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Η δικαστική ανθρωπολογία γοητεύει όχι μόνο όσους εντάσσονται στο 
επιστημονικό της πεδίο, αλλά και εκείνους που έρχονται για πρώτη φορά 
σε επαφή με τον εν λόγω επιστημονικό κλάδο. Η εξέταση σκελετικού υλι-
κού στο πλαίσιο της δικαστικής ανθρωπολογίας αποτελεί ένα επιστημονι-
κό πεδίο το οποίο δεν είναι αρκούντως γνωστό στις αστυνομικές αρχές ή 
στο ευρύ κοινό. Συνεπώς, στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η συνοπτική 
εξέταση των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι δικαστικοί ανθρωπολόγοι για 
την εξέταση ανθρώπινου σκελετικού υλικού. Ειδικότερα, ο συγγραφέας 
επιδιώκει να περιγράψει επαρκώς όλα τα στάδια της ανθρωπολογικής δι-
ερεύνησης, έτσι ώστε να κατανοηθεί με σαφήνεια το γνωστικό αντικείμενο 
της δικαστικής ανθρωπολογίας. Μολονότι το παρόν βιβλίο δεν καθιστά 
κάποιον ειδικό στη δικαστική ανθρωπολογία, μετά τη μελέτη του εν λόγω 
πονήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τα ζητήματα που 
μπορούν να επιλυθούν κατά την εξέταση ανθρώπινου σκελετικού υλι-
κού.

ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1  •  Η εξέταση του σκελετού του Francisco Pizarro

Το 1984 ο William R. Maples συμμετείχε στην ομάδα 
που εξέτασε τον σκελετό του Ισπανού κατακτητή 
των Ίνκας Francisco Pizarro. Ο Pizarro δολοφο
νήθηκε το 1541 από τον γιο ενός πολιτικού του 
αντιπάλου, ο οποίος θέλησε να τον εκδικηθεί θεω
ρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του πατέρα 
του, καθώς και για την απώλεια της γης του. Οι 
δολοφόνοι επιτέθηκαν στον Pizarro την ώρα που 
έτρωγε το κυριακάτικο γεύμα του, χρησιμοποιώντας 
τα ξίφη τους και πιθανότατα μια βαλλίστρα. Σύμφω
να με μαρτυρίες των συνωμοτών που ομολόγησαν, ο 
Pizarro τραυματίστηκε θανάσιμα στον τράχηλο από 
ξίφος και στη συνέχεια, καθώς το σώμα του έπεφτε 
στο έδαφος, δέχθηκε πολλαπλές πλήξεις από τα 
ξίφη των δολοφόνων του και πιθανόν εβλήθη από 
βαλλίστρα. Με την πάροδο των ετών, τα οστά του 
Pizarro έγιναν αντικείμενο εκταφής και επαναταφής 
σε αρκετές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα την εξαφά
νισή τους. Έκτοτε, πολλοί σκελετοί θεωρήθηκαν 
ότι ανήκαν στον κατακτητή του Περού, γεγονός 
που υποχρέωσε τους Περουβιανούς ιστορικούς να 
ζητήσουν τη συνδρομή του Maples και άλλων συν
αδέλφων του σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης των 
λειψάνων του.

Όταν ο Maples έφτασε στη Λίμα του Περού, του 
ζητήθηκε να εξετάσει το περιεχόμενο δύο κιβωτίων· 
το πρώτο κιβώτιο περιείχε συμφυρμένο σκελετι
κό υλικό που ανήκε σε παιδιά και ενήλικα άτομα, 
ενώ το δεύτερο περιείχε οστά και ένα μικρότερο 
μολύβδινο κιβώτιο, εντός του οποίου υπήρχε αν
θρώπινο κρανίο που έφερε πολλαπλές σκελετικές 
κακώσεις. Από την εξέταση του σκελετικού υλικού 

ο Maples αποφάνθηκε ότι το κρανίο του μολύβδι
νου κιβωτίου ανήκε σε έναν από τους σκελετούς 
που ανευρέθηκαν στο πρώτο κιβώτιο. Ο εν λόγω 
σκελετός ανήκε σε Λευκό άνδρα, ηλικίας άνω των 
60 ετών και ύψους 165175 cm. Το φύλο, η φυλε
τική καταγωγή, η ηλικία και το ύψος του ατόμου 
ταυτίζονταν με τα στοιχεία που αφορούσαν στον 
Francisco Pizarro. Η εξέταση του σκελετού κατέ
δειξε την ύπαρξη πολλαπλών κακώσεων από τέμνον 
όργανο στο κρανίο, στη σπονδυλική στήλη και στα 
δύο βραχιόνια οστά. Η πλειονότητα των κακώσεων 
εντοπιζόταν στο κρανίο και στην αυχενική μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης, γεγονός που συμφωνούσε 
και με την περιγραφή της δολοφονίας του Pizarro 
από τους συνωμότες. Η ανεύρεση ίχνους τομής από 
αμφίστομο όργανο (πιθανότατα ξίφος) στη δεξιά 
πλευρά του 1ου αυχενικού σπονδύλου μαρτυρούσε 
ότι το άτομο είχε πληγεί στη δεξιά πλευρά του τρα
χήλου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη διατομή 
της δεξιάς σπονδυλικής αρτηρίας. Το κρανίο έφερε 
κάκωση στον αριστερό οφθαλμικό κόγχο που είχε 
προκληθεί από νύσσον όργανο, το οποίο είχε εξέλθει 
από το έξω τοίχωμά του. Επίσης, ένα τέμνον όργανο 
με λεπτή λεπίδα φαίνεται ότι είχε εισέλθει στον τρά
χηλο και στη συνέχεια στην κρανιακή κοιλότητα του 
θύματος· η μορφολογία της κάκωσης μαρτυρούσε 
τη συστροφή της λεπίδας, η οποία φαίνεται ότι είχε 
ενεργήσει δύο φορές. Τα βασικά βιολογικά γνωρί
σματα του σκελετού και οι ανευρεθείσες κακώσεις, 
οι οποίες συνέπιπταν με τις αναφορές για τον θάνα
το του Pizarro, επέτρεψαν τελικά την ταυτοποίηση 
του κατακτητή του Περού.
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Ιστορική αναδρομή
Ο Thomas Dwight (1843-1911) θεωρείται ο «πατέρας» της δικαστικής αν-
θρωπολογίας στις Η.Π.Α. για το καινοτόμο έργο του πάνω στην ιατρο-
δικαστική σημασία του ανθρώπινου σκελετού (Stewart, 1979). Ο Dwight 
(Εικόνα 1.1) ήταν ο πρώτος που συνέγραψε μελέτες και έδωσε διαλέξεις με 
θέμα την ταυτοποίηση του ανθρώπινου σκελετού. Κατά τη διάρκεια της 
ζωής του, ανέπτυξε μεθόδους για τον καθορισμό του φύλου, της ηλικίας 
και του αναστήματος από το στέρνο· επίσης, εκτίμησε το ανάστημα χωρίς 
τη χρήση των μακρών οστών των άκρων, την ηλικία από τον βαθμό συ-

νοστέωσης των ραφών του κρανίου, καθώς και το 
φύλο από τις αρθρώσεις των μακρών οστών. Οι ερ-
γασίες του αποτελούν τις πρώτες μελέτες στις οποίες 
γίνεται εφαρμογή των γνώσεων που αποκομίστηκαν 
από τη σπουδή του ανθρώπινου σκελετού για την 
επίλυση δικαστικών ζητημάτων στις Η.Π.Α.

