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ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΣΤΑ 
Καθαρισμός και τακτοποίηση των οστών 

Την άνοιξη του 2008 (Μάρτιο-Απρίλιο), η κ. Ελευθερία Τσιχλή, 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΙΕΠ, ανέλαβε τον καθαρισμό των οστών με 
μαλακή βούρτσα και νερό. Ο καθαρισμός των οστών έγινε στο κέντρο Αιγαιακής 
Προϊστορίας Ανατολικής Κρήτης (ΙΝΣΤΑΠ). Στη συνέχεια, η Δρ Σεβαστή 
Τριανταφύλλου, Κέντρο Αιγαιακής Προϊστορίας του Πανεπιστημίου Sheffield, 
ανέλαβε την τακτοποίηση των διάσπαρτων οστών που προέρχονται από την 
ανασκαφή της βραχοσκεπής σύμφωνα με μεγάλες ανατομικές ενότητες:  
Οστά κρανίου (3 κλούβες), Άνω/Κάτω γνάθοι/δόντια (1 κλούβα), Κλείδα/Ωμοπλάτη (1 
κλούβα), Βραχιόνιο (1 κλούβα), Κερκίδα (1 κλούβα), Ωλένη (1 κλούβα), Οστά άκρου 
χεριού/ποδιού (1 κλούβα),  Σπόνδυλοι (1 κλούβα), Πλευρές (1 κλούβα), Οστά πυέλου 
(1 κλούβα), Μηριαίο (3 κλούβες), Κνήμη (2 κλούβες), Περόνη/Επιγονατίδα (1 
κλούβα), Αδιάγνωστα οστά (4 κλούβες). Η τακτοποίηση των οστών σε ανατομικές 
ενότητες θα διευκολύνει το επόμενο στάδιο της μελέτης που περιλαμβάνει τη 
λεπτομερή καταγραφή ανά οστό. 
 
Προκαταρκτικά αποτελέσματα (περίοδος μελέτης 2008) 

Η μελέτη των σκελετικών καταλοίπων που προέρχονται από διάσπαρτα και 
αναμοχλευμένα οστά προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για την διερεύνηση 
πρωτίστως αρχαιολογικών ερωτημάτων που σχετίζονται με τη μεταχείριση των 
νεκρών, τις πρακτικές που  συνδέονται με την ταφή, ανακομιδή αλλά και την 
πολλαπλή χρήση του χώρου. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την 
βιολογικές παραμέτρους του πληθυσμού όπως είναι ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων, 
ο προσδιορισμός των ηλικιακών κατηγοριών αλλά και του φύλου, τα επίπεδα υγείας 
οι διατροφικές συνήθειες αλλά και οι φυσικές δραστηριότητες. 
 Ζητήματα που θα διερευνηθούν εκτενώς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
μελέτης και τα οποία εν μέρει έχουν ελεγχτεί την άνοιξη του 2008 περιλαμβάνουν τα 
εξής: 

(1) Η παρουσία ή απουσία πρωτογενών ταφών ή αποθέσεων σε μερική ή ολική 
ανατομική διάρθρωση θα συμβάλλουν στη γνώση μας για τη μεταχείριση των 
νεκρών κατά τη διάρκεια ή μετά την πρωτογενή ταφή τους. Η προκαταρκτική 
μελέτη του σκελετικού υλικού καθώς και προσεκτική παρατήρηση του 
φωτογραφικού ανασκαφικού αρχείου συνηγορούν στην άποψη ότι τα 
σκελετικά κατάλοιπα της βραχοσκεπής είναι προϊόντα κυρίως δευτερογενούς 
μεταχείρισης των νεκρών. Ταφονομικοί παράγοντες που σχετίζονται κυρίως 
με το σοβαρό βαθμό θρυμματισμού των οστών συνιστούν τη μετακίνηση των 
σκελετικών καταλοίπων μετά την αποσάρκωση τους από τον αρχικό τόπο 
εναπόθεσης των νεκρών. 

