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Τα οστά των προγόνων μας 
έχουν πολλά να πουν

Eυθυμία Νικήτα 
Mahmoud Mardini

Η Έφη (Ευθυμία) Νικήτα αποφάσισε να γίνει 
αρχαιολόγος γιατί ήθελε να μάθει περισσότερα για 
την αρχαία Ελλάδα. Αρχικά, ήλπιζε να γίνει ιστορικός, 
αλλά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε με τίποτα 
να μάθει αρχαία ελληνικά και δεν της άρεσε καθόλου 
να περνά ατελείωτες ώρες μέσα σε βιβλιοθήκες. 
Αντίθετα, οι ανασκαφές και οι εργαστηριακές 
αναλύσεις της ταίριαζαν πολύ καλύτερα! Επέλεξε 
να ειδικευτεί στην οστεοαρχαιολογία γιατί θέλει να 
δώσει φωνή στους ανθρώπους του παρελθόντος 
μέσα από την πιο άμεση απόδειξη της ύπαρξής τους…
τα οστά τους. Έχει εργαστεί ως οστεοαρχαιολόγος 
στο Μαρόκο, την Τυνησία, τη Λιβύη, την Ελλάδα και 
την Κύπρο και έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές 
εργασίες. Έχει σπουδαίους φοιτητές που κάνουν όλη 
τη σκληρή δουλειά ώστε εκείνη να μπορεί να διαθέσει 
το χρόνο της για να γράψει αυτό το βιβλίο!

Ο Mahmoud Mardini είναι ένας Λιβανέζος 
διδακτορικός φοιτητής που μελετά ανθρώπινα οστά 
από την αρχαία Φοινίκη. Χωρίς να γνωρίζει τί είναι 
η βιοαρχαιολογία, ο Mahmoud διοχέτευσε αρχικά 
το ενδιαφέρον του για τη βιολογία και τα οστά 
σπουδάζοντας Ιατρική για τρία χρόνια, μέχρι που 
παρακολούθησε ένα μάθημα αρχαιολογίας. Από εκεί 
και πέρα, άλλαξε αντικείμενο και δεν το μετάνιωσε! 
Από τότε, πηγαίνει από τη μια ανασκαφή στην 
άλλη σε όλο τον Λίβανο και εξερευνά πώς έζησαν 
και πέθαναν οι πρόγονοί μας αναλύοντας τα οστά 
τους. Όταν δεν βρίσκεται σε κάποια ανασκαφή ή 
στο εργαστήριο, ο Mahmoud περνάει τον χρόνο του 
συνεισφέροντας όποιες γνώσεις έχει στο ευρύ κοινό, 
όπως γίνεται σε αυτό το βιβλίο.
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εισαγωγή

Άλλοι μας 
βρίσκουν 
φοβερούς!

Κάποιοι μας 
βρίσκουν 
ανατριχιαστικούς

Αλλά κανείς δεν 
μπορεί να πει ότι 
είμαστε βαρετοί!
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Γιατί οι αρχαιολόγοι μελετούν 
αρχαία οστά;

Έτσι λοιπόν μέσα από τη μελέτη 
αρχαίων σκελετών, μπορούμε να δούμε 
πώς έζησαν άνθρωποι που συχνά είναι 
αόρατοι στις γραπτές πηγές.

Ο ανθρώπινος σκελετός μπορεί να δώσει συναρπαστικές 
πληροφορίες για τη ζωή του ατόμου στο οποίο ανήκει.  
Η διατροφή, οι δραστηριότητές μας, η υγεία, η καταγωγή 
και πολλές άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής μας 
αφήνουν ίχνη στα οστά μας.

Έχεις ντυθεί ποτέ σαν 
ανθρώπινος σκελετός 
στις απόκριες;

Ο ανθρώπινος σκελετός έχει γοητεύσει 
ανατόμους, καλλιτέχνες και καθημερινούς 
ανθρώπους για αιώνες.

Ο ανθρώπινος σκελετός αποτελεί επίσης 
αντικείμενο μελέτης από τους αρχαιολόγους 
καθώς μπορεί να δώσει μοναδικές 
πληροφορίες για το πώς έζησαν και 
πέθαναν οι πρόγονοί μας.

Έχεις εντυπωσιαστεί 
με το πώς φαίνεται ο 
σκελετός σου σε μια 
ακτινογραφία;

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ! Ειδικοί επιστήμονες που 
λέγονται οστεοαρχαιολόγοι 
ή βιοαρχαιολόγοι εξετάζουν 

σκελετικά υπολείμματα που βρέθηκαν σε 
αρχαιολογικές ανασκαφές προκειμένου να 

αποκρυπτογραφήσουν τη ζωή στο παρελθόν. 

Η δουλειά τους περιλαμβάνει την αναγνώριση 
των οστών, τα οποία συχνά διατηρούνται 
σε κακή κατάσταση, και την καταγραφή 

σκελετικών δεικτών δραστηριότητας, 
παθολογίας, διατροφής και άλλων 

πτυχών της καθημερινής ζωής.

Παράδειγμα: Πολλές από τις 
πληροφορίες για την καθημερινή ζωή 
των γυναικών στην αρχαία Ελλάδα 
προέρχονται από σκηνές κεραμικής 
που απεικονίζουν γυναίκες να υφαίνουν 
ή να εκτελούν άλλες εργασίες. Ωστόσο, 
οι περισσότερες πτυχές της ζωής 
αυτών των γυναικών δεν μπορούν 
να διερευνηθούν μέσω καλλιτεχνικών 
αναπαραστάσεων… Πόσο υγιείς 
ήταν; Πόσο ταξίδεψαν; Ποιοι ήταν οι 
συγγενικοί δεσμοί μεταξύ τους; Εδώ 
χρειάζεται η οστεοαρχαιολογία!
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Οι δικαστικοί ανθρωπολόγοι 
μελετούν επίσης ανθρώπινα οστά 
αλλά από πρόσφατα εγκλήματα, 
πολέμους ή φυσικές καταστροφές. 
Στόχος τους είναι να αναγνωρίσουν 
τον θανόντα και τις συνθήκες θανάτου. 
Έτσι, δίνεται έμφαση στο αν ο νεκρός 
ήταν άνδρας ή γυναίκα, πόσο χρονών 
ήταν τη στιγμή του θανάτου, ποια ήταν 
η καταγωγή του και τυχόν στοιχεία 
που δείχνουν τον χρόνο και την αιτία 
θανάτου (π.χ. τραύμα).

Η δικαστική ανθρωπολογία δίνει  
έμφαση στην ταφονομία, δηλαδή 
στους παράγοντες που επηρεάζουν το 
σώμα μετά τον θάνατο. Τα ανθρώπινα 
οστά μπορεί να αποσυντεθούν, 
να καούν ή να σπάσουν και να 
μετακινηθούν λόγω της δράσης ζώων, 
σκόπιμων ή ακούσιων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων κ.λπ. Είναι καθήκον 
ενός δικαστικού ανθρωπολόγου και σε 
κάποιο βαθμό ενός οστεοαρχαιολόγου, 
να αναγνωρίσει τους παράγοντες που 
αλληλοεπέδρασαν με τα σκελετικά 
κατάλοιπα.

Ας ξεκινήσουμε 
με μερικά 
βασικά στοιχεία 
για τα οστά 
και τα δόντια 
προτού ρίξουμε μια πιο 
προσεκτική ματιά στις 
πληροφορίες που είναι 
αποτυπωμένες στον 
σκελετό μας…

Έτσι λοιπόν, οι 
ανθρώπινοι σκελετοί 
μπορούν να δώσουν 
κρίσιμες πληροφορίες 
τόσο για το παρελθόν 
όσο και για το παρόν.
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βασική σκελετική ανατομία

Ώρα να με  
γνωρίσεις  
καλύτερα!
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Έχεις αναρωτηθεί ποτέ 
πόσα οστά υπάρχουν 
στον σκελετό σου και  
πώς μοιάζουν;

Θα μπορούσες ίσως να 
μετρήσεις πολλά από 
αυτά ψηλαφώντας 
τον σκελετό σου κάτω 
από το δέρμα σου, 
αλλά στοιχηματίζω ότι 
θα σου ξέφευγαν τα 
περισσότερα!

Γιατί δεν προσπαθείς να μετρήσεις τα δόντια 
στο στόμα σου και να μαντέψεις τον 
αριθμό των οστών στον σκελετό 
σου πριν διαβάσεις παρακάτω για 
να ανακαλύψεις περισσότερα;

Από την άλλη, αν 
σταθείς μπροστά σε 
έναν καθρέφτη, είναι 
εύκολο να μετρήσεις τα 
δόντια σου και να δεις 
πώς μοιάζουν.

Μερικά βασικά στοιχεία 
για τα οστά!

Μάλλον σου 
φαίνονται πολλά, 
αλλά όταν 
γεννιόμαστε,  
ο σκελετός μας  
έχει περίπου 

206 
Ο ανθρώπινος 
σκελετός έχει 

οστά

300 
οστά!

Πώς γίνεται να «χάνουμε» οστά 
μεταξύ γέννησης και ενηλικίωσης;

Τα περισσότερα οστά μας αποτελούνται 
αρχικά από πολλά μέρη. Αυτό τους 
επιτρέπει να μεγαλώσουν σε μέγεθος. 
Κατά τη διάρκεια της παιδικής μας 
ηλικίας και κατά την εφηβεία, πολλά 
από αυτά τα μέρη συνενώνονται. Αυτή 
η συνένωση σημαίνει το τέλος της 
ανάπτυξης του σκελετού μας…

Ο ανθρώπινος σκελετός επιτελεί πολλές 
διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την επιβίωσή μας!

• Δίνει σχήμα στο σώμα μας…χωρίς 
αυτόν θα ήμασταν σαν ζελέ!

• Προστατεύει σημαντικά όργανά 
μας. Για παράδειγμα, το κρανίο 
προστατεύει τον εγκέφαλό 
μας, ενώ ο θώρακας 
προστατεύει την καρδιά και 
τους πνεύμονές μας.

• Αποθηκεύει ασβέστιο, φώσφορο  
και άλλα στοιχεία, ενέργεια (λίπη)  
και αιμοποιητικά κύτταρα.

• Στηρίζει το σώμα μας και μας  
επιτρέπει να κινούμαστε. Για 
παράδειγμα, η σπονδυλική στήλη, 
η λεκάνη και τα κάτω άκρα μας 
επιτρέπουν να στεκόμαστε όρθιοι  

και υποστηρίζουν το βάρος  
του σώματός μας.
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Ταξινόμηση οστών

Κατηγορίες οστών ανάλογα με το σχήμα

Ο αξονικός 
σκελετός 
αποτελείται από

80 οστά
και περιλαμβάνει 
το κρανίο, τη 
σπονδυλική στήλη 
και τις πλευρές

Ο περιφερικός 
σκελετός  
αποτελείται από

126 οστά 
και περιλαμβάνει τα 
οστά της λεκάνης, 
του ώμου, των άνω 
και κάτω άκρων 

• αξονικός σκελετός και
• περιφερικός σκελετός

Ο ανθρώπινος σκελετός έχει 
δύο κύρια μέρη:

Μακρά: Επιμήκη 
οστά με σωληνοειδές 
κεντρικό τμήμα και  
μια αρθρική επιφάνεια 
σε κάθε άκρο (π.χ. 
μηριαίο οστό, 
βραχιόνιο οστό)

Βραχέα: Οστά με 
όλες τις διαστάσεις 
σχεδόν ίσες  
(π.χ. καρπικά και 
ταρσικά οστά)

Πλατιά: 
Επίπεδα, 
λεπτά και 
πλατιά 
οστά (π.χ. 
βρεγματικό, 
ινιακό)

Αεροφόρα:  
Οστά που 
περιέχουν 
κοιλότητες  
(π.χ. μετωπιαίο, 
σφηνοειδές)

Ο ανθρώπινος ενήλικος σκελετός
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Το κρανίο μας δεν είναι ένα ενιαίο οστό αλλά πολλά διαφορετικά 
οστά που συνδέονται μέσω αρθρώσεων που ονομάζονται ραφές.

Οι ραφές που αρθρώνουν τα κρανιακά οστά επιτρέπουν στο κρανίο  
να αναπτυχθεί και, ομοίως, επιτρέπουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου μας.

Καθώς μεγαλώνουμε, οι ραφές συνοστεώνονται, ενώνοντας έτσι 
διαφορετικά κρανιακά οστά.

το ανθρώπινο 
κρανίο έχει

45 οστά

πολλά από αυτά 
συνενώνονται σταδιακά, 
έτσι το ενήλικο κρανίο έχει 

26 οστά

Κατά τη γέννηση Με την ενηλικίωση

μετωπιαίο: σχηματίζει το 
μέτωπο και το πάνω μέρος 
των οφθαλμικών κογχών

άνω γνάθος: 
στεγάζει τα μισά 
δόντια μας και 
σχηματίζει μέρος 
των οφθαλμικών 
κογχών, της 
σκληρής υπερώας 
και της ρινικής 
κοιλότητας

κάτω γνάθος: επιτρέπει την προσκόλληση των 
μυών μάσησης και της γλώσσας και στεγάζει 
τα άλλα μισά δόντια

ζυγωματικό: 
αποτελεί μέρος 
του προσώπου 
και των 
οφθαλμικών 
κογχών

ηθμοειδές: 
μικρό 
εύθραυστο 
οστό που 
βρίσκεται 
μεταξύ των 
οφθαλμικών 
κογχών

ρινικά οστά: 
σχηματίζουν 
την οροφή 
του πρόσθιου 
ανοίγματος 
της ρινικής 
κοιλότητας

ρινικές κόγχες: 
εύθραυστα 
οστά προσκολ-
λημένα στο 
πλευρικό 
τοίχωμα 
της ρινικής 
κοιλότητας

ύνιδα: λεπτό, 
επίπεδο οστό, 
μέρος του 
ρινικού δια-
φράγματος
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βρεγματικό: σχηματίζει την 
οροφή και τις πλευρές του 
κρανιακού θόλου

κροταφικό: στεγάζει τα 
όργανα της ακοής

σφηνοειδές: ακανόνιστο 
οστό στο μπροστινό μέρος 
του κρανίου

δακρυϊκά: 
λεπτοκαμωμένα οστά 
που αποτελούν μέρος 
του τοιχώματος των 
οφθαλμικών κογχών

ινιακό: σχηματίζει το πίσω 
και κάτω μέρος του κρανίου

ακουστικά οστάρια: τρία μικροσκοπικά 
οστά μέσα στο κροταφικό οστό. Η σφύρα 
είναι το μεγαλύτερο και προσκολλάται 
στην τυμπανική μεμβράνη.  

σφύρα άκμονας αναβολέας

Ο άκμονας βρίσκεται μεταξύ της σφύρας 
και του αναβολέα, ενώ ο αναβολέας είναι 
το μικρότερο οστό στο ανθρώπινο σώμα 
και έχει μήκος περίπου 2,8 mm.

Ενδιαφέροντα στοιχεία…
για τα αυτιά μας

Μερικά

Εκτός από το να στεγάζουν τα μικρότερα 
οστά του σκελετού, τα αυτιά μας:

• δε σταματούν να δουλεύουν ποτέ...
ακούμε ήχους ακόμα και όταν 
κοιμόμαστε.

• είναι απαραίτητα για τη διατήρηση  
της ισορροπίας μας.

• αυτοκαθαρίζονται!
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Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από επτά αυχενικούς (C1-C7), δώδεκα 
θωρακικούς (T1-T12), πέντε οσφυϊκούς (L1-L5), πέντε ιερούς (S1-S5) και 
τρεις έως πέντε κοκκυγικούς σπονδύλους.

