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Παράρτημα
Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου περί των κανονικών συνεπειών της καύσεως νεκρών
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Περίληψη
Η παρο ύσα εργασία εξετάζει το θέμα της απο τέφρωσης των νεκρών μέσα από το
πρίσμα των κοινωνιολογικών, πολιτικών, ιατρικών και θρησκευτικών της
προεκτάσεων. Αρχικά γίνεται εκτενής ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα έως
σήμερα με σκοπό να αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες και οι εκάστοτε επικρατούσες
θρησκευτικές, πολιτισμικές, φιλοσοφικές κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στη
σύγχρονη δημοφιλία της μεθόδου αλλά και στα αντίστοιχα βιοηθικά διλήμματα.
Αναλύονται διεξοδικά οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές αποτέφρωσης, γίνεται
σύγκριση της μεθόδου σε σχέση με την ταφή, συζητούνται τα διεθνή στατιστικά
στοιχεία και οι αντιρρήσεις των πολεμίων της. Διερευνώνται οι ιατρικές και
οικολογικές προεκτάσεις της αποτέφρωσης και το κατά πόσο οι παραγόμενες
οργανικές ενώσεις και τα βαρέα μέταλλα είναι επιβλαβή για τους ασχολούμενους με
την αποτέφρωση και το άμεσο οικοσύστημα των κρεματορίων. Επίσης, αναλύεται η
χρήση της αποτέφρωσης για την πρόληψη μολυσματικών νόσων και διερευνάται η
ιατρική «χρησιμότητα» της αποτέφρωσης ακρωτηριασμένων μελών του ανθρώπινου
σώματος. Αναλύεται η νομοθετική κατοχύρωση της αποτέφρωσης και εξηγείται το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το οποίο επιτρέπει πλέον την αποτέφρωση
νεκρών και ερμηνεύεται η άρνηση του Ελληνικού Κράτους να εναρμονιστεί με τους
ίδιο υς το υς νό μο υς το υ καθώς ακό μη δε διαθέτει κρεματόριο. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο γίνεται αναφορά στην κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας και
αναλύεται η θέση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για την καύση των νεκρών, η
οποία είναι σαφώς αρνητική και ιδιαίτερα σκληρή.
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Abstract
This dissertation addresses the issue of cremation through the prism of sociological,
political, medical, legal and religious considerations. Initially, we will perform an
historic retrospectum aiming to reveal the particularities and prevailing religious,
cultural and philosophical conditions of each era that have led to the current
popularity of incineration but also to concomitant bioethical dilemmas. We will
analyze all modern incineration techniques and methods and we will discuss its
advantages over burial/interment as well as the latest available statistics and the
objections raised by its opponents. We will thoroughly investigate medical and
ecological aspects of incineration and whether emissions of organic compounds and
heavy metals are hazardous for people and ecosystems surrounding crematoria.
Moreover, we will argument on the use of incineration for the prevention of infectious
diseases and we will try to conclude on the medical “utility” of amputated
extremities’ incineration. The dissertation also discusses the legislative consolidation
of incineration and explains Greek legislation in force, which allows incineration but
fails to harmonize with its own provisions since there are no operating crematoria in
the country. Within this context, we will report on the significance of religious
freedoms and their constitutional entrenchment and will present the position of the
Greek Orthodox Church, which is clearly negative and strongly forbids incineration.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τύχη του νεκρού σώματος - Σκοπός και διάρθρωση της εργασίας
Η ζωή όπως την αντιλαμβάνεται ο μέσος άνθρωπος είναι πεπερασμένη και υπόκειται
σε πολύ αυστηρούς κανόνες ενώ σύμφωνα με το λατινικό ρητό Omnia mors aequat
(ο θάνατος εξισώνει τα πάντα), ο θάνατος ορίζει τη σημαντικότητα της και
προσδιορίζει την οντότητά της. Για αυτόν το λόγο, η μεταχείριση των νεκρών
αποτυπώνει τις εκάστοτε επικρατούσες θρησκευτικές, πολιτισμικές, φιλοσοφικές
συνθήκες κάθε κοινωνίας. Η εναπόθεση του νεκρού σώματος, ο σεβασμός στις
θρησκευτικές αντιλήψεις και η μνήμη του θανόντος αποτελούν οικουμενικές αρχές
της ανθρωπότητας και διαμορφώνουν τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των
ανθρώπινων κοινωνιών από τις απαρχές του κόσμου έως σήμερα. Δεδομένων αυτών,
η περιύβριση νεκρο ύ και η προ σβο λή της μνήμης το υ νεκρο ύ απο τελο ύν σο βαρά
ποινικά αδικήματα στις περισσότερες χώρες του σύγχρονου κόσμου1.
Οι δύο βασικές, πανάρχαιες, εθιμοτυπικές «διαδικασίες» που συνδέονται με τη
μεταχείριση των νεκρών είναι η καύση (αποτέφρωση) και ο ενταφιασμός. Τόσο η
ταφή όσο και η καύση των νεκρών απαντώνται σε όλες τις κοινωνίες από καταβολής
κόσμου. Το 2003, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στοιχεία αρχαίων πολιτισμών, που
έθαβαν τους νεκρούς τους στη βόρεια Ισπανία περίπου 350.000 χρόνια πριν 2 . Η
αποτέφρωση φαίνεται να πρωτοεμφανίστηκε περί το 3000 π.Χ. στην Ευρώπη και τη
Μέση Ανατο λή και εξαπλώθηκε με το υς νο μαδικο ύς λαο ύς. Η καύση των νεκρών
απαντάται και στα θρησκευτικά συστήματα του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Η
εσχατολογία αυτών των θρησκειών προβλέπει τη συγχώνευση του σώματος (μετά
από μία εξελικτική διαδικασία) με το «απόλυτο» (Βράχμα). Σημειολογικά λοιπόν, η
φωτιά καίει, αποτεφρώνει την Μορφή, την Ταυτότητα του Εγώ3. Στην πρακτική της
αποτέφρωσης, συναντάμε επίσης τον απόηχο των γνωστικών θεωριών, όπου το σώμα
θεωρείται μίασμα και φυλακή για τις ψυχές, οι οποίες πρέπει να απελευθερωθούν από

Ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας (Π.Κ. ) κατατάσσει την περιύβριση νεκρού στα εγκλήματα κατά της τιμής.
Άρθρο 3 6 5 .Προσβολή της μνήμης νεκρού. Όποιος προσβάλλει τη μνήμη νεκρού με βάναυση ή κακόβουλη εξύβριση ή με
συκοφαντική
δυσφήμηση
(άρθρ.
3 ) 6 τιμωρείται
3
με
φυλάκιση
μέχρι
έξι
μηνών.
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%C
E%BF/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99
%CE%9A%CE%91%CE%A3/tabid/432/language/el-GR/Default.aspx, τελευταία πρόσβαση στις 17/10/2015
2
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2885663.stm, τελευταία πρόσβαση στις 20/08/2015
3
Bowker J. The Cambridge Illustrated History of Religions. Cambridge. Cambridge Editions. 2002. Κεφάλαια 3 & 4.
1
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αυτό4.
«Αυτοί που έκτισαν εδώ από γρανίτη, που τοίχισαν μια αίθουσα στην πυραμίδα, που
δημιούργησαν το Ωραίο, σε αυτή την όμορφη δουλειά οι βωμοί τους είναι τόσο άδειοι
όσο οι βωμοί των κουρασμένων που πεθαίνουν στην όχθη της διώρυγας, χωρίς να
αφήσουν κανέναν και τίποτα πίσω τους»
Οι στίχοι του παραπάνω αρχαίου αυτού αιγυπτιακού ρητού αποκαλύπτουν τον
ανθρώπινο φόβο για την ιδέα του θανάτου, κάνοντας σαφές ότι οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι
ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξοι ως προς το μεγάλο ταξίδι της ψυχής, μετά από την
εγκατάλειψή του φθαρτού σώματος. Πράγματι, ο άνθρωπος, ανέκαθεν ενδιαφερόταν
για την τύχη του νεκρού συνανθρώπου του. Αναπτύχθηκαν λοιπόν, στο πέρασμα του
χρόνου, ποικίλες νεκρικές τελετουργίες και πρακτικές, εκπορευόμενες πρωτίστως
από την ανάγκη για την μετά θάνατον ελπίδα αλλά και από την πίστη ότι η ζωή δεν
τελειώνει όταν παύσουν οι ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου σώματος. Έτσι, σε όλη
τη διάρκεια της ιστορίας, ο άνθρωπος αναπτύσσει και τηρεί ευλαβικά διάφορες
ταφικές και νεκρικές πρακτικές προκειμένου να φροντίσει, να τιμήσει, να
προστατέψει ακόμη και να διατηρήσει το νεκρό σώμα5.
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να συζητήσει το ζήτημα της καύσης των νεκρών
και να προσδιορίσει τις κοινωνιολογικές, πολιτικές, θρησκευτικές αλλά και
επιστημονικές/ιατρικές αλληλεπιδράσεις του μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης
Βιοηθικής Επιστήμης.
Αρχικά, λοιπόν, θα περιγραφεί η ιστορική αναδρο μή της καύσης του νεκρού
σώματος, η οποία είναι εξίσου παλιό έθιμο με την ταφή και απαντάται σε όλους τους
αρχαίους πολιτισμούς 6. Η καύση των νεκρών χρησιμοποιούνταν επίσης σε ειδικές
περιπτώσεις προκειμένου να απομακρυνθούν γρήγορα τα νεκρά σώματα, όπως σε
νεκρούς πολέμων ή σε λοιμούς. Στους πολιτισμούς ωστόσο των Ινδιών και της Άπω
4

