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Εισαγωγή 
Αυτοχειρίες με νύσσον και τέμνον όργανο στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης δεν είναι 
και τόσο σπάνιο φαινόμενο και συνήθως αποτελούν μέθοδο εκλογής νέων ανδρών με 
υποκείμενη ψυχική νόσο. Η συνήθης μεθοδολογία αποκαλύπτει πλήξεις στην περιοχή 
του τραχήλου και την προκάρδιο χώρα, οι οποίες συνοδεύονται από τα χαρακτηριστικά 
«τραύματα δισταγμού». Σε πλειάδα των περιπτώσεων μετά τα τραύματα δισταγμού, ο 
αυτόχειρας εγκατέλειψε την προσπάθεια και προχώρησε στο «απονενοημένο διάβημα» 
με διαφορετική μέθοδο. 
Στόχος 
Παρουσιάζεται ένα περιστατικό αυτοχειρίας με νύσσον και τέμνον όργανο του τύπου 
hara-kiri, η ιατροδικαστική διερεύνηση του οποίου ανατέθηκε στο Εργαστήριο 
Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Υλικό και μέθοδος 
‘Έγινε ανασκόπηση στα περιστατικά του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και είναι το 
μοναδικό περιστατικό που απαντάται την τελευταία 15ετία.  
Αποτελέσματα 
Αυτοχειρίες όμως με μία και μοναδική τυπική πλήξη στην κοιλιακή χώρα τύπου Hara-
kiri δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον την τελευταία 15ετία που ανατρέξαμε. Πιο 
συγκεκριμένα πρόκειται για 89χρονο άνδρα με υποκείμενη καταθλιπτική συνδρομή, ο 
οποίος εξέφραζε αυτοκτονικό ιδεασμό την τελευταία 2ετία. Ανευρέθη σε ελαιόφυτη 
περιοχή ιδιοκτησίας του, ενώ το μαχαίρι βρέθηκε πλάι του. Κατά την αυτοψία του χώρου 
αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Πιθανόν το επάγγελμα που 
εξασκούσε κατά τη διάρκεια της ζωής του, του υπέδειξε τον τρόπο και το καίριο της 
πλήξης, καθώς επρόκειτο για σφαγέα ζώων-κρεοπώλη. 
Συμπεράσματα 
Η χρήση αιχμηρών αντικειμένων είναι διαδεδομένη τόσο σε αυτοχειρίες όσο και σε 
ανθρωποκτονίες. Δεδομένης της πολιτισμικής διαφοροποίησης κάθε τόπου είναι υψίστης 
σημασίας να εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα με έμφαση στην ενδελεχή αυτοψία χώρου 
ώστε α προσδιοριστεί επακριβώς το είδος θανάτου σε κάθε περίπτωση πλήξης με νύσσον 
και τέμνον όργανο. 
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