
1 

   ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

    ΣΟΤ ΖΗΗ Κ. ΜΟΤΚΑ 

      ΚΟΖΑΝΗ       

 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 



2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΔΗΑΓΩΓΖ .................................................................................................................... 3 
Οξηζκόο ελλνηώλ θαη λνκνζεζία ηεο επξωπαϊθήο Έλωζεο ........................................... 4 

H θαύζε θαη ην θόζηνο .............................................................................................. 5 

Παξάγωγα ηεο θαύζεο ............................................................................................... 5 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ. ........................................................................................... 7 
Α’Αξραηόηεηα ............................................................................................................ 7 

Β’ Νεώηεξνη ρξόλνη –ύγρξνλε επνρή. ................................................................... 12 

Γ’Δπηρεηξήκαηα ππέξ ηεο θαύζεωο
29

 ....................................................................... 16

Ζ Θέζε ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ζην ζέκα ηεο Απνηέθξωζεο ............................... 19 
Α’ ΓΔΝΗΚΑ .............................................................................................................. 19 

Β’ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΟ ΔΘΗΜΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΔ .................................................. 21 

Β’ΜΗΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ ................................. 26 

Γ’ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ............................................................................................ 30 

Ζ ππνζηήξημε ηεο θαύζεωο ηωλ λεθξώλ θαη πωο απηή αληηκεηωπίδεηαη από ηελ 

πνιηηεία θαη ηελ εθθιεζία ζηελ Διιάδα  ηνλ 20
ν
 αηώλα. ............................................ 35 

Α. Οη πξώηνη ππνζηεξηθηέο ζηελ Διιάδα θαη ε επηξξνή ηνπο από ηνλ Διιεληθό 

Γηαθωηηζκό. ............................................................................................................. 35 

Β. Ζ επίζεκε ζέζε ηεο εθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. H  Η..Η ηνπ 1937 ........................ 39 

Γ’ Ζ πξώηε αίηεζε αλαγλώξηζεο ζωκαηείνπ ππνζηεξηθηώλ (1943) ...................... 41 

Γ’ Ζ πεξίπηωζε ηνπ  Γεκ. Μεηξόπνπινπ ζηελ Γ.Η.. ............................................ 41 

Δ’ Ζ Πνξεία πξνο ηελ δηθαζηηθή αλαγλώξηζε (δεθαεηία 80’) ................................ 42 

Σ’ Οη εμειίμεηο ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο. ................................................................ 48 

Ννκηθή αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο θαύζεο ηωλ λεθξώλ. ........................................ 51 
Α’   Ηζηνξηθή αλαδξνκή. .......................................................................................... 51 

Β’ Κξίζηκα Ννκηθά Εεηήκαηα ................................................................................. 53 

ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΡΘΡΟΤ ........................................................................................... 57 

Γ’ Ο ΝΟΜΟ 3448/2006 ΑΡΘΡΟ 35 Εεηήκαηα πληαγκαηηθόηεηαο.................... 59 

ΔΠΗΛΟΓΟ.................................................................................................................. 70 
Ζ Τπ' αξηζκ. 241/2008 Γλωκνδόηεζή Δ' Σκήκαηνο ηνπ          πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο. ................................................................................................................. 73 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ…………………..……………………………………………75-76 



3 

 

                                      Σο Ζότημα τησ Καϑςεωσ των Νεκρών. 

                                      Ιςτορικό, Θεολογικό ,Νομικό Προςϋγγιςη. 

     ΕΙΑΓΩΓΗ 
  Σο ζότημα τησ καϑςησ των νεκρών εμφανύζεται ςόμερα ςτο 

προςκόνιο με αρκετϊ μεγϊλη ϋνταςη αλλϊ ϐχι για πρώτη φορϊ. Με τον 

ϐρο Καϑςη των νεκρών η Αποτϋφρωςη εννοοϑμε  γενικϊ την με διϊφορεσ 

μεθϐδουσ τϋλεια καϑςη και μετατροπό του νεκροϑ ανθρώπινου ςώματοσ 

ςε τϋφρα, που εύτε ενταφιϊζεται ,εύτε φυλϊςςεται εύτε τϋλοσ 

διαςκορπύζεται. Η αποτϋφρωςη ςυνιςτϊ μεταθανϊτιο ϋθιμο με 

προώςτορικό προϋλευςη και πορεύα παρϊλληλη τησ ταφόσ ανϊ τουσ 

αιώνεσ. Εντοϑτοισ, ο κοινωνικϐσ προβληματιςμϐσ για την προτύμηςη του 

ενϐσ η ϊλλου εθύμου προβϊλλει ϋντονοσ ςόμερα εξαιτύασ ,αφενϐσ των 

ωφελιμιςτικών προτεραιοτότων του ςϑγχρονου ανθρώπου ,αφετϋρου τησ 

αποθρηςκειοπούηςησ που κατϊ πολλοϑσ πλόττει τισ δυτικϋσ κοινωνύεσ και 

τησ ειςαγωγόσ αντιλόψεων για την ζωό και τον θϊνατο εν πολλούσ 

ςυγκρουϐμενων με την χριςτιανικό πύςτη. ΟΙ μεταβολϋσ αυτϋσ ϋχουν θϋςει 

απϐ τον περαςμϋνο αιώνα τισ κυρύαρχεσ ςτον δυτικϐ κϐςμο εκκληςύεσ προ 

του διλόμματοσ να απορρύψουν η να ςυνδιαλεχθοϑν με την ςυνεχώσ 

διογκοϑμενη απαύτηςη για καθιϋρωςη για καθιϋρωςη τησ αποτϋφρωςησ 

των νεκρών ωσ, τουλϊχιςτον εναλλακτικοϑ ,μϋςου «αποχώρηςησ» του 

ςώματοσ απϐ τον κϐςμο μασ. Παρϊλληλα  τα νομικϊ ςυςτόματα τύθενται 

προ τησ ευθϑνησ να προςτατϋψουν ,ςϑμφωνα με τισ παγιωμϋνεσ αρχϋσ 

του κρϊτουσ δικαύου και τησ ιςϐτητασ, την παραμικρό μειοψηφικό ϋννομη 

απαύτηςη .Αυτού οι προβληματιςμού, μοιραύα φαύνεται να απαςχολοϑν τα 

τελευταύα χρϐνια και την ελλαδικό εκκληςύα και την ελληνικό πολιτεύα, ωσ 

προσ το ζότημα που μασ απαςχολεύ. 

  Η Καϑςη των νεκρών ςτην εργαςύα θα μασ απαςχολόςει τϐςο 

ιςτορικϊ ϐςο και απϐ απϐψεωσ θεολογικόσ και τϋλοσ απϐ νομικόσ και 

εκκληςιαςτικόσ απϐψεωσ ςϑμφωνα με τισ τελευταύεσ νομοθετικϋσ 

ρυθμύςεισ. 
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Οριςμόσ εννοιών και νομοθεςία τησ ευρωπαΰκήσ 
Ένωςησ                                  

 

 

ϑμφωνα με το Παρϊρτημα Ι του καν. 1774/2002/ΕΚ : 

Αποτέφρωςη (Incineration) «εύναι η διϊθεςη ζωικών προώϐντων ό 

προώϐντων που παρϊγονται απϐ αυτϊ ςε μονϊδα αποτϋφρωςησ» 

(incineration plant). 

Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 4 τησ οδηγύασ 

2000/76/ΕΚ.: Μονάδα αποτέφρωςησ: «κϊθε ςταθερό ό κινητό τεχνικό 

μονϊδα με τον εξοπλιςμϐ τησ, που προορύζεται αποκλειςτικϊ για θερμικό 

επεξεργαςύα αποβλότων, με ό χωρύσ ανϊκτηςη τησ θερμϐτητασ που 

εκλϑεται κατϊ την καϑςη.» 

Δηλαδό, τα ςυςτόματα τροφοδϐτηςησ τησ μονϊδασ με καϑςιμο και 

αϋρα, ο λϋβητασ, οι εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ των καυςαερύων, οι επύ 

τϐπου εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ ό αποθόκευςησ των υπολειμμϊτων 

και των λυμϊτων, η καπνοδϐχοσ, οι διατϊξεισ και τα ςυςτόματα για τον 

ϋλεγχο των εργαςιών αποτϋφρωςησ και την καταγραφό και διαρκό 

παρακολοϑθηςη των ςυνθηκών αποτϋφρωςησ.) 

Καύςη (Burning) εύναι «μια απλό μϋθοδοσ θερμικόσ καταςτροφόσ 

των οργανικών υλικών ϐπου η φωτιϊ ςυντηρεύται απϐ το ύδιο το 

οργανικϐ υλικϐ με την προςθόκη ςτερεοϑ ό υγροϑ καυςύμου και γύνεται 

ςτην ϑπαιθρο ό ςε απλϋσ καταςκευϋσ». 

Ωρα εύναι ξεκϊθαροσ και πλόρησ ο διαχωριςμϐσ των εννοιών 

«αποτϋφρωςη» και «καύςη». 
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H καύςη και το κόςτοσ 

 

 

Σα αποτεφρωτόρια των νεκρών εύναι υπερςϑγχρονοι κλύβανοι 

εντϐσ των οπούων ειςϋρχεται η ςορϐσ με το φϋρετρο, αφοϑ ϋχουν 

αφαιρεθεύ ϐλα τα μεταλλικϊ αντικεύμενα. Ο χρϐνοσ που χρειϊζεται για την 

ολοκλόρωςη τησ καϑςησ δεν ξεπερνϊ τη μύα - μιϊμιςη ώρα. Σο κϐςτοσ 

κινεύται ςυνόθωσ ςτα 500 ευρώ - ςυγκριτικϊ πολϑ λιγϐτερα απϐ τα ϋξοδα 

ταφόσ αλλϊ και τα ϋξοδα (περύπου 6.000 ευρώ) ταξιδιοϑ και 

αποτϋφρωςησ ςτο εξωτερικϐ. 

Ο κ. Αλακιώτησ εκτιμϊ ϐτι θα δημιουργηθοϑν δϑο κϋντρα 

αποτϋφρωςησ, ςε Αθόνα και Θεςςαλονύκη, δεδομϋνου ϐτι ϋνα 

αποτεφρωτόριο μεςαύου μεγϋθουσ μπορεύ να πραγματοποιόςει ωσ και 

10.000 αποτεφρώςεισ τον χρϐνο. H ϊδεια αποτϋφρωςησ θα χορηγεύται 

απϐ τον δόμο ϐπου λειτουργεύ το κϋντρο. 

 

Παράγωγα τησ καύςησ 

 

Σο ΒΗΜΑ, 05/03/2006 , ελ.: A41 

Κωδικϐσ ϊρθρου: B1470 

Κατϊ την αποτϋφρωςη του ανθρώπινου ςώματοσ, τα προώϐντα τησ 

διαδικαςύασ αποτϋφρωςησ εύναι τα ακϐλουθα : 

• απαϋρια (με υδρατμοϑσ ) που εύναι ακατϊλληλα για διϊθεςη ςτην 

ατμϐςφαιρα. 

• ανόργανη τϋφρα απϐ την οπούα μπορεύ να γύνει βλϊβη των χρόςιμών 

υλικών. 

Η τελικϊ προκϑπτουςα τϋφρα, πρϋπει να οδεϑει προσ υγειονομικό ταφό, 

υγρϐ αποτϋλεςμα των διαδικαςιών ςβϋςησ τησ τϋφρασ και ψϑξησ των 

Αερύων, και  θερμϐτητα που μπορεύ να προκαλϋςει την ανϊπτυξη 

ατμοςφαιρικών αλλαγών ςτην περιοχό τησ αποτϋφρωςησ. 
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Σο μεγαλϑτερο μειονϋκτημα των εγκαταςτϊςεων καϑςησ και το 

οπούο περιορύζει ςημαντικϊ τησ δυνατϐτητεσ εφαρμογόσ τησ, εύναι η 

ατμοςφαιρικό ρϑπανςη.Σα ποιοτικϊ και ποςοτικϊ χαρακτηριςτικϊ των 

ρυπαντών εξαρτώνται βϋβαια  απϐ τη ςϑςταςη του ςώματοσ και την 

βιολογικό του κατϊςταςη.Κατϊ μϋςο ϐρο ϐμωσ και ςε ϐτι αφορϊ το HCl 

και τα αιωροϑμενα ςωματύδια, αυτϊ βρύςκονται ςε αιςθητϊ μεγαλϑτερεσ 

ςυγκεντρώςεισ απϐ τισ ποςϐτητεσ που εκλϑονται απϐ την καϑςη θερμικϊ 

ιςοδϑναμησ ποςϐτητασ ϊνθρακα. 

Σο υδροχλώριο οφεύλεται ςτην καϑςη του ςώματοσ και η διοξύνη εύναι 

τοξικότατη ουςύα. 

Η ςκόνη, αν και βρύςκεται ςε μικρϐτερη αρχικό ςυγκϋντρωςη ςτα 

καυςαϋρια, χαρακτηρύζεται απϐ περιεκτικϐτητα μεγϊλου ποςοςτοϑ 

βαρϋων μετϊλλων και εύναι δϑςκολο να ςυγκρατηθεύ αποτελεςματικϊ, 

λϐγω του μεγϋθουσ των ςωματιδύων. 

Σα οξεύδια του αζώτου και του θεύου βρύςκονται ςυνόθωσ ςε 

ςυγκεντρώςεισ ύςεσ ό μικρϐτερεσ απϐ τισ αντύςτοιχεσ των ςυμβατικών 

καυςύμων.Πρϋπει επύςησ να τονιςθεύ ϐτι η υψηλό τοξικϐτητα τησ 

ιπτϊμενησ τϋφρασ αναγνωρύζεται πλϋον ςόμερα ακϐμα και απϐ τουσ πιο 

ϋνθερμουσ υποςτηρικτϋσ τησ καϑςησ, ενώ τα υπολεύμματα τησ καϑςησ 

ςτην πρϊξη αντιμετωπύζονται ωσ επικύνδυνα, απϐ τουσ διαχειριςτϋσ των 

χώρων ταφόσ ϐπου καταλόγουν. 

Για την καταςκευό λοιπϐν μιασ ςϑγχρονησ εγκατϊςταςησ καϑςησ που να 

περιλαμβϊνει ϐλα τα απαραύτητα μϋςα, για τον περιοριςμϐ ςε ανεκτϊ 

επύπεδα ϐλων αυτών των αϋριων ρυπογϐνων εκπομπών, μϋςα ςτα 

αυςτηρϐτατα πλαύςια που καθορύζονται απϐ την Οδηγύα 2000/76/ΕΕ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.  

 

Βλ. ϊρθρο του Αρχιμ. Δανιόλ Ε. ϊπικα Θεολϐγου και Γεν. Ιατροϑ    «Αποτϋφρωςη και 

καϑςη των νεκρών»  

 Βλ. Σο ΒΗΜΑ, 05/03/2006 , ελ.: A41 Κωδικϐσ ϊρθρου: B1470 
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ. 
 

 Α’Αρχαιότητα. 

 

            Μολονϐτι η πρακτικό του ενταφιαςμοϑ φϋρεται ωσ η επικρατοϑςα 

μορφό «αποχαιρετιςμού» του νεκροϑ κατϊ την παλαιολιθικό εποχό (2,5 

εκατ. ϋτη πχ-10000 πχ) ,υπϊρχουν εντοϑτοισ ενδεύξεισ καϑςεωσ των 

νεκρών ςϑγχρονεσ τησ παραπϊνω περιϐδου ςε διϊφορα ςτρώματα τησ 

Ευρώπησ.1. 

          Η πλειονϐτητα αυτών εμφανύζεται ςτην κεντρικό Ευρώπη ενώ κατϊ 

την νεολιθικό εποχό (6000-2500πχ) το ϋθιμο επεκτεύνεται ςτην βϐρεια με 

τϊςεισ επϋκταςησ ςτην νϐτια και την μικρϊ Αςύα.2. 

          Σα αύτια τησ διϊδοςησ αυτόσ πρϋπει να ποϑμε ϐτι πρακτικού και 

μεταφυςικού λϐγοι θα πρϋπει να εύναι αυτού που οδηγοϑςαν του6σ λαοϑσ 

ςτην επιλογό τησ καϑςεωσ ωσ μεταθανϊτιου εθύμου .ε πρακτικϐ επύπεδο, 

οι ςυνεχεύσ μετακινόςεισ, ςυγκροϑςεισ αλλϊ και επιδημύεσ επϋβαλλαν 

ςτουσ τϐτε νομαδικοϑσ λαοϑσ την προςοικεύωςό τησ. 

           Αλλϊ και απϐ απϐψεωσ μεταφυςικοϑ και θεωρητικοϑ υπϐβαθρου, οι 

εξαγνιςτικϋσ ιδιϐτητεσ που απεδύδοντο ςτην φωτιϊ ,δια τησ οπούασ 

εθεωρεύτο ϐτι καθαριζϐταν η ψυχό του κεκοιμημϋνου ,ςε ςυνδυαςμϐ με 

την δοξαςύα ϐτι το ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο θα απϋτρεπε την ανϊςταςη του 

νεκροϑ ,ωθοϑςαν ςτην καϑςη3.  

 

 

(1)βλ .Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ, «Η Καϑςη των Νεκρών ςτην Ορθϐδοξη 

Εκκληςύα(Μελϋτεσ Ορθοδϐξου Θεολογύασ),Εκδϐςεισ  Πουρνϊρα, Θεςνύκη ,2003 ςελ 21. 

(2) βλ. Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ ςελ 22 

(3) βλ. Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ ςελ 23. 
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Απϐ την ϊλλη πλευρϊ ,η καϑςη των νεκρών ςτουσ ανατολικοϑσ 

λαοϑσ δεν όταν αποδεκτό.4Οι μεν αιγϑπτιοι υιοθετώντασ τον ενταφιαςμϐ 

,με την ειδικό μορφό τησ ταρύχευςησ, εξϋφραζαν την επιθυμύα τουσ να 

ςυνεχύζεται η ζωό και μετϊ τον θϊνατο, πρϊγμα το οπούο θα επιτυγχϊνετο 

με την διατόρηςη του ςώματοσ. Οι δε Πϋρςεσ ϋχοντασ θεοπούηςη την 

φωτιϊ αρνοϑνταν την καϑςη. 

             Αναφορικϊ με τον ελλαδικϐ χώρο ,η καϑςη των νεκρών, μϊλλον 

αδύκωσ ϋχει ςυςχετιςτεύ με την κϊθοδο των Δωριϋων ,καθώσ μυθολογικϋσ 

αναφορϋσ ομιλοϑν όδη για αυτόν, ανϊγοντϊσ την ϋτςι ςε  προφανώσ 

προγενϋςτερη ςυνόθεια.  

             Περιπτώςεισ καϑςεωσ που εικϊζεται ϐτι προϋρχονται απϐ την 

νεολιθικό εποχό εύναι ο τϑμβοσ ςτην Φαιρώνεια και ςτο χωριϐ Μϐνεςη, 

ςτην πεδιϊδα  τησ Ελϊτειασ ,ενώ βϋβαιεσ περιπτώςεισ ,ςτην περύοδο αυτό 

και πϊλι ,θεωροϑνται τα υπολεύμματα καϑςεωσ που βρϋθηκαν δυτικϊ του 

ηραύου του Ωργουσ και ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ Λϊριςασ.6 

            Ψςτϐςο ,ςτουσ ιςτορικοϑσ χρϐνουσ οι πηγϋσ εύναι περιςςϐτερεσ και 

τα πρϊγματα πιο ξεκϊθαρα. Αρχικώσ ,οι ΜυκηναϏοι φαύνεται να εύναι 

αυτού που προςχωροϑν ςτην ιδϋα τησ καϑςεωσ επηρεαςμϋνοι ,κατϊ μια 

γνώμη ,απϐ όθη τησ εγγϑσ ανατολόσ κατϊ τον Σρωικϐ Πϐλεμο.  

         την Ομηρικό Ιλιϊδα ςημειώνονται πλόθοσ περιπτώςεων 

αποτϋφρωςησ ςημαντικών νεκρών ϐπωσ του Ϊκτορα και του 

Πϊτροκλου.7.Αυτϐ ςε ςυνδυαςμϐ με τα λύγα πρωτομυκηναικϊ ευρόματα 

μασ οδηγεύ ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι η εγκαθύδρυςη τησ ςτον ελλαδικϐ χώρο 

ϋγινε ςταδιακϊ. Υαύνεται ,λοιπϐν, ϐτι απϐ τον 9 αιώνα πχ (γεωμετρικού 

χρϐνοι)και μετϊ το φαινϐμενο ςυναντϊ μια ϋξαρςη8 και ϋτςι ,ενώ ςτην 

νεολιθικό εποχό οι επιςτημονικϋσ ενδεύξεισ περιορύζουν την καϑςη των 

νεκρών ςε ϋνα πολϑ μικρϐ ποςοςτϐ ,τον 8 αιώνα πχ οι εφαρμογϋσ τησ 

ςυνιςτοϑν κανϐνα ςυντριπτικϐ. 
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…………………………… 

(4) βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ, «Η Καϑςη των Νεκρών ςτην Ορθϐδοξη 

Εκκληςύα(Μελϋτεσ Ορθοδϐξου Θεολογύασ),Εκδϐςεισ Πουρνϊρα,Θεςνύκη ,2003 ςελ 24 

(5) βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ, «Η Καϑςη των Νεκρών ςτην Ορθϐδοξη 

Εκκληςύα(Μελϋτεσ Ορθοδϐξου Θεολογύασ),Εκδϐςεισ Πουρνϊρα,Θεςνύκη ,2003 ςελ 25 

(6) βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ, «Η Καϑςη των Νεκρών ςτην Ορθϐδοξη 

Εκκληςύα(Μελϋτεσ Ορθοδϐξου Θεολογύασ),Εκδϐςεισ Πουρνϊρα,Θεςνύκη ,2003 ςελ ςελ 

106 

(7) βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ, «Η Καϑςη των Νεκρών ςτην Ορθϐδοξη 

Εκκληςύα(Μελϋτεσ Ορθοδϐξου Θεολογύασ),Εκδϐςεισ Πουρνϊρα,Θεςνύκη ,2003 ςελ 27  

(8) Σο νεκροταφεύο του κεραμικοϑ ςτην Αθόνα αυτόν την εποχό αποτελεύ χώρο 

αποκλειςτικόσ ταφόσ οςτών μετϊ απϐ καϑςη. 



10 

 

   

          Σουσ αιώνεσ που θα ακολουθόςουν εύναι χαρακτηριςτικό η 

εναλλαγό μεταξϑ καϑςησ και ταφόσ, με τισ ιςτορικϋσ και λογοτεχνικϋσ 

πηγϋσ 9 να εύναι αντιφατικϋσ μεταξϑ τουσ ,μην επιτρϋποντϊσ μασ να 

απαντόςουμε με αςφϊλεια ςτο ερώτημα αν η πρώτη όταν ϐντωσ πιο 

δημοφιλόσ ςτην αρχαύα Ελλϊδα απϐ την δεϑτερη, επιχεύρημα για πολλοϑσ 

ενιςχυτικϐ για την εφαρμογό τησ και ςόμερα. 

        την αρχαύα Ρώμη ,ςϑμφωνα με την γνώμη μερύδασ ειδικών, η 

πρακτικό τησ καϑςεωσ ειςϊγεται περύ τον 6 πχ αιώνα ενώ η Ρωμαώκό 

δωδεκϊδελτοσ (451/450 πχ) αναφϋρει ϐτι ςυνυπϊρχουν και τα δϑο εύδη 

ταφόσ 10. 

Υθϊνοντασ ςτο 250 πχ η καϑςη φαύνεται να επικρατεύ του Φριςτιανιςμοϑ 

και να εξαφανιςτεύ τελεύωσ μετϊ τον 4 μχ αιώνα με την ολοκληρωτικό 

αποδοχό του.11. 

   Εντελώσ επιγραμματικϊ  να αναφϋρουμε ϐτι η εναντύωςη των 

χριςτιανών ςτο ϋθιμο τησ καϑςεωσ οφεύλεται ,κατ αρχϊσ, ςτην προϋλευςη 

τησ θρηςκεύασ τουσ: οι Εβραύοι ϐπωσ φαύνεται ςτην Παλαιϊ Διαθόκη 

,θεωροϑςαν την αποτϋφρωςη ϋθιμο ειδωλολατρικϐ. Για να φθϊςουμε 

ςτην Καινό Διαθόκη ϐπου η ςυνόθεια αποςιωπϊται 

χαρακτηριςτικϊ.12.Αξύζει να ςημειώςουμε  εδώ ϐτι οι διώκτεσ των πρώτων 

χριςτιανών χρηςιμοποιοϑςαν την καϑςη για να εξαφανύςουν τα λεύψανϊ 

τουσ πιςτεϑοντασ ϐτι ϋτςι θα τουσ ςτεροϑςαν την δυνατϐτητα 

αναςτϊςεωσ.13 
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…………………………………………… 

(9)Ϊτςι ενώ π.χ. ςτην τραγωδύα Αντιγϐνη του οφοκλϋουσ (ςτ.454 ε.π.) ,ο Κρϋων 

διατϊςςοντασ την αταφύα του Πολυνεύκουσ ,παραβιϊζει «τϊγραπτα καςφαλόν θεών 

νϐμιμα» αντιθϋτωσ ςτον Ηρϐδοτο (Γ’Βιβλύο,38) η καϑςη παρουςιϊζεται εμμϋςωσ ωσ 

ελληνικϐσ θεςμϐσ.(βλ.Ιωϊννησ Γ Σςαντόλασ, «Εκκληςιαςτικό Σαφό η Αποτϋφρωςη Εκδ, 

Αθ ταμοϑλη ,1999,ςελ 109) 

(10) βλ.Ιωϊννησ Γ. Σςαντόλασ ςελ 103. 