Lessa W., Vogt E. Reader in Comparative Religion. An anthropological approach. USA. Harper & Row Publishers. 1965.
Κεφάλαιο 1
5
http://lmrpcc.org.au/admin/wp-content/uploads/2011/07/Customs-Beliefs-Death-Dying.pdf, τελευταία πρόσβαση στις
14/06/2015
6
Για εκτενή βιβλιογραφία, βλέπε Κεφάλαιο 2, το οποίο συζητά αναλυτικά την ιστορική πορεία της αποτέφρωσης σε όλες τις
ιστορικές περιόδους. Παρατίθενται εδώ τρείς βιβλιογραφικές παραπομπές γενικού περιεχομένου:
http://www.ancient.eu/burial/, τελευταία πρόσβαση στις 02/06/2015
http://www.byfaith.co.uk/paul20057.htm, τελευταία πρόσβαση στις 03/06/2015
http://crematorium.eu/history_of_cremation.html, τελευταία πρόσβαση στις 02/06/2015
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Ανατολής η καύση ήταν και παραμένει ο κοινότερος τρόπος διαχείρισης του νεκρού
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, ενώ η καύση είναι γνωστή και σε ιθαγενείς φυλές
της Αμερικανικής Ηπείρου και της Αφρικής. Θα σχο λιαστεί η καύση των νεκρών
στην -μετέπειτα- εκχριστιανισμένη Ευρώπη όπου εφαρμοζόταν σπάνια και μόνο σε
περιπτώσεις πολλών νεκρών από πολέμους, λοιμούς και λιμούς, οι αλληλεπιδράσεις
της Εκκλησίας με το πολιτικό γίγνεσθαι προκειμένου να μην επιτραπεί η εξάπλωση
της, καθώς και η σύγχρονη δημοφιλία της σε όλον σχεδόν τον κόσμο, έχοντας συχνά
αποβάλλει τα θρησκευτικά της στοιχεία αφού αποτελεί μια επιλογή με χαμηλότερο
κόστος και ψυχολογική επιβάρυνση των συγγενών. Μέσα στο πλαίσιο της σχέσης
Εκκλησίας-Κράτους, θα συζητηθεί και η περίοδος της Μεσαιωνικής Ιεράς Εξέτασης,
η οποία έκαιγε μεν ζωντανούς και όχι νεκρούς (άρα δεν αποτέφρωνε), αλλά αποτελεί
ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρνητικής και ατιμωτικής χροιάς που είχε
προσδώσει στην φωτιά και την καύση η Χριστιανική Εκκλησία.
Θα γίνει ειδική μνεία στη σύγχρονη διαδικασία αποτέφρωσης, η οποία είναι πλέον
σχεδόν βιομηχανοποιημένη αλλά και στις κοινωνιολογικές, πολιτικές και οικονομικές
προεκτάσεις της αποτέφρωσης, οι οποίες θα αναλυθούν και μέσα από πολύ πρόσφατα
διεθνή στατιστικά δεδομένα 7 , που καταδεικνύουν τη δημοφιλία της. Η ίδρυση
μάλιστα, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αποτέφρωσης8 αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο για
τις διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο της καύσης των νεκρών. Ο οργανισμός
αυτός προωθεί την εφαρμογή κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη σύννομη
τέλεση της αποτέφρωσης, σε συνδυασμό με την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών
υγιεινής και την προστασία των χρηστών ηθών ώστε να μην προσβάλλεται το
αίσθημα της κοινής γνώμης.
Δεδομένου ότι στην Ελληνική βιβλιογραφία δεν απαντώνται καθόλου στατιστικά και
επιστημονικώς τεκμηριωμένα στοιχεία για την αποτέφρωση, η συζήτηση γύρω από
το θέμα περιορίζεται γύρω από τα θρησκευτικές αντιλήψεις και την τυχόν προσβολή
τους και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει –ή δεν πρέπει– να ενταχθεί η
αποτέφρωση. Για την κάλυψη αυτού του βιβλιογραφικού –αλλά και ουσιαστικού–
κενού, συζητούνται ειδικά και εκτενώς οι ιατρικές και οικολογικές προεκτάσεις της

7
8

Για σχετική βιβλιογραφία,βλέπε Κεφάλαιο 3.2
International Cremation Federation (ICF), βλέπε την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα: http://www.int-crem-fed.org/
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αποτέφρωσης9. Θα διερευνηθεί κατά πόσο οι εκπεμπόμενες οργανικές ουσίες και τα
βαρέα μέταλλα είναι επιβλαβή για τους ασχολούμενους με την αποτέφρωση αλλά και
για το άμεσο οικοσύστημα των κρεματορίων, καθώς αυτή είναι μια κλασική ένσταση
των διαφωνούντων με την αποτέφρωση. Επίσης, συζητείται η ενημέρωση και
εκπαίδευση του κοινού και της ιατρικής κοινότητας για το πώς μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η αποτέφρωση για την πρόληψη μολυσματικών νόσων (λόγω ταφής
πτωμάτων ασθενών με μολυσματικές νόσους) και θα διερευνηθεί η ιατρική χρήση και
βιοηθική

«χρησιμότητα»

της

αποτέφρωσης

ακρωτηριασμένων

μελών

του

ανθρώπινου σώματος και βρεφών. Τα δύο τελευταία ζητήματα έχουν ιδιαίτερη
σημασία καθώς εγείρουν προβληματισμούς γύρω από τη δημόσια υγεία αλλά και
θέματα ιατρικής δεοντολογίας και βιοηθικής. Η αποτέφρωση χρησιμοποιείται εδώ και
δεκαετίες για την καταστροφή υγειονομικού υλικού αλλά και πτωμάτων σε περιόδους
έξαρσης μολυσματικών νόσων, όπως π.χ. στην πρόσφατη επιδημία του ιού Ebola, και
σε πλήθος άλλων επιδημιών. Παρόλο που υπάρχουν εξειδικευμένα, αναλυτικά
πρωτόκολλα για τη διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων και πτωμάτων, οι κίνδυνοι
που ενέχει η διαδικασία είναι πολλοί αλλά παραδόξως δε σχετίζονται με τη
«μολυσματικότητα» των νεκρών σωμάτων. Ο βασικός προβληματισμός έγκειται στην
εν δυνάμει επικινδυνότητα της προκύπτουσας τέφρας, στο αν πρέπει να εναποτεθούν
τα απόβλητα της διαδικασίας στους ίδιους χώρους που καταλήγουν και τα κοινά
απόβλητα ή/και στο περιβάλλον και στο εάν η τέφρα των πτωμάτων μπορεί να
επιστραφεί στους συγγενείς. Παρόλη την έρευνα γύρω από το θέμα, δεν υπάρχει
ακόμη κάποιο κοινά αποδεκτό συμπέρασμα (consensus) για την εν δυνάμει
επικινδυνότητα

των

αποβλήτων.