Οι ιεροί και οι κοκκυγικοί 
σπόνδυλοι είναι συνο-
στεωμένοι και σχηματίζουν 
το ιερό οστό και τον κόκκυγα, 
αντίστοιχα.

Ο πρώτος αυχενικός σπόνδυλος 
ονομάζεται άτλας. Πήρε το 
όνομά του από τον μυθικό 
τιτάνα Άτλαντα, ο οποίος ήταν 
υποχρεωμένος να κουβαλά τον 
ουρανό στους ώμους του…κατά 
κάποιο τρόπο όπως ο λαιμός 
φέρει το βάρος του κεφαλιού.

άτλας: ο πρώτος αυχενικός 
σπόνδυλος, συνδέει τη 
σπονδυλική στήλη με το 
κρανίο

Η σπονδυλική στήλη προστατεύει το 
νωτιαίο μυελό και υποστηρίζει το κεφάλι 
και τον κορμό του σώματός μας. Είναι 
ιδιαίτερα ευέλικτη και μας επιτρέπει να 
κάνουμε ένα ευρύ φάσμα κινήσεων.

άξονας: ο δεύτερος 
αυχενικός σπόνδυλος, 
επιτρέπει στο κρανίο 
μας να εκτελεί ένα 
ευρύ φάσμα κινήσεων

τυπικός 
θωρακικός 
σπόνδυλος

τυπικός 
αυχενικός 
σπόνδυλος

τυπικός 
οσφυϊκός 
σπόνδυλος

Γνώριζες 
ότι…

οι άνθρωποι 
και οι φάλαινες 
έχουν τον ίδιο 
αριθμό αυχενικών 
σπονδύλων;

ιερό οστό

κόκκυγας: ό,τι 
έχει απομείνει 
από την ουρά 
μας!

Η σπονδυλική μας στήλη δεν είναι 
ίσια, αλλά έχει τέσσερα κυρτώματα: το 
αυχενικό, το θωρακικό, το οσφυϊκό και 
το ιεροκοκκυγικό. Αυτά τα κυρτώματα 
τη βοηθούν να αντέχει διαφορετικά είδη 
μηχανικών καταπονήσεων.

αυχενικό 
κύρτωμα

θωρακικό 
κύρτωμα

οσφυϊκό 
κύρτωμα

ιεροκοκκυγικό 
κύρτωμα
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Το ανθρώπινο χέρι 
έχει 

27
όστα…

Πάνω από 
τα μισά
οστά του σώματός μας 
βρίσκονται στα χέρια και  
τα πόδια μας!!

• 8 καρπικά
• 5 μετακαρπικά
• 14 φάλαγγες

Οι φάλαγγες σε όλα τα δάχτυλα είναι 
οργανωμένες σε τρεις σειρές (εγγύς, μέση, 
άπω). Ο αντίχειρας αποτελεί εξαίρεση καθώς 
δεν έχει μέση φάλαγγα.

Τα δάχτυλα δεν 
έχουν μύες —οι 
τένοντες στα 
δάχτυλά μας 
κινούνται από τους 
μύες του πήχη.

Αυτό που κάνει 
τα χέρια μας να 
ξεχωρίζουν από 
τα χέρια πολλών 
άλλων ζώων  
είναι οι αντιτακτοί 
αντίχειρές μας, 
οι οποίοι μας 
κάνουν πολύ πιο 
επιδέξιους.

Και άλλα ζώα 
έχουν επίσης 
αντιτακτούς 
αντίχειρες:  
γορίλες, 
χιμπατζήδες, 
ουρακοτάγκοι, 
κοάλα, πάντα, 
οπόσουμ κ.α.
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Το ανθρώπινο 
πόδι έχει 

26
οστά!

• 7 ταρσικά
• 5 μεταταρσικά
• 14 φάλαγγες

Το μεγάλο 
δάχτυλο ήταν ένα 
είδος αντίχειρα 
του ποδιού. 
Βοηθούσε τους 
προγόνους μας  
να σκαρφαλώ-
νουν στα δέντρα  
και να γραπώνο-
νται από τις 
μητέρες τους  
ως παιδιά.

Υπάρχουν περισσότεροι 
ιδρωτοποιοί αδένες ανά 
τετραγωνικό εκατοστό 
στα πέλματα των ποδιών 
μας από οπουδήποτε 
αλλού στο σώμα μας.

Σε μια μέρα, ο μέσος άνθρωπος κάνει 
8.000 έως 10.000 βήματα…

Αυτό αντιστοιχεί σε

4 ταξίδια
γύρω από τη γη 
κατά τη διάρκεια της 
ζωής μας

Οι φάλαγγες των ποδιών μας είναι 
επίσης οργανωμένες σε τρεις σειρές 
και από το μεγάλο δάχτυλο λείπει η 
μέση φάλαγγα, όπως ακριβώς και στον 
αντίχειρα στα χέρια μας.
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Στο μέσο των μακρών οστών υπάρχει ένα 
μακρύ σωληνοειδές τμήμα που ονομάζεται 
διάφυση. Τα δύο άκρα των μακρών 
οστών ονομάζονται επιφύσεις, ενώ μεταξύ 
της διάφυσης και των επιφύσεων είναι 
οι μεταφύσεις. Μέσα στα μακρά οστά 
βρίσκουμε τον μυελώδη αυλό, ο οποίος 
περιέχει κίτρινο μυελό των οστών.

Δομή των οστών με γυμνό μάτι Τα πλατιά, βραχέα 
και αεροφόρα 
οστά έχουν 
απλούστερη δομή: 
αποτελούνται από 
σπογγώδες οστό 
που καλύπτεται 
από συμπαγές 
οστό.

Κάτι ενδιαφέρον…

Στα πρώτα 
χρόνια της ζωής 
μας οι επιφύσεις 
διαχωρίζονται 
από τη διάφυση. 

Μια ατσάλινη ράβδος με τις 
ίδιες διαστάσεις με ένα οστό 
θα ήταν περίπου

x4 βαρύτερη!

Οι μεταφύσεις 
περιέχουν 
τη λεγόμενη 
αυξητική 
πλάκα, η οποία 
αποτελείται 
από χόνδρο και 
επιτρέπει στα 
οστά μας να 
μεγαλώσουν.

Κατά την εφηβεία, 
ο χόνδρος της 
αυξητικής πλάκας 
οστεώνεται, έτσι 
οι επιφύσεις 
ενώνονται με τη 
διάφυση και η 
ανάπτυξή μας 
σταματά.
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Δομή των οστών κάτω από το μικροσκόπιο

• συμπαγές οστό  και
• σπογγώδες οστό

Ο ανθρώπινος σκελετός έχει  
δύο κύριους τύπους ιστού:

Το σπογγώδες οστό αποτελείται από 
λεπτές οστέινες δομές που ονομάζονται 
δοκίδες. Οι δοκίδες είναι διατεταγμένες 
ακανόνιστα. 

Λόγω αυτής της ακανόνιστης δομής, το 
σπογγώδες οστό έχει ελάχιστο βάρος 
αλλά ταυτόχρονα μεγάλη αντοχή.

Το συμπαγές οστό 
είναι εξ ορισμού 
συμπαγές και 
αποτελείται από 
οστεώνες (συστήματα 
Havers). Κάθε 
οστεώνας έχει έναν 
κεντρικό σωλήνα ο 
οποίος επιτρέπει τη 
διέλευση αιμοφόρων 
αγγείων και νεύρων. 
Γύρω από κάθε 
σωλήνα υπάρχουν 
στρώσεις οστίτη 
ιστού που λέγονται 
πετάλια. Μικρές 
κοιλότητες, τα βοθρία, 
εντοπίζονται μέσα στα 
πετάλια και στεγάζουν 
οστεοκύτταρα, 
κύτταρα υπεύθυνα για 
βασικές λειτουργίες 
των οστών.
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Μερικά βασικά στοιχεία 
για τα δόντια!

Οι άνθρωποι έχουν 
πρώτα νεογιλά (παιδικά) 
δόντια. Κατά την παιδική 
ηλικία, τα νεογιλά δόντια 
αντικαθίστανται από τα 
μόνιμα δόντια. 

Για κάποια χρόνια, 
καθώς γίνεται αυτή η 
αντικατάσταση, τα παιδιά 
έχουν στο στόμα τους και 
νεογιλά και μόνιμα δόντια, 
όπως αυτό το κορίτσι.

Τα δόντια αρχίζουν 
να σχηματίζονται 
όταν είμαστε 
ακόμη έμβρυα. 
Ωστόσο, δεν 
εμφανίζονται στο 
στόμα μας μέχρι να 
γεννηθούμε και να 
κλείσουμε περίπου 
τους 6 μήνες.

Το μέρος του 
δοντιού που 
είναι ορατό 
στο στόμα μας 
είναι η μύλη.

Το μέρος που 
βρίσκεται 
μέσα στις 
γνάθους μας 
είναι η ρίζα.

Η αδαμαντίνη 
(σμάλτο) καλύπτει τη 
μύλη και είναι σχεδόν 
100% ανόργανη, 
γεγονός που την 
καθιστά ιδιαίτερα 
σκληρή.

Στο εσωτερικό 
του δοντιού 
βρίσκεται ο 
πολφός, ο 
οποίος περιέχει 
νεύρα και 
αιμοφόρα 
αγγεία.

Η οδοντίνη 
εκτείνεται κατά 
μήκος της 
μύλης και της 
ρίζας.

Η οστεϊνη 
καλύπτει την 
οδοντίνη στη 
ρίζα.

Η αδαμαντίνη είναι ο 
πιο σκληρός ιστός στο 
ανθρώπινο σώμα!

oι 
άνθρωποι 
έχουν 

32
δόντια

44 δόντια

οι χοίροι έχουν

42 δόντια

οι σκύλοι έχουν

30δόντια

οι γάτες έχουν

τα αρμαντίλλο 
έχουν 100δόντια
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Σε πολλές κοινωνίες 
στο παρελθόν ήταν 
συνηθισμένο το κάπνισμα 
πίπας. Όταν κρατάμε 
μία πίπα ανάμεσα στα 
δόντια μας για πολύ 
χρόνο, η αδαμαντίνη 
και η οδοντίνη σταδιακά 
φθείρονται και τελικά 
μια εγκοπή σχηματίζεται 
ανάμεσα στα δόντια. Οι 
οστεοαρχαιολόγοι έχουν 
βρει τέτοιες εγκοπές σε 
αρχαίους σκελετούς από 
πολύ διαφορετικά μέρη 
του κόσμου. Έτσι η μελέτη 
των δοντιών μας έδωσε 
στοιχεία για το κάπνισμα 

στο παρελθόν!

Τα δόντια είναι συχνά το καλύτερα διατηρημένο μέρος του σκελετού, ειδικά σε 
αρχαία κατάλοιπα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τα δόντια παρέχουν βασικές 
πληροφορίες για την ηλικία θανάτου, τη διατροφή και την καταγωγή ενός ατόμου… 
Έτσι, ακόμα κι αν το μόνο που μένει από έναν σκελετό είναι τα δόντια, 
μπορούμε να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις!

Κατά τη  
διάρκεια της  
ζωής μας, περνάμε 
κατά μέσο όρο 

38.5
βουρτσίζοντας τα δόντια μας

ημέρες

Οδοντοστοιχία νεαρού ενήλικα. Δες πώς οι τρίτοι γομφίοι είτε έχουν εμφανιστεί 
εν μέρει στο στόμα (άνω γνάθος) είτε βρίσκονται ακόμα μέσα στη γνάθο (κάτω 
γνάθος). Όπως θα δούμε στις επόμενες σελίδες, το στάδιο ανάπτυξης της 
οδοντοφυΐας είναι μια χρήσιμη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι οστεοαρχαιολόγοι 
για την εκτίμηση της ηλικίας θανάτου ανηλίκων.
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Κάθε τεταρτημόριο του στόματος 
ενός ενήλικα έχει: 
2 τομείς, 1 κυνόδοντα,  
2 προγομφίους και  
3 γομφίους

Τα δόντια μας έχουν 
διαφορετικά μεγέθη και 
σχήματα και αυτό επιτρέπει 
να εκτελούν διαφορετικές 
λειτουργίες.

Όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, η μορφολογία 
των δοντιών είναι μοναδική για κάθε άνθρωπο. 
Κανένας άνθρωπος δεν έχει ακριβώς το ίδιο 
σχήμα δοντιών με τους υπόλοιπους.

Οι τομείς είναι 
κυρίως υπεύθυνοι 
για να κόβουν την 
τροφή και γι’ αυτό 
έχουν ευρεία και 
αιχμηρή κοπτική 
επιφάνεια

Οι κυνόδοντες 
συγκρατούν και 
σκίζουν την τροφή, 
επομένως έχουν 
αιχμηρή κοπτική 
επιφάνεια

Οι προγόμφιοι 
και οι γομφίοι 
συνθλίβουν την 
τροφή και, για 
το λόγο αυτό, 
έχουν πλατιές 
και επίπεδες 
μασητικές 
επιφάνειες



3736

Οι γομφίοι και 
οι προγόμφιοι 
έχουν πολύπλοκες 
μασητικές 
επιφάνειες με 
πολλές προεξοχές 
που ονομάζονται 
φύματα. 

Για να 
αναγνωρίσουμε 
κάθε φύμα, 
χρησιμοποιούμε 
συγκεκριμένα 
ονόματα.

Νεογιλά 
δόντια

Τα νεογιλά δόντια είναι μικρότερα 
και λιγότερα από τα μόνιμα: 

2 τομείς, 1 κυνόδοντας, και  
2 γομφίοι σε κάθε τεταρτημόριο 
του στόματος
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δημογραφία

Είμαστε τόοοοοσο 
διαφορετικοί! 

Στην πραγματικότητα 
μοιάζουμε πολύ 
περισσότερο από ό,τι 
νομίζεις!
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Σίγουρα έχεις 
παρατηρήσει ότι οι 
άνδρες και οι γυναίκες 
διαφέρουν ως προς την 
ανατομία τους. 

Έχεις αναρωτηθεί 
ποτέ πώς μπορεί να 
διαφέρουν οι σκελετοί 
τους;

Πώς αλλάζει ο 
σκελετός ενός 
παιδιού καθώς 
μεγαλώνει;

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στη σκελετική 
ανατομία, η οποία σχετίζεται με την ηλικία μας, 
καθώς και με το φύλο μας.

Ταυτόχρονα, είμαστε όλοι εντυπωσιακά όμοιοι 
μεταξύ μας, όπως πρόκειται να ανακαλύψεις….

Είναι άνδρας ή γυναίκα;
Οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν 
ελαφρώς ως προς το σχήμα και το μέγεθος 
του σώματός τους. Επομένως, κοιτάζοντας 
τον σκελετό ενός ατόμου, μπορούμε να 
προσδιορίσουμε το φύλο του. 

Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για τους 
ενήλικες. Οι σκελετικές διαφορές που 
σχετίζονται με το φύλο είναι ελάχιστες 
στα παιδιά επειδή τα επίπεδα της 
τεστοστερόνης, της ορμόνης που 
ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την 
ανάπτυξη των ανδρικών φυσικών  
χαρακτηριστικών, είναι χαμηλά πριν  
την εφηβεία.