(11) βλ.Ιωϊννησ Γ.Σςαντηλασ ςελ 103. 

(12) βλ.Ιωϊννησ Γ. Σςαντόλασ ςελ.104 

(13)βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ, «Η Καϑςη των Νεκρών ςτην Ορθϐδοξη 

Εκκληςύα(Μελϋτεσ Ορθοδϐξου Θεολογύασ),Εκδϐςεισ Πουρνϊρα,Θεςνύκη ,2003 ςελ 29 
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Υυςικϊ ,ωσ ειδωλολατρικό αντιμετωπύςθηκε και απϐ τουσ 

Βυζαντινοϑσ οι οπούοι ακϐμη και ϐταν την επϋβαλαν ωσ τιμωρύα 

,φρϐντιζαν τουλϊχιςτον να ενταφιϊζουν την τϋφρα η τα οςτϊ.14. 

    υνοψύζοντασ ,μποροϑμε να ποϑμε ϐτι η μερικό αποδοχό τησ 

καϑςησ ςτην αρχαιϐτητα οφεύλετο:   

1. τον ςυγχρωτιςμϐ λαών που επϋφερε και την αποδοχό 

ξϋνων εθύμων. 

2. την αντύληψη ϐτι με αυτόν εξαγνύζονται τα κακϊ πνεϑματα. 

3. τισ μακροχρϐνιεσ πολεμικϋσ ςυγκροϑςεισ και ςτισ επιδημύεσ 

που ϋπλητταν κατϊ καιροϑσ τουσ πληθυςμοϑσ ,καθιςτώντασ την ϋτςι 

αναγκαύα απϐ ϊποψη υγιεινόσ. 

4. την αδυναμύα μεταφορϊσ των νεκρών αν επρϐκειτο για 

νομαδικοϑσ λαοϑσ.15 

 

 

 

  Β’ Νεώτεροι χρόνοι –ύγχρονη εποχή. 

 

 Σο θϋμα τησ καϑςησ των νεκρών επανεμφανύζεται ςτην δϑςη κατϊ 

την εποχό τησ Αναγϋννηςησ.16Oι κλαςςικϋσ ςπουδϋσ γύνονται αφορμό να 

οδηγηθοϑν κϊποιοι ανθρωπιςτϋσ ςτην ιδϋα να αντικαταςταθεύ 

προοδευτικϊ η ταφό απϐ την καϑςη. 

  Σο ζότημα επανϋρχεται εντονϐτερα ςτην επικαιρϐτητα τησ εποχόσ 

τησ Γαλλικόσ επανϊςταςησ ,ϐταν η καϑςη των νεκρών εντϊςςεται μϋςα 

ςτο γενικϐτερο πλαύςιο τησ ϊρνηςησ του Φριςτιανιςμοϑ απϐ τουσ 

επαναςτϊτεσ.17. 

Πϊντωσ η επύςημη ϋναρξη του αγώνα για την αποτϋφρωςη των 

νεκρών ϋχει δοθεύ νωρύτερα ,την δεκαετύα 1760 -1770 ,με αφορμό την 

υγιεινό και καθαριϐτητα των κοιμητηρύων ςτην Γαλλύα, η  Γαλλικό 

κοινωνύα χωρύζεται ςε 2 ςτρατϐπεδα: απϐ την μια οι υγιεινιςτϋσ-
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προοδευτικού (φορεύσ τησ κοςμικόσ εξουςύασ),που υποςτηρύζουν ϐτι η 

πατροπαρϊδοτη ταφό προκαλεύ προβλόματα υγειονομικϊ και χωροταξικϊ 

,και απϐ την ϊλλη οι ςυντηρητικού –ακολουθοϑντεσ την εκκληςιαςτικό 

ταφό (υποςτηριζϐμενοι απϐ τουσ εφημϋριουσ).Μετεπαναςτατικϊ και για 

περύπου 30 χρϐνια ,με την προώθηςη των αθεώςτικών τϊςεων και τησ 

πολιτικόσ κηδεύασ, προωθεύται και η ιδϋα τησ καϑςεωσ  η εφαρμογό τησ 

οπούασ μελετϊται και απϐ την γαλλικό ακαδημύα με ςτϐχο την δημιουργύα 

ενϐσ κοςμικοϑ προτϑπου κηδεύασ/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

(14) βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ, «Η Καϑςη των Νεκρών ςτην Ορθϐδοξη 

Εκκληςύα(Μελϋτεσ Ορθοδϐξου Θεολογύασ),Εκδϐςεισ Πουρνϊρα,Θεςνύκη ,2003 ςελ 29 

(15) βλ.Ιωϊννησ Γ Σςαντόλασ, «Εκκληςιαςτικό Σαφό η Αποτϋφρωςη Εκδ, Αθ ταμοϑλη 

,1999,ςελ  125-126 

(16) ε μια δϑςη εξοικειωμϋνη ϊλλωςτε με το φαινϐμενο απϐ την εποχό τησ ιερϊσ 

εξϋταςησ. 

(17) βλ.Ιωϊννησ Γ. Σςαντόλασ ο οπούοσ παραπϋμπει ςε W.O.Roesemyeller .\,καυςη η 

ενταφιαςμϐσ Σο ςϑγχρονα πρϐβλημα για τουσ νεκροϑσ μασ, ϋκδοςη «βιβλιοθόκη του 

ρϐδου»ςελ 12. 

(18) βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ, «Η Καϑςη των Νεκρών ςτην Ορθϐδοξη 

Εκκληςύα(Μελϋτεσ Ορθοδϐξου Θεολογύασ),Εκδϐςεισ Πουρνϊρα,Θεςνύκη ,2003 ςελ 129-

138. 
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 Ψςτϐςο ,ουςιαςτικό επαναφορϊ του φαινομϋνου δεν ϋχουμε παρϊ 

μϐνον μετϊ το 1870 ςε Γαλλύα ,Ιταλύα ,Ελβετύα και Η.Π.Α.. την δε Αγγλύα η 

καϑςη μονιμοποιεύται δια δικαςτικόσ αποφϊςεωσ μϐλισ ςτα 1884. Ϊτςι 

,ςτα τϋλη του 19 ου και αρχϋσ του 20ου αιώνα, κρεματϐρια λειτουργοϑν 

ςχεδϐν  ςε  ολϐκληρο τον πολιτιςμϋνο κϐςμο, αποτϋλεςμα  των ενθϋρμων 

προςπαθειών των υποςτηρικτών τουσ οι οπούοι ωσ βαςικϐ τουσ 

επιχεύρημα προβϊλλουν υγειονομικοϑσ λϐγουσ.20. 

 ε επύπεδο Φριςτιανιςμοϑ, πρώτη τοποθετόθηκε αρνητικϊ η 

Ορθϐδοξη Ρώςικη Εκκληςύα ,το 1915 ,και την ακολοϑθηςε η Εκκληςύα τησ 

Αλεξϊνδρειασ. Σο Οικουμενικϐ Πατριαρχεύο τοποθετόθηκε πρώτη φορϊ το 

1937 γνωμοδοτώντασ αρνητικϊ ςτην Ι..Ε.Ε. του ύδιου ϋτουσ.21 

  Ϊχει προηγηθεύ η πλόρησ αποδοχό τησ καϑςησ των νεκρών απϐ τισ 

Προτεςταντικϋσ ομολογύεσ το 1925,με προφανεύσ λϐγουσ την ϊρνηςη των 

πρεςβειών προσ  τουσ αγύουσ (ϊρα και προσ τα ϊγια λεύψανα)και εμμϋςωσ 

την αντύδραςη ςτον Παπικϐ ολοκληρωτιςμϐ.22.Για να επιςτρϋψουμε ςτα 

καθ’ημασ ,το 1961 ,κατϊ την Α’ Πανορθϐδοξη διϊςκεψη ςτο Chambesy τησ 

Γενεϑησ ςτισ 21 με 28-11-1976 επιςημϊνθηκε ϐτι η καϑςη των νεκρών 

εύναι θϋμα εξαιρετικϊ ςϑγχρονο που ουδϋποτε ςυζητόθηκε ςτο πλαύςιο 

τησ εκκληςιαςτικόσ διδαςκαλύασ και προβϊλλει ωσ επιτακτικό ανϊγκη η 

απϊντηςη του. Σελικώσ ,το θϋμα τησ αποτϋφρωςησ παραπϋμφθηκε ςτην 

κατ’ιδύαν μελϋτη των επιμϋρουσ  Αγύων Ορθοδϐξων Εκκληςιών.23. Απϐ τισ 

επιμϋρουσ αυτϋσ θϋςεισ ,οφεύλουμε να ξεχωρύςουμε την απϐ το Πϊςχα του 

1993 διατυπωμϋνη θϋςη του Οικουμενικοϑ Πατριϊρχου, ο οπούοσ 

ςυνϋδεςε το θϋμα τησ θεώςεωσσ του ςώματοσ με την μεταμϐρφωςη του 

ςϑμπαντοσ κϐςμου και απϋκρουςε αποφαςιςτικϊ την καϑςη των νεκρών 

«ωσ βύαιη επϋμβαςη που ατιμϊζει τον ύδιο τον θεό».24 
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 Ο Ρωμαιοκαθολικιςμϐσ  τϋλοσ, μολονϐτι αντιταςςϐταν ςτην 

αποτϋφρωςη μϋχρι το 1983, ϋκτοτε25,αν και δύδει ϋμφαςη ςτον 

ενταφιαςμϐ ,δεν απαγορεϑει την καϑςη. Δυνατϐτητα αρνόςεωσ τησ 

εκκληςιαςτικόσ κηδεϑςεωσ επιφυλϊςςεται ςτην εκκληςύα εφ ϐςον η 

ςχετικό απϐφαςη λόφθηκε για λϐγουσ που αντιβαύνουν ςτην χριςτιανικό 

διδαςκαλύα. 

Κλεύνοντασ την ιςτορικό αναδρομό και φθϊνοντασ ςτο παρϐν ,ϋχει 

υποςτηριχθεύ ςτατιςτικϊ 26ϐτι ςτισ μϋρεσ μασ η προώθηςη τησ ιδϋασ τησ 

καϑςεωσ των νεκρών ςτον δυτικϐ κϐςμο ακολουθεύ πορεύα ευθϋωσ 

ανϊλογη με την διϊδοςη των ανατολικών θρηςκευμϊτων27 του Βουδιςμοϑ 

και Ινδουιςμοϑ ςτισ Δυτικϋσ Κοινωνύεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

(20) βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ ςελ 30 

(21)Απϐφαςη 1315/1937 

(22) βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ ςελ30 

(23) βλ.Εμμανουόλ κ. Δουνδουλϊκησ ςελ40-41 

(24) βλ.Ιωϊννησ Γ.Σςαντόλασ ςελ.267 

(25)Με τον κανϐνα 1184 του Κώδικα Κανονικοϑ Δικαύου τησ Καθολικόσ Εκκληςύασ ο 

οπούοσ τϋθηκε ςε εφαρμογό ςτισ 27-11-1983 

(26) βλ.Ιωϊννησ Γ.Σςαντόλασ ςελ 156 

(27)ε αντύθεςη με τον Ιςλαμιςμϐ που κατϊ την 76 ουρϋ δϋχεται μϐνο τον ενταφιαςμϐ. 
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ε πολϑ γενικϋσ γραμμϋσ ,να ςημειώςουμε ϐτι αυτό η «υπόγεια» 

ςϑνδεςη οφεύλεται ςτην πύςτη που υπϊρχει ςτα θρηςκεϑματα αυτϊ τϐςο 

ςτην δϑναμη τησ φωτιϊσ ϐςο και ςτην «μετενςϊρκωςη» ςτην μετϊ 

θϊνατον ,δηλαδό, διϊβαςη τησ ψυχόσ ςε ϋνα ϊλλο ςώμα αντύληψη που 

ςαφώσ υπερτιμϊ την πρώτη ϋναντι του δεϑτερου.28.Παρϊλληλα και ϐπωσ 

ϋγινε όδη αντιληπτϐ ,το ζότημα τησ καϑςεωσ των νεκρών εύναι ανϋκαθεν 

υποςτηριγμϋνο και με επιχειρόματα χρηςτικόσ φϑςεωσ. 

 

 Γ’Επιχειρήματα υπέρ τησ καύςεωσ29 

Απϐ τα προηγοϑμενα καθύςταται αντιληπτϐ ϐτι ςτην διαχρονικό 

επιχειρηματολογύα υπϋρ τησ καϑςεωσ οι μεταφυςικϋσ θεωρόςεισ 

αποτϋλεςαν τον ϋναν απϐ τουσ δϑο πυλώνεσ αυτόσ. Και ϐπου και ϐταν 

υποςτηρύχθηκε αλλϊ και πραγματοποιόθηκε η καϑςη των νεκρών ,πϋρα 

απϐ κϊποια  θεοπούηςη τησ φωτιϊσ ,υπόρχε ςτουσ οπαδοϑσ τησ καϑςησ 

και η πύςτη ϐτι η ψυχό εύναι φυλακιςμϋνη ςτο ςώμα και πρϋπει μετϊ τον 

θϊνατο να απαλλαχθεύ απϐ αυτϐ τϊχιςτα εύτε λοιπϐν να απελευθερωθεύ 

απϐ αυτϐ εύτε να ενδυθεύ μϋςω τησ μετενςϊρκωςησ μιασ νϋα υπαρκτικόσ 

μορφό.Υυςικϊ ςε ϊλλουσ πληθυςμοϑσ (κυρύωσ ςτουσ προγϐνουσ) η 

εφαρμογό τησ καϑςεωσ δικαιολογεύτο απϐ τον φϐβο του θανϊτου και του 

νεκροϑ αλλϊ και απϐ την επιθυμύα να εξαγνιςτεύ η ανθρώπινη φϑςη απϐ 

τουσ «δαύμονεσ» που την κατατρϋχουν. 

Μιλώντασ για τον πρώτο πυλώνα ο δεϑτεροσ αποτελεύται απϐ τισ 

πρακτικϋσ ανϊγκεσ. Σα χρηςτικϊ επιχειρόματα που προβϊλλονται ωσ 

απαραύτητα ϋναντι των πνευματικών προτεραιοτότων απϐ τον ϊνθρωπο 

του ςόμερα;.. 

Σα κυριϐτερα προβαλλϐμενα επιχειρόματα εύναι.. 

 

1. Η ϋλλειψη χώρου ςτισ ςϑγχρονεσ μεγαλουπϐλεισ. Μια 

τερϊςτια πϐλη με δυςανϊλογο προσ την ϋκταςό τησ αριθμϐ κατούκων 

εύναι αναμενϐμενο να διαθϋτει περιοριςμϋνο αριθμϐ κοιμητηρύων για ϋναν 

ςυνεχώσ διογκοϑμενο αριθμϐ νεκρών. 
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2.  Σο δεϑτερο εύναι οι υγειονομικού λϐγοι. Απϐ παλιϊ τα 

νεκροταφεύα ϋχουν θεωρηθεύ εςτύεσ μικροβύων,πρϐβλημα που επιτεύνεται 

ςε περιϐδουσ με ϋντονα καιρικϊ φαινϐμενα(ϐπωσ καϑςωνεσ,).Και βϋβαια η 

κατϊςταςη επιδεινώνεται ϐταν, λϐγω τησ υπεροικοδϐμηςησ κοιμητόρια 

και κατοικύεσ γειτνιϊζουν. 

3. Οι οικονομικού λϐγοι ,καθώσ τα ϋξοδα κηδεύασ προβϊλλονται 

ωσ «δυςβϊςτακτα» για τισ οικογϋνειεσ των εκλιπϐντων και ϐλα αυτϊ μϋςα 

ςτο γενικϐτερο πλαύςιο τησ οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ του 

εκκληςιαςτικοϑ γεγονϐτοσ απϐ λειτουργοϑσ του και μη. 

4. Σα ατομικϊ δικαιώματα. Προβϊλλεται η καϑςη του νεκροϑ 

ςώματοσ ωσ ατομικϐ δικαύωμα του τεθνεώτοσ μετϊ απϐ την ςχετικό, εν 

ζωό, δόλωςη τησ επιθυμύασ του αυτόσ. Δικαύωμα εύτε ςτην 

προςωπικϐτητα ,με την μορφό τησ ελεϑθερησ διϊθεςησ του ανθρώπινου 

ςώματοσ ,εύτε θρηςκευτικόσ ελευθερύασ- αν η καϑςη ςυνύςταται απϐ την 

οικεύα φιλοςοφικό πεπούθηςη η θρηςκευτικϐ δϐγμα. 

5. Σϋλοσ ,το αποτρόπαιο του θανϊτου. Η ταφό αποτελεύ απϐ 

απϐψεωσ ςυναιςθηματικόσ μια πολϑ δϑςκολη εικϐνα, ειδικϊ για τουσ 

ςυγγενεύσ του ταφϋντοσ. Και μϐνο η ιδϋα του αποχωριςμοϑ-η οπούα με την 

νεκρώςιμο ακολουθύα επιτεύνεται-προκαλεύ πϐνο ανεύπωτο ςτουσ ζώντεσ. 

Και ςε αυτϐν προςτύθεται και η ιδϋα τησ αποςϑνθεςησ του νεκροϑ 

ςώματοσ. 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

(29) βλ.Πανοσ. Αρχιμ. Νικολϊου Φατζηνικολϊου ςτα ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΟ «Η ΚΑΤΗ 

ΣΨΝ ΝΕΚΡΨΝ» εκδ.Κλϊδου Εκδϐςεων Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ ςελ 73-85 Αθόνα 2000 
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Σα επιχειρόματα ,αντλοϑμενα μϋςα απϐ την πραγματικϐτητα του 

μοντϋρνου κϐςμου, μολονϐτι δϋχονται δικαιολογημϋνη κριτικό, δεν εύναι 

καθϐλου αδιϊφορα οϑτε για την εκκληςύα οϑτε βϋβαια για την πολιτεύα. Ο 

ιςχυρϐτεροσ ,πϊντωσ ,αντύλογοσ προϋρχεται απϐ ϊποψη Ορθοδϐξου 

Θεολογύασ. 

                           ΠΟΟΣΑ ΑΠΟΣΕΥΡΨΗ ΑΝΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 
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 Η Θέςη τησ Ορθοδόξου Εκκληςίασ ςτο θέμα τησ 
Αποτέφρωςησ 

 Α’ ΓΕΝΙΚΑ 

  Σο ζότημα του θανϊτου του ανθρώπου και τησ τϑχησ του 

ανθρώπινου ςώματοσ μετϊ το φυςικϐ γεγονϐσ αυτϐ, ϋχει απαςχολόςει 

τον ανθρώπινο παγκϐςμιο πολιτιςμϐ εν πολλούσ. Κανϐνασ πϊντωσ 

φαύνεται, ςτο Δυτικϐ Πολιτιςμϐ, να εύναι η ταφό του ανθρώπινου 

ςώματοσ και ϐχι η καϑςη του. 

Για την ορθϐδοξη εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ δεν φαύνεται να υπϊρχει 

κϊποια δογματικό αντύρρηςη επύ του ζητόματοσ τησ καϑςησ του 

ανθρωπύνου ςώματοσ.30.Η ϊποψη αυτό ςημαύνει πωσ ςϑμφωνα με το 

ορθϐδοξο δϐγμα δεν τύθεται ϊμεςοσ δογματικϐσ κανϐνασ που να 

απαγορεϑει την καϑςη του νεκροϑ. Η ϊποψη αυτό καταρχόν φαύνεται να 

εύναι ορθό και αυτϐ γιατύ ο τρϐποσ τησ αποςϑνθεςησ του ςώματοσ δεν 

ϋχει κϊποια ϊμεςη ςυνϊφεια με τα «πιςτεύω» του Ορθοϑ Φριςτιανικοϑ 

Δϐγματοσ. 

 Ψςτϐςο εύναι γνωςτό η θϋςη του χριςτιανιςμοϑ, η οπούα μιλϊει για 

το ανθρώπινο ςώμα και για την αξύα αυτοϑ, παρουςιϊζοντασ το ωσ το ναϐ 

του Αγιου Πνεϑματοσ.31.Πϋρα ϐμωσ απϐ τα παραπϊνω δεν πρϋπει να μασ 

διαφεϑγει το γεγονϐσ πωσ απϐ την απαρχό του Φριςτιανιςμοϑ ουδϋποτε 

τϋθηκε  ζότημα καϑςησ του νεκροϑ ανθρώπινου ςώματοσ. Ο ύδιοσ ο Ιηςοϑσ 

Φριςτϐσ δεν αποτεφρώθηκε αλλϊ ενταφιϊςτηκε και τρεισ μϋρεσ μετϊ τον 

Θϊνατο του αναςτόθηκε. 

Σο ζότημα τησ τϑχησ του ανθρώπου μετϊ τον θϊνατϐ του δεν 

αποτελεύ απλώσ ζότημα το οπούο ςυνδϋεται με την οικολογύα ,την 

χωροταξύα και την υγιεινό. Η εξϋταςη του ζητόματοσ τησ ταφόσ η τησ 

καϑςησ του νεκροϑ ςε ςυνϊφεια με τα ωσ ϊνω ζητόματα ,αποτελοϑν για 

την ορθϐδοξη εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ επιχειρόματα μϊλλον χρηςτικϊ η 

χρηςιμοθηρικϊ παρϊ ουςιώδη, αν και απϐ πλευρϊσ οικολογύασ η εκκληςύα 
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δϋχεται ϐτι η ταφό του ςώματοσ αποτελεύ το μϐνο τρϐπο φυςικόσ φθορϊσ  

του ςώματοσ ,ενώ η καϑςη του αποτελεύ βύαιη ανθρώπινη παρϋμβαςη και 

εικονοκλαςτικό πρϊξη καθώσ το λεύψανο αποτελεύ εικϐνα τησ ανθρώπινησ 

υπϐςταςησ 

 

     `                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

(-30-31-32) Απϐ την εναρκτόρια ομιλύα του Αρχιεπιςκϐπου Αθηνών και Πϊςησ Ελλϊδοσ 

Φριςτοδοϑλου ςτισ 3\3\1999 ςτην Ημερύδα με θϋμα την Καϑςη των Νεκρών που 

διοργανώθηκε ςτο Ξενδχεύο «DIVANI  CARAVEL» ,βλ.Πρακτικϊ τησ Ημερύδασ «Η ΚΑΤΗ 

ΝΕΚΡΨΝ»ςελ 25,26,82. 
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                           Β’ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕ 

    ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ   ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΘΙΜΟΥ       

Σο βαςικϐτερο επιχεύρημα τησ Εκκληςύασ μασ υπϋρ του 

ενταφιαςμοϑ των νεκρών εύναι η μακραύωνη παρϊδοςη και το 

ϋθιμο.Πϊνω απϐ εύκοςι χριςτιανικοϑσ αιώνεσ ο κανϐνασ εύναι η ταφό και 

ϐχι η καϑςη. Παρϐλα αυτϊ εύχε πρωτοειπωθεύ ϐτι η εκκληςύα δεν εύναι 

δογματικϊ αντύθετη ςτην καϑςη των νεκρών. η ϋντονη αντύθεςό τησ 

προκϑπτει μϊλλον απϐ την αγύα γραφό, το ϋθιμο την Ιερϊ Παρϊδοςη. 