Από

την

άλλη

πλευρά,

το

θέμα

των

ακρωτηριασμένων μελών και των νεκρών βρεφών είναι ακόμη πιο περίπλοκο, καθώς
εμπλέκεται το θέμα της δικαιοδοσίας. Σε ποιόν ανήκει δηλαδή ένα ακρωτηριασμένο
μέλος: στο νοσοκομείο ή στον ασθενή; Πολλοί ασθενείς, κυρίως δε όσοι πάσχουν
από χρόνιες νόσους, οι οποίες προκάλεσαν τον ακρωτηριασμό, επιθυμούν και
επιδιώκουν να παραλάβουν την τέφρα των ακρωτηριασμένων μελών τους και αυτό
οδηγεί σε νομικές, ακόμη και δικαστικές διαμάχες με τα νοσοκομεία, ιδίως σε χώρες
όπως οι Η.Π.Α. και η Μεγάλη Βρετανία, όπου η ευαισθητοποίηση γύρω από τα
δικαιώματα των ασθενών είναι πολύ αυξημένη.

9

Βλέπε βιβλιογραφία Κεφαλαίου 3.3
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρηθεί μια ταξινόμηση των προτερημάτων και των
μειονεκτημάτων της αποτέφρωσης, η οποία σε γενικές γραμμές:
•

Απαλλάσσει τις οικογένειες των νεκρών από την υποχρεωτική εκταφή της
σορού, τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί η θέα των οστών ή η ατελής
αποσύνθεσή της σορού.

•

Αποφεύγει τα έξοδα κατασκευής - συντήρησης τάφου.

•

Προλαβαίνει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος (γης και υδροφόρου
ορίζοντα) των νεκροταφείων τα περισσότερα εκ των οποίων είναι εντός του
οικιστικού ιστού των πόλεων και κορεσμένα.

Στην Ελλάδα, μετά την εξάπλωση του Χριστιανισμού το φαινόμενο της καύσης των
νεκρών άρχισε να εξαφανίζεται και θα συζητηθούν οι λόγοι, οι οποίοι προφανώς
σχετίζονται με την επικράτηση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ωστόσο,
όπως θα γίνει προφανές, οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα
με το έντονο μεταναστευτικό ρεύμα και την μετατόπιση της μεσοαστικής κοινωνίας
από την θρησκευτική ομοιογένεια και κατάνυξη στην «αδιαφορία» και την
απομάκρυνση από τα αυστηρά αιτήματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατέστησε
αναγκαία τη διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα προασπίζει τα
δικαιώματα των ημεδαπών αλλά και των αλλοδαπών.
Η νομοθετική κατοχύρωση της αποτέφρωσης συζητείται επίσης. Το Σύνταγμα
ουδέποτε απαγόρευσε expresis verbis την απο τέφρωση στην Ελλάδα. Όμως, η
νομοθεσία που ίσχυε μέχρι το 2006 δεν την επέτρεπε καθώς προέβλεπε μόνο την
ταφή εντός δημοτικών κοιμητηρίων.
Το ζήτημα της αποτέφρωσης προβλήθηκε πολύ έντονα μετά από επιστολή του τότε
Δημάρχου Αθηναίων Μιλτιάδη Έβερτ προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος (1987). Μετά από συγκρούσεις θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών
φορέων, η Ελληνική νομοθεσία εισήγαγε ρητά την καύση των νεκρών με τον νόμο
3448/2006 10ο οποίος αναφέρει ρητά ότι:
1. Επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι
θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν τη μετά θάνατον αποτέφρωση.
Νόμος 3448/2006 - ΦΕΚ 57/Α/15.3.2006, βλέπε Άρθρο 35:
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3448_15_03_06.htm
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2. Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή
αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή η αντίστοιχη
δήλωση των συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τέταρτο
βαθμό, κατά σειρά τάξεως. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συγγενών
που βρίσκονται στην ίδια τάξη, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον
εισαγγελέα, στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται ο νεκρός. Προκειμένου
για ανήλικα τέκνα, η δήλωση γίνεται και από τους δύο γονείς ή από εκείνον
που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά τα άρθρα 1510 επ. του Αστικού Κώδικα.
3. Η άδεια αποτέφρωσης χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου
λειτουργεί το Κέντρο, στο οποίο γίνεται η αποτέφρωση.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καθορίζονται οι χώροι δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, οι όροι
και ο έλεγχος λειτουργίας τους, καθώς και ειδικότερες προϋποθέσεις
αποτέφρωσης. Για τον καθορισμό των χώρων αποτέφρωσης νεκρών
απαιτείται γνώμη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Με κοινή απόφαση των
ανωτέρω Υπουργών ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και
ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.
Βέβαια, όπως θα φανεί αναλυτικά στην εργασία, το Ελληνικό κράτος δεν έχει
εναρμονιστεί ακόμη με τους ίδιους τους νόμους του, και έτσι δε διαθέτει κρεματόριο,
καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της χωροθέτησης, με αποτέλεσμα όσοι
επιθυμούν να αποτεφρωθούν να επιβαρύνουν τους συγγενείς με τη μεταφορά τους σε
χώρες όπως η Βουλγαρία.
Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις βιοηθικές προεκτάσεις της αποτέφρωσης ως
μεθόδου αποχωρισμού του νεκρού σώματος, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν
πρόκειται για μια διαδικασία που άπτεται συνταγματικών δικαιωμάτων11 και άρα θα
αναλυθεί το κατά πόσο η ευρύτερη έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας και της
διαφύλαξης της προσωπικότητάς περιλαμβάνουν το δικαίωμα στην αποτέφρωση.