Οι γυναίκες είναι 
γενικά μικρότερες και 
πιο λεπτοκαμωμένες 
από τους άνδρες. 
Έτσι, αν μετρήσουμε 
τα οστά ενός 
γυναικείου σκελετού 
και συγκρίνουμε τις 
τιμές με αυτές ενός 
ανδρικού σκελετού, 
συνήθως είναι 
μικρότερες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει μεγάλος βαθμός 
αλληλοεπικάλυψης μεταξύ 
του μεγέθους ανδρών και 
γυναικών. Αυτό σημαίνει ότι 
οι ανδρικές διαστάσεις ΔΕΝ 
ξεκινούν εκεί που τελειώνουν 
οι γυναικείες!

Οι οστεοαρχαιολόγοι προσδιορίζουν το βιολογικό 
φύλο, δηλαδή αν τα άτομα στα οποία ανήκουν οι 
σκελετοί που μελετούν είχαν ανατομικά αρσενικά 
ή θηλυκά χαρακτηριστικά κατά τη γέννησή τους. 
Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το κοινωνικό φύλο, 
δηλαδή τους ρόλους που συνδέονται με τους άνδρες 
και τις γυναίκες σε διαφορετικές κοινωνίες.
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Διαφορετικοί 
πληθυσμοί έχουν 
διαφορετικές 
διαστάσεις 
επειδή έχουν 
προσαρμοστεί 
σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. 
Για παράδειγμα, 
οι πληθυσμοί της 
νότιας Ευρώπης 
είναι γενικά πιο 
μικρόσωμοι από 
τους πληθυσμούς 
της βόρειας 
Ευρώπης, επειδή 
το κλίμα είναι 
διαφορετικό σε 
αυτές τις περιοχές.

Φυλετικός διμορφισμός είναι ο όρος 
που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε 
όλες τις μορφολογικές διαφορές 
μεταξύ αρσενικών και θηλυκών. Στους 
ανθρώπους ο φυλετικός διμορφισμός 
είναι ορατός αλλά όχι τόσο έντονος όσο 
σε άλλα είδη.

Οι μανδρίλλοι είναι από τα πιο φυλετικά 
διμορφικά θηλαστικά. Τα αρσενικά έχουν 
πιο έντονα χρώματα στο πρόσωπο 
και στα οπίσθιά τους και είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα θηλυκά: ο μέσος 
θηλυκός μανδρίλλος ζυγίζει περίπου 12 
κιλά, ενώ οι αρσενικοί μανδρίλλοι μπορεί 
να ζυγίζουν μέχρι και 37 κιλά!

Ο προσδιορισμός του φύλου ενός σκελετού είναι από τα 
πρώτα βήματα σε μια οστεοαρχαιολογική μελέτη. Αυτή η 
πληροφορία μας επιτρέπει να:

• εξετάσουμε τη δημογραφία αρχαίων πληθυσμών
• εξερευνήσουμε διαφορές στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζονταν οι άνδρες και οι γυναίκες μετά 
θάνατον

• μελετήσουμε τις διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών ως προς την παθολογία, τα επίπεδα 
δραστηριότητας, τη διατροφή και άλλες παραμέτρους
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Διαφορές φύλου στη λεκάνη Διαφορές φύλου στο κρανίο

Οι μεγαλύτερες διαφορές 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 
εντοπίζονται στη λεκάνη. 
Στους άνδρες η λεκάνη είναι 
στενότερη καθώς έχει εξελιχθεί 
για να επιτρέπει το περπάτημα 
μεγάλων αποστάσεων χωρίς να 
καταναλώνεται πολλή ενέργεια. 
Αντίθετα στις γυναίκες, η λεκάνη 
έχει εξελιχθεί για να επιτρέπει 
τόσο το περπάτημα όσο και 
τον τοκετό, επομένως είναι πιο 
πλατιά από αυτή των ανδρών.

Παρατήρησε επίσης την αμβλεία 
θηλυκή υποηβική γωνία σε σύγκριση 
με την οξεία αρσενική υποηβική γωνία

Παρατήρησε τις πλατύτερες πτέρυγες 
στα λαγόνια οστά της γυναικείας 
λεκάνης σε σύγκριση με τις πιο κάθετες 
πτέρυγες στην ανδρική

Ενώ οι διαφορές 
μεταξύ ανδρών 
και γυναικών που 
παρατηρούνται στη 
λεκάνη εντοπίζονται 
σε όλους τους 
πληθυσμούς 
ανά τον κόσμο, η 
στιβαρότητα του 
κρανίου σχετίζεται 
στενά με τη 
διατροφή, καθώς 
και με κλιματικούς 
και άλλους 
παράγοντες. Έτσι, 
ο βαθμός στον 
οποίο εκφράζονται 
διαφορές του 
φύλου στο 
κρανίο μπορεί να 
διαφέρει μεταξύ 
πληθυσμών!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι άνδρες είναι γενικά πιο μυώδεις και εύρωστοι από τις γυναίκες, 
και αυτό είναι περισσότερο εμφανές σε συγκεκριμένες ανατομικές 
περιοχές του κρανίου, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
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Διαφορές φύλου στο κρανίο (συνέχεια)

Βαθμός εκδήλωσης κρανιακών διμορφικών χαρακτηριστικών



4948

Η εκτίμηση της ηλικίας θανάτου, 
δηλαδή η εκτίμηση της ηλικίας κατά την 
οποία ένα άτομο πέθανε, είναι επίσης 
ένα από τα πρώτα καθήκοντα ενός 
οστεοαρχαιολόγου. Δίνει πληροφορίες 
για τη δημογραφία αρχαίων πληθυσμών, 
και είναι ένας βασικός παράγοντας 
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
την εξέταση της δραστηριότητας, της 
παθολογίας και άλλων πτυχών της ζωής 
στο παρελθόν.

Πόσο 
Χρονών 
ήταν;

40 εβδομάδων

2 ετών

νεαρός 
ενήλικας

14-16 εβδομάδων 5 ετών 13 ετών

Στους ανήλικους η εκτίμηση της ηλικίας βασίζεται σε σκελετικές αλλαγές 
που συμβαίνουν κατά τη σταδιακή ανάπτυξη του σώματος.

ηλικιωμένο άτομο που 
έχασε όλα του τα δόντια όσο 
ήταν ακόμα ζωντανό!

Στους ενήλικες η 
ανάπτυξη του σκελετού 
έχει ολοκληρωθεί και όλες 
οι αλλαγές που εξετάζουμε 
για να προσδιορίσουμε 
την ηλικία θανάτου 
είναι εκφυλιστικές. Αυτό 
σημαίνει ότι στους 
ενήλικες, η εκτίμηση της 
ηλικίας επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες, 
όπως η δραστηριότητα, η 
διατροφή και οι ασθένειες, 
και δεν είναι τόσο ακριβής 
όσο η εκτίμηση της ηλικίας 
στους ανήλικους.



5150

Δύσκολα τα πράγματα…

Η εκτίμηση της ηλικίας θανάτου 
χρησιμοποιώντας σκελετικά κατάλοιπα 
βασίζεται στις βιολογικές αλλαγές που 
συμβαίνουν στον σκελετό με την πάροδο 
του χρόνου. Αυτό που στην πραγματικότητα 
υπολογίζουμε είναι η βιολογική ηλικία του 
ατόμου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το ίδιο 
με τη χρονολογική ηλικία, δηλαδή πόσος 
χρόνος έχει περάσει από τη γέννηση του 
ατόμου. Ενώ η χρονολογική ηλικία προχωρά 
σταθερά, η βιολογική ηλικία επηρεάζεται 

από παράγοντες όπως η δραστηριότητα, η διατροφή και 
οι ασθένειες. Έτσι, η χρονολογική και η βιολογική ηλικία 
αποκλίνουν ολοένα και περισσότερο η μία από την άλλη 
καθώς γερνά ένα άτομο, καθιστώντας προβληματική την 
εκτίμηση της χρονολογικής ηλικίας από τη βιολογική ηλικία.

και ακόμα δυσκολότερα…
Όλες οι μέθοδοι εκτίμησης της ηλικίας θανάτου έχουν 
αναπτυχθεί με βάση σύγχρονους πληθυσμούς. Επιστήμονες 
μελετούν πώς αλλάζει ο σκελετός με την αύξηση της ηλικίας 
σε σύγχρονα άτομα και οργανώνουν αυτές τις αλλαγές 
σε διαδοχικά στάδια. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε αυτά 
τα στάδια για να προβλέψουμε την ηλικία ατόμων για τα 
οποία δεν την γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Ωστόσο, είναι 
πολύ πιθανό οι άνθρωποι στο παρελθόν να γερνούσαν 
με διαφορετικό ρυθμό σε σύγκριση με τους σύγχρονους 
ανθρώπους. Επίσης, να θυμάσαι ότι η διατροφή, η σωματική 
δραστηριότητα και η υγεία ενός ατόμου επηρεάζουν τον 
ρυθμό εκφύλισης διαφορετικών τμημάτων του σκελετού!

Θυμάσαι ότι είδαμε πως τα μακρά οστά μας αποτελούνται από μια 
διάφυση και δύο επιφύσεις, που αρχικά είναι ξεχωριστά στοιχεία, αλλά 
στη συνέχεια συνοστεώνονται σταδιακά και η ανάπτυξη του σκελετού 
ολοκληρώνεται; 

Εκτίμηση ηλικίας θανάτου στους ανήλικους

Η ηλικία κατά την οποία τα διάφορα 
τμήματα των οστών συνοστεώνονται για να 
σχηματίσουν τον ενήλικο σκελετό ποικίλλει 
μεταξύ ατόμων και πληθυσμών. Ωστόσο, 
κάποιες βασικές τάσεις έχουν παρατηρηθεί σε 
σύγχρονους πληθυσμούς και, με βάση αυτές, 
μπορούμε να εκτιμήσουμε την ηλικία των 
ατόμων στο παρελθόν σύμφωνα με το βαθμό 
συνοστέωσης των επιφύσεων με τη διάφυση.

Αριστερό μηριαίο 
οστό: Παρατήρησε 
πώς η κεφαλή και 
οι τροχαντήρες 
βρίσκονται σε 
διαδικασία 
συνοστέωσης με  
τη διάφυση

Πότε είναι αυτή η 
μέθοδος χρήσιμη; 

Αυτή η μέθοδος είναι 
κυρίως χρήσιμη 
για την εκτίμηση της 
ηλικίας των ατόμων 
στην εφηβεία, όταν 
τα περισσότερα 
στοιχεία του 
σκελετού βρίσκονται 
σε διαδικασία 
συνοστέωσης. Μόλις 
ολοκληρωθεί η 
συνένωσή τους, το 
μόνο που μπορούμε 
να πούμε είναι ότι ένα 
άτομο είναι «ενήλικο».

Διαφορές αρσενικών-
θηλυκών
Πολλές επιφύσεις αρχίζουν 
να συνοστεώνονται 
νωρίτερα στα θηλυκά σε 
σύγκριση με τα αρσενικά 
άτομα. Ωστόσο, δεν 
μπορούμε να πούμε 
με ακρίβεια εάν ένας 
ανήλικος σκελετός είναι 
αρσενικός ή θηλυκός. Η 
ασφαλέστερη επιλογή είναι 
να χρησιμοποιήσουμε τις 
πρότυπες μεθόδους και 
για τα δύο φύλα και να 
υπολογίσουμε την ηλικία 
με υψηλότερο περιθώριο 
σφάλματος.
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Εκτίμηση ηλικίας θανάτου στους ανήλικους 
(συνέχεια)

Η ανάπτυξη (σχηματισμός και ανατολή) των δοντιών και η αντικατάσταση των νεογιλών 
δοντιών από μόνιμα δόντια ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Έτσι, τα δόντια είναι 
επίσης πολύ χρήσιμα για την εκτίμηση της ηλικίας των ανηλίκων. Πολλές μελέτες σε 
σύγχρονους πληθυσμούς έχουν καταγράψει λεπτομερώς τα στάδια της οδοντικής 
ανάπτυξης σε παιδιά διαφορετικής ηλικίας και χρησιμοποιούμε αυτά τα πρότυπα σε 
αρχαιολογικούς σκελετούς ώστε να υπολογίσουμε την ηλικία θανάτου.

Ορισμένες μέθοδοι υπολογίζουν την ηλικία θανάτου με βάση την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων δοντιών:

Άλλες μέθοδοι υπολογίζουν την ηλικία 
θανάτου με βάση τη συνολική ανάπτυξη 
της οδοντοστοιχίας. Έτσι, εξετάζουμε όλα 
τα δόντια ταυτόχρονα και καθορίζουμε 
σε ποιο στάδιο οδοντικής ανάπτυξης 
βρίσκεται το άτομο χρησιμοποιώντας 
«άτλαντες» οδοντικής ανάπτυξης.



5554

Εκτίμηση ηλικίας θανάτου στους ενήλικες

Οι πιο συχνές αρθρώσεις 
που εξετάζονται είναι η ηβική 
σύμφυση, που είναι το σημείο 
όπου αρθρώνονται τα δύο 
ανώνυμα οστά μεταξύ τους, 
και η ωτοειδής επιφάνεια, 
όπου τα ανώνυμα οστά 
αρθρώνονται με το ιερό 
οστό. Όσο μεγαλώνουμε, 
τόσο περισσότερο 
παραμορφώνονται αυτές  
οι αρθρώσεις. 

Για να εκτιμήσουμε την ηλικία θανάτου από σκελετούς 
ενηλίκων, εστιάζουμε στον εκφυλισμό συγκεκριμένων 
αρθρώσεων.

Παρατήρησε τη σταδιακή εκφύλιση της επιφάνειας της ηβικής 
σύμφυσης καθώς αυξάνεται η ηλικία του ατόμου. Η αρχική 
κυματιστή επιφάνεια εξαφανίζεται και σχηματίζεται ένα χείλος 
περιμετρικά της άρθρωσης, το οποίο τελικά αποσυντίθεται.

Οι περισσότερες 
πλευρές αρθρώ-
νονται με το στέρνο 
μέσω χόνδρου 
(πλευρικός χόνδρος). 
Όσο μεγαλώνουμε, 
τόσο περισσότερο 
παραμορφώνονται 
τα στερνικά άκρα 
των πλευρών και 
αυτό μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί 
ως δείκτης ηλικίας.

Εκτός από τις ραφές 
που βλέπουμε στην 
εξωτερική επιφάνεια 
του κρανίου, υπάρχουν 
ραφές και στον 
ουρανίσκο. Αυτές 
επίσης συνοστεώνονται 
καθώς μεγαλώνουμε 
και μπορούν να μας 
δώσουν τουλάχιστον 
μια ευρεία ένδειξη της 
ηλικίας ενός ατόμου.

Όπως είδαμε σε προηγούμενες σελίδες, 
παρόλο που αναφερόμαστε στο κρανίο σαν 
να είναι ένα ενιαίο οστό, στην πραγματικότητα 
αποτελείται από πολλά διαφορετικά οστά. Αυτά 
τα οστά συνδέονται μέσω αρθρώσεων που 
ονομάζονται ραφές.

Όταν είμαστε 
νέοι, οι ραφές 
είναι διακριτές 
αλλά καθώς 
μεγαλώνουμε, 
σταδιακά 
συνοστεώ-
νονται και τα 
επιμέρους 
κρανιακά  
οστά 
ενώνονται 
μεταξύ τους.

Παρατήρησε πώς οι ραφές είναι ανοιχτές στο στάδιο 
0, αλλά έχουν σχεδόν εξαφανιστεί στο στάδιο 3

1 2 30



5756

Η ζωή στο παρελθόν 
αποτυπωμένη στα οστά 

Έχω ακόμα τόσα 
να σου πω!



