


 Στις πεποιθήσεις των Αιγυπτίων περί ψυχής περιλαμβανόταν η πίστη πως με την 

ταρίχευση και τη μουμιοποίηση διατηρείτο η ταυτότητα του ατόμου στην 

μεταθανάτια ζωή. Στην Αίγυπτο οι νεκροί τοποθετούνταν αρχικά σε καλαμένια 

φέρετρα στην καφτή άμμο -τούτο είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία αφυδάτωση 

του σώματος και την επιβράδυνση της αποσύνθεσης- και επακόλουθα 

θάβονταν. Τη συγκεκριμένη ταφική πρακτική ακολούθησαν οι ξύλινοι τάφοι και 

η εκτεταμμένη διαδικασία της μουμιοποίησης, γεγονός που οδήγησε στην 

ανάπτυξη σύνθετων ταφικών τελετουργικών. Η ταρίχευση αναπτύχθηκε από 

τους Αιγυπτίους κατά τη διάρκεια της 4ης Δυναστείας. Αφαιρούνταν όλοι οι 

μαλακοί ιστοί, ενώ οι κοιλότητες πλένονταν και γεμίζονταν με νάτρον. Κατόπιν 

ολόκληρο το το σώμα εμβυθιζόταν σε νάτρον. Καθώς θεωρείτο αδίκημα επί 

ποινή λιθοβολισμού οποιαδήποτε βλάβη στο σώμα του Φαραώ, ακόμα και μετά 

θάνατον, εκείνος που έκανε την τομή στο υπογάστριο διωκόταν τελετουργικά  

με λιθοβολισμό ως μιαρός. 



Ταφικά έθιμα στην Αίγυπτο 

 Μετά την εμβάπτισή τους, τα σώματα αλείφονταν εσωτερικά και εξωτερικά με ρητίνες, για 

να διατηρούνται και τυλίσσονταν με επιδέσμους από λινό ύφασμα, με ενσωματωμένα 

φυλακτά και τάλισμαν. Στην περίπτωση του Φαραώ ή μελών της οικογενείας του και υψηλών 

αξιωματούχων το σώμα τοποθετείτο σε μια σειρά αλληλοκαλυπτόμενων φέρετρων. Το 

μεγαλύτερο και εξωτερικό -μέσα στο οποίο τοποθετούνταν με σειρά όλα τα άλλα- ήταν 

συνήθως μια λίθινη σαρκοφάγος. Οι πνεύμονες, το συκώτι το στομάχι και τα έντερα 

διατηρούνταν ξεχωριστά, αποθηκευμένα σε σφραγισμένο αγγείο, το οποίο προστάτευαν οι 

τέσσερις γιοι του Ώρου. Στη διαδικασία της μουμιοποίησης περιλαμβάνονταν ενίοτε και ζώα 

των οικογενειών των αιγυπτίων αριστοκρατών, αλλά το πιθανότερο είναι πως ήταν 

αναπαραστάσεις των θεών.  

 



Ταφικά έθιμα στην Αίγυπτο 

 Η Αιγυπτιακή Βίβλος των Νεκρών είναι μια σειρά διακοσίων αποσπασματικών κειμένων, 

ύμνων και εικόνων γραμμένων σε πάπυρο, που θάβονταν μαζί με τον νεκρό ή 

ζωγραφίζονταν στους τοίχους, για να διευκολύνουν το πέρασμά του στον κάτω κόσμο. Ένα 

από τα γνωστότερα παραδείγματα της Βίβλου των Νεκρών είναι Ο πάπυρος του Άνι, περ. 

