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Στα μυκηναϊκά χρόνια το κυρίαρχο έθιμο ταφής ήταν ο ενταφιασμός του σώματος του 
νεκρού, οι πληροφορίες δεν είναι αρκετές σχετικά με λεπτομέρειες της ταφής, και το 
συγκεκριμένο έθιμο διατηρείται μόνο σε γυναίκες και παιδιά. Οι ενήλικοι άντρες και ίσως 
κάποιες γυναίκες, καίγονταν  (;) στην πυρά όπως έγινε με τον Πάτροκλο στην Ιλιάδα. Τα 
υπολείμματα της καύσης τοποθετούνταν αργότερα σε αγγείο το οποίο θάβονταν. Σήμερα , 
ξέρουμε ότι  οι θαυμαστές περιγραφές του Ομήρου για την καύση ηρώων και Τρωικού 
πολέμου είναι μεταφορά στον κόσμο και στην εποχή του έπους εικόνων που είδε ο 
ποιητής, που εγίνονταν στις ημέρες του και δεν αποδίδουν παλαιότερες ταφικές συνήθειες 
των Αχαιών. Ότι αυτοί δεν εκαίγονταν, αλλά εθάβονταν, είναι βεβαιωμένο από το πλήθος 
των τάφων της μυκηναϊκής εποχής, που είχαν ανακαλυφθεί.

Οι καύσεις ήταν οι πιο συνηθισμένες ταφές ενηλίκων, χωρίς να λείπουν και οι ενταφιασμοί,
κατά τους γεωμετρικούς χρόνους στην Αθήνα (1050-700 π.Χ) και σε άλλες περιοχές. 
Παρόμοιες ταφές βρέθηκαν και στο νεκροταφείο του Διπύλου στον Κεραμικό. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις η τέφρα (Στάχτη) του νεκρού έμπαινε μετά την καύση σε ένα 
μεγάλο πήλινο αγγείο , την τεφροδόχο το οποίο έκλεινε με μία πέτρα και τοποθετούνταν 
στον λάκκο που ανοιγόταν για τον νεκρό.  Μόνο ταφή των νεκρών συνηθιζόταν έως τον 
11ον αιώνα, ύστερα από τα χρόνια αυτά αρχίζει και επικρατεί η καύση. Στα  μέσα του 8ου 
αιώνα συναντούμε την παράλληλη χρήση και των δύο τρόπων ταφής, ενώ στις αρχές του 
7ου αιώνα ανανεώνεται και πάλι η προτίμηση προς την καύση του νεκρού. Στον κυκλαδικό 
πολιτισμό από το 1200 έως το 1110 π.Χ οι Έλληνες εφάρμοζαν τον ενταφιασμό ως 
αποκλειστικό τρόπο κήδευσης, αλλά αργότερα εφαρμόζουν την καύση των νεκρών με 
επιρροές πιθανώς από την ανατολή, έως τα πρώτα χριστιανικά χρόνια.

Το υλικό από την πυρά της καύσης, διασκορπιζόταν σε όλο το δάπεδο του λάκκου και 
δημιουργούσε ένα λεπτό στρώμα γύρω από την τεφροδόχο, και μετά έκλεινε ο λάκκος. 
Πάνω από τον τάφο έβαζαν ως σήματα (σημερινές ταφόπλακες) μεγάλα αγγεία, αμφορείς, 
ή κρατήρες με ύψος πάνω από 1 μέτρο. Αξιοσημείωτη είναι μία ταφή στην Αθήνα που γύρω



από τον λαιμό της τεφροδόχου είναι τυλιγμένο ένα σιδερένιο ξίφος το οποίο τοποθετήθηκε
εκεί αφού είχε πρώτα παραμορφωθεί από την πυρά.

Ακόμα βρέθηκαν στην ίδια ταφή και άλλα πολεμικά αντικείμενα, όπως αιχμές δοράτων, 
μαχαίρια και άλλα που συμπερασματικά ανήκαν σε κάποιον πολεμιστή. Κατά την ομηρική 
εποχή, ο Όμηρος φαίνεται να γνωρίζει μόνο την καύση των νεκρών. Οι Αρχαίοι Έλληνες 
θεωρούσαν ιερούς τους νεκρούς και γι' αυτό τους τιμούσαν με μεγαλοπρεπείς τελετές, 
γιατί αλλιώς οι ψυχές των πεθαμένων δεν θα γίνονταν δεκτές στα Ηλύσια Πεδία. Η ταφή 
και η καύση αποτελούσαν διαδικασίες με ορισμένη τελετουργία, για να βρει ανάπαυση το 
σώμα και να πάει η ψυχή στον τόπο των αθανάτων. Άταφοι έμεναν μόνο οι προδότες της 
πατρίδας, οι λιποτάκτες, οι ιερόσυλοι και οι αυτόχειρες (Αυτοί που αυτοκτονούσαν).

Με την εμφάνιση του Χριστιανισμού άρχισε να υποχωρεί η καύση των νεκρών, και 
επικράτησε το έθιμο της ταφής, και η πεποίθηση της αθανασίας της ψυχής. Βέβαια, πολλά 
σημερινά ταφικά έθιμα, έχουν κρατηθεί αναλλοίωτα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
όπως η τοποθέτηση κερμάτων στα μάτια ή το στόμα των νεκρών για να πληρώσουν τον 
χάροντα.-

Καύση Νεκρών Σήμερα

Το θέμα καύσης των νεκρών στην Ελλάδα τέθηκε για πρώτη φορά το 1987 έπι δημαρχίας
Μιλτιάδη Έβερτ, με σχετική επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας,

αλλά μετά από 20 χρόνια περίπου το 2006, έγινε επιτρεπτή η καύση των νεκρών στην χώρα
μας με τον νόμο (3448/2006 Άρθρο 35) ότι η αποτέφρωση επιτρέπεται σε όσους το δέχεται

το θρήσκευμά τους. Το πρώτο αποτεφρωτήριο νεκρών στην Ελλάδα, λειτουργεί από τον
Οκτώβριο του 2019 στην Ριτσώνα Ευβοίας με ιδιωτική πρωτοβουλία και εγκατάσταση, σε
ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, και σχετικά μικρό κόστος έναντι της ταφής μόλις 600 ευρώ.
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