11

Βλέπε Κεφάλαιο 4 για υποστηρηκτική βιβλιογραφία επί της νομοθετικής κατοχύρωσης της αποτέφρωσης
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Η θρησκευτική ελευθερία 12 αποτελεί ένα μείζον νομικό ζήτημα για την Ευρώπη
ιδιαίτερα μετά την πρωτοποριακή απόφαση του δικαστηρίου του Στρασβούργου
(25.5.1993 – Κοκκινάκης κατά Ελλάδος). Το Σύνταγμα σε αντίθεση με τις Διεθνείς
συμβάσεις που μιλούν για «ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας» δεν αναφέρει
ρητά την έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας αλλά μόνο τις δύο εκδηλώσεις της: την
ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως και την ελευθερία της λατρείας. Κατά το
άρθρο 13 του Συντάγματος καταρχήν «η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης
είναι απαραβίαστη». Εδώ περιλαμβάνεται το δικαίωμα να πρεσβεύει κανείς όποια
θρησκεία θέλει ή και να είναι άθρησκος ή άθεος. Επίσης περιλαμβάνει το δικαίωμα
να εκδηλώνει ή να μην εκδηλώνει κάποιος τις όποιες θρησκευτικές πεποιθήσεις του ή
την ανυπαρξία τους και φυσικά το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως
θρησκευτικών πεποιθήσεων με βάση την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της
ισότητα, Η θρησκευτική ελευθερία ως αμυντικό δικαίωμα στρέφεται τόσο κατά του
κράτους όσο και κατά των ιδιωτών. Η αντικειμενική συνταγματική αρχή της
ελευθερίας των θρησκειών διασφαλίζεται στο Σύνταγμα από την αρχή της
ανεξιθρησκίας, κατά την οποία κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη στην
διδασκαλία των δογμάτων της, στη κυκλοφορία των θρησκευτικών της πεποιθήσεων
στην άσκηση λατρείας, την ιεραποστολή κλπ.
Όπως προκύπτει, το ελληνικό κράτος διάκειται ευμενώς προς τη θρησκεία και
προστατεύει τη ζωή, την ελευθερία και την τιμή του ατόμου χωρίς διάκριση λόγω
θρησκευτικών πεποιθήσεων. Με άλλα λόγια, κάθε πολίτης δύναται να ακολουθεί
όποια θρησκευτική πεποίθηση επιθυμεί αρκεί αυτή να μην προσβάλει τα χρηστά ήθη
και τη δημό σια τάξη ή να μην απο τελο ύν αυτές λό γο απαλλαγής από υπο χρεώσεις
το υ ατό μο υ προ ς το κράτο ς. Το κατά πό σο η καύση των νεκρών ως μέθοδος
εξαφάνισης του πτώματος αποτελεί προσβολή των χρηστών ηθών θα αναλυθεί
εκτενώς γιατί αποτελεί την επίσημη θέση της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. Ωστόσο,
η αποτέφρωση αποτελεί πάγια πρακτική για ορισμένες θρησκείες (βλ. Ινδουισμός) ως
γενικότερη φιλοσοφική θεώρηση της μετά θάνατον ανθρώπινης υπόστασης. Κατά
συνέπεια, είναι μέρος του γενικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας υπό την
προερμηνευτική βάση του θετικού χαρακτήρα του δικαίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
θα γίνει μια γενική αναφορά στην αντιμετώπιση της αποτέφρωσης από τις
Βλέπε Κεφάλαιο 5 για βιβλιογραφική υποστήριξη της έννοιας της θρησκευτικής ελευθερίας και της συνταγματικής
κατοχύρωσης της
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βασικότερες θρησκείες με σκοπό να καταδειχθεί η σημασία που αποκτά η νομοθεσία
όταν εμπλέκεται με το τελετουργικό και τους κανόνες των θρησκειών.
Τέλος, θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί η επίσημη θέση της Ελληνικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας για την καύση των νεκρών13. Ο Χριστιανισμό ς ήταν ανέκαθεν υπέρ της
ολόσωμης ταφής των νεκρών και η Εκκλησία δεν δέχεται την καύση των σωμάτων
των νεκρών. Πέντε είναι οι σπουδαιότεροι λόγοι που επιβάλλουν στην Ορθόδοξη
Εκκλησία τον ενταφιασμό ως προτιμητέα μέθοδο:
α) η αποτέφρωση των νεκρών αποτέλεσε κατεξοχήν ειδωλολατρικό έθιμο και τμήμα
μιας προγενέστερης εθνικής παράδοσης, την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία επιδίωξε
να αποδοκιμάσει
β) το δό γμα της Αναστάσεως. Η Εκκλησία διδάσκει ό τι ο ι νεκρο ί θα αναστηθούν
κατά τη μέλλουσα κρίση και ότι η Ανάσταση αυτή θα είναι και σωματική
γ) το γεγονός του ενταφιασμού του Χριστού, που εξιστορείται στα ευαγγελικά
κείμενα, δεδομένου ότι την εποχή που ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, όλοι οι γύρω λαοί
συνήθιζαν εκτός από την ταφή και την καύση των νεκρών
δ) αναφορές στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη που εκδηλώνουν σαφή προτίμηση στον
ενταφιασμό των νεκρών. Στην Παλαιά Διαθήκη, η καύση των σωμάτων θεωρείται
συνέπεια εγκληματικής πράξης και αποτελεί ποινή, τιμωρία και ατίμωση. Είναι
ευρέως γνωστή η καύση των κατοίκων των Σοδόμων και των Γομόρρων και η μη
ταφή τους, όπου οφείλεται στην αμαρτία και αποτελεί παραδειγματισμό των
υπολοίπων Ισραηλιτών
ε) ο ενταφιασμός ως τμήμα της Ιεράς Παράδοσης έχει ισχύ νόμου για την Εκκλησία
(Μέγας Βασίλειος, Κανών 91ος) Οι Πατέρες της Εκκλησίας ισχυρίζονται ότι η
νεκρώσιμη ακολουθία, αναπτύσσει θεολογικά τη φυσική λύση του ανθρωπίνου
σώματος, το οποίο είναι φυσικό στη σύστασή του, έχοντας έρθει από το μη είναι στο
είναι, δηλαδή από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Επίσης, σύμφωνα με την Ορθόδοξη
πίστη, η ταφή προτιμάται από την καύση, γιατί είναι η πιο φιλική και αξιοπρεπής
αντιμετώπιση των σωμάτων των νεκρών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι το
ενταφιασμένο σώμα πρέπει να γίνεται αντικείμενο φροντίδας και προσευχών αλλά
και αφορμή για συνειδητοποίηση της ματαιότητας των εγκοσμίων απολαύσεων.
Το 2014 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, μετά τις αναθεωρήσεις που επέφεραν τα άρθρα 48
13

Βλέπε Κεφάλαιο 6.6 για υποστηρηκτική βιβλιογραφία

18

και 49 του Νόμου 4277/2014, εξέδωσε μια πολύ σαφή, αυστηρή και σκληρή
εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία δε δέχεται την αποτέφρωση και σε περίπτωση που
κάποιος έχει εκδηλώσει επιθυμία περί καύσης του σώματος του, θέτει αυτόματα
εαυτόν εκτός Ορθόδοξης Εκκλησίας και άρα δεν τελείται νεκρώσιμος ακολουθία και
Ιερό Μνημόσυνο μετά το θάνατό του14.
Συμπερασματικά, η αποτέφρωση των νεκρών είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα με
νομικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και επιστημονικές προεκτάσεις που άπτονται
θεμελιωδών ελευθεριών του ανθρώπου. Η μη ύπαρξη κατάλληλου νομοθετικού
πλαισίου που να επιτρέπει την καύση των νεκρών αποτελεί παραβίαση του άρθρου 13
και το υ άρθρου 5 του Συντάγματος. Ο νόμος πρέπει να ερμηνευτεί με πολύ μεγάλη
ευρύτητα και να λάβει υπόψιν του τόσο τις ιδιαιτερότητες μιας χώρας, όπως η
Ελλάδα, όπου οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους-πολιτών είναι δαιδαλώδεις (και συχνά
όχι συνταγματικά κατοχυρωμένες), όσο και τα διεθνή επιστημονικά στοιχεία που
στοιχειοθετούν συγκεκριμένους εν δυνάμει κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και
αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ταφή.

