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1
Χαρτογραφώντας το Τερατῶδες 

στην Αρχαία Ελλάδα
Mapping the Monstrous in Ancient Greece

Τέρας γὰρ ὁ βίος καὶ τὰ πράγματ’ἐστί μου
(Ευρ. Ελ., 260)

Περίληψη

Η σκοτεινή, αλλόκοτη όψη του φυσιολογικού ή του 
κανονικού προκαλεί όσο τίποτα άλλο το συναίσθημα, 
αλλά και τη σκέψη. Τα τελευταία χρόνια, τα επιστη-
μονικά δημοσιεύματα γύρω από την απόκλιση στην 
αρχαία Ελλάδα και κυρίως γύρω από τον τρόπο 
που αποτυπώνεται στον κόσμο του μύθου πληθαί-
νουν1. Το τερατῶδες, βέβαια, είναι αδύνατον να ορι-
στεί με όρους στατικούς, καθώς μετακινείται με την 
ίδια ευκολία που μεταβάλλονται και οι κανόνες ακο-
λουθώντας το περιβάλλον, την εποχή και την οπτική 
γωνία εξέτασης2. Η ακόλουθη σύντομη μελέτη προτεί-
νεται ως εισαγωγή σε μία υποχρεωτικά πολυδιάστατη 
προσέγγιση των αρχαιοελληνικών τεράτων συνοψί-
ζοντας εν μέρει τα συμπεράσματα της πρόσφατης 
έρευνας και σχηματοποιώντας για λόγους μεθοδολο-
γικούς την πανδαισία του τερατώδους.

1 Atherton (1998)· BoArdmAn (2002), 127-156· murgAtroyd (2007)· 
CAlAme (2008), 147-172· Aston (2011)· BAglioni (2013).

2 Atherton (1998), x. (introduction)· lAdA-riChArds (1998), 46: «as norms 
are culturally determined, “monsters” too become inevitably culture-specific 
products».

Τέρας γὰρ ὁ βίος καὶ τὰ πράγματ’ἐστί μου
(Eur. Hel., 260)

Abstract

The dark, nondescript face of the natural or the normal 
significantly challenges both feeling and thought. In the 
last few years, academic papers dealing with the concept 
of aberration in ancient Greece -and especially with the 
way that it is depicted in the mythological world- have 
grown in number1. Quite naturally, the concept of the 
monstrous cannot be defined using static terms, since 
it constantly and easily fluctuates, following changes 
in the environment, the era and the point of view of the 
observer2. Our short study is offered as an introduction 
to a necessarily complex approach towards the monsters 
of ancient Greece, summarizing the conclusion of recent 
research and delineating, for reasons of methodology, the 
extravagance of the monstrous.

1 Atherton (1998); BoArdmAn (2002) 127-156; murgAtroyd (2007); 
CAlAme (2008), 147-172, Aston (2011); BAglioni (2013).

2 Atherton (1998), x. (introduction); lAdA-riChArds (1998), 46: “as norms 
are culturally determined, ‘monsters’ too become inevitably culture-specific 
products”.
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Υβριδικά κάι ιδιότΥπά όντά - άπόκλισεισ άπό την «κάνόνικότητά» στην άρχάιά ελληνικη ΜΥθόλόγιά  κάι στη σΥγχρόνη ιάτρικη
Hybrid and εxtraordinary βeings -  deviations from “νormality” in ancient greek mytHology and Μodern medicine

Key Words

Pelôr, teras, mostrous, aberration/normality, therio-
morphy, ancient Greek myths and cults

Pelôr and Teras

How does Greek antiquity describe its own monsters? 
As on many other occasions, the lack of a general term 
for ‘monster’ in ancient Greek corresponds to the 
complexity of a concept that does not coincide totally 
with our own. In terms of archaic thought regarding 
the monstrous, two main nouns are used: πέλωρ and 
τέρας3.

In Homeric epic poetry and the Homeric Hymns the 
nouns pelôr and pelôron, are used: 

(i) for living creatures that cause surprise, because of 
some oddity either in their form or their behaviour, 
emanating generally from the divine world: e.g. 
for the Gorgon, deinon pelôron, the head of which, 
the gorgoneion, is used as an apotropaic device on 
Athena’s shield (Hom., Il., 5, 741, cf. Od., 11, 634), 
for the Cyclops Polyphemus (Hom., Od. 9, 428, cf. 
9, 190, thauma pelôrion), for Scylla (Hom., Od., 12, 
87), for Apollo transformed into a dolphin (pelôr 
megan te deinon te, H. Ap. 401). However, the 
expression aina pelôra is also used for the bewitched 
wild animals, wolves and lions, that guard the 
house of Circe, as if they were tamed dogs, as well 
as for other animals with normal shape, whose 
unexpected appearance seems to be incited by the 
gods, such as the snake and the nine birds –deina 
pelôra theôn-, which appear during the sacrifice of 
the Achaeans at Aulis or the magnificent stag sent 
by some god into the path of Odysseus (Hom., Il., 2, 
321 and Od., 10, 157 and 168). 

(ii) for a single god, Hephaistos (Hom., Il., 18, 
410), whose anatomy and constructions are quite 
innovative. 

Much more common is the adjective pelôrios, which 
characterizes divine beings displaying a cosmological 
aspect, such as Hades (Hom., Il., 5, 395) and Orion 
(Hom., Od., 11, 572) or a very fearful appearance, 
such as Ares (Hom., Il., 7, 208), or outstanding heroes, 
mainly Ajax (Hom., Ιl., 3, 229; 17, 174 and 360), or 
even Achilles (Hom., Ιl., 527; 22, 92) or Hector (Hom., 

3 BAglioni (2013), 15-21.

Λέξεις Κλειδιά

Πέλωρ, τέρας, τερατώδες, απόκλιση/κανονικότητα, 
θηριομορφία, αρχαία ελληνικη μυθολογία, λατρεία

Πέλωρ και Τέρας 

Πώς περιγράφει η ελληνική Αρχαιότητα τα δικά της 
τέρατα; Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η έλλειψη 
ενός γενικού όρου στα αρχαία Ελληνικά αντιστοιχεί 
στην πολυπλοκότητα μιας έννοιας που δεν συμπίπτει 
απολύτως με τις δικές μας. Δύο είναι τα ουσιαστικά τα 
οποία πρωτίστως αντανακλούν τις αντιδράσεις της 
αρχαϊκής κυρίως σκέψης απέναντι στο τερατώδες: 
πέλωρ και τέρας3.

Στα ομηρικά έπη και στους ομηρικούς ύμνους τα 
ουσιαστικά πέλωρ και πέλωρον χρησιμοποιούνται:

(i) για ζωντανά πλάσματα τα οποία προκαλούν 
έκπληξη, λόγω κάποιας υπερβολής είτε στη 
μορφή είτε στη συμπεριφορά τους, η οποία 
απορρέει εν γένει από το θεϊκό κόσμο: π.χ. για τη 
Γοργόνα, δεινὸν πέλωρον, της οποίας η κεφαλή, 
γοργόνειον, αποτελεί επίσημα στην αιγίδα της 
Αθηνάς (Ομ., Ιλ., E, 741, πρβλ. Οδ.,λ, 634), τον 
Κύκλωπα (Ομ., Οδ., ι, 428, πρβλ. ι, 190, θαῦμα 
πελώριον), τη Σκύλλα (Ομ., Οδ., μ, 87), το μετα-
μορφωμένο σε δελφίνι Απόλλωνα, πέλωρ μέγα 
τε δεινόν τε (Ομ., Υμν. Απ., 401). Αἰνὰ πέλωρα, 
ωστόσο, ονομάζονται και μαγεμένα θηρία, λύκοι 
και λιοντάρια, που φρουρούν το σπίτι της Κίρ-
κης σαν εξημερωμένα σκυλιά (Ομ., Οδ., κ, 219) 
καθώς και άλλα ζώα με κανονική μορφή των 
οποίων η εμφάνιση φαίνεται να υποκινείται από 
τους θεούς, όπως το φίδι και τα εννέα πουλιά, 
δεινὰ πέλωρα θεῶν, που εμφανίζονται στη διάρ-
κεια θυσίας των Αχαιών στην Αυλίδα (Ομ., Ιλ., 
Β, 321, πρβλ. Οδ., κ, 157 και 168 για το ελάφι που 
ένας θεός οδηγεί στο δρόμο του Οδυσσέα). 

(ii) για ένα μόνο θεό, τον Ήφαιστο (Ομ., Ιλ., Σ, 410) 
του οποίου τόσο η ανατομία όσο και τα κατα-
σκευάσματα είναι καινοφανή.

Το πολύ συχνότερο επίθετο πελώριος βέβαια χαρακτηρί-
ζει θεϊκές μορφές που έχουν μια κοσμική διάσταση όπως 
ο Άδης (Ομ., Ιλ., Ε, 395) και ο Ωρίων (Οδ., λ, 572) ή ένα 
πολύ τρομακτικό παρουσιαστικό, όπως ο ́Αρης (Ομ., Ιλ., 
Η, 208), αλλά και ξεχωριστούς ήρωες, πρωτίστως τον Αία 

3 BAglioni (2013), 15-21.
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Ιl., 11, 820; 21, 527; 22, 92). Finally, the same adjec-
tive, accompanied by the phrase thauma idesthai, “a 
wonder to see”, is often used regarding the weapons 
of gods and heroes, such as the Hephaestus-forged 
armour of Achilles, or the results of divine actions, 
such as the footprints of Hermes, which are described, 
three times in the Homeric Hymn to Hermes, as 
pelôra, since they look like nothing known in the 
worlds of men, gods and animals (H. Merc., 225, 342, 
349): “Oh, oh! Truly this is a great marvel that my 
eyes behold! (...) these others are not the footprints 
of man or woman or grey wolves or bears or lions, 
nor do I think they are the tracks of a rough-maned 
Centaur - whoever it be that with swift feet makes 
such monstrous footprints...” (H. Merc., 219-225, tr. 
Hugh G. Evelyn-White)4.

In Hesiod, this family of words forges links between 
Gaia, the brilliant gigantic being, who is emphatically 
described as pelôrê (for the concluding logotype, Gaia 
pelôrê, see Hes., Theog., 159, 173, 479, 821, 858 cf. 
505, 861), and her children, her grand-children and 
all the pelôra who emerge menacingly from her dark 
entrails: Echidna, Typhon (Hes., Theog. 295-297 
and 845-856), Gorgon (Hes., Sc., 223), as well as the 
pelôrion sickle made of steel (Hes., Theog., 179). Gaia 
is characteristically named pelôrê every time that 
her vast internal world comes to the forefront: while 
she groans, heavy due to her unborn children -entos 
stonachizeto-, as she relishes the ambush of Cronus 
inside her, or when she feels for the most monstrous of 
her spawns, namely Typhon (Hes., Theog., 159, 173, 
858).

Although the adjectives pelôros/pelôrios often 
appear in later times with the more precise meaning 
of oversized, their ability to recall the unpredictable 
productive forces of the Εarth remains alive, espe-
cially in cases of earth-born beings, like the Giants 
or the Spartoi “Sown men” of Thebes (Paus., ΙΧ. 5, 
3, concerning one of the Spartoi, named Pelôros; cf. 
Ath., 639e-640e for the festival Pelôria in Thessaly).

The noun teras covers, to a significant degree, the 
same semantic field. Accordingly, it is used, during 
the archaic and classical eras, in depicting peculiar 
things, such as the Sphinx (E., Ph., 806), and the bull 
which, surging from the waves sent by Poseidon, 
attacks Hippolytus in the titular tragedy by Euripides 
(E., Hipp., 1214). However, the word emphasizes the 

4 Concerning the relativity of the normal (and the monstrous), it is significant 
that, in the eyes of Apollo, who shares a divine point of view, the Centaurs fall 
into a category of expected, i. e. normal beings.

(Ομ.,Ιλ., Γ, 229, P, 174 και 360), αλλά και τον Αχιλλέα ή τον 
Έκτορα (Ομ.,Ιλ., Λ, 820, Φ, 527 και Χ, 92). Τέλος, συνοδευ-
όμενο συχνά από την έκφραση θαῦμα ἰδέσθαι, χρησιμο-
ποιείται για όπλα θεών και ηρώων, όπως η ηφαιστότευκτη 
πανοπλία του Αχιλλέα (Ομ.,Ιλ., Σ, 83) ή για αποτελέσματα 
θεϊκής δράσης, όπως τα ίχνη από τα σανδάλια του Ερμή 
τα οποία περιγράφονται τρεις φορές ως πέλωρα στον 
Ομηρικό Ύμνο στον Ερμή, καθώς δε μοιάζουν με τίποτα 
γνωστό μεταξύ ανθρώπων, θεών, ζώων (Ομ.Υμν. Ερμ., 
225, 342 και 349): «δίχως άλλο θαύμα μέγα βλέπουν τα 
μάτια μου (…) αυτά τα ίχνη δεν τα έκαναν ούτε άντρας, 
ούτε γυναίκα, ούτε λύκοι σταχτιοί, ούτε αρκούδες, ούτε 
λιοντάρια, αλλά ούτε και πιστεύω κάποιος Κένταυρος με 
δασύτριχο λαιμό θα άφηνε τέτοιες τερατώδεις πατημα-
σιές»( Ομ.Υμν. Ερμ., 219-225)4.

Στον Ησίοδο αυτή η οικογένεια λέξεων υφαίνει 
δεσμούς ανάμεσα στη Γαία, την τετραπέρατη γιγάντια 
μορφή, η οποία χαρακτηρίζεται εμφατικά ως πελώρη, 
(καταληκτικός λογότυπος Γαῖα πελώρη, Ησ.,Θεογ., 159, 
173, 479, 821, 858, πρβλ. 505, 861) και τα παιδιά, τα εγγό-
νια κι όλα τα πέλωρα που αναδύονται απειλητικά από 
τα σκοτεινά σπλάγχνα της: την Έχιδνα, τον Τυφωέα 
(Ησ., Θεογ., 295-297 και 845, 856), τη Γοργόνα (Ησ., Ασπ., 
223) καθώς και το μοιραίο πελώριον δρεπάνι από ατσάλι 
(Θεογ., 179). Η Γαία ονομάζεται χαρακτηριστικά πελώρη  
κάθε φορά που προβάλλεται το αχανές εσωτερικό της: 
καθώς αναστενάζει, βαριά από τα αγέννητα τέκνα 
-ἐντὸς στοναχίζετο-, την ώρα που αγαλλιάζει φιλοξε-
νώντας την ενέδρα του Κρόνου στα σπλάγχνα της ή που 
συμπάσχει μέσα της με το πλέον τερατώδες γέννημά της, 
τον Τυφωέα (Θεογ., 159, 173 και 858).  