5958

Ο σκελετός παρέχει 
ένα μόνιμο αρχείο 
πολλών πτυχών της 
καθημερινότητάς μας. 
Είναι σαν ένα βιβλίο 
που μπορούμε να το 
διαβάσουμε και να 
μάθουμε πώς έζησαν και 
πέθαναν οι άνθρωποι στο 
παρελθόν. 

Όπως κάθε βιβλίο, για 
να το διαβάσουμε, 
πρέπει να γνωρίζουμε 
τη γλώσσα στην οποία 
έχει γραφτεί.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα 
παρουσιαστούν κάποιες από τις κύριες 
μεθόδους που χρησιμοποιούν οι 
οστεοαρχαιολόγοι για να μελετήσουν 
αρχαίους σκελετούς και να βγάλουν 
συμπεράσματα για τη ζωή των 
προγόνων μας…

Ψηλώνοντας…ή όχι!

Στην οστεοαρχαιολογία, η εκτίμηση του ύψους ενός ατόμου 
μας δίνει μια ιδέα για το πώς έμοιαζαν οι άνθρωποι στο 
παρελθόν. Στη δικαστική ανθρωπολογία, το ύψος βοηθά στην 
αναγνώριση του ατόμου στο οποίο ανήκει ο σκελετός.

Το ύψος μας εξαρτάται από τα γονίδιά 
μας, που σημαίνει ότι ψηλοί γονείς τείνουν 
να έχουν ψηλά παιδιά και το αντίστροφο. 
Ωστόσο, το περιβάλλον στο οποίο 
μεγαλώνουμε καθορίζει εάν θα φτάσουμε 
το μέγιστο ύψος που ορίζουν τα γονίδιά 
μας. Παιδιά που δεν τρέφονται καλά ή που 
υποφέρουν από διάφορες ασθένειες δεν 
θα γίνουν τόσο ψηλά όσο θα μπορούσαν 
να είναι.

Η ανάπτυξη βρίσκει τον δρόμο της!

Παρόλο που κατά τη διάρκεια 
δύσκολων περιόδων οι ρυθμοί 
ανάπτυξης επιβραδύνονται, εάν οι 
παράγοντες που παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξή μας (π.χ. ελλιπής διατροφή, 
ασθένειες) εξαλειφθούν, η ανάπτυξη 
μπορεί να επιταχυνθεί και τα άτομα 
που υστερούσαν να καλύψουν τη 
διαφορά με τους συνομηλίκους τους. 



6160

Εκτίμηση ύψους από τον σκελετό

Αφού υπολογίσουμε την ηλικία και το φύλο ενός ατόμου, μπορούμε 
να αρχίσουμε να εξερευνούμε άλλα ζητήματα, όπως “πόσο ψηλό ήταν 
αυτό το άτομο;”

Ο πιο ακριβής τρόπος εκτίμησης 
του ύψους ενός ατόμου με βάση 
τον σκελετό είναι η ανατομική 
μέθοδος.

Αρχικά, μετράμε το μήκος/ύψος 
κάθε οστού που συμβάλλει στο 
ανάστημά μας: αστράγαλος και 
πτέρνα, κνήμη, μηριαίο οστό, 
πρώτος ιερός σπόνδυλος, όλοι 
οι οσφυϊκοί, θωρακικοί και 
αυχενικοί σπόνδυλοι (εκτός 
από τον άτλαντα) και κρανίο. 
Στη συνέχεια, προσθέτουμε 
όλες αυτές τις μετρήσεις και 
προσθέτουμε επίσης μια τιμή 
που εκφράζει τη συμβολή των 
μαλακών ιστών, που έχουν 
αποσυντεθεί.

Συχνά ο σκελετός είναι 
σπασμένος και λείπουν 
συγκεκριμένα οστά, 
επομένως η ανατομική 
μέθοδος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί.  
Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
μετράμε το μήκος 
των μακρών (ή 
άλλων) οστών 
και στη συνέχεια 
χρησιμοποιούμε 
εξισώσεις για να 
υπολογίσουμε το 
ύψος. Αυτή είναι η 
μαθηματική μέθοδος 
και βασίζεται στο 
γεγονός ότι τα ψηλά 
άτομα έχουν και 
μακρύτερα οστά.

Χρησιμοποιούμε 
διάφορα όργανα 
για τη μέτρηση των 
οστών, ανάλογα με 
το πόσο μεγάλα είναι 
τα οστά και ποιες 
διαστάσεις θέλουμε 
να μετρήσουμε.

Ανάπτυξη: μια πολύπλοκη 
διαδικασία!

Η ανάπτυξη περιγράφει τις αλλαγές 
που συμβαίνουν στο σώμα μας από 
τη στιγμή που είμαστε έμβρυα μέχρι να 
γίνουμε ενήλικες. Υπάρχουν περίοδοι 

γρήγορης ανάπτυξης και μεταξύ αυτών 
υπάρχουν περίοδοι αργής ανάπτυξης ή 
καθόλου ανάπτυξης. 

Οι δύο περίοδοι της ζωής μας κατά 
τις οποίες η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα 
γρήγορη είναι η βρεφική και η εφηβεία.

ΔΙΑΒΑΣΕ 
ΠΡΩΤΑ 
ΑΥΤΟ!

ΜΕΤΑ 
ΑΥΤΟ…
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Πιστεύεται ότι όταν οι αρχαίες 
κοινωνίες πέρασαν από το κυνήγι 
και την τροφοσυλλογή σε έναν πιο 
καθιστικό τρόπο ζωής βασισμένο στη 
γεωργία, η υγεία τους ζημιώθηκε. 
Αυτό έχει συνδεθεί με δύο κύριους 
παράγοντες: 1) τον μεγαλύτερο αριθμό 
ανθρώπων που άρχισαν να ζουν 
κοντά ο ένας στον άλλο, γεγονός 
που αύξησε τον κίνδυνο έκθεσης 
σε μολυσματικούς παθογόνους 
οργανισμούς και 2) τη μετάβαση 
από μια διατροφή που είχε ποικιλία 
φυτών και ζώων σε μια διατροφή 
που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
υδατάνθρακες, το κύριο θρεπτικό 
συστατικό που λαμβάνουμε από την 
κατανάλωση αγροτικών προϊόντων.

ΝΑ ΦΑΜΕ 
ΡΥΖΙ;
Ή μήπως όχι;

Μια ομάδα οστεοαρχαιολόγων από το Πανεπιστήμιο του 
Οτάγκο της Νέας Ζηλανδίας εξέτασε πώς άλλαξε η υγεία των 
αρχαίων πληθυσμών της Ταϊλάνδης από την τοποθεσία Ban 
Non Wat όταν άρχισαν να εξαρτώνται περισσότερο από την 
καλλιέργεια ρυζιού.

Για να διερευνήσουν αυτό 
το ζήτημα, οι μελετητές 
εξέτασαν το ύψος 
προϊστορικών ενηλίκων 
της Ταϊλάνδης (1750-420 
π.Χ.) για να εκτιμήσουν 
πόσο δύσκολη ήταν η 
ώριμη παιδική τους ηλικία. 
Θυμήσου ότι τα παιδιά που 
υποφέρουν από ασθένειες 
ή υποσιτισμό πιθανόν να 
μην ψηλώσουν όσο θα 
μπορούσαν.

Clark AL, Tayles N, Halcrow SE. 2014. Aspects of health in prehistoric mainland Southeast Asia: Indicators of stress 
in response to the intensification of rice agriculture. American Journal of Physical Anthropology 153: 484-495.

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης 
οδοντικές αλλοιώσεις που λέγονται 
υποπλασία της αδαμαντίνης, οι οποίες 
συμβαίνουν όταν κάποιος έχει δύσκολη 
πρώιμη παιδική ηλικία, όταν τα δόντια 
σχηματίζονται ακόμη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 
ύψος των ανθρώπων αυξήθηκε 
και η υποπλασία της αδαμαντίνης 
ελαττώθηκε σε συχνότητα από τη 
Νεολιθική έως τη Μέση Εποχή του 
Χαλκού. Αντίθετα, παρατηρήθηκε 
αύξηση της συχνότητας υποπλασίας 
της αδαμαντίνης και μείωση του ύψους 
από τη Μέση έως την Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού. Είναι ενδιαφέρον ότι η αλλαγή 
στο ύψος ήταν ορατή μόνο στα θηλυκά 
και όχι στα αρσενικά άτομα. Έτσι, 
φαίνεται ότι οι άνδρες και οι γυναίκες 
δεν επηρεάστηκαν εξίσου από την 
αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης.

Ερμηνεία
Η υγεία αρχικά βελτιώθηκε στο Ban 
Non Wat όταν οι τοπικοί πληθυσμοί 
άρχισαν να ασκούν πιο συστηματικά 
την καλλιέργεια ρυζιού. Πολύ πιθανό 
αυτό να συνέβη επειδή η καλλιέργεια 
ρυζιού παρείχε στους ντόπιους μια 
θρεπτική διατροφή. Η επιδείνωση της 
υγείας στις επόμενες περιόδους μάλλον 
δε σχετίζεται με τη διατροφή αυτών των 
ανθρώπων αλλά με κάποια αλλαγή 
στις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-
πολιτιστικές συνθήκες.
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Ποιος σχετίζεται με ποιον;
Η μελέτη του σκελετού μπορεί να μας 
πει εάν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι 
είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Για 
να εξετάσουμε αν υπάρχει τέτοια σχέση, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γενετικά 
δεδομένα, πραγματοποιώντας ανάλυση 
αρχαίου DNA στα οστά ή στα δόντια. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να εξετάσουμε 
διαφοροποιήσεις στη  μορφολογία 
του σκελετού. Μπορούμε εύκολα να 
δούμε γύρω μας ότι οι γονείς και 
τα παιδιά τους συχνά μοιάζουν. Για 
παράδειγμα, έχουμε συχνά το ίδιο 
χρώμα δέρματος, χρώμα μαλλιών 
και χαρακτηριστικά προσώπου με τη 
μητέρα ή τον πατέρα μας ή συνδυασμό 
των χαρακτηριστικών τους. Οι σκελετοί 
μας είναι επίσης παρόμοιοι σε μέγεθος 
και σχήμα με εκείνους των γονιών μας.

Οι οστεοαρχαιολόγοι διερευνούν τη 
γενετική σχέση αρχαίων ανθρώπων 
για να απαντήσουν σε διαφορετικά 
ερωτήματα:

• Τα άτομα που θάβονται μαζί σε ένα 
νεκροταφείο είναι μέλη της ίδιας 
οικογένειας ή όχι; Ποια ήταν η δομή 
των αρχαίων οικογενειών; Ήταν 
πυρηνικές ή εκτεταμένες;

• Ποιος ήταν ο βαθμός επιγαμίας 
μεταξύ διαφορετικών αρχαίων 
κοινοτήτων; Οι αρχαίες κοινωνίες 
ήταν κλειστές, δηλαδή τα μέλη τους 
προτιμούσαν να παντρευτούν άλλα 
μέλη της ίδιας κοινωνίας, ή ήταν 
ανοιχτές;

Οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ αρχαίων 
ανθρώπινων ομάδων επίσης 
προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με 
την κινητικότητα των ανθρώπων καθώς 
οι σχέσεις αυτές διαμορφώνονται ως 
το αποτέλεσμα ατόμων/ομάδων που 
μετακινούνται και έρχονται σε επαφή. 
Έτσι, σχετικές μελέτες μπορούν επίσης 
να απαντήσουν ερωτήματα όπως:

• Τί μορφή είχε η ανθρώπινη 
κινητικότητα στο παρελθόν; Σε ποιες 
περιπτώσεις έχουμε μεταναστεύσεις 
και σε ποιες έχουμε μικρότερης 
κλίμακας μετακινήσεις?

Για να δούμε αν δύο 
άνθρωποι έχουν 
γενετική συγγένεια, 
μπορούμε να 
αναλύσουμε το 
DNA τους, και έτσι 
να εξετάσουμε 
απευθείας τον 
γονότυπό τους. 
Μπορούμε να 
αντλήσουμε DNA 
από τα δόντια ή τα 
οστά. Ωστόσο, όσο 
πιο αρχαίος είναι 
ένας σκελετός, τόσο 
λιγότερο πιθανό 
είναι να διατηρηθεί 
το DNA, αν και 
συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα (π.χ. 
συνθήκες ψύξης) 
επιτρέπουν τη 
διατήρηση του DNA 
για πολλές χιλιάδες 
χρόνια.

Το αρχαίο DNA μπορεί 
να δώσει συναρπαστικές 
πληροφορίες όχι μόνο 
για τους ανθρώπους 
αλλά και για πολλά άλλα 
είδη ζώων, ακόμα και 
ζώα που δεν υπάρχουν 
πια. Οι επιστήμονες στις 
ΗΠΑ άντλησαν DNA 
από ένα μαμούθ που 
χρονολογείται πριν από 

45,000 χρόνια 
και κατέληξαν 
στο συμπέρασμα 

ότι τα μαμούθ 
εξαφανίστηκαν επειδή 

υπέφεραν από σημαντικές 
γενετικές μεταλλάξεις.

Rogers RL, Slatkin M. 2017. Excess of genomic defects in a woolly 
mammoth on Wrangel island. PLoS Genetics 13: e1006601

Το 
ήξερες…;
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Kαταγωγή… ένα πολυσυζητημένο θέμα!

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ εκφράζει 
τη γεωγραφική περιοχή 
προέλευσης ενός ατόμου. 

Η μελέτη της καταγωγής με βάση τα 
σκελετικά κατάλοιπα έχει επικριθεί 
έντονα επειδή πρώιμες μελέτες είχαν 
ως στόχο να ταξινομήσουν τους 
ανθρώπους σε φυλές, με ορισμένες 
από αυτές τις φυλές να θεωρούνται 
«ανώτερες» από τις υπόλοιπες.

Η φυλή δεν είναι κάτι ‘γραμμένο’ 
στο DNA μας. Το γεγονός όμως 
ότι δεν υπάρχουν βιολογικές 
ανθρώπινες φυλές δεν σημαίνει ότι 
δεν υπάρχει χρονική και γεωγραφική 
διαφοροποίηση στην ανθρώπινη 
μορφολογία. Αυτή η διαφοροποίηση 
είναι εμφανής αν κοιτάξουμε απλώς 
γύρω μας και έχει δημιουργηθεί μέσω 
της προσαρμογής διαφορετικών 
ανθρώπινων ομάδων σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. Επομένως, από τον 
ανθρώπινο σκελετό μπορούμε να 
προσδιορίσουμε την καταγωγή 
ενός ατόμου. Τέτοιες μελέτες είναι 
κυρίως χρήσιμες στην δικαστική 
ανθρωπολογία, καθώς η καταγωγή 
ενός ατόμου μπορεί να βοηθήσει να 
προσδιοριστεί ποιος είναι ο αποθανών.

Μοιάζουμε περισσότερο 
από όσο φαντάζεσαι

Μελέτες DNA έχουν δείξει ότι η γενετική 
ποικιλομορφία μέσα σε κάθε πληθυσμό είναι 

μεγαλύτερη από την ποικιλομορφία  
μεταξύ πληθυσμών.

Μόνο ένα μικρό μέρος του DNA μας σχετίζεται 
με το χρώμα του δέρματός μας και άλλα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά που 
χρησιμοποιούμε παραδοσιακά για να 
προσδιορίσουμε το εθνικό υπόβαθρο 

ενός ανθρώπου.
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Τι γίνεται αν δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε γενετικά δεδομένα;

Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει ανάλυση DNA λόγω της διατήρησης του 
σκελετού ή του κόστους (η ανάλυση DNA είναι αρκετά ακριβή!), αντί να 
χρησιμοποιήσουμε τον γονότυπο, εστιάζουμε στον φαινότυπο.