14

Βλέπε Παράρτημαγια το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου
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2. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΕΚΡΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η μελέτη της ιστο ρίας της απο τέφρωσης σε παγκό σμιο επίπεδο από τα προ ϊστο ρικά
χρόνια μέχρι και τις μέρες μας θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε την σημαντικότητα
και την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Οι αλληλεπιδράσεις με τα πολιτικά, κοινωνικά
και θρησκευτικά χαρακτηριστικά κάθε εποχής και κοινωνίας περιπλέκουν την
απόφαση για τη διαχείριση του νεκρού σώματος και δημιουργούν κατάλληλο
υπέδαφος για αντιπαραθέσεις και βιοηθικές ανησυχίες.
2.1 Αρχαιότητα
Η καύση των νεκρών απαντάται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια στην Κεντρική
Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής περιόδου εξαπλώνεται στη Βόρεια και
Κεντρική Ευρώπη, ενώ στις νοτιότερες περιοχές και τη Μέση Ανατολή διαδίδεται
πολύ αργότερα, περίπου το 1000 π.Χ. όταν εγκαθίστανται οι λαοί του Βορρά15 ή κατά
άλλους ερευνητές από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι αναζητούσαν έναν τρόπο να
κηδέψουν τους στρατιώτες τους όταν αυτοί σκοτώνονταν σε εχθρικό έδαφος 16 .
Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές το έθιμο της αποτέφρωσης «ταξίδεψε» με τους
νομαδικούς λαούς για τους οποίους αποτελούσε και ένα είδος πρακτικής συνήθειας
(καθώς τους έδινε τη δυνατότητα μετά την αποτέφρωση να μεταφέρουν μαζί τους την
τέφρα των προγόνων τους. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί ιστορικοί που αμφισβητούν αυτή
την άποψη καθώς θεωρούν ότι η αποτέφρωση είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε
να έχει αναπτυχθεί παράλληλα και ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές και από
διαφορετικούς λαούς17. Ένας άλλος λόγος για την δημοφιλία της αποτέφρωσης ήταν η
ύπαρξη επιδημιών. Κατά τη διάρκεια των πολέμων οι μάχες κρατούσαν για ημέρες ή
και εβδομάδες και οι νεκροί «σάπιζαν» από την παρατεταμένη αταφία. Η
προχωρημένη αποσύνθεση σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες καθιστούσε την
ταφή εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη και αύξανε τον κίνδυνο λοιμών. Έτσι,
πο λλές φο ρές η μο ναδική πρακτική και συνετή λύση ήταν η καύση των νεκρών
Τσαντήλας Ι. Εκκλησιαστική ταφή ή αποτέφρωση: ιστορική αναδρομή με θεολογικές, λειτουργικές, κανονικές, ψυχολογικές
και οικολογικές προεκτάσεις. Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλης, 2009. Σελ 30-35
16
Περιοδικό ΖΕΝΙΘ. Άρθρο περί καύσης των νεκρών:
https://zenithmag.wordpress.com/2013/09/17/%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%89%CE%BD/, τελευταία πρόσβαση στις 07/06/2015
17
Douglas
J.,
Mates
L.
Encyclopedia
of
Cremation
USA.
Ashgate
Publications,
2005.
https://www.ashgate.com/isbn/0754637735, τελευταία πρόσβαση στις 14/08/2015
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σωμάτων18.
Υπάρχο υν δείγματα καύσης των νεκρών ήδη από την επο χή το υ Χαλκο ύ στην
Ολλανδία, όπου τα καμένα οστά καλύπτονταν με ύφασμα, στη Γερμανία και την
Αγγλία, όπου τα οστά σκεπάζονταν με οστά ζώων αλλά και στην Ουγγαρία, τη Ρωσία,
την Ιβηρική χερσόνησο και αλλού 19 . Από το 2300-2100 π.Χ. έχουν βρεθεί τάφοι
καύσης στη Συρία και την Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη συγκεκριμένα, οι κάτοικοι
των σπηλαίων Γκέζερ, οι οποίοι δεν ήταν Σημίτες, καθώς οι τελευταίοι απεχθάνονταν
την αποτέφρωση, συνήθιζαν να καίνε τους νεκρούς τους καθόλη τη διάρκεια της
Νεολιθικής Εποχής (± 8.000-3.000 π.Χ.)20.
Βέβαια, πο λλές φο ρές η απο τέφρωση των νεκρών σωμάτων είχε τις ρίζες της σε
μαγικές, παγανιστικές δοξασίες, σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά εξαγνίζει και
απελευθερώνει την ψυχή. Αυτή η λογική απαντάται πολύ συχνά σε αρχαίους λαούς και
φυλές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής21. Οι ανθρωπολόγοι έχουν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι οι πρώτοι άνθρωποι θεωρούσαν την ψυχή ως μια μινιατούρα του
ανθρώπου που πέθαινε. Οι Χούρον (Huron), μια από τις παλαιότερες ιθαγενείς φυλές
της αμερικανικής ηπείρου, πίστευαν ότι η ψυχή έχει πόδια, χέρια, κεφάλι ακόμη και
κορμό και απελευθερωνόταν από το άτομο που την κρατούσε εγκλωβισμένη αμέσως
μετά το θάνατό του. Οι Νούτκα (Nootka), μια φυλή που εγκαταστάθηκε στο σημερινό
Βανκούβερ του Καναδά πίστευαν ότι η ψυχή είναι ένας μικροσκοπικός άνθρωπος που
ζει μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων και απελευθερώνεται μόλις το σώμα παραδοθεί
στο θάνατο22. Πολλοί ιθαγενείς στο Περού, τη Βραζιλία23 και άλλες νοτιοαμερικανικές
χώρες θεωρούσαν (και πολλοί εξακολουθούν) την ψυχή ένα είδος οντότητας που
μοιάζει με πουλί, το οποίο μπορεί να εγκαταλείπει το σώμα κατά βούληση όταν ο
άνθρωπος κοιμάται. Όταν η ψυχή επιστρέφει, ο άνθρωπος ξυπνά και αν για κάποιο
λόγο η ψυχή αμελήσει να επιστρέψει, τότε, το σώμα ξεκινά το μεγάλο ταξίδι του
θανάτου. Η δημοφιλία αυτών των απόψεων ώθησε τις ιθαγενείς φυλές αλλά αργότερα
Άρθρο με τίτλο: «Ο Θάνατος ως θέαμα: Απο τους άταφους νεκρούς στις αυτοκρατορικές κηδείες». Δαθέσιμο στηνιστοσελίδα:
http://www.aetos-apokalypsis.com/2014/07/o-thanatos-san-theama.html, τελευταία πρόσβαση στις 07/06/2015
19
Bradley R. Death and the regeneration of life: a new interpretation of house urns in Northern Europe. Antiquity. 2002; 76:372377
20
Rebay-Salisbury K. Cremations: Fragmented bodies in the Bronze and iron ages:
https://www.academia.edu/563182/Cremations_Fragmented_Bodies_in_the_Bronze_and_Iron_Ages
21
Duncan W., Balkansky A., Crawford K., Lapham H., Meissner N. Human cremation in Mexico 3,000 years ago. PNAS. 2008;
105(14): 5315–5320
22
https://www.academia.edu/959576/Latin_America. Η τελική μορφή του άρθρου του L. Mates δημοσιεύθηκε και
περιλαμβάνεται στο «Encyclopedia of Cremation”, σελ. 292-298 (βλέπε παραπομπή 17)
23
http://www.unexplainedstuff.com/Superstitions-Strange-Customs-Taboos-and-Urban-Legends/Strange-Customs-and-TaboosBurials-and-funerals.html, τελευταία πρόσβαση στις 07/06/2015
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και το υς λαο ύς πο υ εγκαταστάθηκαν σε αυτές στις περιοχές να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε η περιπλανώμενη ψυχή να μην μπορεί να βρει το νεκρό σώμα
όταν και εάν επιστρέψει και μέσα σε αυτό το πλαίσιο άνθησε η αποτέφρωση των
νεκρών προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο φόβος για τα «φαντάσματα» και τους
«νεκρούς

που

ξαναζωντανεύουν»

όταν

έχουν

αφήσει

μια

μισοτελειωμένη

εκκρεμότητα. Οι Τζουμάνα, μια φυλή του Αμαζονίου πίστευε ότι η ψυχή εδράζει στα
οστά και για αυτό τα έκαιγαν και έπιναν τη σκόνη τους ώστε ο νεκρός να μπορέσει να
ξαναζήσει μέσα από εκείνους24.
Αντίστοιχες παραδόσεις συναντώνται και στην Αφρική 25 . Στη Γαλλική Γουιάνα
έκαιγαν τον νεκρό για να μπορέσει η ψυχή του να πετάξει στον ουρανό με τη βοήθεια
του καπνού Οι Αρχαίοι Τατάροι έκαιγαν τα λείψανα των νεκρών και ανακάτευαν τη
στάχτη με το φαγητό τους, ενώ η φυλή Τουαρέγκ φύλαγε τη στάχτη των νεκρών της
για τον ίδιο λόγο. Οι φυλές που κατοικούσαν γύρω από τη λίμνη Ταγκανίκα στην
Κεντρική Αφρική πίστευαν ότι ένα-δυο μήνες μετά την ταφή ο νεκρός ζωντάνευε και
βασάνιζε ή σκότωνε ένα συγγενή του. Για να γλυτώσουν από τον κίνδυνο, ξέθαβαν
τους νεκρούς τους και αποτέφρωναν τα οστά τους.
Αντίστοιχα στην Ταϊλάνδη συνήθιζαν να καίνε ορισμένες κατηγορίες νεκρών, π.χ.
όσους πέθαιναν από μολυσματικές νόσους (ευλογιά), όσες γυναίκες πέθαιναν στη
γέννα και όσους αυτοκτονούσαν γιατίθεωρούνταν επικίνδυνοι26.
Η ιστορία της αποτέφρωσης είναι πολύ παλιά και εντός του Ελλαδικού χώρου όπου
ήδη από το 1200 π.Χ. και μέχρι το 100 μ.Χ. περίπου, η αποτέφρωση ήταν εξαιρετικά
δημοφιλής και σε πολλά νεκροταφεία, όπως π.χ. αυτό του Κεραμικού έχουν βρεθεί
πολλές τεφροδόχοι και λάρνακες (Εικ. 1). Συναντώνται αναφορές ότι οι Κείοι έκαιγαν
τους νεκρούς τους και σκόρπιζαν την τέφρα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ουσιαστικά, γίνεται
δεκτό ότι η καύση των νεκρών εμφανίστηκε στον Ελλαδικό χώρο με την κάθοδο των
Δωριέων27. Στη μυθολογία βλέπουμε τη Δήμητρα να καίει τον Δημοφώντα και να τον
κάνει αθάνατο καθώς η φωτιά απελευθερώνει όλα τα αθάνατα στοιχεία του.
24

