος) 

3. Οπίσθια μέση υπερώια...................................(25ο - 30ο έτος) 

4. Εγκάρσια μέση υπερώια.................................(35ο - 40ο έτος) 

5.    Μείζον υπερώιο τρήμα....................................(30ο - 35ο έτος) 

  

  

  

  

  

ιιιι..  ΑΑννααττοολλήή  κκααιι  ττεελλεείίωωσσηη  ττωωνν  δδοοννττιιώώνν  κκααιι  ττωωνν  ρριιζζώώνν  
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  ννεεοογγιιλλάά    δδόόννττιιαα  ααννααττοολλήή  ττεελλεείίωωσσηη    ρρίίζζααςς  

ΑΑ  ΤΤ11  77,,55  μμήήννεεςς  11,,55  έέττοοςς  

ΝΝ  ΤΤ22  99  μμήήννεεςς  22οο  έέττοοςς  

ΩΩ  ΚΚ  1188  μμήήννεεςς  33,,55  έέττηη  

  ΓΓ11  1144  μμήήννεεςς  22,,55  έέττηη  

  ΓΓ22  2244  μμήήννεεςς  33οο  έέττοοςς  

        

  ΤΤ11  66  μμήήννεεςς  11,,55  έέττοοςς  

ΚΚ  ΤΤ22  77  μμήήννεεςς  11,,55  έέττοοςς  

ΑΑ  ΚΚ  1166  μμήήννεεςς  33,,55  έέττηη  

ΤΤ  ΓΓ11  1122  μμήήννεεςς  22,,55  έέττηη  

ΩΩ  ΓΓ22  2200  μμήήννεεςς  33οο  έέττοοςς  

        

  

  μμόόννιιμμαα  δδόόννττιιαα  ααννααττοολλήή  ττεελλεείίωωσσηη  ρρίίζζααςς  

ΑΑ  ΤΤ11  77οο  --  88οο  έέττοοςς  1100οο  έέττοοςς  

ΝΝ      ΤΤ22  88οο  --  99οο  έέττοοςς  1111οο  έέττοοςς  

ΩΩ  ΚΚ  1111οο  --  1122οο  έέττοοςς  1133οο  --  1155οο  έέττοοςς  

  ΠΠ11  1100οο  --  1111οο  έέττοοςς  1122οο  --  1133οο  έέττοοςς  

  ΠΠ22  1100οο  --  1122οο  έέττοοςς  1122οο  --  1144οο  έέττοοςς  

  ΓΓ11  66οο  --  77οο  έέττοοςς  99οο  --  1100οο  έέττοοςς  

  ΓΓ22  1177οο  --  2211οο  έέττοοςς  1144οο  --  1166οο  έέττοοςς  

  ΓΓ33    1188οο  --  2255οο  έέττοοςς  

        

ΚΚ  ΤΤ11  66οο  --  77οο  έέττοοςς  99οο  έέττοοςς  

ΑΑ  ΤΤ22  77οο  --  88οο  έέττοοςς  1100οο  έέττοοςς  

ΤΤ  ΚΚ  99οο  --  1100οο  έέττοοςς  1122οο  --  1144οο  έέττοοςς  

ΩΩ  ΠΠ11  1100οο  --  1122οο  έέττοοςς  1122οο  --  1133οο  έέττοοςς  

  ΠΠ22  1111οο  --  1122οο  έέττοοςς  1133οο  --  1144οο  έέττοοςς  

  ΓΓ11  66οο  --  77οο  έέττοοςς  99οο  --  1100οο  έέττοοςς  

  ΓΓ22  1111οο  --  1133οο  έέττοοςς  1144οο  --  1155οο  έέττοοςς  

  ΓΓ33  1177οο  --  2211οο  έέττοοςς  1188οο  --  2255οο  έέττοοςς  

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑ....       

  

ιιιιιι..  ΗΗ  ααπποοττρριιββήή  ττωωνν  δδοοννττιιώώνν  
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ΗΗ  ααπποοττρριιββήή  ττωωνν  δδοοννττιιώώνν  δδίίδδεειι  κκάάπποοιιαα  έέμμμμεεσσαα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  γγιιαα  ττηηνν  ηηλλιικκίίαα  ττοουυ  ααττόόμμοουυ  

χχωωρρίίςς  όόμμωωςς  ιιδδιιααίίττεερρηη  αακκρρίίββεειιαα,,  γγιιααττίί  οο  ββααθθμμόόςς  ττηηςς  ααπποοττρριιββήήςς  σσχχεεττίίζζεεττααιι  κκααιι  μμεε  άάλλλλοουυςς  

ππααρράάγγοοννττεεςς,,  όόππωωςς  ηη  δδιιααττρροοφφήή..  ΗΗ  ααπποοττρριιββήή  εεξξεεττάάσσττηηκκεε  σσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  οοδδοοννττοολλοογγιικκήήςς  

μμεελλέέττηηςς  κκααιι  σσυυννεεκκττιιμμήήθθηηκκαανν  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  γγιιαα  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττηηςς  ηηλλιικκίίααςς  ττοουυ  κκάάθθεε  

κκρρααννίίοουυ..  

  

  

ΒΒ33  ..  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΦΦΥΥΛΛΗΗ  ΠΠΟΟΥΥ  

ΑΑΝΝΗΗΚΚΕΕ  ΤΤΟΟ  ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΟΟ  
Σε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές υπάρχει συσχέτιση κάποιων 

χαρακτηριστικών με τη φυλή στην οποία ανήκε το άτομο με την έννοια ότι 

ορισμένα χαρακτηριστικά εκδηλώνονται πιο συχνά ή εμφανίζονται με ιδιαίτερο 

τρόπο από φυλή σε φυλή. Απόλυτοι διαχωρισμοί δεν είναι δυνατόν να γίνουν από 

τα χαρακτηριστικά του κρανίου και μόνο. 

Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίσαμε και εξετάσαμε σε αυτή τη μελέτη είναι: 

1) Το μήκος του κρανίου 2)Το πλάτος του κρανίου 3)Το ύψος του 

κρανίου 4)Το πλάτος του προσώπου, 5)Το ύψος του προσώπου και 6) Το 

άνοιγμα της μύτης 7)Το προφίλ του προσώπου 8)Το σχήμα της υπερώας  9) 

Το σχήμα των μαστοειδών αποφύσεων  10) Το σχήμα της ζυγωματογναθικής 

ραφής (βλ. παράρτημα ΙΙ) 

ΣΣττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα    γγίίννεεττααιι  σσυυσσχχέέττιισσηη  ττωωνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττοουυ  

κκρρααννίίοουυ  μμεε  ττιιςς  ττρρεειιςς  φφυυλλέέςς  μμεε  μμιιαα  ιιδδιιααίίττεερρηη  υυπποοδδιιααίίρρεεσσηη  ττηηςς  λλεευυκκήήςς  φφυυλλήήςς  σσεε  

ββόόρρεειιαα,,  κκεεννττρριικκήή  κκααιι  ννόόττιιαα  ΕΕυυρρώώππηη..  ΟΟ  ππίίνναακκααςς  ααυυττόόςς  ππεερριιγγρράάφφηηκκεε  ααππόό  ττοονν  

KKrrooggmmaann  ττοο  11996622  κκααιι  ααππόό  ττόόττεε  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  κκααττάά  κκααννόόνναα  σσεε  ππααρρόόμμοοιιεεςς  

μμεελλέέττεεςς..  116116      

ΚΚρρααννιιοοππρροοσσωωππιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  κκααιι  ηη  σσχχέέσσηη  ττοουυςς  μμεε  ττιιςς  φφυυλλέέςς  

                            ΚΚ  αα  υυ  κκ  άά  σσ  ιι  αα      ήή      ΛΛ  εε  υυ  κκ  ήή              φφ  υυ  λλ  ήή                                ΜΜ  αα  ύύ  ρρ  ηη                        ΚΚ  ίίττ  ρρ  ιι  νν  ηη  

  ΒΒόόρρεειιαα  

ΕΕυυρρώώππηη  

ΚΚεεννττρρ..ΕΕυυρρώώππηη  ΝΝοοττ..ΕΕυυρρώώππηη  

((ΜΜεεσσόόγγεειιοοςς))  

    

11))ΜΜήήκκοοςς  κκρρααννίίοουυ            μμαακκρρύύ  κκοοννττόό  μμαακκρρύύ  μμαακκρρύύ  μμαακκρρύύ  

22))ΠΠλλάάττ..  κκρρααννίίοουυ  σσττεεννόό  ππλλααττύύ  σσττεεννόό  σσττεεννόό  ππλλααττύύ  

33))ΥΥψψοοςς  κκρρααννίίοουυ  ψψηηλλόό  ψψηηλλόό  μμέέττρριιαα  ψψηηλλόό  ψψηηλλόό  μμεεσσααίίοο  

44))ΠΠλλάάττ..ππρροοσσώώπποουυ  σσττεεννόό  φφααρρδδύύ  σσττεεννόό  σσττεεννόό  πποολλύύ  φφααρρδδύύ

55))ΥΥψψοοςς  ππρροοσσώώπποουυ  ψψηηλλόό  ψψηηλλόό  σσχχεεττ..ψψηηλλόό  χχααμμηηλλόό  ψψηηλλόό  

66))ΑΑννοοιιγγμμαα  μμύύττηηςς  σσττεεννόό  σσχχεεττ..φφααρρδδύύ  σσττεεννόό  φφααρρδδύύ  σσττεεννόό  

77))ππρροοφφίίλλ  ππρροοσσωωππ..  εευυθθύύ  εευυθθύύ  εευυθθύύ  κκλλίίσσηη  ππρροοςς  κκάάττωω  εευυθθύύ  



88))ΣΣχχήήμμαα  υυππεερρώώααςς  ττύύπποουυ  ΓΓ  ττύύπποουυ  ΓΓ  ττύύπποουυ  ΓΓ  ττύύπποουυ  ΒΒ  ττύύπποουυ  ΑΑ  

99))ΣΣχχ..μμαασσττοοεειιδδώώνν  ττύύπποουυ  ΓΓ  ττύύπποουυ  ΓΓ  ττύύπποουυ  ΓΓ  ττύύπποουυ  ΑΑ  ττύύπποουυ  ΒΒ  

1100))ΖΖυυγγοομμααττοογγννααθθιι--

κκήή  ρρααφφήή  

ττύύπποουυ  ΒΒ  ττύύπποουυ  ΒΒ  ττύύπποουυ  ΒΒ  ττύύπποουυ  ΑΑ                              ττύύπποουυ  ΑΑ  

    

Συγκρίνοντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της εξέτασης των κρανίων 

της μελέτης μας παρατηρούμε ότι κάθε κατηγορία χαρακτηριστικών εξεταζόμενη 

ξεχωριστά δίδει χαρακτηριστικά που στον πίνακα ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά 

της λευκής φυλής και πιο ιδιαίτερα με το Μεσογειακό τύπο. Πιο συγκεκριμένα, ως 

προς το μήκος του κρανίου, το 76,47% των κρανίων ήταν μακριά. Ως προς το 

πλάτος το 87,05% ήταν στενά. Ως προς το ύψος το 64,7% ήταν μέτριου βαθμού 

ψηλά. Ως προς το πλάτος του προσώπου το 76,47% είχαν στενό πρόσωπο. Ως 

προς το ύψος του προσώπου είχαν σχετικά ψηλό πρόσωπο το 52,94%. Ως προς 

το άνοιγμα της  μύτης,  είχαν στενό άνοιγμα το 82,35%. Εξετάζοντας το profile του 

προσώπου όλα είχαν  ευθύ πρόσωπο χαρακτηριστικό που συναντούμε σε λευκή 

και κίτρινη φυλή, ενώ στη μαύρη το profile έχει  εμφανή κλίση προς τα εμπρός  

και κάτω. Ως προς το σχήμα της υπερώας και μαστοειδών αποφύσεων, σε 

ποσοστό 54,6% και 76,3% είναι τύπου Γ. Και τέλος η ζυγωματογναθική ραφή σε 

54,9% των κρανίων  ήταν τύπου Β. Οπως φαίνεται από τη σύγκριση των 

ευρημάτων με τον πίνακα του krogman, όλα τα χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο 

τους ποσοστό βρίσκονται στον πίνακα της λευκής φυλής και ιδιαίτερα στο 

Μεσογειακό τύπο.                                                                   

Η μελέτη αυτών των χαρακτηριστικών γίνεται με απλή παρατήρηση και 

καταγράφεται η εντύπωση που δίδεται στο μελετητή παρατηρώντας το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ο   συνδυασμός των χαρακτηριστικών αυτών με 

τους ανθρωπολογικούς δείκτες μας δίδουν σημαντικές πληροφορίες για τη φυλή 

που ανήκε το άτομο. 

  

ΒΒ44..  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΑΑ  
Οι μετρήσεις των αποστάσεων ορισμένων χαρακτηριστικών σημείων 

(διαμέτρων) στο κρανίο προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τα χαρακτηριστικά 

του κρανίου.  

Τα βασικά σημεία που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό έχουν ήδη 

περιγραφεί και είναι σημεία αναφοράς για αυτές τις μελέτες. Οι μετρήσεις που 

χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους μελέτες ποικίλουν στη βιβλιογραφία, ανάλογα 

με το σκοπό της μελέτης και τον ερευνητή. Σ’ αυτή τη μελέτη συμπεριλάβαμε τις 
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περισσότερες δυνατές μετρήσεις. Αφενός για να είναι όσο το δυνατόν 

πληρέστερη η μελέτη του κάθε κρανίου αλλά και για να έχομε περιθώρια 

εξαγωγής συμπερασμάτων, αφού πολλά από τα κρανία μας έχουν απολεσθέντα 

τμήματα και είναι αδύνατο να γίνουν όλες οι μετρήσεις. Οι διάμετροι που 

μετρήθηκαν ήταν: 

1. Μέγιστο πλάτος (eu - eu)............................................................... 

2. Μέγιστο μήκος (g - op).................................................................. 

3. Απόσταση βασίου - βρέγματος (ba - b)..................................... 

4. Απόσταση πορίου - βρέγματος (po - b)..................................... 

5. Ελάχιστο μετωπιαίο πλάτος (ft - ft)........................................... 

6. Συνολικό ύψος προσώπου (gn - n)............................................... 

7. Διαζυγωματικό πλάτος (zy - zy).................................................. 

8. Άνω ύψος προσώπου (n - alv)....................................................... 

9. Πλάτος ρινός................................................................................. 

10. Υψος ρινός (n - na)....................................................................... 

11. Υψος κόγχου.................................................................................. 

12. Πλάτος κόγχου (ec - d)................................................................ 

13. Έξω υπερώιο πλάτος (ecm - ecm)............................................... 

14. Έσω υπερώιο πλάτος (enm - enm).............................................. 

15. Έξω υπερώιο μήκος (alv - pr)...................................................... 

16. Έσω υπερώιο μήκος (ol - sta)...................................................... 

17. Μήκος ενδοβάσιου - πρόσθιου (eba - pr)............................... 

18. Μήκος βάσιου - πρόσθιου (ba - pr).......................................... 

19. Μήκος ενδοβάσιου - ριζορρινίου (eba - n)............................... 

20. Μήκος βάσιου - ριζορρινίου (ba - n).......................................... 

21. Μήκος ινιακού τρήματος............................................................ 

22. Πλάτος ινιακού τρήματος.......................................................... 

23. Εσω κογχικό πλάτος (mf - mf).................................................. 

24. Έξω κογχικό πλάτος (ek - ek).................................................... 

25. Οριζόντια περίμετρος κρανίου............................................... 

26. Κάθετος περίμετρος κρανίου.................................................... 

Οι μετρήσεις γίνονται, αφού προσδιοριστούν τα σημεία, όπως 

περιγράφονται στο παράρτημα.  Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 

μας ήταν του οίκου SIBER  HEGNER της Αυστρίας. Τα πιο βασικά όργανα 

απαραίτητα για τις μετρήσεις είναι: 

1) Sliding caliper ( Martin type) 

  9933



2) Sliding caliper with vernier (i/10mm) special sliding caliper for small 

measuring  

3) Spreading caliper with pointed ends. 

4) Steel measuring tape 

5) Sliding caliper (Poech type) for determing the absolute and 

projected facial measurements. 
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                                                          ΕΕιικκ..  1144::  ΑΑννθθρρωωπποομμεεττρριικκέέςς  μμεεττρρήήσσεειιςς  σσεε  ΜΜιιννωωιικκόό  κκρρααννίίοο  
 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ΕΕιικκ..  1155::  ΑΑξξοοννιικκήή  ττοομμοογγρρααφφίίαα  ΜΜιιννωωιικκοούύ  κκρρααννίίοουυ..  ΔΔιιαακκρρίίννεεττααιι  ττοο  εεύύρρηημμαα  ττοουυ  δδίίχχωωρροουυ    
                          ιιγγμμοορρεείίοουυ  
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Β5. ΚΡΑΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Βάσει των μετρήσεων υπολογίσαμε τους παρακάτω κρανιομετρικούς 

δείκτες βάσει των οποίων κατατάσσεται το υλικό μας στις αντίστοιχες κατηγορίες: 
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11..  KKρρααννιιαακκόόςς  δδεείίκκττηηςς  ==            ΜΜέέγγιισσττοο  ππλλάάττοοςς  ((eeuu  --  eeuu))        xx  110000  

  ((BBrrooccaa))                      ΜΜέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  ((gg  --  oopp))  

  

2..Δείκτης μήκους ύψους = Απόσταση βάσιου-βρέγματος(ba-b)x100 

  ((KKάάθθεεττοοςς  κκρρααννιιαακκόόςς))                        ΜΜέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  ((gg--oopp))  

 

3. Δείκτης πλάτους-ύψους=Απόσταση βάσιου-βρέγματος(ba-b)x100      

          (Κάθετο-εγκάρσιος)            Μέγιστο πλάτος (eu-eu) 

  

44..  ΆΆννωω  ππρροοσσωωππιικκόόςς  δδεείίκκττηηςς  ==  ΑΑννωω  ύύψψοοςς  ππρροοσσώώπποουυ  ((nn--aallvv))      xx  110000  

                              ΔΔιιααζζυυγγωωμμααττιικκόό  ππλλάάττοοςς  ((zzyy--zzyy))  

  

55..  ΡΡιιννιικκόόςς  δδεείίκκττηηςς  ==        ΠΠλλάάττοοςς  ρριιννόόςς        xx  110000  

   Υψος ρινός (n-na) 

 

6. Κογχικός δείκτης =              Υψος κόγχου       

                                        Πλάτος κόγχου (ec-d) 

  

77..  ΓΓννααθθοοφφααττννιιαακκόόςς  δδεείίκκττηηςς  ==    ΕΕξξωω  υυππεερρώώιιοο  ππλλάάττοοςς  ((eeccmm--eeccmm))    xx  110000  

           Eξω υπερώιο μήκος (alv-pr) 

 

88..  ΔΔεείίκκττηηςς  ιιννιιαακκοούύ  ττρρήήμμααττοοςς  ==            ΕΕγγκκάάρρσσιιαα  δδιιάάμμεεττρροοςς          xx  110000  

                 Προσθοπίσθια διάμετρος 

 

9.Δείκτης μέσου ύψους =       Απόσταση βάσιου-βρέγματος(ba-b) x 100 

     Μήκος (g-op) + πλάτος (eu-eu) 

  

1100..  ΥΥππεερρώώιιοοςς  δδεείίκκττηηςς  ==            ΈΈσσωω  υυππεερρώώιιοο  ππλλάάττοοςς  ((eeccmm--eeccmm))    xx  110000  

            Έσω υπερώιο μήκος (οl-sta) 

 

 

11.Γναθικός δείκτης =     Μήκος ενδοβάσιου-πρόσθιου (eba-pr) x 100 

              ((ΦΦααττννιιαακκόόςς))          ΜΜήήκκοοςς  εεννδδοοββάάσσιιοουυ--ρριιζζοορρρριιννίίοουυ  ((eebbaa--nn))  

  

  

          1122..  ΔΔεείίκκττηηςς  μμέέσσοουυ  ύύψψοουυςς  πποορρίίοουυ  ==      ΥΥψψοοςς  πποορρίίοουυ--ββρρέέγγμμααττοοςς            xx  110000  
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                            Μήκος(g-op)+πλάτος(eu-eu) \ 2 

 

13.Μετωποβρεγματικός δείκτης =    Ελάχιστο μετ. πλάτος(ft-ft) x 100 

                Mέγιστο πλάτος κρανίου (eu-eu) 

  

14.Συνολικός προσ. δείκτης =     Συνολικό ύψος προσώπου(gn-n) x 100 

            Διαζυγωματικό πλάτος (zy-zy) 

 

15.Κρανιακή αναλογία =   Μήκος + πλάτος + ύψος κρανίου 

      3  

 

16.Προσωπικό τρίγωνο CosA = b2 + c2 - a2 

                    22bbcc    

                                                                                    CCoossBB  ==  cc22  ++  aa22  --  cc22  

                                                      2ca 

                                                                                      CCoossCC  ==  aa22  ++  bb22  --  cc22  

                                                      2ab 

17.Kρανιακή χωρητικότητα 

• άνδρες 359,34 + [0,000365 (g-op) x (eu-eu) x (po-b)] 

• γυναίκες 296,40 + [0,000375 (g-op) x (eu-eu) x (po-b)] 

  

  

ΒΒ66  ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΜΜΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

TTαα  μμηη  μμεεττρριικκάά  ααννθθρρωωπποολλοογγιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  έέχχοουυνν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  

γγιιαα  ττοονν  κκααλλύύττεερροο  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττωωνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  κκααιι  

ααξξιιοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάττααξξηη  κκάάπποοιιοουυ  κκρρααννίίοουυ  σσεε  κκάάπποοιιαα  οομμάάδδαα  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  

ττηη  μμεελλέέττηη  ττηηςς  δδιιααχχρροοννιικκήήςς  εεξξέέλλιιξξηηςς  εεννόόςς  χχααρραακκττηηρριισσττιικκοούύ  μμέέσσαα  σσττηηνν  οομμάάδδαα..    

    ΜΜηη  μμεεττρριικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  εείίννααιι::  

1)  Μετωπιαία ραφή  2)  Υπερκόγχιο τρήμα  3) Υπερκόγχια εντομή 

4)  Υποκόγχιο τρήμα  5)  Υποκόγχια ραφή  6) Ζυγωματικό τρήμα 

7)  Ρινικά τρήματα  8)Σφαγιτιδικό τρήμα 9) Βρεγματικά τρήματα   

10)Εμβόλιμα οστά : α) αστερίου β) λάμδα γ) Ίνκας  

 δ) os. japonicum ε) αλλού 



Στην ομάδα αυτή ακόμη εξετάζεται το σχήμα ορισμένων περιοχών του κρανίου. Η 

εξέταση γίνεται με συγκριτική παρατήρηση των σχηματισμών του κρανίου με 

συγκεκριμένους τύπους από τη βιβλιογραφία. 126

1) Σχήμα ρινικών (8 τύποι) 

2) Σχήμα κάτω τμήματος απιοειδούς στομίου (4 τύποι) 

3) Σχήμα κρανίου από πάνω (7 τύποι) 

4) Σχήμα ινιακού ογκώματος (6 τύποι) 

5) Σχήμα ριζορρινίου από τα πλάγια (6 τύποι) 

6) Σχήμα απιοειδούς στομίου από τα πλάγια (5 τύποι) 

7) Σχήμα περιοχής πτερίου (6 τύποι) 

8) Σχήμα ραφής υπερώας (3 τύποι) 

Η μελέτη των κρανίων, όσον αφορά το σχήμα των περιοχών που 

αναφέραμε γίνεται, αφού συγκριθεί η συγκεκριμένη περιοχή με κάποια 

πρότυπα της βιβλιογραφίας (όπως είναι καταγραμμένα στο πρωτόκολλο, 

βλέπε παράρτημα σελ. 153.) 

  

  

  

ΒΒ77..  MMEEΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΔΔΟΟΝΝΤΤΙΙΩΩΝΝ  
 

Η μελέτη των δοντιών είχε δύο σκοπούς: α)τον προσδιορισμό της ηλικίας 

ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα, εξετάζοντας κυρίως την ανατολή τους και την αποτριβή 

τους, β)τη μελέτη της παθολογίας που υπήρχε στα δόντια.  

Στη διαδικασία της μελέτης ακολουθήθηκε η παρακάτω μέθοδος (σειρά) 

καταγραφής των ευρημάτων μας. 

1.ΝΩΔΟ ΑΤΟΜΟ ........................... 

                  22..  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΣΣ  ΔΔΟΟΝΝΤΤΙΙΩΩΝΝ    

                   νεογιλά ...........................   μόνιμα......................... 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΤΝΙΩΝ  

(δόντια απολεσθέντα μετά θάνατο) 

νεογιλά  ....................................................... 

μόνιμα  ......................................................... 