1240 Π.Κ.Ε., στον οποίο, επιπρόσθετα στα κείμενα, περιέχονται πολλές εικόνες του Άνι και 

της συζύγου του στο τεξίδι τους στη χώρα των νεκρών.Σύμφωνα με μεταγενέστερες 

πεποιθήσεις η ψυχή του νεκρού οδηγείται στην Αίθουσα της Κρίσης, στο Ντουάτ, από τον 

Άνουβι και η καρδιά του, εν είδει αρχείου της ηθικής του κατόχου της ζυγίζεται με αντίβαρο 

ένα φτερό που συμβολίζει την Μα'ατ (η έννοια της αλήθειας και της τάξης). Αν το 

αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό, ο νεκρός οδηγείται στον Όσιρι στο Ααρού. Αν το αποτέλεσμα είναι 

δυσμενές, ο δαίμων Αμμίτ (Καταβροχθιστής των καρδιών) -εν μέρει κροκόδειλος, εν μέρει 

λέων και εν μέρει ιπποπόταμος- καταβροχθίζει την καρδιά και ο νεκρός παραμένει στο 

Ντουάτ. 

 



Ταφικά έθιμα στην Αίγυπτο 

 



Μυκηναϊκοί τάφοι 



 Ένα είδος τάφων που συναντούμε στον ταφικό κύκλο της ακρόπολης των Μυκηνών είναι οι 

λακκοειδείς τάφοι, σκαμμένοι στο έδαφος με χτιστά τοιχώματα σε σχήμα ορθογώνιο και 

σκεπάζονταν με πλάκες (όπως οι σημερινοί). Στη συνέχεια ο τάφος καλύπτεται με τεχνητή 

επίχωση που σχηματίζει ένα μικρό λοφίσκο, τον τύμβο. Συχνά οι λακκοειδείς τάφοι 

κατασκευάζονταν κατά ομάδες, πάνω από τις οποίες σχηματιζόταν ένας ενιαίος κυκλικός 

τύμβος. Μεγάλοι τέτοιοι ταφικοί κύκλοι έχουν βρεθεί στις Μυκήνες και περιείχαν βασιλικές 

ταφές.  

 Άλλο είδος τάφων είναι οι θολωτοί τάφοι για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και άλλους 

ευγενείς.  



Μυκηναϊκοί τάφοι 

 Στους τάφους οδηγούσαν διάδρομοι με χτισμένες τις δυο πλευρές τους. Ο 

διάδρομος μετά την ταφή σκεπαζόταν με χώμα, όπως και ο τάφος, ώστε 

σχηματιζόταν ένας τεχνητός λόφος 

 (Δείτε το λόφο στον τάφο του Ατρέα, φωτογρ. δεξιά. Ο διάδρομος έχει πλάτος 6 

μέτρων - μήκος 35 μέτρων και οδηγεί σε μεγαλόπρεπη είσοδο ύψους 5,40 

μέτρων. Η είσοδος είχε μαρμάρινη επένδυση με πολύχρωμη ανάγλυφη 

διακόσμηση ) 

 Τρίτος τύπος τάφων ήταν οι θαλαμωτοί ή θαλαμοειδείς τάφοι ακανόνιστου 

σχήματος λαξευμένοι στο μαλακό βράχο στις πλαγιές λόφων. Ήταν μάλλον 

οικογενειακοί τάφοι και χρησιμοποιούνταν από τα μεσαία στρώματα του 

πληθυσμού. Και αυτοί κατασκευάζονταν κατά συστάδες σχηματίζοντας 

νεκροταφεία.  

 



 

Οι Μυκηναίοι τοποθετούσαν μέσα στους τάφους πλούσια κτερίσματα, συνήθως 

κοσμήματα, όπλα και χρηστικά σκεύη που ήταν πάντα ανάλογα με την κοινωνική θέση 

του νεκρού, αλλά όταν επέρχονταν η αποσύνθεση, δε γινόταν καμία προσπάθεια 

διατήρησης της ενότητας του σκελετού. Έτσι ένα από τα λίγα που έχουν βρεθεί είναι η 

προσωπίδα του Αγαμέμνονα ή το Χρυσό διάδημα με έκκρουστη διακόσμηση. Ένας 

από τους μεγαλύτερους θολωτούς τάφους είναι ο τάφος του Ατρέα. Ο Παυσανίας τους 

νόμιζε θησαυροφυλάκια. Το ύψος του θολωτού αυτού τάφου είναι 13,30 μέτρα και η 

διάμετρος 14,60 μέτρα. Η πέτρα που είναι στο πάνω μέρος της πόρτας, το ύπαιθρο 

ζυγίζει 120 τόνους . Οι τάφοι είναι από το 1400 -1300 π.χ. Άλλοι γνωστότεροι είναι 

της Κλυταιμνήστρας, του Αιγίσθου και ο τάφος της πύλης των λεόντων. 