Prothero S. Purified by Fire: A History of Cremation in America. Berkeley. University of California Press.2001
Davies D.J. Theologies of Disposal. Book Chapter. Interpreting Death: Christian Theology and Pastoral Practice by Jupp P.,
Rogers T. London. Cassell Εditions. 1997
26
http://www.buddhanet.net/bfuneral.htm, τελευταία πρόσβαση στις 07/06/2015
27
Τσαντήλας Ι. Εκκλησιαστική ταφή ή αποτέφρωση: ιστορική αναδρομή με θεολογικές, λειτουργικές, κανονικές, ψυχολογικές
και οικολογικές προεκτάσεις. Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλης, 2009. Σελ 34-45
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Παρομοίως, η Θέτιδα καίει τα παιδιά της και ο Περεγρίνος καίγεται στην Ολυμπία
υποσχόμενος στους ανθρώπους ότι με αυτό τον τρόπο θα μετατραπεί σε αγαθό πνεύμα
που τους προστατεύει από τους κινδύνους της νύχτας. Χαρακτηριστικό εύρημα καύσης
νεκρών αποτελεί ο τύμβος της Χαιρώνειας, ενώ στο Νυδρί της Λευκάδας έχο υν
εντοπιστεί δείγματα καύσης 28 . Τον 9ο π. Χ. αιώνα η καύση είναι ο απο κλειστικό ς
τρόπος διαχείρισης νεκρών σωμάτων στον Ελλαδικό χώρο ενώ τον 8ο αιώνα το
ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 30%.

Εικόνα 1: Μεγάλος κρατήρας από το νεκροταφείο του Διπύλου (ύψος 1,24 μ., περί το
750 π.Χ.) με εκφορά νεκρού και πομπή αρμάτων
Ο Όμηρος 29 περιγράφει πολλές περιπτώσεις καύσης των νεκρών, όπως αυτές του
http://www.e-zine.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=210, τελευταία πρόσβαση στις 09/06/2015
Musgrave Ξ. Dust and Damn'd Oblivion: A Study of Cremation in Ancient Greece. The Annual of the British School at
Athens. 1990; 85: 271-299. Διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα:
http://www.jstor.org/stable/30102851?seq=1#page_scan_tab_contents, τελευταία πρόσβαση στις 10/06/2015
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Πάτροκλου, του Αχιλλέα και του Έκτορα. Παρουσιάζει δε τον Νέστορα να προτρέπει
τους Αχαιούς να αποτεφρώνουν τους νεκρούς τους ώστε η ψυχή να απελευθερωθεί και
να μην μπορεί να επιστρέψει στον κόσμο των ζωντανών. Βέβαια, τα αρχαιολογικά
ευρήματα δεν υποστηρίζουν τη δημοφιλία της αποτέφρωσης, όπως την παρουσιάζει ο
Όμηρος και λογικά χρειάστηκαν μερικοί αιώνες προκειμένου να μετατραπεί η
αποτέφρωση σε κοινή πρακτική, αλλά ο Ηρόδοτος την παρουσιάζει στο Γ’ Βιβλίο του
ως ένα από λυτα κυρίαρχο έθιμο 30 . Ο Θουκυδίδης αναφέρεται συχνά σε καύσεις
νεκρών Αθηναίων, ενώ είναι γνωστό πως ο νομοθέτης Σόλωνας είχε ζητήσει ο ίδιος να
καεί και να διασκορπιστεί η τέφρα του στη θάλασσα. Ο Πλούταρχος καταγράφει με τη
σειρά του πολλές καύσεις αντρών με χαρακτηριστικότερη αυτή του Πύρρου, του
βασιλιά της Ηπείρου. Πολύ αργότερα, στα ευρήματα των τάφων της Βεργίνας,
βρέθηκε η τέφρα του Φίλιππου του Β’ μαζί με τα κόκκαλα του στη χρυσή τεφροδόχο
λάρνακα (Εικ. 2), η οποία κοσμούσε το οκτάκτινο αστέρι-σύμβολο της δυναστείας των
Μακεδόνων. Είναι επίσης γνωστή η καύση του Ευμενίου, ενός πολύ σημαντικού
στρατιωτικού του Μ. Αλεξάνδρου31.

Εικόνα 2: Η χρυσή τεφροδόχος λάρνακα του Φιλίππου Β’ στο Αρχαιολογικό Μουσείο
της Βεργίνας
Άρθρο για τηνκαύση των νεκρών στηνιστοσελίδα της «Νέας Ακρόπολης», ενόςδιεθνούς Πολιτιστικού καιΦιλοσοφικού
οργανισμού με σκοπό τηνπροώθηση ιδεωδών παγκόσμιας αδελφοσύνης: http://www.nea-acropoli.gr/online-arthra/40-sygxronaproblimata/178-kaysi-ton-nekron, τελευταία πρόσβαση στις 10/06/2015
31
Musgrave J.H. Cremation in Ancient Macedonia. Θεσσαλονίκη. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσων του Αίμου.1998
30
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Οι Ρωμαίοι φέρονται να υιοθέτησαν την αποτέφρωση από τους Αρχαίους Έλληνες
περίπου το 600 π.Χ. Η μέθοδος μάλιστα ήταν τόσο δημοφιλής ώστε τον 5ο π.Χ. αιώνα
εκδόθηκε ειδικό διάταγμα, το οποίο απαγόρευε την καύση των νεκρών εντός πόλεων.
Σώζονται διακοσμημένες τεφροδόχοι αυτής της περιόδου, οι οποίες είναι εξαιρετικά
καλαίσθητες και αποδεικνύουν το πόσο διαδεδομένη ήταν η αποτέφρωση κατά τους
πρώιμους

αυτοκρατορικούς

χρόνους

στην

Αρχαία

Ρώμη.

Οι

τεφροδόχοι

τοποθετούνταν σε ειδικά ταφικά μνημεία, γνωστά ως columbaria (Εικ. 3) 32 . Η
αποτέφρωση φαίνεται πως επικρατεί απόλυτα μέχρι την εξάπλωση του Χριστιανισμού,
οπότε και αρχίζουν να αλλάζουν τα ταφικά έθιμα και να κυριαρχεί η ολόσωμη ταφή
των νεκρών. Η ολοκληρωτική αποδοχή του Χριστιανισμού μετά τον 4ο μ.Χ. αιώνα
οδηγεί στην εξαφάνιση της αποτέφρωσης και το διάταγμα του αυτοκράτορα
Θεοδόσιου, το 381μ.Χ., για την ανακήρυξη του Χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία
της αυτοκρατορίας, ουσιαστικά υπήρξε η «ταφόπλακα» του εθίμου της καύσης των
νεκρών33.