                  44..ΑΑΠΠΟΟΛΛΕΕΣΣΘΘΕΕΝΝΤΤΑΑ  ΔΔΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  

                    ......................................................................................................................................................................................................  

5.ΤΕΡΙΔΟΝΙΣΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ ................................................... 

  9999



6.ΑΠΟΤΡΙΒΗ ΔΟΝΤΙΩΝ 

βαθμός      δόντια 

 0                 ......................................................................... 

1                 ......................................................................... 

 2                ......................................................................... 

      3                ........................................................................ 

      4                ........................................................................ 

  

7.ΝΟΣΟΙ  ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ.............................................................. 

    

8.  ΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

                    ....................................................................................................................................................................................................................  

9.ΑΛΛΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ............................................................ 

  

  

ΒΒ88..  ΕΕΝΝΔΔΟΟΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΗΗ  
 

Η εξέταση με τα ενδοσκόπια ήταν αρκετά χρήσιμη, γιατί λόγω της 

αρχαιολογικής αξίας των κρανίων, οι ανεπανόρθωτες επεμβάσεις σε αυτά ήταν 

ευθύς εξ αρχής απαγορευμένες. Έτσι ήταν αδύνατη η διατομή του θόλου του 

κρανίου για να γίνει εξέταση της βάσης του κρανίου εκ των άνω. Ετσι ο μόνος 

τρόπος της άμεσης παρατήρησης και μελέτης του εσωτερικού της κρανιακής 

κοιλότητας ήταν με τα ενδοσκόπια μέσω του ινιακού τρήματος. 

Ακόμα σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε δυνατή η ενδοσκόπηση των 

ιγμορείων μέσω οστικών ελλειμμάτων που υπήρχαν. Χρησιμοποιήθηκαν οι 

ακόλουθοι τύποι ενδοσκοπίων. 

• Άκαμπτα ενδοσκόπια 4 και 2,7 mm πάχους  0ο και 30ο 

••  ΆΆκκααμμππττοο  λλααρρυυγγγγοοφφααρρυυγγγγοοσσκκόόππιιοο  9900οο  

••  ΕΕύύκκααμμππττοο  εεννδδοοσσκκόόππιιοο  44  mmmm    

  

ΗΗ  μμεελλέέττηη  έέγγιιννεε  μμεε  ττηηνν  αακκόόλλοουυθθηη  σσεειιρράά  

  

ΘΘΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΟΟΥΥ  

Συνοστέωση ραφών Στεφανιαία ........................................... 

                           Οβελιαία ............................................... 

  110000



  110011

                            Λαμδοειδής .......................................... 

Παρατηρήσεις 

• Άλλα ευρήματα 

ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ 

Οπίσθιος κρανιακός βόθρος 

• Αναγνώριση                                                                                                            

.  Πόρου υπογλώσσιου  Δ............ Α............. 

  ΣΣφφααγγιιττιιδδιικκοούύ  ττρρήήμμααττοοςς                        ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

  ΈΈσσωω  αακκοουυσσττιικκοούύ  ππόόρροουυ  ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

  ΕΕγγκκααρρσσίίοουυ  κκόόλλπποουυ                                    ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

  ΣΣιιγγμμοοεειιδδοούύςς  κκόόλλπποουυ                                ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

  ΈΈσσωω  ιιννιιαακκοούύ  οογγκκώώμμααττοοςς                          ............................................................................  

• Παρατηρήσεις 

• Άλλα ευρήματα 

ΜΜέέσσοοςς  κκρρααννιιαακκόόςς  ββόόθθρροοςς  

• Αναγνώριση 

                    Οπτικού τρήματος                      Δ............ Α............. 

                            ΥΥππεερρκκόόγγχχιιοουυ  σσχχίίσσμμααττοοςς          ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

                            ΣΣττρροογγγγύύλλοουυ  ττρρήήμμααττοοςς                                  ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

      ΚΚααρρωωττιιδδιικκοούύ  σσωωλλήήνναα                                  ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

                            ΑΑννωω  λλιιθθοοεειιδδοούύςς  ααύύλλαακκααςς            ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

      ΚΚάάττωω  λλιιθθοοεειιδδοούύςς  ααύύλλαακκααςς          ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

      ΚΚααμμααρρωωττοούύ  εεππάάρρμμααττοοςς          ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

    ΑΑύύλλαακκααςς  οοππττιικκοούύ  χχιιάάσσμμααττοοςς                ΔΔ........................  ΑΑ..........................  

ΑΑλλλλαα  εευυρρήήμμαατταα  

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  
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ΒΒ99..  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  

  

ΤΤοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς  ττηηςς  αακκττιιννοολλοογγιικκήήςς  μμεελλέέττηηςς  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  έέγγιιννεε  μμεε  

ααξξοοννιικκήή  ττοομμοογγρρααφφίίαα..  ΣΣεε  οορριισσμμέέννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  μμόόννοο  έέγγιινναανν  αακκττιιννοογγρρααφφίίεεςς  

δδήήξξεεωωςς  σσττιιςς  φφααττννιιαακκέέςς  ααπποοφφύύσσεειιςς  ττωωνν  οοσσττώώνν..  ΟΟιι  ααξξοοννιικκέέςς  ττοομμοογγρρααφφίίεεςς  έέγγιινναανν    

ααππόό    ττοο  αακκττιιννοολλοογγιικκόό  εερργγαασσττήήρριιοο  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ..    

ΕΕγγιιννεε  έέλλεεγγχχοοςς  ττόόσσοο  ττοουυ  εεγγκκεεφφααλλιικκοούύ  κκααιι  ττοουυ  σσππλλααχχννιικκοούύ  κκρρααννίίοουυ  σσεε  εεγγκκάάρρσσιιοο  

εεππίίππεεδδοο  μμεε  ττοομμέέςς  33  κκααιι  55  mmmm  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  εεξξεεττααζζόόμμεεννηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

((ΕΕιικκ..  1155))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

ΓΓ..    ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ    --    ΕΕΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ

Γ

  

1. ΗΛΙΚΙΑΣ  -  ΦΥΛΟΥ  ΗΛΙΚΙΑΣ - ΦΥΛΟΥ
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ΒΒάάσσεειι  ττηηςς  μμεεθθοοδδοολλοογγίίααςς,,  πποουυ  ααννααππττύύχχθθηηκκεε  σσττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  κκεεφφάάλλααιιοο,,  

ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκεε  ττοο  φφύύλλοο  κκααιι  ηη  ηηλλιικκίίαα  κκάάθθεε  κκρρααννίίοουυ..  ΣΣττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  δδίίννοοννττααιι    τταα  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααττάά  οομμάάδδεεςς  ηηλλιικκιιώώνν  ααννάά  ππεεννττααεεττίίαα  ααππόό  τταα  2200  έέωωςς  τταα  3300  έέττηη,,  εεννώώ  ααππόό  τταα  

3300  έέωωςς  τταα  5500  ααννάά  δδεεκκααεεττίίαα  χχωωρριισσμμέένναα  σσεε  ααννδδρριικκάά  κκααιι  γγυυννααιικκεείίαα..  ΚΚάάττωω  ττωωνν  2200  εεττώώνν  

υυππήήρρχχαανν  λλίίγγαα  σσχχεεττιικκάά  κκρρααννίίαα  σστταα  οοπποοίίαα  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  γγίίννεειι  δδιιααχχωωρριισσμμόόςς  ττοουυ  φφύύλλοουυ  

ττωωνν..  

  

                          ΠΠιινναακκααςς  ΓΓ--11::  ΗΗ  ηηλλιικκίίαα  κκααιι  ττοο  φφύύλλοο  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  

ΗΗλλιικκίίεεςς  

μμέέχχρριι  2200  

2200  --2255  

2255--3300                  

..              3300  --4400  

4400  --5500  

ΣΣύύννοολλοο  ((%%))  

ΑΑννδδρρεεςς  

__  

88  

1122  

1155  

77  

        4422  ((4499,,44%%))  

ΓΓυυννααίίκκεεςς  

          __  

          99  

        1177  

          33  

            __  

2299((3344,,11%%))  

ΑΑδδιιεευυκκρρίίνν..  ΦΦύύλλοουυ  

                  66  

                  44  

                  33  

                  __  

                  __  

          1144((1166,,44%%))                      

ΣΣύύννοολλοο  ((%%))  

66((77%%))  

2211((2244,,77%%))  

3333((3388,,88%%))  

1188((2211,,11%%))  

77((88,,22%%))  

8855((110000%%))  

  

  

  

Γ2. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΤΗ  ΦΥΛΗ 
Τα χαρακτηριστικά, που αναφέρονται παρακάτω, προέρχονται από την 

παρατήρηση και τη γενική εντύπωση που δίδει το κρανίο εξετάζοντάς το. 

Ακολουθήσαμε σε αδρές γραμμές τον πίνακα του  Krogman ο οποίος 

χρησιμοποιείται συστηματικά στη βιβλιογραφία μετά το 1955 σε παρόμοιες 

μελέτες. Σύμφωνα με αυτό τον πίνακα καταγράφεται η εντύπωση, που δίνει το 

κρανίο, όσον αφορά το μήκος, το πλάτος και το ύψος του, το μήκος, το πλάτος και 

το προφίλ του προσώπου, καθώς και το άνοιγμα του απιοειδούς στομίου της 

μύτης.  Ακόμα προσθέσαμε τρία στοιχεία, που βρέθηκαν σε νεότερη 

βιβλιογραφία, το σχήμα της υπερώας, το σχήμα των μαστοειδών και το σχήμα της 

ζυγομαστοειδούς ραφής. Στον πίνακα καταγράφεται το χαρακτηριστικό, ο 

απόλυτος αριθμός κρανίων που εμφανίζει το χαρακτηριστικό και το ποσοστό επί 

τοις εκατό.127

 

Πίνακας Γ-2: Χαρακτηριστικά των κρανίων που συσχετίζονται με τη φυλή 

1. Μήκος κρανίου          μακριά κρανία           65    (76,47%) 
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                                      μεσαία κρανία           15     (17,64%) 

                                      κοντά κρανία               5      (5,88%) 

 2. Πλάτος κρανίου        στενά κρανία             72      (87,05%) 

                                      πλατιά κρανία             4       (12,94%) 

 3. Υψος κρανίου           χαμηλά   κρανία          4       (4,7%) 

                                      μεσαία κρανία             6       (7,9%) 

                                      μέτρια ψιλά                55      (64,7%) 

                                      ψηλά  κρανία             20      (23,52%) 

4.Πλάτος προσώπου     στενό πρόσωπο        65      (76,47%) 

                                       φαρδύ πρόσωπο      20      (23,52%) 

                                       πολύ φαρδύ                0            

5.Υψος  προσώπου       χαμηλό πρόσωπο        4     (4,7%) 

                                       σχετικά ψιλό               45    (52,94%) 

                                      ψηλό πρόσωπο          36     (42,35%) 

6.Ανοιγμα μύτης            στενό άνοιγμα              70    (82,35%) 

                                      σχετικά φαρδύ             14    (16,47%) 

                                      φαρδύ άνοιγμα              1     (1,17%) 

77..ΠΠρροοφφίίλλ  ππρροοσσώώπποουυ          εευυθθύύ  ππρρόόσσωωπποο                      8855          ((110000%%))  

                                                                            μμεε  κκλλίίσσηη  ππρροοςς  τταα  κκάάττωω    00          ((00%%))  

  

88..ΣΣχχήήμμαα  σσκκλληηρρήήςς  υυππεερρώώααςς  κκααιι  φφααττννίίοουυ  

  ΑΑρριιθθμμόόςς  ΠΠοοσσοοσσττόό  

ΤΤύύπποουυ  ΑΑ  99//7755  1122%%  

ΤΤύύπποουυ  ΒΒ  2255//7755  3333,,33%%  

ΤΤύύπποουυ  ΓΓ  4411//7755  5544,,66%%  

  

99..  ΣΣχχήήμμαα  μμαασσττοοεειιδδώώνν  ααπποοφφύύσσεεωωνν      

                                ΔΔεεξξιιάά  ΑΑρριιθθμμόόςς  ΠΠοοσσοοσσττόό  

ΤΤύύπποουυ  ΑΑ  99//7722  1122,,55%%  

ΤΤύύπποουυ  ΒΒ  88//7722  1111,,11%%  

ΤΤύύπποουυ  ΓΓ  5555//7722  7766,,33%%  

      

ΑΑρριισσττεερράά  ΑΑρριιθθμμόόςς  ΠΠοοσσοοσσττόό  

ΤΤύύπποουυ  ΑΑ  1100//7799  1122,,66%%  

ΤΤύύπποουυ  ΒΒ  99//7799  1111,,33%%  
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ΤΤύύπποουυ  ΓΓ  6600//7799  7733,,44%%  

  

1100..  ΣΣχχήήμμαα  ζζυυγγωωμμααττοογγννααθθιικκήήςς  ρρααφφήήςς  

      

ΔΔεεξξιιάά  ΑΑρριιθθμμόόςς  ΠΠοοσσοοσσττόό  

ΤΤύύπποουυ  ΑΑ  3344//7766  4444,,77%%  

ΤΤύύπποουυ  ΒΒ  3377//7766  4488,,66%%  

      

ΑΑρριισσττεερράά  ΑΑρριιθθμμόόςς  ΠΠοοσσοοσσττόό  

ΤΤύύπποουυ  ΑΑ  3322//7755  4422,,66%%  

ΤΤύύπποουυ  ΒΒ  4422//7755  5577,,44%%  

  

  

  

ΓΓ33..  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΟΟΥΥ  

ΟΟιι  ααννθθρρωωπποομμεεττρριικκέέςς  μμεεττρρήήσσεειιςς  έέγγιινναανν  σσεε  όόλλαα  τταα  κκρρααννίίαα,,  όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττοο  

ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ..ΣΣττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  δδίίννεεττααιι  οο  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  κκααιι  ηη  

σσττααθθεερρήή  ααππόόκκλλιισσηη  κκάάθθεε  μμέέττρρηησσηηςς  γγιιαα  όόλλαα  τταα  κκρρααννίίαα  δδιιααχχωωρρίίζζοοννττααςς  τταα  ααννδδρριικκάά  ααππόό  τταα  

γγυυννααιικκεείίαα..127127

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ΠΠίίνναακκααςς  ΓΓ--33..  ΟΟ  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  κκααιι  ηη  σσττααθθεερρήή  ααππόόκκλλιισσηη  ττωωνν  ααννθθρρωωπποομμεεττρριικκώώνν                                        
                                              μμεεττρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ        

  

  ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΣΣ      ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΣΣ    

  ΜΜέέσσοοςς  ΟΟρροοςς  ΣΣττααθθ..ααπποοκκλλ..    ΜΜέέσσοοςς  

ΟΟρροοςς  

ΣΣττααθθ..  ΑΑπποοκκλλ..  

11))  ΜΜέέγγιισσττοο  ππλλάάττοοςς  ((gg--oopp))  1177,,8833  00,,229988    1177,,44  00,,880033  

22))  MMέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  ((EEuu  --  EEuu))  1133,,5511  00,,443388    1133,,44  00,,551166  
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33))  ΑΑπποοσσττ..  ββάάσσιιοουυ  ββρρέέγγμμααττοοςς  ((bbaa--bb))  1133,,7755  00,,441111    1133,,44  00,,776611  

44))  ΑΑπποοσσττ..  ΠΠοορρίίοουυ  ββρρέέγγμμααττοοςς  ((ppoo--bb))  1122,,99  00,,228899    1122,,55  00,,552255  

55))  ΕΕλλάάχχ..  μμεεττωωππιιααίίοο  ππλλάάττοοςς  ((FFtt++FFff))  99,,7733  00,,338866    99,,3355  00,,443300  

66))  ΔΔιιααζζυυγγωωμμααττιικκόό  ππλλάάττοοςς  ((zzyy--zzyy))  1122,,9955  00,,448866    1122,,0011  00,,556633  

77))  ΑΑννωω  ύύψψοοςς  ππρροοσσώώπποουυ  ((nn--aallvv))  66,,66  00,,447700    66,,3377  00,,663311  

88))  ΠΠλλάάττοοςς  ρριιννόόςς  22,,3388  00,,119977    22,,2277  00,,114400  

99))  ΥΥψψοοςς  ρριιννόόςς  ((nn--nnaa))  55,,3311  00,,220044    44,,6622  00,,116600  

1100))  ΥΥψψοοςς  κκόόγγχχοουυ  33,,4466  00,,226633    33,,2255  00,,334466  

1111))  ΠΠλλάάττοοςς  κκόόγγχχοουυ  ((eecc--dd))  33,,9911  00,,221199    33,,6622  00,,220099  

1122))  ΕΕξξωω  υυππεερρώώιιοο  ππλλάάττοοςς  ((eeccmm--eeccmm))                          55,,88  00,,443388    55,,7755  00,,337777  

1133))  EEξξωω  υυππεερρώώιιοο  ππλλάάττοοςς  ((aallvv--ppvv))                        55,,2277  00,,441111    55,,0066  00,,44  

1144))  ΕΕσσωω  υυππεερρώώιιοο  ππλλάάττοοςς  ((eennmm--eennmm))                        33,,7766  00,,557766    33,,4422  00,,229988  

1155))  ΕΕσσωω  υυππεερρώώιιοο  μμήήκκοοςς  ((ooll--sstt))                          55,,0022  00,,552299    44,,77  00,,440099  

1166))  ΜΜήήκκοοςς  ββάάσσιιοουυ  --  ππρρόόσσθθιιοουυ  ((bbaa--ppvv))                        99,,2233  00,,775500    88,,88  00,,222222  

1177))  ΜΜήήκκοοςς  ββάάσσιιοο--ΡΡιιζζοορρρριιννίίοουυ                        1100,,0099  00,,886699    99,,3333  00,,334499  

1188))  ΜΜήήκκοοςς  ιιννιιαακκοούύ  ττρρήήμμααττοοςς                          33,,5566  00,,224499    33,,5533  00,,225500  

1199))  ΠΠλλάάττοοςς  ιιννιιαακκοούύ  ττρρήήμμααττοοςς  33,,0055  00,,221199    22,,9944  00,,227755  

2200))  ΕΕσσωω  κκοογγχχιικκόό  ππλλάάττοοςς  ((mmff--mmff))  22,,2266  00,,222233    22,,2244  00,,119944  

2211))  ΕΕσσωω  κκοογγχχιικκόό  ππλλάάττοοςς  ((eekk--eekk))  99,,5566  00,,331166    99,,2233  00,,334444  

2222))  ΟΟρριιζζόόννττιιαα  ππεερρίίμμεεττρροοςς  5511,,0077  11,,2277    4499,,88  11,,2211  

2233))  ΚΚάάθθεεττηη  ππεερρίίμμεεττρροοςς  4455,,0033  11,,3366    4433,,9911  11,,5599  

  

 

Γ4.  ΚΡΑΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΟΟιι  κκρρααννιιοομμεεττρριικκοοίί  δδεείίκκττεεςς  ββγγααίίννοουυνν  ααππόό  ττιιςς  ααννθθρρωωπποομμεεττρριικκέέςς  μμεεττρρήήσσεειιςς  μμεε  ττοουυςς  

ττύύπποουυςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ππεερριιγγρρααφφεείί  σσττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  κκεεφφάάλλααιιοο..  ΠΠρροοσσδδιιοορρίίζζοουυνν  μμοορρφφοολλοογγιικκάά  

κκααιι  ααννθθρρωωπποολλοογγιικκάά  ττοο  κκρρααννίίοο..  ΣΣττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  δδίίδδεεττααιι  οο  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  κκααιι  ττοο  εεύύρροοςς  

ττωωνν  ττιιμμώώνν  ττωωνν  δδεειικκττώώνν  ξξεεχχωωρριισσττάά  γγιιαα  άάννδδρρεεςς  κκααιι  γγυυννααίίκκεεςς..  

  
ΠΠίίνναακκααςς    ΓΓ--44..  ΟΟ  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  κκααιι  ττοο  εεύύρροοςς  ττιιμμώώνν  ττωωνν  δδεειικκττώώνν  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  
  

  ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΣΣ    ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΣΣ    

  ΕΕύύρροοςς  ΤΤιιμμώώνν  ΜΜέέσσοοςς  ΟΟρροοςς  ΕΕύύρροοςς  ΤΤιιμμώώνν  ΜΜέέσσοοςς  ΟΟρροοςς

11))  KKρρααννιιαακκόόςς  δδεείίκκττηηςς  7788,,55  --  7744,,11  7766,,0066  8833,,33  --  7722,,66  7766,,77  

22))  ΔΔεείίκκττηηςς  μμήήκκοουυςς  ύύψψοουυςς  8800,,77  --  7744,,11  7777,,0077  8811,,77  --  7722,,66  7766,,0011  
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33))ΔΔεείίκκττηηςς  ππλλάάττοουυςς  ύύψψοουυςς  

44))AAννωω  ππρροοσσωωππιικκόόςς  δδεείίκκττηηςς  

111111,,66  --  9944,,44  

5588,,44  --  4488,,11  

110011,,8844  

5522,,0077  

110044  --  9911,,88  

5566,,77  --  4433,,88  

9999  

5522,,7777  

55))ΡΡιιννιικκόόςς        δδεείίκκττηηςς  

66))ΚΚοογγχχιικκόόςς  δδεείίκκττηηςς  

5533,,88  --  4411,,1155  

9977,,2299  --  7711,,77  

4444,,8888  

8877,,2233  

4499,,44  --  4444,,55  

8888,,88  --  8811,,33  

4477,,33  

8844,,5533  

77))ΓΓννααθθοοφφααττννιιαακκόόςς  δδεείίκκττηηςς  113344,,88  --  9944,,88  111100,,77  113333  --  110033  111122,,3399  

88))ΔΔεείίκκττηηςς  ιιννιιαακκοούύ  ττρρήήμμααττοοςς  

99))  ΔΔεείίκκττηηςς  μμέέσσοουυ  ύύψψοουυςς  

1100))YYππεερρώώιιοοςς  δδεείίκκττηηςς  

1111))ΓΓννααθθιικκόόςς  δδεείίκκττηηςς  

1122))ΔΔεείίκκττηηςς  μμέέσσ..  ύύψψ..  πποορρίίοουυ  

1133))ΜΜεεττωωπποοββρρεεγγμμααττ..  δδεείίκκττηηςς  

1144))  ΚΚρρααννιιαακκήή  ααννααλλοογγίίαα  

1155))  OOγγκκοοςς  κκρρααννίίοουυ  

9988,,44  --7755,,44  

9933,,22  --8811,,99  

6677,,33  --8833,,33  

8855,,55  --  110011,,33  

8800,,66  --8866,,22  

6688,,88  --7788,,77  

1155,,33  --1144,,44  

11337755,,77  --  11554455  

8866,,11  

8877,,22  

7766,,3333  

9933,,3399  

8833,,11  

7722,,11  

1144,,99  

11449911,,11  --11440066  

7766,,44  --  8899,,11  

8899,,11  --  7755,,44  

6644,,77  --  9922,,88  

9900,,44  --  9988,,88  

7733,,22  --8855,,0066  

6600,,44  --7744,,0044  

1155,,0022  --1133,,88  

11229988,,44    --11445511  

8833,,11  

8866,,44  

7744,,3399  

9944,,7766  

7799,,2200  

7700,,3344  

1144,,5588  

11339911,,66--11336611

  

 

Γ5.ΒΑΣΙΚΑ  ΜΗ ΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ (ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΑ) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Από τα μη μετρικά χαρακτηριστικά που εξετάσαμε, είχαμε τα παρακάτω 

ιδιαίτερα ευρήματα (Σε κάθε χαρακτηριστικό δίνεται ο αριθμός των κρανίων 

που βρέθηκε το χαρακτηριστικό, ο συνολικός αριθμός κρανίων που 

εξετάστηκαν, το ποσοστό επι τοις εκατό του χαρακτηριστικού και ο αριθμός 

ανδρικών και γυναικείων κρανίων που έχουν το χαρακτηριστικό) : 

1)Μετωπιαία ραφή: Βρέθηκε σε 4 κρανία / 82  (4,8%) (Α 2  -Γ 1 ) 

2)Υπερκόγχιο τρήμα: Δεξ. βρέθηκε σε 34 κρανία/80 (42,5%) (Α 18  - Γ 14 ) 

                                                              ΑΑρρ..  ββρρέέθθηηκκεε  σσεε  2299  κκρρααννίίαα    //7755  ((3388,,66%%))  ((ΑΑ  1144  --  ΓΓ  1133  ))  

  33))ΥΥππεερρκκόόγγχχιιαα  εεννττοομμήή::  ΔΔεεξξ..  ββρρέέθθηηκκεε  σσεε  5555  κκρρααννίίαα//7766  ((7722,,33%%))  ((ΑΑ  3311  --  ΓΓ  1188))    

                                 Αρ. βρέθηκε σε 53 κρανία /78  (67,9%) (Α 29 - Γ14) 

            44))  ΥΥπποοκκόόγγχχιιοο  ττρρήήμμαα::  ΔΔεεξξιιάά  8811  //  8822  ((9988,,77%%))  ((ΑΑ  4400  --  ΓΓ  2288))  