                           ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ 



 

Προσωπίδα "του Αγαμέμνονα" 

Η νεκρική προσωπίδα ανδρικής μορφής, γνωστή ως προσωπίδα ”του Αγαμέμνονα”, είναι, ίσως, το διασημότερο από τα ευρήματα 
του Σλήμαν στους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών. Έχει κατασκευασθεί από παχύ έλασμα που σφυρηλατήθηκε πιθανότατα σε 
ξύλινο πυρήνα, ενώ οι λεπτομέρειες προστέθηκαν σε δεύτερο στάδιο με αιχμηρό εργαλείο. Απεικονίζεται η επιβλητική μορφή ενός 
γενειοφόρου άνδρα με ωοειδές πρόσωπο, πλατύ μέτωπο, μακριά λεπτή μύτη και λεπτά χείλη, σφιχτά κλεισμένα. Τα φρύδια επάνω 
από τα κλειστά μάτια, το μουστάκι και η γενειάδα αποδίδονται με έκτυπες παράλληλες γραμμές. Στην περιοχή των αυτιών φέρει 
οπές για τη στερέωση στο πρόσωπο του νεκρού με τη βοήθεια νήματος. Είναι η ωραιότερη από τις πέντε συνολικά χρυσές 
προσωπίδες, που έχουν βρεθεί στον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών και φαίνεται ότι προορίζονταν για άνδρες ηγεμόνες. Η 
συγκεκριμένη είναι η μοναδική που απεικονίζει γενειοφόρο άνδρα, αλλά και η μοναδική με τόσο έντονη απόδοση των 
χαρακτηριστικών του προσώπου. 

Στοιχεία εκθέματος 

Χρονολόγηση: 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 16ος αι. π.Χ. 

Τόπος Εύρεσης: 

Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, λακκοειδής τάφος V 

Διαστάσεις: 

πλάτος: 0,017 μ., ύψος: 0,025 μ., βάρος: 168,5 γρ. 

Υλικό: 

Χρυσός 

 

Προσωπίδα “του Αγαμέμνονα” – Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 16ος αι. π.χ. 

 





 Κατά τη διάρκεια του 9ου και 8ου αιώνα 

π.χ. (γεωμετρική περίοδος) η κύρια 

πρακτική ταφής είναι η καύση. Η 

πρακτική του ενταφιασμού διατηρείται 

κυρίως στην Αθήνα. Για  παράδειγμα στις 

βόρειες Κυκλάδες  ( Τήνος,Νάξος) 

αποκαλύπτονται μονοί ενταφιασμοί ενώ 

στα νησιά των νότιων Κυκλάδων(Κίμωλος, 

Μήλο) η κύρια πρακτική ταφής ήταν η 

καύση. Στη θήρα τους νεκρούς τους 

οποίους έχουν υποβάλλει στην μέθοδο 

καύσης εντοπίστηκαν επίσης στη Δονούσα 

και στην  Νάξο 20 ταφικοί τύμβοι 

αποκαλύφθηκαν κοντά σε οικισμό . 

Περιείχαν πυρρές καύσης , ενταφιασμένες 

σε ορθογώνιους τάφους. Ειδική μνεία θα 

πρέπει να γίνει στην λατρεία των ηρώων 

αυτής της περιόδου. Μια νέα αντίληψη 

γύρω από τον μυκηναίο νεκρό και τους 

θολωτούς τάφους της προηγούμενης 

περιόδου αναπτύσσεται η οποία ίσως 

συνδέεται με τν διάδοση της λατρείας των 

ηρώων .  