Από το σημείο αυτό, αρχίζει η αργή εξέλιξη της 
αμερικανικής δικαστικής ανθρωπολογίας, που οδή-
γησε, χάρη στην προσπάθεια πολλών μελετητών, 
στη δημιουργία ενός νέου επιστημονικού κλάδου 
της φυσικής ανθρωπολογίας. Πολλά ιστορικά στοι-
χεία που αφορούν στην εξέλιξη του κλάδου είναι 
διαθέσιμα στην επιστημονική βιβλιογραφία (Stew-
art, 1979· Snow, 1982), αλλά και σε εκλαϊκευμένη 
μορφή (Joyce και Stover, 1991· Ubelaker και Scam-
mell, 1992· Maples και Browning, 1994). Οι αναγνώ-
στες που ενδιαφέρονται περαιτέρω για την ιστορία 
της νέας επιστήμης ενθαρρύνονται να μελετήσουν 
τις παραπάνω πηγές. Η συζήτηση που ακολουθεί 
βασίζεται σε βιβλίο του T. Dale Stewart (1979) και 
σε πηγές άλλων μελετητών. Επειδή η ιστορία της 
δικαστικής ανθρωπολογίας διαιρείται στην πρώιμη, 
στην περίοδο εδραίωσης και στη σύγχρονη περίοδο 
(Ubelaker και Scammel, 1992), η καθεμία από αυτές 
θα εξεταστεί χωριστά παρακάτω.

Πρώιμη περίοδος: 1800 έως 1938
Παρ’ όλο που ο Thomas Dwight φέρεται ως ο ιδρυ-

τής της αμερικανικής δικαστικής ανθρωπολογίας, αφετηρία για την ανά-
πτυξη της εν λόγω επιστήμης στις Η.Π.Α. απετέλεσε η δολοφονία Parkman 
το 1849 (Maples και Browning, 1994), όπου για πρώτη φορά δύο ανατό-
μοι κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιεί 
σήμερα η δικαστική ανθρωπολογία. Το 1849 οι Oliver Wendell Holmes 
και Jeffries Wyman, καθηγητές της ανατομικής στο Πανεπιστήμιο του 
Harvard, κλήθηκαν να διερευνήσουν τον θάνατο του δόκτορος George 
Parkman. Ο διαπρεπής ιατρός φαίνεται ότι δολοφονήθηκε από τον κα-
θηγητή της χημείας στο Πανεπιστήμιο του Harvard John W. Webster. Ο 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1 Thomas Dwight, ο πα
τέρας της αμερικανικής δικαστικής αν
θρωπολογίας.
(Φωτ. Julie R. Angel· ανατύπωση από Thom
as Dwight, M.D., L.L.D., John Warren, The 
Anatomical Record, Copyright © 1911· ανα
παραχθείσα με την άδεια του εκδοτικού οί
κου WileyLiss, Inc., θυγατρική εταιρεία του 
εκδοτικού οίκου John Wiley & Sons, Inc.)
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παρά το ότι εμφανίζει και κάποια άρρενα μορφολογικά γνωρίσματα. Τα 
διαγράμματα εύρους παριστάνουν το εύρος πολλαπλών εκτιμήσεων –π.χ., 
ηλικιακό εύρος– με σκοπό την εξαγωγή κάποιου συμπεράσματος. Οι δεί-
κτες εκφράζουν την αριθμητική σχέση δύο μετρήσεων που λαμβάνονται 
κατά τη μελέτη των γνωρισμάτων ενός ανατομικού σχηματισμού (π.χ., 
εύρος στομίου ρινικής κοιλότητας), έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή 
του μεταξύ ατόμων διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.

Οι δύο τελευταίες μέθοδοι προέρχονται από τη στατιστική. Η ανάλυση 
διάκρισης αποτελεί στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται, όπως και 
οι δείκτες, για τη μελέτη της αριθμητικής έκφρασης διαφόρων μορφο-
λογικών γνωρισμάτων, επιτρέποντας ωστόσο και τη χρήση πολλαπλών 
μετρήσεων. Η στατιστική εξάρτηση αποτελεί μέθοδο κατά την οποία η 
τιμή ενός χαρακτηριστικού (π.χ., ανάστημα) υπολογίζεται από τις τιμές 
άλλων χαρακτηριστικών (π.χ., από το μήκος των μακρών οστών). Οι εν 
λόγω μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων εξετάζονται αναλυτικά παρακάτω, 
καθώς χρησιμοποιούνται ευρέως στη δικαστική ανθρωπολογία.

Πίνακες αποφάσεων. Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο δικαστικός ανθρωπολόγος είναι η εκτίμηση ενός χαρακτη-
ριστικού από μια σειρά διφορούμενων σκελετικών γνωρισμάτων. Παρα-
δείγματος χάριν, κατά την εξέταση των γνωρισμάτων που σχετίζονται με 
το φύλο, ορισμένοι σκελετοί μπορεί να φέρουν άρρενα και θήλεα χαρακτη-
ριστικά. Οι πίνακες αποφάσεων συνιστούν την πιο απλή μέθοδο για την 
αξιολόγηση διφορούμενων σκελετικών γνωρισμάτων. Κατά την εφαρμογή 
της μεθόδου, η κάθε επιλογή εισάγεται σε μια στήλη, όπου καταχωρίζο-
νται όλα τα γνωρίσματά της. Ο ανθρωπολόγος επιλέγει τα γνωρίσματα 

ΕΙΚΟΝΑ 1.6 Μέτρηση ανθρώπινου βραχιόνιου οστού. Πολλαπλασιάζοντας το μήκος του επί 5 μπορεί να 
εκτιμηθεί κατά προσέγγιση το ύψος που είχε το άτομο εν ζωή.
(Φωτ. Julie R. Angel)
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της κάθε στήλης που ταιριάζουν με τα γνωρίσματα που παρατηρεί στον 
σκελετό· η στήλη με τα περισσότερα επιλεγέντα γνωρίσματα αποτελεί την 
επιλογή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι σωστή.