Μολονότι τα επίθετα πέλωρος/πελώριος εμφα-
νίζoνται συχνά σε μεταγενέστερη εποχή με την ειδι-
κότερη σημασία του υπερμεγέθους, η δυνατότητά 
τους να ανακαλούν τις απρόβλεπτες παραγωγικές 
δυνάμεις της γης παραμένει ζωντανή, σε περιπτώσεις 
όντων γηγενών όπως οι πελώριοι Γιγάντες ή ο Σπαρ-
τός Πέλωρος (Παυσ., 9. 5, 3, βλ. και εορτή Πελώρια 
στη Θεσσαλία: Αθην., 639e-640e).

Το ουσ. τέρας καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το 
ίδιο σημασιολογικό πεδίο. Χρησιμοποιείται λοι-
πόν στην αρχαϊκή και κλασική εποχή για αλλό-
κοτα πράγματα, όπως, τη Σφίγγα (Ευρ.,Φοίν., 
806), τον σταλμένο από τον Ποσειδώνα ταύρο που 
χυμά μέσα από τα κύματα να σπαράξει τον Ιππό-
λυτο στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη (1214). 
Ωστόσο, η λέξη δίνει έμφαση στη δεικτική λειτουρ-

4 Χαρακτηριστικό για την υποκειμενική διάσταση του τερατώδους και του 
κανονικού είναι ότι για τον Απόλλωνα που έχει μια θεϊκή οπτική, οι Κένταυροι 
ανήκουν στις κατηγορίες των αναμενόμενων όντων.
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Winged Hybrid Creatures of the Prehistoric 
Aegean Animal – Man – Monster

Πτερωτά Υβριδικά Όντα του 
Προϊστορικού Αιγαίου

Ζώο – Άνθρωπος – Τέρας

ΑνδρέΑσ Γ. ΒλΑχοπουλοσ

2

Περίληψη 

Το Αιγαίο της 3ης και 2ης χιλιετίας π.Χ. υποδέχθηκε 
από την Ανατολή, συνδιαμόρφωσε στους ανοικτούς 
ορίζοντες των νησιών του και γέννησε σε όλη την 
επικράτειά του εξώκοσμα πτερωτά όντα, με πιο 
γνωστά τον γρύπα και τη σφίγγα. Αυτά τα μιξογενή 
τέρατα, υβριδικές μορφές φυσικών, υπερφυσικών 
και μεταφυσικών υποστάσεων, «προσγειώνονται» 
στον κόσμο των ανθρώπων ως σύμβολα ηγεμονικής 
ισχύος, μετέχουν στις αφηγηματικές απεικονίσεις της 
φύσης και συμπλέκονται με τις μορφές των θεών και 
των ηρώων, εξελισσόμενα σε οικείες παραστάσεις, 
χωρίς σχεδόν τίποτα το δαιμονικό1.

Λέξεις Κλειδιά 

Αιγαιακή προϊστορία-πτερωτό ον-γρύπας-σφίγγα-δαίμων

1 Για τη συμμετοχή μου σε αυτό τον πρωτότυπο και θεματολογικά εδιαφέροντα 
εορτασμό των 40 χρόνων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας 
ευχαριστώ τους επιστημονικούς οργανωτές του συμποσίου, καθηγήτριες 
Αριάδνη Γκάρτζιου-Tάττη, Αθανασία Ζωγράφου και Μαρίκα Σύρρου. Επίσης, 
τον αγαπητό φίλο Νάσσο Παπαλεξάνδρου (University of Texas at austin) για 
την ακαδημαϊκή συντροφιά μας στο συμπόσιο και την αγγλική απόδοση του 
κειμένου της ομιλίας μου.  

Abstract

During the third and second millennia BCE a number 
of otherworldly winged beings made their way to the 
Aegean from the Middle East. Receptive as they were 
to new ideas, the Aegean islands gave these monsters 
a new lease of life while creating altogether new ones.  
Of course the most famous are the griffin and the sphinx. 
Hybrid figures of physical and metaphysical elements, 
these composite monsters were aclimatized in the human 
world as symbols of hegemonic power. As such they are 
featured in narrative representations of nature while 
interacting with divine beings and heroes. As I show 
in this paper, the representations of these beings were 
naturalized in the Aegean at times almost completely 
deprived of all their daemonic might1. 

Key Words

Aegean  prehistory-winged being-griffin-sphinx-daemon

1 i wish to thank Professors Ariadne gartziou-tatti, Athanassia Zografou and 
marika Syrrou, members of the scientific committee of this groundbreaking 
conference, for inviting me to deliver a paper. my thanks also go to my dear 
friend Professor nassos Papalexandrou (university of texas at Austin) for 
joining us at the conference and for the english translation of my talk. 
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The origins of these monsters can very possibly 
be traced back to the early prehistoric period, when 
humans came across animal fossils-chance discov-
eries must have happened more than once and in 
multiple locations. It is known that in Pausanias’ time 
(2nd century AD), palaeolithic fossils were shown to 
corroborate the existence of these beings of myth that 
had already made their way to cosmological myths as 
well as to mythological and religious iconography of 
the Greacoroman culture.

In Greece palaeontological fossils, especially 
those dating to the Pleistocene, are abundant. More 
frequent discoveries include large sized animals such 
as elephants, mammoth, rhinos, panthers, hyainas, 
girrafes and deer. In areas rich in fossil-carrying hori-
zons, such as Crete, numerous caves were repositories 
of fossil finds that fed the surrounding societies’ curi-
osity and beliefs2. As early as the Mesolithic period, 
inhabitants of Crete had already incorporated carstic 
formations in their lives, using them for refuge and 
burials as well as storage of agricultural and animal 
produce. Other functions include tapping them for 
water or as cult places or spaces for initiation rites3. 

During these processes, it makes sense that humans 
disturbed the lowest deposits inside caves and preoc-
cupied themselves with the contents of horizons rich 
in fossils. This has undoubtedly been shown to be 
the case at Katharades (SE Crete), a site so rich in 
definable animal bones that the ancient inhabitants 
literally walked on them in order to enter through the 
main gate of their setttlement’s defensive wall4.

It  is clear that for a long t ime these earl iest 
agropasturalist societies were actively in dialog with 
the earliest past of their land, without however being 
able to interpret it. During the Bronze Age (third and 
second millenia BCE) humans had long entered in 
a symbiotic relationship with fossils through their 
fanciful mental excesses, mythopoetic narratives and 
imagination unbridled by any semblance of rational 
thought. In concert with the partial recognition of 
constitutive elements (bones, teeth, horns) without 
specifying the whole as well as with the unrestrained 
cognitive engagement with the earliest past, the mul-
tiformity of these fossils fed contemporary artists the 
creative energies of contemporary artists (craftsment 
or artisans). As a result, these makers created exotic 

2 dErmITZaKIS, PaPad0PoULoU (1989); ΘEoΔΩΡΟΥ, ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ (1990); 
PΟULaKaKIS, LYmBEraKIS, FaSSoULaS (2005). also, see ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ (2008).

3 FΑUrE (1996), 16, 207-211.
4 sChlAger (2014).

Πιθανότατα η γέννηση των όντων αυτών ανάγεται 
στην εποχή της πρώτης ανακάλυψης ζωικών απολιθω-
μάτων από τον προϊστορικό άνθρωπο, μια συνάντηση 
που πιθανόν δεν συνέβη μόνο μια φορά και μόνο σε 
ένα μέρος. Γνωρίζουμε ότι στην εποχή του περιηγητή 
Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.) απολιθώματα επιδεικνύονταν 
για να τεκμηριώσουν την ύπαρξη μυθικών τεράτων, τα 
οποία οι αρχαίοι είχαν εντάξει στους κοσμογονικούς 
τους μύθους και τη μυθολογική και θρησκευτική εικο-
νογραφία τους.

Τα παλαιοντολογικά απολιθώματα κυρίως του 
Πλειστόκαινου στην Ελλάδα αφθονούν, με πιο συχνά 
μεγαλόσωμα είδη τους ελέφαντες, τα μαμούθ, τους 
ρινόκερους, τους πάνθηρες, τις ύαινες, τις καμηλοπαρ-
δάλεις και τα ελάφια, ενώ σε περιοχές με πολύ πλούσι-
ους ορίζοντες απολιθωμάτων ζώων, όπως η Κρήτη, τα 
εκατοντάδες σπήλαια του νησιού αποτέλεσαν θύλα-
κες ευρημάτων, περιέργειας αλλά και διαμόρφωσης 
δοξασιών για τις τοπικές κοινωνίες2. Οι Κρήτες από τη 
Μεσολιθική τουλάχιστον εποχή είχαν αναπτύξει στενές 
σχέσεις με τους καρστικούς σχηματισμούς του νησιού, 
χρησιμοποιώντας τους ως καταφύγια, χώρους ταφής, 
αποθήκες αγροτικών και κτηνοτροφικών ειδών, σημεία 
υδροληψίας, τόπους λατρείας και χώρους τελετουργιών 
μύησης3. 

Κατά τις διαδικασίες αυτές, επόμενο είναι οι 
άνθρωποι να αναμοχλεύουν πολύ συχνά τα κατώτερα 
στρώματα των σπηλαίων και να περιεργάζονται τους 
απολιθωματοφόρους ορίζοντες, όπως πρόσφατα απο-
δείχτηκε στον οικισμό Καθαράδες της Νοτιοανατολι-
κής Κρήτης, όπου τα διακριτά οστά ζώων ήταν τόσα, 
ώστε οι κάτοικοι κυριολεκτικά πατούσαν επάνω τους 
για να εισέλθουν από την πύλη του αμυντικού τείχους 
του οικισμού τους4.

Με τις αγροτοκτηνοτροφικές εκείνες κοινωνίες να 
συνδιαλέγονται με το απώτατο παρελθόν της γης τους, 
αλλά χωρίς να μπορούν να το ερμηνεύσουν, οι άνθρω-
ποι της Εποχής του Χαλκού (3η και 2η χιλιετία π.Χ.) 
μέσα από ευφάνταστες υπερβολές, μυθοπλαστικές 
διηγήσεις και φαντασία που καμία ορθολογική γνώση 
δεν μπορούσε να συγκρατήσει, συμβιούσαν με τα απο-
λιθώματα. Η πολυμορφία τους, η τμηματική αναγνώ-
ριση των στοιχείων τους (οστά, δόντια, κέρατα), αλλά 
όχι του όλου, και η ανερμάτιστη νοητική πρόσληψη 
του απώτατου παρελθόντος οπωσδήποτε πέρασε στη 
σφαίρα των καλλιτεχνών, που δημιούργησαν εξωτι-

2 dermitZAKis, PAPAdoPoulou (1989)· ΘEoΔΩΡΟΥ, ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ (1990)· 
PΟULaKaKIS, LYmBEraKIS, FaSSoULaS (2005). Βλ. γενικά ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΚYΠΑΡΙΣΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ (2008).

3 FΑUrE (1996), 16, 207-211.
4 sClAger (2014).
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ancestral worlds as well as metaphysical natural 
environments populated by the monsters of their 
imagination. 

Gigantic fossils from surface deposits offer proof 
of their role in the shaping of myths, heroic tales, 
and legends. It is probable that the origin of the 
myth of the Cyclopes had to do with the discovery 
of dwarf elephant skulls all around the Mediterra-
nean (Crete, Cyprus, Sicily etc)5. The cavity of the 
proboscis, for example, might have been perceived 
as the cavity of the monster’s singular eye, such as 
that of Polyphemus. There is consensus among pal-
aeontologists that in antiquity large-scale fossils were 
attributed to gigantic beings or monsters. Recent 
field surveys have led the way for systematic excava-
tions that have unearthed a plethora of relevant finds 
throughout Greece6. Most recently the palaeontolog-
ical excavation at the lignite mines near Arcadian 
Megalopolis has unearthed a plethora of gigantic 
fossils7. These may relate to those Pausanias reports 
were on display as remnants of Giants and Titans at 
the local sanctuary of Asklepios8. 

Fossil finds like those discussed above may have 
offered solid grounds for “rationalizing” ways of 
coming to terms with teratogenesis (monster crea-
tion). However, in the Bronze Age societies of the 
Aegean the traditional way for the creation of fan-
tastic monsters (spiritual entities, myths, symbols, 
or deviation from normality9) always had to do with 
processes of cognitive reception. This is especially 
the case when it comes to the introduction of foreign 
flying beings (e.g griffin, sphinx), the derivation of 
which in the Near East (Mesopotamia, Syria and 
Egypt) is well documented10. 

The Griffin

The griffin, a fantastic being with an eagle’s or vul-
ture’s head and leonine body, is a Near Eastern cre-
ation. Early representations, like a clay sealing from 
Susa dating to the fourth millenium BCE, empha-
size its leonine nature but the griffin gradualy was 
hybridized more with emphasis on features of birds 

5 romAno, AVAnZini (2017).
6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ (2008).
7 PAnAgoPoulou et al. (2015).
8 Pausanias, Viii.32.5.
9 ChArlier (2008).
10 TZaΒΕΛΑ–ΕVJEn (1970), 92-104; BLaKoLmEr (2016), 63.

κούς προγονικούς κόσμους και μεταφυσικά φυσικά 
περιβάλλοντα για τα όντα αυτά. 