Η Αγύα Γραφό, το Εθιμο και η Ιερϊ Παρϊδοςη αποτελοϑν 

διαπλαςτικϋσ πηγϋσ του Εκκληςιαςτικοϑ Δικαύου.33Ϊθιμο κατϊ το 

Εκκληςιαςτικϐ Δύκαιο εύναι «η περύ δικαύου πεπούθηςη τησ εκκληςύασ για 

μια πρϊξη που επαναλαμβϊνεται εισ αυτόν μακροχρόνια και 

ομοιόμορφα.».34Σο ϋθιμο ιςχϑει ωσ κανϐνασ ςτην εκκληςύα. Η διαπύςτωςη 

αυτό προκϑπτει απϐ τον κανϐνα 6 τησ Α Οικουμενικόσ υνϐδου,35 ο 

οπούοσ θϋτει την αρχό τησ ιςχϑοσ των αρχαύων εθών η εθύμων τϊςςοντασ 

ϐτι «τα αρχαύα ϋθη κραττεύτω…» εύναι λοιπϐν ςαφϋσ ϐχι μϐνον απϐ τον ωσ 

ϊνω κανϐνα αλλϊ και απϐ ςϑνολο κανϐνων τησ εκκληςύασ ανϊ τουσ 

αιώνεσ, ϐτι αυτό θεωρεύ το εκκληςιαςτικϐ ϋθιμο ωσ κανϐνα με αυξημϋνη 

τυπικό ιςχϑ τη δε τόρηςη του υποχρεωτικό, εφϐςον καλϑπτει τα κενϊ που 

δημιουργοϑνται ελλεύψει ςχετικοϑ κανϐνα του εκκληςιαςτικοϑ 

δικαύου.36Εϑκολα λοιπϐν μπορεύ να αντιληφθεύ κανεύσ την ςτιγμό που ϋχει 

ανακϑψει το ζότημα τησ καϑςησ των νεκρών ,γιατύ ςόμερα η εκκληςύα 

θϋλει να θεωρεύ την ταφό ωσ Εθιμο. 

Η πεπούθηςη αυτό δεν προκϑπτει μϐνο απϐ την μακραύωνη 

ςυνόθεια που ανϊγεται ςε ϋθιμο και ιερϊ παρϊδοςη αλλϊ και απϐ 

διϊφορουσ Ιεροϑσ Κανϐνεσ, οι οπούοι εμμϋςωσ τϊςςουν ϐτι η ταφό εύναι ο 

μϐνοσ τρϐποσ αντιμετώπιςησ του νεκροϑ.Αντιμετωπύζουν δε την 

ανθρώπινη υπϐςταςη ωσ ψυχοςωματικϐ ςϑνολο κατ’ εικϐνα θεοϑ και ναϐ 

χριςτοϑ και λϐγω τησ αντιμετώπιςησ αυτόσ του ςώματοσ ,δηλαδό ωσ 
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ιςϐτιμου με την ψυχό, δεν δϑναται να υπϊρχει για την εκκληςύα ϊλλοσ 

τρϐποσ αντιμετώπιςησ του νεκροϑ πλην τησ ταφόσ. 

Ενδεικτικϊ ςασ παραθϋτουμε τον κανϐνα 101 τησ Πενθϋκτησ 

Οικουμενικόσ υνϐδου37 ο οπούοσ αναφϋρει ϐτι «ώμα Xριςτού και Ναόν, 

τον κατ’εικόνα θεού κτιςθϋντα ϊνθρωπον ,ο θεύοσ Απόςτολοσ 

μεγαλοφώνωσ αποκαλεύ. Πϊςησ ουν αιςθητόσ κτύςεωσ υπερκεύμενοσ ο τω 

ςωτηρύω πϊθει του ουρανύου τυχών αξιώματοσ ϋςθύων και πύνων Φριςτόν, 

τη μϋθεξει τησ θεύασ αγιαζόμενοσ χϊριτοσ…» Απϐ την γραμματικό 

διατϑπωςη του ωσ ϊνω κανϐνα προκϑπτει με ςαφόνεια πωσ το 

ανθρώπινο ςώμα και ο ϊνθρωποσ εύναι «ςώμα» και «ναϐσ» του Ιηςοϑ 

Φριςτοϑ. Ϊχει πλαςτεύ κατ εικϐνα Αυτοϑ. Ο δε ϊνθρωποσ εύναι ο μϐνοσ που 

δϑναται να εςθύει και να πύνει Φριςτϐ ϋτςι ώςτε να μετϋρχεται ,να γύνεται 

κοινωνϐσ του πϊθουσ του Φριςτοϑ. Απϐ την τελολογικό ερμηνεύα του 

παραπϊνω κανϐνα διαλαμβϊνει κανεύσ ϐτι η Εκκληςύα και η Ορθϐδοξη 

Φριςτιανικό πύςτη δϋχεται ϐχι μϐνον τον καθαγιαςμϐ τησ ψυχόσ αλλϊ και 

του ςώματοσ του ανθρώπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

(34-35)βλ.Ειςόγηςη ςτην Ημερύδα με θϋμα η Καϑςη των Νεκρών 3/3/1999 του 

Παν.Φριςτινϊκη Καθγητη Πανμιου Αθηνών ςελ 65-66 

(36-37) βλ.Σρωιανϐσ Ποϑλησ «Εκκληςιαςτικϐ Δύκαιο»2η ϋκδοςη ςελ  
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Πϋρα ϐμωσ απϐ την αντιμετώπιςη του ανθρώπου ωσ 

ψυχοςωματικϐ ϐν, η Εκκληςύα ςτην ϑνοδο τησ Καρθαγϋνησ αποδϋχεται 

τον Κανϐνα 8338 ϐτι «ομούωσ όρεςεν, ύνα τα πανταχού ανϊ τουσ αγρούσ και 

αμπελώνεσ θυςιαςτόρια ,ωςανεύ εισ μνόμην μαρτύρων καθιςτϊμενα,εν οισ 

ουδϋ εν ςώμα η λεύψανον μαρτύρων, αποκεύμενα  δεύκνυνται, από των 

εντοπύων επιςκόπων, ει εςτύ δυνατόν καταςτρϋφονται.. και παντελώσ μηδϋ 

μνόμη μαρτύρων επιτελεςθό, ει μόπου ό ςώμα ,ό τινα λεύψανα ώςιν, η 

αρχεογονύα τινόσ οικόςεωσ ό κτόςεωσ ό πϊθουσ πιςτό αρχαιότητα 

παραδύδονται». 

ημαντικϐσ γιa τo θϋμα μασ εύναι και ο κανών 7 τόσ Ζ´ Οικουμενικόσ 

υνϐδου, κατϊ τον οπούο: «Εφη Παύλοσ ο θεύοσ Απόςτολοσ……………………. 

Οςοι ο ουν ςεπτού ναού καθιερώθηςαν εκτόσ αγύων λειψϊνων μαρτύρων, 

ορύζομεν εν αυτοισ καταθεςιν γύγνεςθαι λειψϊνων μετϊ τησ ςυνόθουσ 

ευχόσ. Ὁ δε ϊνευ αγύων λειψϊνων καθιερών ναό, καθαιρειςθω, ωσ 

παραβεβηκωσ τασ εκκληςιαςτικϊσ παραδόςεισ». Εύναι ςαφϋσ και απϐ τον 

κανϐνα αυτϐν οτι η Ζ´  Οικουμενικό ϑνοδοσ διατϊςςει την καθιϋρωςη 

των ιερών ναών δια τησ τοποθετόςεωσ εισ αυτοϑσ ιερών λειψϊνων. Για να 

γύνει ϐμωσ αυτό η καθιϋρωςη, πρωτύςτωσ θα πρϋπει να υπϊρχουν ϊγια 

λεύψανα, την ϑπαρξη των οπούων εγγυϊται μϐνο η ταφό των ςωμϊτων και 

ϐχι και η καϑςη αυτών, με την οπούαν μεταβϊλλεται ςε ςτϊχτη ο νεκρϐσ. Η 

ςτϊχτη αυτό βϋβαια δεν εύναι ϊγιο λεύψανο, αλλϊ κϊτι διαφορετικϐ ςε 

ςϑςταςη και ποιϐτητα απϐ τα ϊγια λεύψανα. Η ςτϊχτη ουδϋποτε 

χρηςιμοποιόθηκε προσ καθιϋρωςη ναών. 

Απϐ τουσ κανϐνεσ αυτοϑσ ςυνϊγεται ϐτι πρϋπει να υπϊρχουν ςτα 

θυςιαςτόρια τα λεύψανα και τα ςώματα των μαρτϑρων ςε μνόμη τουσ. Με 

μια αναλογικό ερμηνεύα των παραπϊνω κανϐνων και με το ςκεπτικϐ ϐτι 

εφϐςον οι μϊρτυρεσ πρϋπει να αντιμετωπύζονται ,ϐπωσ τϊςςουν οι ωσ 

ϊνω κανϐνεσ, θα μποροϑςαμε να δεχτοϑμε διαχρονικϊ ϐτι το ύδιο 

επιτϊςςεται και ςόμερα απϐ τουσ κανϐνεσ αυτοϑσ ,ϐχι μϐνο για τουσ 

μϊρτυρεσ αλλϊ για το ςϑνολο των αποθανϐντων χριςτιανών. 
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Εύναι επύςησ γνωςτϐ ϐτι ο Κϑριοσ τελικϊ πρϊγματι ενταφιϊςτηκε 

μετϊ το πϊθοσ Σου και η διαδικαςύα του ενταφιαςμοϑ Σου, ϐπωσ 

περιγρϊφεται ςτην Κ.Δ. και ιδιαύτερα ςτο Ματθ. κζ´ 57-61, διδϊςκει πολλϊ 

για το θϋμα μασ. Κατϊ το απϐςπαςμα αυτϐ ο πλοϑςιοσ Ἰωςόφ απϐ 

Ἀριμαθαύασ ζότηςε και ϋλαβε απϐ τον Πιλϊτο το ςώμα Σου κατϊ την 

ςϊρκα θανατωθϋντοσ Ἰηςου Φριςτοϑ, το τϑλιξε ςε καθαρό ςινδϐνα και το 

τοποθϋτηςε ςτην θϑρα του μνημεύου. Με τουσ ανωτϋρω λϐγουσ του Ἰηςου 

Φριςτοϑ και το παρϊδειγμα του ενταφιαςμοϑ Σου κρύνουμε ϐχι τολμηρϐ 

να υποςτηρύξουμε ϐτι εξαγιϊςτηκε η ταφό των νεκρών ωσ ςωςτό πρϊξη 

αντιμετωπύςεωσ των νεκρών χριςτιανών, που εύναι και πρϋπει να εύναι 

μιμητϋσ Φριςτου.389 

       υνιςτϊ δε ιδιαύτερη για την εκκληςύα τιμό ο ενταφιαςμϐσ καθϐτι δύνει 

ευκαιρύα ςτουσ  εναπομεύναντεσ ςτη ζωό να τιμοϑν τον εκλιπϐντα 

ςυγγενό τουσ ςτο μνόμα ,τϊφο του εύτε με την τϋλεςη των λεγϐμενων 

τριςϊγιων ςτην μνόμη του νεκροϑ η με την ατομικό επύςκεψη του 

καθενϐσ ςτο μνόμα του αποθανϐντοσ. . 

 ημαντικϋσ εύναι οι περύ ταφόσ μαρτυρύεσ που ςώζονται και ςτα 

Πρακτικϊ των Οικουμενικών υνϐδων. Η δϑναμη των μετϊ την ταφό 

απομενοντων λειψϊνων εύναι μερικϋσ φορϋσ τϐςο μεγϊλη, ώςτε «εκ 

λειψϊνων πολλϊκισ μαρτύρων και εικόνων 

ελαύνονται δαύμονεσ» (Ζ´  Οικουμενικό ϑνοδοσ, Πρϊξη 4, π. Μηλια, 

Πρακτικϊ, τομ. Γ´, 282/782). Η καϑςη των νεκρών θα ςτεροϑςε απϐ τουσ 

χριςτιανοϑσ τη θαυματουργικό  αυτό ενϋργεια των ϊγιων λειψϊνων. Περύ 

του εξαγιαςμοϑ του Σϊφου και των λοιπών ςκηνωμϊτων του Ιηςοϑ 

Φριςτοϑ διακηρϑςςεται ςτην Ζ´  Οικουμενικό ϑνοδο: «Ούτωσ και ημεύσ οι 

πιςτού ϊπαντεσ ωσ μεν ρϊβδον Φριςτού τον ςταυρόν προςκυνούμεν· ωσ δε 

Θρόνο και κούτη Αυτού το Πανϊγιο μνόμα, ωσ δε Ούκο τη φϊτνη και τη 

Βηθλεϋμ και τα λοιπϊ Αγια Αυτού ςκηνώματα» (Ζ´ Οικουμενικό ϑνοδοσ, 

Πρϊξη Δ´, π. Μηλια, Πρακτικϊ, τομ. Γ´, 281/7812).  
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τα Πρακτικϊ τησ Ζ´  Οικουμενικόσ υνϐδου γύνεται λϐγοσ περύ τησ 

ταφόσ τησ Αγύασ Ευφημύασ, που ενταφιϊςτηκε με ιδιαύτερεσ τιμϋσ πληςύον 

του ναοϑ και καθιερώθηκε και εορτό προσ τιμόν τησ. Η ϐλη εκτενόσ 

περιγραφό αφόνει να διαφανεύ ϐτι η Οικουμενικό ϑνοδοσ εξαύρει αυτϐν 

τον τρϐπο τησ ταφόσ και τησ τιμόσ των λειψϊνων τησ Αγύασ 

(Ζ´  Οικουμενικό ϑνοδοσ, Πρϊξη Δ´, π. Μηλια, Πρακτικϊ, τομ. Γ´, 

273/7732). 

Επιπλϋον ο ςυνδυαςμϐσ του γεγονϐτοσ ϐτι το ανθρώπινο ςώμα 

εύναι ο Ναϐσ του Φριςτοϑ με τουσ προαναφερϐμενουσ κανϐνεσ δεύχνει 

εμμϋςωσ για την Εκκληςύα, ϐτι το ςώμα δεν εύναι δεκτικϐ καταςτροφόσ 

μϋςω τησ καϑςησ αφενϐσ γιατύ κϊτι τϋτοιο δεν δϋχτηκε ο δημιουργϐσ του, 

αφετϋρου γιατύ οϑτε η Αγύα Γραφό ,οϑτε οι κανϐνεσ τησ εκκληςύασ 

τϊςςουν κϊτι τϋτοιο(χωρύσ ϐμωσ και να το αποκλεύουν )πολϑ 

περιςςϐτερο το Εθιμο και η Ιερϊ Παρϊδοςη αυτόσ.Πϊντωσ δεν πρϋπει να 

μασ διαφεϑγει το γεγονϐσ ϐτι η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ ϋχει αντιμετωπύςει 

το ζότημα τησ καϑςησ πραγματικϊ αρκετϋσ φορϋσ με χαρακτηριςτικϋσ 

περιπτώςεισ.:: 

Σο 1960 κατϐπιν επιθυμύασ εκτεθειμϋνη ςτην προςωπικό διαθόκη 

του ςπουδαύου καλλιτϋχνη τησ Ελλϊδοσ ,επύτιμου ακαδημαώκοϑ  και 

αναγνωριςμϋνου παγκοςμύωσ μαϋςτρου ,Δημότριου Μητρϐπουλου, ο 

οπούοσ αποτεφρώθηκε ςε κλύβανο ,η δε τϋφρα του αποτϋθηκε ςε μια 

λόκυθο. 

Σο 1977 ϐταν απεβύωςε η Μαρύα Κϊλλασ ,ςπουδαύα υψύφωνοσ 

παγκοςμύωσ καταξιωμϋνη και αναγνωριςμϋνη, εύχε ζητόςει να 

αποτεφρωθεύ ,η δε τϋφρα τησ να διαςκορπιςτεύ ςτο Αιγαύο Πϋλαγοσ. 

την πρώτη περύπτωςη η Εκκληςύα39 παρϊ τισ αδιϊκοπεσ 

παρακλόςεισ των ςυγγενών του εκλιπϐντοσ ,αρνόθηκε να τελϋςει ϐχι 

μϐνον επύςημη η ανεπύςημη ταφό του αποθανϐντοσ αλλϊ οϑτε ϋςτω και 

μύα ανεπύςημη δϋηςη ,μϊλιςτα η τϐτε ιερϊ ςϑνοδοσ εξϋδωςε ςυγκεκριμϋνη 

απϐφαςη επύ του θϋματοσ40. 
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Ψςτϐςο κϊτι τϋτοιο δεν φαύνεται να ύςχυςε ςτη δεϑτερη περύπτωςη ,αφοϑ 

μϊλιςτα και δϋηςη εψϊλλει και την τϋφρα τησ εκλιποϑςησ ,ιερϋασ τησ 

εκκληςύασ μασ όταν αυτϐσ που την διαςκϐρπιςε ςτο αιγαύο πϋλαγοσ ,με 

την ςυμμετοχό μϊλιςτα του ελληνικοϑ κρϊτουσ ,αφοϑ αντιτορπιλικϐ του 

πολεμικοϑ ναυτικοϑ όταν το πλούο που βγόκε ςτο πϋλαγοσ. 

 

 Β’ΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΖΗΣΗΜΑΣΟ 

Μετϊ την ανϊλυςη αυτό θα θϋλαμε να προχωρόςουμε και ςε μύα 

θεολογικό προςϋγγιςη του ζητόματοσ τησ καϑςησ των νεκρών ,ϐςο 

βεβαύωσ μασ το επιτρϋπει η ιδιϐτητα αυτό του νομικοϑ επιςτόμονα. 

τϐχοσ αυτόσ τησ προςϋγγιςησ δεν εύναι βεβαύωσ να θεολογόςουμε αλλϊ 

μϊλλον να εξετϊςουμε γιατύ οι κανϐνεσ τησ εκκληςύασ το εκκληςιαςτικϐ 

ϋθιμο και η ιερϊ παρϊδοςη διϊκεινται μϊλλον αρνητικϊ απϋναντι ςτην 

καϑςη των νεκρών και να αποδεύξουμε ϐτι δεν προκϑπτει η ϐλη αυτό θϋςη 

τησ εκκληςύασ μϐνο απϐ τουσ κανϐνεσ η το ϋθιμο αλλϊ κυρύωσ απϐ την 

θεολογικό επιςκϐπηςη του ζητόματοσ. 

Ϋδη ϋχει προαναφερθεύ ϐτι το ανθρώπινο ςώμα εύναι Ούκοσ του 

Φριςτοϑ.Σι εύναι ϐμωσ ο ϊνθρωποσ? Ο Ωγιοσ Ιουςτύνοσ καλεύ ωσ ϊνθρωπο 

«Σο εκ των αμφοτϋρων ςυμπλοκόσ (ενν. ψυχό και ςώμα)καλεύται 

ϊνθρωποσ»41.Ο ϊνθρωποσ ςϑμφωνα με την χριςτιανικό διδαςκαλύα και 

θεολογύα εύναι δημιοϑργημα θεοϑ, ϋχει αρχό και δεν ϋχει τϋλοσ γιατύ αυτό 

εύναι η βοϑληςη του δημιουργοϑ. Η ςχϋςη ψυχόσ προσ ςώμα εύναι πολϑ 

ϋντονη. ε αντύθεςη με τισ λεγϐμενεσ Ανατολικϋσ Θρηςκεύεσ (Ινδουιςμϐσ, 

Βουδιςμϐσ, ιντοώςμϐσ)και την αρχαύα φιλοςοφικό ςκϋψη, ιδύωσ του 

Πλϊτωνα, που θϋλει το ανθρώπινο ςώμα ωσ φυλακό τησ ψυχόσ ,η 

Φριςτιανικό φιλοςοφύα αντιμετωπύζει το ςώμα ωσ το ϋνα ςτοιχεύο τησ 

υποςτϊςεωσ του ανθρώπου ,ομϐτιμο και ιςϐτιμο με την ψυχό. 

ώμα και ψυχό εύναι αλληλϋνδετα μεταξϑ τουσ καθώσ η ψυχό 

βρύςκεται ςε ϐλο το ςώμα και δύνει ζωό και ενϋργεια πνευματικό ςε αυτϐ. 

Με λύγα λϐγια το ςώμα εύναι αυτϐ που αναδεικνϑει την ψυχό και το 

πνεϑμα του ανθρώπου και καθύςταται Ναϐσ Αγύου Πνεϑματοσ. Η ωσ ϊνω 
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πεπούθηςη διαλαμβϊνεται αναλογικϊ και ςυνδυαςτικϊ με το γεγονϐσ τησ 

ενςϊρκωςησ του λϐγου του θεοϑ ,του χριςτοϑ, ϐπωσ δηλαδό ο λϐγοσ του 

θεοϑ, ο χριςτϐσ ϐταν όρθε το πλόρωμα του χρϐνου ενςαρκώθηκε και ϋγινε 

ϊνθρωποσ καθιςτϊμενοσ ϋτςι τϋλειοσ ϊνθρωποσ και τϋλειοσ θεϐσ 

ςυγχρϐνωσ ,κϊπωσ ϋτςι ςυμβαύνει και με τον ϊνθρωπο που ϐπωσ ϋχει όδη 

αναφερθεύ εύναι κατϊ τη χριςτιανικό φιλοςοφύα  ςϊρκα και πνεϑμα.42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(389)βλ.Αρθρο του: Παναγιώτη Επαμ. Φριςτινϊκη «Σαφό ό καϑςη των νεκρών; - 

ιςτορικοκανονικό θεώρηςη» αναπληρωτό καθηγητό τησ θεολογικόσ ςχολόσ του 

παν/μύου Αθηνών και δικηγϐροσ παρ' Αρεύω Πϊγω. 

(38-39-40)βλ.Εμμανουόλ Κ. Δουνδουλϊκησ, «Η Καϑςη των Νεκρών ςτην Ορθϐδοξη 

Εκκληςύα(Μελϋτεσ Ορθοδϐξου Θεολογύασ),Εκδϐςεισ Πουρνϊρα,Θεςνύκη ,2003 ς 42-48 

(41-42) βλ.Ειςόγηςη εβ Μητρ. κΙερϐθεου ςτα  Πρακτ.Ημερ.»Η Καϑςη των Νεκρών»ςελ 32   
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Ϊνα ϊλλο ςημεύο που δεν πρϋπει να μασ διαφεϑγει εύναι ϐτι ο 

ϊνθρωποσ ςϑμφωνα με τον Φριςτιανιςμϐ εύναι πλαςμϋνοσ κατ εικϐνα και 

ομούωςη του Θεοϑ. Αυτϐ ςημαύνει πωσ ϐπωσ ο ζωντανϐσ ϊνθρωποσ εύναι 

εικϐνα Θεοϑ, ψυχό και ςώμα, ϋτςι ακριβώσ ςυνεχύζει να παραμϋνει και 

μετϊ τον θϊνατο, δηλαδό εικϐνα του Θεοϑ ψυχό και ςώμα. Επομϋνωσ «Η 

ψυχό μετϊ τον χωριςμό τησ από το ςώμα γνωρύζει και αναγνωρύζει τα 

ςτοιχεύα και τα μϋλη του ςώματοσ, οπότε με την δύναμη και ενϋργεια του 

θεού θα ειςϋλθει πϊλι ςτο δικό τησ ςώμα και ϋτςι θα γύνει ανϊςταςη των 

νεκρών ςωμϊτων. Υυςικϊ το ςώμα του ανθρώπου κατϊ την ανϊςταςη των 

νεκρών ,θα εύναι το ύδιο, αλλϊ ϊφθαρτο, αθϊνατο και ανακαινιςμϋνο»43. 

Επομϋνωσ μποροϑμε να αντιληφθοϑμε ϐτι επειδό ακριβώσ κατϊ την 

Δευτϋρα παρουςύα θα γύνει ανϊςταςη νεκρών το ςώμα πρϋπει να 

υφύςταται ϋςτω και με την μορφό οςτών και ϐχι αποτεφρωμϋνο. «Σο 

αναςτημϋνο ςώμα επομϋνωσ θα ϋχει τα χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα τησ 

υποςτϊςεωσ του ,αλλϊ θα εύναι ανακαινιςμϋνο, αφού κατϊ την δεύτερη 

παρουςύα του Φριςτού ,θα γύνει νϋα ανϊπλαςη, ανακαύνιςη, χωρύσ να 

υπϊρχουν τα ςτύγματα τησ φθαρτότητασ ….θα αποκαταςταθούν και όλεσ οι 

αςθϋνειεσ, δηλαδό και όλεσ οι ελλεύψεισ του ανθρωπύνου ςώματοσ»44 

 Ωρα ςυμπεραύνουμε  πωσ η Φριςτιανικό διδαςκαλύα πιςτεϑει πωσ 

υφύςταται ςτενϐτατοσ δεςμϐσ ψυχόσ και ςώματοσ και ϐτι ακϐμα και ϐταν 

ϋλθει το φυςικϐ γεγονϐσ του θανϊτου, με το οπούο χωρύζεται η ψυχό απϐ 

το ςώμα, κατϊ την ανϊςταςη των νεκρών ςτην Δευτϋρα παρουςύα η ψυχό 

θα αναγνωρύςει τα αυθεντικϊ μϋλη τησ ανθρώπινησ υπϐςταςησ και 

επομϋνωσ και το ςώμα του ανθρώπου.45 

Οι ωσ ϊνω Θεολογικϋσ πεποιθόςεισ φαύνεται ϐτι δημιουργοϑν 

,πϋραν του Εθύμου, των Κανϐνων των Οικουμενικών υνϐδων και τησ 

Ιερϊσ Παρϊδοςησ, ϋνα ηθικϐ και ϊτυπο δογματικϐ προηγοϑμενο για την 

Εκκληςύα τησ Ελλϊδασ απϋναντι ςτην καϑςη των νεκρών. Εύναι δε 

εμφανϋσ ϐτι οποιαδόποτε αντιμετώπιςη του νεκροϑ ανθρώπου με ϊλλο 

τρϐπο πλην του ενταφιαςμοϑ και ςυγκεκριμϋνα με καϑςη, ςυνιςτϊ για 
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την Εκκληςύα και την Ιερολογύα τησ βύαιη παρϋμβαςη ςτο φυςικϐ τρϐπο 

αποςϑνθεςησ του ανθρώπινου ςώματοσ, αντύθετη προσ την Θεολογύα τησ 

Δευτϋρασ Παρουςύασ, δηλαδό τησ αναςτϊςεωσ μετϊ θϊνατον του 

ανθρώπου κατϊ την Δευτϋρα Παρουςύα, αμϋςωσ αντικρουϐμενη με την 

αντύληψό τησ κατ’ εικϐνα και ομούωςη πλϊςεωσ του ανθρώπου απϐ το 

Δημιουργϐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

(43)βλ.Ειςόγηςη εβ Μητρ. κ Ιερϐθεου ςτα  Πρακτ.Ημερ.»Η ΚΑΤΗ ΣΨΝ ΝΕΚΡΨΝ» 

ςελ35-36. 