Παραδείγματος χάριν, έστω ότι ζητείται από έναν δικαστικό ανθρωπο-
λόγο να εκτιμήσει εάν ένας σκελετός είναι πρόσφατος ή παλαιός. Όπως θα 
αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην αξιολόγηση 
ορισμένων γνωρισμάτων που παρατηρούνται στα οστά. Τα εν λόγω γνω-
ρίσματα παρατίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1.1, ενώ οι δύο επι-
λογές (πρόσφατο ή παλαιό οστό) στις επόμενες στήλες. Στην κάθε στήλη, 
παρατίθενται τα γνωρίσματα που είναι χαρακτηριστικά της κάθε επιλο-
γής. Έτσι, τα οστά των πρόσφατων σκελετών είναι συνήθως ανοικτόχρωμα, 
σε αντίθεση με τα παλαιά οστά που είναι –κατά κανόνα– σκουρόχρωμα 
λόγω της έκθεσής τους στο έδαφος όπου ήταν ενταφιασμένα. Ομοίως, η 
επιφανειακή υφή του πρόσφατου οστού είναι πιο λεία σε σχέση με αυτήν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Πίνακας αποφάσεως για τη διάκριση  
παλαιών – πρόσφατων οστών 

Παλαιό οστό Πρόσφατο οστό

Χροιά Σκουρόχρωμη Ανοικτόχρωμη

Υφή Αδρή Λεία

Βαθμός ενυδάτωσης Ξηρό Νωπό

Βάρος Ελαφρύ Βαρύ

Ακεραιότητα Κατακερματισμένο Ακέραιο

Σύσταση Εύθρυπτη Συμπαγής

Μαλακά μόρια Όχι Ναι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Πίνακας αποφάσεως για τη διάκριση  
παλαιών – πρόσφατων οστών (παράδειγμα)

Παλαιό οστό Πρόσφατο οστό

Χροιά Σκουρόχρωμη Ανοικτόχρωμη

Υφή Αδρή Λεία

Βαθμός ενυδάτωσης Ξηρό Νωπό

Βάρος Ελαφρύ Βαρύ

Ακεραιότητα Κατακερματισμένο Ακέραιο

Σύσταση Εύθρυπτη Συμπαγής

Μαλακά μόρια Όχι Ναι
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εύκολα. Εκτός από την κάτω γνάθο, 
τα οστά αυτά συναρθρώνονται με 
ραφές, έτσι ώστε να περιορίζεται η 
κίνηση μεταξύ τους. Επειδή αποτε-
λεί τον πιο μελετημένο ανατομικό 
σχηματισμό του σκελετού, το κρα-
νίο εξετάζεται σε τέσσερεις ενότη-
τες. Η πρώτη ενότητα ασχολείται με 
τα κρανιακά οστά και τα ιδιαίτερα 
μορφολογικά γνωρίσματα της έξω 
επιφάνειάς τους. Στη δεύτερη ενότη-
τα εξετάζονται οι ραφές του κρανίου 
και στην τρίτη τα κρανιομετρικά ση-
μεία. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται 
ιδιαίτερη μνεία στους κόλπους των 
κρανιακών οστών, λόγω της ιδιαίτε-
ρης αξίας τους στον καθορισμό της 
ταυτότητας του ατόμου.

Οστά. Στην Εικόνα 2.2α απεικο-
νίζεται η πρόσθια επιφάνεια του 
κρανίου, όπου διακρίνονται το με-
τωπιαίο και τα οστά του προσωπι-
κού κρανίου. Το μετωπιαίο οστό 
σχηματίζει το πρόσθιο τοίχωμα της 
κρανιακής κοιλότητας, καθώς και το 
άνω τοίχωμα (οροφή) των οφθαλμι-
κών κόγχων. Πάνω από τους οφθαλ-
μικούς κόγχους διακρίνονται τα 
υπερόφρυα τόξα, που στα άρρενα 
άτομα είναι πιο εκσεσημασμένα. Το 
μετωπιαίο συνδέεται προς τα κάτω 
με τα ζυγωματικά οστά, τα οποία 
σχηματίζουν το έξω τοίχωμα των 
οφθαλμικών κόγχων, ενώ η άνω 
γνάθος σχηματίζει το κάτω τοίχωμά 
τους (έδαφος). Η άνω γνάθος απο-
τελείται από δύο ημιμόρια και συν-

δέεται προς τα έξω με τα ζυγωματικά και προς τα έσω με τα ρινικά οστά 
που σχηματίζουν τη ράχη της ρινός. Εντός του κύτους της ρινικής κοιλό-
τητας διακρίνονται οι κάτω ρινικές κόγχες, που αποτελούν το σκελετικό 
υπόστρωμα τμήματος του οσφρητικού βλεννογόνου. Η ύνιδα αποτελεί 
οστό που είναι κάθετα διατεταγμένο στη ρινική κοιλότητα, χωρίζοντας το 
οπίσθιο στόμιό της σε δύο τμήματα (ρινικές χοάνες). Τέλος, η κάτω γνάθος 
έρχεται σε επαφή με την άνω γνάθο μέσω των δύο οδοντικών φραγμών.

Στην Εικόνα 2.3 απεικονίζεται η πλάγια επιφάνεια του κρανίου, όπου 
διακρίνονται τα οστά που σχηματίζουν την κρανιακή κοιλότητα. Το δα-

ΕΙΚΟΝΑ 2.1 Σχηματική απεικόνιση των κυριότερων οστών 
του ανθρώπινου σκελετού.

Κρανίο

Αυχενικοί σπόνδυλοι

Θωρακικοί 
σπόνδυλοι

Οσφυϊκοί  
σπόνδυλοι

Ανώνυμο οστό

Ιερό οστό

Κόκκυγας
Καρπιαία 
οστά

Φάλαγγες

Μετακάρπια

Μηριαίο οστό

Επιγονατίδα

Κνήμη

Περόνη

Φάλαγγες

Ταρσιαία  
οστά
Μετατάρσια

Άνω 
γνάθος
Κάτω γνάθος
Στέρνο
Κλείδα

Ωμοπλάτη

Πλευρές
Βραχιόνιο  
οστό

Κερκίδα

Ωλένη
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κρυϊκό οστό, που φέρει κάθετη ακρολοφία (δακρυϊκή), καθώς και τμήμα 
του ηθμοειδούς οστού σχηματίζουν το έσω τοίχωμα κάθε οφθαλμικού 
κόγχου. Επίσης, διακρίνεται τμήμα του μετωπιαίου το οποίο συνδέεται 
προς τα πίσω με τα βρεγματικά οστά. Πίσω από τα βρεγματικά οστά βρί-
σκεται το ινιακό οστό, το οποίο συμμετέχει στον σχηματισμό τμήματος του 
θόλου και της βάσης του κρανίου. Εξετάζοντας την οπίσθια επιφάνεια του 
κρανίου (Εικόνα 2.2β), διακρίνεται η κογχική μοίρα του ινιακού οστού 
και οι αυχενικές γραμμές του. Τα κροταφικά οστά σχηματίζουν το κα-
τώτερο τμήμα της κρανιακής κοιλότητας (Εικόνα 2.3)· τα πιο σημαντικά 
μορφολογικά τους γνωρίσματα αποτελούν ο έξω ακουστικός πόρος, η 
μαστοειδής απόφυση, η λεπιδοειδής μοίρα του κροταφικού οστού και η 
βελονοειδής απόφυση. Τα κροταφικά οστά συνδέονται προς τα εμπρός 
με το σφηνοειδές οστό, οι μείζονες πτέρυγες του οποίου συνδέονται με 
το κροταφικό και το ζυγωματικό οστό. Τέλος, η κάτω γνάθος αρθρώνεται 
με τα κροταφικά οστά σχηματίζοντας την κροταφογναθική διάρθρωση. 
Η κάτω γνάθος αποτελεί το μοναδικό οστό του κρανίου που παρουσιάζει 
ευδιάκριτη κινητικότητα.