(2)   Η επιλογή και ιδιαίτερη ταφική φροντίδα ή μη συγκεκριμένων κατηγοριών 
οστών όπως κρανίων ή μακρών οστών έναντι των βραχέων οστών των άκρων 



χεριών και ποδιών τα οποία συνήθως απουσιάζουν από δευτερογενείς 
αποθέσεις και ανακομιδές. Αυτού του είδους οι παρατηρήσεις γίνονται ακόμη 
πιο σημαντικές εάν αναλογιστεί κανείς πως το γειτονικό νεκροταφείο των 
τάφων σπιτιών (house tombs) είναι σε ταυτόχρονη χρήση ως πρωτογενής 
χώρος εναπόθεσης των νεκρών με τη βραχοσκεπή. Η προκαταρκτική μελέτη 
συνιστά πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη επιλογή ανατομικών ενοτήτων και πως 
οστά όλως των ανατομικών ομάδων ακόμη και σπόνδυλοι αλλά και πλευρές 
έχουν μεταφερθεί στο χώρο της βραχοσκεπής. 

(3) Η παρουσία συγκεκριμένων ή μη ηλικιακών κατηγοριών ή/και φύλων. Η 
προκαταρκτική μελέτη καταδεικνύει πως άτομα όλων των ηλικιακών 
κατηγοριών ακόμη και νεογνά αλλά και των δύο φύλων είχαν πρόσβαση στο 
χώρο της βραχοσκεπής. Η εικόνα αυτή συμφωνεί με την υπόθεση πως τα 
σκελετικά κατάλοιπα αντιπροσωπεύουν πιθανότατα ευρύτερες οικογένειες 
όπως είναι η συνήθεια και σε άλλα σύγχρονα σύνολα. 

(4)  Ο χαρακτήρας της εναπόθεσης των σκελετικών καταλοίπων, εάν δηλαδή 
αντιπροσωπεύουν ένα μοναδικό επεισόδιο καθαρίσματος ταφών ή πρόκειται 
για χώρο όπου η εναπόθεση των σκελετικών καταλοίπων αντιπροσωπεύει 
πολλαπλά επεισόδια. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση που έγινε κατά τη 
διάρκεια της ανασκαφής και παραπέμπει σε κάποιου είδους τελετής ενός 
Νεοανακτορικού συνόλου μιας σπονδικής πρόχου και ενός κωνικού κυπέλλου 
(Τσιποπούλου 2007) τα οποία βρέθηκαν σε ανασκαφική συνάφεια με 
αριστερό κάτω άκρο ανθρώπινου σκελετού σε ανατομική θέση (πύελος, 
μηριαίο, κνήμη, περόνη και άκρο πόδι). Ανάμεσα στα σκελετικά κατάλοιπα 
έντονη ήταν η παρουσία αρκετών οστών τα οποία είχαν εκτεθεί σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (Εικόνα 1), πρακτική ή οποία είναι γνωστή από άλλα 
προανακτορικά ταφικά σύνολα όπως είναι οι τάφοι της Μεσαράς, π.χ. οι 
θολωτοί τάφοι Α και Β, Μονή Οδηγήτριας (Τριανταφύλλου υπό εκτύπωση). 
Η παρουσία των καμένων αυτών οστών φαίνεται να συνδέεται με επεισόδια 
καθαρισμού του τάφου που γινόταν με την τοποθέτηση φωτιάς για 
συμβολικούς αλλά και πρακτικούς σκοπούς στο δάπεδο των τάφων ώστε να 
απολυμανθούν και επομένως κατά κάποιον τρόπο να προετοιμαστούν για την 
τοποθέτηση των καινούριων κάθε φορά νεκρών. Σημαντική είναι η εμφάνιση 
καμένων οστών σε εκτεταμένες περιοχές τις βραχοσκεπής και όχι σε 
συγκεκριμένες συγκεντρώσεις. Παράλληλα, βρέθηκε ανάμικτα με τα 
ανθρώπινα οστά και σημαντικός αριθμός οστών ζώων (69 μικρές σακούλες) 
τα οποία είναι σε συνάφεια με τα αρχαιολογικά στρώματα και δεν φαίνεται να 
έχουν εισχωρήσει στη βραχοσκεπή από εξωτερικούς παράγοντες π.χ. νερό, 
ζώα κλπ. Τα περισσότερα από τα οστά εκτός από μία περίπτωση δεν φέρουν 
ίχνη επίδρασης φωτιάς και η ερμηνεία τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε 
ζητήματα που αφορούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μνήμη των 
νεκρών.  