                                                                  ΑΑρριισσττ..  8811//  8811  ((110000%%))    ((ΑΑ  3399  --  ΓΓ  2288))              ..                                                  

          55))ΥΥπποοκκόόγγχχιιαα  ρρααφφήή::  ΔΔεεξξιιάά  2277  //8822  ((3322,,99%%))  ((ΑΑ  1133  --  ΓΓ  1100))  

                                                              ΑΑρριισσ..  2277  //  8811    ((3333,,33%%))    ((ΑΑ1133  --  ΓΓ  1100))  

            66))ΖΖυυγγωωμμααττιικκόό  ττρρήήμμαα::  ΔΔεεξξιιάά  5588  //  7755  ((7777,,33%%))  ((ΑΑ  2266  --  ΓΓ  2233))      ..                                                                                              

                                                                        ΑΑρριισσττ..  5555  //  7777  ((7711,,44%%))  ((ΑΑ  2255  --  ΓΓ  2222))  

            77))ΡΡιιννιικκόό  ττρρήήμμαα::  ΔΔεεξξιιάά  5588  //  6655    ((8899,,22%%))  ((ΑΑ  2277  --  ΓΓ  2233))                ..                                                                              

                                                  ΑΑρριισσττ..  5566//  6655  ((  8866,,11%%))    ((ΑΑ2288  --  ΓΓ2211))  
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            88))ΕΕξξόόσσττωωσσηη  υυππεερρώώααςς::  ΣΣεε  κκααννέένναα  ((00  %%))  

            99))ΕΕλλαασσσσοονν  υυππεερρώώιιοο  ττρρήήμμαα::  ΔΔεεξξιιάά  5533//7766  ((6699,,77  %%  ))  ((ΑΑ2255  --  ΓΓ1199))  

                                                                                          ΑΑρριισσττ..5555//7777  ((7711,,44%%))  ((ΑΑ2266  --  ΓΓ  2211))  

          1100))ΟΟωωεειιδδέέςς  ττρρήήμμαα::  ΔΔεεξξιιάά  8833//8833  ((ΑΑ  4422  --ΓΓ2288))  

                                                              ΑΑρριισσττεερραα  8822//8822  ((ΑΑ4411--  ΓΓ2288))  

          1111))ΦΦααρρυυγγγγιικκόό  ββοοθθρρίίοο::  1166//8822  ((1199,,55%%))  ((ΑΑ99  --  ΓΓ66))  

          1122))  ΣΣφφααγγιιττιιδδιικκόό  ττρρήήμμαα::  ΣΣεε  2266  μμεεγγααλλύύττεερροο  δδεεξξιιάά//7722  ((3366,,11%%))  ((ΑΑ1144  --  ΓΓ99))  

                                                                ΣΣεε  2299  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααρριισσττεερράά//  7722  ((4400,,22%%))  ((ΑΑ1155  --  ΓΓ1100))  

                                                                  ΣΣεε1166  ίίσσoo    //7722            ((2222,,22%%))  ((ΑΑ  77  --  ΓΓ66))  

        1133))ΓΓέέφφυυρραα  ππόόρροουυ  υυπποογγλλωωσσσσίίοουυ::  ΔΔεεξξιιάά1155//7788  ((1199,,22  %%))  ((ΑΑ  88  --  ΓΓ55))  

                                                                                                          ΑΑρριισσττεερράά  1144//7799  ((1177,,77%%))  ((ΑΑ77  --  ΓΓ55))  

          1144))ΕΕξξόόσσττωωσσηη  έέξξωω  αακκοουυσσττ..  ΠΠόόρροουυ::  ΣΣεε  κκααννέένναα    ((00%%))  

          1155))ΜΜαασσττοοεειιδδιικκόό  ττρρήήμμαα::  ΔΔεεξξιιάά  6699//7766  ((9900,,77  %%))  ((ΑΑ3311  --  ΓΓ2233))  

                                                                                ΑΑρριισσττεερράά    7711//7788  ((9911%%))((ΑΑ3311  --  ΓΓ2244))  

              1166))    ΒΒρρεεγγμμααττιικκόό  ττρρήήμμαα::  ΔΔεεξξιιάά  4499//8800    ((  6611,,2255%%  ))  ((ΑΑ2255  --  ΓΓ1177))                                    

  ..                                                                                  ΑΑρριισσττεερράά    4488//8800    ((6600%%))  ((ΑΑ2244  --  ΓΓ1177))  

            1177))  ΕΕμμββόόλλιιμμαα  οοσσττάά    

                                αασσττεερρίίοουυ::  ΔΔεεξξιιάά  3366  //  7777  ((4466,,77%%))  ((ΑΑ1199  --  ΓΓ1133))  

                                                      ΑΑρριισσ..  3322  //  7755  ((4422,,66%%))  ((ΑΑ1155  --ΓΓ1111))  

                                  ΛΛάάμμδδαα  ΔΔ  2211  //  7788  ((2266,,99%%))  ((ΑΑ1100  --  ΓΓ77))  

                                  ΙΙννκκααςς  κκααννέένναα  ((00%%))  

                                  ΑΑλλλλοούύ    2222//  8855  ((2255,,88%%))  ((ΑΑ99  --  ΓΓ77))  

  1188))  ΤΤύύπποοιι  σσχχηημμάάττωωνν  

ΔΔίίδδοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  ττύύππωωνν  ττωωνν  σσχχηημμάάττωωνν  οορριισσμμέέννωωνν  ππεερριιοοχχώώνν,,  πποουυ  

εεξξεεττάάσσττηηκκαανν,,  όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  ττύύπποο  δδίίννεεττααιι  οο  

ααρριιθθμμόόςς  κκρρααννίίωωνν  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  μμεε  ααυυττόόνν  ττοονν  ττύύπποο  κκααιι  ττοο  εεππίί  ττοοιιςς  εεκκααττόό  πποοσσοοσσττόό  ττοουυ  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  πποουυ  ήήτταανν  δδυυννααττόόνν  νναα  κκααττααγγρρααφφεείί  ττοο  ππεερριισσττααττιικκόό..    

ΣΣχχήήμμαα  ρριιννιικκώώνν    

ΒΒρρέέθθηηκκαανν::    ΤΤύύπποουυ  11::  3333  ((4477%%))  --  ΤΤύύπποουυ  22::  77  ((1100%%))    

Τύπου 3: 18 (26%) - Τύπου 4: (16%) 

ΣΣχχήήμμαα  κκάάττωω  ττμμήήμμααττοοςς  ααππιιοοεειιδδοούύςς  σσττοομμίίοουυ  

ΒΒρρέέθθηηκκαανν::    ΤΤύύπποουυ  11::  1144  ((1188%%))  --  ΤΤύύπποουυ  22::  3355  ((4455%%))  

Τύπου 3: 7 (9%) - Τύπου 4: 21 (27%) 

ΣΣχχήήμμαα  κκρρααννίίοουυ  ααππόό  ππάάννωω  

ΒΒρρέέθθηηκκαανν::  ΤΤύύπποουυ  44::  88  ((1100%%))  --  ΤΤύύπποουυ  55::  3366  ((4455%%))  
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Τύπου 7: (31 (38%) - Τύπου 2: 5 (6%) 

ΣΣχχήήμμαα  ιιννιιαακκοούύ  οογγκκώώμμααττοοςς  

ΒΒρρέέθθηηκκαανν::  ΤΤύύπποουυ  11::  1122  ((1155%%))  --  ΤΤύύπποουυ  22::  2299  ((3377%%))  

Τύπου 4: 13 (16%) - Τύπου 5: 6 (7%) 

ΣΣχχήήμμαα  ρριιζζοορρρριιννίίοουυ  ((ααππόό  τταα  ππλλάάγγιιαα))  

ΒΒρρέέθθηηκκαανν::  ΤΤύύπποουυ  22::  88  ((1133%%))  --  ΤΤύύπποουυ  33::  1177  ((2299%%))  

Τύπου 4: 19 (32%) - Τύπου 5: 14 (24%) 

ΣΣχχήήμμαα  ααππιιοοεειιδδοούύςς  σσττοομμίίοουυ  ((ααππόό  τταα  ππλλάάγγιιαα))  

ΒΒρρέέθθηηκκαανν::  ΤΤύύπποουυ  11::  1155  ((2266%%))  --  ΤΤύύπποουυ  33::  99  ((1166%%))  

Τύπου 4: 32 (57%) 

ΣΣχχήήμμαα  ππεερριιοοχχήήςς  ππττεερρίίοουυ  

ΒΒρρέέθθηηκκαανν::  ΤΤύύπποουυ  11::  4411  ((6611%%))  --  ΤΤύύπποουυ  22::  66  ((88%%))  

Τύπου 5: 13 (19%) - Τύπου 6: 7 (10%) 

ΣΣχχήήμμαα  ρρααφφώώνν  υυππεερρώώααςς  

ΒΒρρέέθθηηκκαανν::    ΤΤύύπποουυ  11::  1177  ((2244%%))  --  ΤΤύύπποουυ  22::  5555  ((7766%%))  

 

ΓΓ66..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΟΟΔΔΟΟΝΝΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  

  
Καταγράφονται  τα άτομα που είχαν το εύρημα σε σχέση με τα άτομα που 

κατέστη δυνατόν να εξεταστούν, καθώς και το επί τοις εκατό ποσοστό του 

ευρήματος (παρένθεση). 

1) Νωδά άτομα: 4 / 75  (5,39%) 

2) Ατομα με απολεσθέντα δόντια κατά τη διάρκεια της ζωής:  

      3366  //  7755  ((4488%%))  

33))  ΑΑττοομμαα  μμεε  ααπποολλεεσσθθέένντταα  δδόόννττιιαα  μμεεττάά  ττοο  θθάάννααττοο  6611//7755  ((8811,,33%%))  

44))  ΑΑττοομμαα  μμεε  ττεερρηηδδοοννιισσμμέένναα  δδόόννττιιαα  77  //  7755  ((99,,3333%%))  

55))  ΑΑττοομμαα  μμεε  ααπποοττρριιββήή  δδοοννττιιώώνν  3366  //  7755  ((4488%%))  

  

            

    ΓΓ77..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΝΝΔΔΟΟΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

  ΑΑ..  ΘΘόόλλοοςς  ΚΚρρααννίίοουυ  

                            ΒΒρρέέθθηηκκαανν  νναα  έέχχοουυνν  υυπποοσσττεείί  μμεερριικκήή  σσυυννοοσσττέέωωσσηη  οοιι  ππααρραακκάάττωω  ρρααφφέέςς::  

••    ηη      σσττεεφφααννιιααίίαα  σσεε  4455  κκρρααννίίαα  ((5522%%))  

••  ηη    οοββεελλιιααίίαα  σσεε  1155  ((1177%%))  

••  ηη    λλααμμββδδοοεειιδδήήςς  σσεε  66  ((77%%))  
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••  ΚΚααννέένναα  δδεενν  εείίχχεε  οολλιικκήή  σσυυννοοσσττέέωωσσηη  ττωωνν  ρρααφφώώνν..  

                            ΒΒρρέέθθηηκκαανν  σσεε  3355  κκρρααννίίαα  ((5533%%))  ββρρεεγγμμααττιικκάά  ττρρήήμμαατταα  άάμμφφωω..  

ΒΒ..ΒΒάάσσηη  ΚΚρρααννίίοουυ  

ΟΟππίίσσθθιιοοςς  κκρρααννιιαακκόόςς  ββόόθθρροοςς  

Αναγνωρίστηκαν χωρίς να βρεθεί παθολογικό εύρημα: ο πόρος του 

υπογλωσσίου, το σφαγιτιδικό τρήμα, ο έσω ακουστικός πόρος, ο εγκάρσιος 

κόλπος, ο σιγμοειδής κόλπος και το έσω ινιακό όγκωμα. 

Στα 28 κρανία βρέθηκε μεγαλύτερος ο αριστερός σφαγιτιδικός βόθρος, 

ενώ σε 25 βρέθηκε μεγαλύτερος ο δεξιός και σε 15 ήταν περίπου ίδιος. 

ΜΜέέσσοοςς  κκααιι  ππρρόόσσθθιιοοςς  κκρρααννιιαακκόόςς  ββόόθθρροοςς  

Αναγνωρίστηκαν χωρίς να βρεθεί ιδιαίτερο παθολογικό εύρημα: το οπτικό 

τρήμα, το υπερκόγχιο σχίσμα κ.λ.π. 

  

  

ΓΓ88..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  
Κατά τη μελέτη των κρανίων με τον αξονικό τομογράφο, μετρήθηκε ο 

όγκος της κρανιακής κοιλότητας καθώς και ο όγκος όλων των αεροφόρων 

κοιλοτήτων του κρανίου (ιγμορείων, μετωπικού κόλπου, σφηνοειδούς κόλπου), 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Ο πρωτότυπος τρόπος μέτρησης του όγκου της κρανιακής κοιλότητας, 

είναι αρκετά ακριβής και αντικειμενικός. Κατά τη μελέτη έγινε σύγκριση των 

ευρημάτων. με μέτρηση του όγκου των ίδιων κρανίων με ανθρωπομετρική 

μέθοδο (μέτρηση του όγκου με μικρά σφαιρίδια). Δεν υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις μετρήσεις των δύο μεθόδων. 

Επίσης έγινε παρόμοια μελέτη σε 29 άτομα σύγχρονων Κρητικών που για 

κάποιο λόγο είχαν κάνει έλεγχο με αξονική τομογραφία του κρανίου χωρίς να 

έχουν βρεθεί παθολογικά ευρήματα. Το ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος που 

βρέθηκε στα σύγχρονα κρανία (1.402 ± 129,6 έναντι 1.355,6 ± 86,7 των 

Μινωικών), είναι της τάξεως του 2,1% και δεν είναι στατιστικά σημαντική διαφορά. 

ΑΑλλλλαα  εευυρρήήμμαατταα  πποουυ  εείίχχααμμεε  εείίννααιι::  

••  ΣΣεε  έένναα  κκρρααννίίοο  ββρρέέθθηηκκεε  δδίίχχωωρροο  ιιγγμμόόρρεειιοο,,  εεύύρρηημμαα  πποουυ  δδεενν  θθαα  

μμπποορροούύσσεε  νναα  ββρρεεθθεείί  μμεε  άάλλλλοο  ττρρόόπποο..    

••  ΣΣεε  55  κκρρααννίίαα  ββρρέέθθηηκκεε  ιικκααννοούύ  ββααθθμμοούύ  σσκκοολλίίωωσσηη  σσττοο  ρριιννιικκόό                                                      

..                                    δδιιάάφφρρααγγμμαα..  
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••  ΣΣεε  έένναα  κκρρααννίίοο  ββρρέέθθηηκκεε  αασσυυμμμμεεττρρίίαα  ττωωνν  δδύύοο  ηημμιιμμοορρίίωωνν  ττοουυ                                                      

..                                            κκρρααννίίοουυ..  

 

  

ΓΓ99..ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΙΙΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΕΕΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

  

αα..  ΜΜΟΟΝΝΗΗΡΡΗΗ  00ΣΣΤΤΕΕΟΟΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗ  ΚΚΟΟΜΜΒΒΟΟΕΕΙΙΔΔΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΞΞΟΟΣΣΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΘΘΟΟΛΛΟΟΥΥ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΟΟΥΥ  

  

ΟΟιι  εεξξοοσσττώώσσεειιςς  κκααιι  τταα  οοσσττεεώώμμαατταα  εείίννααιι  οοσσττέέιιννοοιι  κκααλλοοήήθθεειιςς  σσχχηημμααττιισσμμοοίί  ττωωνν  

οοσσττώώνν..  ΑΑπποοττεελλοούύννττααιι  ααππόό  οοσσττίίττηη  ιισσττόό  κκααιι  ττρροοφφοοφφόόρραα  ααγγγγεείίαα  χχωωρρίίςς  οοσσττέέιιννεεςς  

κκυυψψέέλλεεςς  κκααιι  μμυυεελλόό  ττωωνν  οοσσττώώνν..  ΣΣυυννήήθθωωςς  ααππααννττώώννττααιι  σσττοουυςς  κκόόλλπποουυςς  ττοουυ  

ππρροοσσώώπποουυ,,  σσυυχχννόόττεερραα  σσττοο  μμεεττωωππιιααίίοο,,  σσττηηνν  κκάάττωω  γγννάάθθοο,,  σσττοουυςς  έέξξωω  αακκοουυσσττιικκοούύςς  

ππόόρροουυςς  κκ..λλ..ππ..  

ΣΣττοο  κκρρααννίίοο  ΝΝοο  88  πποουυ  έέχχεειι  ββρρεεθθεείί  σσττοο  ΦΦοουυρρννίί  ΑΑρρχχααννώώνν  ααννααγγννωωρρίίσσττηηκκαανν  

σσττηηνν  έέξξωω  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  θθόόλλοουυ  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  ττρρεειιςς  εεξξοοσσττώώσσεειιςς..  ΤΤαα  σσηημμεείίαα  πποουυ  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  οοιι  εεξξοοσσττώώσσεειιςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττιιςς  κκοορρυυφφέέςς  εεννόόςς  ννοοηηττοούύ  σσχχεεδδόόνν  

ιισσοοσσκκεελλοούύςς  ττρριιγγώώννοουυ..  ΤΤαα  δδύύοο  σσηημμεείίαα  ττηηςς  ββάάσσηηςς  ττοουυ  ττρριιγγώώννοουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  

μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττηηνν  λλααμμββδδοοεειιδδήή  ρρααφφήή  εεκκααττέέρρωωθθεενν  ττηηςς  οοββεελλιιααίίααςς  ρρααφφήήςς..  ΤΤοο  ττρρίίττοο  

σσηημμεείίοο  ττηηςς  κκοορρυυφφήήςς  ττοουυ  ττρριιγγώώννοουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  μμεεττωωππιιααίίοο  οοσσττοούύνν  κκοοννττάά  σσττηη  

μμεεττωωππιιααίίαα  ρρααφφήή..  ΟΟιι  εεξξοοσσττώώσσεειιςς  εείίννααιι  σσττρροογγγγυυλλέέςς,,  μμεε  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ττηηνν  ααρριισσττεερρήή  

ττηηςς  λλααμμββδδοοεειιδδοούύςς  ρρααφφήήςς  μμεε  δδιιάάμμεεττρροο  1144  mmmm..  ΗΗ  δδεεξξιιάά  ττηηςς  λλααμμββδδοοεειιδδοούύςς  ρρααφφήήςς  

έέχχεειι  δδιιάάμμεεττρροο  77mmmm  κκααιι  ααυυττήή  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  μμεεττωωππιιααίίοο  66mmmm..  ΑΑππόό  ττηηνν  

εεννδδοοσσκκόόππηησσηη  ττηηςς  έέσσωω  εεππιιφφάάννεειιααςς  ττοουυ  θθόόλλοουυ  δδεενν  ααννεευυρρέέθθηη  κκααμμίίαα  ααλλλλοοίίωωσσηη  σστταα  

ααννττίίσσττοοιιχχαα  εεσσωωττεερριικκάά  σσηημμεείίαα  ττοουυ  θθόόλλοουυ..((ΕΕιικκ..1166))  

ΗΗ  ααιιττιιοολλοογγίίαα  ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  οοσσττιικκώώνν  μμοορρφφωωμμάάττωωνν  εείίννααιι  σσεε  

γγεεννιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς  άάγγννωωσσττηη..  ΓΓιιαα  ττιιςς  εεξξοοσσττώώσσεειιςς  ττοουυ  έέξξωω  αακκοουυσσττιικκοούύ  ππόόρροουυ  ξξέέρροομμεε  

ττηη  σσχχέέσσηη  πποουυ  έέχχεειι  ηη  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυςς  μμεε  ττηηνν  εεππίίδδρραασσηη  εερρεεθθιισσττιικκώώνν  ααιιττίίωωνν  κκααιι  

κκυυρρίίωωςς  ττοουυ  θθααλλαασσσσιιννοούύ  ννεερροούύ..  ΓΓιιαα  ττιιςς  εεξξοοσσττώώσσεειιςς  σσεε  άάλλλλαα  σσηημμεείίαα  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  

σσαανν  ππιιθθααννέέςς    ααιιττίίεεςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  φφλλεεγγμμοοννέέςς  ττοουυ  ππεερριιοοσσττέέοουυ    ήή  ττρρααυυμμααττιικκάά  ααίίττιιαα..4949    

  

ββ..  ΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΑΑΙΙΕΕΣΣ    ΕΕΝΝΤΤΟΟΜΜΕΕΣΣ  

ΣΣττοο  κκρρααννίίοο  ΝΝοο33  ααππόό  ττοο  ννεεκκρροοττααφφεείίοο  ττοουυ  ΦΦοουυρρννίίοουυ  ΑΑρρχχααννώώνν  

ααννααγγννωωρρίίσσττηηκκαανν  μμεεττωωππιιααίίεεςς  εεννττοομμέέςς    εεκκααττέέρρωωθθεενν  ττοουυ  μμεεττωωππιιααίίοουυ  οοσσττοούύ..  ΟΟιι  

εεννττοομμέέςς  ααυυττέέςς    εευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηηνν  ππρρόόσσθθιιαα  κκααιι  ππλλάάγγιιαα  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  μμεεττωωππιιααίίοουυ  
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οοσσττοούύ  σσεε  σσυυμμμμεεττρριικκήή  θθέέσσηη..  ΞΞεεκκιιννοούύνν  ααππόό  ττοο  υυππεερρκκόόγγχχιιοο  ττρρήήμμαα  κκααιι  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  

ππρροοςς  τταα  ππίίσσωω  ππρροοςς  ττηηνν  άάννωω  ααυυχχεεννιικκήή  γγρρααμμμμήή..  ΤΤοο  ββάάθθοοςς  ττοουυςς  εείίννααιι  33  --  44  mmmm  κκααιι  

ττοο  μμήήκκοοςς  ττοουυςς  3355  mmmm  ηη  δδεεξξιιάά  κκααιι  4422  mmmm  ηη  ααρριισσττεερρήή..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  εεξξέέτταασσηη  μμααςς  δδόόθθηηκκεε  ηη  εεννττύύππωωσσηη  όόττιι  οοιι  εεννττοομμέέςς  ααυυττέέςς  

μμπποορρεείί  νναα  οοφφεειιλλόότταανν  σσεε  ττρρααυυμμααττιικκάά  ααίίττιιαα..  ΩΩσσττόόσσοο  όόμμωωςς  μμεε  ττηηνν  ααννααλλυυττιικκήή  εεξξέέτταασσηη  

κκααιι  ττηη  μμεελλέέττηη  ττηηςς  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς  δδιιααππιισσττώώσσααμμεε  όόττιι  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ααννααττοομμιικκέέςς  

ππααρρααλλλλααγγέέςς  μμέέσσαα  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  πποορρεεύύοοννττααιι  ααγγγγεείίαα..  

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα    εεππιιγγεεννεεττιικκόό  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ααρρκκεεττάά  σσππάάννιιοο  χχωωρρίίςς  όόμμωωςς  

ιιδδιιααίίττεερρηη  κκλλιιννιικκήή  σσηημμαασσίίαα..  ΣΣυυννααννττάάττααιι  σσυυχχννόόττεερραα  σσττηη  μμααύύρρηη  φφυυλλήή  κκααιι  ττοουυςς  

ιιννδδιιάάννοουυςς..  

  

γγ))..  ΣΣΚΚΟΟΛΛΙΙΩΩΣΣΗΗ    ΡΡΙΙΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ    ΔΔΙΙΑΑΦΦΡΡΆΆΓΓΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΚΚααττάά  ττηηνν  εεξξέέτταασσηη  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  ββρρέέθθηηκκαανν  οοκκττώώ  κκρρααννίίαα  πποουυ  εείίχχαανν  

σσκκοολλίίωωσσηη  σσττοο  οοσσττέέιιννοο  ττμμήήμμαα  ττοουυ  ρριιννιικκοούύ  δδιιααφφρράάγγμμααττοοςς..  ΣΣτταα  ππέέννττεε  ηη  σσκκοολλίίωωσσηη  

ήήτταανν  ππρροοςς  τταα  ααρριισσττεερράά  κκααιι    σστταα  ττρρίίαα  ππρροοςς  τταα  δδεεξξιιάά..  ΣΣεε  ττρρίίαα  κκρρααννίίαα  υυππήήρρχχεε  

οοσσττέέιιννηη  άάκκααννθθαα  σσττοο  ρριιννιικκόό  δδιιάάφφρρααγγμμαα..  ΣΣεε  έένναα  κκρρααννίίοο  υυππήήρρχχεε  πποολλύύ  έέννττοοννηη  

σσκκοολλίίωωσσηη  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  ααπποοφφρράάσσσσεεττααιι  ττεελλεείίωωςς  ηη  σσύύσσττοοιιχχηη  ρριιννιικκήή  θθααλλάάμμηη..  