Τί είναι ο φαινότυπος;

Ο φαινότυπος είναι τα μορφολογικά 
μας χαρακτηριστικά, το πώς 
φαινόμαστε. Επειδή η εμφάνισή 
μας ελέγχεται σε κάποιο βαθμό 
από τα γονίδιά μας, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τον φαινότυπο 
ως έμμεσο τρόπο εξέτασης του 
γονότυπού μας, δηλαδή του γενετικού 
μας υλικού.

Το κύριο μέρος του σκελετού που 
εξετάζουμε για να διερευνήσουμε 
τη σχέση μεταξύ ατόμων είναι το 
κρανίο. Το σχήμα του κρανίου 
εξαρτάται από τις κλιματολογικές 
συνθήκες στο μέρος όπου ζούμε, 
το φαγητό που καταναλώνουμε 
και πόσο σκληρό ή επεξεργασμένο 

είναι και άλλους παράγοντες. 
Ταυτόχρονα, το σχήμα του 
κρανίου μας μοιάζει με αυτό  
των γονιών μας.

Για να συγκρίνουμε το σχήμα 
του κρανίου διαφορετικών 
ατόμων, παίρνουμε πολλές 
μετρήσεις, όπως αυτές που 
φαίνονται σε αυτά τα σχήματα, 
από κάθε κρανίο και τις 
αναλύουμε χρησιμοποιώντας 
στατιστικές μεθόδους.

Χρησιμοποιώντας όργανα που ονομάζονται 
τρισδιάστατοι σαρωτές, μπορούμε να 
αποτυπώσουμε το σχήμα του κρανίου ακόμα 
πιο αποτελεσματικά.

Με αυτά τα όργανα μπορούμε να αναλύσουμε τις 
συντεταγμένες συγκεκριμένων σημείων.
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Αντί να πάρουμε μετρήσεις, μπορούμε να εξετάσουμε συγκεκριμένα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του κρανίου, των δοντιών και του υπόλοιπου 
σκελετού, η παρουσία των οποίων ελέγχεται επίσης εν μέρει από τα γονίδιά 
μας. Με άλλα λόγια, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι μέρος του φαινοτύπου 
μας και μπορεί να τα κληρονομήσουμε από τους γονείς μας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν πολλές 
μορφές, όπως:

… ένα επιπλέον 
φύμα δοντιού

… παραλλαγές στο 
σχετικό μέγεθος 
των φυμάτων  
των δοντιών

… μια επιπλέον 
οπή (τρήμα) σε 
διάφορα οστά του 
σκελετού

… μία επιπλέον 
ραφή στο κρανίο

… μία επιπλέον 
οπή (τρήμα) 
που επιτρέπει τη 
διέλευση νεύρων 
και αιμοφόρων 
αγγείων στο 
κρανίο

… και πολλές 
άλλες

… μια επιπλέον 
ρίζα σε ένα από τα 
δόντια μας

Στην δικαστική 
ανθρωπολογία, 
έχουν αναπτυχθεί 
μέθοδοι για την 
εκτίμηση της 
καταγωγής με 
βάση συγκεκριμένα 
μορφολογικά 
χαρακτηριστικά 
των οστών του 
προσώπου. Συχνά, 
αλλά όχι πάντα, τα 
χαρακτηριστικά αυτά 
εκδηλώνονται με τον 
ίδιο τρόπο σε άτομα 
κοινής καταγωγής.
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Οι Γκαραμάντες 
του Φεζάν

Ζώντας 
στην έρημο

Όταν σκεφτόμαστε την έρημο Σαχάρα, 
αυτό που μας έρχεται στο μυαλό είναι 
ατελείωτοι αμμόλοφοι που δυσκολεύουν 
τα ταξίδια και ευνοούν την απομόνωση 
διαφορετικών ομάδων ανθρώπων 
που ζουν σε αυτά τα μέρη. Ωστόσο, 
αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι 
υπήρχαν εκτεταμένα εμπορικά δίκτυα 
σε ολόκληρη τη Βόρεια Αφρική, γεγονός 
που υποστηρίζει ότι ανθρώπινες ομάδες 
διέσχιζαν την έρημο παρά τις ακραίες 
θερμοκρασίες και το ανώμαλο έδαφος.

Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:

• Σε ποιο βαθμό η έρημος Σαχάρα 
επέβαλε περιορισμούς στην επαφή 
μεταξύ των Γκαραμάντες και των 
γειτόνων τους στη Βόρεια Αφρική;

• Τα εμπορικά δίκτυα αφορούσαν 
μόνο λίγα άτομα (π.χ. εμπόρους) 
ή εξέφραζαν ευρύτερη επαφή και 
επιμειξία μεταξύ των Γκαραμάντες 
και άλλων βορειοαφρικανικών 
πληθυσμών;

Μια ομάδα επιστημόνων εξέτασε τη 
γενετική συγγένεια μεταξύ των πληθυσμών 
που ζούσαν στη Βόρεια Αφρική για να 
ερευνήσει τον βαθμό απομόνωσης που 
επέβαλε η έρημος Σαχάρα. Το επίκεντρο 
της έρευνας ήταν ένας πληθυσμός που 
ονομαζόταν Γκαραμάντες και έζησαν στην 
καρδιά της ερήμου Σαχάρα από το 900 
π.Χ. έως το 500 μ.Χ. Με βάση τα εισηγμένα 
αντικείμενα που βρέθηκαν σε πόλεις των 
Γκαραμάντες και τις ιστορικές πηγές, 
αυτός ο πληθυσμός συμμετείχε έντονα στα 
εμπορικά δίκτυα της Σαχάρας.

Η γενετική απόσταση των πληθυσμών 
της Βόρειας Αφρικής εξετάστηκε έμμεσα 
χρησιμοποιώντας τη μορφολογία του 
κρανίου και τα αποτελέσματα εντόπισαν 
τέσσερις ομάδες:

• Γκαραμάντες,
• Κέρμα και Γκίζα,
• Μπαντάρι και Νακάντα, και
• Καρχηδόνιοι, Σολέμπ και Αλεξανδρινοί

Το πιο σημαντικό είναι ότι η απόσταση 
των Γκαραμάντες από τους γείτονές τους 
ήταν μεγάλη, που σημαίνει ότι αυτός ο 
πληθυσμός ξεχώριζε σαφώς από τους 
άλλους.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν 
ότι η έρημος Σαχάρα επέβαλε 
σημαντικούς περιορισμούς στην επαφή 
μεταξύ των Γκαραμάντες και άλλων 
βορειοαφρικανικών ομάδων. Έτσι, τα 
εμπορικά δίκτυα πιθανότατα αφορούσαν 
μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού.

Nikita E, Mattingly D, Mirazon Lahr M. 2012. 
Three dimensional cranial shape analyses and 
gene flow in North Africa during the Middle 
to Late Holocene. Journal of Anthropological 
Archaeology 31: 564-572.
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Είμαστε ό,τι τρώμε
Το φαγητό κατέχει κεντρική θέση στη ζωή 
μας καθώς εξασφαλίζει την επιβίωσή 
μας αλλά έχει και σημαντικό κοινωνικό 
ρόλο. Το να μάθουμε τί έτρωγαν οι 
άνθρωποι στο παρελθόν μπορεί να μας 
βοηθήσει να εξερευνήσουμε διαφορές 
στην οικονομία και τη διαθεσιμότητα 
διαφορετικών τροφίμων σε βάθος 
χρόνου, να εντοπίσουμε κοινωνικές 
ανισότητες προσδιορίζοντας ποιο 
μέρος του πληθυσμού είχε πρόσβαση 
σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας, να 
συγκρίνουμε τη διατροφή μεταξύ ανδρών 
και γυναικών ή ενηλίκων και ανηλίκων, 
να εξετάσουμε τη συσχέτιση μεταξύ 
διατροφικών συνηθειών και ασθενειών 
και να απαντήσουμε σε πολλά  
άλλα ερωτήματα.

Όταν τρώμε υδατάνθρακες 
(π.χ. ζάχαρη, δημητριακά, 
μαρμελάδες, ψωμί, πατάτες), 
τα βακτήρια που βρίσκονται 
μέσα στο στόμα μας 
παράγουν οξέα. Αυτά τα οξέα 
καταστρέφουν σταδιακά τα 
δόντια μας και δημιουργούν 
κοιλότητες (τερηδόνα).

Αντίθετα, όταν 
καταναλώνουμε πολλές 
πρωτεΐνες (π.χ. κρέας, τυρί, 
γιαούρτι, αυγά, ορισμένα 
είδη ψαριών), έχουμε 
περισσότερες πιθανότητες να 
αναπτύξουμε οδοντική πλάκα.

Πολλοί παράγοντες πέρα από τη 
διατροφή επηρεάζουν την εκδήλωση 
οδοντικών παθήσεων! Αυτοί 
οι παράγοντες περιλαμβάνουν 
τη στοματική υγιεινή, ορμονικές 
διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών (ειδικά κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας), 
τη σύνθεση και τον ρυθμό ροής του 
σάλιου, τις τεχνικές παρασκευής 
φαγητού (μαλακές τροφές που έχουν 
υποστεί βρασμό είναι πιο πιθανό 
να προκαλέσουν τερηδόνα), τον 
χρόνο που η τροφή μένει στο στόμα 
(όσο περισσότερο το φαγητό είναι 
στο στόμα, τόσο πιο πιθανό είναι 
να προκαλέσει κάποια οδοντική 
ασθένεια), τη συχνότητα που τρώμε 
(πιο συχνά γεύματα συνεπάγονται 
συχνότερη παρουσία τροφής στο 
στόμα) και άλλους.

Ο ευκολότερος τρόπος 
να συμπεράνουμε τί 
έτρωγαν οι άνθρωποι 
από τα σκελετικά 
τους κατάλοιπα είναι 
να εξετάσουμε την 
παρουσία και την 
κατανομή οδοντικών 
παθήσεων στο στόμα 
τους, καθώς ορισμένες 
παθήσεις σχετίζονται με 
τη διατροφή.
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Σταθερά ισότοπα του άνθρακα 

Όλα τα τρόφιμα περιέχουν 
άνθρακα, ο οποίος έχει τρία 
ισότοπα: 12C, 13C and 14C. Ο 
άνθρακας-14 χρησιμοποιείται για 
τη χρονολόγηση αρχαιολογικών 
ευρημάτων, αλλά τα άλλα δύο 
ισότοπα μπορούν να δώσουν 
πληροφορίες για τη διατροφή  
στο παρελθόν.

Τα φυτά σε ζεστά, ξηρά περιβάλλοντα πραγματοποιούν αυτό που λέγεται φωτοσύνθεση 
C4 και έχουν υψηλότερες τιμές δ13C σε σύγκριση με τα φυτά από εύκρατες περιοχές, 
που πραγματοποιούν αυτό που λέγεται φωτοσύνθεση C3. Επίσης, οι πηγές τροφής που 
προέρχονται από θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν  υψηλότερες τιμές δ13C από αυτές που 
προέρχονται από χερσαία οικοσυστήματα. 

Αρχαία διατροφή σε ατομικό επίπεδο!

Τα ισότοπα είναι άτομα του ίδιου στοιχείου που έχουν τον ίδιο 
αριθμό πρωτονίων αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων. Τα 
ισότοπα αναλύονται χρησιμοποιώντας ένα όργανο που ονομάζεται 
φασματόμετρο μάζας. Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν την αναλογία 
συγκεκριμένων ισοτόπων για να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα 
ερωτημάτων σχετικά με την αρχαία διατροφή. Οι διαφορές στην 
αναλογία των ισοτόπων εκφράζονται συχνά ως τιμές «δέλτα».

Διαφορετικοί ιστοί, διαφορετικές 
απαντήσεις

Τα κύτταρα του σκελετού μας 
ανανεώνονται σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής μας. Επομένως, οι τιμές ισοτόπων 
που μετράμε στα οστά μας αντανακλούν 
ένα μέσο όρο της διατροφής ενός ατόμου 
για τα τελευταία χρόνια της ζωής του. 

Αντίθετα, η αδαμαντίνη των δοντιών δεν 
αλλάζει από τη στιγμή που σχηματίζεται 
κατά την παιδική μας ηλικία, επομένως οι 
τιμές ισοτόπων που βρίσκουμε σε αυτή 
αντικατοπτρίζουν τη διατροφή του ατόμου 
κατά την ηλικία σχηματισμού της μύλης 
των δοντιών.

Τα άτομα είναι τα βασικά δομικά στοιχεία της ύλης. Αποτελούνται 
από σωματίδια που ονομάζονται πρωτόνια, ηλεκτρόνια και 
νετρόνια. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια βρίσκονται στον 
πυρήνα του ατόμου, ενώ τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται 
γύρω από τον πυρήνα. Ο αριθμός των πρωτονίων στον 
πυρήνα καθορίζει σε ποιο στοιχείο ανήκει το άτομο.

Η αναλογία ισοτόπων του 
αζώτου αντικατοπτρίζει 
τη θέση ενός ζώου 
στην τροφική αλυσίδα. 
Συγκεκριμένα, η 
αναλογία 15N προς 14N 
γενικά αυξάνεται καθώς 
κινούμαστε από τους 

παραγωγούς 
(φυτά) προς τους 
καταναλωτές.

Έτσι, τα 
σαρκοφάγα ζώα 
έχουν υψηλότερες 
τιμές από τα 
φυτοφάγα.

Σταθερά ισότοπα του αζώτου

Το δ13C είναι η αναλογία των ισοτόπων 13C : 12C, ενώ το δ15N είναι η αναλογία των ισοτόπων 15N : 14N, τα 
οποία εκφράζονται σε ποσοστά επί τοις χιλίοις (‰).
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Μικρο-ανασκαφή οδοντικής πλάκας!

Θυμάσαι την οδοντική 
πλάκα που σχηματίζεται 
στο στόμα μας;

Καθώς η 
οδοντική πλάκα 
σχηματίζεται 
στο στόμα 
μας, μπορεί 
να παγιδεύσει 

φυτικούς και ζωικούς ιστούς από 
τα τρόφιμα που τρώμε. Έτσι, όταν 
εξετάζουμε την πλάκα στο μικροσκόπιο, 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε 
διάφορα εγκλείσματα και να δούμε τί 
έφαγαν διαφορετικά άτομα.

Πώς μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε τί βλέπουμε;
Για να αναγνωρίσουμε διαφορετικούς 
τύπους μικροσκοπικών εγκλεισμάτων 
στην οδοντική πλάκα, πρέπει να 
δημιουργήσουμε συλλογές αναφοράς 
που δείχνουν πώς μοιάζουν μέρη 
διαφορετικών φυτών κάτω από 
το μικροσκόπιο. Καθώς τα είδη 
φυτών διαφέρουν σε διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές, είναι σημαντικό 
να έχουμε συλλογές αναφοράς που να 
καλύπτουν την περιοχή που εξετάζουμε.

ορυκτό

μαλλί προβάτου

Η οδοντική πλάκα δεν παγιδεύει μόνο τρόφιμα, αλλά μπορεί επίσης να παγιδεύσει 
διάφορα μικροσκοπικά σωματίδια που εισέρχονται στο στόμα μας όταν εισπνέουμε ή 
όταν χρησιμοποιούμε τα δόντια μας ως εργαλεία (για παράδειγμα για να κρατήσουμε 
κάτι). Έτσι, μπορούμε να βρούμε διάφορα περίεργα εγκλείσματα μέσα στην πλάκα, όπως 
μέταλλα ή ακόμα και έντομα!