Γεωμετρική περίοδος 



 ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. 
 Α. ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ 

 Ο ενταφιασμός  περιλάμβανε τα παρακάτω στάδια : την πρόθεση , την εκφορά , το 
περιδειπνο , τις ετήσιες  προσφορές στη μνήμη των νεκρών 

 Η πρόθεση γινόταν μια ημέρα μετά το θάνατο. Διαρκούσε μια ημέρα κατά την οποία 
πραγματοποιούνταν τα, σύμφωνα με την παράδοση ,  μοιρολόγια και η τελευταία 
επίσκεψη των συγγενών και των φίλων. Το σώμα του νεκρού , καλυμμένο με ένα λινό 
ύφασμα τοποθετούνταν σε μια επιμελημένη κατασκευή. Γυναίκα του άμεσου 
περιβάλλοντος του νεκρού φρόντιζε για την προετοιμασία του νεκρού σώματος. Το 
έπλυνε, το άλειφε με λάδι, το έντυνε και το κοσμούσε με άνθη, στεφάνια και 
κοσμήματα. Κατά την τρίτη ημέρα, πριν από τη δύση του ηλίου, γινόταν η εκφορά του 
νεκρού. Αυτή προϋπέθετε πομπή, η οποία σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να περάσει 
σιωπηλά από τους δρόμους της πόλης. Όταν αυτή έφτανε στο σημείο ταφής, το νεκρό 
σώμα αφήνονταν στο μνήμα. Το περίδειπνο ακολουθούσε την ταφή. Πρόκειται για τη 
συγκέντρωση των συγγενών για το φαγητό αφού όμως πρώτα γινόταν ο καθαρμός  της 
οικίας με θυμίαμα και αγιασμό και των ιδίων με πλύσιμο χεριών και κεφαλιού. Ήταν μια 
ευκαιρία για τους συγγενείς να συγκεντρωθούν και να συζητήσουν γύρω από το 
πρόσωπο του εκλιπόντος. Δεν είναι γνωστό πότε το πένθος ελάμβανε τέλος. Κάποιου 
είδους τελετή, η οποία διασφαλίζει ότι έχουν γίνει τα δέοντα απέναντι στον θανόντα 
επέτρεπε στην οικογένεια να επιστρέψει στους πρότερους ρυθμούς της ζωής.  

 



Εσωτερικό τάφου με αγγεία και προσφορές 



 Η καύση των νεκρών , στην Κλασική Αθήνα, τουλάχιστον έως τον 4ο αι. π.χ. ήταν 

μια διαδομένη πρακτική. Γίνονταν είτε γίνονταν στο σημείο ταφής είτε με τη 

μέθοδο ανακομιδής. Στη δεύτερη περίπτωση τα υπολείμματα της καύσης (στάχτη) 

τοποθετούνταν σε τροφοδόχο αγγείο από πηλό ή από μέταλλο. Τοποθετούνται είτε 

απευθείας στο έδαφος είτε σε λάρνακα. Χάλκινοι λέβητες ή υδρίες (τοποθετημένες 

σε κιβώτια με πώμα ) συχνά χρησίμευαν ως τεφροδόχα αγγεία. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις διατηρούνται ίχνη υφάσματος το οποίο κάλυπτε το σώμα ή το αγγείο 

υποδοχής. Η καύση των παιδιών συναντάται στην Κλασική Αθήνα αλλά σε γενικές 

γραμμές δεν ήταν καθόλου αποδεκτή. Σε μια περίπτωση έχουν εντοπιστεί 

υπολείμματα παιδικής καύσης αλλά δεν είναι σίγουρο για το αν πρόκειται όντως 

για  παιδική καύση ή για τα υπολείμματα κτερισμάτων που έχουν καεί σε εκείνο το 

σημείο. 



Επιτύμβια ανάγλυφα κλασικής εποχής 



 Στη Κλασική περίοδο τα νεκροταφεία βρίσκονται εκτός των ορίων οικισμού. Ο τύπος 
ταφής εξαρτάται από τη βούληση του ατόμου ή της οικογένειας. 