Γιγαντιαία απολιθωμένα οστά σε επιφανειακές 
αποθέσεις, αποτελούν σίγουρα πειστικές ενδείξεις 
ότι βοήθησαν να γεννηθούν μύθοι, ήρωες και παρα-
δόσεις. Πιθανή προέλευση του μύθου των Κυκλώπων 
είναι η εύρεση σε διάφορα σημεία της Μεσογείου 
(Κρήτη, Κύπρος, Σικελία, Μάλτα κ.λπ.) κρανιακών 
οστών νάνων ελεφάντων5. Η κοιλότητα της προβοσκί-
δας πιστευόταν ότι είναι κοιλότητα του ενός κεντρικού 
ματιού, σαν αυτό του Πολύφημου, και τα γιγαντιαία 
οστά αποδίδονταν σε γίγαντες ή τέρατα, όπως υπο-
στηρίζουν οι παλαιοντολόγοι, οι έρευνες πεδίου των 
οποίων στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία χρόνια οδή-
γησαν σε συστηματικές ανασκαφές6. Πλέον πρόσφατη 
ανασκαφή είναι αυτή στο λιγνιτωρυχείο της αρκαδικής 
Μεγαλόπολης7, κάποτε λίμνης, από όπου πιθανότατα 
είχαν προέλθει τα υπερμεγέθη οστά που ο Παυσανίας 
μνημονεύει ότι επιδεικνύονταν, ως λείψανα γιγάντων 
και τιτάνων, στο εκεί ιερό του Ασκληπιού8. 

Αν αυτός, ο ρατιοναλιστικός τρόπος προσέγγισης 
του τερατογονικού ερείζεται στη λογική του υλικού 
ευρήματος, αυτό δεν σημαίνει ότι η ενορατική πρό-
σληψη μεταφυσικών όντων, ως πνευματική αναγκαι-
ότητα, μύθος ή εκτροπή από την κανονικότητα9, δεν 
παραμένει η παραδοσιακή οδός δημιουργίας των 
πλασμάτων αυτών στις κοινωνίες του προϊστορι-
κού Αιγαίου, με πλέον κοινά τα ιπτάμενα μη «ενδο-
γενή» όντα, αφού, εξίσου παραδοσιακή, αλλά καλά 
τεκμηριωμένη, είναι η δεύτερη οδός εμφάνισής τους, 
δηλαδή ο κόσμος της Μεσοποταμίας, της Συρίας και 
της Αιγύπτου10.

Ο Γρύπας

Ο γρύπας, φανταστικό ον με κεφάλι αετού ή γύπα και 
σώμα λιονταριού, είναι δημιούργημα της Εγγύς Ανα-
τολής. Πρώιμες απεικονίσεις του, όπως ένα σφράγι-
σμα από τα Σούσα, που χρονολογείται στην 4η χιλιετία 
π.Χ., τονίζουν τη λεοντική του υπόσταση, αλλά σταδι-
ακά ο γρύπας ενισχύει τον υβριδισμό του με τα στοι-
χεία του αρπακτικού πτηνού11. Ο μετασχηματισμός 

5 romAno, AVAnZini (2017).
6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚYΠΑΡΙΣΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ (2008).
7 PΑnaGoPoULoU et. al. (2015).
8 Παυσανίας, 8. 32.5.
9 ChArlier (2008).
10 TZaΒΕΛΑ–ΕVJEn (1970), 92-104· BlAKolmer (2016), 63.
11 SΗΑΝΚ (2017), 235 εικ. 2. Για το θέμα, βλ. FranKForT (1936-1937). Νεότερη 

βιβλιογραφία στο BLaKoLmEr ( 2016), 64, σημ. 19.
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Κρητικές Διασταυρώσεις. 

Υβριδισμός και Μεταμόρφωση 
στους Μύθους της Ευρώπης  

και της Πασιφάης
 Cretan Crossbreeds.  

Hybridity and Metamorphosis  
in the Myths of Europa and Pasiphae*

Περίληψη   

Εστιάζοντας στις μυθολογικές αφηγήσεις και τις 
εικονογραφικές αναπαραστάσεις της Ευρώπης 
και της Πασιφάης επιχειρώ να δείξω πώς μπο-
ρούν να συνδεθούν εννοιολογικά η υβριδικότητα 
και η μεταμόρφωση. Και οι δύο μύθοι περιλαμ-
βάνουν τρία βασικά στοιχεία της scala naturae - 
θεούς, ανθρώπους και ζώα - αλλά μπορούν να 
θεωρηθούν ως αντιστροφή o ένας του άλλου. Μία 
γυναίκα έχει σεξουαλική επαφή είτε με τον Δία 
υπό τη μορφή ταύρου είτε με έναν πραγματικό 
ταύρο. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεύρεσης είναι 
διασταύρωση ή υβρίδιο. Ωστόσο, ανάλογα με το 
φύλο και την κατάσταση των κύριων πρωταγω-
νιστών στην κοινωνία και την scala naturae, αυτό 
το υβρίδιο θεωρείται ως ένας ανθρωπομόμορφος 
ήρωας ή ένα τερατώδες μιξογενές πλάσμα. Με την 

Abstract

In looking at the mythological tales of Europa and 
Pasiphae and their visual representations the paper 
shows how hybridity and metamorphosis can be 
conceptually related. Both stories involve three key 
elements of the scala naturae – gods, humans, and 
animals – but can be understood as reversals of each 
other. A woman has sexual intercourse with either 
Zeus in bull shape or a real bull. The outcome of this 
encounter is a crossbreed or hybrid. Yet, depending 
on gender and status of the main agents in society and 
on the scale of nature, this hybrid is imagined as an 
anthropomorphic hero or a monstrous mixed crea-
ture. Over time, both texts and their depictions tend 
to destabilize the hierarchies they once represented.

* Ελλην. μετ. Α. ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ-ΤΑTΤΗ
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Key Words

Adultery, bull, crossbreeding, Europa, gender, 
hybridity, iconography, Minotaur, metamorphosis, 
mixed creature, moicheia, monster, Pasiphae, scale of 
nature, transgression, zooerastia-/philia

While the iconographic origins of most Greek 
mythological mixed creatures can be located in 
Anatolia and the Near East1, their genealogy often 
remains obscure. Even when their history is known, it 
does, from a biological point of view, not necessarily 
account for their hybrid physis. Only a few, such as the 
centaurs, are reported to be the result of crossbreed-
ing2, while the majority (e.g. griffins, satyrs, sirens, the 
sphinx) appear to be fantastical composites. Most of 
them are not known to have had any offspring. Concur-
rently, in the Greek mythological imaginary they are 
usually bound to one sex only: the sphinx, sirens, and 
gorgons are female; centaurs and satyrs male3. Despite 
exhibiting taxonomical confusion, it seems that these 
wondrous creatures still adhere to at least some of the 
hierarchies and classifications applied to the animal 
world4 or the scala naturae with all their societal and 
gender implications5. Thus, mixed creatures contrib-
uted to an anthropocentric perspective of the world 
while simultaneously challenging it. This ambivalence 
finds its counterpart in the conceptual relationship of 
hybridity and metamorphosis6 in written and visual 
representations. 

My paper attempts to demonstrate this relationship 
by analyzing the closely interlocked tales of Europa 
and Pasiphae and their iconography. Foundational 
for Crete’s mythological past, their stories bear many 
similarities facilitating a comparison. Both involve not 
only crossbreeding, but also three key agents of the 
scala naturae – gods, humans, and animals. They also 
provide insight into the gendered and species-related 
aspects of ancient Greeks’ conception of hybridity. 
A survey of their iconography from the 7th to the 4th 
centuries BCE shows how visual depictions helped to 
simultaneously confirm and destabilize such concepts.

1 E.g. CHILdS (2003); SImanTonI-BoUrnIa (2013), 386-388; WΙnKLEr-
HoraČEK (2015), 49-241. 

2 Pi., P. ΙΙ, 44-48.
3 exceptions appear from the late classical period onward; leVentoPoulou 

et al. (1997), 698-700 nos. 314, 326-333, 340. Also, in early archaic art, 
sphinxes can be male or female.

4 WΙnKLEr-HoraČEK (2015), 243-394.
5 e.g. duBois (1982); sAssi (2001).
6 rather than fragmentation as argued by hughes (2010).

πάροδο του χρόνου, τόσο τα κείμενα όσο και οι 
απεικονίσεις τους τείνουν να αποσταθεροποιούν 
τις ιεραρχίες που εκπροσωπούσαν κάποτε.

Λέξεις Κλειδιά 

Μοιχεία, ταύρος, διασταύρωση, Ευρώπη, φύλο, υβρι-
δικότητα, εικονογραφία, Μινώταυρος, μεταμόρ-
φωση, μιξογενή, τέρας, Πασιφάη, ζωοεραστία

Ενώ η εικονογραφική προέλευση των περισσό-
τερων ελληνικών μυθολογικών μιξογενών πλα-
σμάτων μπορεί να τοποθετηθεί στην Ανατολία και 
την Εγγύς Ανατολή1, η γενεαλογία τους παραμένει 
συχνά σκοτεινή. Ακόμη και όταν ο μύθος τους είναι 
γνωστός, αυτός, από βιολογική άποψη, δεν αιτιο-
λογεί υποχρεωτικά την υβριδική τους φύσιν. Μόνο 
ελάχιστα, όπως οι κένταυροι, αναφέρονται ως απο-
τέλεσμα διασταύρωσης2, ενώ η πλειονότητα (π.χ. 
γρύπες, σάτυρες, σειρήνες, σφίγγες) θεωρούνται 
ως αποκυήματα της φαντασίας. Tα περισσότερα 
από αυτά δεν φαίνεται να έχουν απογόνους, ενώ 
σύμφωνα με το ελληνικό φαντασιακό απαντώνται 
συνήθως μόνο σε ένα φύλο: οι σφίγγες, οι σειρήνες 
και οι γοργόνες είναι θηλυκές. Οι κένταυροι και οι 
σάτυροι αρσενικοί3. Παρά την εμφανή ταξινομική 
σύγχυση, φαίνεται ότι αυτά τα περίεργα πλάσματα 
εξακολουθούν να τηρούν τουλάχιστον ορισμένες 
από τις ιεραρχίες και τις ταξινομήσεις που εφαρ-
μόζονται στον ζωικό κόσμο4 ή στη scala naturae με 
όλες τις κοινωνικές και τις φυλετικές συνδηλώσεις 
τους5. Έτσι, τα μιξογενή πλάσματα συνεισέφεραν 
σε μια ανθρωποκεντρική προοπτική του κόσμου, 
ενώ συγχρόνως την προκαλούσαν. Αυτή η αμφι-
σημία βρίσκει το αντίστοιχό της στην εννοιολογική 
σχέση της υβριδικότητας και της μεταμόρφωσης6  
στις γραπτές και εικονογραφικές αναπαραστάσεις.

Η εργασία μου επιχειρεί να δείξει αυτή τη σχέση 
αναλύοντας τους αλληλένδετους μύθους της 
Ευρώπης και της Πασιφάης και την εικονογραφία 
τους. Θεμελιώδεις για το μυθολογικό παρελθόν 
της Κρήτης, οι μύθοι τους φέρουν πολλές ομοιό-

1 Childs (2003)· simAntoni-BourniA (2013), 386-388· WInKLEr-HoraČEK 
(2015), 49-241. 

2 Πινδ., Π. 2, 44-48.
3 Εξαιρέσεις εμφανίζονται μετά την ύστερη κλασική εποχή, βλ. 

LEVEnToPoULoU et al. (1997), 698-700, αρ. 314, 326-333, 340. Επίσης, στην 
πρώιμη αρχαϊκή τέχνη, οι σφίγγες μπορεί να είναι αρσενικές ή θηλυκές. 

4 WInKLEr-HoraČEK (2015), 243-394.
5 Π.χ. duBoIS (1982)· sAssi (2001).
6 Για διαφορετική άποψη, βλ. HUGHES (2010).
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7ου αιώνα στο Ηραίο (ΕΙΚ. 2)9. Οι γονατιστές μορ-
φές του υποστηρίγματος, για παράδειγμα, θα έμοια-
ζαν με παρόμοιες μορφές έργων μικροτεχνίας.10  
Ο λέβης πρέπει να είχε προσαρτημένες προτομές γρυ-
πών ενός τεχνικά πολύπλοκου τύπου που είναι μαρτυ-
ρημένος αρχαιολογικά στις ανασκαφές του Ηραίου 
και της Ολυμπίας11. Το ανάθημα ήταν θαυμαστά 
φανταχτερό και ακριβό αφού σίγουρα ο Κωλαίος θα 
είχε φροντίσει για τον πολυτελή και εντυπωσιακό του 
χαρακτήρα. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς γιατί αυτό το 
μνημείο, που πραγματευόταν μια εξαιρετικά πετυχη-
μένη εμπορική επιχείρηση στην Ατλαντική Ταρτησσό, 
πήρε αυτήν την εξαιρετικά ιδιότυπη μορφή. 

Από τη μια, το υποστήριγμα ήταν μια ιδιόρρυθμη 
σύνθεση πολυσωματικότητας (οι τρεις γονατισμένοι 
κολοσσοί), ένα σύμπλεγμα που καλούσε τον θεατή 
να νοιώσει συμπαθητικά το πραγματικό και συμ-
βολικό βάρος του αναθήματος. Οι υπερφυσικού 
μεγέθους κολοσσοί του θα φαίνονταν να γονατί-
ζουν κάτω από το δυσβάσταχτο βάρος του λέβητα, 
υπομνηματίζοντας έτσι ανθρωπομορφικά την αξία 
του υλικού αυτού αντικειμένου. Το ανθρωπομορ-

9 Συζήτηση στο GEHrIG (2004), 52-56. 
10 Για παράδειγμα, TSaKoS, VIGLaKI–SoFIanoU (2012), 105-106, και 

PAsQuier (2006), 910-911. 
11 Σάμος: GEHrIG (2004), 51-59. Οι προτομές είχαν μακρύ και οφιοειδή λαιμό 

και ήταν καμωμένες με τεχνική έκτυπη και εγχάρακτη, το δε κεφάλι του 
γρύπα ήταν χυτό. Ο Gehrig υπολογίζει ότι το συνολικό ύψος της προτομής θα 
εκυμαίνετο ανάμεσα στα 53-105 εκ. (σ. 56). Ολυμπία: HErrmann (1979). 

commemorating a lucrative expedition west of the 
Pillars of Herakles took the particular form reported 
by Herodotus.