Η κάτω επιφάνεια και ο θόλος του κρανίου απεικονίζονται στην Εικόνα 
2.4. Στην κάτω επιφάνεια του κρανίου διακρίνονται τμήμα του ινιακού, 
των κροταφικών και του σφηνοειδούς οστού. Σημαντικά μορφολογικά 

ΕΙΚΟΝΑ 2.2 (α) Πρόσθια και (β) οπίσθια άποψη του ανθρώπινου κρανίου.
(Φωτ. Julie R. Angel. State of New Mexico, Office of the Medical Investigator)
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ΕΙΚΟΝΑ 2.21 (α) Πρόσθια και (β) οπίσθια άποψη της ωμοπλάτης.
(Φωτ. Julie R. Angel)

που το καθιστά επιρρεπές στις πλήξεις με νύσσοντα όργανα, στα κατάγματα 
και στις μεταθανάτιες κακώσεις.

Επίσης, το άνω άκρο αποτελείται από το βραχιόνιο οστό, την ωλένη, 
την κερκίδα και τα οστά του άκρου χεριού. Το βραχιόνιο οστό αποτελεί 
το οστό του βραχίονα που αρθρώνεται προς τα άνω με την ωμοπλάτη 
(ωμογλήνη) και προς τα κάτω με την ωλένη (Εικόνα 2.22). Τα κυριότερα 
μορφολογικά του γνωρίσματα αποτελούν: η κεφαλή του βραχιονίου, που 
αρθρώνεται με την ωμογλήνη, το μείζον βραχιόνιο όγκωμα, το έλασσον 
βραχιόνιο όγκωμα, το δελτοειδές τράχυσμα, η τροχιλία και ο ωλεκρανι-
κός βόθρος. Ο ωλεκρανικός βόθρος υποδέχεται το ωλέκρανο της ωλένης, 
το οποίο εμποδίζει τη ραχιαία κάμψη του αγκώνα.

Η ωλένη αποτελεί το οστό που βρίσκεται στην έσω πλευρά του αντιβραχί-
ου (Εικόνα 2.23α) όταν ο σκελετός έχει τοποθετηθεί σε ανατομική διάταξη. Το 
ωλέκρανο της ωλένης αρθρώνεται προς τα άνω με την τροχιλία του βραχιο-
νίου, ενώ η στυλοειδής απόφυση της κεφαλής στρέφεται προς τον καρπό.

Η κερκίδα είναι το οστό που βρίσκεται στην έξω πλευρά του αντιβρα-
χίου όταν ο σκελετός βρίσκεται σε ανατομική διάταξη (Εικόνα 2.23β). Η 
κεφαλή της κερκίδας αρθρώνεται προς τα έσω με την κερκιδική εντομή 
της ωλένης και προς τα άνω με την τροχιλία του βραχιονίου. Η στυλοει-
δής απόφυση της κερκίδας στρέφεται επίσης προς τον καρπό· επί τα εντός 
υπάρχει η ωλένια εντομή για την άρθρωση με την κεφαλή της ωλένης. 

(α) (β)

Ωμοπλατιαία άκανθαΑκρώμιο

Κορακοειδής 
απόφυση

Ωμογλήνη

Πρόσθια  
επιφάνεια
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ΕΙΚΟΝΑ 2.22 (α) Πρόσθια και 
(β) οπίσθια άποψη του βραχιονίου.
(Φωτ. Julie R. Angel)

Κάτω από την κεφαλή της κερκίδας διακρίνεται το κερκιδικό όγκωμα, 
όπου καταφύεται ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς.

Ο σκελετός τού άκρου χεριού αποτελείται από τα καρπιαία οστά, τα μετα-
κάρπια και τα οστά των δακτύλων (φάλαγγες) (Εικόνα 2.24). Το κάθε άκρο 
χέρι αποτελείται από 27 συνολικά οστά και συγκεκριμένα από 8 καρπιαία, 
5 μετακάρπια και 14 φάλαγγες.

Κάτω άκρα. Η πύελος (Εικόνα 2.25) αποτελείται από τέσσερα οστά: τα 
δύο ανώνυμα οστά, το ιερό οστό και τον κόκκυγα. Κάθε ανώνυμο οστό 
σχηματίζεται από τρία επί μέρους οστά (Εικόνα 2.26): το λαγόνιο, το ισχι-
ακό και το ηβικό οστό. Στην Εικόνα 2.27 απεικονίζονται τα πιο σημαντικά 
μορφολογικά γνωρίσματα του οστού: η μείζων ισχιακή εντομή –σχημα-
τίζεται από το προέχον οπίσθιο τμήμα του λαγονίου–, η ηβική σύμφυση 
–αποτελεί το σημείο συνένωσης των ηβικών οστών– και η κοτύλη, στην 
οποία αρθρώνεται η κεφαλή του μηριαίου οστού. Στο οπίσθιο και άνω 
τμήμα της έσω επιφάνειας του λαγονίου βρίσκεται η ωτοειδής επιφά-
νεια. Η ωτοειδής επιφάνεια και η ηβική σύμφυση υπόκεινται σε συνεχείς 
μεταβολές με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που τις καθιστά χρήσιμες 
για την εκτίμηση της ηλικίας. Ένα ακόμη μορφολογικό γνώρισμα απο-

(α) (β)
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ΕΙΚΟΝΑ 3.3 Οστά των κάτω άκρων ανθρώπινου βρέφους και ζώων της οικογένειας 
Canidae. (α) Μηριαίο ανθρώπινου βρέφους (δεξιά) και κογιότ (Canis latrans) (αριστερά). 
(β) Κνήμη ανθρώπινου βρέφους (αριστερά) και αλεπούς (Vulpes macrotis) (δεξιά).
(Φωτ. Julie R. Angel. University of New Mexico, Museum of Southwestern Biology)

EIKONA 3.2 Ωλένη και κερκίδα (α) ανθρώπινου βρέφους 
και (β) αλεπούς (Vulpes macrotis).
(Φωτ. Julie R. Angel. University of New Mexico, Museum of 
Southwestern Biology)

(α) (β)

(α) (β)
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και τα αντίστοιχα οστά μιας ενήλικης αλεπούς και 
ενός κογιότ (Canis latrans). Παρ’ όλο που τα πα-
ραπάνω οστά έχουν περίπου το ίδιο μήκος, η μη 
συνοστέωση των επιφύσεων στα οστά του βρέφους 
επιτρέπει τη διάκρισή τους από τα οστά των δύο 
ζώων. Ομοίως, στην Εικόνα 3.4 συγκρίνονται οι 
δεξιές πλευρές βρεφικού σκελετού με τις πλευρές 
του κογιότ· η μη συνοστέωση των δευτερογενών 
πυρήνων οστέωσης, καθώς και η εκσεσημασμένη 
κυρτότητα των πλευρών του βρέφους επιτρέπουν 
τη διάκρισή τους από τις πλευρές του ζώου. Στην 
Εικόνα 3.5 απεικονίζεται το ανώνυμο οστό ενός 
βρέφους και μιας αλεπούς· στο βρέφος το οστό 
σχηματίζεται από το λαγόνιο, το ισχιακό και το 
ηβικό οστό, ενώ στην αλεπού παρατηρείται πλή-
ρης συνοστέωση των οστών, οι γραμμές συνένωσης 
των οποίων μόλις που διακρίνονται.