φαγόπυρο

λέπιο 
σκώρου

ίνα από μαλλί 
προβάτου

φαγόπυρο
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Τί έτρωγαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι;

Οι γνώσεις μας για τη διατροφή των αρχαίων Αιγυπτίων προέρχονται 
κυρίως από έργα τέχνης που απεικονίζουν τρόφιμα, όπως δημητριακά και 
φρούτα από τα οποία έφτιαχναν ψωμί, μπύρα και κρασί.

Μια πρόσθετη πηγή πληροφοριών 
είναι τα γραπτά αρχεία. Οι μισθοί που 
καταβάλλονταν σε είδος σε εργάτες και 
τεχνίτες των πυραμίδων υποδηλώνουν 
ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατανάλωναν 
λαχανικά, όσπρια και δημητριακά. 
Το κρέας δεν αναφέρεται και μάλλον 
αντιπροσώπευε ένα μικρό μέρος της 
διατροφής του πληθυσμού, εκτός από 
τις πιο πλούσιες κοινωνικές τάξεις.

Απεικόνιση αρχαίων Αιγυπτίων που μεταφέρουν 
τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων φυτών και ζώων.

Μια ερευνητική 
ομάδα μέτρησε 
σταθερά ισότοπα 
του άνθρακα, 
αζώτου και θείου 
σε αιγυπτιακές 
μούμιες που 
χρονολογούνται 
μεταξύ του 3500 
π.Χ. και 600 μ.Χ. για 
να διερευνήσει τί 
έτρωγαν.

Τα ισότοπα του άνθρακα έδειξαν ότι η αρχαία αιγυπτιακή 
διατροφή βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε φυτά C3, 
όπως το σιτάρι και το κριθάρι. Αντίθετα, τα δημητριακά C4, 
όπως το κεχρί και το σόργο, αποτελούσαν ένα μικρό μόνο 
μέρος της διατροφής. Επιπλέον, η κατανάλωση κρέατος, 
γαλακτοκομικών και άλλων ζωικών  προϊόντων είχε 
μέτρια συνεισφορά στη συνολική διατροφική πρωτεΐνη (όχι 
περισσότερο από 50%).

Η αναλογία ισοτόπων του θείου έδωσε αναπάντεχα 
αποτελέσματα: ψάρια του γλυκού νερού, όπως η πέρκα του 
Νείλου, δεν καταναλώνονταν σε σημαντικές ποσότητες… 

Έτσι, παρόλο που οι αρχαίοι 
Αιγύπτιοι ζούσαν κατά μήκος του 
Νείλου, δεν κατανάλωναν τόσα 
ψάρια όσα θα περίμενε κανείς!

Η διατροφή και οι μαγειρικές πρακτικές 
μπορούν επίσης να διερευνηθούν 
μέσω της ανάλυσης υπολειμμάτων 
τροφίμων σε αρχαίους τάφους ή χώρους 
κατοίκησης. Τέτοιες αναλύσεις είναι 
πολύ συνηθισμένες και συχνά αποτελούν 
τη μόνη μας πηγή πληροφοριών 
σχετικά με τα αρχαία τρόφιμα που 
καταναλώνονταν. Το επιστημονικό πεδίο 
που μελετά αρχαία φυτικά κατάλοιπα 
ονομάζεται αρχαιοβοτανική, ενώ το πεδίο 

που εξετάζει αρχαία ζώα ονομάζεται 
ζωοαρχαιολογία ή αρχαιοζωολογία. 
Εκτός από πληροφορίες σχετικά με την 
αρχαία διατροφή, η αρχαιοβοτανική και 
η αρχαιοζωολογία παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τις γεωργικές και 
ποιμενικές πρακτικές του παρελθόντος, τη 
διαθέσιμη βλάστηση και άλλες πτυχές της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και 
περιβάλλοντος.

Touzeau A, Amiot 
R, Blichert Toft J, 
Flandrois J P, Fourel F, 
Grossi V, Martineau F, 
Richardin P, Lécuyer 
C. 2014. Diet of ancient 
Egyptians inferred 
from stable isotope 
systematics. Journal 
of Archaeological 
Science 46: 114-124.
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Τα οστά μας αντιδρούν στις 
μηχανικές καταπονήσεις που 
τους επιβάλλονται αλλάζοντας 
το σχήμα τους προκειμένου να 
αντέχουν αυτές τις καταπονήσεις 
πιο αποτελεσματικά. Έτσι, μικρές 
αλλαγές στο σχήμα των οστών 
μπορούν να δώσουν σημαντικές 
πληροφορίες για τη σωματική 
δραστηριότητα στην αρχαιότητα.

Παραμένοντας 
ενεργοί!

Όταν χρησιμοποιούμε τους μύες 
μας, ασκείται καταπόνηση στον 
σκελετό στα σημεία όπου οι μύες 

προσκολλώνται. 
Ο σκελετός 
ανταποκρίνεται 
σε αυτή τη 
μηχανική 
καταπόνηση 
σχηματίζοντας 
νέο οστό ή 
χάνοντας οστό 
στα σημεία 
προσκόλλησης 
των μυών.

Όλο και εντονότερες αλλαγές στο σημείο όπου 
εφάπτεται ο δικέφαλος βραχιόνιος (άνω μέρος 
της κερκίδας)

Δες πώς η 
επιφάνεια 
του δεξιού 
βραχιονίου 
καλύπτεται 
σε μεγάλο 
βαθμό από 
σημεία μυϊκής 
προσκόλλησης 
(πράσινες και 
μπλε περιοχές)

Συγκομιδή αλατιού στο Βιετνάμ
Εκτός από τη δραστηριότητα, αλλοιώσεις 
στα σημεία μυϊκής προσκόλλησης μπορεί να 
παρατηρηθούν λόγω ηλικίας, μεγέθους του 
σώματος, φύλου και άλλων παραγόντων:

• Η ηλικία είναι βασικός παράγοντας 
καθώς ηλικιωμένα άτομα παρουσιάζουν 
πιο έντονες αλλοιώσεις.

• Οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν ως 
προς την έκφραση των αλλοιώσεων, εν 
μέρει επειδή εμπλέκονται σε διαφορετικές 
δραστηριότητες (και άρα έχουν διαφορε-
τική μηχανική καταπόνηση) και εν μέρει 
λόγω ορμονικών διαφορών μεταξύ τους.

• Πιο μεγαλόσωμα άτομα παρουσιάζουν 
πιο έντονες αλλοιώσεις από τα μικρό-
σωμα επειδή τα άτομα με μεγαλύτερο 
σωματικό μέγεθος απαιτούν περισσότερη 
προσπάθεια για να εκτελέσουν 
σωματικές δραστηριότητες.

Παρά αυτούς τους 
παράγοντες, οι 
αλλοιώσεις στα σημεία 
μυϊκής προσκόλλησης 
μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τα επίπεδα 
δραστηριότητας στο 
παρελθόν, όπως 
επιβεβαιώνεται από 
πειραματικές μελέτες 
σε ζώα και αθλητές. Για 
το λόγο αυτό, αρκετοί 
ερευνητές χρησιμοποιούν 
τέτοιες αλλοιώσεις ως 
σκελετικούς δείκτες 
δραστηριότητας.
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Αλλοιώσεις στα σημεία 
μυϊκής προσκόλλησης 
έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τη διερεύνηση της 
κοινωνικής ανισότητας 
στην Κέρμα, την 
πρωτεύουσα του 
αρχαίου Σουδάν, κατά το 
3200-1500 π.Χ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν 
σημαντικές διαφορές 
στις αλλοιώσεις μεταξύ 
ατόμων που θάφτηκαν 
σε διαφορετικούς  
τύπους ταφής. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε 
σημαντική διαφορά 
μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, με τους άνδρες 
να παρουσιάζουν πιο 
έντονες αλλοιώσεις σε 
σύγκριση με τις γυναίκες. 

Αυτά τα ευρήματα 
καταδεικνύουν κάποιο 
βαθμό κοινωνικής 
ανισότητας στην αρχαία 
Κέρμα, όπου μέρος του 
πληθυσμού συμμετείχε σε 
απαιτητικές καθημερινές 
σωματικές δραστηριότητες, 
όπως οι δραστηριότητες που 
απαιτούνται σε μια αγροκτηνοτροφική οικονομία, και άλλα είδη χειρωνακτικής εργασίας. 

Κοινωνική ανισότητα στην αρχαία Κέρμα

Schrader SA. 2015. Elucidating inequality in Nubia: an examination of entheseal changes at Kerma 
(Sudan). American Journal of Physical Anthropology 156: 192-202.

Ευπροσάρμοστα οστά!

Διαφορετικοί τύποι μηχανικής καταπόνησης ασκούνται σε ένα οστό 
όταν εκτελούμε διαφορετικές δραστηριότητες. Κάθε τύπος καταπόνησης 
προκαλεί διαφορετικό τύπο παραμόρφωσης στα οστά. Τις 
περισσότερες φορές, πολλά είδη καταπόνησης ασκούνται στα οστά μας 
ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί 
να προκαλέσει κάμψη και στρέψη ταυτόχρονα.

Η εμβιομηχανική είναι η εφαρμογή αρχών της μηχανικής σε 
βιολογικά συστήματα προκειμένου να εκτιμηθεί η μηχανική 
καταπόνηση στα οστά.
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Η σωματική δραστηριότητα επηρεάζει το σχήμα των 
μακρών οστών συνολικά, όχι μόνο στα σημεία μυϊκής 
προσκόλλησης. Ο σκελετός ανταποκρίνεται στις 
καταπονήσεις που δέχεται από τις καθημερινές μας 
δραστηριότητες με τον σχηματισμό νέου οστίτη ιστού 
όπου χρειάζεται. 

Επομένως, αν εξετάσουμε το σχήμα της διάφυσης των 
μακρών οστών, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα 
για το είδος και την κατεύθυνση της μηχανικής 
καταπόνησης που ασκείται σε αυτά.

Διατομή ανθρώπινης κνήμης στη μέση 
του μέγιστου μήκους

Όταν τρέχουμε, υπάρχει αυξημένη 
μηχανική καταπόνηση στο μπροστινό 
και το πίσω μέρος των κάτω άκρων, 
γεγονός που προκαλεί επιμήκυνση 
της διατομής των οστών κατά μήκος 
αυτού του άξονα.

κανονικό σχήμα
προσθο-οπίσθια (δηλαδή 
προς τα εμπρός και 
πίσω) επίμηκες σχήμα

Προϊστορικές αγρότισσες Σύγχρονων αθλητριών

Μια μελέτη εξέτασε το σχήμα της διατομής 
των άνω και κάτω άκρων σε γυναίκες 
της Κεντρικής Ευρώπης από την πρώιμη 
Νεολιθική εποχή έως τον Μεσαίωνα 
και το συνέκρινε με αυτό σύγχρονων 
επαγγελματιών αθλητριών (δρομείς, 
κωπηλάτισσες, ποδοσφαιρίστριες) καθώς 
και με γυναίκες με καθιστικό τρόπο ζωής.

Η αντοχή των κάτω άκρων των αρχαίων 
γυναικών δεν διέφερε πολύ κατά μέσο 
όρο από αυτή των σύγχρονων γυναικών 
με καθιστική ζωή και ήταν σημαντικά 
μικρότερη από αυτή των δρομέων και των 
ποδοσφαιριστριών. Αντίθετα, τα βραχιόνια 
οστά των Νεολιθικών γυναικών ήταν 
ισχυρότερα από αυτά των κωπηλατριών 
και πολύ ισχυρότερα από των γυναικών με 
καθιστική ζωή. 

Η αντοχή των άνω άκρων ήταν ακόμη 
πιο μεγάλη στις γυναίκες της Εποχής του 
Χαλκού. Σε πολλές σύγχρονες αγροτικές 
κοινωνίες, οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τα 
περισσότερα καθήκοντα που σχετίζονται με 

την τροφοσυλλογή και τη γεωργία, καθώς 
και τη φροντίδα των οικόσιτων ζώων και 
την επεξεργασία ζωικών δευτερογενών 
προϊόντων.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι για 
χιλιάδες χρόνια, οι γυναίκες συμμετείχαν 
σε έντονες χειρωνακτικές εργασίες 
και πρέπει να είχαν κεντρικό ρόλο στις 
πρώιμες αγροτικές οικονομίες.

Macintosh AA, Pinhasi R, Stock JT. 2017. Prehistoric women’s manual labor exceeded that of athletes 
through the first 5500 years of farming in Central Europe. Science Advances 3: eaao3893

01
Εναντίον
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Υγεία και αρρώστιες

Η μελέτη των ασθενειών που έπληξαν τους ανθρώπους κατά το παρελθόν 
ονομάζεται Παλαιοπαθολογία. Η Παλαιοπαθολογία μας βοηθά να 
κατανοήσουμε τα επίπεδα υγείας στις αρχαίες κοινωνίες, την αρχαιότητα 
διαφορετικών ασθενειών και την ιατρική γνώση αρχαίων πληθυσμών.

Πόσο εύκολα μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε διάφορες 
ασθένειες στον σκελετό;

Εξαρτάται…ο σκελετός μας 
είναι ένας ζωντανός ιστός και 
έτσι μπορεί να ανταποκριθεί 
σε διαφορετικές καταπονήσεις 
που ασκούνται σε αυτόν. Το 
πρόβλημα είναι ότι ο σκελετός 
μπορεί να ανταποκριθεί μόνο  
με συγκεκριμένους τρόπους:

• σχηματισμό νέου οστού,
• απώλεια οστού,
• μη φυσιολογικό μέγεθος 

οστού και
• μη φυσιολογικό σχήμα 

οστού.

Έτσι, πολλές ασθένειες 
επηρεάζουν τον σκελετό με 
παρόμοιο τρόπο. Αν και γενικά 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε 
ευρείες ομάδες ασθενειών 
(π.χ. τραύμα, αρθρίτιδα), πιο 
αυστηρή διάγνωση είναι  
συχνά δύσκολη.

Η διαφορική διάγνωση είναι η κύρια 
προσέγγιση που χρησιμοποιούν οι 
οστεοαρχαιολόγοι για να αναγνωρίσουν 
μια ασθένεια. Εξετάζουν την εκδήλωση και 
κατανομή των σκελετικών αλλοιώσεων 
και αρχίζουν να αποκλείουν τις 

παθήσεις που δεν θα μπορούσαν να 
τις προκαλέσουν μέχρι να φτάσουν σε 
μια μικρή ομάδα ασθενειών (ή σε μια 
μεμονωμένη ασθένεια) από την οποία 
μπορεί να έπασχε το άτομο. 

Κατά τη διαφορική 
διάγνωση, 
δημογραφικές και 
περιβαλλοντικές 
πληροφορίες 
επίσης λαμβάνονται 
υπόψη καθώς 
συγκεκριμένες 
ασθένειες 
επηρεάζουν 
περισσότερο 
άνδρες ή γυναίκες 
συγκεκριμένης 
ηλικίας ή/και άτομα 
σε συγκεκριμένες 
κλιματικές και 
άλλες συνθήκες. 
Για παράδειγμα, η 
τροπική μόρωση 
εντοπίζεται σε 
ζεστές και υγρές 
τροπικές περιοχές, 
η ενδημική σύφιλη 
παρατηρείται σε 
ζεστά, άνυδρα 
έως ημίξηρα 
περιβάλλοντα, 
ενώ η αφροδίσια 
σύφιλη δεν 
έχει κλιματική 
προτίμηση.