  

  

  ΓΓ1100..    ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΥΥ  ΜΜΙΙΝΝΩΩΙΙΤΤΙΙΣΣΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΟΟ  

  ΗΗ  ααννάάππλλαασσηη  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ    ααππόό  ττοο  κκρρααννίίοο    ααπποοττεελλεείί  ααππόό  τταα  ππιιοο  ππααλλιιάά  

ααννθθρρωωπποολλοογγιικκάά  κκααιι  ιιααττρροοδδιικκαασσττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα..  ΙΙδδιιααίίττεερροο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ααπποοκκττάά,,  

όότταανν  ττοο  κκρρααννίίοο  πποουυ  μμεελλεεττάάττααιι  ααννήήκκεειι  σσττηη  ΜΜιιννωωιικκήή  ππεερρίίοοδδοο..  ΑΑππόό  τταα  ππρρώώτταα  ββήήμμαατταα  

ααυυττήήςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  μμααςς  ααππαασσχχόόλληησσεε  ττοο  θθέέμμαα  ααυυττόό,,  πποουυ  όόμμωωςς  λλόόγγωω  ττωωνν  πποολλλλώώνν  

δδυυσσκκοολλιιώώνν  άάρργγηησσεε  πποολλύύ  νναα  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί..  

  ΚΚααττάά  ττηηνν    κκλλαασσσσιικκήή  μμέέθθοοδδοο  ααννάάππλλαασσηηςς  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι,,  ααφφοούύ  

ππρροοσσδδιιοορριισσττοούύνν  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  ((φφύύλλοο,,  ηηλλιικκίίαα,,  φφυυλλήή)),,  

ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  τταα  σσηημμεείίαα  ααννααφφοορράάςς  σστταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  γγννωωσσττόό  ττοο  ππάάχχοοςς  ττωωνν  

μμααλλαακκώώνν  μμοορρίίωωνν  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  κκρρααννίίοο..ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  

ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  λλωωρρίίδδεεςς  ππηηλλοούύ  ιισσόόππααχχεεςς  μμεε  ττοο  ππάάχχοοςς  ττωωνν  μμααλλαακκώώνν  μμοορρίίωωνν,,  

σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααιι  τταα  εεννδδιιάάμμεεσσαα  κκεεννάά  κκααιι  έέττσσιι  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  έένναα  γγλλυυππττόό  ππάάννωω  σσττοο  

οοπποοίίοο  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  τταα  εεππιικκοουυρριικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  ((μμάάττιιαα,,  μμύύττηη,,  μμααλλλλιιάά,,  

ααυυττιιάά  κκ..λλ..ππ))..127127

ΤΤοο  ββαασσιικκόό  μμεειιοοννέέκκττηημμαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ,,  πποουυ  ττηηνν  έέκκααννεε  μμηη  εεφφααρρμμόόσσιιμμηη  

γγιιαα  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  μμεελλέέττηη,,  εείίννααιι  όόττιι  ττοο  κκρρααννίίοο  σσττοο  οοπποοίίοο  γγίίννεεττααιι  αανναασσύύννθθεεσσηη,,  
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κκαατταασσττρρέέφφεεττααιι  μμεεττάά  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς..  ΑΑκκόόμμαα  ηη  εεννααλλλλαακκττιικκήή  λλύύσσηη  ττηηςς  

δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ππρρώώτταα  οομμοοιιώώμμααττοοςς  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  κκααιι  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  σσττοο  

οομμοοίίωωμμαα  έέχχεειι  πποολλλλέέςς  ππιιθθααννόόττηηττεεςς  λλάάθθοουυςς..    

ΗΗ  λλύύσσηη  ττηηςς  ααννάάππλλαασσηηςς  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  υυπποολλοογγιισσττήή  ήήτταανν  ηη  ππιιοο  

αασσφφααλλήήςς  κκααιι  αακκρριιββήήςς..  ΜΜεεττάά  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττοονν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  

ττοο  κκρρααννίίοο  φφωωττοογγρρααφφίίζζεεττααιι  ααππόό  μμππρροοσσττάά  κκααιι  τταα  ππλλάάγγιιαα  μμεε  μμιιαα  ααρριιθθμμηηττιικκήή  κκλλίίμμαακκαα..  

ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  εειισσάάγγεεττααιι  μμεε  SSccaannnneerr  ηη  εειικκόόνναα  σσττοονν  υυπποολλοογγιισσττήή..  ΠΠρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  τταα  

σσηημμεείίαα  ααννααφφοορράάςς  ππάάννωω  σσττοο  κκρρααννίίοο..  ΒΒάάσσηη  εεννόόςς  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  πποουυ  φφττιιάάχχττηηκκεε  

εειιδδιικκάά  γγιιααυυττόό  ττοο  σσκκοοππόό  σσττηηρριιζζόόμμεεννοο  σσττοουυςς  ππίίνναακκεεςς  ττοουυ  KKrrοοggmmaann  σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκαανν  

τταα  μμααλλαακκάά  μμόόρριιαα  ππάάννωω  σσττηηνν  εειικκόόνναα..  ΣΣυυμμππλληηρρώώθθηηκκαανν  τταα  μμάάττιιαα,,  ηη  μμύύττηη,,  τταα  μμααλλλλιιάά  

κκααιι  τταα  άάλλλλαα  χχααρραακκττηηρριισσττηηκκάά,,  μμεε  ββάάσσεειι  τταα  σσυυννήήθθηη  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  κκααιι  

έέττσσιι  ααπποοδδόόθθηηκκεε  ηη  εειικκόόνναα  ττηηςς  ΜΜιιννωωίίττιισσααςς  σσεε  ππλλάάγγιιαα  θθέέσσηη..  ((ΕΕιικκ..  1177))..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Εικ.16: Το κρανίο με τις τρείς εξοστώσεις σε σχήμα τριγώνου. 

 

 

 

  111144



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.17: Το κρανίο και το αναπλασθέν πρόσωπο της Μινωίτισας 
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   Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η   -   Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
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Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η 
 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν ανασκαφικά ευρήματα από το 

Μινωικό πολιτισμό από Ιατρικής πλευράς.  

Τα  ανασκαφικά ευρήματα, που απασχόλησαν ιδιαίτερα τη μελέτη αυτή και 

από τα οποία εξήχθηκαν ιδιαίτερα και σημαντικά συμπεράσματα, είναι από τη μια 

τα δημιουργήματα των Μινωιτών ( ειδώλια, άλλες απεικονίσεις, αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης ) και από την άλλη σκελετικά υπολείμματα (κρανία) των 

Μινωιτών.  

Τα ειδώλια είναι από εκείνα τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν διπλή 

αξία. Από τη μια δείχνουν το επίπεδο των καλλιτεχνικών επιτευγμάτων ολόκληρης 

της κοινωνίας αλλά και του συγκεκριμένου καλλιτέχνη καθώς και την τεχνοτροπία 

της εποχής. Από την άλλη ως έκφραση παράκλισης προς το θεό για κάποιο 

πρόβλημα υγείας, δίνουν στοιχεία για τα προβλήματα υγείας της εποχής εκείνης. 

Γιαυτό  για τα ειδώλια που έχουν βρεθεί από αρχαιολόγους και είχαν αναθηματική 

χρήση χρειάζεται και η συμβολή του γιατρού που μπορεί να βοηθήσει 

αποφασιστικά στην πλήρη διερεύνηση της πάθησης που απεικονίζεται και της 

πρόθεσης του καλλιτέχνη.  

Η συνήθεια κατασκευής ειδωλίων ως αναθήματα χαρακτηρίζει τη Μινωική 

εποχή και δεν συναντάται συχνά στους αρχαίους πολιτισμούς. Δεν συναντάται 

στην αρχαία Αίγυπτο και σπανίζει στη μεταγενέστερη Αρχαία Ελλάδα. Παρόμοια 

συνήθεια παρατηρείται αργότερα στη Χριστιανική θρησκεία και διατηρείται μέχρι 

και σήμερα με τα αφιερώματα στις εικόνες των Αγίων, με τη διαφορά ότι αυτά 

απεικονίζουν φυσιολογικά μέλη ή σώματα, ενώ οι Μινωίτες προσπαθούσαν να 

απεικονήσουν το πρόβλημα.  

Η μελέτη των ειδωλίων είχε αρκετές δυσκολίες, γιατί τα μεν εκτεθειμένα 

στις προθήκες του μουσείου ήταν δύσκολο να  παρατηρηθούν από κοντά και από 

πολλές πλευρές, οπότε χρειαζόταν να μετακινηθούν από τις προθήκες στον 

μελετητικό χώρο, διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα. Για δε τα άλλα, που δεν 

είναι εκτεθειμένα, η διαδικασία ήταν ακόμη πιο δύσκολη. Με βάση το ημερολόγιο 

της ανασκαφής η από προφορικές πληροφορίες γινόταν διερεύνηση της περιοχής 

που είχαν βρεθεί ειδώλια, ανοιγόταν τα αντίστοιχα κιβώτια με τα ανασκαφικά 

ευρήματα και μελετιόταν τα ειδώλια που υπήρχαν σ’αυτά. 

        ΗΗ  μμεελλέέττηη  μμααςς  σστταα  εειιδδώώλλιιαα  κκααιι  ττιιςς  ααππεειικκοοννίίσσεειιςς  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκήή,,  γγιιααττίί  

ααπποοσσααφφηηννίίζζεειι  όόττιι  οοιι  ΜΜιιννωωίίττεεςς  γγννώώρριιζζαανν  ααρρκκεεττάά  σσττοοιιχχεείίαα  ααππόό  ττηηνν  ααννααττοομμίίαα  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς  κκεεφφααλλήήςς  κκααιι  ττρρααχχήήλλοουυ..  ΑΑυυττόό  φφααίίννεεττααιι  ααππόό  ττηη  μμεελλέέττηη  ττωωνν  μμοορρφφώώνν  πποουυ  
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ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  σσττοο  ‘‘’’δδοοχχεείίοο  ττωωνν  θθεερριισσττώώνν’’’’  κκααιι  ααππόό  ττοο  εειιδδώώλλιιοο  ΝΝοο  66  σσττοο  οοπποοίίοο  

έέχχοομμεε  σσααφφήή  ααππεειικκόόννιισσηη  ττωωνν  ηημμιικκρριικκίίωωνν  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  σσττοοιιχχεείίοο    πποουυ  μμααςς  

ααπποοκκααλλύύππττεειι  όόττιι  σσττηη  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  δδεενν  υυππήήρρχχαανν  ττααμμπποούύ  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  

ααννααγγννώώρριισσηη  κκααιι    ππααρρααττήήρρηησσηη  εεσσωωττεερριικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττοουυ  ααννθθρρωωππίίννοουυ  σσώώμμααττοοςς  ..  

ΕΕίίννααιι  σσααφφέέςς  όόττιι  ηη  σσχχέέσσηη  ααυυττήή  ττωωνν  ΜΜιιννωωιιττώώνν  μμεε  ττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ττοουυ  ααννθθρρωωππίίννοουυ  

σσώώμμααττοοςς  ββοοήήθθηησσεε  ήή  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδεενν  δδηημμιιοούύρργγηησσεε  ππρρόόββλληημμαα  σσττηηνν  μμεεττεεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  

εεππιισσττηημμοοννιικκήήςς  κκααιι  οορρθθοολλοογγιισσττιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς  εεππιισσττήήμμηηςς,,  όόππωωςς  γγννωωρρίίζζοομμεε  όόττιι  

σσυυννέέββηη  σσεε  πποολλλλοούύςς  πποολλιιττιισσμμοούύςς  κκυυρρίίωωςς  ττηηςς  ααννααττοολλήήςς,,  όόπποουυ  ηη  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττηηςς  

ππρροοσσππέέλλαασσηηςς  ττωωνν  εεσσωωττεερριικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς  δδεενν  εεππέέττρρεεψψεε  ττηηνν  

οορρθθοολλοογγιισσττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ιιααττρριικκήήςς  ααννττίίλληηψψηηςς..  ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  τταα  ββλλέέπποομμεε  

αακκόόμμαα  κκααιι  σσττιιςς  μμέέρρεεςς  μμααςς  όόπποουυ  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  μμααγγιικκοούύ  ττύύπποουυ  ααππόόψψεειιςς  ττηηςς  

ιιααττρριικκήήςς  πποουυ  έέχχοουυνν  εεππιιββιιώώσσεειι,,  έέχχοουυνν  ττιιςς  ρρίίζζεεςς  ττοουυςς  σσττιιςς  χχώώρρεεςς  ττιιςς  ααννααττοολλήήςς..  

 Ακόμα δίδει εξήγηση του σκοπού και της πρόθεσης του καλλιτέχνη που 

κατασκεύσε τα ειδώλια στα οποία αναγνωρίσαμε συγκεκριμένες παθήσεις.  

Αναγνωρίστηκαν παθήσεις που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστή η ύπαρξη τους 

στους Μινωίτες. Ο όγκος τραχήλου που αναγνωρίστηκε το ειδώλιο 4, η σχιστία 

προσώπου που αναγνωρίστηκε στο ειδώλιο 5 και η παράλυση του προσωπικού 

νεύρου που αναγνωρίστηκε στα ειδώλια 1,2 και 3 είναι παθήσεις για τις οποίες 

δεν υπάρχουν άλλες μαρτυρίες που να αποδεικνύουν την ύπαρξη τους κατά τη 

Μινωική περίοδο. Τέλος η προσφορά αυτής της μελέτης είναι ότι τα έξι ειδώλια 

που μελετήθηκαν και αποσαφηνίστηκε το πρόβλημα υγείας που απεικονίζουν 

προστίθενται στον κατάλογο των ειδωλίων με αναγνωρισμένη πάθηση. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετά ειδώλια στο Μουσείο Ηρακλείου για τα οποία 

υπάρχει ερμηνεία του προβλήματος που παριστάνουν. Ετσι υπάρχουν αρκετά 

που απεικονίζουν εγκύους γυναίκες, άλλα ειδώλια που παριστάνουν 

παραμορφωτική αρθρίτιδα, ημιπληγία, παθήσεις του μαστού κ.λ.π. 

Ακόμα η αναγνώριση του νεφροειδούς δοχείου είναι σημαντικό εύρημα 

γιατί δίδει στοιχεία για τη σχέση που είχαν με τη νοσηλευτική οι Μινωίτες. Ετσι το 

νεφροειδές δοχείο συνδυαζόμενο με την υπόθεση ότι ορισμένα δωμάτια του 

ανακτόρου μπορεί να χρησιμοποιούντο ως χώροι νοσηλείας ασθενών που 

συνήθως έπασχαν από οξέα γαστρεντερικά σύνδρομα με πολλούς εμμέτους, το 

πρώτο πράγμα που θα χρειαζόταν αυτός που είχε την νοσηλευτική φροντίδα των 

ασθενών θα ήταν ένα κατάλληλο δοχείο για να απομακρύνει τον εμμετό. Το πιο 

κατάλληλο δοχείο γιαυτή τη χρήση είναι ένα δοχείο που να περιβάλλει το στόμα 

έτσι ώστε ο εξαντλημένος ασθενής να μην χρειάζεται ιδιαίτερη προπάθεια να το 



χρησιμοποιήσει. Το πιο κατάλληλο λοιπόν δοχείο γιαυτή τη χρήση είναι ένα 

δοχείο  νεφροειδούς σχήματος όπως αυτό που βρέθηκε.   

 

Στο δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης εξετάσαμε 85 κρανία Μινωικής 

περιόδου. Με την αναλυτική μελέτη της βιβλιογραφίας και τη λεπτομερή εξέταση 

των κρανίων έγινε δυνατή η συνολική και πλήρης παρουσίαση των κρανίων, 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, την φυλή 

που ανήκαν, τις ανατομικές παραλλαγές και τα επιγενετικά χαρακτηριστικά τους.   

Όπως ήδη έχει αναφερθεί το οστικό υλικό για τους αρχαιολόγους δεν 

αποτελούσε εύρημα ιδιαίτερης αξίας κατά τις επίσημες ανασκαφές. Για δε τις 

παράνομες ανασκαφές δεν είχε καμία εμπορική αξία και μάλλον γινόταν 

προσπάθεια για να απαλλαγούν οι αρχαιοκάπηλοι από αυτό. 

Έτσι, παρότι υπάρχουν πολλά ευρήματα από τάφους της Μινωικής 

περιόδου τα σκελετικά ευρήματα είναι φτωχά, παρότι οι Μινωίτες είχαν μεγάλη 

εκτίμηση στους νεκρούς τους και ταφικές συνθήκες τέτοιες που θα μπορούσε να 

διατηρηθεί το οστικό υλικό μέχρι τις μέρες μας, κάτι που το βλέπομε σε αρκετούς 

τάφους που ανασκάπτονται τον τελευταίο καιρό και είχαν μείνει ασύλητοι. 

Στο ξεκίνημα της μελέτης μας οι πληροφορίες που είχαμε ήταν για 

εκατοντάδες κρανία. Τελικά τα κρανία που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να τα 

εντάξουμε στη μελέτη μας ήταν 85. Προτιμήσαμε να μελετήσομε μικρότερο 

αριθμό κρανίων παρά να καταφύγομε σε επικίνδυνες ανασυνθέσεις και 

προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα τελικά αποτελέσματα των 

μετρήσεων μας. 

Δυστυχώς στα κρανία που υπάρχουν δε βρέθηκε κανένα στην κατάσταση 

Cranium (κρανία με την κάτω γνάθο μαζί). Ορισμένα οστά κάτω γνάθου που 

βρέθηκαν δεν μπορέσαμε να βρούμε σε ποιο κρανίο αντιστοιχούσαν. Έτσι το 

υλικό που μελετήσαμε ήταν σε κατάσταση Calvarinum. Υλικό χειρότερης 

κατάστασης, Calva και Calvaria δεν συμπεριλήφθηκε στη μελέτη. 

 

  

 

 

Ηλικία 
Είναι γνωστό από διάφορες μελέτες ότι ο μέσος όρος ζωής των 

προϊστορικών και των ανθρώπων της εποχής του χαλκού ήταν λιγότερος και από 

το μισό του σημερινού ανθρώπου. 
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Ο προσδιορισμός της ηλικίας κρανίου που δεν έχει ολοκληρωθεί η 

ανάπτυξη των δοντιών του (κάτω των 18 ετών) είναι σχετικά εύκολος και ακριβής. 

Εξετάζομε την ανατολή και τελείωση των δοντιών και συγκρίνουμε τα ευρήματα 

μας με το μέσο όρο αντίστοιχων τιμών από πίνακες αναφοράς. Έτσι 

προσδιορίζεται με αρκετά μεγάλη ακρίβεια η ηλικία του κρανίου. Για κρανία που 

ανήκαν σε ενήλικες  είναι δυσκολότερος ο προσδιορισμός  της ηλικίας. Τα 

στοιχεία που αξιοποιούνται είναι ο βαθμός της συνοστέωσης των ραφών του 

εγκεφαλικού κρανίου και της υπερώας καθώς και ο βαθμός αποτριβής των 

δοντιών. 

Ο προσδιορισμός της ηλικίας των κρανίων έγινε  με διακύμανση 5 - 10 

ετών που είναι σχετικά μικρή, αφού και σε προσδιορισμό της ηλικίας  σε ζωντανό 

άνθρωπο δικαιολογείται  μια απόκλιση 5 -10 ετών. 

Στη δική μας μελέτη τα περισσότερα κρανία ανήκαν σε ηλικίες από 20 - 35 

ετών. 

Ηλικίες μέχρι 20 ετών  20 - 25 ετων 25 -30 ετών 30 - 40 ετών 40 - 50 ετών 

Αριθ. κρανίων    6  (7%)   21 (24,7%)   33 (38,8%)  18 (21,1%)   7 (8,2%) 

 

 

Φύλου 
Ο προσδιορισμός του φύλου του κρανίου στη μελέτη μας βασίστηκε: 

Α) Στα περιγραφικά και μορφολογικά στοιχεία (ανάπτυξη μαστοειδών 

αποφύσεων, ανάπτυξη υπερόφρυων τόξων κ.λ.π.). Συνολικά εξετάσαμε 18 τέτοια 

στοιχεία. 

Β) Στα μετρικά στοιχεία. Έγιναν οι μετρήσεις που έχουν αναφερθεί και 

συγκρίθηκαν με πίνακες από τη βιβλιογραφία και βάσει αυτών κατατάχθηκαν τα 

κρανία σε άρρενα και θήλεα. 

Γ) Στον τύπο των  Gilles και Elliot. Όπως έχομε δει στο κεφάλαιο της 

μεθόδου, βάσει κάποιων μετρήσεων και κάποιων συντελεστών δίνεται μια τιμή 

βάσει του τύπου, για κάθε κρανίο. Αν η τιμή  αυτή είναι πάνω από 89,112 και 

εφόσον οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εκατοστόμετρα με ακρίβεια δύο δεκαδικών 

ψηφίων τότε πρόκειται για ανδρικό κρανίο, ενώ αν η τιμή που παίρνομε είναι 

μικρότερη από την προαναφερθείσα τιμή τότε πρόκειται για γυναικείο κρανίο.  

Σε πολλά κρανία  τα μορφολογικά χαρακτηριστικά εμφανώς κλίνουν προς 

το ένα ή το άλλο φύλο και οι μετρήσεις είναι χαρακτηριστικές οπότε 

κατατάσσονται χωρίς αμφιβολία. Πολλά κρανία όμως παρουσιάζουν ενδιάμεση 

εικόνα  όσον αφορά τα περιγραφικά στοιχεία και έχουν οριακές τιμές στις 
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μετρήσεις και το δείκτη, οπότε υπάρχει δυσκολία στην ταξινόμηση. Κατάταξη των 

κρανίων σε γυναικεία και ανδρικά έγινε μόνο σε όσα υπήρχε συμφωνία σε δυο 

από τις τρεις ομάδες κριτηρίων. Διαφορετικά το κρανίο κατατασσόταν σε μια τρίτη 

ομάδα, την ομάδα των αδιευκρίνιστου φύλου κρανίων. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στα παιδικά κρανία είναι αδύνατο να 

προσδιοριστεί το φύλο, οπότε κατατάχθηκαν στην κατηγορία αδιευκρίνιστου 

φύλου.        

Από την ταξινόμηση των κρανίων έχομε 29 γυναίκες και 42 άνδρες, 6 

κρανία που ανήκουν σε παιδιά και 8 κρανία που είχαν οριακά χαρακτηριστικά και 

δεν μπορούσε να καθοριστεί το φύλο. 

 

Φυλή 

ΟΟ  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττηηςς  φφυυλλήήςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννήήκκεε  κκάάπποοιιοο  κκρρααννίίοο  εείίννααιι  

ααρρκκεεττάά  ππεερρίίππλλοοκκοο  θθέέμμαα..  ΤΤρρεειιςς    εείίννααιι  οοιι  κκύύρριιεεςς  φφυυλλέέςς  πποουυ  δδιιαακκρρίίννοομμεε  σσττοουυςς  

ααννθθρρώώπποουυςς::  ηη  λλεευυκκήή  ήή  κκααυυκκάάσσιιαα  φφυυλλήή,,  ηη  μμααύύρρηη    κκααιι  ηη  κκίίττρριιννηη  φφυυλλήή..    

ΗΗ  φφυυσσιικκήή  ααννθθρρωωπποολλοογγίίαα  πποουυ  αασσχχοολλεείίττααιι  μμεε  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  φφυυλλεεττιικκήήςς  

δδιιάάκκρριισσηηςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  ααξξιιοοπποοιιεείί    αα))  ττοο  χχρρώώμμαα  κκααιι  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττηηςς  

εεππιιδδεερρμμίίδδααςς    ββ))  ττιιςς  οομμάάδδεεςς  ααίίμμααττοοςς    κκααιι  γγ))  ττηη  μμοορρφφοολλοογγίίαα  ττοουυ  σσκκεελλεεττοούύ,,  γγιιαα  ττηηνν  

κκααττάάττααξξηη  κκάάπποοιιοουυ  ααττόόμμοουυ  σσεε  κκάάπποοιιαα  φφυυλλήή..  ΗΗ  μμοορρφφοολλοογγίίαα  ττοουυ  σσκκεελλεεττοούύ  κκααιι  

ιιδδιιααίίττεερραα  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  εείίννααιι  ηη  μμόόννηη  οομμάάδδαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  πποουυ  μμπποορροούύμμεε  νναα  

ααξξιιοοπποοιιήήσσοομμεε  σσττηη  δδιικκήή  μμααςς  ππεερρίίππττωωσσηη..  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  χχααρραακκττηηρριισσττιικκέέςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  υυππάάρρχχοουυνν  ααρρκκεεττάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  πποουυ  σσυυννααννττώώννττααιι  σσυυχχννόόττεερραα  

σσττηη  μμιιαα  ήή  ττηηνν  άάλλλληη  φφυυλλήή  κκααιι  πποουυ  ββοοηηθθοούύνν  σσττηηνν  ττααξξιιννόόμμιισσηη  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν..  