Μορφολογικές διαφορές
Η αξιολόγηση των μορφολογικών διαφορών με-
ταξύ ανθρώπινων και ζωικών οστών αποτελεί 
την κύρια μέθοδο για τη διάκριση των οστών που 
έχουν το ίδιο μέγεθος. Δυστυχώς, ο προσδιορισμός 
της προέλευσης των οστών βάσει των μορφολογι-
κών τους γνωρισμάτων δυσχεραίνεται από τους 
παρακάτω παράγοντες. Ο σκελετός των θηλαστι-

κών, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, συνίσταται από τα ίδια 
οστά, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις. Έτσι, ο σκελετός των άκρων του 
ανθρώπου, της αγελάδας, του προβάτου, του ελαφιού, της αντιλόπης, του 
ταράνδου, της αρκούδας, καθώς και των σαρκοφάγων θηλαστικών των 
οικογενειών4 Canidae (σκύλοι, λύκοι) και Felidae (αιλουροειδή) συνί-
σταται από τα ίδια οστά. Συνεπώς, υπάρχουν λίγα οστά που απαντώνται 
μόνο στα ζώα (π.χ., οστό του πέους)5 ή που το μέγεθός τους μαρτυρεί 
την ανθρώπινη προέλευσή τους (π.χ., κλείδα). Επιπροσθέτως, ένας άλλος 
παράγοντας είναι ο μεγάλος αριθμός των σπονδυλοζώων, καθώς εκτός 
από τα προαναφερθέντα ζώα θα πρέπει να προστεθούν όλα τα υπόλοιπα 
θηλαστικά και επίσης τα πτηνά και τα ερπετά.

Ωστόσο, αποτελεί ευτύχημα το γεγονός ότι η πλειονότητα του ζωικού 
σκελετικού υλικού που αποστέλλεται για εξέταση ανήκει στα τετράποδα θη-
λαστικά, τα οστά των οποίων παρουσιάζουν πολλές μορφολογικές ομοιότητες 
μεταξύ τους λόγω της βάδισής τους. Η υιοθέτηση της τετράποδης βάδισης έχει 
ως αποτέλεσμα την παρουσία κοινών σκελετικών γνωρισμάτων μεταξύ μορ-
φολογικώς διαφορετικών ζώων, γεγονός που απλοποιεί τον προσδιορισμό 

4 Ο όρος οικογένεια αποτελεί ταξινομική μονάδα της συστηματικής (Σ.τ.Μ.).
5 Απαντάται σε ορισμένα μαρσιπποφόρα θηλαστικά (Σ.τ.Μ.).

ΕΙΚΟΝΑ 3.4 Πλευρές ημιθωρακίου 
(α) ανθρώπινου βρέφους και (β) κογιότ 
(Canis latrans).
(Φωτ. Julie R. Angel. University of New 
Mexico, Museum of Southwestern Biology)

(α) (β)
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ΕΙΚΟΝΑ 3.9 Ιερό οστό (α) ανθρώπου και (β) προβάτου (Ovis canadensis).
(Φωτ. Julie R. Angel. University of New Mexico, Museum of Southwestern Biology)

ΕΙΚΟΝΑ 3.10 (α) Ανθρώπινες πλευρές (δεξιά) και πλευρές προβάτου (Ovis canadensis). (β) Στέρνο ανθρώπου 
(αριστερά) και προβάτου (Ovis canadensis).
(Φωτ. Julie R. Angel. University of New Mexico, Museum of Southwestern Biology)

(α) (β)

(α) (β)



Αναγνωρίζοντας το σκελετικό υλικό δικαστικού ενδιαφέροντος    73

τετράποδων ζώων· συνίστανται από τα ίδια οστά, 
με διαφορετική όμως διάταξη. Στην ενότητα αυτή, 
περιγράφονται όλα τα οστά που συνιστούν τον 
σκελετό των άκρων, έτσι ώστε να γίνουν προφανείς 
οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ανθρώπινων - 
ζωικών οστών.

Στην Εικόνα 3.11 διακρίνεται η πρόσθια και η 
οπίσθια (ραχιαία) επιφάνεια της ωμοπλάτης του 
ανθρώπου και του προβάτου. Παρά το τριγωνικό 
τους σχήμα, στο πρόβατο το έσω χείλος της ωμο-
πλάτης βρίσκεται μακρύτερα από την ωμογλήνη, 
ενώ στον άνθρωπο το εν λόγω ανατομικό γνώρισμα 
εντοπίζεται πλησίον της άνω γωνίας του οστού. 
Στην Εικόνα 3.12α συγκρίνεται το βραχιόνιο οστό 
του ανθρώπου με το βραχιόνιο του ελαφιού, του 
προβάτου, της αγελάδας και της άλκης6. Παρατη-
ρείται ότι το μείζον βραχιόνιο όγκωμα στο άνω 
άκρο του οστού των ζώων είναι ευμέγεθες και προ-
εξέχει πάνω από την κεφαλή, ενώ στον άνθρωπο 
είναι λιγότερο ανεπτυγμένο και εντοπίζεται χαμη-
λότερα. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η σιγμοειδής 
διάταξη του οστού στα τετράποδα ζώα (βλ. Εικόνα 
3.1) σε σχέση με το πιο ευθυτενές βραχιόνιο οστό 
του ανθρώπου. Στην Εικόνα 3.12β απεικονίζονται 
η ωλένη και η κερκίδα του ανθρώπου και των πα-
ραπάνω ζώων· διακρίνονται οι κύριες ανατομικές 
διαφορές των δύο οστών του ανθρώπου σε σχέση 
με τα αντίστοιχα οστά των ζώων. Τέλος, στην Ει-
κόνα 3.13 παρουσιάζονται τα καρπιαία οστά και 
τα μετακάρπια ή μεταπόδια των παραπάνω ζώων· 

λόγω των ευδιάκριτων μορφολογικών τους διαφορών σε σχέση με τα αντί-
στοιχα ανθρώπινα οστά, μια απλή εξέταση αρκεί για να αποφευχθεί η 
πιθανότητα να εκληφθούν λανθασμένα ως ανθρώπινα.