On the one hand, the anthropomorphic stand (three 
kneeling figures) can be seen as an idiosyncratic 
multi-corporeal element that invited viewers to expe-
rience sympathetically the pragmatic and symbolic 
weight of the artifact. Contemporary viewers would 
have understood that the figures of the stand were 
kneeling under the impressive cumbersome weight 
of the expensive metallic artifact resting on top of 
them-a trope redolent of athletic connotations as well. 
The anthropomorphized stand might also have been 
perceived as an explicit narrative gimmick: the three 
kneeling figures would have been seen as the members 
of the crew of Kolaios’ ship performing the moment of 
the dedication. The figurative narrative, that is, would 
have helped viewers translate the offering of the grif-
fin cauldron to Hera from an individual dedicatory 
gesture into a collective one. Finally, viewed as an 
organically integrated multi-corporeal ensemble, the 
three figures could also have triggered viewers to per-
ceive the geographical context of Kolaios’ expedition 
as the context of Herakles’ heroic exploit: the tri-cor-
poreality of the stand alluded Geryones’ monstrous 
tri-corporeality. The referentiality of the monument 
invited viewers to understand Kolaios’ achievement 

Εικόνα	1:	Γραφική αναπαρἀσταση ανατολίζοντος λέβητα από την Ολυμπία (Μουσείο Ολυμπίας Β 4224), HErrmann 
(1966), Πίν. 4.

Figura	1.	graphic reconstruction of orientalizing cauldron from olympia (olympia museum B 4224), hermAnn (1966), 
table 4. 
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The Multi-Corporeality of Beings and Objects in the Mediterranean During the Orientalizing Period (7th c. BCE)ΚΕΦ. / CH.  4

Εικόνα	2:	Γραφική αναπαράσταση του αναθήματος του Κωλαίου (μέσα 7ου αιώνα π.Χ.). Έχει μόνο ευριστικό χαρακτήρα 
και βοηθά στην κατανόηση των συντακτικών σχέσεων μεταξύ των συστατικών μελών του αναθήματος.  
Επίσης υποδηλώνει την κλίμακα του μνημείου. Σχέδιο: rose nussBAum.

Figura	2.	graphic reconstruction of Kolaios’ dedicatory cauldron. this has heuristic value only, illustrating the syntactic 
nature of the cauldron’s component parts and visually suggesting its scale. drawing: rose nussBAum. 
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in terms of the heroic aura emanating from Herakles’ 
prestigious precedent in the same area12. Herakles, 
after all, had brought back the valuable cattle from 
the same area in which Kolaios engaged in incompa-
rably profitable gain13. The story of Herakles’ defeat 
of Geryones for the valuable cattle was of particular 
interest at the Heraion during the third quarter of the 
seventh century BCE. This is manifested by an exqui-
sitely wrought sheet of hammered bronze from the 
Heraion, an extraordinary document bearing witness 
to the relevance of heroic narratives, oral or pictorial, 
within the sacred landscape of the Heraion. Herakles 
defeating Geryones, a triple hoplite-a third of him 
already dead-- and Orthos occupies the center. On the 
left side the cattle walk away from the main scene of 
action whereas on the other the herdsman Eurytion 
lies dead in the midst of a fabulously lush landscape14. 

Let’s now turn to the cauldron proper on top of the 
figurative stand. Why was a cauldron chosen? And why 
was the cauldron decorated with protomes of griffins? 
To begin with, by the second half of the seventh cen-
tury cauldrons had long been used as elite tokens of 
value and status. In the Homeric epic they seem to have 
been used as a type of currency given that their mate-
riality combined exchange value and a heavily charged 
symbolism. From the very late 8th century onwards, 
Samian workshops specialized in the manufacture of 
prestigious cauldrons adorned with protomes of grif-
fins, first in the hammered technique (FIG. 3) and then 
hollow cast (FIG. 4)15. The cauldrons were technically 
complex and the protomes were rendered with unprec-
edented attention to illusionistic verisimilitude. The 
scary lifelikeness of these griffin protomes was intense 
and still survives in a great number of specimens 
archaeologically retrieved at the Heraion of Samos. 
Their effect can still be studied in many of these finds 
but there is evidence that contemporary viewers per-
ceived them as monsters full of life and energy16. On a 
conical lekythos-oenochoe in New Work, for example, 
a cauldron has two griffin protomes, one of which is 
engaged in what seems to be an amorous exchange with 
an exotic bird whereas the other is engaged in watching 
with rapt attention a wild predator pursuing galloping 
horses (FIG. 5). Likewise, on the well-known Protoattic 

12 see gÓmeZ esPelosÍn (1993) on Kolaios’ self-aggrandizement in terms of 
traditional heroic tropes. 

13 oxen were an important measure of value in the preclassical mediterranean. 
see mACrAKis (1984) and PAPAdoPoulos (2012). 

14 tsAKos, ViglAKi-soFiAnou (2012), 156-165.
15 gehrig (2004). 
16 PAPAlexAndrou (2016b).

φικό υποστήριγμα πρέπει να είχε και αφηγηματικό 
χαρακτήρα. Μπορούμε να εικάσουμε ότι οι θεατές 
του θα ταύτιζαν τους κολοσσούς με το πλήρωμα του 
Κωλαίου κατά την στιγμή της ανάθεσης. Αυτή η δρα-
ματοποίηση θα υποδείκνυε τον ομαδικό χαρακτήρα 
του κατορθώματος του Κωλαίου. Αν και αυτό το 
ίδιο δεν είχε μορφικά τίποτε το τερατώδες, εκτός 
του υπερφυσικού ή «πελώριου» μεγέθους του, το 
σύμπλεγμα των γονατισμένων κολοσσών ίσως και 
να παρέπεμπε, επίσης, στην πολυσωματικότητα των 
μορφών της περιοχής δράσης του Κωλαίου. Είναι 
πιθανό ότι οι τρείς μορφές, ως ένα οργανικά ενιαίο 
σύνολο θύμιζαν στους θεατές του τον πολυσωματικό 
Γηρυόνη, που ηρωικά κατατρόπωσε ο Ηρακλής σε 
έναν από τους πιο σημαντικούς και πολυτραγουδι-
σμένους του άθλους. Αν αυτό αληθεύει, οι τρείς μορ-
φές υπαινίσσονταν μια τοπογραφική διάσταση του 
άθλου για την οπτική και ολική σήμανση της σφαί-
ρας δράσης του Κωλαίου και του πληρώματός του. 
Το βασικό βέβαια μήνυμα ήταν ότι ο Κωλαίος απε-
τέλεσε και αυτός έναν ηρωικό άθλο διαστάσεων εφά-
μιλλων του άθλου του Ηρακλή12. Ο μεγάλος ήρωας 
είχε επιτυχώς επιστρέψει με τα περίφημα βόδια, 
πάρισα σε αξία με τα κέρδη του Κωλαίου στην ίδια 
περιοχή, την πλούσια σε μέταλλα Ταρτησσό13. Το ότι 
σκέπτονταν τον Γηρυόνη στο Ηραίο του 7ου αιώνα 
αποδεικνύεται από ένα χάλκινο έλασμα με έκτυπη 
διακόσμηση, ένα αφιέρωμα στην Ήρα ιστορημένο 
με αυτόν ακριβώς τον άθλο του Ηρακλή14. Στο μέσον 
ο Ηρακλής σκοτώνει τον τρισώματο Γηρυόνη και 
τον επίσης τρισώματο Όρθο. Στα αριστερά εικονίζο-
νται τα όμορφα βόδια ενώ στα δεξιά ο βοσκός Ευρυ-
τίων κείται νεκρός μέσα σε ένα οργιώδες εξωτικό 
τοπίο. 

Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στον μεγα-
λοπρεπή λέβητα. Γιατί ένας λέβητας; Και γιατί ένας 
λέβητας με προτομές γρυπών; Από τους Γεωμετρι-
κούς ήδη χρόνους λέβητες ή φορητοί ή τριποδικοί 
είχαν καταστεί αναμφίβολα σύμβολα υλικής και κοι-
νωνικής καταξίωσης. Από τα τέλη του 8ου αιώνα 
Σαμιακά εργαστήρια βρέθηκαν στην τεχνολογική 
πρωτοπορία κατασκευής λεβήτων με προσαρτημέ-
νες προτομές γρυπών, στην αρχή σφυρήλατες (ΕΙΚ. 3)  
και έπειτα χυτές (ΕΙΚ. 4)15. Ξέρουμε οτι τα αντικεί-
μενα αυτά ήταν περίπλοκα και ενσάρκωναν ριζι-
12 GÓmEZ–ESPELoSÍn (1993), που συζητά εκτενώς τον ηρωικό χαρακτήρα των 

διηγήσεων για τον Κωλαίο και την εξερεύνηση ή εκμετάλλευση της δυτικής 
Μεσογείου και των Ατλαντικών ακτών της νοτιοδυτικής Ιβηρικής.

13 Τα βοοειδή ήταν μέτρα ανταλλακτικής αξίας στην προκλασσική Μεσόγειο. 
Συζήτηση στα maCraKIS (1984)· PAPAdoPoulos (2012).

14 TSaKoS, VIGLaKI–SoFIanoU (2012), 156-165. 
15 gehrig (2004).
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Véronique dAsen

Δίδυμες Γεννήσεις  
στην Αρχαία Ελλάδα.

Μύθος, Ιατρικός Λόγος  
και Εικονογραφία

Twin Births in Ancient Greece.
Myth, Medical Discourse and Iconography*

6

Περίληψη 

Είναι δύσκολο να διερευνηθεί ο τρόπος υποδοχής 
των δίδυμων γεννήσεων στην αρχαία ελληνική κοινω-
νία. Μολονότι στους μύθους οι αναφορές σε διδύμους 
είναι πολυάριθμες, οι πηγές που αφορούν ανθρώπι-
νους διδύμους στο επίπεδο της πραγματικότητας είναι 
παραδόξως λιγοστές. Πώς δικαιολογείται η έλλειψη 
στοιχείων για το θέμα και σε ποιο βαθμό είναι θεμιτό 
να προβάλλουμε στην καθημερινότητα των αρχαίων 
Ελλήνων αντιδράσεις και συναισθήματα που κατα-
γράφουν οι πηγές σε σχέση με άλλους τομείς; Αυτές 
είναι οι κομβικές ερωτήσεις στις οποίες θα επιχει-
ρήσω να απαντήσω έχοντας ως βασικό παράδειγμα 
τη σχέση μεταξύ ιατρικού λόγου και εικονογραφίας1.

Οι ελληνικές ιατρικές θεωρίες μεταφέρουν για τις 
δίδυμες γεννήσεις απόψεις αντικρουόμενες οι οποίες 
ποικίλλουν από την απόρριψη έως την εκτίμηση. Στο 

* Ελλην. μετ. Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
1 Πρώτη δημοσίευση στο A. BrAuer, C. mAttusCh, A. donohue (eds), 

Common ground: Archaeology, Art, science and humanities. Proceedings 
of the xVith international Congress of Classical Archaeology, Boston, August 
23-26, 2003, oxford, 2006, 473-476.  Για ολοκληρωμένη πραγμάτευση του 
θέματος αυτού, βλ. dAsen (2005), 20-49.

Abtract

The reception of twin births in ancient Greek society 
is difficult to trace. While references to twins in myths 
are numerous, sources relating to human twins oddly 
are very scanty. Why is the evidence so scarce, and 
to what extent can we apply to daily life the feelings 
expressed by sources from other fields? These are the 
key questions I will attempt to solve, taking as main 
example the relations between medical discourse and 
iconography1.

Greek medical theories provide contrasted views 
about twinning, varying from rejection to valuation. 
In the Hippocratic corpus, a twin birth is regarded 
as a rare, but positive phenomenon, resulting from an 
ideal conception. The female womb is described as 
symmetrically divided into two parts. Twins may be 
formed through one act of intercourse if two favorable 
factors combine: if both parts of the womb are equally 

1 First published in A. BrAuer, C. mAttusCh, A. donohue (eds), Common 
ground: Archaeology, Art, science and humanities. Proceedings of the xVith 
international Congress of Classical Archaeology, Boston, August 23-26, 2003, 
oxford, 2006, 473-476.  For a full discussion of the topic, see dAsen (2005a), 
20-49.
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developed, and if the seed from both parents is «abun-
dant and strong» (Hp., On Regimen, I, 30). 

This positive image is stressed by the idea that the 
two breasts correspond to the bipartite structure of 
the uterus. A belief repeated by authors of later peri-
ods, including non medical authors, such as Plutarch 
asserting that wisely “nature has fashioned women’s 
breasts double, so that, if there be twins, they may 
have a double source of nutrition” (Plu., Mor. 3D).

For Aristotle, on the opposite, twinning in man 
is regarded as an abnormal event, belonging to the 
category of monstrosity. He explains that Man, like 
large animals, is due to have one child at a time only. 
The production of twins is abnormal, because “their 
formation is contrary to the general rule” (Arist., 
GA, IV, 4, 772a36-b1). Aristotle adds that multiple 
births are often associated with physical malfor-
mations, because numerous embryos “hamper each 
other’s being brought to perfection” (Arist., GA IV, 
4, 770b25-7). Thus the ideal conception is to produce 
one child only, but “perfected by the time of birth” 
(Arist., GA, IV, 4, 770a33-4).

The phenomenon of superfetation throws a more 
negative light on twinning. Aristotle explains that it 
occurs when a woman has two -or more- intercourses 
within a short space of time, leading to two distinct 
conceptions. As examples, the author gives cases 
of adultery, as if two children meant two fathers, a 
theory which accounted for the unexpected physical 
differences between fraternal twins (HA, VII, 4, 
585a).

Ambivalence also character izes the mythical 
discourse. Myths attribute to twins either a dual 
paternity, human and divine (the mother committed 
adultery with a god), or an entirely divine paternity 
(the mother was a virgin seduced by a god). In both 
cases, the birth of twins is an exceptional event result-
ing from a transgression of the established order. In 
Greek myths, most twin births are thus associated 
with notions of impurity, blemish, and related, as in 
Aristotle, to adultery and illegitimacy2.

And in daily life? What feelings did twins arise? 
Were they treated with suspicion, as signs of a possi-
ble adultery, as suggested by Aristotle, or welcome, as 
signs of fecundity and prosperity, as expressed in the 
Hippocratic treatises? 