ΒΒέέββααιιαα    υυππάάρρχχοουυνν  ααρρκκεεττοοίί  άάννθθρρωωπποοιι  πποουυ  έέχχοουυνν  εεννδδιιάάμμεεσσαα  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  κκααιι  δδεενν  εείίννααιι  εεύύκκοολλοο  νναα  ττααξξιιννοομμηηθθοούύνν  σσεε  κκάάπποοιιαα  φφυυλλήή..  ΌΌππωωςς  

εεππίίσσηηςς  μμπποορρεείί  σσεε  άάττοομμαα  μμιιααςς  φφυυλλήήςς    νναα  σσυυννααννττήήσσοομμεε    εεππίί  μμέέρροουυςς  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  άάλλλληηςς    φφυυλλήήςς..  ΈΈττσσιι  ααππόόλλυυττοοιι  δδιιααχχωωρριισσμμοοίί  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  

γγίίννοουυνν..  

Συγκρίνοντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της εξέτασης των κρανίων 

της μελέτης μας παρατηρούμε ότι κάθε κατηγορία χαρακτηριστικών εξεταζόμενη 

ξεχωριστά δίδει χαρακτηριστικά που στον πίνακα ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά 

της λευκής φυλής και ιδιαίτερα με το Μεσογειακό τύπο. Πιο συγκεκριμένα, ως 

προς το μήκος του κρανίου, το 76,47% των κρανίων ήταν μακριά. Ως προς το 

πλάτος το 87,05% ήταν στενά. Ως προς το ύψος το 64,7% ήταν μέτριου βαθμού 

ψηλά. Ως προς το πλάτος του προσώπου το 76,47% είχαν στενό πρόσωπο. Ως 

προς το ύψος του προσώπου είχαν σχετικά ψηλό πρόσωπο το 52,94%. Ως προς 
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το άνοιγμα της  μύτης  είχαν στενό άνοιγμα το 82,35%. Εξετάζοντας το profile του 

προσώπου όλα είχαν  ευθύ πρόσωπο, χαρακτηριστικό που συναντούμε σε λευκή 

και κίτρινη φυλή ενώ στη μαύρη το profile έχει  εμφανή κλίση προς τα μπροστά  

και κάτω. Ως προς το σχήμα της υπερώας και μαστοειδών αποφύσεων σε 

ποσοστό 54,6% και 76,3% είναι τύπου Γ. Και τέλος η ζυγωματογναθική ραφή σε 

54,9% των κρανίων  ήταν τύπου Β. Οπως φαίνεται από τη σύγκριση των 

ευρημάτων με τον πίνακα του krogman, όλα τα χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερό 

τους ποσοστό βρίσκονται στον πίνακα της λευκής φυλής και ιδιαίτερα στο 

Μεσογειακό τύπο.                                                                   

Οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις χρησιμεύουν για συγκριτικές μελέτες των 

κρανίων, αλλά και για τον προσδιορισμό των ανθρωπομετρικών δεικτών, βάσει 

των οποίων χαρακτηρίζεται πιο συγκεκριμένα το κρανίο. Βάσει των 

αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τον προσδιορισμό των αντίστοιχων δεικτών 

τα κρανία που μελετήσαμε παρουσιάζουν: 

••  ΜΜεεσσοοκκρρααννίίαα  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  δδοολλιιχχοοκκρρααννίίαα    

(βάσει του κρανιακού δείκτη) 

••  ΥΥψψιικκρρααννίίαα  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  οορρθθοοκκρρααννίίαα  

(βάσει του δείκτη μήκους ύψους) 

••  ΑΑκκρροοκκρρααννίίαα  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  μμεεττρριιοοκκρρααννίίαα  

(βάσει του δείκτη πλάτους ύψους) 

••  ΜΜεεσσααίίαα  ((mmeesseennee))  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  λλεεππττάά  ((lleepptteennee))  

(βάσει του άνω προσωπικού δείκτη) 

••  ΛΛεεππττόόρριινναα  μμεε  μμιικκρρήή  ττάάσσηη  ππρροοςς  μμεεσσόόρρρριινναα  

(βάσει του ρινικού δείκτη) 

••  ΥΥψψίίκκοογγχχαα  τταα  ααννττρριικκάά  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  μμεεσσόόκκοογγχχαα,,  εεννώώ  τταα    

γυναικεία μεσόκογχα με μεγάλη τάση προς υψίκογχα 

(βάσει του κογχικού δείκτη) 

••  ΜΜεεσσοουυρρααννιικκάά  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  δδοολλιιχχοουυρρααννιικκάά  

(βάσει του γναθοφατνιακού δείκτη) 

••  ΥΥψψηηλλάά  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  μμεεσσααίίαα  

(βάσει του δείκτη μέσου ύψους) 

••  ΛΛεεππττοοσσττααφφυυλλιικκάά  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  μμεεσσοοσσττααφφυυλλιικκάά  

(βάσει του υπερώιου δείκτη) 

••  ΟΟρρθθοογγννααθθιικκάά  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  μμεεσσοογγννααθθιικκάά  κκααιι  ππρροογγννααθθιικκάά  

(βάσει του γναθικού δείκτη) 

••  ΥΥψψηηλλάά  ((ββάάσσεειι  ττοουυ  δδεείίκκττηη  μμέέσσοουυ  ύύψψοουυςς  πποορρίίοουυ))  



••  ΕΕυυρρωωμμεεττωωππιικκάά  μμεε  ττάάσσηη  ππρροοςς  μμεεττρριιοομμεεττωωππιικκάά  

(βάσει του μετωποβρεγματικού δείκτη) 

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι τα στοιχεία από τα κρανία των 

Μινωιτών ταιριάζουν σε σημαντικό βαθμό με τα αποτελέσματα 

ανθρωπολογικής μελέτης που έγινε στην Κρήτη από τον Ανθρωπολόγο Α. 

Πουλιανό από το 1965 μέχρι το 1968 σε δείγμα 1400 ατόμων. Οπως αναφέρει 

συμπερασματικά << Οι Κρητικοί και οι Κρητικές ως σύνολο έχουν ανάστημα 

άνω του μετρίου, όπως στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Είναι, κυρίως, 

μεσοκέφαλοι, μελαχρινοί με καστανά και μικτά μάτια. Επικρατούν τα μαύρα και 

κυματιστά μαλλιά. Το τρίχωμα είναι αρκετά ανεπτυγμένο στο στήθος, στο 

πρόσωπο και στα φρύδια, όχι λιγότερο από τα λοιπά νησιά και την παραλιακή 

Ελλάδα. Είναι βασικά λεπτοπρόσωποι και λεπτορρίνιοι, με ‘’ισχυρή’’  κατατομή 

στο προφίλ του προσώπου. Η μύτη είναι στην απόλυτη πλειοψηφία των 

περιπτώσεων ευθεία, τα χείλη μέτρια, το μέτωπο ορθό ή ελαφρά φευγαλέο. 

Τους διακρίνει οπισθοχειλία, έχουν ινίο αρκετά στρογγυλό και ελαφρά 

ανάπτυξη του υπερόφρυου τόξου. Γιαυτό ως σύνολο αποτελούν μια σχετικά 

ομοιογενή ομάδα ανθρωπολογικών ποικιλιών απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού. Τα 

γνωρίσματα αυτά τους κατατάσσουν στον ‘’Αιγιακό’’  τύπο του νοτίου κλάδου 

της Ευρωπαιοειδούς φυλής.>> 

 

Επιγενετικά (μη μετρικά ανθρωπολογικά) χαρακτηριστικά 
Η εμφάνιση των επιγενετικών χαρακτηριστικών (φαινότυπος) εξαρτάται 

από το γενετικό υλικό του ατόμου (γονότυπος)  και από την επίδραση του 

περιβάλλοντος. Ετσι ο ερχομός νέων κατοίκων σε μια περιοχή μπορεί να 

αλλάξει κάποια χαρακτηριστικά του πληθυσμού (είσοδος νέου γενετικού 

υλικού). Ακόμη η μακρόχρονη επίδραση του περιβάλλοντος (κλίμα, διατροφή, 

ασθένειες, συνήθειες κ.λ.π) έχει αποδειχθεί ότι επίσης επιδρά στη 

διαμόρφωση διαφόρων χαρακτηριστικών. Συνήθως η μελέτη και η 

επεξεργασία των επιγενετικών χαρακτηριστικών μόνο, δεν δίδει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα για τη διερεύνηση της φυλής που ανήκε το κρανίο.57

Ετσι και η μελέτη των χαρακτηριστικών αυτών στα Μινωικά κρανία δεν 

έγινε τόσο για τη φυλετική τους ταξινόμιση αλλά είναι χρήσιμη για την ακριβή 

και πλήρη παρουσίαση της εικόνας των κρανίων έτσι ώστε και μελλοντικά να 

υπάρχουν  διαθέσιμα  στοιχεία για συγκριτικές μελέτες τόσο με άλλους 

σύγχρονους με τους Μινωίτες ανθρώπους όσο και με μεταγενέστερους 

κατοίκους της Κρήτης.   
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Οπως φαίνεται από τη μελέτη της βιβλιογραφίας τα ποσοστά 

εμφάνισης αυτών των χαρακτηριστικών ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό από 

πληθυσμό σε πληθυσμό και δεν έχουν ειδικότητα στην κατάταξη των κρανίων 

σε φυλές αλλά ούτε και όσον αφορά την κατάταξη τους στο ένα ή το άλλο 

φύλο. Ενδεικτικά θα αναφέρομε ορισμένα χαρακτηριστικά και το ποσοστό 

εμφάνισης στα μινωικά κρανία και σε κρανία από άλλους πολιτισμούς.  

Μετωπιαία ραφή : Η μετωπιαία ραφή διαχωρίζει στη μέση το μετωπιαίο 

οστούν. Υπάρχει στα νεογέννητα αλλά εξαφανίζεται μετά το 2ο ή3ο έτος της 

ζωής. Σε πολλούς ανθρώπους παραμένει και μετά την ολοκλήρωση της 

ανάπτυξης τους, οπότε το μετωπιαίο οστούν είναι χωρισμένο στη μέση σαν να 

είναι δύο οστά ξεχωριστά. Αυτή η παραλλαγή αναφέρεται ως μετωπισμός ή 

απλά ως μετωπιαία ραφή. Από μελέτες σε διάφορες ομάδες κρανίων υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία όσον αφορά το ποσοστό ύπαρξης μετωπιαίας ραφής. Ετσι 

υπάρχουν μελέτες στις οποίες δεν ανευρέθη καθόλου μετωπιαία ραφή (0 

%)131,132  ενώ το υψηλότερο ποσοστό που έχει βρεθεί είναι 16% από τον Kaul 

σε κρανία ινδιάνων133  και από τον Muller σε κρανία από τη Γαλλία, ποσοστό 

14,9%134. Σε άλλα κρανία ευρωπαικής  προέλευσης έχουν βρεθεί διάφορα 

ποσοστά. Από το Berry το 1975 σε Αγγλικά κρανία βρέθηκε ποσοστό 3,3% 

ενώ από τον Vecchi το 1968 σε κρανία από την Ιταλία βρέθηκε ποσοστό 

10,7%135,136. Στις περισσότερες μελέτες υπάρχει μια μικρή υπεροχή στα 

ανδρικά κρανία. Στα δικά μας κρανία το ποσοστό που βρέθηκε είναι 4,8%. 

Υπερκόγχιο τρήμα και υπερκόγχια εντομή. Τα υπερκόγχια αγγεία και 

νεύρο εξερχόμενα από τον οφθαλμικό κόγχο δημιουργούν ένα τρήμα ή μια 

εντομή  ή συχνά και τα δύο. Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

όσον αφορά τα δύο φύλα ή τις δύο πλευρές. Η συχνότητα εμφάνισης 

κυμαίνεται  για μεν το υπερκόγχιο τρήμα από 15,4% έως 78,5% για δε την 

υπερκόγχια εντομή από 33,7 εως 86%137-139. Στα κρανία της μελέτης μας 

είχαμε υπερκόγχιο τρήμα σε 42,5% δεξιά και σε 38,6% αριστερά και 

υπερκόγχια εντομή σε 72,3 δεξιά και 67,9 % αριστερά. 

Παρόμοια αποτελέσματα και συσχετίσεις είχαμε και για τα υπόλοιπα 

επιγενετικά χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι για τα εμβόλιμα οστά το 

ποσοστό τους ήταν αρκετά μεγάλο. Σε όλα τα κρανία υπήρχε τουλάχιστον ένα 

εμβόλιμο οστούν. Εμβόλιμο οστούν των Ινκας δεν βρέθηκε σε κανένα κρανίο. 

 

Η οδοντολογική εκτίμηση 
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Η μικρή σχετικά ηλικία των ατόμων στα οποία ανήκαν τα κρανία έδωσε πολλά 

περιθώρια μελέτης όσον αφορά τα δόντια. Μόνο σε τέσσερα κρανία δεν υπήρχαν 

καθόλου δόντια (νωδά άτομα), και βέβαια αναφερόμαστε μόνο για την άνω γνάθο. Τα 

μισά περίπου άτομα (48%) είχαν χάσει κάποια δόντια, όταν ακόμα ζούσαν. Πολλά όμως 

ήταν και τα δόντια που χάθηκαν από τα κρανία μετά  θάνατο. Σε 81% των κρανίων 

έλειπαν δόντια από σημεία που το φατνίο δεν είχε αλλοιώσεις, στοιχείο που δείχνει ότι 

τα δόντια αυτά απωλέστηκαν μετά το θάνατο του ατόμου. Μεγάλο ήταν το ποσοστό των 

ατόμων (48%) που παρουσίαζαν αποτριβή στα δόντια τους. Τεριδόνα αναγνωρίστηκε 

σε αρκετά δόντια. Σε 9,33% των κρανίων υπήρχε τουλάχιστον ένα δόντι 

προσβεβλημένο με τεριδόνα. 

 

Ενδοσκοπική μελέτη 

Η εξέταση με τα ενδοσκόπια ήταν σημαντική, γιατί έγινε δυνατή η προσπέλαση 

σε σημεία που δεν ήταν δυνατή η άμεση παρατήρηση τους. Ετσι αναγνωρίστηκαν τα 

διάφορα ανατομικά μόρια χωρίς να βρεθεί κάτι παθολογικό. 

 

Ακτινολογική μελέτη 

Ο ακτινολογικός έλεγχος με απλές ακτινογραφίες των κρανίων λίγα στοιχεία θα 

μπορούσε να προσθέσει στην έρευνα μας. Ο έλεγχος με αξονική τομογραφία δίνει μια 

πλήρη εικόνα του κρανίου. Διερευνά την παθολογία των οστών αλλά χρησιμεύει και για 

διάφορες ανθρωπολογικές μελέτες των κρανίων. Γιαυτό προτιμήθηκε η αξονική 

τομογραφία. Είναι όμως πιο ακριβή,  πιο δύσκολη και πιο χρονοβόρα εξέταση, όπως 

επίσης ήταν δύσκολη η μεταφορά των κρανίων στον αξονικό τομογράφο. Αξονικές 

τομογραφίες έγιναν σε 14 κρανία. Εκτός από τον έλεγχο για παθολογικές καταστάσεις, 

έγινε μελέτη του όγκου της κρανιακής κοιλότητας αλλά και του όγκου των παραρρινίων 

κοιλοτήτων. Τα ευρήματα από τη μελέτη αυτή συγκρίθηκαν με αντίστοιχες μετρήσεις 

σύγχρονων κατοίκων της Κρήτης και δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά.    
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ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΑΑππόό  ττηη  μμεελλέέττηη  ττωωνν  δδηημμιιοουυρργγηημμάάττωωνν  ττωωνν  ΜΜιιννωωιιττώώνν  ((εειιδδώώλλιιαα,,  ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς,,  

γγλλυυππττάά  κκ..λλ..ππ)),,  ααλλλλάά  κκααιι  ττωωνν  σσκκεελλεεττιικκώώνν  εευυρρηημμάάττωωνν  ((κκρρααννίίωωνν))  ααππόό  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς,,  

ππρροοκκύύππττοουυνν  τταα  ππααρραακκάάττωω  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα::  

11))  ΟΟιι  ΜΜιιννωωίίττεεςς  σσυυχχννάά  ππααρρίίσστταανναανν  ααννθθρρώώππιιννεεςς  μμοορρφφέέςς  μμεε  πποολλλλέέςς  ααννααττοομμιικκέέςς  

λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς,,  σσττοοιιχχεείίοο  πποουυ  δδεείίχχννεειι  όόττιι  εείίχχαανν  ααφφεεννόόςς  μμεενν  ττηη  γγννώώσσηη  κκααιι  ττηηνν  ααίίσσθθηησσηη  ττωωνν  

φφυυσσιιοολλοογγιικκώώνν  ααννααττοομμιικκώώνν  δδοομμώώνν  κκααιι  ααφφεεττέέρροουυ  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  νναα  ττιιςς  ππααρραασσττήήσσοουυνν..    

22))  ΤΤαα  θθέέμμαατταα  υυγγεείίααςς  ααππαασσχχοολλοούύσσαανν  ααρρκκεεττάά  ττοουυςς  ΜΜιιννωωίίττεεςς..  ΣΣυυννήήθθιιζζαανν  νναα  

ααππεειικκοοννίίζζοουυνν    ππααθθήήσσεειιςς  σσεε  μμιικκρράά  εειιδδώώλλιιαα  κκααιι  νναα  τταα  ααφφιιεερρώώννοουυνν  σσττοουυςς  ΘΘεεοούύςς..  ΟΟιι  

ααππεειικκοοννίίσσεειιςς  ααυυττέέςς  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ααξξιιόόλλοογγεεςς,,  γγιιααττίί  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  πποουυ  ππααρριισσττάάννεειι  κκάάθθεε  

εειιδδώώλλιιοο  ααππεειικκοοννίίσσττηηκκεε  σσυυννεειιδδηηττάά  κκααιι  όόχχιι  ααππόό  ααδδυυννααμμίίαα  ττοουυ  κκααλλλλιιττέέχχννηη  νναα  ππααρραασσττήήσσεειι  



  112288

ττοο  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό..  ΑΑκκόόμμαα  ααυυττάά  τταα  εειιδδώώλλιιαα  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  οοιι  ΜΜιιννωωίίττεεςς  γγννώώρριιζζαανν  ααρρκκεεττέέςς  

ππααθθοολλοογγιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς..  

33))  ΟΟιι  ΜΜιιννωωίίττεεςς,,  όόππωωςς  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ααππόό  ττηη  μμεελλέέττηη  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  κκααιι  όόππωωςς  

φφααίίννεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  εεκκεείίννηηςς,,  ααννήήκκαανν  σσττοο  ΜΜεεσσοογγεειιαακκόό  

ττύύπποο  ττηηςς  ΛΛεευυκκήήςς  ((ΚΚααυυκκαασσίίααςς))  φφυυλλήήςς..  ΟΟ  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  ττηηςς  ζζωωήήςς  ττοουυςς  ήήτταανν  κκααττάά  πποολλύύ  

μμιικκρρόόττεερροοςς  ααππόό  ττοο  μμέέσσοο  όόρροο  ζζωωήήςς  ττοουυ  σσηημμεερριιννοούύ  ααννθθρρώώπποουυ..  ΣΣυυμμββααδδίίζζεειι  όόμμωωςς  μμεε  ττοο  

μμέέσσοο  όόρροο  ζζωωήήςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  εεκκεείίννηηςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς..  ΑΑππόό  τταα  κκρρααννίίαα  πποουυ  εεξξεεττάάσσααμμεε  οο  

μμέέσσοοςς  όόρροοςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ααυυττήήςς  ήήτταανν  τταα  2277  έέττηη,,  εεννώώ  ττωωνν  ααννδδρρώώνν  τταα  

3366  έέττηη..  

44))  ΣΣτταα  κκρρααννίίαα,,  πποουυ  μμεελλεεττήήθθηηκκαανν,,  δδεενν  ββρρέέθθηηκκαανν  σσηημμααννττιικκέέςς  εενν  ζζωωήή  ήή  

ππρροοθθααννάάττιιεεςς  κκαακκώώσσεειιςς,,  πποουυ  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  δδεενν  υυππήήρρχχεε  μμεεγγάάλληη  ββιιααιιόόττηητταα  σσττηηνν  κκααθθηημμεερριιννήή  

ζζωωήή  τταα  χχρρόόννιιαα  εεκκεείίνναα..  

55))  ΗΗ  ττεερριιδδόόνναα  ττωωνν  δδοοννττιιώώνν  ήήτταανν  σσυυννήήθθηηςς  ππάάθθηησσηη  σσττοουυςς  ΜΜιιννωωίίττεεςς..  ΑΑκκόόμμαα  τταα  

δδόόννττιιαα  ττοουυςς  ππααρροουυσσίίααζζαανν  μμεεγγάάλλοουυ  ββααθθμμοούύ  ααπποοττρριιββήή  πποουυ  οοφφεειιλλόότταανν,,  ααφφεεννόόςς  σσττοο  όόττιι  οοιι  

ττρροοφφέέςς  ττοουυςς  ήήτταανν  κκααττάά  κκααννόόνναα  σσκκλληηρρέέςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοο  όόττιι  ττοο  άάλλεεσσμμαα  ττωωνν  δδηημμηηττρριιαακκώώνν,,  

πποουυ  ήήτταανν  ββαασσιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  δδιιααττρροοφφήήςς  ττοουυςς,,  γγιιννόότταανν  μμεε  ππέέττρρεεςς  οοππόόττεε  έέμμεενναανν  

υυπποολλεείίμμμμαατταα  ππέέττρρααςς  σσττηηνν  ττρροοφφήή  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγοούύσσεε  μμεεγγάάλληη  ααπποοττρριιββήή  σστταα  δδόόννττιιαα..  

66))  ΑΑππόό  ττηηνν  εεπποοχχήή  πποουυ  οο  VViirrcchhooff,,  σστταα  μμέέσσαα  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  ααιιώώνναα,,  έέθθεεσσεε  τταα  

θθεεμμέέλλιιαα  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  ττοουυ  σσκκεελλεεττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  ααππόό  αανναασσκκααφφέέςς,,  μμέέχχρριι  ππρρόόσσφφαατταα  ηη  μμεελλέέττηη  

ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  ππεερριιοορριιζζόότταανν  σσττηηνν  ππααρρααττήήρρηησσηη  ττωωνν  εεξξωωττεερριικκώώνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττοουυ  

κκρρααννίίοουυ..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  αανναακκάάλλυυψψηη  ττωωνν  εεννδδοοσσκκοοππίίωωνν  κκααιι  ττοουυ  ααξξοοννιικκοούύ  ττοομμοογγρράάφφοουυ  κκααττέέσσττηη  

δδυυννααττήή  ηη  μμεελλέέττηη  ττωωνν  εεσσωωττεερριικκώώνν  χχώώρρωωνν  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ..  ΚΚααιι  σσττηη  δδιικκήή  μμααςς  μμεελλέέττηη  

ααπποοδδεείίχχττηηκκεε  πποολλύύ  χχρρήήσσιιμμηη  ηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  εεννδδοοσσκκοοππίίωωνν  κκααιι  ττοουυ  ααξξοοννιικκοούύ  ττοομμοογγρράάφφοουυ,,  

ααφφοούύ  μμεελλεεττήήθθηηκκαανν  οοιι  εεσσωωττεερριικκοοίί  χχώώρροοιι  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  μμεεττρρήήθθηηκκαανν  οοιι  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττιιςς  

κκρρααννιιαακκήήςς  κκοοιιλλόόττηηττααςς  κκααιι  ττωωνν  ππααρρααρρρριιννίίωωνν  κκόόλλππωωνν,,  δδιιεερρεευυννήήθθηηκκαανν  οοιι  μμαασσττοοεειιδδεείίςς  

κκυυψψέέλλεεςς  κκααιι  άάλλλλαα..  

77))  ΟΟσσοονν  ααφφοορράά  ττιιςς  ππααθθοολλοογγιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  οοσσττώώνν,,  οοιι  μμεεττααββοολλιικκέέςς  κκααιι  

κκλληηρροοννοομμιικκέέςς  ππααθθήήσσεειιςς  ττωωνν  οοσσττώώνν  σσυυννήήθθωωςς  εεππιιφφέέρροουυνν  σσοοββααρρέέςς  ααλλλλοοιιώώσσεειιςς  σσττηη  δδοομμήή  

ττωωνν  οοσσττώώνν..  ΕΕττσσιι  εείίννααιι  ππάάρραα  πποολλύύ  δδύύσσκκοολλοο  νναα  δδιιααττηηρρηηθθεείί  γγιιαα  44000000  χχρρόόννιιαα  κκρρααννίίοο  μμεε  

ττέέττοοιιοο  ππρρόόββλληημμαα..  ΑΑκκόόμμαα  ννεεοοππλλαασσμμααττιικκάά  ννοοσσήήμμαατταα  ήήτταανν  δδύύσσκκοολλοο  νναα  εεννττοοππιισσττοούύνν,,  γγιιααττίί  

ααφφεεννόόςς  εεππέέρρχχοοννττααιι  κκααιι  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσοοββααρρέέςς  ααλλλλοοιιώώσσεειιςς  ααλλλλάά  κκααιι  δδιιόόττιι  οο  

ππλληηθθυυσσμμόόςς  ήήτταανν  μμιικκρρώώνν  σσχχεεττιικκάά  ηηλλιικκιιώώνν  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  σσππααννίίζζοουυνν  τταα  ννοοσσήήμμαατταα  ααυυττάά..  