(44-45)βλ.Ειςόγηςη εβ Μητρ. κ Ιερϐθεου ςτα Πρακτ Ημερ.»Η ΚΑΤΗ ΣΨΝ ΝΕΚΡΨΝ» 

ςελ36-37. 
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Γ’ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Καλεύται η Εκκληςύα τησ Ελλϊδασ να αντιμετωπύςει το ζότημα ςε 

μια ςϑγχρονη κοινωνύα εκκοςμικευμϋνη, η οπούα ϋςτω και με την 

απαύτηςη λύγων η πολλών αιτεύται αφενϐσ απϐ την πολιτεύα να 

νομοθετόςει επύ θϋματοσ (ϐπωσ ϋγινε με το νϐμο 3348/2005 υπϐ του 

ϊρθρου 35),αφετϋρου απϐ την Εκκληςύα να ανταποκριθεύ ςτο αύτημα 

αναπροςαρμϐζοντασ την ποιμαντικό διδαςκαλύα τησ. Ψςτϐςο με βϊςη την 

παραπϊνω τοποθϋτηςη η εκκληςύα θα κληθεύ να ξεπερϊςει βαςικϊ 

ερωτόματα ϐπωσ: Σι θα γύνει με αυτοϑσ που δηλώνουν Φριςτιανού ςτην 

ςυνεύδηςη και τα πιςτεϑω και επιλϋγουν να αποτεφρωθοϑν μετϊ θϊνατο? 

Θα αρνηθεύ η Εκκληςύα να τουσ ςυνοδεϑςει? Πϐςο ηθικϐ η χριςτιανικϐ θα 

εύναι αυτϐ αφοϑ ςϑμφωνα με τον ιδρυτό τησ Φριςτιανικόσ Εκκληςύασ 

Ιηςοϑ  Φριςτϐ, ο μϐνοσ νϐμοσ εύναι αυτϐσ τησ αγϊπησ και τησ ςυγχώρεςησ 

του δημιουργοϑ προσ το δημιοϑργημα του? Η εξϐδιοσ ακολουθύα, ϊρρηκτα 

δεμϋνη με το νεκρϐ ςώμα θα τροποποιηθεύ? Σο ςώμα θα πρϋπει να 

οδηγηθεύ ςε κλύβανο οποϑ θα αποτεφρώνεται και θα παραμϋνει εκεύ η 

μόπωσ θα πρϋπει να ενταφιϊζεται η τϋφρα του νεκροϑ ςτα κοιμητόρια?46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

(46) βλ.Ειςόγηςη του εβ.Μητρ. Ναυπϊκτου κ Ιερϐθεου ςτην Ημερύδα ςτο Ξενδχεύο 

DIVANI –CARAVEL ςτισ 3/3/2003 με θϋμα «Η Καϑςη των Νεκρών»ςελ.39. 
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Υυςικϊ η Εκκληςύα ,ϐπωσ υποςτηρύζεται47-48,ϋχει το δικαύωμα να 

αρνηθεύ και να επιβϊλλει τη θϋςη τησ με βϊςη το Εκκληςιαςτικϐ Εθιμο και 

την Ιερϊ Παρϊδοςη τησ. Σο δικαύωμα τησ ϐμωσ αυτϐ πρϋπει να 

περιορύζεται μϐνο ςε ϐτι αφορϊ την τϋλεςη τησ θρηςκευτικόσ κηδεύασ και 

την τϋλεςη τησ επιμνημϐςυνησ δϋηςησ και ορθϊ ύςωσ ςε αυτοϑσ που για 

λϐγουσ ςυνειδητόσ επιλογόσ δεν ςυμφωνοϑν με τα διδϊγματα τησ 

Φριςτιανικόσ διδαςκαλύασ και ζητοϑν αντύ να ενταφιαςτοϑν να 

αποτεφρωθοϑν ύςωσ και να πρϋπει να επιβϊλλονται και επιτύμια. Παρϐλα 

αυτϊ ϐμωσ δϋον εύναι η Εκκληςύα να αφουγκραςτεύ χωρύσ φϐβο και πϊθοσ 

τα αιτόματα ων κοινωνών τησ ανεξαρτότωσ αριθμοϑ και ποςοςτοϑ και 

αναλϐγωσ να πρϊξει ,χωρύσ να δαιμονοποιεύ η να χαρακτηρύζει την ϊλλη 

ϊποψη ωσ «προοδευτικούσ του Κολωνακύου». Εξϊλλου κανεύσ μϋχρι 

ςτιγμόσ οϑτε η πολιτεύα οϑτε και οι πιο ακραιφνεύσ υποςτηρικτϋσ τησ 

καϑςησ των νεκρών ,ομιλοϑν για υποχρεωτικό αποτϋφρωςη. 

Αντύςτοιχα θα πρϋπει να λϊβει ςοβαρϊ υπϐψη τησ την αςφυκτικό 

κατϊςταςη που επικρατεύ ςτα κοιμητόρια τησ χώρασ μασ, ιδύωσ δε ςε 

αυτϊ των μεγϊλων αςτικών κϋντρων και να μπορϋςει ϋτςι να δεχτεύ τισ 

προςπϊθειεσ τησ Πολιτεύασ (ανϊμεςα ςε αυτϋσ και η ρϑθμιςη του 

ζητόματοσ τησ καϑςησ των νεκρών)για αποςυμφϐρηςη των κοιμητηρύων 

τησ χώρασ. 

Απϐ την πλευρϊ τησ η πολιτεύα ορθϊ προςπαθεύ να ρυθμύςει το 

ζότημα με βϊςη τη Θρηςκευτικό ελευθερύα, η οπούα απορρϋει απευθεύασ 

απϐ το Ελληνικϐ ϑνταγμα υπϐ του ϊρθρου 13,δεν πρϋπει ϐμωσ να τησ 

διαφεϑγει ϐτι φορϋασ και υποκεύμενο του δικαιώματοσ αυτοϑ αποτελεύ 

και η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ και ϋχει την ςϑννομη αξύωςη να μην 

παραβιϊζεται η Θρηςκευτικό ςυνεύδηςη των πιςτών τησ πϊνω ςτο θϋμα 

τησ αντιμετώπιςησ του νεκροϑ, η οπούα εκφρϊζεται μϋςα απϐ την 

περύφημη φρϊςη τησ εξϐδιου ακολουθύασ «χουσ ει και εισ χουν 

απελεύςη»49. 
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Δεν πρϋπει ϐμωσ και η εκκληςύα να βλϋπει το ζότημα ςτα ςτενϊ ϐρια τησ 

παρϊδοςησ τη ςτιγμό μϊλιςτα που δεν εύναι δογματικϐ αλλϊ απορρϋει 

κυρύωσ απϐ το Ϊθιμο. 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

(47) βλ.Ι.Μ.Κονιδϊρησ Εφημ. «ΣΟ ΒΗΜΑ»21/02/1999,ςελΒ10.Ορθϐ και δύκαιο εύναι να 

τονύςουμε ϐτι ο καθηγητόσ νομ. Αθηνών ,Κ Κονιδϊρησ τϊςςεται υπϋρ ϐςων επιθυμοϑν 

να αποτεφρωθοϑν.. 

(48-49) βλ.Ειςόγηςη του Αναςτϊςιου Μαρύνου Αντ.του τΕ. την Ημερύδα ςτο Ξενοδοχεύο 

DIVANI-CARAVELμε θϋμα «Η ΚΑΤΗ ΣΨΝ ΝΕΚΡΨΝ».ΒΛ πρακτικϊ αυτόσ ςελ.45 
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Κανεύσ εξϊλλου δεν μύληςε για υποχρεωτικό καϑςη, μια τϋτοια 

υποχρϋωςη πϋρα απϐ το γεγονϐσ ϐτι θα όταν αντιςυνταγματικό, υπϐ την 

ϋννοια και τησ Θρηςκευτικόσ Ελευθερύασ αλλϊ και απϐ την ελεϑθερη 

ϋκφραςη τησ προςωπικϐτητασ50 θα δημιουργοϑςε ενδεχομϋνωσ 

αναταραχϋσ και ςτην ελληνικό κοινωνύα, καθώσ ςημαντικϐ μϋροσ αυτόσ 

δηλώνει ςυνειδητοποιημϋνο χριςτιανικϊ. 

Θυμύζουμε τϋλοσ ϐτι ςε αντύςτοιχη περύπτωςη ,η Καθολικό 

Εκκληςύα, η οπούα εύναι ιδιαιτϋρωσ αυςτηρό ςε ζητόματα οικογενειακοϑ 

δικαύου(πχ διαζϑγιο, αμβλώςεισ ), δεν απαγορεϑει την καϑςη, αρκεύ αυτό 

να μην ϋχει επιλεχθεύ για λϐγουσ που αντιβαύνουν ςτη χριςτιανικό 

διδαςκαλύα, ενώ ςυνιςτϊ με ϋμφαςη να διατηρηθεύ η ευςεβόσ ςυνόθεια 

τησ ταφόσ των λειψϊνων των νεκρών.51 

Πϊντωσ το δικαύωμα τησ αυτοδιϊθεςησ του ςώματοσ δεν θα ϋπρεπε 

να αντιμετωπιςτεύ με επιτύμια, ϐπωσ αυτϐ τησ ςτϋρηςησ τησ 

εκκληςιαςτικόσ κόδευςησ η τον εξωεκκληςιαςμϐ των ςυγγενών που 

προβαύνουν ςτην καϑςη του ςώματοσ του αποθανϐντοσ ςυγγενό 

τουσ.52Σο ορθϐ για την Εκκληςύα μασ θα εύναι να εφαρμϐςει το νϐμο τησ 

αγϊπησ και τησ ςυγχώρεςησ, ωσ το μϐνο που δύδαξε ο ύδιοσ ο Ιηςοϑσ 

Φριςτϐσ, ο οπούοσ ουδϋποτε μύληςε για το πώσ πρϋπει να 

αντιμετωπύζονται οι νεκρού, δηλ αν πρϋπει να θϊβονται η ϐχι. Αντιθϋτωσ η 

ϐλη διδαςκαλύα του κινόθηκε γϑρω απϐ τον τρϐπο τησ επύγειασ ζωόσ, ο 

οπούοσ θα οδηγόςει ςτην αιώνια ζωό μϋςω ενϐσ κανϐνα: αγϊπα τον 

πληςύον ςου. 

Ορθϐ λοιπϐν θα όταν η εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ να ανεχθεύ τη 

διαφορετικϐτητα των ετεροδϐξων και αλλοθρόςκων, ακϐμη και τη 

διαφοροπούηςη των δικών τησ μελών πϊνω ςτο ζότημα, αφόνοντασ την 

κρύςη του καθενϐσ απϐ εμϊσ κατϊ το χρϐνο τησ Δευτϋρασ παρουςύασ ςτον 

Ιηςοϑ Φριςτϐ ,ο οπούοσ θα ϋλθει ϐπωσ κρύνει ζωντανοϑσ και νεκροϑσ ϐχι 

για το τι πιςτεϑουν αλλϊ για το τι ϋπραξαν ςτη μϊταιη αυτό ζωό. 
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………………………………………………. 

(50) Αναλυτικϐτερα ςτο κεφϊλαιο τησ νομικόσ επιςκϐπηςησ. 

(51) Βλ.Εφ.Αθ.1702/1988 

(52) βλ.Εμμανουόλ Κ Δουνδουλϊκησ «Η καϑςη των νεκρών» ςελ 77 
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Η υποςτήριξη τησ καύςεωσ των νεκρών και πωσ αυτή 
αντιμετωπίζεται από την πολιτεία και την εκκληςία 

ςτην Ελλάδα  τον 20ο αιώνα. 
Α. Οι πρώτοι υποςτηρικτέσ ςτην Ελλάδα και η επιρροή τουσ 

από τον Ελληνικό Διαφωτιςμό. 

Οι πρώτεσ επύςημεσ αναφορϋσ για την καϑςη των νεκρών ςτην 

Ελλϊδα ανϊγονται ςτην 2η δεκαετύα του περαςμϋνου αιώνα .Σο υπϐβαθρο 

ϐμωσ τησ αμφιςβότηςησ θεμϊτων που ςχετύζονται με την Εκκληςιαςτικό 

Παρϊδοςη ,το Μοναχιςμϐ ,την Βυζαντινό μουςικό, την τϋχνη, την νηςτεύα 

καθώσ και την τιμό και την αξύα των ιερών λειψϊνων, πρϋπει να το 

αναζητόςουμε πολϑ νωρύτερα και ςε ςϑνδεςη με το κύνημα του 

διαφωτιςμοϑ του 18ου αιώνα-ο οπούοσ ουδϋποτε ϊρθρωςε την 

αμφιςβότηςη αυτό με ϐρουσ αιρϋςεωσ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι απϐψεισ του διαφωτιςμοϑ (ϋρχονται ςτην 

Ελλϊδα απϐ τουσ Ελληνεσ τησ διαςπορϊσ ,με κϑριο εκφραςτό τον 

Αδαμϊντιο Κοραό) παρϊ τισ αναμφιςβότητα θετικϋσ τουσ επιδρϊςεισ 

«μετεκϋνωςαν ςτην εθνικό μασ ςυνεύδηςη και ςτοιχεύα καταλυτικϊ τησ 

ουςύασ τησ, πχ την θρηςκευτικό αδιαφορύα η μια αλλοιωμϋνη 

θρηςκευτικότητα, ολότελα ξϋνη προσ την ουςύα τησ εκκληςιαςτικόσ 

παραδόςεωσ που εύναι η ορθοδοξύα του βυζαντύου» ςημειώνει ο πρ. Γ. 

Μεταλληνϐσσ.53.Για τον Νεοελληνικϐ Διαφωτιςμϐ προϋχει η ςϑνδεςό τησ 

νεώτερησ ελληνικόσ ταυτϐτητασ απ ευθεύασ με το αρχαιοελληνικϐ 

πρϐτυπο (το οπούο ϋχει γύνει αποδεκτϐ ςτην Δϑςη με τον τρϐπο που θα 

μποροϑςε αυτϐ να γύνει)με μοιραύα ςυνϋπεια το ιςτορικϐ ϊλμα και την 

προςπϊθεια διαγραφόσ τησ πλοϑςιασ ορθϐδοξου κληρονομιϊσ των 

βυζαντινών και μεταβυζαντινών αιώνων. Η λογικό και η κοςμικό ςοφύα 

αποκτοϑν το προβϊδιςμα εισ βϊροσ τησ πατερικόσ πνευματικϐτητασ ,ενώ 

η επιςτόμη θριαμβεϑει ϋναντι τησ εκκληςιαςτικόσ πύςτεωσ. Για τον Κοραό 

ο Φριςτιανιςμϐσ δικαιώνεται μϐνον καθ’ο μϋροσ ςυμφωνεύ με τα 

προςτϊγματα του ορθοϑ λϐγου54(αντύληψη που πϊντωσ δεν επιθυμεύ να 

θύξει ϊμεςα την εκκληςιαςτικό διδαςκαλύα ωσ προσ το δογματικϐ τησ 
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περιεχϐμενο- ςτρατηγικό που επϋλεξε  ο Κοραόσ προσ διϊδοςη των ιδεών 

του.55-56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

(53) βλ.Πρ.Γ.Μεταλληνοϑ, «Παρϊδοςη και Αλλοτρύωςη», εκδ.Δομϐσ,Αθ.1989,ς.87 

(54) βλ.Κονδϑλη Π., «Ο νΝοελληνικϐσ Διαφωτιςμϐσ-Υιλοςοφικϋσ Ιδϋεσ» , εκδ. Θεμϋλιο 

Αθ.1988,ς.204-206 

(55) βλ.Ι. Ρωμανύδου,  «Σο Προπατορικϐ Αμϊρτημα» , εκδ.Δϐμοσ ςελ 35 

(56) βλ.Φ. Γιανναρϊ, « Ορθοδοξύα και Δϑςη ςτην Νεώτερη Ελλϊδα» εκδ. Δομϐσ Αθ.1982.  
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Απϐ αυτόν λοιπϐν  ,την ιδεολογικό αφετηρύα  πηγϊζουν και οι 

πρώτεσ εκ θεολογικών κϑκλων, τοποθετόςεισ υπϋρ τησ καϑςεωσ των 

νεκρών ςτην Ελλϊδα. Ψσ πρώτοι υπϋρμαχοι αυτοϑ του μεταθανϊτιου 

εθύμου θεωροϑνται οι καθηγητϋσ τησ  θεολογικόσ ςχολόσ του 

Πανεπιςτημύου Αθηνών (Θεολογικό χολό)Δημότριοσ Μπαλϊνοσ και 

Γρηγϐρησ Παπαμιχαόλ. Ο μεν πρώτοσ ,ϋνθερμοσ υποςτηρικτόσ τησ 

ανϊγκησ λατρευτικόσ μεταρρϑθμιςησ τησ Ορθοδϐξου Εκκληςύασ ςτο 

βιβλύο του «Η καύςη των νεκρών» το 1912,καταθϋτει την επαναφορϊ του 

εθύμου ςτην Δϑςη κατϊ το 2ο όμιςυ του 18ου αιώνα. Θεμελιώνει την ϊποψη 

του ςε Θεολογικϊ επιχειρόματα ,προερχϐμενα  κυρύωσ απϐ την Αγύα 

Γραφό . Θεωρώντασ ωσ δεδομϋνη την υπεροχό τησ επιςτόμησ ϋναντι τησ 

πύςτεωσ, καταλόγει ςτα 193757 ςτην θϋςη ϐτι «ουδεύσ θρηςκευτικόσ λόγοσ 

εμποδύζει την καύςη ,αν αυτό όθελε αποδειχθεύ πρωτιμωτϋρα τησ ταφόσ, 

και ότι η εκκληςύα δεν θα εύχε αντύρρηςη για κϊτι τϋτοιο.» 

Ο δε, Γρ. Παπαμιχαόλ 58,ου πολϑ απϋχων απϐ τισ θϋςεισ του 

Μπαλϊνου ,υποςτηρύζει ϐτι η επιλογό μεταξϑ ταφόσ η καϑςεωσ δεν εύναι 

δογματικϐ θϋμα, αλλϊ αδιϊφορη θεολογικώσ πρϊξη ,αποδύδοντασ την 

προτύμηςη των πιςτών ςτην ταφό ςε δειςιδαιμονύα που πρϋπει να 

καταπολεμηθεύ. Εξ ϊλλου ,κατϊ τον Γρηγϐριο Παπαμιχαόλ το πυρ 

εμφανύζεται ςτην Αγύα Γραφό ωσ ςϑμβολο κϊθαρςησ και μετϊβαςη ςε 

ανώτερεσ καταςτϊςεισ και ςε τελικό ανϊλυςη, τα πορύςματα τησ ιατρικόσ 

θα πρϋπει να εύναι κριτόριο τησ απϐφαςησ για την μύα η την ϊλλη λϑςη. 

Ο ύδιοσ πϊντωσ μασ παραδύδει και τα πρώτα περιςτατικϊ ςτον 20ο αιώνα 

,εξαιτύασ των οπούων η Ελλαδικό Εκκληςύα αναγκϊςθηκε να λϊβει θϋςη –

ϋςτω και ανεπύςημα-επύ του ζητόματοσ: επρϐκειτο κατ’αρχϊσ για το 

ερώτημα που ϋθεςε ο ιερατικϐσ προώςτϊμενοσ τησ Ελληνικόσ κοινϐτητασ 

ςτο Παρύςι ςτην Ε.Ε. για το αν επιτρεπϐταν να παραςτεύ ςε νεκρώςιμη 

ακολουθύα που εψϊλλετο κατϊ την καϑςη του Ορθϐδοξου Ελληνα ποιητό 

Ιωϊννη Παπαδιαμαντϐπουλου ,γνωςτοϑ ωσ JEAN MOREAS .Η απϊντηςη 

των Εκκληςιαςτικών φορϋων όταν αποδοκιμαςτικό ϐπωσ ϊλλωςτε, και 
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ςτην περύπτωςη πρϐταςησ του νομϊρχη Αττικόσ Δαςύου να επιτραπεύ η 

ανϋγερςη νεκροκαυτηρύων ςτην Αθόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.……………………………………………. 

(57) βλ.Ι. Γ. Σςαντόλασ ςελ 160. 

 (58) βλ.Ωρθρο Ι.Γ. Σςαντόλα ςτο Περιοδικϐ «εκκληςιαςτικϐσ φϊροσ»τησ Αλεξϊνδρειασ το 

1912 με τύτλο «Καϑςη η ενταφιαςμϐσ». 

 (60) βλ.Ι. Γ. Σςαντόλασ ςελ 251. 
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Β. Η επίςημη θέςη τησ εκκληςίασ τησ Ελλάδοσ. H  Ι..Ι του 1937 

 

Ψςτϐςο ,δεν θα αργοϑςε η ςτιγμό που η Ε.Ε, θορυβημϋνη απϐ τισ 

πρώτεσ εν Ελλϊδι «απόπειρεσ» προπαγανδιςμοϑ τησ αποτϋφρωςησ θα 

επεδύωκε να καταλόξει ςε μια επιςόμωσ διατυπωμϋνη θϋςη. Ϊτςι, ςτισ 10-

10-1937 και επύ μακ. Αρχιεπιςκϐπου Φρυςοςτϐμου Παπαδϐπουλου το 

επύμαχο θϋμα ςυζητόθηκε για πρώτη φορϊ διεξοδικϊ ςτην ημερόςια 

διϊταξη τησ Ι..Ι και λόφθηκαν αρνητικϋσ αποφϊςεισ. Πιϐ ςυγκεκριμϋνα 

,κατϊ την ςυζότηςη ,πρώτον, τονύςθηκε η πανορθϐδοξη ςτϊςη κατϊ τησ 

καϑςεωσ των νεκρών , εκδηλωθεύςησ ωσ τϐτε δια των αρνητικών 

αποφϊςεων τϐςο του Πατριαρχεύου τησ Αλεξϊνδρειασ ϐςο και τησ 

Ορθοδϐξου Εκκληςύασ τησ Ρωςύασ αλλϊ και δια τησ αρνητικόσ 

γνωμοδϐτηςησ 61του Οικουμενικοϑ Θρϐνου –γνωμοδϐτηςη που εύχε 

ζητηθεύ ειδικϊ γι αυτόν την Ι..Ι. απϐ την Δ.Ι.. και δεϑτερον 

αποφαςύςθηκε ομοφώνωσ η καταδύκη τησ. Ψσ προ δε τισ Εκκληςιαςτικϋσ 

κυρώςεισ αποφαςύςθηκε μετϊ απϐ μια δεϑτερη ςυνεδρύαςη τησ η κϑρωςη 

«τησ ςτϋρηςησ τησ εκκληςιαςτικόσ κηδεύςεωσ και μνημόςυνων ςτουσ 

καιγόμενουσ.»62-63 

Αναμφύβολα ,η ςυνεδρύαςη τησ Ι..Ι. του 1937 χαρακτηρύζεται ωσ 

διαχρονικό και επύκαιρη ,ϐχι μϐνον γιατύ οι ςϑνεδροι εκφρϊζουν την 

αγωνύα τουσ για το μϋλλον του φαινομϋνου και την ςτϊςη τησ εκκληςύασ 

,οϑτε επειδό δύνει απϊντηςη ςε θεολογικϊ –δογματικϊ ερωτόματα. Αλλϊ 

γιατύ κυρύωσ μασ κομύζει ιςτορικϊ τεκμόρια για την ςτϊςη και των 

υπολούπων Ορθοδϐξων Εκκληςιών που ανϊγονται ςτην  εποχό πρϐ του Α’ 

Παγκοςμύου πολϋμου. 