(5)  Τα  επίπεδα γενικής και στοματικής υγείας αλλά και ζητήματα διατροφής του 
πληθυσμού εν ζωή. Η προκαταρκτική μελέτη έδειξε παθήσεις που 
συναντώνται συχνά στους προϊστορικούς πληθυσμούς του Αιγαίου όπως είναι 



διαφορετικές διαβαθμίσεις αρθρίτιδας και σπονδυλαρθρίτιδας, χρόνια 
επουλωμένα τραύματα (Εικόνα 2) κυρίως σε πλευρές ενώ φαίνεται να 
υπάρχει γενικά μία χαμηλή συχνότητα τραυμάτων στο κρανίο, μη ειδικές 
φλεγμονές – κυρίως περιοστίτιδες στα κάτω άκρα – πορωτική υπερόστωση 
και cribra orbitalia (Εικόνα 3) που σχετίζονται με την παρουσία αναιμίας 
αλλά και τερηδόνα και απώλεια δοντιών εν ζωή. Σημαντική είναι η εύρεση 
ενός κρανίου ενήλικης γυναίκας με πιθανή κρανιακή παραμόρφωση (Εικόνα 
4-5). Οι κρανιακές παραμορφώσεις εμφανίζονται αρκετά συχνά σε 
πληθυσμούς της Νεολιθικής και της εποχής του Χαλκού στην Κύπρο αλλά η 
εμφάνιση τους στο Αιγαίο είναι περισσότερο σπάνια. Η ίδια γυναίκα φέρει 
ενδείξεις πιθανού τρυπανισμού στο κρανίο, πιθανής δηλαδή χειρουργικής 
επέμβασης μετά την οποία ωστόσο φαίνεται να πέθανε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. 

 
Προοπτικές της μελέτης για τα επόμενα χρόνια (2009-2011) 
Συστηματική καταγραφή των αναγνωρισμένων οστών (18 κλούβες) στα επόμενα 3 
χρόνια ως εξής: 

(Α) Μαρκάρισμα των οστών με μελάνι 
(Β) Αναγνώριση της ανατομικής πλευράς των ταυτισμένων οστών με σκοπό να 
προσδιοριστεί τελικά ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων που αποτέθηκαν στη 
βραχοσκεπή 
(Γ) Προσδιορισμός του φύλου βάσει μακροσκοπικής παρατήρησης 
συγκεκριμένων ανατομικών σημείων σε οστά του κρανίου και της πυέλου 
καθώς και μετρήσεων των μακρών οστών (Buikstra and Ubelaker 1994) 
(Δ) Προσδιορισμός της ηλικίας βάσει της μορφολογίας των οδοντικών και 
σκελετικών καταλοίπων (Buikstra and Ubelaker 1994) 
(Ε) Καταγραφή των παθολογικών αλλοιώσεων 
(Ζ) Καταγραφή των ταφονομικών στοιχείων 
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Εικόνα 1: Οστό που φέρει ίχνη επίδρασης χαμηλής φωτιάς  
 

 
Εικόνα 2: Μακρό οστό με ίχνη χρόνιας επούλωσης μετά από τραύμα  



 
Εικόνα 3: Αριστερός οφθαλμικός κόγχος με cribra orbitalia 
 

 
Εικόνα 4: Κρανίο με τεχνητή παραμόρφωση και πιθανό τρυπανισμό (άνω όψη)  
 



 

 
 Εικόνα 5: Κρανίο με τεχνητή παραμόρφωση (πλευρική όψη, Δεξιά πλευρά) 
 
 