Με αφορμή την περιγραφή του σκελετού που συνιστά τα κάτω ή οπί-
σθια άκρα, στην Εικόνα 3.14 διακρίνεται το ανώνυμο οστό στον άνθρωπο 
και στην άλκη. Στον άνθρωπο το λαγόνιο οστό του εν λόγω ανατομικού 
σχηματισμού είναι βραχύ και ευρύ, ενώ στα τετράποδα ζώα πιο επίμηκες 
και στενό. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η διαφορά στο μέγεθος και στη 
μορφολογία του ηβικού και του ισχιακού οστού. Στην Εικόνα 3.15 συγκρί-
νεται η ανθρώπινη πύελος με την πύελο αγελάδας· παρατηρούνται ευδιά-
κριτες διαφορές όχι μόνο στο σχήμα των εμπλεκομένων οστών, αλλά και 
στη γενικότερη μορφολογία τους. Στην Εικόνα 3.16α διακρίνονται οι δια-
φορές μεταξύ του μηριαίου οστού των παραπάνω οπληφόρων θηλαστικών 
και του ανθρώπου· στα ζώα αυτά ο μείζων τροχαντήρας προεξέχει πάνω 

6 Μεγαλόσωμο ελάφι που απαντάται στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Βορείου Αμερικής (Σ.τ.Μ.).

ΕΙΚΟΝΑ 3.11 Πρόσθια και οπίσθια 
επιφάνεια ωμοπλάτης (α) ανθρώπου και 
(β) προβάτου (Ovis canadensis).
(Φωτ. Julie R. Angel. University of 
New Mexico, Albuquerque. Museum of 
Southwestern Biology)

(α) (β)
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Εκτός από τα οδοντικά ευρήματα, 
μια ποικιλία χειρουργικών εμφυτευ-
μάτων μπορεί να ανευρεθούν σε διά-
φορα σημεία του σκελετού, παρέχο-
ντας σημαντικές πληροφορίες όσον 
αφορά στην ηλικία των οστών. Αρ-
θροπλαστικές του ισχίου (βλ. Εικόνα 
3.23α), πλάκες οστεοσύνθεσης (Εικό-
να 3.23β) και άλλα ορθοπαιδικά εμ-
φυτεύματα μπορεί να ανευρεθούν στα 
οστά. Η παρουσία τους διευκολύνει 
την αναγνώριση των οστών δικαστι-
κού ενδιαφέροντος, καθώς μαρτυρούν 
τη σύγχρονη προέλευσή τους.

Προσωπικά αντικείμενα
Ο ενταφιασμός των νεκρών με ρού-
χα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα 
της κοινωνίας από την οποία προέρ-
χονται αποτελεί τη συνήθεια πολλών 
ανθρώπων (Pearson, 1999). Η πρακτι-
κή αυτή μπορεί να δώσει σημαντικές 
πληροφορίες όσον αφορά στη χρονο-
λόγηση των οστών, χάρη στην εξέλιξη 
της τεχνολογίας των τελευταίων εκα-
τό ετών. Έτσι, ανθρώπινο σκελετικό 
υλικό που συνοδεύεται από τεχνουρ-

γήματα όπως λίθινα εργαλεία ή αγγεία είναι προϊστορικής προέλευσης και 
κατά συνέπεια δεν παρουσιάζει κανένα δικαστικό ενδιαφέρον. Αντιθέτως, 
η ανεύρεση σκελετικού υλικού που συνοδεύεται από σύγχρονο ρουχισμό, 
κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα μαρτυρεί τη σύγχρονη προέλευση και το 
πιθανό δικαστικό ενδιαφέρον των ευρημάτων. Ομοίως, η ταφή σε ξύλινο ή 
μεταλλικό φέρετρο συνιστά συνήθη πρακτική των σύγχρονων κοινωνιών, 
η οποία απουσιάζει στις προϊστορικές.

Συνθήκες ταφής
Σε περιπτώσεις εκταφών, το τελευταίο ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψιν είναι οι συνθήκες ταφής του ατόμου, η διερεύνηση των οποίων 
μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση του σκελετικού υλικού δικαστικού 
ενδιαφέροντος. Γενικά, τα άτομα που απεβίωσαν κάτω από φυσιολογικές 
συνθήκες υπόκεινται σε επίσημη ταφή, η οποία χαρακτηρίζεται από προσε-
κτική απόθεση του νεκρού στον τάφο του. Αντιθέτως, κατά τη διερεύνηση 
ταφών δικαστικού ενδιαφέροντος, το πτώμα φαίνεται σαν να έχει απλώς 
πεταχτεί σε έναν λάκκο χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα· γενικά, οι δράστες 
που επιχειρούν να αποκρύψουν με την ταφή το θύμα τους αποφεύγουν 
την παρατεταμένη επαφή τους με το πτώμα, έτσι ώστε να μειώσουν την 
πιθανότητα σύλληψής τους. Συνεπώς, η αναγνώριση των ενδείξεων που 

EIKONA 3.22 Οδοντιατρικές προσθετικές εργασίες σε αν-
θρώπινη άνω γνάθο. Διακρίνονται ακρυλικές στεφάνες στους 
τομείς, εμφράξεις με χρυσό στους κυνόδοντες και αμάλγαμα 
στους προγόμφιους και στους γομφίους.
(Φωτ. Julie R. Angel. University of New Mexico, Albuquerque. 
Maxwell Museum of Anthropology, #29)
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μαρτυρούν την επίσημη ταφή του νεκρού θεωρείται σημαντική, καθώς 
επιτρέπει και την αναγνώριση των ταφών δικαστικού ενδιαφέροντος.

Τα ταφικά έθιμα που αφορούν στην επίσημη ταφή των νεκρών δεν πε-
ριγράφονται εδώ λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν. 
Ωστόσο, γνωρίσματα που επιτρέπουν την αναγνώριση των τάφων ατόμων 
τα οποία πέθαναν από φυσικά αίτια αποτελούν ο τρόπος τοποθέτησης του 
σώματος, η θέση της κεφαλής, τα σημεία φροντίδας του νεκρού και ο τύπος 
του ταφικού μνημείου. Σύμφωνα με τον Ubelaker (1989), διακρίνονται 
τέσσερις τρόποι τοποθέτησης του νεκρού εντός του τάφου: η εμβρυϊκή, 
η συνεσταλμένη και η ημι-συνεσταλμένη στάση, καθώς και η ταφή του 
σώματος σε θέση εκτάδην. Η εμβρυϊκή στάση αναφέρεται στη θέση που 
έχει το έμβρυο εντός της μήτρας κατά την κύηση (βλ. Εικόνα 3.24α)· στη 
στάση αυτή οι αγκώνες κάμπτονται προς τον κορμό, φέροντας τα άκρα 
χέρια κοντά στη βάση του λαιμού· ομοίως, παρατηρείται κάμψη των γο-

ΕΙΚΟΝΑ 3.23 Ορθοπαιδικά εμφυτεύματα σε ανθρώπινα οστά. (α) Ολική αρθροπλαστική ισχίου· εισαγωγή 
πλαστικού κυπελίου στην κοτύλη· κεφαλή και αυχένας μηριαίου από ανοξείδωτο χάλυβα (β) Κερκίδα με πλάκα 
οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση κατάγματος· απεικονίζεται μαζί με αντίστοιχο 
υγιές οστό.
(Φωτ. Julie R. Angel. University of New Mexico, Maxwell Museum of Anthropology, #29)

(α) (β)
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EIKONA 4.2 Ενδείξεις προηγηθείσας ταφής: ρωγμώδης λύση της συνέχειας του εδάφους 
περιμετρικά του τάφου, πρωτογενής και δευτερογενής καθίζηση.