Υυςικϊ μεγϊλη εύναι και η ςημαςύα των κυρωτικών αποφϊςεων τησ Ι..Ι. 

του 1937 γιατύ αφενϐσ το περιεχϐμενϐ τουσ επαναλόφθηκε απϐ την 

Ι..Ε.Ε. το 1960  ,το 1972 ,το 1983,αφ’ετϋρου γιατύ η Ε.Ε. επιφυλϊχθηκε 

,τον 3/1999 να αςχοληθεύ ςτο μϋλλον με το ζότημα των κυρώςεων ,ϐταν 

οι περιςτϊςεισ το απαιτόςουν.64 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(61)Αποφ. υπ αριθμ.1315/16-9-1937(βλ. ςε Ε.Κ. Δουνδουλϊκη, Η καϑςη των νεκρών 

ςτην ορθϐδοξη εκκληςύα Εκδ.Πουρνϊρα Θεςνύκη 2003 ςελ 43.) 

(62) (Σο κεύμενο τησ απϐφαςησ όταν:………βλ .Ε.Κ.Δουνδουλϊκησ ςελ.44 

(63) βλ. Για τισ προταθεύςεσ κυρώςεισ Ε.Κ. Δουνδουλϊκη ςελ 44-46 

(64) βλ.Πρακτικϊ Ημερύδασ η Καϑςη των Νεκρών. ςελ 17. 
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Γ’ Η πρώτη αίτηςη αναγνώριςησ ςωματείου υποςτηρικτών 
(1943) 

 

  Υαύνεται ,ϐμωσ, πωσ όρθε η ώρα για τουσ υπϋρμαχουσ τησ καϑςησ 

των νεκρών να προετοιμϊςουν το ϋδαφοσ για την νομικό _τουλϊχιςτον 

_αποδοχό και ςεβαςμϐ των θϋςεών τουσ. Ϊτςι το 1943,υποβϊλλεται ςτο 

Πρωτοδικεύο Αθηνών η πρώτη αύτηςη προσ ύδρυςιν τησ «Εταιρύασ προσ 

διϊδοςιν τησ καύςεωσ των νεκρών» η οπούα απορρύπτεται 65 με το εξόσ 

αιτιολογικϐ. 

Α) Η καϑςη προςκροϑει ςτο Φριςτιανικϐ δϐγμα τησ ανϊςταςησ των 

νεκρών ενώ προωθεύ την ιδϋα τησ ανυπαρξύασ. 

Β) Η καϑςη προςκροϑει ςτο ϐραμα του προφότη Ιζεεκόλ «περύ 

καταςτϊςεωσ των νεκρών»(Ιζεεκόλ ΛΖ»,4-6 ,7,10.) 

Γ) Η καϑςη προςκροϑει ςτην διδαςκαλύα του εκκληςιαςτικοϑ 

ςυγγραφϋωσ  Σερτυλλιανοϑ που χαρακτηρύζει την καϑςη απανθρωπιϊ. 

Ψσ προσ την απϐφαςη μασ εκπλόςςουν τα κριτόρια τησ που εύναι 

αςφαλώσ θεολογικϊ (και ϐχι τϐςο ιςχυρϊ)και καθ ϐλου νομικϊ. Εντοϑτοισ, 

ο πρώτοσ αιτών ,ιατρϐσ Δημ. Θεοδωρύδησ66,θα επανϋλθει με νϋα αύτηςη 2 

χρϐνια μετϊ και θα καταφϋρει εγκριτικό απϐφαςη.67 . 

 

Δ’ Η περίπτωςη του  Δημ. Μητρόπουλου ςτην Δ.Ι.. 

 

Σο θϋμα θα ανακινηθεύ ςε επύπεδο Δ.Ι.. 15 ϋτη μετϊ (29/11/1960). 

Αφορμό απετϋλεςε η αποτϋφρωςη του διϊςημου Αρχιμουςικοϑ 

Δημητρύου Μητρϐπουλου, ο οπούοσ εύχε ζητόςει ςτην διαθόκη του να καεύ. 

Οι φιλϐμουςοι οπαδού του ζότηςαν να τελεςθεύ νεκρώςιμοσ ακολουθύα 

ςτην τεφροδϐχο, αλλϊ ο Μακ. Αρχιεπύςκοποσ Αθηνών Θεϐκλητοσ Β’ 

αρνόθηκε. Κατ’ ϊκρα οικονομύα ,επϋτρεψε  την τϋλεςη ενϐσ 

Σριςϊγιου.Κατϊ την ακολουθόςαςα Δ.Ι. αποφαςύςθηκε η ϊρνηςη ,εκ 

μϋρουσ τησ εκκληςύασ να εκτελϋςει νεκρώςιμο ακολουθύα η επιμνημϐςυνη 

δϋηςη για πρϐςωπα ,που με δικό τουσ θϋληςη η με την βοϑληςη των 
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οικεύων τουσ κϊηκαν μετϊ τον θϊνατϐ τουσ. Πϊντωσ ,ςτην Ν’ υνεδρύα τησ 

Ι..Ι.(12/9/1961) ανεγνώςθη υπϐμνημα του μητρ. Κυθόρων Μελϋτιου ςτο 

οπούο διατυπωνϐταν η δυςαρϋςκειϊ του για την  ενϋργεια  του Αθηνών να 

επιτρϋψει τελικώσ την τϋλεςη Σριςϊγιου 68. Σελικώσ ,η θϋςη τησ Ε.Ε. 

αποκρυςταλλώνεται ςε ϋγγραφο που απευθϑνει η ϑνοδοσ ςτο Ν.. του 

Τπ. Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ ,ϐπου επιςημαύνεται η ϊρνηςό τησ ϋναντι του 

ζητόματοσ τησ  καϑςεωσ των νεκρών «ωσ αντιβαύνουςασ εισ τα δόγματα 

τησ εκκληςύασ ,τουσ ιερούσ κανόνεσ και την μακραύωνη παρϊδοςιν και 

πρϊξιν αυτόσ.»69. 

Σο θϋμα τησ Καϑςησ των Νεκρών περνϊ ϋκτοτε μια περύοδο ϑφεςησ. 

Ακοϑονται περιςταςιακϊ απϐψεισ που θϋλουν την ταφό να εύναι «κατ 

εξοχόν θϋμα πολιτιςμικό και όχι εκκληςιαςτικό»70, «θϋμα παιδεύασ και 

ποιμαντικόσ»71και ϐχι ζωόσ τησ Εκκληςύασ, θϋμα που ςε τελικό ανϊλυςη 

δεν επιδϋχεται θεολογικόσ η δογματικόσ τεκμηρύωςησ.72.Οι απϐψεισ αυτϋσ 

ςυνιςτοϑν ςτουσ πιςτοϑσ αδιαφορύα για την μεταθανϊτια τϑχη του 

ςώματοσ. Βεβαύωσ ,ϐλο και αυτϐ το διϊςτημα δεν ελλεύπουν προςεγγύςεισ 

πολεμικόσ ϋναντι του φαινομϋνου 73ενώ ςε επύπεδο ιεραρχύασ (Ι..Ε.Ε.) το 

θϋμα μελετϊται το 197274 και το 198375,με πορύςματα επαναλαμβϊνοντα 

αυτϊ τησ ςυνϐδου του 1960.  

 

Ε’ Η Πορεία προσ την δικαςτική αναγνώριςη (δεκαετία 80’) 

 

Σο ζότημα  τησ αποτϋφρωςησ των νεκρών επαναφϋρεται με μεγϊλη 

ϋνταςη την δεκαετύα του 1980. Αφορμϋσ αυτόσ τησ αναζωπϑρωςησ του 

ενδιαφϋροντοσ αποτελοϑν τϐςο η αποτϋφρωςη τησ Μαρύασ Κϊλλασ ςτισ 

5/6/1979 ϐςο και ο μεγϊλοσ καϑςωνασ του 1987.Ο δόμοσ Αθηναύων ζητϊ 

τϐτε να ςυγκατατεθεύ η Ι..Ε.Ε., να υποχωρόςει ςτην απαύτηςη τησ 

πολιτεύασ να δοθεύ ϊδεια αποτϋφρωςησ των νεκρών. Η Εκκληςύα ϐμωσ 

αρνεύται για τουσ πιςτοϑσ την καϑςη. Σο θϋμα τύθεται εκ νϋου ςτο 

ςυνϋδριο των δημϊρχων Αττικόσ το 1988.Μϋχρι τϐτε, οφεύλουμε να 

ςημειώςουμε ϐτι όδη ο δόμοσ Καλλιθϋασ απϐ το 1985 ζητϊει ϊδεια απϐ το 
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ΤΠΕΠΘ για να τοποθετόςει νεκροκαυςτόρα. Η Ι..Ε.Ε. το αρνεύται. 

Ανϊλογη επιθυμύα εκφρϊζουν αργϐτερα οι Δόμοι Ζωγρϊφου και Αγύου 

Δημητρύου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(68) Θεμελιωμϋνη ςε ϊμεςα δογματικό βϊςη.(Ι. Γ. Σ. ϐπ.,ςελ 261). 

(69) βλ Ϊγγραφο τησ 28/7/1962 επ’ αφορμό τϐςο τησ περύπτωςησ Μητροποϑλου ϐςο 

και τησ περύπτωςησ αποτεφρώςεωσ αποβιώςαντοσ νεογνοϑ ςε κλινικό τησ Αθόνασ.(βλ. 

Ι.Γ.Σ., οπ .ςελ 262) 

(70-71-72) βλ. Βιβλιογραφύα ςτον Ι. Γ. Σςαντόλα .,οπ.,ςελ 179-180. 

(73) βλ. Ενδεικτικϊ Μ. Γαλανϐπουλοσ  «Δια τι ταφό και ϐχι καϑςη των νεκρών».Αθόνα 

1962. 

(74-75) βλ .Ι. Γ.Σςαντόλασ., οπ., ςελ 263. 



44 

 

υν  τοισ ϊλλοισ, η επϊνοδοσ του αιτόματοσ για αποτϋφρωςη 

φαύνεται να οφεύλεται, κατϊ μια ϊποψη ,ςτισ ομϊδεσ αρχαιολατρών που 

,ςτο πλαύςιο τησ προςπϊθειασ αναβύωςησ τησ θρηςκευτικόσ λατρεύασ τησ 

αρχαύασ Ελλϊδοσ, προςϋδωςαν ιδεολογικϐ-θεολογικό χροιϊ ςτην καϑςη 

των νεκρών. τα ςυνϋδρια που γύνονται για τον ςκοπϐ αυτϐ, ςυςτηματικϊ 

προωθεύται η ιδϋα τησ αποτϋφρωςησ.76 

Ψσ ςυνϋπεια ϐλων των ανωτϋρω την δεκαετύα του 

1980,απαντώνται τρεισ (τουλϊχιςτον)προςπϊθειεσ για ύδρυςη 

ςωματεύων, ϋνασ η αποκλειςτικϐσ ςκοπϐσ των οπούων εύναι η επιδύωξη 

τησ καθιερώςεωσ τησ καϑςησ των νεκρών ωσ τρϐπου εξαφανύςεωσ του 

λειψϊνου. Η πρώτη αφοροϑςε ςτην ύδρυςη του «Εκπολιτιςτικού υλλόγου 

Αθηνών ο Δεςμόσ» μεταξϑ των ςκοπών του οπούου όταν η καθιϋρωςη τησ 

καϑςησ των νεκρών (Πολ Πρωτοδικεύο.Αθ. 4314/1984), η δεϑτερη ςτην 

ύδρυςη του «υνδϋςμου Υύλων Αποτϋφρωςησ»(Πολ.Πρωτ.Αθ.1819/1986), 

η Σρύτη ,τϋλοσ, ςτην ύδρυςη του «Πανελλόνιου ςυλλόγου υποςτηρικτών 

αποτϋφρωςησ νεκρών»(Πολ.Πρωτ.Αθ.3696/1986). 

Και ςτισ τρεισ πρώτεσ περιπτώςεισ η θϋςη τησ νομολογύασ υπόρξε 

ενιαύα. Ϊκρινε  ϐτι ο ςκοπϐσ των ςωματεύων αυτών ,κατϊ τη 

χαρακτηριςτικό διατϑπωςη τησ Πολ.Πρωτ.Αθ.4314/1984 «Αντιτύθεται 

εντόνωσ προσ την δημόςια τϊξιν, διότι απηχεύ αντιλόψεισ, Αι οπούαι 

δύνανται να προκαλϋςουν αναταραχό εισ τον κρατούντα εν τη χώρα βιοτικό 

ρυθμό».Η δε Πολ.Πρωτ.Αθ.1819/1986 αφοϑ ξεκινϊ απ’το θεμελιώδεσ των 

αρχών που ςυνιςτοϑν την ϋννοια «δημοςύα τϊξη»,την ταυτύζει ςχεδϐν 

,επικαλοϑμενη το ϊρθρο 3 του τΕ., με τισ αντιλόψεισ περύ ηθικόσ τησ 

Ορθοδοξύασ που «….επικρατούν ςτην Ελλϊδα από την γϋννηςη και 

μετϊδοςη του χριςτιανιςμού». Και «η μακροχρόνια παρϊδοςη και το από 

αιώνεσ ϋθιμο τησ εκκληςύασ δϋχονται την ταφό και όχι την καύςη».Σο ϐτι η 

Ορθϐδοξη πύςτη και ςκϋψη διαμορφώνει την ηθικό του μϋςου Ελληνα 

,μπορεύ να δϋχεται ςόμερα αμφιςβότηςη, αλλϊ πρϋπει να θεωρηθεύ 

γενικώσ αποδεκτϐ.. Διαφορετικϐ ,ϐμωσ, θϋμα εύναι ο χαρακτηριςμϐσ μϋςω 
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δικαςτικών αποφϊςεων, ϐλων ςυλλόβδην των ςυμπεριφορών που εύναι 

αντύθετεσ ςτην ορθϐδοξη πρακτικό, ωσ αντιθϋτων και ςτη δημϐςια τϊξη 

και τα χρηςτϊ όθη. Η παραπϊνω τϊςη των δικαςτηρύων εύναι πολιτικϊ 

επικύνδυνη και ,ςε τελικό ανϊλυςη ,δεν αρμϐζει οϑτε και εύναι επιθυμητό 

ςε μια εκκληςύα με την μη εκκοςμικευμϋνη του ϐρου ϋννοια.77.Για να 

επιςτρϋψουμε ϐμωσ ςτο ζότημα που μασ απαςχολεύ ,δια αυτόσ τησ 

νομικόσ ερμηνεύασ ,ο ςκοπϐσ των ςωματεύων ,και κατ΄επϋκταςη ολϐκληρα 

τα καταςτατικϊ τουσ δεν κρύθηκαν ςϑννομα, και οι αιτόςεισ για 

αναγνώριςη των ςωματεύων και εγγραφό τουσ ςτο οικεύο βιβλύο 

απορρύφθηκαν ωσ αβϊςιμεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

(76) βλ.Ωποψη του Ιωϊννη Γ.Σςαντόλα ϐπ.,ςελ 181. 

(77) βλ.Πρακτικϊ Ημερύδασ Καϑςη των Νεκρών ςελ 44-45. 
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Ψσ προσ την Σρύτη των προαναφερθειςών αποφϊςεων εκδϐθηκε η 

Εφ.Αθ.1702/1988(78), η οπούα τελικώσ δϋχθηκε το ςϑννομο του ςκοποϑ 

του ςωματεύου «Πανελλόνιοσ ύλλογοσ υποςτηρικτών αποτϋφρωςησ του 

νεκρού». Ειδικϐτερα ,ςϑμφωνα με το ςκεπτικϐ αυτόσ τησ πρωτϐτυπησ και 

πρωτοποριακόσ  απϐφαςησ   ,για τα δεδομϋνα τησ εποχόσ, ο ςκοπϐσ του εν 

λϐγω ςωματεύου «..περιορύζεται να προπαγανδύςει την ιδϋα τησ καύςησ 

των νεκρών και ςε ςυνεργαςύα με τουσ διϊφορουσ φορεύσ τησ πολιτεύασ να 

επιδιώξει τη θεςμοθϋτηςη τούτου και την δημιουργύα κατϊλληλων χώρων 

και μϋςων για την αποτϋφρωςη». Ωλλωςτε ,ϐπωσ δϋχεται η ύδια η 

απϐφαςη ,η καϑςη των νεκρών εύναι όδη καθιερωμϋνη –με αυςτηροϑσ 

ϐρουσ και προϒποθϋςεισ-ςτην Δ. Ευρώπη ενώ εξαιτύασ του καϑςωνα του 

1987,αρκετού πολιτικού ϊνδρεσ ϋχουν εκφραςτεύ θετικϊ και ϋχει ανούξει 

δημϐςια ςυζότηςη. Επιπλϋον ,η απϐφαςη αναφϋρεται και ςτον Καν.1184 

του Κώδικα Κανονικοϑ Δικαύου τησ Ρωμαιοκαθολικόσ Εκκληςύασ ,που 

αναθεωρημϋνοσ απϐ το 1983,επιτρϋπει την καϑςη των νεκρών . Πϊντωσ 

κατϊ την καινοτϐμο απϐφαςη «..Η χωρύσ προηγούμενη νομοθετικό 

πρόβλεψη πραγματοπούηςη τησ καύςησ των νεκρών θα όταν αντύθετη με 

τισ διατϊξεισ των αρ…..2 παρ.1του α.ν.445/1968 «περύ νεκροταφεύων και 

ενταφιαςμό των νεκρών» και 2 παρ.3 του α.ν. 582/1968 που απαγορεύουν 

απολύτωσ την εκτόσ των κοιμητηρύων ταφό, χωρύσ να αφόνουν περιθώρια 

ςτην ιδιωτικό βούληςη για διϊφορη ρύθμιςη του αντικειμϋνου τούτου». 

Υαύνεται ξεκϊθαρα πωσ το ζότημα δεν εξετϊζεται καθϐλου απϐ πλευρϊσ 

τησ υνταγματικώσ κατοχυρωμϋνησ Θρηςκευτικόσ Ελευθερύασ του αρ.13 

. Ωρθρου που κατϊ την πρώτη του παρϊγραφο-ελευθερύα τησ 

θρηςκευτικόσ ςυνειδόςεωσ-περικλεύει το δικαύωμα του καθενϐσ να 

δημοςιοποιεύ τισ θρηςκευτικϋσ του θϋςεισ και υποχρεώνει τουσ δόμουσ 

και τισ κοινϐτητεσ ςε ύςη μεταχεύριςη των αλλϐδοξων η ετερϐδοξων ωσ 

προσ τα μετϊ τον θϊνατο. Ψσ προσ δε την 2α παρ του το ϊρθρο 

προςτατεϑει το ειδικϐτερο δικαύωμα τησ θρηςκευτικόσ λατρεύασ, υπϐ τον 

ϐρο τησ μη προςβολόσ τησ δημϐςιασ τϊξεωσ και των χρηςτών ηθών-ϐροσ 
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που κατϊ την απϐφαςη πληροϑται για το αιτοϑν ςωματεύο.79-80.Δεν 

εξετϊζεται επύςησ οϑτε απϐ ϊποψη δικαιώματοσ ςτην προςωπικϐτητα 

(αρ.5,1)81 με το οπούο, ϊλλωςτε εναρμονύζεται ο όδη εκδοθεύσ ν.1383/83 

για τισ μεταμοςχεϑςεισ ανθρωπύνων ιςτών και οργϊνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(78) ΝοΒ,τ.37,1989,ςελ 260-262 με ςχολιαςμϐ Ι.Μ.Κονιδϊρη. 

(79) βλ.π. Σρωιανοϑ-Γ Πουλό, «Εκκληςιαςτικϐ Δύκαιο»,ςελ 73-185. 

(80) Ψσ προσ την ςϑνδεςη θρηςκευτικόσ ελευθερύασ –Καϑςη των νεκρών βλ ϊρθρα:-

Αρ.Μϊνεςη , «Αντιςυνταγματικό και προαιρετικό αναγραφό θρηςκεϑματοσ», Εφημ. Σο 

Βόμα,21/5/2005 

-Ι.Μ.Κονιδϊρη ,καϑςη των νεκρών και κρϊτοσ δικαύου-Η καθιϋρωςη τησ καϑςησ των 

νεκρών εύναι τελικώσ ϋνα ζότημα θρηςκευτικόσ ελευθερύασ. Εφημ. Σο 

Βημα,18/12/2005. 

(81) βλ.Ε. Βενιζϋλοσ, Εφημ. Σα Νεα,5/11/1992 «Η καϑςη των νεκρών». 
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Η απϐφαςη αυτό φαύνεται ϐτι δύνει το ϋναυςμα για την ύδρυςη 

νομύμων ςωματεύων με ςτϐχο την προώθηςη ςε θεςμικϐ επύπεδο τησ 

Καϑςησ των νεκρών82 ενώ η δημϐςια ςυζότηςη ανακινεύται ςτισ αρχϋσ τησ 

δεκαετύασ του 90 με την ςυμμετοχό ς’ αυτόν επιφανών πολιτικών τϐςο 

τησ κεντρικόσ πολιτικόσ ςκηνόσ ϐςο και τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ83.τα 

τϋλη μϊλιςτα του 1992,μεγϊλη αθηναώκό εφημερύδα οργανώνει ςυζότηςη 

ςτρογγυλόσ τραπϋζησ ςτην οπούα μϊλιςτα εύχε εκπροςωπόςει τισ απϐψεισ 

τησ εκκληςύασ, ο  Αρχιεπύςκοποσ Αθηνών  Φριςτϐδουλοσ, τϐτε 

Μητροπολύτησ Δημητριϊδοσ84. 

 

    Σ’ Οι εξελίξεισ τησ τελευταίασ 15ετίασ. 

Σα τελευταύα χρϐνια ,το πρϐβλημα εντεύνεται, ακϐμη περιςςϐτερο 

καθώσ, ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του «υλλόγου Υύλων Αποτϋφρωςησ» 

πϊνω απϐ 50 Ελληνεσ ϋχουν αναγκαςθεύ να ταξιδϋψουν ςε χώρεσ τησ 

Ευρώπησ ϐπου επιτρϋπεται η αποτϋφρωςη για την εκπλόρωςη τησ 

μεταθανϊτιασ αυτόσ επιθυμύασ, πρακτικό που ςυνεπϊγεται για τουσ 

ιδιώτεσ αυξημϋνα ϋξοδα και ιδιαύτερη γραφειοκρατικό διαδικαςύα85-

86.Ϊτςι ,τα ςωματεύα, επεδύωξαν, μϋςω τησ ϊςκηςησ πιϋςεων ςτον 

πολιτικϐ κϐςμο τησ χώρασ, την νομοθετικό ρϑθμιςη του ζητόματοσ η 

οπούα μετϊ απϐ μια 10ετό περιπϋτεια ευοδώθηκε  δια του ϊρθρου 35,του 

ν.3448/2006 «Για την περαιτϋρω χρόςη πληροφοριών δημοςύου τομϋα, 

θϋματα Ο.Σ.Α.»,μετϊ απϐ την υπερψόφιςη ςχετικόσ διακομματικόσ 

τροπολογύασ. 

ϑμφωνα με την απϐφαςη (που υπεγρϊφη απϐ το υπ. 

Περιβϊλλοντοσ και μϋνει να υπογραφεύ απϐ τα ςυναρμϐδια υπουργεύα), 

τα «Κϋντρα αποτϋφρωςησ νεκρών» μποροϑν να δημιουργοϑνται μϋςα ό 

δύπλα ςε νεκροταφεύα, εντϐσ ςχεδύου (καθώσ θεωροϑνται εγκαταςτϊςεισ 

χαμηλόσ ϐχληςησ) ό εκτϐσ ςχεδύου, ϋπειτα απϐ μελϋτη περιβαλλοντικών 

επιπτώςεων. Καθώσ πρϐκειται για εγκαταςτϊςεισ καϑςησ, τα 

μηχανόματα αποτϋφρωςησ θα πρϋπει να πληροϑν ςυγκεκριμϋνεσ 
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προδιαγραφϋσ ωσ προσ τισ εκπομπϋσ ρϑπων ώςτε να μην επιβαρϑνουν την 

ατμϐςφαιρα. 