Extant iconographic sources range from the Bronze 
Age to the Hellenistic period, but are very few and 

2 VoisenAt (1988), 88-103.

ιπποκρατικό σώμα κειμένων, η δίδυμη γέννηση αντι-
μετωπίζεται ως σπάνιο, αλλά θετικό φαινόμενο, απο-
τέλεσμα μιας ιδανικής σύλληψης. Η γυναικεία μήτρα 
περιγράφεται χωρισμένη σε δύο συμμετρικά μέρη. 
Τα δίδυμα τέκνα είναι, λοιπόν, δυνατόν να διαμορ-
φωθούν στη διάρκεια μίας μόνο ερωτικής επαφής, 
εφόσον συντρέχουν δύο ευνοϊκοί παράγοντες: τα δύο 
μέρη της μήτρα να είναι εξίσου ανεπτυγμένα και το 
σπέρμα από την πλευρά και των δύο γονέων να είναι 
«άφθονο και δυνατό» (Ιππ., Περί διαίτης Ι, 30).

Η παραπάνω θετική εικόνα ενισχύεται από την 
ιδέα ότι οι δύο μαστοί αντιστοιχούν στη διμερή δομή 
της μήτρας. Την αντίληψη αυτή συνεχίζουν να εκφρά-
ζουν συγγραφείς μεταγενέστερων περιόδων, περι-
λαμβανομένων μη ιατρικών συγγραφέων, όπως ο 
Πλούταρχος που υποστηρίζει ότι πολύ σοφά «η φύση 
έπλασε διπλούς τους γυναικείους μαστούς, έτσι ώστε, 
σε περίπτωση δίδυμων τέκνων, να υπάρχει διπλή πηγή 
θρέψης» (Πλούτ., Ηθ. 3D).

Για τον Αριστοτέλη, αντιθέτως, οι ανθρώπινες 
δίδυμες κυήσεις αποτελούν αντικανονικό συμβάν 
και κατατάσσονται στην κατηγορία του τερατώδους. 
Σύμφωνα με την αριστοτελική ανάλυση, ο άνθρω-
πος, όπως όλα τα μεγάλα ζώα, αναμένεται να απο-
κτά μόνο ένα παιδί κάθε φορά. Η παραγωγή διδύμων 
είναι επομένως ανώμαλη, καθώς «η διαμόρφωσή τους 
αντιβαίνει στο γενικό κανόνα» (Περί Ζώων Γενέσεως, 
IV, 4, 770b, 25-7). Με άλλα λόγια, ιδανική σύλληψη 
είναι η παραγωγή ενός μόνο παιδιού το οποίο όμως 
πρέπει «να είναι τελειοποιημένο μέχρι τη στιγμή της 
γέννησης» (Περί Ζώων Γενέσεως, IV, 4, 770a 33-4).

Η ερμηνεία της πολλαπλής κύησης οδηγεί σε 
αρνητική αποτίμηση των διδύμων. Ο Αριστοτέ-
λης εξηγεί ότι το φαινόμενο λαμβάνει χώρα, όταν, 
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η γυναίκα έχει δύο 
-ή περισσότερες- ερωτικές επαφές που οδηγούν σε 
δύο διαφορετικές συλλήψεις. Ο φιλόσοφος δίνει ως 
παραδείγματα περιπτώσεις μοιχείας, ωσάν τα δύο 
τέκνα να προϋπέθεταν και δύο διαφορετικούς πατέ-
ρες, μία θεωρία η οποία εξηγεί τις αναπάντεχες εξω-
τερικές διαφορές μεταξύ δίδυμων αδερφών « (Ιστορ. 
Ζώων VII, 4, 585a).

Ανάλογη αμφισημία χαρακτηρίζει τις μυθικές 
αφηγήσεις. Οι μύθοι αποδίδουν στους διδύμους είτε 
διπλή πατρότητα, δηλ. ανθρώπινη και θεϊκή -εφόσον 
η μητέρα διέπραξε μοιχεία με κάποιο θεό- είτε εξ ολο-
κλήρου θεϊκή πατρότητα -εάν η μητέρα αποπλανή-
θηκε από κάποιο θεό, ως ανύπαντρο κορίτσι. Και στις 
δύο περιπτώσεις, η γέννηση διδύμων αποτελεί εξαι-
ρετικό γεγονός που προκαλείται από την παραβίαση 
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Teratogenesis and Monsters in Early 
philosophy: Empedocles through Aristotle*

Tερατογενέσεις και Τέρατα  
στην Πρώιμη Φιλοσοφία:  

από τον Εμπεδοκλή ως τον Αριστοτέλη*

8

Περίληψη

Σύντομη επισκόπηση των διαφορετικών πλαισίων 
μέσα στα οποία οι πρώτοι φιλόσοφοι (από τον Εμπε-
δοκλή ως τον Αριστοτέλη) αξιοποιούν την έννοια των 
τεράτων, όπως αυτή συνδέεται με: τη ζωογονία του 
Εμπεδοκλή· τη φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη· 
τη φιλοσοφία της γλώσσας και την πρώιμη επιχειρη-
ματολογία γύρω από το πρόβλημα της αναφοράς; 
τον εξορθολογισμό μέσα από τη χρήση ετυμολογιών 
(Παλαίφατος)· την ιδέα –που ξεκινάει από τον Πλά-
τωνα και τον Αριστοτέλη ότι η φιλοσοφία ξεκινάει 
από το θαυμάζειν και αποσκοπεί στην αταραξία.

Λέξεις Κλειδιά 

Αναφορά (φιλοσοφικό πρόβλημα), Αριστοτέλης, 
αταραξία, εξορθολογισμός, Εμπεδοκλής, ετυμολο-
γίες, ζωογονία, θαυμάζειν, Παλαίφατος, Πλάτων, 
φυσική φιλοσοφία

 

Abstract 

Α brief survey of the different contexts in which the first 
philosophers (Empedocles through Aristotle) exploit the 
notion of monstrosity, as it connects to: Empedocles’ zoo-
gony; Aristotle’s natural science; philosophy of language 
and early argumentation on the problem of reference; 
rationalization through the use of etymologies (Palae-
phatus); the idea –originating in Plato and Aristotle– that 
philosophy originates in wonder and aims at tranquility.

Κey Words

Reference (philosophical problem), Aristotle, tran-
quility, rationalization, Empedocles, etymologies, 
thaumazein, Palaiphatus, Plato, natural philosophy

Introduction

The so-called transition from myth to reason is marked 
by a growing interest in the display and study of what 

*  Θερμές ευχαριστίες για τις παρατηρήσεις τους στο κείμενό μου στους: Μυρτώ 
Γκαράνη, Σταύρο Κουλουμέντα, Βούλα Τσούνα.
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Kouloumentas, and Voula tsouna. 
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is normal, natural. The radical rational interpretations 
that are introduced by the partisans of the new, scientific 
thought might seem to leave no room for imaginary or 
rather supernatural forms. Priority is now given to the 
field of nature. Scholars like G.E.R. Lloyd have argued 
that nature itself is an invention of early scientific 
thought marking its beginning1. So one might expect 
that philosophers would have no interest in monsters. As 
we shall see, however, this expectation is not fulfilled. 
Confining my entry to early philosophy (through Aris-
totle) I will try to present in a nutshell the categories of 
philosophical questions that involve the invocation of 
monsters. I will then raise the question, whether and to 
what extent, but also under what conditions, monsters 
can lead to aporia and wonder, the mental and psycho-
logical states that, according to some very well-known 
texts mark the beginning of philosophizing. 

Parenthesis: Before Philosophy

The current formulation “from myth to reasonˮ 
reflects and reproduces the impression of a radical 
break between two discontinuous realms. Scholars 
today offer compelling arguments against this view, 
which, however, continuous to dominate the relevant 
historiography. The question is of course vast2. With 
regard to the question of monsters, however, it is 
instructive to notice that the ‘myth’ of the Hesiodic 
Theogony turns on an important distinction between 
anthropomorphic gods3 and the various monsters that 
they control, secluding them in the depths of the earth 
and thus imposing on them the justice of Zeus. 

Monsters and Teratogenesis in 
early Philosophy: When and Why

Empedocles

In Empedocles’ fragments monsters are the ancestors 
or a necessary stage of the route to normality. His 
cosmogony4, which involves a detailed zoogony, men-
tions parts of animals which are not yet completely 
articulated, such as heads without necks, arms without 

 1 lloyd (1992).
 2 see, for exemple the discussion in Buxton (1999). 
 3 We should note that, with few exceptions, Greek religion, by contrast to that of 

the middle east, does not involve monster-like divinities.
 4 the interpretation of empedocles’ text remains an issue of major debate. 

Particularly important are the contributions of: CAmPBell (2014); rAshed 
(2001) ; sedley (2007) ; for further discussion cf. ChrysAKoPoulou in the 
present Volume. 

Εισαγωγή

Το ονομαζόμενο πέρασμα από τον μύθο στον λόγο 
σηματοδοτείται από ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για 
την ανάδειξη και τη μελέτη του κανονικού, του φυσιο-
λογικού. Οι ριζοσπαστικές ορθολογικές ερμηνείες που 
προτείνονται από τους φορείς της νέας, επιστημονικής 
σκέψης δεν μοιάζουν να αφήνουν περιθώριο για τη συμ-
μετοχή φανταστικών, ή καλύτερα υπερφυσικών μορ-
φών. Οι ορθολογικές ερμηνείες που προτείνονται από 
τους φορείς της νέας, επιστημονικής σκέψης δεν μοιά-
ζουν να αφήνουν περιθώριο για τη συμμετοχή φανταστι-
κών, ή καλύτερα υπερφυσικών μορφών. Προτεραιότητα 
συνιστά τώρα το πεδίο της φύσης. Mελετητές όπως ο 
G.E.R. Lloyd έχουν υποστηρίξει ότι το ίδιο αυτό το πεδίο 
συνιστά επινόηση της πρώιμης επιστημονικής σκέψης 
και συμβαδίζει με το ξεκίνημά της1. Θα περίμενε λοιπόν 
κανείς πως τα τέρατα άφησαν τους φιλοσόφους τελείως 
αδιάφορους. Όπως όμως θα δούμε αυτή η προσδοκία 
εύκολα διαψεύδεται. Περιορίζοντας την παρουσίασή 
μου στο ξεκίνημα της ελληνικής φιλοσοφίας (έως και 
τον Αριστοτέλη) θα επιχειρήσω να παρουσιάσω συνο-
πτικά τις κατηγορίες φιλοσοφικών ερωτημάτων που με 
αρκετά διαφορετικούς τρόπους εμπλέκουν την έννοια 
του τέρατος. Εν συνεχεία θα θέσω το ερώτημα αν και 
κατά πόσον, αλλά και υπό ποιους όρους, τα τέρατα μπο-
ρούν να οδηγήσουν στην απορία και τον θαυμασμό, 
διανοητικές και ψυχολογικές καταστάσεις οι οποίες, 
σύμφωνα με ορισμένα πολύ γνωστά κείμενα, σηματοδο-
τούν την αρχή του φιλοσοφείν. 

Παρένθεση: Πριν τη Φιλοσοφία

Η προσφιλής διατύπωση «από τον μύθο στον λόγο» 
αντικατοπτρίζει και αναπαράγει την εντύπωση μιας 
ριζικής τομής ανάμεσα σε δύο κατ’ αρχήν ασυνεχή 
πεδία. Κυρίαρχη ακόμη στη σχετική ιστοριογραφία, η 
άποψη αυτή συναντάει σήμερα εύλογες αντιστάσεις. Το 
θέμα είναι ασφαλώς τεράστιο2. Για την περίπτωση των 
τεράτων, ωστόσο, είναι χρήσιμο να παρατηρήσουμε ότι 
ο «μύθος» της ησιόδειας Θεογονίας αξιοποιεί μια σημα-
ντική διάκριση ανάμεσα σε ανθρωπόμορφους θεούς3 
και στα διάφορα τέρατα που αυτοί δαμάζουν, εγκλωβί-
ζοντάς τα στα έγκατα της γης και επιβάλλοντας έτσι τη 
δικαιοσύνη του Δία.

 1 lloyd (1992).
 2 Βλ. για παράδειγμα τη συζήτηση στο ΒUΧΤΟΝ (1999).
 3 Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, η ελληνική θρησκεία, σε 

αντίθεση με αυτή της Μέσης Ανατολής, δεν περιλαμβάνει τερατόμορφες 
θεότητες.
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other animals. But, while man has kept the primitive 
pattern, other animals have specialized. For example, 
in birds, the hand has become a wing and in dolphins 
the hand has become a flipper. 

The embryological development of the hand can be 
traced through 3 stages: Morphogenesis, Development 
and Growth. From the time of Aristotle, there was a 
debate regarding embryological development. The 
theory of pre-formation, proposed that a miniature 
adult was already present in the sperm or the egg. In 
this case, development involved the unfolding of struc-
tures that were already present. Aristotle proposed the 
theory of epigenesis. He believed that new structures 
arise progressively through a number of stages.

Limb development starts early in embryogenesis 
and the first external landmarks of the developing 
limbs in the human embryos are observable early 
(26-27 days) after fertilization. These first swellings 
that will give rise to the forelimb continue to grow, 
reaching a length of close to 22 mm by 53 days3. 
Afterwards, the future elbow region becomes visible, 
followed by the formation of a broad hand plate. The 
developing limb bud, consists of a mesenchymal core 
that is covered by an ectodermal cap. The apical ecto-
dermal ridge (or AER) along with an underlying zone 
determines the growth pattern of the developing limb. 

The development of the tissue elements of the 
extremities appears to take place in time-dependent 
manner. By the 5th week of embryological develop-
ment, the skeletal elements of the digital rays begin 
to appear in the hand plate, which shows a slightly 
scalloped edge. Joints and tendons appear at around 6 
weeks, while ligaments development at about 8 weeks. 
Ossification begins around 9 weeks and synovial tis-
sues appear at 11 weeks. By 45 days, the fingers have 
separated and the hand looks like a miniature adult 
hand4. Differential growth is a primary histologic 
process throughout the fetal period. Most congenital 
deformities of the upper extremity occur in the embry-
onic period from the 3rd through the 7th week. In gen-
eral, the upper extremity and lower extremity develop 
at different rates. Full development of the upper limb 
is achieved by the 56th day, while full development 
of the lower limb occurs about 48 to 72 hours later. In 
normal development, the hand is fully integrated with 
good grasp and pinch control by the first year of age, 
while prehension accuracy, coordination refinement 
and increased strength is achieved by 3 years of age.