Θα υπέθετε κανείς ότι αν έχουμε 
δύο σκελετούς, έναν με σημάδια 
ασθένειας και έναν χωρίς, 
ο σκελετός με παθολογικές 
αλλοιώσεις ανήκε σε κάποιο 
άτομο πιο αδύναμο από αυτόν 
χωρίς σκελετικά σημάδια 
παθολογίας, σωστά; ΛΑΘΟΣ!

Ο σκελετός συνήθως χρειάζεται χρόνο 
για να ανταποκριθεί σε μία ασθένεια. 
Έτσι, τα άτομα που παρουσιάζουν 
σκελετικά σημάδια ασθένειας μπορεί 
να ήταν αρκετά ανθεκτικά ώστε 
να αντέξουν την ασθένεια αρκετά 
μέχρι επηρεαστεί ο σκελετός τους. 
Άρα, τα άτομα που εμφανίζουν 
παθολογικές αλλοιώσεις μπορεί στην 
πραγματικότητα να ήταν πιο υγιή και 
πιο δυνατά από εκείνα που πέθαναν 
πριν εξαπλωθεί η ασθένεια στα οστά 
τους! Αυτή είναι μια από τις πτυχές του 
λεγόμενου Οστεολογικού Παραδόξου.

Μέρη του σκελετού που επηρεάζονται από διαφορετικές 
τρεπονηματικές λοιμώξεις
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Ο ευκολότερος και φθηνότερος τρόπος μελέτης αρχαίων 
ασθενειών είναι μέσω της αναγνώρισης σκελετικών αλλοι- 
ώσεων με γυμνό μάτι. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιή- 
σουμε πιο προηγμένες τεχνικές για να επιβεβαιώσουμε την 

αρχική μας διάγνωση ή να εντοπίσουμε παθήσεις που δεν  
είναι ορατές με γυμνό μάτι.

Το επιστημονικό πεδίο της 
Παλαιοπαρασιτολογίας εξετάζει  
αρχαία παράσιτα και την αλληλε-
πίδρασή τους με τον άνθρωπο ή 
άλλους ξενιστές.

Η ανάλυση του αρχαίου DNA έχει 
χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό 
γενετικού υλικού αρχαίων παθογόνων 
μικροοργανισμών και μας επιτρέπει 
να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη 
μολυσματικών ασθενειών στο 
παρελθόν και να εξετάσουμε πώς 
αυτές οι ασθένειες έχουν  
εξελιχθεί με την πάροδο  
του χρόνου.

Εάν εξετάσουμε τη δομή 
ενός οστού κάτω από ένα 
μικροσκόπιο, μπορούμε 
να δούμε μικροσκοπικές 
αλλοιώσεις στην 
ιστολογία του οστού 
που παράγονται από 
διάφορες ασθένειες.

Ένα σωρό!

Πολλές ασθένειες 
με διαφορετικές 
αιτιολογίες μπορούν 
να επηρεάσουν τον 
σκελετό.

Ποιες ασθένειες 
μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε 
στον ανθρώπινο 
σκελετό;

Οι αναπτυξιακές ανωμαλίες εμφανίζονται 
πριν από τη γέννηση ή κατά την ανάπτυξη 
του σκελετού. Έτσι, είτε κληρονομούνται 
από τους γονείς μας είτε αποκτώνται κατά  
τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Για παρά-
δειγμα, εάν οι ραφές μεταξύ διαφορετικών 
κρανιακών οστών συνοστεωθούν νωρί-
τερα από το συνηθισμένο, το κρανίο 
αποκτά περίεργο σχήμα. 

Η συγκεκριμένη ραφή που θα συνοστεωθεί 
πρόωρα καθορίζει τις κατευθύνσεις προς 
τις οποίες θα παραμορφωθεί το κρανίο.

Οι μεταβολικές παθήσεις των οστών 
προκαλούνται από τη διαταραχή του 
μηχανισμού ρύθμισης της οστικής δομής 
και σύστασης. 

Μεταξύ των μεταβολικών παθήσεων,  
η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από 
μείωση του οστίτη ιστού, με αποτέλεσμα  
την αυξημένη ευθραυστότητα του σκελετού.
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Οι μολυσματικές ασθένειες ανέκαθεν 
είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις ανθρώπινες 
κοινωνίες. Η σχέση μεταξύ των παθογόνων 
μικροοργανισμών και των ξενιστών τους 
είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από το πόσο 
σοβαρός είναι ο μικροοργανισμός, πόσο 
ισχυρό είναι το ανοσοποιητικό σύστημα του 
ξενιστή και πολλές άλλες παραμέτρους. 

Για παράδειγμα, η φυματίωση προκαλείται 
από βακτήρια του συμπλέγματος 
Mycobacterium tuberculosis. Στον 
ανθρώπινο σκελετό, συνήθως οδηγεί 
σε καταστροφή των σπονδύλων, με 
αποτέλεσμα την παραμόρφωση της 
σπονδυλικής στήλης (κύφωση).

Η μελέτη τραυματισμών σε αρχαιολογικά 
σκελετικά κατάλοιπα μπορεί να προσφέρει 
σημαντικές γνώσεις για τη βία στο 
παρελθόν, καθώς και για τα ποσοστά 
ατυχημάτων. Επιπλέον, πτυχές που 
σχετίζονται με τη διαδικασία επούλωσης 
παρέχουν πληροφορίες για την ιατρική 
γνώση και την κοινωνική υποστήριξη.

Μεταξύ των πιο κοινών τύπων 
τραύματος είναι τα κατάγματα.  
Τα κατάγματα εκφράζουν ένα μερικό  
ή πλήρες σπάσιμο στα οστά. 

Ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, τα 
κατάγματα μπορεί να είναι απλά, 
επιπλεγμένα ή συντριπτικά, ανοιχτά  
ή κλειστά:

• Στο απλό κάταγμα, το οστό 
παρουσιάζει ρωγμή αλλά παραμένει 
ευθυγραμμισμένο. Αντίθετα, στο 
επιπλεγμένο κάταγμα, το οστό σπάει 
και τα κομμάτια μετακινούνται έτσι 
ώστε τα δύο άκρα του κατάγματος 
να μην είναι ευθυγραμμισμένα. Εάν το 
οστό έχει σπάσει σε πολλά κομμάτια, 
το κάταγμα λέγεται συντριπτικό.

• Στο κλειστό κάταγμα, τα σπασμένα 
άκρα του οστού δεν διαπερνούν 
το δέρμα. Αντίθετα, στο ανοιχτό 
κάταγμα το οστό διαπερνά το 
δέρμα και υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος μόλυνσης.

Μια ομάδα από τις ΗΠΑ εξέτασε 145 
κρανία από το προϊσπανικό νεκροταφείο 
της Ουράκα του Περού και συνέκρινε τα 
μοτίβα τραύματος μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, καθώς και μεταξύ ατόμων 
διαφορετικής κοινωνικής τάξης. 

Το 67% των ενηλίκων έφερε τραύματα, 
με τους άνδρες να πλήττονται σημαντικά 
περισσότερο από τις γυναίκες. Μεταξύ 
των ανδρών μάλιστα, όσοι ανήκαν στις 
ανώτερες τάξεις παρουσίασαν τους 
περισσότερους τραυματισμούς.

Η βία στις προϊσπανικές Άνδεις… 
ένας οστεοαρχαιολογικός απολογισμός

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι 
η κοινωνία της Ουράκα είχε εμπλακεί σε 
επιδρομές/πόλεμο με άλλες ομάδες και 
η συμμετοχή σε βίαιες διενέξεις ήταν ένα 
σημάδι ανώτερης τάξης για τους άνδρες.

Scaffidi BK, Tung 
TA. 2020. Endemic 
violence in a pre-
Hispanic Andean 
community:  
A bioarchaeological 
study of cranial 
trauma from the Majes 
Valley, Peru. American 
Journal of Physical 
Anthropology 172: 
 246-269.
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Η δουλειά του 
οστεοαρχαιολόγου

Η μελέτη των 
σκελετικών καταλοίπων 
των προγόνων μας 
είναι προνόμιο και 
μεγάλη ευθύνη
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Οι ανθρώπινοι σκελετοί 
είναι ένα μοναδικό είδος 
αρχαιολογικού υλικού. 
Είναι ταυτόχρονα 
απομεινάρια του 
παρελθόντος μας που 
πρέπει να μελετηθούν 
για να μας βοηθήσουν 
να κατανοήσουμε 
καλύτερα παλαιότερες 
περιόδους της 
ιστορίας μας, αλλά 
και υπολείμματα 
κάποτε ζωντανών 
ανθρώπων, που πρέπει 
να αντιμετωπίζονται 
με σεβασμό και 
αξιοπρέπεια.

Στις επόμενες σελίδες θα δείτε πώς 
εργάζονται οι οστεοαρχαιολόγοι στο πεδίο 
όταν ανασκάπτουν σκελετικά κατάλοιπα 
και στη συνέχεια πώς μελετούν αυτά τα 
κατάλοιπα στο εργαστήριο…

Στην ανασκαφή

Ένα από τα πρώτα βήματα κατά 
την ανασκαφή ενός τάφου, είναι να 
καθοριστούν τα όριά του. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, για παράδειγμα, κατά την 
ανασκαφή μιας μνημειακής ταφικής 
κατασκευής, τα όρια είναι εμφανή, αλλά 

Διάνοιξη σκαμμάτων: Ανοίγουμε πολλά 
μικρά παράλληλα σκάμματα κατά μήκος 
της περιοχής που μας ενδιαφέρει ώστε 
να προσδιορίσουμε τα όρια του τάφου με 
βάση εδαφικές διαφορές και την ύπαρξη 
ανθρώπινων ή άλλων καταλοίπων.

Απογύμνωση επιφάνειας: Αφαιρούμε 
τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους 
μέχρι να εντοπιστούν τα όρια του τάφου με 
βάση εδαφικές διαφορές και την ύπαρξη 
ανθρώπινων ή άλλων καταλοίπων.

Αρχαιολογικός κάνναβος: Αφού 
προσδιοριστεί η θέση και το μέγεθος 
του τάφου, χαράσσεται ένας κάνναβος, 
δηλαδή ένα σύνολο τετραγώνων, για 
την τεκμηρίωση των ανασκαφικών 
δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν. 
Ο κάνναβος βοηθά στην καταγραφή της 
θέσης των ευρημάτων της ανασκαφής.

Τεκμηρίωση του τάφου

Ο τάφος και όλες οι ανασκαφικές 
δραστηριότητες πρέπει να τεκμηριώ-
νονται σε κάθε βήμα. Πρέπει να 
σχεδιάσουμε τον τάφο και να 
αποτυπώσουμε στο σχέδιο όλα τα 
στοιχεία του (τάφος, σκελετός(-οι), 
κτερίσματα κ.λπ.) στη σωστή τους θέση. 
Επιπλέον, μπορούμε να εκτυπώσουμε 
φωτογραφίες του τάφου και να τις 
χρησιμοποιήσουμε για να κρατήσουμε 
πάνω τους απευθείας σημειώσεις, ενώ 
μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε 
υπολογιστή ταμπλέτα για να πάρουμε 
φωτογραφίες και να κρατήσουμε 
σημειώσεις. 

στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως 
όταν άτομα έχουν ταφεί σε λάκκους, τα 
όρια του τάφου δεν είναι άμεσα ορατά. 
Για να προσδιοριστούν, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι: διάνοιξη 
σκαμμάτων και απογύμνωση επιφάνειας.



98 99

Ανασκαφικές μέθοδοι Στρωματογραφική ανασκαφή

Στρωματογραφικά επίπεδα ανασκάπτονται 
διαδοχικά για να κατανοηθεί η αλληλουχία 
των γεγονότων που οδήγησαν στον 
σχηματισμό του τάφου. Η αναγνώριση των 
στρωματογραφικών επιπέδων μπορεί να 
είναι δύσκολη. Τα στοιχεία που μπορούν 

Ανασκαφή με αυθαίρετες στρώσεις

Το έδαφος αφαιρείται σε διαδοχικά 
επίπεδα συγκεκριμένου βάθους (π.χ. 
0,10m, 0,20m), χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η ύπαρξη στρωματογραφικών 
επιπέδων.

να βοηθήσουν στην αναγνώριση των 
στρωμάτων περιλαμβάνουν στρώσεις 
χώματος μεταξύ αποθέσεων σκελετικών 
καταλοίπων, ο προσανατολισμός των 
νεκρών ή η διαφορετική μεταχείριση των 
νεκρών σε διαδοχικά στρώματα (π.χ. 
αδιατάρακτη ταφή, οστεοφυλάκιο).

1 2

3 4

5

1 2

3 4

5 6

7
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Περισσότερη τεκμηρίωση

Μόλις αποκαλυφθούν τα σκελετικά 
κατάλοιπα ανά στρωματογραφικό 
επίπεδο, θα πρέπει να αποτυπωθούν 
σε σχέδια, να φωτογραφηθούν και 
να τεκμηριωθούν με σημειώσεις 
πριν από την περισυλλογή τους. 
Φωτογραφίες θα πρέπει να ληφθούν 
από το συνολικό στρώμα, αλλά και 
κοντινές από επιμέρους οστά. Αν 
υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, ο 
τάφος μπορεί να τεκμηριωθεί με 
τρισδιάστατη σάρωση λέιζερ ή 
φωτογραμμετρία.

Περισυλλογή οστών

Τα σκελετικά κατάλοιπα θα 
πρέπει να περισυλλεγούν από την 
ανασκαφή το συντομότερο δυνατό 
μετά την αποκάλυψή τους. Τα 
οστά θα πρέπει να τοποθετηθούν 
σε πλαστικές σακούλες και το 
περιεχόμενο κάθε σακούλας θα 
πρέπει να καταγράφεται με μόνιμο 
μελάνι. Οι σακούλες πρέπει αρχικά 
να αφήνονται ανοιχτές, έτσι ώστε 
να μην παγιδεύεται υγρασία μέσα. 

Στο εργαστήριο

Βασικές οδηγίες για τον καθαρισμό και την 
αποθήκευση σκελετικών καταλοίπων

Καθαρισμός:
• Πλένουμε απαλά με χλιαρό ή κρύο νερό.
• Κοσκινίζουμε τυχόν υπολείμματα 

χώματος για να εντοπίσουμε μικρά οστά 
ή θραύσματα οστών.

• Αφήνουμε τα οστά να στεγνώσουν με 
φυσικό τρόπο και όχι με άμεση έκθεση 
στο φως του ήλιου.

• Εάν δεν μπορούμε να πλύνουμε τα οστά, 
τα καθαρίζουμε με μια μαλακή βούρτσα.

Αποθήκευση:
• Τοποθετούμε τα οστά σε 

πλαστικές σακούλες ανά 
ανατομική περιοχή.

• Τοποθετούμε τις σακούλες μέσα 
σε χαρτόκουτα.

• Τοποθετούμε επένδυση (π.χ. 
αεροπλάστ) στο κάτω μέρος 
των κουτιών ή/και ανάμεσα 
σε διαφορετικές στρώσεις από 
σακούλες για πρόσθετη προστασία.

• Τα εύθραυστα κατάλοιπα μπορεί 
να απαιτούν συντήρηση, αλλά η 
χρήση σταθεροποιητών μπορεί να 
παρεμποδίσει μελλοντικές βιομοριακές 
και χημικές αναλύσεις.