βλάστηση απαιτείται μικρότερη απόσταση. Η έρευνα του εδάφους θα 
πρέπει να διεξάγεται υπό το φως της ημέρας, έτσι ώστε να είναι ορατά τα 
μικρά οστά (π.χ., καρπιαία, ταρσιαία οστά), καθώς επίσης και τα οστά που 
καλύπτονται από χώμα (βλ. Εικόνα 4.3).

Εν συνεχεία, οι συμμετέχοντες στην έρευνα διασχίζουν την περιοχή 
έρευνας, σαρώνοντας το έδαφος για ανθρώπινα οστά ή ενδείξεις προηγη-

ΕΙΚΟΝΑ 4.3 Απόκρυψη σκελετικού υλικού σε φυλλοσκεπές έδαφος (αναπαράσταση).   
(Φωτ. Julie R. Angel)

Δευτερογενής καθίζηση 
εδάφους

Πρωτογενής καθίζηση 
εδάφους

Ρώγμωση εδάφους

Αποψίλωση
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θείσας ταφής. Η διαδικασία μπορεί φαινομενικά να υποβάλει τους συμμε-
τέχοντες στη διερεύνηση μεγάλων εκτάσεων, ωστόσο η λογική και ερευνη-
τικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η εν λόγω έρευνα μπορεί να φέρει καλά 
αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο δράστης ενός εγκλήματος θα 
επιχειρήσει το συντομότερο δυνατόν να εξαφανίσει το θύμα του, το πτώμα 
θα ανευρεθεί σε περιοχή που ήταν προσιτή στο δράστη. Η εκτίμηση αυτή 
ενισχύεται και από τα στοιχεία μιας έρευνας που διεξήχθη στη Louisiana, 
σύμφωνα με την οποία πτώματα που εγκαταλείφθηκαν σε αγροτικές περι-
οχές, ανευρέθησαν σε απόσταση 400 μέτρων από τον πλησιέστερο δρόμο 
(Manheim και συν., 2006). Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της έρευ-
νας μπορεί να ανευρεθούν οστά ζώων ή άλλα αντικείμενα (π.χ., ρούχα, 
μπουκάλια), στη φάση αυτή είναι προτιμότερο να αγνοούνται μέχρι να 
εντοπιστεί ο σκελετός· εξαίρεση αποτελεί η ανεύρεση καλύκων φυσιγγίων 
ή πυροβόλων όπλων. Αυτό θα πρέπει να γίνει, διότι κατά τη διερεύνηση 
μεγάλων εκτάσεων είναι δυνατόν να ανευρεθούν αντικείμενα τα οποία 
δεν σχετίζονται με την υπόθεση· η σημαντικότητα των διαφόρων αντικει-
μένων μπορεί να αξιολογηθεί μόνο όταν ανευρεθεί ο σκελετός. Η έρευνα 
του εδάφους θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να εντοπιστεί ο τάφος, τα κύ-
ρια τμήματα του σκελετού –σε περιπτώσεις επιφανειακών ευρημάτων– ή 
όταν οι αρχές διαπιστώσουν ότι οι πληροφορίες που αφορούσαν τη θέση 
του σκελετού ήταν εσφαλμένες.

Αναζήτηση συνοδών αντικειμένων
Όταν εντοπιστεί ο σκελετός ή ο τάφος, η έρευνα εισέρχεται στο δεύτερο 
στάδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου αναζητώνται ελλείποντα τμήματα 

ΕΙΚΟΝΑ 4.4 Ακτινοειδής έρευνα της επιφάνειας του εδάφους· η έρευνα ξεκινάει από το 
σημείο ανεύρεσης του σκελετού προς την περιφέρεια. 

Βορράς

Ανθρώπινα 
υπολείμματα



102   Κεφάλαιο 4    

σημαντική για τους εξής λόγους. Πρώτον, η καταγραφή του διασκορπι-
σμού των οστών του σκελετού μαρτυρεί τη δραστηριότητα πτωματοφάγων 
ζώων, ενώ ο βαθμός διασποράς τους ενδέχεται να βοηθήσει στον προσδιο-
ρισμό του χρόνου που παρήλθε από τον θάνατο του ατόμου (βλ. Κεφάλαιο 
5). Δεύτερον, η συνάφεια μεταξύ των οστών και των ανευρεθέντων αντι-
κειμένων μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αιτία 
και το είδος του θανάτου του ατόμου. Τρίτον, η ακρίβεια αποτύπωσης των 
ευρημάτων ενισχύει την αξιοπιστία του πραγματογνώμονα· εάν οι πλη-
ροφορίες που προέκυψαν κατά την αυτοψία του χώρου χρησιμοποιηθούν 
για την απόδειξη της ενοχής κάποιου υπόπτου, οι αρμόδιες δικαστικές αρ-
χές θα πρέπει να πειστούν ότι όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια συλλέχθηκαν 
με ακρίβεια και ότι δεν διαπιστώθηκε παραποίηση ή παράλειψή τους.

Το πρώτο στάδιο κατά την τοπογραφική αποτύπωση του χώρου αποτελεί 
ο καθορισμός ενός σημείου αναφοράς πλησίον του σκελετού. Ως σημείο 
αναφοράς μπορεί να οριστεί μια σταθερή δομή ή ένα αντικείμενο το οποίο 
παραμένει αναλλοίωτο με την πάροδο του χρόνου. Σε μη κατοικημένες 
περιοχές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο δέντρο ή ένας βράχος, 
ενώ σε κατοικημένες περιοχές αρκεί η γωνία ενός κτηρίου. Η ακριβής θέση 
του σημείου αναφοράς θα πρέπει εν συνεχεία να καταγραφεί στον χάρτη. 
Στις πόλεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χάρτης της πόλης, αρκεί όμως να 
έχει αρκετές λεπτομέρειες της περιοχής που ερευνάται· στις Η.Π.Α. και σε 
περιοχές που βρίσκονται εκτός του οικιστικού ιστού προτιμάται ο χάρτης 
της Εθνικής Γεωγραφικής Υπηρεσίας (USGS quadrangle), που απεικονίζει 
τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής με ακρίβεια της τάξεως 
του ενός τετραγωνικού μιλίου. Με τον εν λόγω χάρτη το σημείο αναφοράς 
μπορεί να εντοπιστεί με πυξίδα σε σχέση με άλλες ορατές σταθερές δομές ή 
με το Σύστημα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσεως (GPS).