ΑΑκκόόμμαα  δδεενν  εείίχχααμμεε  εευυρρήήμμαατταα  εεννδδεειικκττιικκάά  σσοοββααρρώώνν  φφλλεεγγμμοοννώώνν..  ΕΕίίννααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  όόττιι  

σστταα  κκρρααννίίαα  πποουυ  έέγγιιννεε  έέλλεεγγχχοοςς  μμεε  ααξξοοννιικκήή  ττοομμοογγρρααφφίίαα    οοιι  μμαασσττοοεειιδδεείίςς  κκυυψψέέλλεεςς  εείίχχαανν  

κκααλλήή  ααννάάππττυυξξηη..  ΑΑννααγγννωωρρίίσσττηηκκαανν  ββεεββααιιαα  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττωωνν  οοσσττώώνν  μμεε  μμιικκρρόόττεερρηη  

σσηημμαασσίίαα  όόππωωςς  ηη  σσκκωωλλίίωωσσηη  ττοουυ  ρριιννιικκοούύ  δδιιααφφρράάγγμμααττοοςς  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  εείίχχεε  σσχχέέσσηη  μμεε  
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ττρρααυυμμααττιισσμμόό,,  ττοο  δδίίχχωωρροο  ιιγγμμόόρρεειιοο  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  σσυυσσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  φφλλεεγγμμοοννέέςς  κκααιι  οοιι  

εεξξοοσσττώώσσεειιςς  σσττοο  κκρρααννίίοο  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  φφλλεεγγμμοοννέέςς  ηη  ττρρααυυμμααττιισσμμόό..  

88))  ΣΣττηηνν  ππααρροούύσσαα  εερργγαασσίίαα  έέγγιιννεε  μμιιαα  ββαασσιικκήή  μμεελλέέττηη  σσεε  8855  κκρρααννίίαα    ΜΜιιννωωιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ..  ΜΜεε  ββάάσσεειι  ααυυττήή  ττηη  μμεελλέέττηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιεερρεευυννηηθθοούύνν  άάλλλλαα  εεππίί  μμέέρροουυςς  ααλλλλάά  

σσηημμααννττιικκάά  θθέέμμαατταα,,  όόππωωςς  αα))  ΗΗ  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ιιχχννοοσσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σστταα  οοσσττάά  κκααιι  

σσυυσσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηη  δδιιααττρροοφφήή  ββ))  ηη  ααννίίχχννεευυσσηη  δδιιααφφόόρρωωνν  οουυσσιιώώνν  ((οοππιιοούύχχαα,,  ννιικκοοττίίννηηςς  

κκ..λλ..ππ))  γγ))  ηη  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  γγοοννιιδδιιαακκοούύ  υυλλιικκοούύ  ττωωνν  ΜΜιιννωωιιττώώνν  δδ))  ηη  αανναασσύύννθθεεσσηη  ππρροοσσώώππωωνν  

ΜΜιιννωωιιττώώνν  ααππόό  τταα  κκρρααννίίαα  ττοουυςς..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  
  

ΗΗ  μμεελλέέττηη  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  εευυρρηημμάάττωωνν  ((  ααππεειικκοοννίίσσεεωωνν  κκααιι  κκρρααννίίωωνν  ))  ττηηςς  ΜΜιιννωωιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  έέχχεειι  ωωςς  σσκκοοππόό  νναα  κκααττααγγρράάψψεειι  κκααιι  ααννααδδεείίξξεειι  ττιιςς  ππααθθήήσσεειιςς  πποουυ  εείίχχαανν  σσχχέέσσηη  μμεε  

ττηηνν  κκεεφφααλλήή  κκααιι  ττοονν  ττρράάχχηηλλοο  κκααιι  ααφφοορροούύσσαανν  ττοουυςς  ΜΜιιννωωίίττεεςς..  ΑΑκκόόμμαα  ττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  πποουυ  

εείίχχαανν  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  υυγγεείίααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  

ίίδδιιωωνν  ττωωνν  ΜΜιιννωωιιττώώνν..  

ΤΤοο  υυλλιικκόό  ααυυττήήςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς,,  ααππεειικκοοννήήσσεειιςς  κκααιι  κκρρααννίίαα,,  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  

αανναασσκκααφφέέςς  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  κκααιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ττοουυ  

ΗΗρραακκλλεείίοουυ    εείίττεε  εεκκττεεθθεειιμμέένναα  σσττιιςς  ππρροοθθήήκκεεςς  ((ββιιττρρίίννεεςς))    ηη  ττοοπποοθθεεττηημμέένναα  σσττιιςς  ααπποοθθήήκκεεςς  

ττοουυ..  

ΚΚααττάά  ττηη  μμεελλέέττηη  ααυυττήή  εεξξεεττάάσσττηηκκαανν  ααππεειικκοοννίίσσεειιςς  ττοουυ  ααννθθρρωωππίίννοουυ  σσώώμμααττοοςς  σσεε  

φφυυσσιιοολλοογγιικκήή  ααππόόδδοοσσηη  κκααιι  σσεε  ππααθθοολλοογγιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς..  ΟΟιι  ππιιοο  σσηημμααννττιικκέέςς  ααππεειικκοοννίίσσεειιςς,,  

πποουυ  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  μμεε  ππααθθοολλοογγιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  εείίννααιι  τταα  εειιδδώώλλιιαα  πποουυ  εεννααππόόθθεετταανν  οοιι  

ΜΜιιννωωίίττεεςς  σστταα  ΙΙεερράά  ΚΚοορρυυφφήήςς  εεππιικκααλλοούύμμεεννοοιι  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττοουυ  θθεεοούύ  γγιιαα  κκάάπποοιιοο  ππρρόόββλληημμαα  

υυγγεείίααςς  ττοουυςς..  ΤΤέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  εειιδδώώλλιιαα  εεξξεεττάάσσττηηκκαανν  όόσσαα  εείίννααιι  εεκκττεεθθεειιμμέένναα  σσττιιςς  ππρροοθθήήκκεεςς  

ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ((  ππεερρίίπποουυ  εεκκααττόό))  ααλλλλάά  κκααιι  ααρρκκεεττάά  πποουυ  ββρρέέθθηηκκαανν  σσττοουυςς  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύςς  
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χχώώρροουυςς  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ((ππεερρίίπποουυ  ππεεννήήνντταα))..    ΑΑππόό  ααυυττάά  σσεε  έέξξιι  εειιδδώώλλιιαα  ααννααγγννωωρρίίσσααμμεε  νναα  

ππααρριισσττάάννοουυνν  ππααθθήήσσεειιςς  κκεεφφααλλήήςς  κκααιι  ττρρααχχήήλλοουυ..  

ΑΑκκόόμμαα  μμεελλεεττήήθθηηκκαανν  8855  κκρρααννίίαα  πποουυ  ββρρέέθθηηκκαανν  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  κκααιι  ππρροοεερρχχόότταανν  ααππόό  

αανναασσκκααφφέέςς  ΜΜιιννωωιικκώώνν  ττάάφφωωνν..  ΕΕξξεεττάάσσττηηκκαανν  μμεε  ττιιςς  κκλλαασσιικκέέςς  μμεεθθόόδδοουυςς  ττωωνν  

ΑΑννθθρρωωπποολλοογγιικκώώνν  κκααιι  ΙΙααττρροοδδιικκαασσττιικκώώνν  εεππιισσττηημμώώνν  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  κκααθθοορριισσμμόό  ττοουυ  

φφύύλλοουυ,,  εεκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  ηηλλιικκίίααςς,,  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττωωνν  φφυυλλεεττιικκώώνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν,,  

ππααρρααττήήρρηησσηη  ττωωνν  ιιδδιιααίίττεερρωωνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττοουυ  ααττόόμμοουυ  κκααιι  ττηηςς  οοδδοοννττοοφφυυίίααςς  ττοουυ  κκααιι  

ττέέλλοοςς  μμεελλέέττηη  γγιιαα  ππιιθθααννέέςς  ππααθθοολλοογγιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ήή  γγιιαα  κκαακκώώσσεειιςς  σστταα  οοσσττάά  ττωωνν  

κκρρααννίίωωνν..  

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ααππόό  ττηη  μμεελλέέττηη  ττωωνν  εειιδδωωλλίίωωνν  εείίννααιι::  ΣΣεε    δδύύοο    εειιδδώώλλιιαα  ββρρέέθθηηκκεε  

όόττιι  ππααρριισσττάάννεεττααιι    αασσυυμμμμεεττρρίίαα  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  όόππωωςς  σσεε  ππααρράάλλυυσσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  

ννεεύύρροουυ..  ΕΕνναα  εειιδδώώλλιιοο  ππεερριισσττάάννεειι  αασσυυμμμμεεττρρίίαα  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  ααλλλλάά  κκααιι  ππααρρααμμόόρρφφωωσσηη  

ττοουυ  εεννόόςς  ηημμιιμμοορρίίοουυ  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς  ττοουυ,,  εειικκόόνναα  ηημμιιππλληηγγίίααςς..  ΕΕνναα  εειιδδώώλλιιοο  ππααρριισσττάάννεειι  έένναα  

αασσθθεεννήή  μμεε  όόγγκκοο  σσττοονν  ττρράάχχηηλλοο..  ΕΕνναα  εειιδδώώλλιιοο  ππααρριισσττάάννεειι  έένναα  άάττοομμοο  μμεε  ααμμφφοοττεερρόόππλλεευυρρηη  

σσχχιισσττίίαα  σσττοο  ππρρόόσσωωπποο..  ΤΤέέλλοοςς  έένναα  εειιδδώώλλιιοο  ααππεειικκοοννίίζζεειι  ππρροοττεεττααμμέέννοο  ττοο  λλάάρρυυγγγγαα  κκααιι  ττηηνν  

ττρρααχχεείίαα  ττοοννίίζζοοννττααςς  τταα  ηημμιικκρρίίκκιιαα  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς..  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  τταα  εειιδδώώλλιιαα  ββρρέέθθηηκκεε  σσττιιςς  

ααπποοθθήήκκεεςς  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ππήήλλιιννοο  δδοοχχεείίοο  ννεεφφρροοεειιδδοούύςς  σσχχήήμμααττοοςς  ππααρρόόμμοοιιοο  μμεε  τταα  

ννεεφφρροοεειιδδήή  δδοοχχεείίαα  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  πποολλύύ  σσυυχχννάά  σσττηηνν  ΙΙααττρριικκήή..  

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμεετταα  ααππόό  ττηη  μμεελλέέττηη  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  τταα  4422  κκρρααννίίαα  ααννήήκκαανν  

σσεε  άάννδδρρεεςς,,  τταα  2299  σσεε  γγυυννααίίκκεεςς  κκααιι  τταα  1144  ήήτταανν  ααδδιιεευυκκρριιννίίσσττοουυ  φφύύλλοουυ..  ΗΗ  ηηλλιικκίίαα  ττωωνν  

κκρρααννίίωωνν  ήήτταανν  ααππόό  88  μμέέχχρριι  5500  εεττώώνν..  ΤΤαα  φφυυλλεεττιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  μμεε  ττοο  

ΜΜεεσσοογγεειιαακκόό  ττύύπποο  ττηηςς  λλεευυκκήήςς  φφυυλλήήςς..  ΣΣοοββααρρέέςς  κκαακκώώσσεειιςς  πποουυ  νναα  εείίχχαανν  σσυυμμββεείί,,  όότταανν  ήήτταανν  

εενν  ζζωωήή  ττοο  άάττοομμοο  δδεενν  ββρρέέθθηηκκαανν..  ΑΑλλλλεεςς    σσοοββααρρέέςς  ππααθθοολλοογγιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  πποουυ  νναα  

σσυυσσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  ππρρόόκκλληησσηη  ττοουυ  θθααννάάττοουυ  ττοουυ  ααττόόμμοουυ  δδεενν  ααννααγγννωωρρίίσσττηηκκαανν..  

ΕΕυυρρήήμμαατταα  πποουυ  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  μμεε  μμιικκρρέέςς  ααπποοκκλλίίσσεειιςς  ααππόό  ττοο  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό  εείίχχααμμεε  ααρρκκεεττάά..  

ΣΣκκοολλίίωωσσηη  ττοουυ  οοσσττέέιιννοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ττοουυ  ρριιννιικκοούύ  δδιιααφφρράάγγμμααττοοςς,,  δδίίχχωωρροο  ιιγγμμόόρρεειιοο,,  

εεξξοοσσττώώσσεειιςς  σσττοο  θθόόλλοο  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ,,  ββρρέέθθηηκκαανν  σσεε  οορριισσμμέένναα  κκρρααννίίαα..    

ΜΜεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  υυπποολλοογγιισσττώώνν  έέγγιιννεε  αανναασσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  

ππρροοσσώώπποουυ  σσεε  έένναα  γγυυννααιικκεείίοο  κκρρααννίίοο..  

ΤΤαα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  πποουυ  ββγγααίίννοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  μμεελλέέττηη  εείίννααιι  

αα))  ΤΤαα  θθέέμμαατταα  υυγγεείίααςς  ααππαασσχχοολλοούύσσαανν  σσεε  σσηημμααννττιικκόό  ββααθθμμόό  ττοουυςς  ΜΜιιννωωίίττεεςς..  ΕΕίίχχαανν  

γγννώώσσηη  πποολλλλώώνν  ννοοσσοολλοογγιικκώώνν  οοννττοοττήήττωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγννώώσσηη  ττηηςς  ααννααττοομμίίααςς  ττοουυ  

ααννθθρρωωππίίννοουυ  σσώώμμααττοοςς..  

ββ))  ΚΚαατταασσκκεεύύααζζαανν  εειιδδώώλλιιαα  ααππεειικκοοννίίζζοοννττααςς  ττηηνν  ππάάθθηησσηη  κκααιι  τταα  ααφφιιέέρρωωνναανν  σσττοουυςς  

θθεεοούύςς  εεππιιζζηηττώώννττααςς  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττοουυςς..  
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γγ))  ΑΑππόό  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  κκρρααννιιοοππρροοσσωωππιικκώώνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  

ττωωνν  ίίδδιιωωνν  ττωωνν  ΜΜιιννωωιιττώώνν  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  ααννήήκκοουυνν  σσττοο  ΜΜεεσσοογγεειιαακκόό  ττύύπποο  ττηηςς  ΛΛεευυκκήήςς  

φφυυλλήήςς..    

δδ))  ΤΤοο  μμέέγγεεθθοοςς  ττωωνν  κκρρααννίίωωνν  ττωωνν  ΜΜιιννωωιιττώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  χχωωρρηηττιικκόόττηητταα  ττωωνν  

δδιιααφφόόρρωωνν  κκοοιιλλοοττήήττωωνν  ττοουυ  κκρρααννίίοουυ  ((κκρρααννιιαακκήή  κκοοιιλλόόττηητταα,,  ππααρρααρρρρίίννιιοοιι  κκόόλλπποοιι))  δδεενν  

ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  σσηημμααννττιικκήή  δδιιααφφοορράά  ααππόό  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  μμεεγγέέθθηη  ττωωνν  σσηημμεερριιννώώνν  κκααττοοίίκκωωνν  

ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς..  

  

        

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                              AABBSSTTRRAACCTT  
  

      TThhee  ssttuuddyy  ooff  aarrcchheeoollooggiiccaall  ffiinnddiinnggss  ((ddeeppiiccttiioonnss  aanndd  sskkuullllss))  ooff  tthhee  MMiinnooaann  eerraa  

iinntteennddss  ttoo  rreeggiisstteerr  aanndd  mmaakkee  kknnoowwnn  tthhee  ddiisseeaasseess  rreellaatteedd  wwiitthh  hheeaadd  aanndd  nneecckk  wwhhiicchh  

rreeggaarrddeedd  tthhee  MMiinnooaannss  aanndd  aallssoo  tthhee  ccoonncceeppttiioonnss  tthheeyy  hhaadd  aabboouutt  tthhee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  

pprroobblleemmss  aass  wweellll  aass  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  MMiinnooaannss  tthheemmsseellvveess..  

  TThhee  mmaatteerriiaall  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  ((ddeeppiiccttiioonnss  aanndd  sskkuullllss))  bbeeccoommeess  ffrroomm  eexxccaavvaattiioonnss  ooff  

aarrcchheeoollooggiiccaall  ssiitteess  ooff  CCrreettee  ffoouunndd  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  MMuusseeuumm  ooff  HHeerraakklliioonn  eeiitthheerr  eexxhhiibbiitteedd  aatt  

tthhee  sshhooww--ccaasseess  ((wwiinnddoowwss))  oorr  ppllaacceedd  iinn  iittss  ssttoorreerroooommss..  

DDuurriinngg  tthhiiss  ssttuuddyy  ddeeppiiccttiioonnss  ooff  tthhee  hhuummaann  bbooddyy  iinn  nnoorrmmaall  aanndd  ppaatthhoollooggiiccaall  

ccoonnddiittiioonnss  wweerree  eexxaammiinneedd..  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ddeeppiiccttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ppaatthhoollooggiiccaall  

ccoonnddiittiioonnss  aarree  tthhee  iiddoollss  tthhaatt  tthhee  MMiinnooaannss  uusseedd  ttoo  ppllaaccee  aatt  tthhee  TToopp  SSaannccttuuaarriieess  iinnvvookkiinngg  

GGoodd’’ss  hheellpp  ffoorr  cceerrttaaiinn  hheeaalltthh  pprroobblleemmss..  SSuucchh  iiddoollss  wweerree  eexxaammiinneedd  tthhee  oonneess  tthhaatt  aarree  

eexxhhiibbiitteedd  aatt  tthhee  MMuusseeuumm  sshhooww--ccaasseess  ((aapppprrooxxiimmaatteellyy  oonnee  hhuunnddrreedd))  aass  wweellll  aass  ssoommee  

ootthheerrss  ffoouunndd  iinn  tthhee  MMuusseeuumm  ssttoorreerroooommss  ((aapppprrooxxiimmaatteellyy  ffiiffttyy))..  FFrroomm  tthhoossee,,  ssiixx  iiddoollss    wweerree  

rreeccooggnniizzeedd  ttoo  rreepprreesseenntt  hheeaadd  aanndd  nneecckk  ddiisseeaasseess..    

YYeett,,  8855  sskkuullllss  ffoouunndd  iinn  tthhee  MMuusseeuumm  ccoommiinngg  ffrroomm  eexxccaavvaattiioonnss  ooff  MMiinnooaann  ggrraavveess    

wweerree  ssttuuddiieedd..  TThheessee  sskkuullllss  wweerree  ssttuuddiieedd  uussiinngg  tthhee  ccllaassssiicc  mmeetthhooddss  ooff  tthhee  AAnntthhrrooppoollooggiicc  
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aanndd  FFoorreennssiicc  SScciieenncceess  wwhhiicchh  iinncclluuddee  sseexx  ddeeffiinniittiioonn,,  aaggee  eessttiimmaattiioonn,,  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ooff  rraacciiaall  

cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  oobbsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  hhiiss  

tteeeetthhiinngg  aanndd  ffiinnaallllyy  ssttuuddyy  ffoorr  ppoossssiibbllee  ppaatthhoollooggiicc  ccoonnddiittiioonnss  oorr  lleessiioonnss  oonn  sskkuullll  bboonneess..  

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ooff  iiddoollss  aarree  aass  ffoolllloowwss::  OOnn  ttwwoo  iiddoollss  tthheerree  wwaass  aann  

aassyymmmmeettrryy  ooff  tthhee  ffaaccee  ffoouunndd  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ffaacciiaall  nneerrvvee  ppaarraallyyssiiss..  OOnnee  iiddooll    rreepprreesseennttss  

aassyymmmmeettrryy  ooff  tthhee  ffaaccee  bbuutt  aallssoo  ddeeffoorrmmiittyy  ooff  oonnee  hhaallff  ooff  tthhee  bbooddyy,,  ppiiccttuurree  ooff  hheemmiipplleeggiiaa..  

OOnnee  iiddooll  rreepprreesseennttss  aa  ppaattiieenntt  wwiitthh  nneecckk  ttuummoorr..  AAnnootthheerr  iiddooll  rreepprreesseennttss  aann  iinnddiivviidduuaall  wwiitthh  

rreecciipprrooccaall  rriifftt  oonn  tthhee  ffaaccee..  FFiinnaallllyy,,  aa  iiddooll    rreepprreesseennttss  aa  pprroojjeecctteedd  tthhrrooaatt  aanndd  ttrraacchheeaa  

eemmpphhaassiizziinngg  tthhee  ttrraacchheeaa  sseemmiirriinnggss..  EExxcceepptt  ffrroomm  tthhee  iiddoollss  tthheerree  wwaass  aann  eeaarrtthheenn  

kkiiddnneeyysshhaappeedd  ppoott  ffoouunndd  iinn  tthhee  MMuusseeuumm  ssttoorreerroooommss  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ppoottss  oofftteenn  uusseedd  iinn  

MMeeddiicciinnee..  

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ooff  sskkuullllss  sshhooww  tthhaatt  4422  ooff  tthheemm  bbeelloonnggeedd  ttoo  mmeenn,,  2299  ooff  

tthheemm  bbeelloonnggeedd  ttoo  wwoommeenn  aanndd  1144  wweerree  ooff  iinnddeeffiinnaabbllee  sseexx..  TThhee  aaggee  ooff  tthheessee  sskkuullllss  wwaass  

bbeettwweeeenn  88  aanndd  5500  yyeeaarrss  oolldd..  TThheeiirr  rraacciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann    

ttyyppee  ooff  wwhhiittee  rraaccee..  SSeevveerree  lleessiioonnss  wwhhiicchh  hhaadd  ooccccuurrrreedd  dduurriinngg  tthhee  iinnddiivviidduuaall’’ss  lliiffee  wweerree  nnoott  

ffoouunndd..  OOtthheerr  sseerriioouuss  ppaatthhoollooggiicc  ccoonnddiittiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall’’ss  ccaauussee  ooff  ddeeaatthh  wweerree  

nnoott  rreeccooggnniizzeedd..  FFiinnddiinnggss  rreellaatteedd  ttoo  lliittttllee  vvaarriiaannccee  ffrroomm  nnaattuurraall  wweerree  eennoouugghh..  SSccoolliioossiiss  ooff  

tthhee  bboonnee  ppaarrtt  ooff  nnaassaall  sseeppttuumm,,  eexxoossttoosseess  aatt  tthhee  ddoommee  ooff  tthhee  ccrraanniiuumm,,  sseeppttuumm  iinn  tthhee  

mmaaxxiillaarryy  ssiinnuuss,,  wweerree  ffoouunndd  iinn  ssoommee  sskkuullllss..    

WWiitthh  tthhee  uussee    ooff  ccoommppuutteerrss,,  tthheerree  wwaass  aa  rreeccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ffaaccee  iinn  oonnee  ooff  tthhee  

ffeemmiinniinnee  sskkuullllss  aacchhiieevveedd..    

TThhee  rreessuullttss  pprroovveedd  ffrroomm  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  aarree::  

••  HHeeaalltthh  mmaatttteerrss  wwoorrrriieedd  tthhee  MMiinnooaannss  sseerriioouussllyy..  TThheeyy  kknneeww  aa  lloott  ooff  nnoossoollooggiicc  eennttiittiieess  aanndd  

aallssoo  hhaadd  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  aannaattoommyy  ooff  tthhee  hhuummaann  bbooddyy..  

••  TThheeyy  mmaaddee  iiddoollss  rreepprreesseennttiinngg  ddiisseeaasseess  aanndd  tthheeyy  ooffffeerreedd  tthheemm  ttoo  tthheeiirr  GGooddss  bbeeggggiinngg  

ffoorr  tthheeiirr  hheellpp..  

••  FFrroomm  tthhee  ccrraanniiooffaacciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  sskkuullllss  ooff  tthhee  MMiinnooaannss  tthheemmsseellvveess  iitt  

iiss  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthheeyy  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann  ttyyppee  ooff    tthhee  wwhhiittee  rraaccee..  

••  TThhee  ssiizzee  ooff  tthhee  MMiinnooaannss’’  sskkuullllss  aass  wweellll  aass  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  vveennttrriicclleess    ooff  tthhee  

sskkuullll  ((ccrraanniiaall  vveennttrriiccllee,,  ppaarraannaassaall  ccaavviittiieess))  ddoo  nnoott  sshhooww  sseerriioouuss  ddiiffffeerreennccee  ffrroomm  tthhee  

eeqquuiivvaalleenntt  ssiizzeess  ooff  tthhee  pprreesseenntt  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  CCrreettee..  
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σσεελλ..  1122  --  1166,,  11998844..  
  