Διαχωρισμός ανθρώπινων και ζωικών οστών

Συχνά ζώα μπορεί να θάφτηκαν μαζί με τους ανθρώπους, να 
θυσιάστηκαν ως μέρος της ταφικής τελετουργίας ή να κατέλη-
ξαν στον τάφο σε μεταγενέστερο στάδιο (π.χ. τρύπωσαν στον 
τάφο και πέθαναν εκεί). Έτσι, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε 
τα ανθρώπινα από τα ζωικά οστά πριν από οποιαδήποτε 
περαιτέρω ανάλυση. Ο απλούστερος τρόπος για να γίνει αυτό 
είναι μέσω της μορφολογικής μελέτης των οστών. Οι διαφορές 
στην ανατομία του σκελετού μεταξύ ανθρώπων και άλλων 
ζώων είναι ατελείωτες. Στις εικόνες στα δεξιά, μπορείτε να δείτε 
πώς μοιάζει ο σκελετός της αγελάδας και του χοίρου!
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Το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε 
οστεοαρχαιολογική ανάλυση είναι 
η κατάρτιση ενός καταλόγου όλων 
των οστών και των δοντιών που 
έχουν διατηρηθεί. 

Μόλις γίνει η καταλογογράφηση, 
οι οστεοαρχαιολόγοι αρχίζουν να 
καταγράφουν διάφορες σκελετικές 
πληροφορίες, όπως περιγράφεται 

Καταλογογράφηση και συλλογή δεδομένων

στις προηγούμενες σελίδες αυτού του 
βιβλίου. Διαφορετικοί επιστήμονες 
και διαφορετικά εργαστήρια 
έχουν δημιουργήσει τα δικά τους 
πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων.

Ωστόσο, όλα χρησιμοποιούν σχεδόν 
τις ίδιες καλά καθιερωμένες μεθόδους 
για μορφολογική και μετρική 
ανάλυση.

Πολλές διαφορετικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τα 
αποτελέσματά τους συνδυάζονται για να επιτευχθεί μια τελική εκτίμηση.
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ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του βιβλίου. Ωστόσο, 
ελπίζουμε ότι είναι μόνο η αρχή στο ταξίδι σας 
για να μάθετε περισσότερα για την Αρχαιολογία 
με τα επιμέρους πεδία της και τις συναρπαστικές 
πληροφορίες που μπορεί να αποκαλύψει για το 
παρελθόν μας!

Υπάρχουν πολλές πηγές που μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε στο ταξίδι σας. Παρακάτω επισημαίνουμε 
ορισμένες από αυτές που διατίθενται δωρεάν.

Καλή εξερεύνηση!

Έφη & Mahmoud
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με δωρεάν πηγές για την αρχαιολογία για παιδιά

Η Λέσχη Νέων Αρχαιολόγων (Young Archaeologists’ Club), που υποστηρίζεται από 
το Συμβούλιο για τη Βρετανική Αρχαιολογία, παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά στο Ηνωμένο 
Βασίλειο να συμμετάσχουν σε ανασκαφές, να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους 
και να ασχοληθούν με την πειραματική αρχαιολογία. Παρέχονται επίσης δωρεάν 
δραστηριότητες στο σπίτι ή στην τάξη.  
https://www.yac-uk.org/things-to-do  
(τελευταία επίσκεψη 21/04/2022)

Η Εταιρεία Αμερικανικής Αρχαιολογίας (Society for American Archaeology) έχει 
δημιουργήσει διάφορες πηγές για τη διδασκαλία της αρχαιολογίας σε μαθητές, 
εστιάζοντας στις διαδικασίες σχηματισμού αρχαιολογικών θέσεων, στις ανασκαφικές 
μεθόδους, στις μεθόδους χρονολόγησης και στην τυπολογική ανάλυση αντικειμένων.  
https://www.saa.org/education-outreach/teaching-archaeology/teachingguidelines 
(τελευταία επίσκεψη 21/04/2022)

Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής (Archaeological Institute of America) έχει 
αναπτύξει εκπαιδευτικούς πόρους που καλύπτουν την ταφονομία, την τυπολογία και την 
ανασκαφή, καθώς και πιο συγκεκριμένα θέματα (π.χ. πολιτισμός των Αζτέκων, ελληνική 
αγγειογραφία). https://www.archaeological.org/programs/educators/  
(τελευταία επίσκεψη 21/04/2022)

Το Εθνικό Ταμείο Ανθρωπιστικών Σπουδών (National Endowment for the Humanities) 
προσφέρει δωρεάν σχέδια μαθημάτων, οδηγούς διδασκαλίας και πολυμέσα για την 
τέχνη, τον πολιτισμό, την ιστορία και τις κοινωνικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων 
θεμάτων για την αρχαιολογία (π.χ. αρχαίοι Αιγύπτιοι, Αζτέκοι και τέχνη Αβορίγινων της 
Αυστραλίας). https://edsitement.neh.gov/ (τελευταία επίσκεψη 21/04/2022)

Πολλά μουσεία παρέχουν οδηγούς διδασκαλίας γύρω από τις συλλογές τους, όπως το 
Μουσείο J. Paul Getty και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τα οποία έχουν σχεδιάσει 
μια σειρά από σχολικές δραστηριότητες για την αρχαία τέχνη.  
https://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/index.html; 
https://www.metmuseum.org/learn/educators (τελευταία επίσκεψη 21/04/2022). 

Ομοίως, μουσεία αρχαιολογίας, όπως το Μουσείο του Λονδίνου και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, έχουν ετοιμάσει πακέτα δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές 
να πετύχουν μια διαδραστική κατανόηση του παρελθόντος.  
https://www.museumoflondon.org.uk/application/files/5215/9618/8932/lr-primary-
schools-misc-prehistory-archaeology-activity-pack-ks2.pdf; https://www.amth.gr/
education/ekpaideytiko-yliko (τελευταία επίσκεψη 21/04/2022)

Ο ιστότοπος Archeurope Educational Resources προσφέρει υλικό (κυρίως 
συνδέσμους για άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες) για διαφορετικές χρονικές περιόδους σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. http://archeurope.info/ (τελευταία επίσκεψη 21/04/2022)

Η Υπηρεσία Δεδομένων Αρχαιολογίας (Archaeology Data Service) και η Αρχαιολογία 
Διαδικτύου (Internet Archaeology) φιλοξενούν αρχεία και δημοσιεύσεις που αποτελούν 
χρήσιμες πηγές για εκπαιδευτικούς και μαθητές. https://archaeologydataservice.
ac.uk/learning/schoolsResources.xhtml (τελευταία επίσκεψη 21/04/2022)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ
με δραστηριότητες αρχαιολογίας για παιδιά

Harper Cassandra Rae. 2011. Beyond Artifacts: Teaching Archaeology in the 
Classroom. Florida Public Archaeology Network. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει πρακτικές 
δραστηριότητες για την αρχαιολογία με έμφαση στις μεθόδους πεδίου, την προϊστορική, 
ιστορική και υποβρύχια αρχαιολογία, με έμφαση στην περιοχή της Φλόριντα. https://
studylib.net/doc/8654957/beyond-artifacts---florida-public-archaeology-network 
(τελευταία επίσκεψη 21/04/2022)

Lytle Whitney and Vieyra Anne. 2012. Archaeology Tools for Teaching. Legacy: Hands 
on the Past. Center for Archaeological Research at the Department of Anthropology, 
University of Texas at San Antonio. Αυτό το βιβλίο περιέχει σχέδια μαθημάτων, οδηγούς 
δραστηριοτήτων, καθώς και λεξιλόγιο και λίστα πρόσθετων πηγών για τη διδασκαλία 
της αρχαιολογίας. Ένα μεγάλο μέρος του υλικού εστιάζεται στο Τέξας, αλλά πολλές 
δραστηριότητες καλύπτουν παγκόσμιες αρχαιολογικές πρακτικές.  
https://car.utsa.edu/CARLegacy/LegacyResources/TeachersResourcePacket.pdf 
(τελευταία επίσκεψη 21/04/2022)

Hawkins Nancy W. 1991. Classroom Archaeology: An Archaeology Activity Guide for 
Teachers, 3rd edition. Office of Cultural Development at the Louisiana State Department 
of Culture, Recreation, and Tourism. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει μια λίστα με χρήσιμες 
πηγές, δραστηριότητες και παιχνίδια, θεματικά επικεντρωμένα στη Λουιζιάνα, αν και 
ορισμένα έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. https://www.crt.state.la.us/dataprojects/
archaeology/activity_guides/outreach/booklets/ClassroomArch.pdf (τελευταία 
επίσκεψη 21/04/2022)
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Φωτογραφικό υλικό
p. 4-5: The Bachelor. Mexican art in the market. 
By user @m_mendez_ix
https://unsplash.com/photos/c64AB11j-po

p. 8: Crime scene. By user bluebudgie
https://pixabay.com/photos/crime-scene-
tapemagnifying-glass-3796391/

p. 20: Atlas. By userdimitrisvetsikas1969 
https://pixabay.com/photos/atlas-titan-world-
cyprus-ayianapa-1969922/

p. 21: Whale. Photograph by Katerina Stefi, 
courtesy of the Museum of Zoology of the 
University at Athens.

p. 23: Hands massage. By user andreas160578 
https://pixabay.com/photos/hands-massage-
treatment-fingers-1327811/

Human and ape hand. By user JosieLapczynski 
https://pixabay.com/photos/ape-human-
hands-monkey-animalzoo-2180366/

p. 25: Ring tailed lemur. By userSoundfrau 
https://pixabay.com/photos/ringtailed-lemur-
monkey-lermuren-275508/

Earth. By user WikiImages
https://pixabay.com/photos/earth-blue-
planetglobe-space-11021/
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Mexican girl. By user RIGOYRBK
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Italian man. By user rottonara
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Sheep. By user SZier
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animals-4224903/

Moth. By user Illuvis
https://pixabay.com/photos/moth-
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p. 80: Egyptians carrying food. By user 
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p. 81: Wheat. By user Hans
https://pixabay.com/photos/wheat-field-
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Barley. By user Hans
https://pixabay.com/photos/barley-fieldbarley-
grain-8230/

p. 82: Salt harvesting. By user Quangpraha
https://pixabay.com/photos/saltharvesting-
vietnam-water-salt-3060093/

p. 86: Runner. By user KeithJJ
https://pixabay.com/photos/runner-
sprinterfemale-girl-1488271/

p. 87: Woman grinding. By user Fietzfotos
https://pixabay.com/photos/womanfood-
preparation-african-5935802/

p. 89: Sick woman. By user Mojpe
https://pixabay.com/photos/woman-
blowblowing-nose-hand-chief-698988/

p. 90: Roundworm egg. Photo by Anita Radini

Bacteria. By user geralt
https://pixabay.com/illustrations/bacteria-
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p. 92: Broken bone X-ray. By user Taokinesis
https://pixabay.com/photos/fracture-bone-
xray-skeleton-2333164/

Secondary tuberculosis in lungs and close-up 
view of Mycobacterium tuberculosis bacteria;  
Purchased from iStock-stock photo 
ID:949160140, standard license

Το Ινστιτούτο Κύπρου είναι ένα 
μη κερδοσκοπικό, ερευνητικό και 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, με ισχυρό 
επιστημονικό και τεχνολογικό 
προσανατολισμό και έμφαση στη 
διεπιστημονική έρευνα και τις διεθνείς 
συνεργασίες. Αποτελείται από τέσσερα 
εξειδικευμένα πολυεπιστημονικά 
ερευνητικά κέντρα, εκ των οποίων το 
συγκεκριμένο βιβλίο υπάγεται στις 
δραστηριότητες του Ερευνητικού 
Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας 
στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό. 
Το Ινστιτούτο Κύπρου διαθέτει 
πρωτοποριακές ερευνητικές 
υποδομές, πολλές από τις οποίες είναι 
μοναδικές στην Κύπρο και την περιοχή. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  
https://www.cyi.ac.cy/

Το Μουσείο Ζωολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ζωή 
160 περίπου ετών. Είναι το πρώτο 
και πληρέστερο του είδους του στην 
Ελλάδα. Από το 1858 μέχρι την Κατοχή 
αποτελούσε κέντρο μόρφωσης και 
ψυχαγωγίας του κοινού και ιδιαίτερα 
της νεολαίας. Μετά την Κατοχή 
έκλεισε και επαναλειτούργησε το 1991 
απευθυνόμενο κυρίως σε μαθητές. 
Σήμερα το Μουσείο δραστηριοποιείται 
στην έρευνα, την εκπαίδευση, την 
ενημέρωση του κοινού, τη διαχείριση 
συλλογών, αλλά και τη διοργάνωση 
συνεδρίων και ημερίδων, ενώ 
συνεχίζεται η προσπάθεια για τον 
εμπλουτισμό του και τον εκσυγχρονισμό 
του. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  
https://zoolmuseum.biol.uoa.gr/



Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Αρ. 811068. Επιπλέον, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
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ΟΣΤΕΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Τα οστά των προγόνων μας 
έχουν πολλά να πουν

Eυθυμία Νικήτα 
Mahmoud Mardini

Η Έφη (Ευθυμία) Νικήτα αποφάσισε να γίνει 
αρχαιολόγος γιατί ήθελε να μάθει περισσότερα για 
την αρχαία Ελλάδα. Αρχικά, ήλπιζε να γίνει ιστορικός, 
αλλά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε με τίποτα 
να μάθει αρχαία ελληνικά και δεν της άρεσε καθόλου 
να περνά ατελείωτες ώρες μέσα σε βιβλιοθήκες. 
Αντίθετα, οι ανασκαφές και οι εργαστηριακές 
αναλύσεις της ταίριαζαν πολύ καλύτερα! Επέλεξε 
να ειδικευτεί στην οστεοαρχαιολογία γιατί θέλει να 
δώσει φωνή στους ανθρώπους του παρελθόντος 
μέσα από την πιο άμεση απόδειξη της ύπαρξής τους…
τα οστά τους. Έχει εργαστεί ως οστεοαρχαιολόγος 
στο Μαρόκο, την Τυνησία, τη Λιβύη, την Ελλάδα και 
την Κύπρο και έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές 
εργασίες. Έχει σπουδαίους φοιτητές που κάνουν όλη 
τη σκληρή δουλειά ώστε εκείνη να μπορεί να διαθέσει 
το χρόνο της για να γράψει αυτό το βιβλίο!

Ο Mahmoud Mardini είναι ένας Λιβανέζος 
διδακτορικός φοιτητής που μελετά ανθρώπινα οστά 
από την αρχαία Φοινίκη. Χωρίς να γνωρίζει τί είναι 
η βιοαρχαιολογία, ο Mahmoud διοχέτευσε αρχικά 
το ενδιαφέρον του για τη βιολογία και τα οστά 
σπουδάζοντας Ιατρική για τρία χρόνια, μέχρι που 
παρακολούθησε ένα μάθημα αρχαιολογίας. Από εκεί 
και πέρα, άλλαξε αντικείμενο και δεν το μετάνιωσε! 
Από τότε, πηγαίνει από τη μια ανασκαφή στην 
άλλη σε όλο τον Λίβανο και εξερευνά πώς έζησαν 
και πέθαναν οι πρόγονοί μας αναλύοντας τα οστά 
τους. Όταν δεν βρίσκεται σε κάποια ανασκαφή ή 
στο εργαστήριο, ο Mahmoud περνάει τον χρόνο του 
συνεισφέροντας όποιες γνώσεις έχει στο ευρύ κοινό, 
όπως γίνεται σε αυτό το βιβλίο.