Κλεύνοντασ ,οφεύλουμε να ςημειώςουμε το ζωηρϐ ενδιαφϋρον τησ 

Ι..Ε.Ε. που ςτισ 3/3/1999 οργϊνωςε ημερύδα ςτην Αθόνα με θϋμα «Η 

καύςη των νεκρών» ,ϐπου το ζότημα ,αναλϑεται απϐ θεολογικόσ 

,νομοκανονικόσ, ςυνταγματικόσ και ψυχολογικόσ απϐψεωσ καθώσ και 

χριςτιανικόσ ανθρωπολογύασ και ηθικόσ. Κατακλεύνοντασ την ημερύδα ο 

Μακ. Αρχιεπύςκοποσ Αθηνών και πϊςησ Ελλϊδοσ  Φριςτϐδουλοσ 

ςυνεπϋρανε87ϐτι  η καϑςη των νεκρών ϋρχεται ςε αντύθεςη με το 

«μακροχρόνιο ιερόν ϋθοσ» το οπούο ο ύδιοσ ο κϑριοσ τόρηςε, ϋθοσ-

παρϊδοςη που αναβιβϊζεται ςε περιωπό δϐγματοσ.Εντοϑτοισ ,ςε νομικϐ 

επύπεδο εύναι δυνατό η καθιϋρωςη τησ καϑςησ των νεκρών ωσ 

προαιρετικόσ, βϊςει του αρ.13 ., επιφυλαςςϐμενησ πϊντωσ τησ Ι..Ε.Ε. να 

διατυπώςει την θϋςη τησ ϋναντι των ορθοδϐξων που τυχϐν θα την 

επιλϋξουν ,ϐταν οι περιςτϊςεισ το απαιτόςουν. Πϋραν των οπούων 

χρηςτικών επιχειρημϊτων υπϋρ τησ καϑςησ των νεκρών ,εκεύνο που 

προϋχει εύναι η τόρηςη τησ ορθϐδοξησ διδαςκαλύασ και παραδϐςεωσ.   Με 

αυτϊ τα πορύςματα γύνεται κατανοητϐ γιατύ η Ε.Ε. δεν τϋθηκε τελικώσ 

αρνητικό ςτην πρϐςφατη νομοθετικό πρωτοβουλύα ,ςυνιςτώςα πϊντωσ 

ςτουσ πιςτοϑσ τησ, «ωσ μοναδικό τρόπο αποςύνθεςησ του νεκρού 

ανθρωπύνου ςώματοσ την ταφό ςύμφωνα με την παρϊδοςό τησ.»88-89. 
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……………………………………. 

(82) τισ 12/4/1989 ιδρϑεται το ωματεύο «Οδϑςςεια» με ςκοπϐ την νομικό αναγνώριςη 

ςτην Ελλϊδα του δικαιώματοσ επιλογόσ μεταξϑ ταφόσ και καϑςησ. 

(83) βλ .Ιωϊννησ Γ.Σςαντόλασ ,ςελ.189. 

(84) Όπου ο Αρχιεπύςκοποσ δϋχεται ϐτι η εκκληςύα αναγνωρύζει το δικαύωμα τησ 

πολιτεύασ προσ αναγνώριςη τησ εναλλακτικόσ δυνατϐτητασ καϑςεωσ.(Ι.Μ.Κονιδϊρησ, 

για την καϑςη των νεκρών ςελ 76. 

(85) Κατϊ τα ςτοιχεύα του ςυλλϐγου ,που απαριθμεύ περύ τα 10000 εγγεγραμμϋνα μϋλη, 

οι αιτόςεισ κατ’ ϋτοσ ξεπερνοϑν τισ 300. 

(86) Κατϊ τον δικτυακϐ τϐπο τησ «Επιτροπόσ για το δικαύωμα τησ αποτϋφρωςησ των 

νεκρών ςτην Ελλϊδα», τα απαραύτητα ϋγγραφα εύναι:1/δόλωςη αποβιώςαντοσ η 

ςυγγενών επιθυμύασ αποτϋφρωςησ, 2/πιςτοποιητικϐ θανϊτου, 3/ταυτϐτητα, 

4/ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου. 

(87) βλ.Πρακτικϊ Ημερύδασ Καϑςησ των Νεκρών.ςελ17-18 

(88) βλ.Αρθρο του Φ.Κονιδϊρη , «Παρϊθυρο και για Ορθϐδοξουσ ςτο νομοςχϋδιο για την 

καϑςη» εφημ. τα Νϋα ,17/1/2006. 

(89) Βλ. Αρθρο «Πρϊςινο Υωσ»ςτην καϑςη νεκρών, Εφ. Σα Νϋα 2/3/2006. 
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                 Νομική αντιμετώπιςη του ζητήματοσ καύςησ 
των νεκρών. 

 

   Α’   Ιςτορική αναδρομή. 

Σο θϋμα τησ καϑςησ των νεκρών εύχε απαςχολόςει την ελληνικό 

πολιτεύα και εκκληςύα τησ Ελλϊδασ αρκετϋσ φορϋσ μϋχρι ςόμερα. 

Αναφϋρουμε χαρακτηριςτικϊ κϊνοντασ μια ςϑντομη ιςτορικό αναδρομό 

τησ τελευταύασ εικοςαετύασ ϐτι το θϋμα εθύγη το 1987 απϐ τον τϐτε 

δόμαρχο αθηναύων ,κ Μιλτιϊδη Ϊβερτ με επιςτολό του και μετϋπειτα 

Τπουργϐσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων κ Πϋτροσ Ευθυμύου εύχε διευθϑνει 

ςτρογγυλό τρϊπεζα τησ εφημερύδασ «Σο Βόμα»91 ενώ τισ θϋςεισ τησ 

Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ εκπροςώπηςε ο τϐτε Μητροπολύτησ Δημητριϊδοσ 

και Αρχιεπύςκοποσ Αθηνών και Πϊςησ Ελλϊδοσ Φριςτϐδουλοσ. 

Πϋντε χρϐνια μετϊ, το 1997 ,ο Τφυπουργϐσ Εςωτερικών κ Λϊμπροσ 

Παπαδόμασ δηλώνει ϐτι η ελληνικό Πολιτεύα προτύθεται να ρυθμύςει το 

ζότημα ,πλην ϐμωσ δεν ςυνϋβη92 κϊτι τϋτοιο. 

Δϑο χρϐνια αργϐτερα και ςυγκεκριμϋνα ςτισ 3/3/1999 

διενεργόθηκε ημερύδα υπϐ την αιγύδα τησ εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ με θϋμα 

την καϑςη των νεκρών93.Η ημερύδα ϋγινε με αφορμό το ςχϋδιο νϐμου που 

ετούμαζε ο τϐτε υφυπουργϐσ Εςωτερικών κ Γεώργιοσ Υλωρύδησ και 

αφοροϑςε την καϑςη των νεκρών, το οπούο ϐμωσ δε προχώρηςε τελικϊ, 

ενώ λύγο αργϐτερα (το 2000) ξϋςπαςε και η κρύςη των ταυτοτότων με 

αποτϋλεςμα να μην επανϋλθει το ζότημα. 

τισ 14/11/2002 ο τϐτε υφυπουργϐσ Εςωτερικών κ ταυρϐσ 

Μπϋνοσ δόλωνε ςτη βουλό των ελλόνων ϐτι η κυβϋρνηςη θα προχωροϑςε 

ςτην ευνοώκό ρϑθμιςη του ζητόματοσ με νϐμο, πλην ϐμωσ ουδϋποτε 

ϋπραξε κϊτι τϋτοιο, δεδομϋνου ύςωσ του κακοϑ κλύματοσ που υπόρχε ςτισ 

ςχϋςεισ Κρϊτουσ –Εκκληςύασ λϐγω τησ κρύςησ των ταυτοτότων. 

Ϊκτοτε πλην ελαχύςτων μεμονωμϋνων περιπτώςεων που 

επιθυμοϑςαν την αποτϋφρωςη εύτε των ιδύων εύτε των οικεύων τουσ ςτο 

εξωτερικϐ, το θϋμα δεν απαςχϐληςε την ελληνικό κοινό γνώμη.  
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………………………………………….. 

(90-91) βλ.Σο Βημα on line 18/12/2005 ϊρθρο του Ι.Μ.Κονιδϊρη . 

(92)βλ. «Η αποτϋφρωςη των νεκρών κατϊ την Ορθϐδοξη Εκκληςύα» Ιωϊννησ Γ. 

Σςαντόλασ ςελ 199. 

(93) βλ .Πρακτικϊ Ημερύδασ Η Καϑςη των Νεκρών. 

(94) βλ. «Σα Νϋα on line» 15/11/2002. 
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Πρϐςφατα το θϋμα επανόλθε ςτην επικαιρϐτητα ϐταν ο 

Φριςτϐδουλοσ προ τησ υνταγματικόσ Αναθεώρηςησ, φϋρεται να δόλωςε 

ςε ηλεκτρονικϊ μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ πωσ  «…και για την καύςη το 

ςυζητϊμε..»Προφανώσ υπϐ τισ πιϋςεισ να τεθοϑν υπϐ υνταγματικό 

αναθεώρηςη ςημαντικϊ ζητόματα των ςχϋςεων Κρϊτουσ- Εκκληςύασ, η 

Εκκληςύα δϋχθηκε τη νομοθετικό ρϑθμιςη ζητημϊτων ύςωσ ανώδυνων για 

την ύδια ,ϐπωσ η καϑςη των νεκρών (ενν. αλλοθρόςκων),η πολιτικό 

κηδεύα, η υποχρεωτικό πολιτικό ορκοδοςύα ςτα δικαςτόρια και η 

αναθεώρηςη του αναγκαςτικοϑ νϐμου του Ι. Μεταξϊ περύ προςηλυτιςμοϑ, 

ϋτςι ώςτε να μην τεθοϑν υπϐ υνταγματικό αναθεώρηςη ζητόματα ϐπωσ 

ο προαιρετικϐσ χαρακτόρασ του πολιτικοϑ γϊμου, η προαιρετικό πολιτικό 

ονοματοδοςύα των νεογϋννητων τϋκνων καθώσ και η ορκωμοςύα του 

Προϋδρου τησ Δημοκρατύασ τησ Κυβϋρνηςησ και των Βουλευτών απϐ τον 

εκϊςτοτε Αρχιεπύςκοπο95. 

 

Β’ Κρίςιμα Νομικά Ζητήματα 

Μολονϐτι τα νομικϊ ζητόματα που ανακϑπτουν απϐ το 

ςυγκεκριμϋνο ζότημα εύναι ανεξϊντλητα η  νομολογύα των δικαςτηρύων 

τησ χώρασ μασ εύναι φτωχό καθώσ ελϊχιςτεσ φορϋσ ϋχουν κληθεύ να 

αντιμετωπύςουν το επύδικο ζότημα ad hoc.Με εξαύρεςη τη μνημειώδη υπ’ 

αριθμ .1702/1988 απϐφαςη του εφετεύου Αθηνών96 ϐπου εξαφϊνιςε την 

εφεςιβαλλϐμενη υπ’ αριθμ 4314/1983 απϐφαςη του Πολυμελοϑσ 

Πρωτοδικεύου Αθηνών97.κρύνοντασ πωσ  « ο ςκοπόσ του ωματεύου, ο 

οπούοσ περιορύζεται ςτην επιδύωξη τησ καθιϋρωςησ τησ καύςησ των νεκρών 

και ςτη δημιουργύα του θεςμικού πλαιςύου και των κατϊλληλων χώρων και 

μϋςων για την αποτϋφρωςη δεν μπορεύ να θεωρηθεύ ότι αντιτύθεται ςτην 

δημόςια τϊξη και τα χρηςτϊ ηθη και ςυνεπώσ εύναι ςύννομοσ98,διϋταξε την 

εγγραφό του ςωματεύου με την επωνυμύα «Πανελλόνιοσ ύλλογοσ 

Τποςτηρικτών Αποτϋφρωςησ του Νεκρού» ςτο οικεύο βιβλύο ςωματεύων. 

Νομικϐ ενδιαφϋρον ϋχει επύςησ το πϐριςμα του υνηγϐρου του 

Πολύτη ϐταν κλόθηκε να γνωμοδοτόςει αν η Διεϑθυνςη παροχών του 
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Ιδρϑματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ Ι.Κ.Α. ,δικαιολογημϋνα αρνόθηκε να 

καλϑψει τη δυνατϐτητα του πατϋρα τησ, αςφαλιςμϋνου ςτο Ι.Κ.Α., ο 

οπούοσ μετϊ τον θϊνατϐ του επιθυμοϑςε να αποτεφρωθεύ ςε πληςιϋςτερο 

κρϊτοσ (Βουλγαρύα)100 που παρεύχε την δυνατϐτητα αυτό, η διεϑθυνςη 

Παροχών του Ι.Κ.Α. προϋβη ςε αντύφαςη, αφοϑ ςτην απϊντηςη  του 

αιτόματοσ τησ ενδιαφερϐμενησ αποφϊςιςε αρνητικϊ με το αιτιολογικϐ ϐτι 

ναι μεν ςτην ϋννοια εξϐδων τησ κηδεύασ περιλαμβϊνεται κϊθε δαπϊνη που 

ϋγινε ςχετικϊ με την κηδεύα, δηλαδό και τησ αποτϋφρωςησ, πλόν ϐμωσ 

επικαλϋςτηκε τον ιςχυριςμϐ ϐτι για την περύπτωςη του πατϋρα τησ 

αιτοϑςησ κϊτι τϋτοιο δεν ιςχϑει, διϐτι ωσ αςφαλιςμϋνοσ του Ι.Κ.Α. αυτϐσ 

δεν εμπύπτει ςτην ωσ ϊνω περύπτωςη ,αφοϑ ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ 

διατϊξεισ του Ι.Κ.Α.(ϊρθρο 32 Α.Ν.1846/1951),που αφοροϑν την 

περύπτωςη θανϊτου αςφαλιςμϋνου ςτο Ι.Κ.Α., δεν παρϋχεται ευχϋρεια ςτο 

ύδρυμα να αναλϊβει δαπϊνη μεταφορϊσ και αποτϋφρωςησ τησ ςωροϑ του 

αςφαλιςμϋνου ςτο εξωτερικϐ, ςτην προκειμϋνη περύπτωςη του πατϋρα 

τησ αιτοϑςησ.  

 

 

 

 

 

 

 

(95) βλ «Σο ΒΗΜΑ on line 22/1/2006 

(96) βλ Νομ.βημα ςελ 260 ,τϐμοσ 37 

(97) βλ. Αρχεύο Νομολογύασ  τ 37 ςελ 25. 

(98) βλ.Αποφ.,1702/1988 Εφετ. Αθ. ,Νομικϐ Βόμα ςελ 260,τϐμοσ 37. 

(99) Διαδύκτυο ,ιςτοςελύδα INTRACOM Νϐμοσ. 

(100) Πρϐςφατα με τον νϐμο 3448/2006 ,ϊρθρο 35 γύνεται λϐγοσ για δικαύωμα 

αποτϋφρωςησ. 
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Ο υνόγοροσ του Πολύτη αφοϑ πρώτα διευκρύνιςε ϐτι ςτη διϊταξη 

του ϊρθρου 32 Α.Ν. 1846/1951 ο νομοθϋτησ δεν κϊνει λϐγο για τον τϑπο 

τησ κηδεύασ αλλϊ οϑτε και θϋτει κϊποιον περιοριςμϐ ςτον τϑπο τησ ταφόσ, 

γνωμοδϐτηςε με μια εξαιρετικό νομικό κρύςη, χαρακτηριςτικϐτερα ςημεύα 

τησ οπούασ εύναι τα ακϐλουθα: 

1. Ο ςυνόγοροσ του πολύτη θϋτει την ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη 

επύ τη βϊςει τησ επιλογόσ τησ διϊθεςησ του ςώματοσ του αςφαλιςμϋνου 

του ιδρϑματοσ μετϊ θϊνατον. Η ϊρνηςη τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ του Ι.Κ.Α. 

να καλϑψει τισ δαπϊνεσ τησ αποτϋφρωςησ ςυνιςτϊ περιοριςμϐ τησ 

ελεϑθερησ επιλογόσ απϐ τον καθϋνα του τρϐπου τησ μετϊ θϊνατο 

διϊθεςησ του ςώματοσ και αναπϐφευκτα ςε περιοριςμϐ τησ ελεϑθερησ 

ανϊπτυξησ τησ προςωπικϐτητασ του ατϐμου ϐπωσ αυτϐ προςδιορύζεται 

ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 5 παρ.1 του υντϊγματοσ. 

2. υνιςτϊ δε ελεϑθερη ανϊπτυξη τησ προςωπικϐτητασ του 

ανθρώπου ο τρϐποσ με τον οπούο διαθϋτει μετϊ θϊνατο το ςώμα του ωσ 

δικαύωμα του καθενϐσ να εξουςιϊζει το ςώμα του και να το χρηςιμοποιεύ 

ϐπωσ θϋλει ακϐμα και μετϊ τον θϊνατο.  

  3. «Η δυνατότητα καύςησ του νεκρού ,εφόςον αυτό αποτελεύ 

εκτϋλεςη ςαφώσ εκπεφραςμϋνησ επιθυμύασ του θανόντοσ, δεν προςκρούει 

ςτισ αρχϋσ τησ προςταςύασ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου που 

κατοχυρώνουν το ύνταγμα και οι διεθνεύσ ςυνθόκεσ που εφαρμόζονται 

ςτην Ελλϊδα ,ούτε εξϊλλου ςε θεμελιώδεισ αξύεσ τησ κοινωνικόσ ζωόσ η ςτη 

δημόςια τϊξη ,δεδομϋνου ότι η προαιρετικό καύςη των νεκρών ,επιτρεπτό 

και μϊλιςτα αρκετϊ διαδεδομϋνη ςε μεγϊλεσ χώρεσ τησ Ευρώπησ 

,ςυζητούνταν όδη ευρϋωσ και ςτη δικό μασ χώρα κατϊ τισ τελευταύεσ 

δεκαετύεσ ςτη βϊςη μιασ γενικότερα γνωςτόσ ,κατανοητόσ και 

υπολογύςιμησ επιχειρηματολογύασ πλην όμωσ ,όπωσ ϋχει όδη προαναφερθεύ 

δεν υπόρχε ακόμη το ανϊλογο νομοθετικό πλαύςιο» 

4. «Η δυνατότητα καύςησ του ςώματοσ του καθϋνα μετϊ τον 

θϊνατό εφόςον ανταποκρύνεται ςε βαςικό ιδεολογύα του επιθυμούντοσ την 
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καύςη του ςώματόσ του μετϊ θϊνατο, η ακόμη περιςςότερο τον τρόπο με 

τον οπούο αυτόσ που επιθυμεύ την καύςη του ςώματόσ του μετϊ τον 

θϊνατο, προςεγγύζει τα αιώνια μεταφυςικϊ ερωτόματα ζωόσ και θανϊτου 

,ςυνϊδει όχι μόνο με το ϊρθρο 5 παρ.1 του υντϊγματοσ αλλϊ επύςησ και με 

το ϊρθρο 4 παρ.1 του υντϊγματοσ που κατοχυρώνει την ιςότητα απϋναντι 

ςτο νόμο». 

Ο υνόγοροσ πρϐτεινε ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη να 

επανεξεταςτεύ το αύτημα τησ προςφεϑγουςασ και να ρυθμιςτεύ το θϋμα 

τησ καταβολόσ των εξϐδων αποτϋφρωςησ ςε χώρα που αυτό θα 

μποροϑςε να πραγματοποιηθεύ. Αργϐτερα το Ε’ τμόμα του Νομικοϑ 

υμβουλύου του Κρϊτουσ υιοθετώντασ τισ απϐψεισ του υνηγϐρου του 

Πολύτη γνωμοδϐτηςε με την υπ αριθμ 24/2004 γνωμοδϐτηςη του και 

δϋχθηκε κατϊ πλειοψηφύα ϐτι ϊρνηςη καταβολόσ εξϐδων κηδεύασ υπϐ την 

μορφό αποτϋφρωςησ ςε αςφαλιςμϋνουσ του Ι.Κ.Α. ,ςυνιςτϊ δυςμενό 

διϊκριςη ςε βϊροσ εκεύνων των αςφαλιςμϋνων που επιθυμοϑν να 

αποτεφρωθοϑν ϋςτω και ςε χώρα που προβλϋπεται η δυνατϐτητα αυτό 

και ωσ εκ τοϑτου η ωσ ϊνω ϊρνηςη αντύκειται ςτα ϊρθρα 2 παρ 1, 5 παρ 1 

και 13 παρ 1 του υντϊγματοσ. 

 Σα παραπϊνω πραγματικϊ περιςτατικϊ καθώσ και η ϋντονη 

πολιτικό ςυζότηςη γϑρω απϐ το θϋμα οδόγηςαν περύ τα τϋλη του 2005 

και ςυγκεκριμϋνα ςτισ 8/12/2005 10 βουλευτϋσ των κομμϊτων τησ Νϋασ 

Δημοκρατύασ ,ΠΑΟΚ  και ΤΡΙΖΑ να ςυνυπογρϊψουν την τροπολογύα 

που κατϋθεςε ο πρϐεδροσ τησ κομματικόσ οργϊνωςησ του ςυναςπιςμοϑ κ 

Φρόςτοσ Αλαβϊνοσ ςτο νομοςχϋδιο του Τπουργεύου Εςωτερικών με θϋμα 

τη «Ρϑθμιςη Θεμϊτων Εθνικών, Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών 

και διευθϋτηςη ειδικών θεμϊτων.» 

      Η αιτιολογικό ϋκθεςη τησ τροπολογύασ ανϋφερε τα εξησ: 

« Επειδό ςτην Ελλϊδα ζουν ,εργϊζονται η επιςκϋπτονται ωσ 

τουρύςτεσ εκατομμύρια ϊνθρωποι, οι θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ των 

οπούων επιτρϋπουν τη μετϊ θϊνατο αποτϋφρωςη ,η μη ύπαρξη ενόσ 
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κϋντρου αποτϋφρωςησ νεκρών ςτην Ελλϊδα για την ικανοπούηςη τησ 

τελευταύασ των επιθυμύασ αποτελεύ παραβύαςη εκ μϋρουσ τησ χώρασ μασ 

του ϊρθρου 13 του ελληνικού ςυντϊγματοσ ,του ϊρθρου 9 τησ διεθνούσ 

ςύμβαςησ για την προϊςπιςη των δικαιωμϊτων του ανθρώπου και το 

ϊρθρο 18 του διεθνούσ ςυμφώνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μ ε την 

προτεινόμενη διϊταξη καθορύζονται οι προώποθϋςεισ βϊςη των οπούων, 

κϊποιοσ που δηλώνει εν ζωό χωρύσ όρουσ και επιφυλϊξεισ ότι θϋλει την μετϊ 

θϊνατο αποτϋφρωςη του ,να μπορεύ η επιθυμύα του να εκπληρώνεται ςτην 

Ελλϊδα.». 

      Σο κεύμενο τησ τροπολογύασ εύχε διατυπωθεύ ωσ εξόσ: 

ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΤ 

Επιτρϋπεται ςτην Ελλϊδα η αποτϋφρωςη νεκρών προςώπων ,που 

ϐςο ζοϑςαν οι θρηςκευτικϋσ των πεποιθόςεισ επϋτρεπαν την μετϊ θϊνατο 

αποτϋφρωςη. 

Η εθνικϐτητα του νεκροϑ δεν αςκεύ καμιϊ επιρροό ςτην επιλογό τησ 

αποτϋφρωςησ. 

Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την αποτϋφρωςη εύναι η ανεπιφϑλακτη και 

χωρύσ ϐρουσ και αιρϋςεισ ρητό δόλωςό του ύδιου, ϐςο ζεύ, προσ το δόμο,  

ςτον οπούο ϋχει μϐνιμη κατοικύα η με διαθόκη του. 

την περύπτωςη των ανηλύκων, η δόλωςη γύνεται και απϐ τουσ δϑο 

γονεύσ η απϐ αυτοϑσ που αςκοϑν τη γονικό μϋριμνα, κατϊ τα ϊρθρα 1510 

και επϐμενα του αςτικοϑ κώδικα. 

ε περύπτωςη αλλοδαπών ,οι οπούοι δεν εύχαν, κατϊ τον χρϐνο του 

θανϊτου τουσ, κατοικύα η μϐνιμη διαμονό ςτην Ελλϊδα ,δικαύωμα 

δόλωςησ ,με το πιο πϊνω περιεχϐμενο, ϋχουν οι πιο κοντινού ςυγγενεύσ του 

νεκροϑ: 

  Ι) την περύπτωςη ϊγαμου, ωσ πιο κοντινού ςυγγενεύσ, 

θεωροϑνται ,κατϊ ςειρϊ τϊξησ, α) οι κατιϐντεσ του, εφϐςον εύναι ενόλικοι 

η β) οι ανιϐντεσ του η γ) οι αδελφού του η δ)οι θεύοι του η ε) οι εξϊδελφού 

του,  
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ΙΙ) την περύπτωςη ϋγγαμου ωσ πιο κοντινού ςυγγενεύσ 

,θεωροϑνται ,κατϊ ςειρϊ τϊξησ, α) ο η ςϑζυγοσ του η β) οι κατιϐντεσ του 

εφϐςον εύναι ενόλικοι η γ) οι ανιϐντεσ του η δ) οι αδελφού του η ε) οι θεύοι 

του η ςτ) οι εξϊδελφού του. Η ϑπαρξη ςυγγενοϑσ μιασ τϊξησ αποκλεύει 

τουσ ςυγγενεύσ τησ επϐμενησ τϊξησ. 