3 KOZIN (2003).
4 BEATTY (1985).

Δομική και Μοριακή 
Μορφογένεση του Χεριού

Το ανθρώπινο χέρι είναι κατά πολλές έννοιες ένα 
εξελικτικό παράδοξο. Αν και είναι το υψηλότερο 
επίτευγμα της εξέλιξης, οι έρευνες δείχνουν ότι το 
ανθρώπινο χέρι διατηρεί την αρχέγονη μορφή των 
πενταδάκτυλων σπονδυλωτών. Το ανθρώπινο χέρι 
συνδέεται με ιχθυογενή εξέλιξη (πτερύγιο ψαριού) 
από την γεωλογική «Devonian» και «Silurian» περί-
οδο. Η μορφολογία του χεριού του ανθρώπου είναι 
παρόμοια με τα άκρα άλλων ζώων, με τη διαφορά ότι 
ενώ ο άνθρωπος έχει κρατήσει το πρωτογενές πρό-
τυπο, σε άλλα ζώα το χέρι έχει εξειδικευτεί. Για παρά-
δειγμα, στα πτηνά, το χέρι έχει γίνει φτερό και στα 
δελφίνια έχει γίνει πτερύγιο.

Η εμβρυολογική ανάπτυξη του χεριού μπορεί ακο-
λουθεί τρία στάδια: Μορφογένεση, Διάπλαση και 
Ανάπτυξη. Από την εποχή του Αριστοτέλη αναφέ-
ρονται θεωρίες σχετικά με την εμβρυολογική ανά-
πτυξη. Η θεωρία του προ-σχηματισμού, παραπέμπει 
στον «προσχηματισμένο ενήλικα» που είναι ήδη 
παρών στο σπέρμα ή στο ωάριο. Η θεωρία της επι-
γενέσης του Αριστοτέλη αναφέρεται σε νέες δομές 
οι οποίες αναπτύσσονται σταδιακά μέσω διαφόρων 
μηχανισμών.

Τα πρώτα εξωτερικά γνωρίσματα των αναπτυσ-
σόμενων άκρων στα ανθρώπινα έμβρυα, παρατη-
ρούνται 26-27 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση3. Η 
αναπτυσσόμενη καταβολή του άκρου αποτελεί-
ται από ένα μεσεγχυματικό πυρήνα και καλύπτρα 
εξωδέρματος. Η κορυφαία εκτοδερματική κορυφο-
γραμμή (AER) μαζί με μια υποκείμενη ζώνη καθο-
ρίζει το υπόστρωμα γένεσης του αναπτυσσόμενου 
άκρου.

Η ανάπτυξη των ιστικών στοιχείων των άκρων 
διαχρονικά έχει ως ακολούθως. Την 5η εβδομάδα 
της εμβρυολογικής ανάπτυξης, τα σκελετικά στοι-
χεία των δακτυλικών ακτίνων αρχίζουν να εμφανί-
ζονται στην πλάκα χεριού, η οποία παρουσιάζεται 
ελαφρώς οδοντωτή κατά την άκρη. Οι αρθρώσεις 
και οι τένοντες εμφανίζονται σε περίπου 6 εβδομά-
δες, ενώ τα συνδεσμικά και θυλακικά στοιχεία ανα-
πτύσσονται σε περίπου 8 εβδομάδες. Η οστεοποίηση 
αρχίζει γύρω στις 9 εβδομάδες και τα υμενικά στοι-
χεία εμφανίζονται στις 11 εβδομάδες. Περίπου στα 
45 ημέρες, τα δάχτυλα έχουν διαχωριστεί και τα άκρα 
προσομοιάζουν με μικροσκοπικό χέρι ή πόδι ενηλί-

3	 KΟΖΙΝ	(2003).
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eral thumb, maintains normal function. The thumb 
is smaller and less stable in Type II defects. Type II 
defects are characterized by adduction contracture of 
the first web space, absence of thenar muscles, lax ulnar 
collateral ligament and smaller skeletal components 
with normal articulations. Type III defects have all 
the features of Type II and include skeletal hypoplasia. 
These cases have a vestigial CMC joint, the intrinsic 
muscles of the digit are absent, and when present the 
extrinsic muscles are rudimentary and anomalous. Type 
III defects are subcategorized into Type III-A in which 
the CMC joint is intact, but there are extensive intrin-
sic and extrinsic musculotendinous deficiencies, and 
Type III-B in which along with the extensive intrinsic 

Η αποτυχία σχηματισμού συνδέεται με πλήρη ή με 
ατελή διακοπή της ανάπτυξης και παρατηρείται σε 
περίπου 18,1% όλων των συγγενών παραμορφώ-
σεων. Όταν η κανονική ανάπτυξη του άκρου δια-
κόπτεται, το αποτέλεσμα είναι είτε εγκάρσια είτε 
επιμήκης αποτυχία σχηματισμού. Οι εγκάρσιες απο-
τυχίες σχηματισμού αναφέρονται επίσης ως συγγε-
νείς ακρωτηριασμοί και περιλαμβάνουν την απουσία 
ενός δακτύλου ή άκρου. Οι επιμήκεις αποτυχίες περι-
λαμβάνουν απουσίες δακτυλικών ακτίνων, οι οποίες 
διακρίνονται σε κεντρικές, ωλένιες και κερκιδικές.  
Η έλλειψη κεντρικής δακτυλικής ακτίνας συνδέεται με 
χέρι ή πόδι σχισμής – αστακού. Άλλοι τύποι αποτυχίας 
σχηματισμού περιλαμβάνουν μορφές συμβραχυδα-

Εικόνα	1.	A.	Φωκομέλια	(Αρχείο	συγγραφέως).	Κεντρικού	τύπου	αποτυχία	σχηματισμού	με	μορφή	χεριού	(B)	και	ποδιών	
(C)	σχισμής-αστακού	(Αρχείο	συγγραφέως).	

Figure	1.	A.	Phocomelia	(Author’s	personal	archives).	Central	failure	of	formation	resulting	in	cleft	hands	(B)	and	or	feet	
(C)	(also	known	as	lobster	hands	and	feet)	(Author’s	personal	archives).	

Α

B C
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and extrinsic musculotendinous deficiencies, there is 
also a basal metacarpal aplasia. Type IV defects are 
referred to as “floating thumbs” or “pouce flottant”. 
Total absence of the thumb is classified as Type V11. 

The majority of failure of formation deformities have 
non-genetic causes, and are related to external factors, 
including amniotic bands or vascular ruptures. However, 
T-box gene mutations have been found to affect limb 
initiation and identity12. 

Failure of formation deformities can often be man-
aged successfully with cosmetic prostheses. Failure of 
formation can also be managed with established micro-
surgical procedures, such as toe-to-thumb transfer in 
longitudinal cases or digital lengthening for transverse 
failures. Another option for a failure of formation, such 
as in thumb aplasia is the pollicization procedure. Pol-
licization gives excellent functional results with a good 
grasp and pinch function13. 

Failure of Formation in the Ancient World

Of the thousands of pre-Columbian pottery identified, 
only about a dozen show congenital limb amputations. 
Figurines from the Tlatilco culture (1500 BCE to 200 CE)  
in Mexico, show large legs with very short arms, believe 
to demonstrate phocomelia. Congenital amputation of 
the upper extremity is believed to be depicted in a stat-
uette from Zacatenco Mexico (c 1500 BCE-100 CE)14.  
Another statue in the Chinesco style (1st-3rd CE) in 
northwestern Mexico shows a figure with normal lower 
extremities, but no arms, indicative of bilateral congen-
ital Amelia of the upper extremities. Similarly Mayan 
(150-1200 CE) statue from Guatemala and Mexico 
show extremities that end in nubbins.

The Selkies are gentle creatures of Celtic mythology, 
who were humans on land and seals in water. Accord-
ing to legend, Selkies can only transform from a seal 
to a human once a year, on Midsummer’s Eve. Another 
version of the same legend, says that they can transform 
every ninth night. 

Failure of Differentiation 

Although the basic anatomic units have been formed in 
failure of differentiation, these specific units fail to sep-
arate. Failure of differentiation can occur at all levels of 

11	 MANSKE	(1995);	PAPADOGEORGOU,	SOUCACOS	(2008).
12	 PARKER,	MAI,	STRICKLAND,	OLNEY,	RICHARD,	MARENGO,	et	al.	(2009).	
13	 KOZING(2005).
14	 FRIEDMANN	(1972).	

κτυλίας και φωκομέλιας (ΕΙΚ. 1). 
Η συγγενής αποτυχία σχηματισμού του αντίχειρα 

έχει ταξινομηθεί ως ακολούθως: Τύπος Ι: Μικρή 
υποπλασία, κατα την οποίαν ο αντίχειρας, καίτοι 
μικρότερος από τον αντίπλευρο, διατηρεί κανονική 
λειτουργία. Τύπος ΙI: Ο αντίχειρας είναι μικρότερος 
και λιγότερο σταθερός. Υπάρχει σύγκαψη σε προσα-
γωγή, απουσία των μυών του θέναρος, και υποπλα-
σία των οστικών φαλάγγων. Συνυπάρχει χαλάρωση 
του έσω πλαγίου. Οι αρθρώσεις παραμένουν φυσι-
ολογικές. Τύπος III: Οι υποπλασίες τύπου ΙΙΙ υπο-
διαιρούνται σε τύπου ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ. Τύπος ΙΙΙΑ: 
Καρπο-μετακάρπιος άρθρωση φυσιολογική. Υπο-
λειτουργία ενδογενών και εξωγενών μυών του 
χεριού. Τύπος ΙΙΙΒ: Υπολειτουργία ενδογενών και 
εξωγενών μυών του χεριού. Απλασία καρπο-μετα-
καρπίου άρθρωσης. Τύπος IV: Αιωρούμενος αντίχει-
ρας “floating thumb”. Τύπος V: Πλήρης απλασία του 
αντίχειρα11. 

Η πλειονότητα της αποτυχίας σχηματισμού, έχουν 
μη γενετικές αιτίες και σχετίζονται με εξωτερικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αμνιοτικών 
ζωνών ή αγγειακών ρήξεων. Ωστόσο, οι μεταλλάξεις 
του γονιδίου T-box έχουν βρεθεί ότι επηρεάζουν την 
αναπτυξιακή ταυτότητα των άκρων12. 

Η αποτυχία σχηματισμού αντιμετωπίζεται συντη-
ρητικά με κοσμητικές ή λειτουργικές προθέσεις. Χει-
ρουργικά αντιμετωπίζεται με σειρά επανορθωτικών 
επεμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν μικροχει-
ρουργικές επεμβάσεις, τενοντομεταφορές, μεταφορά 
δακτύλων - αρθρώσεων από το πόδι στο χέρι, αντιχει-
ροποίηση δείκτου, κ.λπ.13. 

Αποτυχία Σχηματισμού στην Αρχαιότητα

Από τις χιλιάδες προ-Κολομβιανά κεραμικά 
αρχαιογνωστικά ευρήματα, ελάχιστα παρουσι-
άζουν ακρωτηριασμούς των άκρων. Τα ειδώ-
λια από τον πολιτισμό Tlatilco (1500 π.Χ. έως 200 
μ.Χ.) στο Μεξικό, παρουσιάζονται με μακρά κάτω 
άκρα, πολύ βραχέα άνω άκρα, εικόνα που πιστεύ-
εται ότι αντιστοιχεί σε μορφές φωκομελίας. Μορ-
φής συγγενούς ακρωτηριασμού του άνω άκρου 
πιστεύεται ότι απεικονίζεται σε αγαλματίδιο από 
το Zacatenco του Μεξικού (π. 1500 π.Χ. - 100 μ.Χ.)14.  
Σε άγαλμα μορφής Chinesco (100 - 300 μ.Χ.) στο βορει-

11	 MANSKE	(1995)·	PAPADOGEORGOU,	SOUCACOS	(2008).
12	 PARKER,	MAI,	STRICKLAND,	OLNEY,	RICHARD,	MARENGO,	et	al.	(2009).	
13	 KOZING	(2005).
14	 FRIEDMANN	(1972).
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from the mythological monster Chimera, and refers 
to new medical methodology for countering rejection 
following the complex tissue allotransplantation sur-
gery. Micro- and macro-chimerism are phenomena 
that induce immunotolerance, helping to overcome the 
risk of rejection. Chimerism is now a central method to 
reduce immunosuppression requirements in composite 
tissue allotransplantation, making the mythological 
creature Chimera the symbol for successful allotrans-
plantation surgery (FIG. 9).

Athroogryposis
Athroogryposis (referred to as multiple congenital 
contractures or athrogryposis multiplex congenital 
(AMC) describes congenital joint contractures in 
several areas of the body. The name reflects, “curving 
of the joints” (arthrosis, “Joint” (G); grypos “hook” 
(G). Gryphons (G) or Griffins (L) were mytholog-
ical winged creatures with the body, tail and back 
legs of a lion, the head and wings of an eagle, and 
an eagle’s talons as its front feet33. The shape of the 
talon (the sharp, hooked claw) of the Gryphon’s foot 
is reminiscent of the very stiff, contractures of the 
most commonly affected joints of the lower extremity 
in arthrogryposis, that are due to the thickening and 
fibrosis of the ligamentous and capsular complex of 
the joints34 (FIG. 10).

Club Foot
Club foot or congenital talipes equinovarus is one 
of the most common congenital abnormalities of 
the lower limb and frequently involves both feet. 
The term has Latin roots: talus (ankle); pes (foot), 
equinus (horse l ike)  and va rus (inver ted and 
adducted) which describes the deformity35. Club-
foot was extensively referred to in Ancient Civi-
lizations. Clubfoot was first depicted in ancient 
Egyptian tomb paintings.12 There is growing evi-
dence form CT scans on the mummified skeleton 
of the famous Egyptian, King Tut (Tutankhamun) 
who ruled in the 14th century BC indicating that 
King Tut had club-foot36. 

Club foot or varus equine was first described by 
Hippocrates 400 B.C. in his writings about “On 
Articulations”. Hippocrates believed that clubfoot 
was caused by mechanical pressure, and described 

33	 See	VLACHOPOULOS	and	PAPALEXANDROU	in	this	Volume.
34	 ALASEIRLIS	(2008).	
35	 DAILIANA,	BERIS,	MALIZOS,	VARITIMIDIS,	HANTES,	SOUCACOS	(2008).	
36	 DΟΒΒS,	MORCUENDE,	GURNETT,	PONSETI	(2000).	

