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Πώς ξεκίνησε η ταρίχευση 

Ιστορικά θεωρείται ότι η τεχνική της 
ταρίχευσης ξεκίνησε από την αρχαία 
Αίγυπτο.



 

Η τεχνική της μουμιοποίησης στην αρχαία Αίγυπτο

Πιθανότατα το νεκρό σώμα πλενόταν και 
αρωματιζόταν με αρωματικά έλαια και αλατούχες 
και ασφαλτούχες ουσίες, πριν ξεκινήσει η κυρίως 

διαδικασία. 
 

          Στη συνέχεια, τοποθετείται στο τραπέζι της 
ανατομίας. 

        Γίνεται μικρή τομή στην αριστερή κοιλιακή 
χώρα, όχι μεγαλύτερη από 10 εκατοστά.

      Με ειδικό ορειχάλκινο εργαλείο το χέρι του 
ειδικού αφαιρεί τα εντόσθια και με τομή το 

διάφραγμα, τους πνεύμονες και την καρδιά. 



 

          Τα εντόσθια 
διατηρούνταν σε τέσσερα δοχεία, ενίοτε 
και πολυτελή αλαβάστρινα, τα λεγόμενα 
ΚΑΝΩΒΙΚΑ αγγεία, παραγεμισμένα με 
άλμη.

        Έπειτα, ακολουθεί η 
απόπλυση του εσωτερικού του σώματος 
με άσφαλτο, ρητίνες, αρώματα, σόδα 
και μύρα. 

         Ακολούθως, πτώμα και 
σπλάχνα παρέμεναν μέσα σε άλμη και 
νίτρο επί 40 έως 70 μέρες. 



 

Άλλοι λαοί που εφάρμοζαν την τεχνική της ταρίχευσης 

H φυλή Chinchoros

H φυλή των Palomas

Οι Ίνκας

Η μούμια βρέθηκε θαμμένη στην 
έρημο της Σαχάρας μέσα σε ένα 
ξύλινο φέρετρο και υπολογίζεται 
ότι έχει ηλικία 5.000 ετών.



 

Στοιχεία για την ύστερη πορεία της μουμιοποίησης.

Στους Μετά Χριστόν αιώνες οι μουμιοποιήσεις λιγοστεύουν διαρκώς, ώστε οι τελευταίες να 

τοποθετούνται γύρω στο 700 μ.Χ. 

Ο Σωσσιέ, το 1800, χρησιμοποιούσε την άχνη του υδραργύρου για την διατήρηση των 
πτωμάτων.



 

Η σπουδαιότητα της μουμιοποίησης στις μέρες 
μας είναι μοναδική για την αρχαιολογική 

επιστήμη, διότι για πρώτη φορά ο επιστήμων 
αρχαιολόγος έχει να κάνει όχι με ένα τέχνεργο 

εύρημα, ούτε με έναν ανθρώπινο σκελετό, αλλά 
με ένα σχεδόν “ζωντανό” εύρημα με ατομικά 

χαρακτηριστικά, σάρκα (!) και οστά! 

Από την άλλη, η επιστήμη της ιατρικής έχει 
πολλά να κερδίσει από την παρατήρηση της 
πορείας της ταρίχευσης πτωμάτων στη διάρκεια 
του χρόνου. Αν η διατήρηση του πτώματος είναι 
καλή, ακόμα και σήμερα πολλοί ιστοί είναι 
ακόμα μαλακοί, και το δέρμα διασώζεται σε 
καλή κατάσταση. Τοιουτοτρόπως, οι παθήσεις 
των αρχαίων αιγυπτίων γίνονται πιο εύκολα 
αντιληπτές με την παρατήρηση, ενώ 
σκιαγραφείται και η καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων αυτών. 



 

Η Rosalia Lombardo πέθανε πάνω από 77 χρόνια 
πριν. 
Οι τεχνικές ταρίχευσης που χρησιμοποιήθηκαν για 
το παιδί είναι ακόμη ένα μυστήριο αφού ο γιατρός 
που την πραγματοποίησε αρνήθηκε να τις 
πουλήσει στην Καθολική εκκλησία παρ' όλα τα 
τεράστια ποσά που του υπεσχέθησαν.
Αυτό το αγγελούδι θα παραμείνει για πάντα μια 
"Ωραία Κοιμωμένη". Μια μαγευτική ομορφιά μέσα 
στις κατακόμβες. Διατηρήθηκαν τέλεια μέχρι και 
τα μαλλιά στο κεφάλι. 



 

Η ταρίχευση στη σύγχρονη εποχή

Ταρίχευση σήμερα είναι η τέχνη κάποιων ατόμων να αναπαριστούν ζώα, πτηνά, 
ερπετά,ψάρια

και ανθρώπους σε μια «ζωντανή» στάση όπως ήταν στη φύση.

Αρχικά οι ταριχευτές επεξεργάζονταν το δέρμα, το έραβαν 
και το γέμιζαν με χαρτιά ή με πανιά
και κάπως «σουλούπωναν» το εξωτερικό 
ώστε να μοιάζει με το αναπαριστώμενο ζώο.

Γύρω στο 1700 μ.χ. αρχίζουν να κατασκευάζονται καλούπια.

Σήμερα χρησιμοποιείται για την ταρίχευση
 ο αφρός πολυουρεθάνης.

Χρησιμοποιούνται επίσης μεταλλικά στηρίγματα.
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