5544..MMccGGeeoorrggee  TT..::  ΝΝέέαα  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοο  μμέέσσοο  όόρροο  ζζωωήήςς  σσττηη  ΜΜιιννωωιικκήή  ΚΚρρήήττηη..««ΚΚρρηηττιικκήή  ΕΕσσττίίαα»»,,  

ππεερρίίοοδδοο  ΔΔ΄́,,  ΤΤόόμμοοςς  11,,  σσεελλ..  99  --  1155,,  ΧΧααννιιάά  11998877..  
  
5555..DDoorroo  LLeevvii..::  LLee  ccrreettuullee  ddii  AAgg..  TTrriiaaddaa  ee  ddii  ZZaakkrroo,,  AAnnnnuuaarriioo  VVIIIIII  --  IIXX,,  pppp  7711  --  220011..  
  
5566..ΣΣκκοουυλλάάκκηη  ΧΧ..,,  ΒΒεελλεεγγρράάκκηη  ΓΓ..,,  ΒΒοολλιιττάάκκηη  ΜΜ..,,  ΜΜππιιζζάάκκηη  ΙΙ..,,  ΣΣέέγγγγαα  ΙΙ..,,  ΧΧεελλιιδδόόννηη  ΕΕ..::  ΜΜεελλέέττηη  

ρριιννιικκοούύ  δδεείίκκττηη  σσεε  κκρρααννίίαα  ααρρχχααίίωωνν  ΜΜιιννωωιιττώώνν..  66οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΩΩΡΡΛΛ,,  
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  11999911..  
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5577..ΜΜααννώώλληηςς  ΣΣ..::  ΑΑννθθρρωωπποολλοογγιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ααππόό  ττοο  ννεεκκρροοττααφφεείίοο  ΦΦοουυρρννίί  ΑΑρρχχααννώώνν  

ΚΚρρήήττηηςς..  ΑΑννθθρρωωπποολλοογγιικκάά  ΑΑννάάλλεεκκτταα,,  4499((33)),,  σσεελλ..11  --  1111,,  11999911..  
  
5588..ΜΜααννώώλληηςς  ΣΣ..    ΑΑννθθρρωωπποολλοογγιικκήή  έέρρεευυνναα  ττηηςς  σσύύννθθεεσσηηςς  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  ττηηςς  ννοοττίίοουυ  

ΕΕλλλλάάδδοοςς  σσττηηνν  εεπποοχχήή  ττοουυ  χχααλλκκοούύ..  ΔΔιιδδαακκττοορριικκήή  δδιιααττρριιββήή,,  ΑΑθθήήνναα,,  11999900..  
  
5599..GGllaannvviillll  EE..  VV..::  NNaassaall  sshhaappee,,  pprrooggnnaatthhiissmm  &&  aaddaappttaattiioonn  iinn  mmaann..  AAmm  JJ..  PPhhyyss  

AAnntthhrrooppoollooggyy  3300,,  2299  --  3388,,  11996699..  
  
6600..CCrrooggnniieerr  EE..::  CClliimmaattee  aanndd  aanntthhrrooppoommeettrriicc  vvaarriiaattiioonnss  iinn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann  

aarreeaa..  AAnnnnaallss  ooff  HHuummaann  BBiioollooggyy,,  VVooll  88,,  NNoo22,,  9999  --  110077,,  11998811..  
  
6611..DDee  llaa  RRuuaa::  CCrraanniiooffaacciiaall  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  BBaassqquuee  sskkuullll..  HHoommoo  VVooll  4433//22,,  pppp  113355  --  116611,,  

11999922..  
  
6622..CChhoopprraa  VV..  PP..::  TThhee  uussee  ooff  ppoollyymmoorrhhiicc  ggeenneess  ttoo  ssttuuddyy..HHoommoo  VVooll  4433//11,,  pppp  4433  --  5577,,  11999922..  
  
6633..SScchhwwiiddeettzzkkyy  II..,,  JJaaggeerr  JJ..  HH..::  TThhee  ddaattaa  bbaassee  ffoorr  pprreehhiissttoorriiccaall  aanndd  hhiissttoorriiccaall  aanntthhrrooppoollooggyy  

iinn  MMaaiinnzz..  HHoommoo  VVooll  4422//22,,  pppp  116633  --  117700,,  11999911..  
  
6644..CCaannyyss  GG..::  TThhee  nneeoolliitthhiikk  aanndd  bbrroonnzzee  aaggee  mmaann  iinn  SSoouutthh  --  EEaasstt  BBaallttiicc  aarreeaa..  MMuullttiivvaarriiaattee  

aapppprrooaacchh..  HHoommoo  VVooll  4422//22,,  pppp  113300  --  114499,,  11999911..  
  
6655..WWoollffssppeerrggeerr  MM..::  TTrraaccee  eelleemmeenntt  aannaallyyssiiss  ooff  mmeeddiieevvaall  aanndd  eeaarrllyy  mmooddeerrnn  sskkeelleettaall  rreemmaaiinn  

ffrroomm..HHoommoo  VVooll  4433//33,,  pppp  227788  --  229944,,  11999922..  
  
6666..SScchhrrooddeenn  II..::  HHuummaann  sseexxuuaall  bbeehhaavviioorr,,  ssoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ffoossssiiee  eevviiddeennccee..HHoommoo  

VVooll  4433//33,,  pppp  226633  --  227777,,  11999922..  
  
6677..PPeeiittrruueewwsskkyy  MM..,,  DDoouuggllaass  TT..::  TThhee  sskkeelleettaall  bbiioollooggyy  ooff  aann  hhiissttoorriicc  HHaawwaaiiaann  cceemmeetteerryy..  

FFaammiilliiaall  rreellaattiioonnsshhiippss..HHoommoo  VVooll  4433//33,,  pppp  224455  --  227777,,  11999922..  
  
6688..CCeessnnyyss  GG..::  TThhee  NNeeoollootthhiicc  aanndd  BBrroozzee  AAggee  mmaann  iinn  SSoouutthh  --  EEaasstt  BBaallttiicc  aarreeaa..  AAnn  eessssaayy  oonn  

tthhee  ggeenneessiiss  ooff  ccrraanniioollooggiiccaall  ttyyppeess..HHoommoo  VVooll  4422//33,,  pppp  223322  --  224433,,  11999911..  
  
6699..BBeeaallss  KK..  LL..,,  CCoouurrttllaanndd  LL..  SS..,,  DDoodddd  SS..  MM..::  BBrraaiinn  SSiizzee,,  CCrraanniiaall  MMoorrpphhoollooggyy,,  CClliimmaattee  aanndd  

TTiimmee  MMaacchhiinneess..CCuurrrreenntt  AAnntthhrrooppoollooggyy,,  VVooll  2255,,  NNoo33,,  PPrr((330011  --  333300)),,  JJuunnee  11998844..  
  
7700..KKoobbyylliiaannsskkyy  EE..::  CChhaannggeess  iinn  cceepphhaalliicc  mmoorrpphhoollooggyy  ooff  IIssrraaeellii  dduuee  ttoo  mmiiggrraattiioonn..JJoouurrnnaall  ooff  

HHuummaann  EEvvoolluuttiioonn,,  VVooll  1122,,  pppp  777799  --  778866,,  11998833..  
  
7711..WWoollppooffff  MM..  HH..::  CClliimmaattee  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  sskkeelleettoorr  nnaassaall  aappeerrttuurree..  AAmm  JJ..  PPhhyyss  

AAnntthhrrooppoollooggyy  2299,,  440055  --  442244,,  11997700..  
  
7722..CCaarreeyy  JJ..  WW..,,  SStteeeeggmmaann  AA..  TT..,,  HHuummaann  NNaassaall  pprroottrruussiioonn,,  LLaattiittuuddee  aanndd  CClliimmaattee..AAmm  JJ..  

PPhhyyss  AAnntthhrrooppoollooggyy  5566,,  331133  --  331199,,  11998811..  
  
7733..WWoorrddss  KK..::  CClliimmaattee  aanndd  tthhee  EEvvoolluuttiioonn  ooff  sskkuullll  mmeettrriiccss  iinn  mmaann..  AAmm  JJ..  PPhhyyss  AAnntthhrrooppoollooggyy  

5500,,  554499  --  556644,,  11997799..  
  
7744..GGrrooggnniieerr  EE..::  TThhee  IInnfflluueennccee  ooff  cclliimmaattee  oonn  tthhee  pphhyyssiiaall  ddiivveerrssiittyy  ooff  EEuurrooppeeaann  aanndd  

MMeeddiitteerrrraanniiaann  ppooppuullaattiioonn..JJoouurrnnaall  ooff  HHuummaann  EEvvoolluuttiioonn  1100,,  661111  --  661144,,  11998811..  
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7755..GGrreessss  JJ..  BB..,,  BBaassss  WW..  MM..::  UUnnuussuuaall  oosstteeoollyyttiicc  ddeeffeeccttss  iinn  AAnncciieenntt  SSoouutthh  DDaaccoottaa  sskkuullllss..AAmm  
JJ..  PPhhyyss  AAnntthhrrooppoollooggyy  5588,,  224433  --  225544,,  11998822..  

  
7766..TTiittcchhee  LL..  LL..,,  CCoouulltthhaarrdd  SS..  WW..,,  WWaacchhtteerr  RR..  DD..  eett  aall..::  PPrreevvaalleennccee  ooff  mmaassttooiidd  iinnffeeccttiioonn  iinn  

pprreehhiissttoorriicc  AArriizzoonnaa  IInnddiiaannss..AAmm  JJ..  PPhhyyss  AAnntthhrrooppoollooggyy  5566,,  226699  --  227733,,  11998811..  
  
7777..AAsscceennzzii  AA..,,  BBrruunnoorrii  MM..,,  CCiittrroo  GG..,,  ZZiittoo  RR..::  IImmmmuunnoollooggiiccaall  ddeetteeccttiioonn  ooff  hheemmoogglloobbiinn  iinn  

bboonneess  ooff  aanncciieenntt  RRoommaann  ttiimmeess  aann  ooff  iirroonn  aanndd  EEnneeoollootthhiicc  AAggee..  PPrroocc  NNaattiioonnaall  AAvvaadd..  SSccii,,  
VVooll..  8822,,  pppp  77117700  --  77117722,,  11998855..  

  
7788..TTrreemmbbllee  EE..  GG..::  PPnneeuummaattiizzaattiioonn  ooff  tthhee  tteemmppoorraall  bboonnee..  AArrcchh..    OOttoollaattyynnggooll  1199,,  117722  --  118822,,  

11993344..  
  
7799..AAggeellaarraakkiiss  AA..::  RReeppoorrtt  oonn  tthhee  MMyycceennaaeeaann  hhuummaann  sskkeellaattaall  rreemmaaiinnss  aatt  AArrcchhoonnttiikkii  PPssaarraa..  

OOSSSSAA,,  VVooll  1133,,  pppp  33  --  1111,,  11998877..  
  
8800..HHooddggeess  DD..  CC..::  HHaarrkkeerr  LL..  AA..,,  SScchheerriimmeerr  SS..  JJ..::  AAttrreessiiaa  ooff  tthhee  EExxtteerrnnaall  AAccoouussttiicc  MMeeaattuuss  iinn  

pprreehhiissttoorriicc  ppooppuullaattiioonn..  AAmm  JJ..  PPhhyyss  AAnntthhrrooppoollooggyy  8833,,  7777  --  8811,,  11999900..  
  
8811..DDiicckkeerriinngg  RR..  BB..,,  CCoonncceess  JJ..  DD..,,  BBrroouunnsstteeiinn  EE..  MM..,,  YYyyrrccoo  FF..::  TThhrreeee  ddiimmeennssiioonnaall  ccoommppuutteerr  

ttoommooggrraapphhyy  ooff  tthhee  MMuummmmyy  wweennuuhhootteepp..  AAmm  JJ..  PPhhyyss  AAnntthhrrooppoollooggyy  8833,,  4499  --  5555,,  11999900..  
  
8822..PPaall  GG..  PP..,,  RRoonnttaall  RR..  VV..,,  BBllaaggwwaatt  SS..  SS..::  AA  ssttuuddyy  ooff  nnoonn--mmeettrriicc  vvaarriiaattiioonn  iinn  GGuujjaarraass  ccrraanniicc..  

AAnntthhrrooppoollooggyy  AAnnzz..  4466,,  pppp  6655  --  7744,,  11998888..  
  
8833..SSaaxxeennaa  SS..  KK..,,  JJaaiinn  SS..  PP..,,  CChhoowwddhhaarryy..  AA  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  ooff  pptteerriioonn  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  iittss  

vvaarriiaattiioonnss  iinn  tthhee  sskkuullllss  ooff  NNiiggeerriiaannss  aanndd  IInnddiiaannss..  AAnnpphhrrooppoollooggyy  AAnnzz  4466,,  pppp  7755  --  8822,,  
11998888..  

  
8844..HHaannsseerr  GG..,,  BBeerrggmmaann  PP..::  EEvviiddeennccee  ooff  ddiiffffeerreennttiiaall  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  hhuummaann  sskkuullll  ffrroomm  ssuuggiittttaall  

aanndd  ttrraannssvveerrssaall  ddeevviiaattiioonnss  ooff  llaannddmmaarrkkss..  AAnntthhooppoollooggyy  AAnnzz  4477,,  pppp  222299  --  223377,,  11998899..  
  
8855..GGoonnzzaalleezz  --  RReeiimmeerrss  EE..,,  AArrnnaayy  --  ddee  --  llaa  --  RRoossaa  MM..::  AAnncciieenntt  sskkeelleettaall  rreemmaaiinnss  ooff  tthhee  

CCaannaarryy  IIssllaannddss..  BBoonnee  hhiissttoollooggyy  aanndd  cchheemmiiccaall  aannaallyyssiiss..  AAnntthhrrooppoollooggyy  AAnnzz  5500,,  pppp  220011  --  
221155,,  11999922..  

  
8866..BBrraassiilloo  --  GGuuaallaannddii  PP..,,  GGuuaallddii  RRuussssoo  EE..::  DDiissccoonnttiinnuuoouuss  ttrraaiittss  ooff  tthhee  sskkuullll..  VVaarriiaattiioonnss  oonn  

sseexx,,  aaggee,,  llaatteerraalliittyy..AAnntthhrrooppoollooggyy  AAnnzz  4477,,  223399  --  225500,,  11998899..  
  
8877..SScchhuuttkkoowwsskkii  HH..::  BBeeiittrraagg  zzuurr  AAlltteerrss  --  uunndd  GGeesscchhlleecchhttss  ddiiaaggnnoossee  aamm  sskkeelleetttt  

nniicchhtteerrwwuucchhsseenneerr  iinnddiinniiddnneenn..  AAnntthhrrooppoollooggyy  AAnnzz  4477,,  pppp  11  --  99,,  11998899..  
  
8888..ΔΔρρεεττάάκκηη  ΕΕ..::  ΑΑλλλλοοιιώώσσεειιςς  χχρρόόννιιααςς  οοσσττεεοομμυυεελλίίττιιδδααςς  εεππίί  σσκκεελλεεττοούύ  ΜΜιιννωωιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

««ΟΟρρθθοοππεεδδιικκάά  ΧΧρροοννιικκάά  ΑΑσσκκλληηππιιεείίοουυ  ΒΒοούύλλααςς»»,,  ΤΤεεύύχχοοςς  2200,,  114466  --  115500,,  11996622..  
  
8899..GGrreegggg  JJ..  BB..,,  SStteeeellee  JJ..  PP..,,  ZZiimmmmeerrmmaann  LL..,,  FFeerrwweerrddaa  HH..,,  GGrreegggg  PP..  SS..::  OOttoollaarryynnggiicc  

oosstteeooppaatthhoollooggyy  iinn  1144tthh  CCeennttuurryy  mmiidd  --  AAmmeerriiccaa..AAnnnn  oottooll  9900  RRhhiinnooll..  LLaarryynnggooll..  9933,,  114466  --  
115544,,  11999900..  

  
9900..LLoovveellaanndd  CC..  JJ..,,  PPiieerrccee  CC..  LL..,,  GGrreegggg  JJ..  BB..  AAnncciieenntt  tteemmppoorraall  bboonnee  oosstteeooppaatthhoollooggyy..AAnnnn  

oottooll  RRhhiivvooll  LLaarryynnggooll..  9933,,  114466  --  115544,,  11999900..  
  
9911..GGrreegggg  JJ..  BB..,,  SStteeeellee  JJ..  PP..::  MMaassttooiidd  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  aanncciieenntt  aanndd  mmooddeerrnn  ppooppuullaattiioonnss..  

JJAAMMAA  224488,,  445599  --  446644,,  11998822..  
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9922..SStteepphheennss  BB..  GG..,,  HHeeggllaarr  RR..::  UUssee  ooff  gglluuee  gguunn  iinn  ffoorreennssiicc  aanntthhrrooppoollooggyy  aanndd  ppaatthhoollooggiicc  

bboonnee..  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ccaasseess..JJoouurrnnaall  ooff  ffoorreennssiicc  sscciieenncceess,,  VVooll  3344,,  pppp  445544  --  5577,,  11998899..  
  
9933..UUbbeellaakkeerr  DD..  HH..::  PPoossiittiivvee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  IInnddiiaann  sskkeelleettaall  rreemmaaiinnss  ffrroomm  

rraaddiiooggrraapphh  ccoommppaarriissoonn..  JJoouurrnnaall  ooff  ffoorreennssiicc  sscciieenncceess,,  VVooll  3355,,  pppp  446666  --  447722,,  11999900..  
  
9944..BBeenniitteezz  JJ..  TT..::  OOttooppaatthhoollooggyy  ooff  EEggyyppttiiaann  mmuummmmyy  PPuumm  IIII..  FFiinnaall  rreeppoorrtt..  TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  

LLaarryynnggoollooggyy  aanndd  oottoollooggyy,,  VVooll  110022,,    448855  --  449900,,  11998888..  
  
9955..BBaallaabbaannoovvaa  SS..,,  PPaarrsscchhee  FF..,,  BBuuhhlleerr  GG..,,  PPiirrssiinngg  WW..::  WWaass  nniiccoottiinnee  kknnoowwnn  iinn  aanncciieenntt  

EEggyypptt..  HHoommoo  VVooll  4444//11,,  pppp  9922  --  9944,,  11999933..  
  
9966..JJaawwoorroowwsskkii  ZZ..,,  BBaarrbbaallaatt  FF..,,  BBllaaiinn  CC..::  HHeeaavvyy  mmeettaallss  iinn  hhuummaann  aanndd  aanniimmaall  bboonneess  ffrroomm  

aanncciieenntt  aanndd  ccoonntteemmppoorraarryy  FFrraannccee..  TThhee  SScciieennccee  ooff  tthhee  TToottaall  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  4433::110033--110066  
11998855..  

  
9977..PPaatttteerrssoonn  CC..,,  SShhiirraahhaattaa  HH..,,  EErriiccssoonn  JJ..::  LLeeaadd  iinn  aanncciieenntt  hhuummaann  bboonneess  aanndd  rreelleevvaannccee  ttoo  

hhiissttoorriiccaall  ddeevveellooppmmeennttss  ooff  ssoocciiaall  pprroobblleemmss  wwiitthh  lleeaadd..  TThhee  SScciieennccee  ooff  tthhee  TToottaall  
EEnnvviirroonnmmeenntt,,  6611::116677--220000,,  11998877..    

  
9988..KKoossuuggii  HH..::  EElleemmeennttaall  ccoommppoossiittiioonn  ooff  AAnncciieenntt  JJaappaanneessee  bboonneess..  TThhee  SScciieennccee  ooff  tthhee  TToottaall  

EEnnvviirroonnmmeenntt,,5522::9933--110077,,  11998866..  
  
9999..BBrraasscchh  GG..  ::LLeeaadd  bbuurrddeenn  iinn  pprreehhiissttoorriiccaall,,  hhiissttoorriiccaall  aanndd  mmooddeerrnn  hhuummaann  bboonneess..  TThhee  

SScciieennccee  ooff  tthhee  TToottaall  EEnnvviirroonnmmeenntt,,2244::119999--223311,,11998822..  
  
110000..LLaammbbeerrtt  JJ..::  AA  ccoommppaarraarraattiivvee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  cchheemmiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  rriibbss  aanndd  ffeemmuurrss  iinn  

WWooooddllaanndd  ppooppuullaattiioonnss..  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  PPhhyyssiiccaall  AAnntthhrrooppoollooggyy  5599::228899--229944,,  11998822..  
  
110011..PPiirrssiinngg  WW..::  DDiisseeaasseess  ooff  tthhee  nnaassaall  rreeggiioonn  oonn  cceerraammiiccss  ooff  tthhee  MMoocchhee  --  ccuullttuurree  iinn  aanncciieenntt  

PPeerruu..RRhhiinnoollooggyy,,  ssuuppppll  99,,  2277  --  3366,,  11998899..  
  
110022..PPiirrssiinngg  WW..,,  HHeelliiddoonniiss  EE..,,  VVeelleeggrraakkiiss  GG..,,::  MMeeddiinnee  aanndd  AArrtt::  FFaacciiaall  ppaallssyy  ddeeppiicctteedd  iinn  

AArrcchhaaiicc  GGrreeeekk  AArrtt  oonn  CCrreettee..  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  OOttoollaarryynnggoollooggyy,,  VVooll..  1166,,  NNoo  22,,  11999955::  
PPPP  114411--114422..  

  
110033..ΦΦρρααγγκκάάκκηη  ΜΜ..,,  ΜΜααυυρρίίδδοουυ  ΑΑ..,,  ΝΝιικκηηφφοορράάκκηηςς  ΜΜ..::  ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσττηη  ΜΜιιννωωιικκήή  

ππρροοσσωωπποογγρρααφφίίαα..  ΗΗ  εεππιιθθεεώώρρηησσηη  ττοουυ  ΟΟδδοοννττιιααττρριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ,,  66;;  1111--
1122,,11998866    

  
110044..VVeelleeggrraakkiiss  GG..,,  SSkkoouullaakkiiss  CChh..,,  BBiizzaakkiiss  JJ..,,  SSeeggaass  JJ..,,  HHeelliiddoonniiss  EE..::  

OOttoorrhhiinnoollaarryynnggoollooggiiccaall  ddiisseeaasseess  iinn  tthhee  MMiinnooaann  eerraa..  TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  LLaarryynnggoollooggyy  aanndd  
OOttoollooggyy,,  OOccttoobb  11999933,,  VVooll  110077,,  pppp  887799  --  888822..  

  
110055..ΣΣκκοουυλλάάκκηηςς  ΧΧ..,,  ΒΒεελλεεγγρράάκκηηςς  ΓΓ..,,  ΠΠααππααδδάάκκηηςς  ΧΧ..,,  ΜΜππιιζζάάκκηηςς  ΙΙ..,,  ΣΣέέγγγγααςς  ΙΙ..,,  ΧΧεελλιιδδόόννηηςς  ΕΕ..::  ΗΗ  

ααππεειικκόόννιισσηη  ωωττοορριιννοολλααρρυυγγγγοολλοογγιικκώώνν  ππααθθήήσσεεωωνν  σσεε  εειιδδώώλλιιαα  ττηηςς  ΜΜιιννωωιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  66οο  
ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΩΩΡΡΛΛ,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  11999911..  

  
110066..RRaahhiillllyy  RR..::  AAnnaattoommyy..  AA  RReeggiioonnaall  SSttuuddyy  ooff  HHuummaann  SSttrruuccttuurr..WW..  BB..  SSaauunnddeerrss  CCoommppaannyy,,  

CCaalliiffoorrnniiaa  11998866  
  
110077..GGrraayy  HH..::  AAnnaattoommyy  ooff  tthhee  HHuummaann  BBooddyy..LLeeaa  aanndd  FFeebbiiggeerr,,  PPhhiillaaddeellhhiiaa  11997766..  
  



  113399

110088..RRooggeerrss  SS..  LL..::  TThhee  HHuummaann  SSkkuullll..::SSpprriinnggffiieelldd,,  IIlllliinnooiiss,,  CChhaarrlleess  &&  TThhoommaass,,  11998844..  
  
110099..TTrreevvoorr    GG..  JJ..    AAnntthhrrooppoommeettrryy..    CChhaammbbeerrss’’ss  EEnnccyyccllooppeeddiiaa..  GGeeoorrggee  NNeewwnneess  LLTTDD..  

LLoonnddoonn  11995500  
  
111100..ΣΣάάββββαα  ΑΑ..  ΠΠ..::  ΑΑννααττοομμιικκήή  ττοουυ  ΑΑννθθρρώώπποουυ..  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ΚΚυυρριιαακκίίδδηη  ΔΔ..  ΜΜ..,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..  
  
111111..ΗΗλλιιάάκκηηςς  ΚΚ..  ΙΙααττρροοδδιικκαασσττιικκήή..  ΠΠααρριισσιιάάννοοςς..  ΑΑθθήήνναα  11996633..  
  