Ο Ιανός καταγράφεται ως αρχαία ρωμαϊκη θεότητα 
κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα 
Αυγούστου (π. 27 π.Χ.). Λόγω της συγγενούς παραμόρ-
φωσης του διπλασιασμού της κεφαλής, ο Ιανός είχε τη 
δυνατότητα να κατευθύνει το βλέμμα του σε δύο πλευ-
ρές (συνειρμικά- ανατολή – δύση, μέλλον – παρελθόν). 
Στο όνομα αυτής της απόκλισης από την κανονικό-
τητα, ο Ιανός εθεωρείτο ο θεός της δυαδικότητας, των 
πυλών, των αρχών και των καταλήξεων, των ενάρξεων 
και των μεταβάσεων, του μέλλοντος και του παρελθό-
ντος, επειδή είχε δύο πρόσωπα τα οποία κοίταζαν σε 
αντίθετες κατευθύνσεις. Το όνομα του Ιανού δόθηκε 
επίσης στο μήνα Ιανουάριο, και καταγράφει συμβο-
λικά την ιδέα της αρχής και του τέλους του έτους. 

Λερναία Ύδρα
Η Λερναία Ύδρα είναι γνωστό μυθολογικό τέρας με 
εννέα κεφάλια, το οποίο σκότωσε ο Ηρακλής. Ο συμ-
βολισμός του μυθικού αυτού τέρατος σε σχέση με τη 
σύγχρονη ιατρική συνδέεται με την έννοια της ιστικής 
αναγέννησης και έγκειται στη μυθολογική αναφορά 
σύμφωνα με την οποία, κάθε φορά που ο Ηρακλής 
έκοβε ένα κεφάλι, έβγαιναν στη θέση του δύο. Κατά 
συνέπεια, η Λερναία Ύδρα παραπέμπει συμβολικά 
στη δυνατότητα αναγέννησης των ιστών του σώματος, 
με μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς οι οποίοι 
αποτελούν τη βάση της έρευνας που πραγματοποίειται 
από τη σύγχρονη αναγεννητική ιατρική.

Χίμαιρα
Το υβριδικό μυθολογικό τέρας Χίμαιρα, ήταν όπως 
περιγράφεται στην Θεογονία του Ησιόδου, απόγο-
νος της Έχιδνας (μισή γυναίκα, μισό φίδι) και αδέλ-
φια με την Λερναία Ύδρα και αποτελούνταν από 
σώμα και κεφαλή λιονταριού, κεφαλή κατσίκας, 
και ουρά φιδιού. Η υβριδική αυτή σωματοανατο-
μική σύσταση παραπέμπει συμβολικά στη σύχρονη 
ιατρική και ιδιαίτερα στη χειρουργική της σύνθετης 
αλλομεταμόσχευσης ιστών. Ως συμπέρασμα προκύ-
πτει, ότι ιστοί με διαφορετική γενετικά προέλευση θα 
μπορούσαν να συμβιώνουν στον ίδιο οργανισμό. Ο 
χιμαιρισμός, έννοια προερχόμενη από το μυθολογικό 
τέρας Χίμαιρα, ταυτίζεται με σύχγρονη ιατρική μεθο-
δολογία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
απόρριψης στη χειρουργική της σύνθετης αλλομετα-
μόσχευσης ιστών. 

Ο μικρο- και μακρο-χιμαιρισμός αποτελούν φαι-
νόμενα που προκαλούν ανοσολογική ανοχή, βοη-
θώντας να ξεπεραστεί ο κίνδυνος της απόρριψης. 
Ο χιμαιρισμός αποτελεί επιδιωκόμενη μεθοδολο-
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manipulative corrections very similar to modern 
conservative (non-surgical) procedures. The Ancient 
Greek God of fire, Hephaestus was a blacksmith and 
made the weapons of the Gods of Olympus. He was 
referred to as the “lame God” since he had Club foot 
on both extremities37 (FIG. 11).

37	 For	Hephaestus’	lameness,	see	BARBANERA	(2013),	and	KEFALIDOU	in	this	
Volume.

γία ανοσορύθμισης για τη μείωση των απαιτήσεων 
ανοσοκαταστολής στη σύνθετη άλλομεταμό-
σχευση ιστών, καθιστώντας το μυθολογικό τέρας 
Χίμαιρα σύμβολο επιτυχούς χειρουργικής αλλομε-
ταμόσχευσης (ΕΙΚ. 9).

Αρθρογρύπωση
Η αρθρογρύπωση, η οποία αναφέρεται διεθνώς 

Εικόνα	9.	A.	Χίμαιρα,	
Απουλιανός	ερυθρόμορφος	
δίσκος,	π.	350-340	
π.Χ.	(Wikipedia	https://
el.wikipedia.org/wiki/
Χίμαιρα_(μυθολογία)#/media/
File:Chimera_Apulia_Louvre_
K362.jpg).	 
B.	Χάλκινη	Χίμαιρα	π.	400	π.Χ.	
(From	National	Archeologic	
Museum	Florence,	Wikipedia	
https://el.wikipedia.org/wiki/
Χίμαιρα_(μυθολογία)#/media/
File:Chimera_Apulia_Louvre_
K362.jpg).

Figure	9.	A.	Chimera,	
Apulian	red-figure	dish,	c	
350-340	BC.	(Wikipedia	
https://el.wikipedia.org/
wiki/Χίμαιρα_(μυθολογία)#/
media/File:Chimera_
Apulia_Louvre_K362.jpg).	
B.	Bronze	Chimera	c.	400	
BC	(National	Archeologic	
Museum	Florence,	Wikipedia	
https://el.wikipedia.org/wiki/
Χίμαιρα_(μυθολογία)#/media/
File:Chimera_Apulia_Louvre_
K362.jpg).

Α

B
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Εικόνα	10.	A.	Παιδί	με	αμφοτερόπλευρη	αρθρογρύπωση	
καρπού	(Αρχείο	Prof	I.	Challi).	B.	Αρθρογρύπωση	του	αγκώνα	
(Slide	Share	Arthrogryposis:	https://www.slideshare.net/
angeliquesladeshantz/vol-24-congenital-5)	και	C.	Γόνατος	
(From:	Obgyn	Key	Obstretric,	Gynecology	and	Pediatric	Insight	
Engine	https://obgynkey.com/arthrogryposis-2/).	D.	Ο	Γρύπας,	
περιγράφεται	ως	μυθολογικό	φτερωτό	πλάσμα,	με	σώμα,	ουρά	
και	πίσω	πόδια,	λιονταριού	και	κεφάλι,	φτερά	και	μπροστινά	
πόδια,	αετού.	Το	με	αιχμηρή	κατάληξη	σε	σχήμα	αγκίστρου,	
νύχι	του	μπροστινού	ποδιού	του	Γρύπα,	παραπέμπει	στην	
εγκατεστημένη	σύγκαψη	των	αρθρώσεων	στους	ασθενείς	που	
πάσχουν	από	αρθρογρύπωση.	(Quora	https://www.quora.com/
What-mythological-Grecian-animal-combined-the-head-and-
wings-of-an-eagle-and-the-body-and-tail-of-a-lion).	E.	Γρύπας	
σε	Σαρκοφάγο	(480-470	π.Χ.)	(Pinterst	https://www.pinterest.
com/deirdriu/gryphons/).

Figure	10.	A.	Child	with	severe	joint	flexion	contraction	of	the	
wrists	(arthrogryposis).	(Professor	I.	Challi	archives).	B.	Stiff	joints	
and	flexion	contracture	of	the	elbow	(Slide	Share	Arthrogryposis:	
https://www.slideshare.net/angeliquesladeshantz/vol-24-
congenital-5)	and	C.	Knee	(Obgyn	Key	Obstretric,	Gynecology	
and	Pediatric	Insight	Engine	https://obgynkey.com/
arthrogryposis-2/).	D.	The	Gryphon	is	a	legendary	creature	with	
the	body,	tail	and	back	legs	of	a	lion,	and	the	head	and	wings	
of	an	eagle.	The	eagle’s	talons	as	the	front	feet	of	the	Gryphon	
are	reminiscent	of	the	“hooked”	shape	seen	in	arthrogryposis	
(Quora	https://www.quora.com/What-mythological-Grecian-
animal-combined-the-head-and-wings-of-an-eagle-and-the-
body-and-tail-of-a-lion).	E.	Detail	of	a	Gryphon	on	Sacrophagus	
(Klazomenian,	480-470	BC	Terracotta)	(Pinterst	https:// 
www.pinterest.com/deirdriu/gryphons/).
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Regarding monoclonal antibodies t rastuzumab 
administration is not allowed due to mother’s and 
infant toxicity while rituximab is more safe. Simi-
larly, tyrosine kinase inhibitors in which no adequate 
data are available administration during gestation is 
contraindicated5.

Antimetabolites 

Antimetabolites especially methotrexate have the 
higher teratogenic potential, while cytosine arab-
inoside is associated with conflicting reports on the 
effects on fetal life. 

Alkylating agents

Among the alkylating agents busulfan, chlorambucil 
and dacarbazine have been reported to exhibit terato-
genic effects.

Antibiotics

Anthracyclines are considered as safer cytotoxic dur-
ing pregnancy especially when administered during 
the second or third trimester. No early or late cardiot-
oxicity has been seen in embryos, newborns, children 
or adolescents.

Vinca alkaloids

Vincas are considered to be the less potent teratogens 
or drug induced malformations.

Taxanes

The use of taxanes (paclitaxel or docetaxel) appears to 
be feasible after the first trimester although less than 
50 cases are available in the literature.

Platinum compounds

These drugs are found to be safe during pregnancy, 
a lthough some cases of  ototoxicity have been 
documented.

Biological agents

Trastuzumab is associated with oligohydramnios or 

5	 AZIM	et	al	(2010),	101-109.

(δ) καρδιακές βλάβες (δίπτυχη αορτική βαλβίδα., κοι-
λιομεγαλία, διατατική μυοκαρδιοπάθεια), (ε) ουρογεν-
νητικά ελαττώματα (ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη 
νεφρική αγενεσία, αμφοτερόπλευρη ουρητηρική ατρη-
σία, ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη), (στ) διατα-
ραχές γαστρεντερικού (οισοφαγική ατρησία, πυλωρική 
στένωση). Τέλος, πρόωρος τοκετός και αυθόρμη-
τες αποβολές έχουν περιγραφεί4. Ωστόσο, η έκθεση σε 
χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρί-
του τριμήνου, θεωρείται γενικά ασφαλής.

Γενικά, οι εγκυμοσύνες δεν επιτρέπονται κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας νεοπλασματικών νόσων. Εάν 
προκύψει εγκυμοσύνη ενώ η ασθενής βρίσκεται υπό 
ενδοκρινική θεραπεία ή χημειοθεραπεία, πρέπει να 
συνιστάται τερματισμός της εγκυμοσύνης. Αφορικά με 
τα μονοκλωνικά αντισώματα, η χορήγηση τραστουζου-
μάμπης δεν επιτρέπεται λόγω τοξικότητας της μητέρας 
και των βρεφών, ενώ η ριτουξιμάμπη είναι πιο ασφαλής. 
Παρομοίως, χορήγηση αναστολέων κινάσης τυροσίνης 
για τις οποίες δε διατίθενται επαρκή δεδομένα, αντεν-
δείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης5.

Αντιμεταβολίτες

Οι αντιμεταβολίτες, ιδιαίτερα η μεθοτρεξάτη, έχουν 
το υψηλότερο τερατογόνο δυναμικό, ενώ διατίθενται 
αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τις επιδράσεις 
της κυτοσίνης αραβινοσίδης στην εμβρυϊκή ζωή.

Αλκυλιωτικοί παράγοντες

Μεταξύ των αλκυλιωτικών παραγόντων, η βουσουλ-
φάνη, η χλωραμβουκίλη και η δακαρβαζίνη έχει ανα-
φερθεί ότι επιδεικνύουν τερατογόνες επιδράσεις.

Αντιβιοτικά

Οι ανθρακυκλίνες θεωρούνται ασφαλέστερα κυτταρο-
στατικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
ιδιαίτερα όταν χορηγούνται κατά το δεύτερο ή το τρίτο 
τρίμηνο. Δεν έχει παρατηρηθεί πρόωρη ή όψιμη καρδιο-
τοξικότητα σε έμβρυα, νεογνά, παιδιά ή εφήβους.

Αλκαλοειδή της Vinca

Τα Αλκαλοειδή της Vinca θεωρούνται ως τα λιγό-
τερο ισχυρά τερατογόνα ή φάρμακα που επάγουν 
δυσμορφίες.

4 SURBONE (2008).
5	 AZIM	et	al.	(2010),	101-109.
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anhydramnios, neonatal deaths, and transient respira-
tory or renal failure. Rituximab can be administered 
with no congenital anomalies. For imatinib, sunitinib, 
sorafenib or nilotinib, there are no adequate data yet.

Hormonal treatment

Generally, it is not recommended during pregnancy.

Therapeutic Management of the Most 
Common Cancers During Pregnancy

Breast cancer

Pregnant women with breast cancer present with poor 
prognostic factors and more advanced disease. Surgically, 
modified radical mastectomy with axillary node dissection 
is recommended for stage I–II and for selected stage 
III patients during the first and second trimester. Breast 
conserving surgery following by breast irradiation is 
advised for patients with localized disease during the third 
trimester or during postpartum.

Adjuvant chemotherapy can include CMF (cyclo-
phosphamide, methotrexate and fluorouracil), or anthra-
cycline-based regiments. No hormonal or trastuzumab 
treatments are indicated. Patients with metastatic breast 
cancer should be directly treated with chemotherapy. 
Overall survival is similar to the corresponding stage of 
non-pregnant women with breast cancer. Termination of 
pregnancy may be considered when immediate therapy 
should be initiated especially during the first trimester 
of gestation6.

Cervical cancer

There is evidence that cervical cancer during preg-
nancy has a 3.1-fold higher chance of being diagnosed 
with early disease (stage I) due to frequent gynecolog-
ical examinations.

Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) should be 
followed up with cytology and colposcopy. Almost 
80% of cases regressed after delivery. For stage IA1 
disease conization during the second trimester is suf-
ficient providing that surgical margins are negative. 
Pregnancy termination with immediate treatment 
might be advised for more advanced stages (IA1 with 
positive margins, IA2, IIA or locally advanced dis-

6	 AMANT	et	al.	(2012),	570-579.

Ταξάνες

Η χρήση ταξανών (πακλιταξέλη ή δοσεταξέλη) φαίνεται 
ότι είναι εφικτή μετά το πρώτο τρίμηνο, μολονότι λιγότε-
ρες από 50 περιπτώσεις διατίθενται στη βιβλιογραφία.

Παράγωγα πλατίνης

Αυτά τα φάρμακα βρέθηκαν να είναι ασφαλή κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, ορισμένες περι-
πτώσεις ωτοτοξικότητας έχουν καταγραφεί.

Βιολογικοί παράγοντες

Η τραστουζουμάμπη σχετίζεται με ολιγοϋδράμνιο ή 
ανυδράμνιο, νεογνικούς θανάτους και παροδική ανα-
πνευστική ή νεφρική ανεπάρκεια. Η ριτουξιμάμπη μπο-
ρεί να χορηγηθεί χωρίς κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών. 
Για την ιματινίμπη, τη σουνιτινίμπη, τη σοραφενίμπη ή 
τη νιλοτινίμπη, δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα.

Ορμονική θεραπεία

Γενικά, δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.

Συστηματική Θεραπεία στην Εγκυμοσύνη

Καρκίνος μαστού

Οι εγκυμονούσες με καρκίνο του μαστού εμφανίζο-
νται με κακούς προγνωστικούς παράγοντες και πιο 
προχωρημένη νόσο. Χειρουργικά, προτείνεται τροπο-
ποιημένη ριζική μαστεκτομή με πλήρη λεμφαδενικό 
καθαρισμό μασχάλης, για τα στάδια Ι-ΙΙ και για επι-
λεγμένες ασθενείς σταδίου III κατά τη διάρκεια του 
πρώτου και δεύτερου τριμήνου. Η επέμβαση διατήρη-
σης του μαστού ακολουθούμενη από ακτινοβόληση 
του μαστικού αδένα συνιστάται σε ασθενείς με εντο-
πισμένη νόσο κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου ή 
κατόπιν του τοκετού.

Η επικουρική χημειοθεραπεία μπορεί να περιλαμβά-
νει CMF (κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη και φθοριοου-
ρακίλη) ή παράγοντες βασισμένους στις ανθρακυκλίνες. 
Ορμονικές θεραπείες ή τραστουζουμάμπη δεν υπο-
δεικνύονται. Οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του 
μαστού πρέπει να υποβάλλονται άμεσα σε χημειοθερα-
πεία. Η συνολική επιβίωση είναι παρόμοια με το αντί-
στοιχο στάδιο των μη εγκύων γυναικών με καρκίνο του 
μαστού. Ο τερματισμός της κύησης μπορεί να ληφθεί 
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σεις που οι γονείς επιθυμούν τη διακοπή της κύησης 
και σε παλίνδρομες κυήσεις. Μεταξύ των περιπτώ-
σεων αυτών, ένα έμβρυο διαγνώστηκε με εγκεφαλο-
κήλη, μια σοβαρή μορφή διαμαρτίας του νευρικού 
σωλήνα. Ένα άλλο έμβρυο διαγνώσθηκε με ολο-
προσεγκεφαλία, μια συχνή σχετικά συγγενή ανω-
μαλία που οφείλεται σε απουσία ή ανεπαρκή 
διαχωρισμό του πρόσθιου εγκεφάλου. Εδώ θα ανα-
φερθούμε στην ταξινόμηση, την πρόγνωση, τη διά-
γνωση και την αιτιοπαθολογία αυτών των γενετικών 
ανωμαλιών. 

Διαμαρτίες του Νευρικού Σωλήνα

Οι διαμαρτίες του νευρικού σωλήνα (neural tube 
defects/NTDs) συγκαταλέγονται στις συχνότερα 
απαντώμενες συγγενείς ανωμαλίες του κεντρικού 
νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) και οφείλονται σε δια-
ταραχές της νευριδίωσης5. Νευριδίωση είναι η μορ-
φογενετική σειρά των γεγονότων μέσω των οποίων 
η νευρική πλάκα, η πρώτη καταβολή του ΚΝΣ, σχη-
ματίζει τον νευρικό σωλήνα. Με την ολοκλήρωση 
του σχηματισμού του, ο νευρικός σωλήνας αποτελεί-
ται από ένα ευρύ κεφαλικό άκρο, τον εγκέφαλο και 
ένα στενότερο ουραίο άκρο, τον νωτιαίο μυελό6. Η 
συχνότητα εμφάνισης των διαμαρτιών του νευρικού 
σωλήνα παγκοσμίως κυμαίνεται από 0,5 έως 2 ανά 
1.000 γεννήσεις, αν και η πραγματική συχνότητα είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς ορισμένες προσβεβλη-
μένες εγκυμοσύνες καταλήγουν σε αυτόματες απο-
βολές ή τερματίζονται ιατρικά7.

Οι διαμαρτίες του νευρικού σωλήνα, εμφανίζουν 
ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων και φαινοτυπικών 
χαρακτηριστικών8. Οι πιο σοβαρές είναι οι «ανοικτού 
τύπου», στις οποίες ο νευρικός ιστός είναι εκτεθει-
μένος. Οι μορφές που περιλαμβάνουν έκθεση του 
εγκεφάλου (π.χ. ανεγκεφαλία, κρανιόσχιση) είναι 
θανατηφόρες στο προγεννητικό στάδιο, ενώ όσες 
περιλαμβάνουν έκθεση του νωτιαίου μυελού (π.χ. 
κυστική δισχιδής ράχη) είναι γενικά συμβατές με τη 
ζωή, αλλά εμφανίζουν σημαντικές νευρολογικές δια-
ταραχές. Οι «κλειστού τύπου» μορφές, είναι λιγό-
τερο σοβαρές και μερικές φορές ασυμπτωματικές 
(π.χ. λανθάνουσα δισχιδής ράχη). 

Οι διαμαρτίες του νευρικού σωλήνα, μπορούν να 

5	 COPP,	GREENE	(2010).
6	 MOORE,	PERSAUD,	TORCHIA	(2013).
7	 MITCHELL	(2005).
8	 COPP,	GREENE	(2013),	213-227.

refer to the classification, the prognosis, the diagnosis 
and the etiopathology of these birth defects. 

Neural Tube Defects

Neural tube defects (NTDs), are the most frequent 
birth defects of the central nervous system (CNS) 
arising from failure of neural tube closure during 
neurulation5. Neurulation is a morphogenetic series of 
events that transform the neural plate into the neural 
tube and it is complete with the closure of the cranial 
and the caudal neuropore. At that time, the CNS is 
represented by a closed tubular structure with a broad 
cephalic end, the brain, and a narrower caudal end, 
the spinal cord6. The worldwide incidence of NTDs 
ranges from 0,5 to 2 per 1,000 births, although the 
true incidence is difficult to access, as some affected 
pregnancies end in miscarriage or may be medically 
terminated7. 

Phenotypic manifestations and clinical severity 
of NTDs varies greatly8. Severe subtypes are “open” 
NTDs, where the neural tissue is exposed to amniotic 
fluid resulting to massive loss of neural tissue. Open 
lesions affecting the brain (eg anencephaly, craniora-
chiscisis) are lethal perinatally, whereas open lesions 
in the spinal region (open spina bifida) are generally 
compatible with postnatal survival although often 
results in serious neurological impairment. “Closed” 
NTDs, skin-covered disorders of spinal cord struc-
ture, are generally less severe (eg spinal cord teth-
ering) and sometimes asymptomatic (eg spina bifida 
occulta). 

NTDs can be prenatally diagnosed by ultrasound 
examination and measurement of maternal serum 
alpha-feroprotein. The combination of these two tests 
have a good detection rate9, however in high risk preg-
nancies amniotic fluid alpha-fetoprotein is estimated 
to confirm the diagnosis 

Human NTDs are multifactorial, involving both 
environmental and genetic factors10. Non-genetic 
risk factors include maternal diabetes and obesity, 
usage of the anticonvulsant drug valproic acid and 
nutritional status. Remarkably, peri-conceptional folic 
acid supplementation exerts a preventive effect in a 

5	 COPP,	GREENE	(2010).
6	 MOORE,	PERSAUD,	TORCHIA	(2013).
7	 MITCHELL	(2005).
8	 COPP,	GREENE	(2013).	
9 KRANTZ et al. (2016). 
10	 GREENE,	COPP	(2014).
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proportion of NTDs. This observation, led to public 
health recommendations for folic acid consumption 
in women planning a pregnancy. Regarding genetic 
factors, studies identified hundreds of genes linked 
to NTDs in mice and several genes in humans. Many 
of these genes associate with cell biological functions 
(such as cell cycle and neurogenesis, cell death) or 
are components of signaling pathways that are essen-
tial for neural tube closure11. Thus, the planar cell 
polarity (PCP) signaling is required for initiation of 
neural tube closure and mutations of PCP genes con-
tribute to the etiology of human NTDs. Neurulation 
is also regulated by Sonic hedgehog (Shh) and Bone 
Morphogenic Proteins (BMPs) signals and mutations 
that over-activate Shh or disrupt BMPs signaling 
lead to NTDs. Within the neural tube, there is a ven-
tral-to-dorsal concentration gradient of Shh, while 
the dorsally derived BMP signal antagonize Shh 
response and vice versa. These antagonistic gradients 
ensure a tightly regulated mechanism that mediates 
neural patterning during development. Dorso-ventral 
patterning is modulated by the retinoic acid (RA) 
pathway as well and loss of function of genes impli-
cated in RA metabolism observed in NTDs. Finally, 
disruption of the Notch pathway which is important 
in neurogenesis, also cause NTDs. 

Holoprosencephaly 

Holoprosencephaly (HPE) refers to a spectrum of 
birth defects, resulting from absent or inadequate 
midline separation of the prosencephalon (the embry-
onic forebrain) into cerebral hemispheres during early 
embryonic development12. It is associated with facial 
dysmorphism neurologic impairment and a broad 
range of clinical outcomes. HPE has been observed in 
1:250 conceptuses. However, since in most cases the 
malformations are so severe that cause fetal demise, 
the birth prevalence is 1:8000 live births.

There are four classifications of HPE, from the 
most to the least severe: alobar, semilobar, lobar and 
middle interhemispheric variant (MIHV). The alobar 
HPE, is characterized by diffuse cortical nonsepara-
tion, the semilobar by non-separation of the frontal 
lobes, the lobar by nonseparation of the basal aspect 
of the frontal lobes and the MIHV by nonseparation 
of the posterior frontal and parietal lobes. In general, 

11	 COPP,	GREENE	(2010).	
12 RAAM et al. (2011).

διαγνωσθούν προγεννητικά με υπερηχογράφημα και 
μέτρηση της συγκέντρωσης της α-εμβρυϊκής πρωτε-
ΐνης στο μητρικό ορό9. Σε εγκυμοσύνες υψηλού κιν-
δύνου, συνιστάται η εκτίμηση της συγκέντρωσης της 
α-εμβρυικής πρωτεΐνης και στο αμνιακό υγρό. 

Στον άνθρωπο, οι αιτίες αυτών των διαμαρτιών 
είναι πολυπαραγοντικές και πιθανά προκαλούνται 
από συνδυασμό γενετικών και μη γενετικών παρα-
γόντων10. Στους μη γενετικούς παράγοντες που έχουν 
ενοχοποιηθεί, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο 
σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία της εγκύου, 
η χρήση φαρμάκων (π.χ. βαλπροϊκό οξύ) και διατροφι-
κοί παράγοντες. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει 
ότι σε γυναίκες με βεβαρημένο ιστορικό, συμπληρώ-
ματα φυλλικού οξέος που λαμβάνονται πριν τη σύλ-
ληψη και κατά τη διάρκεια της κύησης ελαττώνουν 
τη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων διαμαρτιών του 
νευρικού σωλήνα. Ως εκ τούτου, συστήνεται η λήψη 
φυλλικού οξέος σε όλες τις γυναίκες που σχεδιάζουν 
εγκυμοσύνη. Όσον αφορά γενετικούς παράγοντες, 
έχουν καταγραφεί εκατοντάδες γονίδια που συνδέ-
ονταν με διαμαρτίες του νευρικού σωλήνα σε ποντι-
κούς και αρκετά γονίδια στον άνθρωπο. Πολλά από 
αυτά τα γονίδια σχετίζονται με κυτταρικές βιολογι-
κές λειτουργίες (όπως ο κυτταρικός κύκλος, ο κυττα-
ρικός θάνατος) ή συμμετέχουν σε απαραίτητα για τη 
σύγκλιση του νευρικού σωλήνα σηματοδοτικά μονο-
πάτια11. Χαρακτηριστικά, μεταλλάξεις που διαταράσ-
σουν τα σηματοδοτικά μονοπάτια planar cell polarity 
(PCP), του Sonic hedgehog (Shh), της μορφογενετικής 
πρωτεΐνης των οστών (Bone Morphogenic Protein/BMP), 
του ρετινοϊκού οξέος και του Notch προκαλούν δια-
μαρτίες του νευρικού σωλήνα. 

Ολοπροσεγκεφαλία

Η ολοπροσεγκεφαλία (holoprosencephaly/HPE) αναφέ-
ρεται σε μια σειρά συγγενών ανωμαλιών, που προκύ-
πτουν από την αποτυχία ή τον ατελή διαχωρισμό του 
πρόσθιου εγκεφάλου κατά την πρώιμη εμβρυϊκή ανά-
πτυξη12. Συνοδεύονται με ανωμαλίες της μέσης γραμ-
μής του προσώπου, νευρολογική δυσλειτουργία και 
ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων. Εμφανίζεται 
μάλλον συχνά, αφού έχει παρατηρηθεί σε 1 ανά 250 
συλλήψεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι στις περισσότερες 

9 KRANTZ et al. (2016).
10	 GREENE,	COPP	(2014).
11	 COPP,	GREENE	(2010).
12 RAAM et al. (2011).
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