ε περύπτωςη διαφωνύασ μεταξϑ των προςώπων, που βρύςκονται 

ςτην ύδια τϊξη, η ςχετικό απϐφαςη λαμβϊνεται απϐ τον ειςαγγελϋα ςτην 

περιφϋρεια του οπούου φυλϊςςεται ο νεκρϐσ, ο οπούοσ λαμβϊνει υπϐψη 

του οποιοδόποτε ςτοιχεύο η μϋςο απϐδειξησ η πιθανολϐγηςησ, χωρύσ 

κανϋνα περιοριςμϐ, απϐ οποιοδόποτε κανϐνα απϐδειξησ η πιθανολϐγηςησ, 

πλόν απϐ τουσ κανϐνεσ που απορρϋουν ϊμεςα απϐ την αρχό τησ 

ανθρώπινησ αξιοπρϋπειασ. Βαρϑνοντα λϐγο ςτην απϐφαςη του ϋχει η 

ανεπιφϑλακτη και χωρύσ ϐρουσ δόλωςη, εκεύνου η εκεύνων των ςυγγενών, 

που εύχαν τον πιο ςτενϐ δεςμϐ με το νεκρϐ, ϐςο ζοϑςε. 

το Π.Δ. που εκδϐθηκε με πρϐταςη των Τπουργών Εςωτερικών, 

Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αποκϋντρωςησ, Περιβϊλλοντοσ ,Φωροταξύασ και 

Δημ Εργων, Τγεύασ και Πρϐνοιασ γύνεται η ύδρυςη Κϋντρων Αποτϋφρωςησ 

Νεκρών και καθορύζονται οι ϐροι λειτουργύασ τουσ, η διαδικαςύα και οι 

προϒποθϋςεισ αποτϋφρωςησ ,καθώσ και η εποπτεύα και ο ϋλεγχοσ των 

κϋντρων αποτϋφρωςησ ,οι διοικητικϋσ και ϊλλεσ ποινϋσ. Ψσ πρϐτυπο 

χρηςιμοποιόθηκε η γερμανικό νομοθεςύα, που θεςπύζει ιδιαύτερα 

αυςτηροϑσ περιβαλλοντικοϑσ ϐρουσ. Τπεϑθυνοι για τη δημιουργύα και τη 

λειτουργύα κϋντρων αποτϋφρωςησ θα εύναι οι δόμοι, που θα εκδύδουν την 

ϊδεια αποτϋφρωςησ κατ’ εντολόν των οικεύων του θανϐντοσ1000 

Περύπου το ύδιο διϊςτημα ,η Ελληνικό Ενωςη για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου και του Πολύτη, κατϋθεςε πρϐταςη νϐμου για την ρϑθμιςη 

ςχϋςεων πολιτεύασ και Εκκληςύασ και κατοχϑρωςη τησ Θρηςκευτικόσ 

Ελευθερύασ, ςτο ϊρθρο 15 τησ οπούασ προβλϋπεται η δυνατϐτητα 

αποτϋφρωςησ ςτην Ελλϊδα. Η καινοτομύα τησ παραπϊνω ρϑθμιςησ εύναι 

ϐτι ρυθμύζει το ζότημα μϐνο ωσ προσ τισ προϒποθϋςεισ τησ αποτϋφρωςησ, 
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ενώ διαλαμβϊνοντασ ορθϊ μϊλλον το γεγονϐσ ϐτι η καϑςη ςυνϊδει με την 

ελευθερύα τησ προςωπικϐτητασ και ϐχι με τισ θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ 

των πολιτών, δεν προβλϋπει ποιοι και με ποια κριτόρια μποροϑν να 

απολαμβϊνουν ,το δικαύωμα τησ καϑςησ του ςώματοσ τουσ και ςτην 

ελληνικό επικρϊτεια.  

 

 Γ’ Ο ΝΟΜΟ 3448/2006 ΑΡΘΡΟ 35 Ζητήματα 
υνταγματικότητασ.  

 

Η εξϋλιξη λύγο αργϐτερα απϐ την κατϊθεςη τησ τροπολογύασ, και 

απϐ την πρϐταςη τησ ελληνικόσ ϋνωςησ για τα δικαιώματα του ανθρώπου 

και του πολύτη ,όταν η ψόφιςη νϐμου απϐ την Βουλό των Ελλόνων 

.Πρϐκειται για Νϐμο που επιγρϊφεται «Για την περαιτϋρω χρόςη 

πληροφοριών δημοςύου τομϋα ,θϋματα Ο.Σ.Α.»και εύναι ο υπ’ αρύθμ 

Ν3448/2006,δημοςιευμϋνοσ ςτο Υ.Ε.Κ. ςτο τεϑχοσ 57Α 16/3/2006.το 

ϊρθρο 35 του νϐμου προβλϋπεται η δυνατϐτητα αποτϋφρωςησ ωσ εξόσ: 

Ωρθρο 35/Ν3448/2006. 

1. Επιτρϋπεται η αποτϋφρωςη νεκρών, ημεδαπών η αλλοδαπών 

,των οπούων οι θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ επϋτρεπαν τη μετϊ θϊνατο 

αποτϋφρωςη. 

2. Προώπόθεςη για την αποτϋφρωςη εύναι η προηγούμενη ρητό 

,χωρύσ όρο η αύρεςη, δόλωςη του θανόντοσ για την ςχετικό επιθυμύα του η 

αντύςτοιχη δόλωςη των ςυγγενών του ,εξ αύματοσ η εξ αγχιςτεύασ ,ϋωσ και 

τον τϋταρτο βαθμό ,κατϊ ςειρϊ τϊξεωσ . 

ε περύπτωςη διαφωνύασ μεταξύ των ςυγγενών που βρύςκονται την ύδια 

τϊξη, η ςχετικό απόφαςη λαμβϊνεται από τον ειςαγγελϋα ,ςτην περιφϋρεια 

του οπούου φυλϊςςεται ο νεκρόσ. Προκειμϋνου για ανόλικα τϋκνα ,η δόλωςη 

γύνεται και από τουσ δύο γονεύσ η από εκεύνον που αςκεύ τη γονικό μϋριμνα 

κατϊ τα ϊρθρα 1510 ΑΚ. 

3. Η ϊδεια αποτϋφρωςησ χορηγεύται από τον δόμο η την 

κοινότητα όπου λειτουργεύ το κϋντρο ςτο οπούο γύνεται η αποτϋφρωςη. 
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4. Με το Προεδρικό Διϊταγμα που εκδύδεται ύςτερα από 

πρόταςη των Τπουργών Εςωτερικών ,Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Αποκϋντρωςησ, Περιβϊλλοντοσ Φωροταξύασ και Δημοςύων Εργων και Τγεύασ 

και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ καθορύζονται χώροι δημιουργύασ κϋντρων 

αποτϋφρωςησ νεκρών, οι όροι και ο ϋλεγχοσ λειτουργύασ τουσ ,καθώσ και 

ειδικότερεσ προώποθϋςεισ αποτϋφρωςησ. Για τον καθοριςμό των χώρων 

αποτϋφρωςησ νεκρών απαιτεύται γνώμη του οικεύου δόμου η κοινότητασ. 

Με κοινό απόφαςη των ανωτϋρω υπουργών ρυθμύζονται ειδικότερα 

ςχετικϊ ζητόματα ,καθώσ και ζητόματα με χαρακτόρα τεχνικό η 

λεπτομερειακό.» 

αφώσ η ωσ ϊνω ρϑθμιςη αποτελεύ μια ςημαντικό καινοτομύα καθώσ 

επιλαμβϊνεται προβλόματοσ ,το οπούο απαςχϐληςε για μεγϊλο χρονικϐ 

διϊςτημα τη χώρα μασ, καθώσ ϐπωσ προαναφϋραμε η καϑςη των νεκρών 

και η τϋλεςη τησ αποτϋφρωςησ ςτη χώρα μασ επανερχϐταν και 

ςυζητοϑνταν χωρύσ ϐμωσ κϊποια μϐνιμη και διαρκό επύλυςη. 

Ψςτϐςο δεν μποροϑμε παρϊ να μην επιςημϊνουμε το γεγονϐσ ϐτι ςε 

κϊποια ςημεύα τησ η νϋα ρϑθμιςη διαφϋρει με την προτεινϐμενη 

νομολογύα ωσ προσ την διατϑπωςό τησ, υπϐ την ϋννοια ϐτι η προτεινϐμενη 

τροπολογύα απϐ τουσ 10 εύναι ενδελεχϋςτερη, διϐτι περιλαμβϊνει 

ευρϑτερο πλαύςιο των υποκειμϋνων του δικαιώματοσ, ενώ ϐπωσ ϋχει όδη 

αναλυθεύ ωσ ϊνω, η πρϐταςη νϐμου τησ Ελληνικόσ Ενωςησ ςαφώσ υπϐ την 

ϋννοια των υποκειμϋνων τησ απϐλαυςησ του δικαιώματοσ θεωρεύ 

αυτονϐητο πωσ εύναι απεριϐριςτη, η νϋα ρϑθμιςη εύναι αςαφόσ και κατϊ 

την ϊποψη μασ και νομικϊ τουλϊχιςτον ωσ προσ την γραμματικό τησ 

διατϑπωςη δεν ςυνϊδει απϐλυτα με τισ επιταγϋσ τησ Θρηςκευτικόσ 

Ελευθερύασ και τησ Ελεϑθερησ Ανϊπτυξησ τησ Προςωπικϐτητασ καθώσ και 

την αρχό τησ Καθολικόσ Ιςϐτητασ ενώπιον του νϐμου εν γϋνει, ϐπωσ αυτϋσ 

απορρϋουν απϐ τα ϊρθρα 13 ,5 , και 4 του υντϊγματοσ αντύςτοιχα. 

Πριν ϐμωσ τεκμηριώςουμε την ϊποψό μασ αυτό ,ςκϐπιμο εύναι να 

δοϑμε και ποια τα θετικϊ ςημεύα τησ ρϑθμιςησ αυτόσ. 
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   υγκεκριμϋνα η διατϑπωςη τησ παραγρϊφου 1 «επιτρϋπεται η 

αποτϋφρωςη νεκρών ,ημεδαπών η αλλοδαπών των οπούων οι θρηςκευτικϋσ 

πεποιθόςεισ επϋτρεπαν τη μετϊ θϊνατο αποτϋφρωςη,» ςυνδϋει την 

αποτϋφρωςη ςτην Ελλϊδα με τισ θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ του 

επιθυμοϑντοσ την αποτϋφρωςη και εφϐςον αυτϋσ το επιτρϋπουν Ο 

νομοθϋτησ ςεβϐμενοσ τισ επιταγϋσ τησ θρηςκευτικόσ ελευθερύασ ,ϐπωσ 

αυτϋσ απορρϋουν απϐ το ϊρθρο 13 του ςυντϊγματοσ ,μερύμνηςε και ϋλαβε 

τα πρϐςφορα μϋτρα προκειμϋνου να απολαϑςουν ϐςοι ημεδαπού η 

αλλοδαπού λϐγω των θρηςκευτικών τουσ πεποιθόςεων επιθυμοϑν τη μετϊ 

θϊνατο αποτϋφρωςό τουσ και ςτην Ελλϊδα, ενώ κϊτι τϋτοιο μϋχρι τώρα 

δεν εύχε ρυθμιςτεύ και ςυνεπακϐλουθα δεν προβλεπϐταν. 

Θεωροϑμε ϐτι εύναι πλϋον γνωςτϐ πωσ το νϐημα τησ Θρηςκευτικόσ 

Ελευθερύασ εύναι η δημιουργύα δικαιώματοσ των πολιτών απϋναντι ςτην 

πολιτεύα, αυτό να απϋχει απϐ κϊθε ενϋργεια που θα παρεμπϐδιζε την 

υλοπούηςη και την απϐλαυςη του δικαιώματοσ και ταυτϐχρονα να 

λαμβϊνει κϊθε πρϐςφορο μϋτρο(νομοθετικϐ, διοικητικϐ) προσ 

εξαςφϊλιςη τησ αςκόςεώσ του101. 

υνεπώσ ο νομοθϋτησ ορθϊ ϋλαβε το ωσ ϊνω μϋτρο το οπούο 

ςυνϊδει με το απαραβύαςτο τησ θρηςκευτικόσ ςυνειδόςεωσ υπϐ την 

ϋννοια ϐτι προςτατεϑει τη θρηςκευτικό πεπούθηςη εκεύνων που η 

θρηςκευτικό τουσ πύςτη θϋλει το ανθρώπινο ςώμα ,μετϊ το θϊνατϐ να 

καύγεται και ϐχι να ενταφιϊζεται και προϋβλεψε τη δυνατϐτητα αυτό και 

για την ελληνικό επικρϊτεια. Αλλϊ κακώσ, ο ύδιοσ, ςυνϋδεςε τη ρϑθμιςό 

του με τισ θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ, που εύναι τελεύωσ ελεϑθερεσ, 

μποροϑν ανϊ πϊςα ςτιγμό να μεταβϊλλονται και δεν ϋχουν καμύα ςχϋςη 

με νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ. Απϐ εκεύ και πϋρα εύναι θϋμα κϊθε κοινωνοϑ να 

"κανονύςει" τη ςχϋςη του με τη θρηςκευτικό κοινϐτητα ςτην οπούα ανόκει, 

και εκεύνησ να "κανονύςει" τη ςχϋςη τησ με τον πιςτϐ τησ που ϋλαβε την 

απϐφαςη περύ αποτϋφρωςησ. 

(βλ.  κ. I. Κονιδϊρησ εύναι καθηγητόσ τησ Νομικόσ χολόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών.) 
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Η δεϑτερη παρϊγραφοσ του ϊρθρου 35 του Ν3448/2006 

καθιερώνει τισ προϒποθϋςεισ τησ αποτϋφρωςησ οι οπούεσ εύναι: 

          «Η προηγούμενη ρητό ,χωρύσ όρο η αύρεςη ,δόλωςη του θανόντοσ για 

την ςχετικό επιθυμύα του η η αντύςτοιχη δόλωςη των ςυγγενών του ,εξ 

αύματοσ η εξ αγχιςτεύασ ,ϋωσ και τον τϋταρτο κατϊ ςειρϊ τϊξεωσ.¨» 

Προφανώσ εδώ ο νομοθϋτησ θεωροϑμε ϐτι προνϐηςε και ϋθεςε ωσ 

απαραύτητη προϒπϐθεςη τη ςυναύνεςη του θανϐντοσ η την δόλωςη των 

ςυγγενών του ώςτε να προβλεφθεύ κατϊ τη δικό μασ πιθανολϐγηςη 

,ρϑθμιςη ςτον Αςτικϐ Κώδικα και μϊλλον ςτισ διατϊξεισ του 

κληρονομικοϑ ,ιδύωσ ςε αυτϋσ που αφοροϑν τη διαθόκη και την εκτϋλεςη 

διαθόκησ ,υπϐ την ϋννοια ϐτι ο επιθυμών την αποτϋφρωςη του ,ϋχει τη 

δυνατϐτητα να διαθϋτει το ςώμα του αναλϐγωσ με την δόλωςη βοϑληςησ 

του. 

Κυρύωσ ϐμωσ  δεν θϋληςε ο νομοθϋτησ να υφύςταται ζότημα 

αντύθεςησ τησ επιθυμύασ του θανϐντοσ η των ςυγγενών του αυτοϑ με το 

Ποινικϐ Δύκαιο. Θϋληςε να προςτατεϑεται η μνόμη του τεθνεώτοσ και να 

μην ςυνιςτϊ η αποτϋφρωςη ειδικϐ ϐρο τϋλεςησ αξιοπούνου των 

εγκλημϊτων τησ προςβολόσ μνόμησ του νεκροϑ και τησ περιϑβριςησ του 

νεκροϑ102.Βεβαύωσ πρϋπει να τονύςουμε πωσ ο Ποινικϐσ Κώδικασ θεωρεύ 

όδη απϐ το 1950 ςτην νομοτυπικό περιγραφό του εγκλόματοσ τησ 

περιϑβριςησ νεκροϑ υπο του ϊρθρου 201 ΠΚ ,ϐτι ςτην ςφαύρα των 

εννϐμων αγαθών που προςτατεϑει, δηλαδό τον νεκρϐ η τα μϋλη του 

εμπύπτει και η τϋφρα. Διαφορετικϊ δεν δικαιολογεύται η γραμματικό του 

διατϑπωςη. 

υνεπώσ η Ελληνικό Πολιτεύα κατϊ την ϊποψό μασ μϊλλον 

απαςχολοϑνταν και όδη προςπαθοϑςε εμμϋςωσ απϐ το 1950 να ρυθμύςει 

το ζότημα τησ αποτϋφρωςησ ϋςτω κι μϋςω του Ποινικοϑ Κώδικα η μπορεύ 

όδη να εύχε αντιληφθεύ ϐτι το πώσ διαθϋτει μετϊ το θϊνατο το ςώμα του 

κανεύσ, ανόκει ςτη ςφαύρα τησ ελεϑθερησ ϋκφραςησ τησ προςωπικϐτητασ 

του καθενϐσ και ϐχι ςτο πεδύο κϊποιασ νομοθετικόσ ρϑθμιςησ 
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.………………………….. 

(101) βλ.π.Ν.Σρωιανϐσ- Γ.Α.Ποϑλησ «Εκκληςιαςτικϐ δύκαιο», β ϋκδοςη ,ςελ.79. 

(102) βλ.201 Π.Κ. και 365 Π.Κ. 

(1000) βλ.ϊρθρο του Γ.Λιαλιου ςτην Ελευθεροτυπύα 11-5-2010 «Σελευταύεσ λεπτομϋρειεσ 

για την καυςη των νεκρών». 
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Σϋλοσ ςτισ παραγρϊφουσ 3 και 4 του ϊρθρου 35 προβλϋπεται ϊδεια 

απϐ τον Δόμο η την κοινϐτητα που βρύςκεται το Κϋντρο Αποτϋφρωςησ 

καθώσ και η ϋκδοςη Προεδρικοϑ Διατϊγματοσ με το οπούο καθορύζονται οι 

χώροι δημιουργύασ Κϋντρων Αποτϋφρωςησ Νεκρών ,οι ϐροι και ο ϋλεγχοσ 

λειτουργύασ τουσ, οι ειδικϐτερεσ προϒποθϋςεισ αποτϋφρωςησ, ο 

καθοριςμϐσ των χώρων αποτϋφρωςησ κατϐπιν γνωμοδοτόςεωσ των 

οικεύων δόμων η κοινοτότων καθώσ και η ρϑθμιςη ειδικϐτερων ςχετικών 

ζητημϊτων και ζητημϊτων τεχνικοϑ η λεπτομερειακοϑ χαρακτόρα 

κατϐπιν πϊντα κοινόσ απϐφαςησ των αρμϐδιων υπουργών ϐπωσ ορύζει η 

διϊταξη. 

Όπωσ ϋχει όδη προειπωθεύ εύναι η πρώτη φορϊ που η Πολιτεύα 

αμϋςωσ ρυθμύζει το αύτημα τησ καϑςησ των νεκρών ςτη χώρα μασ. Ενώ 

ϐμωσ το ελληνικϐ κρϊτοσ προϋβη επιτϋλουσ ςτη ρϑθμιςη του ζητόματοσ 

,οφεύλουμε να τονύςουμε ϐτι μϊλλον φϊνηκε ϊτολμο. 

Διαβϊζοντασ κανεύσ την πρώτη παρϊγραφο παρατηρεύ πωσ η 

γραμματικό διατϑπωςη του νϐμου μϊλλον αφόνει αρκετϊ ςημεύα «θολϊ» 

και υφύςταται ,κατϊ την ϊποψό μασ ζητόματα αντιςυνταγματικϐτητασ 

του νϐμου ωσ προσ το ϊρθρο 35,καθώσ ϋρχεται ςε αντύθεςη με τα ϊρθρα 4 

,5 και 13 του υντϊγματοσ. 

υγκεκριμϋνα η διατϑπωςη τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 35 του 

Ν3448/2006 ειςϊγει δυςμενό διϊκριςη ςε βϊροσ ϐςων ανόκουν ςτην 

ορθϐδοξη χριςτιανικό εκκληςύα και επιθυμοϑν να αποτεφρωθοϑν ,καθώσ 

η εν λϐγω δυνατϐτητα προβλϋπεται μϐνο για ϐςουσ οι θρηςκευτικϋσ τουσ 

πεποιθόςεισ το επιτρϋπουν. 

Υαύνεται μϊλλον πωσ ο νομοθϋτησ δεν ϋλαβε η δεν θϋληςε να λϊβει 

υπϐψη κατϊ εςφαλμϋνη εκτύμηςη του ϐτι η θρηςκευτικό ελευθερύα ωσ 

δικαύωμα ,εύναι ειδικό ϋκφανςη του δικαιώματοσ ςτην ελεϑθερη ϋκφραςη 

τησ προςωπικϐτητασ ,εν γϋνει τησ πνευματικόσ ελευθερύασ τησ 

προςωπικϐτητασ καθώσ και τησ ελευθερύασ τησ γνώμησ103. 
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Κατϊ ςυνϋπεια η διατϑπωςη τησ ρϑθμιςησ υπϐ τησ παραγρϊφου 1 

μϊλλον περιορύζει την Θρηςκευτικό Ελευθερύα και τον τρϐπο εκδόλωςησ 

τησ ,αφοϑ ϋθεςε την απϐλαυςη του δικαιώματοσ μϐνο υπϐ το αν η 

Θρηςκευτικό πεπούθηςη το επιτρϋπει, ενώ γνωρύζουμε πωσ η ελευθερύα 

τησ Θρηςκευτικόσ ςυνεύδηςησ εμπεριϋχει και την δυνατϐτητα μεταβολόσ 

των Θρηςκευτικών πεποιθόςεων χωρύσ καμιϊ ςυνϋπεια104απϐ την 

πολιτεύα.  

Τπο την ϋννοια αυτό ο νομοθϋτησ δεν ϋλαβε υπϐψη του την 

περύπτωςη που κϊποιοσ Ορθϐδοξοσ Φριςτιανϐσ θϋλει να αποτεφρωθεύ 

μετϊ θϊνατο και περιϐριςε αδικαιολϐγητα τη δυνατϐτητα αυτό μϐνο ςε 

αυτοϑσ που οι θρηςκευτικϋσ τουσ πεποιθόςεισ το επιτρϋπουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(103)βλ.Αριςτ.Μϊνεςη «υνταγματικϊ Δικαιώματα  κ Ατομικϋσ Ελευθερύεσ»,δ’ ϋκδοςη,ςελ 

247. 

(104) βλ.π.Ν.Σρωιανϐσ- Γ.Α.Ποϑλησ . «Εκκληςιαςτικϐ Δύκαιο» β ϋκδοςη ,ςελ81. 
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Επιπλϋον ο νομοθϋτησ δεν ϋλαβε υπϐψη του το γεγονϐσ ϐτι η 

αυτοδιϊθεςη του ςώματοσ πριν η μετϊ θϊνατο εύναι ζότημα προςωπικόσ 

ελευθερύασ και ϐχι θρηςκευτικόσ πεπούθηςησ καθώσ ειδικϐτερη ϋκφανςη 

του δικαιώματοσ τησ ελεϑθερησ ανϊπτυξησ τησ προςωπικϐτητασ εύναι και 

η ελεϑθερη διϊθεςη του ςώματοσ ,εφϐςον βϋβαια δεν προςβϊλλει το 

ϑνταγμα, τα δικαιώματα των ϊλλων και τα χρηςτϊ όθη, η ϋννοια των 

οπούων δεν πρϋπει να καθορύζεται απϐ τισ πεποιθόςεισ ενϐσ 

θρηςκεϑματοσ105. 

Τπϐ την παραπϊνω ανϊλυςη το εν λϐγω νομοθϋτημα φαύνεται να 

παραβιϊζει μερικώσ τα ϊρθρα 4,5 και 13 του ςυντϊγματοσ και μϊλλον106 ο 

ςυγκεκριμϋνοσ νϐμοσ ψηφύςτηκε και εκδϐθηκε προκειμϋνου να 

ρυθμιςτοϑν τα λεπτομερειακϊ  και τεχνικϊ ζητόματα τησ καϑςησ των 

νεκρών ,παρϊ να οδηγόςει ςτην πλόρη απϐλαυςη του δικαιώματοσ απϐ 

ϐλουσ τουσ πολύτεσ μηδενϐσ εξαιρουμϋνου. Όπωσ ϊλλωςτε τϊςςουν ,η 

αρχό τησ ιςϐτητασ ενώπιον του Νϐμου, η Ελευθερύα τησ Προςωπικϐτητασ 

και η Ελευθερύα τησ Θρηςκευτικόσ ςυνεύδηςησ. 