Ύστερα από τον καθορισμό του σημείου αναφοράς, η περιοχή που βρίσκε-
ται γύρω από το πτώμα θα πρέπει να οριοθετηθεί με τετραγωνικό κάνναβο3, 
ο οποίος παρέχει το πλαίσιο για την αποτύπωση όλων των ανευρεθέντων 
πειστηρίων· συνίσταται από τετράγωνο πλαίσιο διαστάσεων 3-5 μέτρων που 
σχηματίζεται από τέσσερεις ξύλινους πασσαλίσκους οι οποίοι συνδέονται 
μεταξύ τους με σπάγκο (βλ. Εικόνα 4.7β). Για λόγους ευκολίας, καλό είναι 
οι πλευρές του πλαισίου να έχουν τον ίδιο προσανατολισμό με τους άξονες 
Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης. Εν συνεχεία, ο κάνναβος θα πρέπει να 
αποτυπωθεί στον χάρτη, σημειώνοντας επίσης τον βορρά με την πυξίδα, 
καθώς και την απόσταση του καννάβου από το σημείο αναφοράς. Η από-
σταση των οστών και των άλλων πειστηρίων τα οποία θα ανευρεθούν στην 
περιοχή που οριοθετεί ο κάνναβος μετράται με τη βοήθεια μετροταινίας. Σε 
αυτό το στάδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί και η συνάφεια των ευρημάτων· εάν 
η περιοχή έρευνας καλύπτει μια επιφάνεια πολλών τετραγωνικών μέτρων, 
τα αντικείμενα που ανευρέθησαν στο προηγούμενο στάδιο μπορεί να μην 
είναι σημαντικά. Ωστόσο, εάν υπάρχει κάποια αμφιβολία, το κάθε εύρημα 

3 Ο χωρισμός της περιοχής έρευνας σε ένα δίκτυο τετραγώνων, που διευκολύνει την ακριβή αποτύπωση των ανευρεθέντων 
πειστηρίων πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα με βάση τις ορθογώνιες συντεταγμένες τους (Σ.τ.Μ.).



Μέθοδοι περισυλλογής σκελετικού υλικού    103

ΕΙΚΟΝΑ 4.7 (α) Σήμανση σκελετού και άλλων πειστηρίων και (β) τοποθέτηση καννάβου περιμετρικά του 
σημείου απόθεσης του σώματος (αναπαράσταση).  
(Φωτ. Julie R. Angel)

(α)

(β)
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Μορφολογικά γνωρίσματα
Η αναγνώριση των μορφολογικών γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν 
την κάθε φυλετική ομάδα παραμένει η κύρια μέθοδος για την εκτίμη-
ση της φυλετικής καταγωγής. Ωστόσο, η υποκειμενική φύση αυτών των 
γνωρισμάτων τα καθιστά δύσκολα στη χρήση τους. Επειδή πρόκειται για 
ποιοτικά γνωρίσματα, η έκφρασή τους διαιρείται σε κατηγορίες οι οποί-
ες μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστούν. Παραδείγματος χάριν, 
η προεκβολή των ρινικών οστών μπορεί να συμβάλει στη διάκριση της 
φυλετικής καταγωγής, καθώς στους Μαύρους και στους Ασιάτες δεν προ-
εξέχουν, ενώ στους Λευκούς προβάλλουν προς τα εμπρός σε σημαντικό 
βαθμό. Η αναγνώριση του εν λόγω γνωρίσματος προϋποθέτει τη γνώση 
των ανατομικών παραλλαγών των ρινικών οστών, καθώς και του βαθμού 
προβολής τους. Επιπροσθέτως, η έκφραση των μορφολογικών γνωρισμά-
των ποικίλλει, ιδιαίτερα στα άτομα που έχουν μικτή φυλετική καταγωγή. 
Έτσι, ένα άτομο μπορεί να εμφανίζει μέτρια ή μικρή προβολή της ράχης 
της ρινός. Τα προβλήματα αυτά καθιστούν τον καθορισμό της φυλετικής 
καταγωγής ως την πιο δύσκολη εκτίμηση που καλείται να κάνει ο δικα-
στικός ανθρωπολόγος.

Τα μορφολογικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
της φυλετικής καταγωγής απαντώνται κυρίως στο κρανίο και θα μελετη-
θούν στο πρώτο μέρος αυτής της ενότητας. Το δεύτερο μέρος ασχολείται 
με ορισμένα γνωρίσματα του μετακρανιακού σκελετού που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό. Δυστυχώς, αναφέρονται μόνο τα 
γνωρίσματα που αφορούν στις τρεις κύριες φυλετικές ομάδες που συνα-
ντώνται στις Η.Π.Α. (Λευκοί, Μαύροι, Ασιάτες). Πολύ λίγες πληροφορίες 
υπάρχουν σχετικά με τα μορφολογικά γνωρίσματα που διακρίνουν τους 
Ισπανόφωνους και τους αυτόχθονες Αμερικανούς από τις τρεις πρώτες 
ομάδες. Ωστόσο, τα γνωρίσματα των Ασιατών μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ώς ένα βαθμό για να περιγράψουν τους αυτόχθονες Αμερικανούς, 
ενώ οι Ισπανόφωνοι μοιράζονται χαρακτηριστικά των Λευκών και των 
Ασιατών.

Κρανίο
Στην Εικόνα 7.1 φαίνονται η πρόσθια και η πλάγια άποψη του κρανίου 
στις τρεις κύριες φυλετικές ομάδες. Στο κλασικό έργο The Human Skeleton 
in Forensic Medicine, ο Wilton Krogman (1962) αναφέρει τα βασικά γνω-
ρίσματα του κρανίου που επιτρέπουν τη διάκριση των τριών φυλετικών 
ομάδων μεταξύ τους. Τα γνωρίσματα αυτά, μαζί με κάποιες προσθήκες 
από τους Brues (1977) και Rhine (1990b), παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.2, 
που διαιρείται σε τέσσερα μέρη: στόμιο ρινικής κοιλότητας, προσωπικό 
κρανίο, θόλος κρανίου, γνάθοι και δόντια.

Ρινική περιοχή. Αποτελεί την πιο χρήσιμη περιοχή του κρανίου για τη 
διάκριση των φυλετικών ομάδων μεταξύ τους. Η ρινική περιοχή περιλαμ-
βάνει τέσσερα ευδιάκριτα γνωρίσματα που διαφέρουν μεταξύ των τριών 
φυλετικών ομάδων. Τα γνωρίσματα αυτά είναι το ριζορρίνιο (δείκτης α, 
Εικόνας 7.2), η ράχη της ρινός (δείκτης β, Εικόνας 7.2), η πρόσθια ρινική 
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