111122..ΙΙοορρδδααννίίδδηηςς  ΠΠ..  ΙΙ..::  ΚΚααθθοορριισσμμόόςς  ττοουυ  φφύύλλοουυ  εεκκ  ττοουυ  σσκκεελλεεττοούύ..  ΔΔιιδδαακκττοορριικκήή  δδιιααττρριιββήή,,  

ΑΑθθήήνναα  11995599..  
  
111133..ΚΚααττσσααββρριιάάςς  ΗΗ..  ΟΟιι  ρρααφφέέςς  ττοουυ  κκρρααννιιοοππρροοσσωωππιικκοούύ  σσυυμμππλλέέγγμμααττοοςς..    ΟΟδδοοννττοοσσττοομμααττιικκήή  

ΠΠρρόόοοδδοοςς..6611--6688,,  11998866  
  
111144..HHaauusseerr  GG..,,  DDee  SStteeffaannoo  GG..  FF..  EEppiiggeenneettiicc  VVaarriiaannttss  ooff  HHuummaann  SSkkuullll..  EE..  

SScchhwweeiizzeerrbbaarrtt’’sscchhee  VVeerrllaaggssbbuucchhaannddlluunngg..  SSttuuttttggaarrtt11998899..  
  
111155..LLaannddaauueerr  CC..  AA..::  AA  FFaaccttoorr  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ffaacciiaall  sskkeelleettoonn..  ΤΤhheessiiss..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

aanntthhrrooppoollooggyy,,  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy..  
  
111166..RReeiicchhss  JJ..  KK..::  FFoorreennssiicc  OOsstteeoollooggyy..SSpprriinnggffiieelldd,,  IIlllliinnooiiss,,  CChhaarrlleess  &&  TThhoommaass,,  11998866..  
  
111177..KKrrooggmmaann  MM..  WW..::  TThhee  HHuummaann  SSkkeelleettoonn  IInn  FFoorreennssiicc  MMeeddiicciinnee..SSpprriinnggffiieelldd,,  IIlllliinnooiiss,,  

CChhaarrlleess  &&  TThhoommaass,,  11997788..  
  
111188..RReeiicchhss  JJ..  KK..::  FFoorreennssiicc  AAnnnntthhrrooppoollooggyy  iinn  tthhee  11999900ss..  AAmm  JJ..  FFoorreennssiicc  MMeedd..  PPaatthh  11999922,,  

1133((22))::  114466  --  115533  
  
111199..EEll  --  NNaajjjjaarr  MM..  YY..,,  MMccWWiilllliiaammss  RR..  KK..::  FFoorreennssiicc  AAnntthhrrooppoollooggyy..  SSpprriinnggffiieelldd,,  IIlllliinnooiiss,,  CChhaarrlleess  

&&  TThhoommaass,,  11997788..  
  
112200..FFiisshheerr  RR..SS..,,SSppiittzz  WW..UU..::  MMeeddiiooccoolleeggaall  IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  ddeeaatthh..SSpprriinnggffiieelldd,,  IIlllliinnooiiss,,  

CChhaarrlleess  &&  TThhoommaass,,  11998800..  
  
112211..MMaannnn    WW..    RR..,,  JJaannttzz  LL..RR..,,  BBaassss    WW..  MM..,,  WWiilllleeyy  PP..  SS..  ::    MMaaxxiillllaarryy  SSuuttuurree  oobblliitteerraattiioonn::  AA  

vviissuuaall  mmeetthhoodd  ffoorr  eessttiimmaattiioonn  sskkeelleettaarr  aaggee..  JJoouurrnnaall  ooff  FFoorreennssiicc    SScciieenncceess,,    VVooll..3366,,  NNoo  33,,  
MMaayy  11999911..    778811--779911..  

  
112222..LLaanngg  JJ..,,  BBaauummeeiisstteerr  RR..::  UUbbeerr  ddaass  ppoossttnnaattaallee  wwaacchhssttuumm  ddeerr  NNaasseennhhoobbllee..GGeeggeennhhaauurrss  

mmoorrpphh  JJaahhrrbb  112288  SS,,  555544  --  339933,,  11998822..  
  
112233..AAmmjjaadd  AA..  HH..,,  SScchheeeerr  AA..  AA..,,  RRoosseenntthhaall  JJ..::  HHuummaann  iinntteerrnnaall  aauuddiittoorryy  ccaannaall..  AArrcchh..  

OOttoollaarryynngg..,,  VVooll  8899,,  770099  --  771144,,  11996699..  
  
112244..PPaappaaννggeelloouu  LL..::  SSttuuddyy  ooff  tthhee  hhuummaann  iinntteerrnnaall  aauuddiittoorryy  ccaannaall..  LLaarryynnggoossccooppee,,  VVooll  LLXXXXIIII,,  

NNoo44,,  pppp  661177  --  662244,,  AAvvrriill  11997722..  
  
112255..PPaappaannggeelloouu  LL..::  SSttuuddyy  ooff  tthhee  hhuummaann  iinntteerrnnaall  aauuddiittoorryy  ccaannaall  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aaggee  aanndd  sseexx..  

JJoouurrnnaall  ooff  LLaarryynnggooll..  aanndd  ΟΟttooll,,  VVooll  LLXXXXXXIIXX  NNoo11,,  pppp  7799  --  8899,,  11997755..  
  
112266..PPaappaannggeelloouu  LL..::  VVoolluummeettrriicc  ssttuuddyy  ooff  tthhee  hhuummaann  iinntteerrhhaall  aauuddiittoorryy  ccaannaall..  JJoouurrnnaall  ooff  

LLaattyynnggooll..  aanndd  ΟΟttooll..,,  VVooll  LLXXXXXXVVIIIIII  NNoo  44,,  pppp..  334499  --  335533,,  11997744..  
  



  114400

112277..SSaalllleerr  KK..  LLeehhrrbbuucchh  ddeerr  AAnntthhrrooppoollooggiiee..  GGuussttaavv  FFiisscchheerr  VVeerrllaagg..  SSttuuttttggaarrtt  11996644..    
    
112288..ΤΤρριιχχοοπποούύλλοουυ  ΔΔ..::  ΙΙααττρριικκήή  ΣΣττααττιισσττιικκήή..  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ««ΓΓ..  ΚΚ..  ΠΠααρριιζζιιάάννοοςς»»,,  ΑΑθθήήνναα  11997755..  
  
112299..ΜΜααννιιόόςς  ΑΑ..,,  ΣΣττεειιαακκάάκκηηςς  ΙΙ,,  ΣΣκκοουυλλάάκκηηςς  ΧΧ..,,  ΦΦρρααγγκκάάκκηηςς  ΜΜ..,,    ΜΜιιχχααλλοοδδηημμηηττρράάκκηηςς  ΕΕ..::  

ΑΑνναασσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  ααππόό  ττοο  κκρρααννίίοο..    ΑΑρρχχεείίαα  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς    1133  ((44))  ::331155  --  
331177..  11999966..  

  
113300..ΜΜααννιιόόςς  ΑΑ..,,  ΣΣκκοουυλλάάκκηηςς  ΧΧ..,,  ΦΦρρααγγκκάάκκηηςς  ΜΜ..,,  ΜΜιιχχααλλοοδδηημμηηττρράάκκηηςς  ΕΕ..,,  ΣΣιιααττίίττσσααςς  ΙΙ..,,  

ΧΧεελλιιδδόόννηηςς  ΕΕ..  ‘‘’’ΗΗ  αανναασσύύννθθεεσσηη  μμααλλαακκώώνν  μμοορρίίωωνν  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  μμεε  χχρρήήσσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  
υυπποολλοογγιισσττήή’’’’..    88οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΩΩΡΡΛΛ  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ΚΚεεφφααλλήήςς  κκααιι  ΤΤρρααχχήήλλοουυ..  
ΛΛεεμμεεσσόόςς,,  ΚΚύύππρροοςς  11999955  

  
113311..ΦΦααφφλλιιάά  XX..,,  ΣΣκκοουυλλάάκκηηςς  XX..,,ΒΒοολλοουυδδάάκκηη  AA..,,  ΠΠρραασσσσόόπποουυλλοοςς  ΠΠ,,  ΧΧεελλιιδδόόννηηςς  ΕΕ,,  

ΓΓκκοουυρρττσσοογγιιάάννννηηςς  ΝΝ..  `̀`̀ΕΕκκττίίμμηησσηη    ττηηςς    χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς    κκααιι  ττοουυ    σσχχήήμμααττοοςς    ττηηςς    κκρρααννιιαακκήήςς    
κκοοιιλλόόττηηττααςς    μμεε  ττηηνν    υυπποολλοογγιισσττιικκήή    ττοομμοογγρρααφφίίαα    σσεε  κκρρααννίίαα    ΜΜεεσσοομμιιννωωιικκήήςς    ππεερριιόόδδοουυ    κκααιι  
σσύύγγχχρροοννωωνν  ααννθθρρώώππωωνν..  ((ππρρόόδδρροομμηη  αανναακκοοίίννωωσσηη))`̀`̀                                                                

        77οο  ΠΠααγγκκρρήήττιιοο      ΙΙααττρριικκόό    ΣΣυυννέέδδρριιοο,,  ΡΡεεθθυυμμννοο  11999944..  
  
113322..DDoorroo  YY..,,  IIsshhiiddaa  HH..  IInncciiddeenncceess  ooff  nnoonnmmeettrriicc  ccrraanniiaall  vvaarriiaannttss  iinn  sseevveerraall  ppooppuullaattiioonn  

ssaammpplleess  ffrroomm  EEaasstt  AAssiiaa  aanndd  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa..  JJ..  AAnntthhrroopp..  SSoocc..  NNiippppoonn  9955::  pppp116611--116677..  
11998877..  

  
113333..KKnniipp  AA..  MMeettrriiccaall  aanndd  nnoonn--mmeettrriiccaall  mmeeaassuurrmmeenntt  oonn  tthhee  sskkeelleettaall  rreemmaaiinnss  ooff  CChhrriissttiiaann  

ppooppuullaattiioonnss  ffrroomm  ttwwoo  ssiitteess  iinn  SSuuddaanneessee  NNuubbiiaa..  HHuummaann  BBiioollooggyy  7733::443333--446688..  11997700..  
  
113344..KKaauull  SS..,,  AAnnaanndd  VV..,,CCoorrrruucccciinnii  RR..  NNoonn  mmeettrriicc  vvaarriiaattiioonn  ooff  tthhee  sskkuullll  iinn  ssaammpplleess  ooff  ffoouurr  

IInnddiiaann  ppooppuullaattiioonn  ..  JJ..  HHuumm..  EEvvooll..  88::  pppp  669933--  669977..  11997799..  
  
113355..MMuulllleerr  HH..  CCaarraacctteerreess  nnoonn--mmeettrriiqquueess  dduu  ssqquueelleettttee  ddee  llaa  tteettee  cchheezz  lleess  ppooppuullaattiioonnss  

mmeeddiieevvaalleess  ddee  TThhooiirryy  eett  ddee  BBaavvooiiss..  AArrcchh..  SSuuiissss  AAnntthhrroopp..  GGeess..  4411::  pppp112233--116644..  11997777  
  
113366..VVeecccchhii  FF..  SSeessssooee  vvaarriiaazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerrii  ddiissccoonnttiinnuuii  ddeell  ccrraanniioo..  RRiivv..  AAnnttrroopp..  5555::PPpp228833--

229900..  11996688..  
  
113377..BBeerrrryy  AA..  CC..  TThhee  uussee  ooff  nnoonn--mmeettrriiccaall  vvaarriiaattiioonnss  ooff  tthhee  ccrraanniiuumm  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  

ssccaannddiinnaavviiaann  ppooppuullaattiioonn  mmoovveemmeennttss..  AAmmeerr..  JJ..  PPhhyyss..  AAnntthhrroopp..  4400::  pppp334455--335588..  11997744..  
  
113388..CCzzaarrnneettzzkkii  AA..  EEppiiggeenneettiisscchhee  SSkkeelleettttmmeerrkkmmaallee  iimm  ppooppuullaattiioonnssvveerrgglleeiicchh..  ZZ..  MMoorrpphh..  

AAnntthhrroopp..  6633::  pppp  223388--225544..  11997711..  
  
113399..DDoorroo  YY..  NNoonn  mmeettrriiccaall  ccrraanniiaall  ttrraaiittss  iinn  tthhee  HHookkkkaaiiddoo  AAiinnuu  aanndd  NNoorrtthheerrnn  JJaappaanneessee  ooff  

rreecceenntt  ttiimmeess..  JJ..  AAnntthhrroopp..  SSoocc..  NNiippppoonn  8822::  3311--5511..  11997744..  
  
114400..BBeerrrryy  AA..,,  CC..  BBeerrrryy  RR..  JJ..  EEppiiggeenneettiicc  vvaarriiaattiioonn  iinn  tthhee  hhuummaann  ccrraanniiuumm..  JJ..AAnnaatt..  110011::  pppp  

336611--337799..  11996677..  
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	Β.  TAΦIKEΣ  ΣYNHΘEIEΣ  ΜΙΝΩΙΤΩΝ 
	Γ. ΣXEΣH MINΩΪKHΣ KPHTHΣ ME ΤΗΝ YΠOΛOIΠH EΛΛAΔA 
	 
	Δ. ΣXEΣH MΙΝΩΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ME AIΓΥΠTIAKO ΠOΛITIΣMO 
	 
	α. Ανω όψη κρανίου 
	 
	β.Οπίσθια όψη κρανίου 
	γ. Κάτω όψη του κρανίου 
	 
	δ. Πρόσθια όψη του κρανίου 
	Σχήμα ρινικών . Ανάλογα με το σχήμα που έχουν τα ρινικά κατά την επισκόπηση από μπροστά (παραλληλόγραμμο, τραπεζοειδές κ.λ.π) έχομε οκτώ τύπους (βλ. παράρτημα σελ. 153) 
	Σχήμα απιοειδούς  στομίου. Ανάλογα με το σχήμα του απιοειδούς στομίου κατά την επισκόπηση από μπροστά (περισσότερο στρογγυλό ή περισσότερο απιοειδές) διακρίνονται τέσσερεις τύποι απιοειδούς στομίου(βλ. παράρτημα σελ. 153).  
	ε. Πλάγια όψη του κρανίου 
	η. H  κάτω γνάθος 
	Τα σημεία της κάτω γνάθου που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι: 
	                                                      
	            
	                      Β. Η ΜΕΘΟΔΟΣ 
	Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για τη μελέτη των κρανίων είναι αυτή που αναφέρεται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για παρόμοιες μελέτες.105-126 Στη μελέτη μας μελετήσαμε συγχρόνως μετρικά και μη μετρικά στοιχεία του κρανίου και χρησιμοποιήσαμε εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους και σύγχρονα μέσα μελέτης, τα ενδοσκόπια (εύκαμπτο και άκαμπτο) και τον αξονικό τομογράφο. Η διαδικασία της μελέτης έγινε με βάσει το πρωτοκόλλο μελέτης που είχε συνταχθεί. Τα βήματα αναλύονται παρακάτω: 
	Β1. Προσδιορισμός του φύλου του κρανίου 
	Β2. Προσδιορισμός της ηλικίας του κρανίου 
	Β3. Καταγραφή χαρακτηριστικών που συσχετίζονται με τη φυλή 
	Β4. Μέτρηση ανθρωπομετρικών διαμέτρων του κρανίου 
	Β5. Καταγραφή μη μετρικών ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών 
	Β8. Ακτινολογικός έλεγχος κρανίου 
	Β9.Μελέτη ιδιαιτέρων ευρημάτων. Ανατομικές παραλλαγές . Παθολογικά  
	   ευρήματα 
	                   Β1 . ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΩΝ 
	 
	Β2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΑΝΙΟΥ 
	Β3 . ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΝΙΟ 


	  
	Συγκρίνοντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της εξέτασης των κρανίων της μελέτης μας παρατηρούμε ότι κάθε κατηγορία χαρακτηριστικών εξεταζόμενη ξεχωριστά δίδει χαρακτηριστικά που στον πίνακα ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της λευκής φυλής και πιο ιδιαίτερα με το Μεσογειακό τύπο. Πιο συγκεκριμένα, ως προς το μήκος του κρανίου, το 76,47% των κρανίων ήταν μακριά. Ως προς το πλάτος το 87,05% ήταν στενά. Ως προς το ύψος το 64,7% ήταν μέτριου βαθμού ψηλά. Ως προς το πλάτος του προσώπου το 76,47% είχαν στενό πρόσωπο. Ως προς το ύψος του προσώπου είχαν σχετικά ψηλό πρόσωπο το 52,94%. Ως προς το άνοιγμα της  μύτης,  είχαν στενό άνοιγμα το 82,35%. Εξετάζοντας το profile του προσώπου όλα είχαν  ευθύ πρόσωπο χαρακτηριστικό που συναντούμε σε λευκή και κίτρινη φυλή, ενώ στη μαύρη το profile έχει  εμφανή κλίση προς τα εμπρός  και κάτω. Ως προς το σχήμα της υπερώας και μαστοειδών αποφύσεων, σε ποσοστό 54,6% και 76,3% είναι τύπου Γ. Και τέλος η ζυγωματογναθική ραφή σε 54,9% των κρανίων  ήταν τύπου Β. Οπως φαίνεται από τη σύγκριση των ευρημάτων με τον πίνακα του krogman, όλα τα χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο τους ποσοστό βρίσκονται στον πίνακα της λευκής φυλής και ιδιαίτερα στο Μεσογειακό τύπο.                                                                   
	 
	Β4. ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΡΑΝΙΑ 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Β5. ΚΡΑΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
	2..Δείκτης μήκους ύψους = Απόσταση βάσιου-βρέγματος(ba-b)x100 
	 
	3. Δείκτης πλάτους-ύψους=Απόσταση βάσιου-βρέγματος(ba-b)x100      
	          (Κάθετο-εγκάρσιος)            Μέγιστο πλάτος (eu-eu) 
	          2bc  
	                                          CosB = c2 + a2 - c2 
	                                           CosC = a2 + b2 - c2 
	 
	Β6 . ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
	 
	 
	Β7. MEΛΕΤΗ ΔΟΝΤΙΩΝ 
	         4.ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

	 
	 
	Β8. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
	 Άκαμπτο λαρυγγοφαρυγγοσκόπιο 90ο 
	 Εύκαμπτο ενδοσκόπιο 4 mm  

	 
	Η μελέτη έγινε με την ακόλουθη σειρά 
	 
	ΘΟΛΟΣ ΚΡΑΝΙΟΥ 


	ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ 
	Οπίσθιος κρανιακός βόθρος 
	Μέσος κρανιακός βόθρος 
	Β9. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
	 
	Το μεγαλύτερο μέρος της ακτινολογικής μελέτης των κρανίων έγινε με αξονική τομογραφία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο έγιναν ακτινογραφίες δήξεως στις φατνιακές αποφύσεις των οστών. Οι αξονικές τομογραφίες έγιναν  από  το ακτινολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.  Εγινε έλεγχος τόσο του εγκεφαλικού και του σπλαχνικού κρανίου σε εγκάρσιο επίπεδο με τομές 3 και 5 mm ανάλογα με τη σημασία της εξεταζόμενης περιοχής (Εικ. 15). 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Γ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  -  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
	7.Προφίλ προσώπου     ευθύ πρόσωπο           85     (100%) 
	                                      με κλίση προς τα κάτω  0     (0%) 
	 
	8.Σχήμα σκληρής υπερώας και φατνίου
	 
	10. Σχήμα ζυγωματογναθικής ραφής
	 
	 
	 
	Γ3. ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΝΙΟΥ 
	 






	 
	Γ4.  ΚΡΑΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
	                 Αλλού  22/ 85 (25,8%) (Α9 - Γ7) 
	Σχήμα ρινικών  
	Σχήμα κάτω τμήματος απιοειδούς στομίου 
	Σχήμα κρανίου από πάνω 
	Σχήμα ινιακού ογκώματος 
	Σχήμα ριζορρινίου (από τα πλάγια) 
	Σχήμα απιοειδούς στομίου (από τα πλάγια) 
	Σχήμα περιοχής πτερίου 
	Σχήμα ραφών υπερώας 


	 
	Γ6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
	      
	  Γ7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
	 Α. Θόλος Κρανίου 
	Β.Βάση Κρανίου 
	Οπίσθιος κρανιακός βόθρος 
	Μέσος και πρόσθιος κρανιακός βόθρος 
	 
	Γ8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 






	 
	Συγκρίνοντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της εξέτασης των κρανίων της μελέτης μας παρατηρούμε ότι κάθε κατηγορία χαρακτηριστικών εξεταζόμενη ξεχωριστά δίδει χαρακτηριστικά που στον πίνακα ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της λευκής φυλής και ιδιαίτερα με το Μεσογειακό τύπο. Πιο συγκεκριμένα, ως προς το μήκος του κρανίου, το 76,47% των κρανίων ήταν μακριά. Ως προς το πλάτος το 87,05% ήταν στενά. Ως προς το ύψος το 64,7% ήταν μέτριου βαθμού ψηλά. Ως προς το πλάτος του προσώπου το 76,47% είχαν στενό πρόσωπο. Ως προς το ύψος του προσώπου είχαν σχετικά ψηλό πρόσωπο το 52,94%. Ως προς το άνοιγμα της  μύτης  είχαν στενό άνοιγμα το 82,35%. Εξετάζοντας το profile του προσώπου όλα είχαν  ευθύ πρόσωπο, χαρακτηριστικό που συναντούμε σε λευκή και κίτρινη φυλή ενώ στη μαύρη το profile έχει  εμφανή κλίση προς τα μπροστά  και κάτω. Ως προς το σχήμα της υπερώας και μαστοειδών αποφύσεων σε ποσοστό 54,6% και 76,3% είναι τύπου Γ. Και τέλος η ζυγωματογναθική ραφή σε 54,9% των κρανίων  ήταν τύπου Β. Οπως φαίνεται από τη σύγκριση των ευρημάτων με τον πίνακα του krogman, όλα τα χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερό τους ποσοστό βρίσκονται στον πίνακα της λευκής φυλής και ιδιαίτερα στο Μεσογειακό τύπο.                                                                   
	Η μικρή σχετικά ηλικία των ατόμων στα οποία ανήκαν τα κρανία έδωσε πολλά περιθώρια μελέτης όσον αφορά τα δόντια. Μόνο σε τέσσερα κρανία δεν υπήρχαν καθόλου δόντια (νωδά άτομα), και βέβαια αναφερόμαστε μόνο για την άνω γνάθο. Τα μισά περίπου άτομα (48%) είχαν χάσει κάποια δόντια, όταν ακόμα ζούσαν. Πολλά όμως ήταν και τα δόντια που χάθηκαν από τα κρανία μετά  θάνατο. Σε 81% των κρανίων έλειπαν δόντια από σημεία που το φατνίο δεν είχε αλλοιώσεις, στοιχείο που δείχνει ότι τα δόντια αυτά απωλέστηκαν μετά το θάνατο του ατόμου. Μεγάλο ήταν το ποσοστό των ατόμων (48%) που παρουσίαζαν αποτριβή στα δόντια τους. Τεριδόνα αναγνωρίστηκε σε αρκετά δόντια. Σε 9,33% των κρανίων υπήρχε τουλάχιστον ένα δόντι προσβεβλημένο με τεριδόνα. 
	 
	Ενδοσκοπική μελέτη 
	Η εξέταση με τα ενδοσκόπια ήταν σημαντική, γιατί έγινε δυνατή η προσπέλαση σε σημεία που δεν ήταν δυνατή η άμεση παρατήρηση τους. Ετσι αναγνωρίστηκαν τα διάφορα ανατομικά μόρια χωρίς να βρεθεί κάτι παθολογικό. 
	 
	Ακτινολογική μελέτη 
	Ο ακτινολογικός έλεγχος με απλές ακτινογραφίες των κρανίων λίγα στοιχεία θα μπορούσε να προσθέσει στην έρευνα μας. Ο έλεγχος με αξονική τομογραφία δίνει μια πλήρη εικόνα του κρανίου. Διερευνά την παθολογία των οστών αλλά χρησιμεύει και για διάφορες ανθρωπολογικές μελέτες των κρανίων. Γιαυτό προτιμήθηκε η αξονική τομογραφία. Είναι όμως πιο ακριβή,  πιο δύσκολη και πιο χρονοβόρα εξέταση, όπως επίσης ήταν δύσκολη η μεταφορά των κρανίων στον αξονικό τομογράφο. Αξονικές τομογραφίες έγιναν σε 14 κρανία. Εκτός από τον έλεγχο για παθολογικές καταστάσεις, έγινε μελέτη του όγκου της κρανιακής κοιλότητας αλλά και του όγκου των παραρρινίων κοιλοτήτων. Τα ευρήματα από τη μελέτη αυτή συγκρίθηκαν με αντίστοιχες μετρήσεις σύγχρονων κατοίκων της Κρήτης και δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά.    
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