Εξϊλλου τελικϊ και ϐχι τυχαύα, δεν εύναι λύγοι αυτού107 που 

υποςτόριξαν την ϊποψη πωσ το ζότημα τησ καϑςησ του ςώματοσ εύναι 

ζότημα Ελευθερύασ αυτοδιϊθεςησ του ςώματοσ ϐπωσ ακριβώσ ςυμβαύνει 

και με την δωρεϊ οργϊνων ϋνα χρϐνο μετϊ το θϊνατο108 και για αυτϐ η 

αποςτϋρηςη του δικαιώματοσ εύναι αντιςυνταγματικό και μϊλιςτα 

υποςτηρύζουν ,ϐχι ϊδικα ,υπϐ το πρύςμα τησ ωσ ϊνω ϊποψησ ϐτι δεν 

χρειαζϐταν νϐμοσ που να προβλϋπει την απϐλαυςη του δικαιώματοσ τησ 

αποτϋφρωςησ του ςώματοσ μετϊ θϊνατο109. 
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……………………………………………… 

(105)βλ.Αριςτ.Μϊνεςη «υνταγματικϊ Δικαιώματα και Ατομικϋσ Ελευθερύεσ»,δ’ ϋκδοςη, 

ςελ 114. 

(106) Σην ύδια ϊποψη διατϑπωςε και η Ε.Ε.Δ.Α. ςτισ 3/5/2006.  

(107) βλ. ϊρθρο εφημ. «ΣΑ ΝΕΑ»τησ 5/11/1992 του Καθ.υντ.Δικαύου Ελευθϋριου 

Βενιζϋλου. 

(108) Ν 1383/83. 

(109)βλ.ϊρθρο εφημ. «ΣΑ ΝΕΑ»τησ 5/11/1992 του Καθ.υντ.Δικαύου Ελευθϋριου 

Βενιζϋλου.-Πρακτικϊ Ημερύδασ «Καϑςη των Νεκρών» ειςόγηςη του Αν.Μαρύνου. ςελ 46 

ϊρθρο ςτην εφημ  «ΣΟ ΒΗΜΑ»του Καθ.Εκκλ.Δικαύου Ι.Μ.Κονιδϊρη τησ 21/02/1999. 
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Σελικϊ  απϐ Νομικό και Πολιτικό θεώρηςη ναι μεν ο Νϐμοσ 

αποτελεύ μια πρώτη προςπϊθεια ,ϊτολμη ϐμωσ, η οπούα μϊλλον ϋγινε απϐ 

την πλευρϊ του κρϊτουσ υπϐ την πύεςη ,να ικανοποιηθοϑν ϐλεσ οι πλευρϋσ 

και εκεύνοι που επιζητοϑν τϐςα χρϐνια να απολαϑςουν ελευθϋρα και 

χωρύσ περιοριςμοϑσ την αυτοδιϊθεςη του ςώματϐσ τουσ μετϊ θϊνατο 

,αλλϊ και η Εκκληςύα, η οπούα δε θϋλει να δημιουργηθεύ θϋμα δικαιώματοσ 

αποτϋφρωςησ για τα μϋλη τησ και τουσ Ορθϐδοξουσ Φριςτιανοϑσ εν γϋνει. 

Ϊτςι το Κρϊτοσ δεν ςυμπεριϋλαβε ϐλουσ τουσ πολύτεσ ςτη νϋα 

ρϑθμιςη, ενώ ϋκρινε μϊλλον εςφαλμϋνα και εξϊρτηςε την αποτϋφρωςη 

ϐχι απϐ την Ελευθερύα ϋκφραςησ τησ Προςωπικϐτητασ και αυτοδιϊθεςησ 

του ςώματοσ αλλϊ απϐ τισ Θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ του καθενϐσ. 

Παρϊλληλα ϋδειξε τη διϊθεςό του να ρυθμύςει μερικώσ με νϐμο τα 

λιγϐτερο επώδυνα ζητόματα για την Εκκληςύα ,δεύχνοντασ ϋτςι τη 

διϊθεςό του να μη ςυμπεριλϊβει το διαχωριςμϐ των ςχϋςεων Κρϊτουσ 

Εκκληςύασ η ϋςτω τη ρϑθμιςη των ςχϋςεων κρϊτουσ εκκληςύασ ςτην 

επικεύμενη ςυνταγματικό αναθεώρηςη. 

Όπωσ αναφϋρεται ςτην ςχετικό επύ του θϋματοσ γνωμοδϐτηςη ςτο 

θϋμα     τησ καϑςησ των νεκρών του υνηγϐρου του Πολύτη ςε υποβληθϋν 

προσ αυτϐν αύτημα:  «Όςον  αφορϊ τον νομοθϋτη ,  δεν  µπορεύ να 

ανακύπτει ζότηµα ωσ προσ το εϊν η απόρριψη τησ ταφόσ θα προςϋκρουε 

ςτο δόγµα ό απλϊ ςτισ παραδόςεισ τησ Ανατολικόσ Ορθόδοξησ Εκκληςύασ,  

αφού η ρυθμιςτικό παρϋµβαςη του νόµου δεν θα µμπορούςε ςε καµύα 

περύπτωςη να παρακολουθεύ και να καταγρϊφει την επύλυςη των 

δογματικών θεµϊτων τησ επικρατούςησ Θρηςκεύασ ό ϊλλων θρηςκειών.  Σα 

δογματικϊ θϋµατα,  όπωσ ϊλλωςτε και η τόρηςη των ιερών παραδόςεων,  

ανόκουν ςτον πυρόνα τησ πνευματικόσ ζωόσ τησ Ανατολικόσ Ορθόδοξησ 

Εκκληςύασ,  όπωσ αυτό διαµορφώνεται και αποςαφηνύζεται από την 

πνευματικό τησ ηγεςύα,  προκειμϋνου να κατευθύνει το ςώµα των πιςτών 

που οικειοθελώσ  μετϋχουν ςε αυτόν.   

 



69 

 

ε αυτό τη βϊςη και  µόνο  µπορούν να αξιολογούνται,  κατϊ τη 

ςυμφωνύα τουσ ό  µη προσ το δόγµα και προσ τισ ιερϋσ παραδόςεισ τησ 

Ανατολικόσ Ορθόδοξησ Εκκληςύασ,  οι λόγοι και οι πρϊξεισ και παραλεύψεισ 

όςων ϋχουν επιλϋξει την ενςωμϊτωςη τουσ ςε αυτόν,  προκειμϋνου να 

κριθεύ εϊν θα ϋπρεπε,  ςτο πλαύςιο αςφαλώσ του ςεβαςµού του 

υντϊγματοσ,  να επιτιµηθούν από την πνευματικό τησ ηγεςύα ό ακόµη και 

να απομακρυνθούν από το ςώµα των πιςτών τησ.  

Κατϊ ςυνϋπεια ο νομοθϋτησ, µη ϋχοντασ λόγο και δυνατότητα 

ανϊµιξησ ςε αυτϊ τα πνευματικόσ φύςεωσ ζητόματα, δεν θα πρϋπει, 

επιτρϋποντασ την καύςη του ςώµατοσ αντύ τησ ταφόσ του  µόνο ςε 

αλλόδοξουσ ό αλλοθρόςκουσ, να προεξοφλεύ, µε αυτόν τον τρόπο,  την 

αντύθεςη του ορθόδοξου χριςτιανικού δόγµατοσ προσ την καύςη των 

νεκρών ό ακόµη και εϊν η ύπαρξη αντύθεςησ θεωρηθεύ δεδομϋνη, να την 

αποδϋχεται ωσ βϊςη τησ δικόσ του ρυθμιςτικόσ παρϋµβαςησ. Ούτε ακόµη, 

χϊριν τησ εφαρμογόσ ενόσ τϋτοιου κριτηρύου,  θα όταν επιτρεπτό να 

εξαναγκϊζονται οι ενδιαφερόμενοι ςε δόλωςη των θρηςκευτικών 

πεποιθόςεών τουσ.»110 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

Αν τελικϊ ,ϐπωσ λϋει ςτο «Ζορμπϊ» του ο Νύκοσ Καζαντζϊκησ , «μην 

αφόνεισ τύποτα ςτον θϊνατο ,μόνο ςτϊχτεσ» η ϐπωσ λϋει η εξϐδιοσ 

ακολουθύα μασ «χουσ ει και εισ χουν απελεύςη», εύναι ζότημα νομοθετικόσ 

ρϑθμιςησ η ϐχι ,μϊλλον αρμϐδιοσ να απαντόςει εύναι ο καθϋνασ μασ 

χωριςτϊ αναλϐγωσ τησ ςυνεύδηςησ του θρηςκευτικόσ η μη. 

Ο κϊθε πολύτησ αυτόσ τησ χώρασ εύτε εύναι ςυνειδητοποιημϋνοσ 

Φριςτιανϐσ η Φριςτιανϐσ τησ ταυτϐτητασ η τησ παρϊδοςησ η δηλώνει ϊλλο 

Θρόςκευμα η απλώσ δηλώνει ϊθεοσ ,οφεύλει και δικαιοϑται να αποφαςύςει 

ελευθϋρα για αυτϐν χωρύσ περιοριςμοϑσ εύτε κρατικοϑσ εύτε θεολογικοϑσ 

και ανϊλογα με αυτϐ που αιςθϊνεται να πρϊξει. 

Η πολιτεύα απϐ την πλευρϊ τησ οφεύλει με θετικϐ τρϐπο να 

ςυνδρϊμει ςε αυτόν του την απϐφαςη. 

Η Εκκληςύα ωσ Ν.Π.Δ.Δ. που εύναι ,υπϊγεται ςτο ϑνταγμα και τουσ 

νϐμουσ, ενώ διατηρεύ εκ του ϊρθρου 3 του υντϊγματοσ που κατοχυρώνει 

τουσ κανϐνεσ τησ το δικαύωμα με βϊςη το εςωτερικϐ τησ δύκαιο, να 

αρνηθεύ για τα μϋλη τησ την αποτϋφρωςη η ακϐμη και να επιβϊλει ςε 

αυτϊ επιτύμια, τα οπούα ϐμωσ πρϋπει να ϋχουν χαρακτόρα ςωφρονιςμοϑ η 

ϋςτω επύπληξησ και ϐχι αυςτηρόσ τιμωρύασ, εφϐςον επιλϋξουν την 

αποτϋφρωςη. 

Αν ϐμωσ κϊτι τϋτοιο ςυνιςτϊ χριςτιανικό ςυμπεριφορϊ η ϐχι η αν 

μια τϋτοια θϋςη ενιςχϑει την οικουμενικϐτητα τησ ορθοδοξύασ ,εύναι θϋμα 

που θα πρϋπει να απαςχολόςει την ηγεςύα τησ. 

Η πρϐταςη για την ρϑθμιςη τησ καϑςησ του ανθρωπύνου ςώματοσ 

μετϊ θϊνατο θα αποβλϋπει ςτη ρϑθμιςη τησ προαιρετικόσ καϑςησ των 

νεκρών ωσ ςαφοϑσ ςκοπιμϐτητασ  µμϋτρο χϊριν ϐλων ϐςοι ϋχουν 

εκδηλώςει  µε ςαφόνεια ςχετικό επιθυµύα, χωρύσ δηλαδό η δυνατϐτητα 

αυτό τησ  µετϊ θϊνατον καϑςησ του ςώµατοσ να τύθεται υπϐ την 
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προϒπϐθεςη τησ καθ’  οιονδόποτε τρϐπον απϐρριψησ του ορθϐδοξου 

χριςτιανικοϑ δϐγµατοσ.111 

Ο νομοθϋτησ θα ϐφειλε ωςτϐςο να προβλϋψει κϊθε αναγκαύα 

τυπικό και ουςιαςτικό προϒπϐθεςη ώςτε η εκδόλωςη επιθυµύασ 

αποτϋφρωςησ του ςώµατοσ να προκϑπτει κϊθε φορϊ  µε ςαφόνεια,  κατϊ 

τρϐπο  µη επιδεχϐμενο αμφιςβότηςη απϐ τουσ οικεύουσ του θανϐντοσ. 

Προςωπικϊ τϊςςομαι υπϋρ τησ απϐψεωσ ϐτι η καϑςησ δεν εύναι 

δυνατϐν να καταςτεύ δια νϐμου υποχρεωτικό. Αντύθετα, ϐποιοσ θϋλει ϋχει 

το δικαύωμα να ορύςει με την διαθόκη του ϐτι επιθυμεύ ϐπωσ το ςώμα του, 

μετϊ τον θϊνατϐν του, αποτεφρωθεύ. Και η επιθυμύα του αυτό πρϋπει να 

γύνει ςεβαςτό, η δε Πολιτεύα δεν μπορεύ να απαγορεϑςει, ςτην περύπτωςη 

αυτό, την καϑςη του πτώματοσ. Εϊν ο νεκρϐσ δεν εύχε ορύςει δια διαθόκησ 

τον τρϐπον καταςτροφόσ του πτώματϐσ του, δϑνανται να αποφαςύςουν 

περύ αυτοϑ οι κληρονϐμοι του. 

το ςημεύο ϐμωσ αυτϐ τύθεται το επϐμενο ζότημα. Ποια ςτϊςη θα 

τηρόςει η Εκκληςύα εισ περύπτωςιν που θα κληθεύ να ιερουργόςει την 

εναπϐθεςη τησ τϋφρασ εισ ειδικϐ μαυςωλεύο μετϊ την καϑςη η εϊν κληθεύ 

να ιερολογόςει την διαδικαςύα τησ καϑςεωσ; 

Ϊχω την γνώμη, ϐτι αν η Εκκληςύα θεωρεύ την καϑςη αντύθετη με 

την μακρϊν παρϊδοςη τησ ϋχει κϊθε δικαύωμα να αρνηθεύ κϊθε εύδουσ 

ευχό, προςευχό η ιερολογύα ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ και κανεύσ, οϑτε η 

Πολιτεύα οϑτε οι οικεύοι του θανϐντοσ μποροϑν να εξαναγκϊςουν την 

Εκκληςύα να ενεργόςει αντύθετα προσ τισ πεποιθόςεισ τησ, διϐτι και αυτό 

ϋχει δικαύωμα ςτην Θρηςκευτικό Ελευθερύα, αρνοϑμενη να κϊνει κϊτι το 

οπούον πιςτεϑει ϐτι δεν εύναι Εκκληςιαςτικϊ ορθϐν και πρϋπει οι 

πεποιθόςεισ αυτϋσ να εύναι ςεβαςτϋσ, ϐπωσ ςεβαςτϐ πρϋπει να εύναι και η 

επιθυμύα κϊθε ανθρώπου να ενταφιαςθεύ το πτώμα του μετϊ τον θϊνατον 

του η, αντύθετα, να αποτεφρωθεύ, εϊν αυτϐ επιθυμϊ. Και δια να κλεύςω με 

μια προςωπικό πεπούθηςη: Εϊν δημιουργηθοϑν τεχνικϋσ δυνατϐτητεσ 

αποτεφρώςεωσ των νεκρών, ϋςτω και χωρύσ νομοθετικό πρϐβλεψη, διϐτι 
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εγώ, δεν νομύζω ϐτι απαιτεύται νϐμοσ, εύμαι βϋβαιοσ ϐτι ελϊχιςτεσ θα εύναι 

οι περιπτώςεισ αποτεφρώςεωσ, ϐπωσ ελϊχιςτοι εύναι αναλογικϊ και οι 

πολιτικού γϊμοι, δια να αποδειχθεύ ακϐμη μια φορϊ η βαθιϊ πύςτησ του 

ελληνικοϑ λαοϑ προσ την διδαςκαλύα και την παρϊδοςη τησ Εκκληςύασ 

του, τησ Εκκληςύασ αυτόσ ςτην οπούαν τϐςα πολλϊ οφεύλει και η οπούα 

πρϐκειται να διαδραματύςει, υπϐ την νϋα μϊλιςτα ηγεςύα τησ, 

αποφαςιςτικϐ ρϐλο ςτο νϋο αιώνα που ϋρχεται γεμϊτοσ υποςχϋςεισ και 

απειλεσ.112 

Η  εϑρεςη τησ χρυςόσ τομόσ ανϊμεςα ςτην ατομικό ελευθερύα και 

την κοινωνικό εξϊρτηςη εύναι δϑςκολη η και επικύνδυνη, αλλϊ 

ταυτϐχρονα απαραύτητη και ιδιαύτερα επύκαιρη. 

Πϊντωσ τϐςο η Ελληνικό πολιτεύα ,ϐςο και η Εκκληςύα ωσ μϋλη  

αυτόσ, ςτα πλαύςια του Δημοκρατικοϑ πολιτεϑματοσ και του Κρϊτουσ 

δικαύου, οφεύλουν να ςεβαςτοϑν και την πιο μικρό μειοψηφύα, διϐτι δεν 

μπορεύ να υφύςταται δημοκρατύα χωρύσ τον ςεβαςμϐ ςτην παραμικρό 

μειοψηφύα. Εξϊλλου το νϐημα τησ ϑπαρξησ τησ δημοκρατύασ αυτϐ εύναι: ο 

εβαςμϐσ και η υπερϊςπιςη με θεμιτϊ μϋςα τησ αντύθετησ μειοψηφοϑςασ 

ϊποψησ. Φωρύσ αυτϐ το ςτοιχεύο του ςεβαςμοϑ δημοκρατύα και 

δικαιώματα δεν μποροϑν να υπϊρξουν… 

 

 

 

 

 

 

 

(110-111) Βλ. ΤΝΟΧΗ  ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ  ΤΝΗΓΟΡΟΤ  ΣΟΤ  ΠΟΛΙΣΗ 

«ΑΠΟΣΕΥΡΩΗ  ΝΕΚΡΩΝ» Αναφορϊ υπ’ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πϐριςµα τησ 

24.4.2000  

(112)βλ .ϊρθρο του Αναςτϊςιου Μαρύνου «Η καϑςη των νεκρών και το ϑνταγμα» 

Ανπρδου  τ Ε.  
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Η Τπ' αριθμ. 241/2008 Γνωμοδότηςή Ε' Σμήματοσ του          
υμβουλίου τησ Επικρατείασ. 

Κϋντρα Αποτϋφρωςησ Νεκρών θα ιδρϑονται μϐνο απϐ τουσ 

Οργανιςμοϑσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ πρώτου βαθμοϑ εντϐσ τησ 

διοικητικόσ τουσ περιφϋρειασ. 

Σο Ε' Σμόμα του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ με την υπ' αριθμ. 

241/2008 γνωμοδϐτηςό του ϋκρινε νϐμιμο το ςχϋδιο Προεδρικοϑ 

Διατϊγματοσ, με το οπούο καθορύζονται οι χώροι δημιουργύασ κϋντρων 

αποτϋφρωςησ, καθώσ και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ αποτϋφρωςησ, αλλϊ 

ϋκανε οριςμϋνεσ παρατηρόςεισ επύ του περιεχομϋνου του. 

ϑμφωνα με το ςχϋδιο ΠΔ, Κϋντρα Αποτϋφρωςησ Νεκρών 

ιδρϑονται μϐνο απϐ τουσ οργανιςμοϑσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ πρώτου 

βαθμοϑ εντϐσ τησ διοικητικόσ τουσ περιφϋρειασ.Επιτρϋπεται η 

αποτϋφρωςη νεκροϑ μετϊ την πϊροδο εξόντα ωρών απϐ τον θϊνατο. Η 

ϊδεια αποτϋφρωςησ εκδύδεται απϐ τον δόμαρχο ό τον πρϐεδρο τησ 

Κοινϐτητασ του τϐπου ϐπου λειτουργεύ το Κϋντρο Αποτϋφρωςησ Νεκρών. 

Για την ϋκδοςη τησ ϊδειασ αποτϋφρωςησ απαιτοϑνται τα 

ακϐλουθα: 

α) Ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου. 

β) Ϊγγραφη βεβαύωςη ιατροδικαςτό ϐτι η αιτύα θανϊτου δεν 

χρόζει περαιτϋρω ιατροδικαςτικόσ διερεϑνηςησ και ϐτι αφαιρϋθηκαν απϐ 

το ςώμα του νεκροϑ τα ακατϊλληλα για αποτϋφρωςη ιατροτεχνικϊ μϋρη. 

γ) Ρητό, χωρύσ ϐρο ό αύρεςη, δόλωςη του ύδιου του προςώπου, 

ϐςο ζοϑςε, ϐτι επιθυμοϑςε να αποτεφρωθεύ μετϊ θϊνατον. Αν τϋτοια 

δόλωςη δεν υπϊρχει, αρκεύ δόλωςη, των πληςιϋςτερων ςυγγενών του ϋωσ 

τετϊρτου βαθμοϑ, ϐτι ο νεκρϐσ επιθυμοϑςε να αποτεφρωθεύ. ε 

περύπτωςη διαφωνύασ μεταξϑ ςυγγενών του ύδιου βαθμοϑ, αποφαύνεται ο 

ειςαγγελϋασ ςτην περιφϋρεια του οπούου φυλϊςςεται ο νεκρϐσ.  

Αν ο νεκρϐσ εύναι ανόλικοσ, τϐτε απαιτεύται δόλωςη και των δϑο 

γονϋων του ό αντύςτοιχη δόλωςη απϐ εκεύνον που αςκοϑςε τη γονικό 

μϋριμνα του ανόλικου τϋκνου. 
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Η τϋφρα τοποθετεύται υποχρεωτικϊ απϐ τα Κϋντρα Αποτϋφρωςησ 

Νεκρών εντϐσ ειδικοϑ ςκεϑουσ (τεφροδϐχοσ). 

Η τεφροδϐχοσ υποχρεωτικϊ: 

Α) Σοποθετεύται ςε ειδικϐ χώρο φϑλαξησ των τεφροδϐχων 

(τεφροφυλϊκιο) εντϐσ του Κϋντρου Αποτϋφρωςησ ό εντϐσ του 

Κοιμητηρύου ό 

β) Ενταφιϊζεται ςε υφιςτϊμενο Κοιμητόριο ό 

γ) Εγκαταλεύπεται ελευθϋρωσ ςτη θϊλαςςα και ςε απϐςταςη 

τουλϊχιςτον 1,5 ναυτικοϑ μιλύου απϐ την ακτό, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι 

το ςκεϑοσ εύναι διαλυτϐ ςτο νερϐ και δεν περιϋχει ρυπογϐνα ςτοιχεύα. 

Εύναι δυνατό η διαςπορϊ τησ τϋφρασ ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνο χώρο 

ενθϑμηςησ (ςιντριβϊνι ό ανθϐκηπο) εντϐσ του Κϋντρου ό ςε υπαύθριο 

χώρο εκτϐσ κατοικημϋνησ περιοχόσ ό ςτη θϊλαςςα. Εφϐςον δεν 

υφύςταται ρητό δόλωςη του αποθανϐντοσ για τη διαχεύριςη τησ τϋφρασ, 

αυτό αποφαςύζεται απϐ τουσ πληςιϋςτερουσ ςυγγενεύσ του ϋωσ τετϊρτου 

βαθμοϑ. ε κϊθε περύπτωςη αδυναμύασ πραγματοπούηςησ τησ βοϑληςησ 

του θανϐντοσ, καθώσ και ςε περύπτωςη διαφωνύασ μεταξϑ ςυγγενών του 

ύδιου βαθμοϑ, αποφαύνεται ο ειςαγγελϋασ ςτην περιφϋρεια του οπούου 

φυλϊςςεται η τεφροδϐχοσ». 

Σο Ε' Σμόμα του τΕ ςτη γνωμοδϐτηςό του αναφϋρει, μεταξϑ των 

ϊλλων, ϐτι ςτο ςχϋδιο ΠΔ πρϋπει να προςτεθεύ διϊταξη που να προβλϋπει 

παρϋμβαςη του ειςαγγελϋα, ϐταν τρύτα πρϐςωπα που δεν εύναι ςυγγενεύσ, 

προςκομύςουν αποδεύξεισ για τη βοϑληςη του θανϐντοσ, η οπούα εύναι 

αντύθετη με αυτό που υποςτηρύζουν οι ςυγγενεύσ του ϐτι ϋχει εκφρϊςει. 

Επύςησ, αναφϋρουν, ϐτι ϐταν ο αποβιώςασ εύναι ανόλικοσ, πρϋπει να 

ρυθμιςτεύ ο τρϐποσ επύλυςησ τησ ενδεχϐμενησ διαφωνύασ των γονϋων του 

για την τϑχη τησ ςωροϑ. 

Η γνωμοδϐτηςη αναφϋρει ακϐμη ϐτι πρϋπει να προςτεθεύ παρϊγραφοσ, η 

οπούα να αναφϋρει ϐτι η τεφροδϐχοσ δεν μπορεύ να αποτελϋςει 

αντικεύμενο εμπορικόσ ςυναλλαγόσ.  [Καθημερινό, 26/9/08] 
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