 Α.ΤΑΦΟΙ 

 Ο πιο απλός τύπος τάφου ήταν ο λακκοειδής. 

 Οι Κεραμοσκεπείς τάφοι ήταν επίσης διαδομένοι τύποι τάφων στους Κλασικούς 
Χρόνους. 

 Οι τάφοι ήταν είτε ανεξάρτητα κτίσματα είτε αποτελούσαν τμήματα άλλων 
κατασκευών. 

 Για τους ενηλίκους χρησιμοποιούνταν σαρκοφάγοι από μάρμαρο ή ασβεστόλιθο ενώ 
για τους ανηλίκους σαρκοφάγοι από πέτρα. 

 Τα παιδιά ενταφιάζονται σε ορθογώνιους ή σχήματος οβάλ λουτήρες καθώς ήταν πιο 
εύκολοι και πιο οικονομικοί στην κατασκευή τους. 

 

 Τα κενοτάφια ήταν κενοί τάφοι προς τιμή εκείνων που απεβίωσαν σε ξένη χώρα η προς 
τιμή εκείνων των οποίων δεν βρέθηκαν τα οστά. 

 Β.ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 Τα κτερίσματα ετοποθετούντο σε πίνακα ή σε συγκεκριμένα σημεία του επενδυμένου 
δαπέδου ή σε γύρω από το σώμα. 

 Επιπλέον επιλέγονταν αντικείμενα του νεκρού και πήλινα ειδώλια. 

 



Νεκροταφείο Κεραμεικού 



 Η κηδεία αναγγέλλεται στις εφημερίδες, αλλά και με ειδικά αναγγελτήρηρια 

που επικαλούνται στην περιοχή-γειτονιά που ζούσε ο νεκρός. 

 Έπειτα από την κηδεία προσφέρετε στους συμμετέχοντες κάποια 

παξιμαδάκια ονομαζόμενα συχώρια . Ονομάζονται έτσι διότι οι 

συμμετέχοντες προσεύχονται για την συγχώρεση του νεκρού, επίσης πίνουν 

πικρό καφέ ή λικέρ. 

 Το θρησκευτικό μνημόσυνο έχει 2 μορφές είτε ψέλνεται τρισάγιο στον τάφο 

του νεκρού είτε ψέλνεται επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία μετά την 

λειτουργία. 

 Έπειτα από το μνημόσυνο προσφέρονται στον συμμετέχοντα γλυκίσματα τα 

οποία ονομάζονται κόλλυβα και γλυκά ψωμάκια 

 Ψυχοσάββατο: ονομάζεται η προσευχή της εκκλησίας το Σάββατο πριν την 

Κυριακή των Αποκριών και το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής 

, οπού τελούνται και επίσημα μνημόσυνα  της Εκκλησίας υπέρ των 

κεκοιμένων και τα ψυχοσάββατα προσφέρονται κόλλυβα.    



 Όλοι φοράνε μαύρα ρούχα 

 Οι άνδρες φοράνε περιβραχιόνιο πένθους(κυρίως 

άνδρες της οικογενείας) 

 Οι μεγάλες ηλικιωμένες γυναίκες φοράνε μαύρο 

μαντίλι στο κεφάλι  

 Μοιρολογούν τον νεκρό 

 Οι άνδρες μένουν αξύριστοι για 40 μέρες 

 Οι γυναίκες κάνουν νηστεία για 40 μέρες 

 Δεν στολίζουν τα Χριστούγεννα( όσοι το επιθιμούν) 

 



 Ανύπαντρος νεκρός : του φοράνε γαμπριάτικο 

κουστούμι, 2 στεφάνια, του βάζουν λεφτά στο 

κουστούμι του και μοιράζουν μπομπονιέρες στους 

συμμετέχοντες. 

 Ανύπαντρη νεκρή : την ντύνουν νύφη, της φοράνε 

βέρα, 2 στεφάνια και μοιράζουν μπομπονιέρες. 