Εικόνα 3: Το δεύτερο μεγαλύτερο ταφικό μνημείο (columbarium) στην περιοχή Vigna
Codini, Ιταλία
32
Κεφάλαιο του Nock Α. για την ταφή και την αποτέφρωση των νεκρών κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
(Cremation and Burial in the Roman Empire): http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic185682.files/NockCremation.pdf,
τελευταία πρόσβαση στις 10/06/2015
33
http://byzantin-history.blogspot.gr/2009/10/blog-post.html, τελευταία πρόσβαση στις 10/06/2015
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2.2 Παλαιά και Καινή Διαθήκη
Για τους Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης, η καύση των νεκρών απαγορεύονταν
αυστηρά και θεωρούνταν ειδωλολατρική πράξη. Έθαβαν τους νεκρούς τους σύμφωνα
νόμους του Μωυσή 34 . Μάλιστα, ήταν τέτοια η απέχθεια τους για την καύση των
νεκρών που την χρησιμοποιούσαν ως εξευτελιστική τιμωρία μετά τη διάπραξη
ειδεχθών εγκλημάτων35.
Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης που καταδεικνύουν την
απέχθεια των Ισραηλιτών για την καύση των νεκρών. Στο Λευιτικό (20:14) βρίσκουμε
την απειλή: «Και εάν τις λάβη γυναίκα και την μητέρα αυτής, είναι ανομία·εν πυρί
θέλουσι καυθή, αυτός και αυταί, και δεν θέλει είσθαι ανομία μεταξύ σας». Άλλο
χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι το χωρίο του Άμως (2,1-2), στο οποίο ο Θεός είναι
αποφασισμένος να καταστρέψει τους Μωαβίτες με φωτιά γιατί έκαψαν τα οστά του
βασιλιά της Εδώμ, μια πράξη εξαιρετικά ατιμωτική: «Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν
ἀσεβείαις Μωὰβ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ᾿ ὧν
κατέκαυσαν τὰ ὀστᾶ βασιλέως τῆς Ἰδουμαίας εἰς κονίαν καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς Μωάβ,
καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια τῶν πόλεων αὐτῆς, καὶ ἀποθανεῖται ἐν ἀδυναμίᾳ Μωὰβ μετὰ
κραυγῆς καὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος». Η τιμή και η σημασία του ανθρώπινου σώματος
στην Παλαιά Διαθήκη καταδεικνύεται και στη συμβολική διήγηση των «Αγίων Τριών
Παίδων των εν τη Καμίνω βληθέντων», όπου η μεγάλη φωτιά δεν κατάφερε να
κατακαύσει τα σώματα τους, ούτε καν στα ρούχα τους, ενώ αντίθετα έκαψε τα δεσμά
τους: «Καὶ οὐ διέλιπον οἱ ἐμβάλλοντες αὐτοὺς ὑπηρέται τοῦ βασιλέως καίοντες τὴν
κάμινον νάφθαν καὶ πίσσαν καὶ στυππίον καὶ κληματίδα. καὶ διεχεῖτο ἡ φλὸξ ἐπάνω τῆς
καμίνου ἐπὶ πήχεις τεσσαρακονταεννέα. καὶ διώδευσε καὶ ἐνεπύρισεν οὕς εὗρε περὶ τὴν
κάμινον τῶν Χαλδαίων. ὁ δὲ ἄγγελος Κυρίου συγκατέβη ἅμα τοῖς περὶ τὸν ᾿Αζαρίαν εἰς
τὴν κάμινον καὶ ἐξετίναξε τὴν φλόγα τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς καμίνου καὶ ἐποίησε τὸ μέσον τῆς
καμίνου ὡς πνεῦμα δρόσου διασυρίζον, καὶ οὐχ ἥψατο αὐτῶν τὸ καθόλου τὸ πῦρ καὶ οὐκ
ἐλύπησεν οὐδὲ παρηνώχλησεν αὐτοῖς» (Δανιήλ 3, 22-26).
Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει κάποια ειδική αναφορά για την καύση των νεκρών,
είτε υποστηρικτική, είτε αρνητική καθώς η ταφή των νεκρών σωμάτων θεωρούνταν
Τσαντήλας Ι. Εκκλησιαστική ταφή ή αποτέφρωση: ιστορική αναδρομή με θεολογικές, λειτουργικές, κανονικές, ψυχολογικές
και οικολογικές προεκτάσεις. Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλης, 2009. Σελ 46-52
35
Άρθρο του Μαντζαρίδη Γ. με θέμα: Η καύση των νεκρών από την άποψη της χριστιανικής ανθρωπολογίας και ηθικής στην
ιστοσελίδα: http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/tafi_i_kaysi_mantzaridis.html, τελευταία πρόσβαση στις 03/07/2015
34
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αυτονόητη για τους Χριστιανούς και αποτελούσε κοινό τόπο μαζί με τα Μυστήρια της
Βάπτισης, του Γάμου και της θείας Ευχαριστίας36.
2.3 Χριστιανική Εποχή- Βυζάντιο -Μεσαίωνας
Η χριστιανική βιβλιογραφία37 είναι γεμάτη από αναφορές για καύσεις χριστιανών αλλά
και για σχετικά «θαύματα» καθώς είναι πολύ συχνό το φαινόμενο ένας «Μάρτυρας
Χριστιανός» να ρίχνεται στην πυρά για να καεί ζωντανός αλλά εκείνος να επιβιώνει
και η σάρκα του να αναβλύζει μυρωδιά λουλουδιών. Με αυτόν τον τρόπο οι
Χριστιανοί δήλωναν το σεβασμό τους για το σώμα ακόμη και μετά το θάνατο τους. τον
12ο μ.Χ. αιώνα. Ίσως αυτός να είναι και ο πιο σημαντικός λόγος στροφής προς την
ταφή ώστε να εκφράσουν την αντίθεση τους στις πρακτικές των «εθνικών»38.
Σταδιακά, οι βορειότεροι λαοί (Σλάβοι, Κέλτες) αρχίζουν να ασπάζονται τον
Χριστιανισμό και μια γενικότερη τάση αποδοχής της μεταθανάτιας ζωής ως ένα
γεγονός πιο ήπιο και αποδεκτό. Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία, ιδιαίτερα κατά την
περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προσπαθούσε με κάθε τρόπο και τέχνασμα να
αποτρέψει την καύση λειψάνων με σκοπό να εξαλειφθούν όλες οι προ- και αντίχριστιανικές

συνήθειες.

Ωστόσο,

κατά

τη

διάρκεια

της

Εικονομαχίας,

πραγματοποιήθηκε συστηματική και εκτεταμένη καταστροφή τάφων και καύση –ιερών
κυρίως- λειψάνων σε μια προσπάθεια επικράτησης της εικονοκλαστικής τάσης.39.
Στο Βυζάντιο, η καύση των νεκρών ήταν εκτός των αποδεκτών ηθών και αποτελούσε
μια αποτρόπαιη, καταδικαστέα πράξη, η οποία συνήθως εξυπηρετούσε πολιτικά
συμφέροντα ή θρησκευτικό φανατισμό. Ειδικά το τελευταίο απαντάται πολύ έντονα
και στη Μεσαιωνική Δυτική Ευρώπη, όπου η Καθολική Εκκλησία, με όργανο την Ιερά
Εξέταση οργάνωνε δημόσιες ψευτο-δίκες, καταδίκαζε ως μάγους ή αιρετικούς τους μη
αρεστούς και διέταζε τον θάνατο τους στην πυρά ως παραδειγματισμό για τον λαό

α) http://www.obkd.de/Texte/BegraebnisoderFeuerbestattung-gr.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 14/06/2015
β)Άρθρο του Αντωνόπουλου Κ. με θέμα: «Ταφή ήκαύση των νεκρών κατά την Καινή Διαθήκη;»,
http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={C3957BD4-E650-47C2-94AD-4EE251D77991}, τελευταία πρόσβαση
στις 19/06/2015
37
Poulou N. Burial practices in Byzantine Greece: archaeological evidence and methodological problems for its interpretation:
https://www.academia.edu/4624003/Burial_practices_in_Byzantine_Greece_archaeological_evidence_and_methodological_prob
lems_for_its_interpretation, τελευταία πρόσβαση στις 18/08/2015
38
α)http://www.e-istoria.com/164.html, τελευταίαπρόσβαση στις 15/06/2015
β)http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=ypomeleti&id=8&sub=218&lang=gr&level=2, τελευταία πρόσβαση στις
15/06/2015
39
Τσαντήλας Ι. Εκκλησιαστική ταφή ή αποτέφρωση: ιστορική αναδρομή με θεολογικές, λειτουργικές, κανονικές, ψυχολογικές
και οικολογικές προεκτάσεις. Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλης, 2009. Σελ 54-66
36
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αλλά και ως μέσο εξάλειψης του «κακού» που είχαν μέσα τους οι «ένοχοι»40.
Οι απαρχές του ιστορικού φαινομένου της Ιεράς Εξέτασης (Inquisitio sacra) 41
εντοπίζονται στον 12ο αιώνα, όταν άρχισαν να πληθαίνουν οι περιπτώσεις
αμφισβήτησης της επίσημης Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το 1184 μ.Χ. ο πάπας
Λούκιος Β΄ εκδίδει εγκύκλιο, με την οποία υποχρεώνονται οι Επίσκοποι να αναθέτουν
σε έμπιστους ανθρώπους του ποιμνίου τους την αποστολή να ανακαλύπτουν
«αιρετικούς» και να τους προσάγουν στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Η αποστολή
αυτή θα ανατεθεί αργότερα (το 1227 μ.Χ.) από τον πάπα Γρηγόριο Θ΄ στα μέλη των
μοναχικών ταγμάτων των φραγκισκανών, αλλά ιδιαίτερα, των δομινικανών. Ο πάπας
Ιννοκέντιος ο Δ’ νομιμοποιεί το1252 τα σωματικά βασανιστήρια ως μέθοδο
απόσπασης ομολογίας. Η πρώτη καταδίκη για μαγεία θα απαγγελθεί το 1264 μ.Χ.
Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς

42

, ο αριθμός των προσώπων που

καταδικάστηκαν, από τον 15ο ως το 18ο αιώνα, σε δια πυράς θάνατο σαν μάγοι
(κυρίως γυναίκες) ανέρχεται σε περίπου 60.000-80.000 ανθρώπους (Εικ. 4). Μια
ιδιαίτερη έξαρση του φαινομένου παρατηρείται στην Ισπανία τον 15ο και 16ο αιώνα,
όπου ή Ιερά Εξέταση, ως κρατικός θεσμός, υπηρέτησε σθεναρά τις σκοπιμότητες της
κοσμικής εξουσίας. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να συγκρατήσουμε.

Βλέπε παραπομπή 37
Οι μέθοδοι της Ιεράς Εξέτασης: http://www.egolpion.com/iera_exetasi.el.aspx, τελευταία πρόσβαση στις 12/06/2015
Κάψιμο των αιρετικών στο όνομα του θεού: http://oodegr.co/oode/papismos/I.Eksetasis1.htm, τελευταία πρόσβαση στις
12/06/2015
40
41
42
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Εικόνα 4: Η Ισπανική Ιερά Εξέταση καίει αιρετικούς στο Άμστερνταμ, 1571
Η καύση των νεκρών (αλλά και των ζωντανών) χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά από την
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως μέσο εκφοβισμού και εξευτελισμού των διαφωνούντων
ή/και των αιρετικών. Οι διδαχές περί σεβασμού του νεκρού σώματος και ανάστασης
των νεκρών μπήκαν πολλές φορές σε δεύτερη μοίρα προκειμένου η Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία να συνεργαστεί, να υπηρετήσει και να επωφεληθεί από το Κοσμικό Κράτος.
2.4 Αναγέννηση- Διαφωτισμός και Νεότερη Ιστορία
Το θέμα της καύσης των νεκρών παίρνει μια νέα τροπή υπό την επίδραση του
Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και σιγά-σιγά οι κοινωνίες γίνονται πιο δεκτικές στην ιδέα.
Η επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης είναι καταλυτική καθώς οι επαναστάτες μέσω
της επιλογής τους να αποτεφρωθούν, ουσιαστικά αποκήρυτταν τον

43

Σε πρακτικό

επίπεδο ό μως, η απο τέφρωση επιβλήθηκε στη Δυτική Ευρώπη για λό γο υς δημό σιας
α)Τσαντήλας Ι. Εκκλησιαστική ταφή ή αποτέφρωση: ιστορική αναδρομή με θεολογικές, λειτουργικές, κανονικές, ψυχολογικές
και οικολογικές προεκτάσεις. Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλης, 2009. Σελ 129-142
β) Lepage J. Kindled Spirits: Cremation and Urn Burial in Renaissance Literature. Journal of English Literary Renaissance.
1998; 28(1): 3-17
43

29

υγιεινής. Ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα (περί το 1620), η Γαλλική Αστυνομία είχε
εκδόσει ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να αποτραπούν λοιμώδεις
επιδημίες λόγω της υπερ-πληρότητας των νεκροταφείων, τα οποία εκείνη την περίοδο
βρίσκονταν μέσα στις αυλές των εκκλησιών. Σχεδόν 100 χρόνια αργότερα (1737)
διατάζει την πρώτη επιστημονικά τεκμηριωμένη πραγματογνωμοσύνη για τα
νεκρο ατ φεία, η ο πο αί ανο γει
ί μια μακρά συζήτηση γύρω από τα ενδεχό μενα
προβλήματα υγείας που μπορεί να προκαλεί η συνύπαρξη ζωντανών με τους νεκρούς44.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφονται όλα τα προβλήματα που ακόμη και σήμερα
ανακύπτουν από την ύπαρξη νεκροταφείων εντός πόλεων (μόλυνση υδάτων,
αναθυμιάσεις, λοιμώδη νοσήματα.
Το 1763 το Γαλλικό Κοινοβούλιο επηρεασμένο από τα επιστημονικά ευρήματα και τις
ιδέες του Διαφωτισμού, που επιτάσσουν το διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας
αποφασίζει να μετατρέψει όλα τα νεκροταφεία σε δημόσιους (και όχι θρησκευτικούς)
χώρους και κλείνει όλα τα νεκροταφεία που βρίσκονταν εντός του Παρισιού45. Επίσης,
επιχειρεί να αποδομήσει τη σημαντικότητα της τελετής της κηδείας και του νεκρού
σώματος. Όπως είναι αναμενόμενο, η διαμάχη για τα νεκροταφεία υπήρξε εντοοτατη
και διήρκησε ουσιαστικά μέχρι το 1905,οπότε και διαχωρήστηκε επισήμως η Εκκλησία
απο το Κράτος με το νόνο του Combes. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι η
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ανταπάντησε με άκρατο ορθολογισμό και βάσει
επιστημονικών στοιχείων, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για την εποχή. Η Γαλλική
Επανάσταση που εκείνη την εποχή γιγαντώνεται, έρχεται να ενισχύσει την
αμφισβήτηση και το 1796 ο Cambry, τότε διοικητής του νομού του Σηκουάνα, ξεκινά
έναν αγώνα υπέρ της αποτέφρωσης των νεκρών. Οι αντιδράσεις είναι και πάλι σφοδρές
και η Γαλλική Ακαδημία προκηρύσσει το 1801 διαγωνισμό για να επιλεγούν το
καταλληλότερο τελετουργικό για κηδεία και τα καταλληλότερα μέρη για ταφές νεκρών
σωμάτων. Όλη αυτή η συζήτηση άφησε πίσω μια σπουδαία παρακαταθήκη σχετικά με
το σχεδιασμό, την χωροταξία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τάφων ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές και ιατρικές επιπλοκές που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν 46 . Μάλιστα, οι μελέτες ήταν τόσο λεπτομερείς και εμπεριστατωμένες
που κατάφεραν να επιτρέψουν στην ταφή να κυριαρχήσει, δίνοντας στα νεκροταφεία
τη σημερινή τους μορφή.
http://www.acjura.eu/Histoire/AchjHistoireCrema.html, τελευταία πρόσβαση στις 13/06/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9christianisation_%28R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise%29, τελευταία πρόσβαση
στις 13/06/2015
46
http://histoiresdedidymus.com/lurne-ou-le-cercueil-petite-histoire-de-la-cremation-dans-la-joie-et-la-bonne-humeur, τελευταία
πρόσβαση στις 13/06/2015
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Η αποτέφρωση όμως δεν έχασε ποτέ τους «οπαδούς» της ανάμεσα στους
διανοούμενους. Το 1823 αποτεφρώθηκε κατ’ επιλογήν του ο σπουδαίος Άγγλος
ποιητής Selley, ενώ το 1849 ο καθηγητής Grimm παρουσιάζει στην Ακαδημία των
Επιστημών του Βερολίνου τα πλεονεκτήματα του Βερολίνου και εφτά χρόνια
αργότερα (1856), η Γερμανική κυβέρνηση ψηφίζει νόμο που δίνει το δικαίωμα
επιλογής μεταξύ των δύο τρόπων διαχείρισης ενός νεκρού σώματος. Το 1867 η
αποτέφρωση συζητείται σε διεθνές ιατρικό συνέδριο στη Φλωρεντία και το θέμα
αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές για την διεθνή ιατρική κοινότητα. Το 1873 ο
Ιταλός καθηγητής Brunetti κατασκευάζει στη Δρέσδη και παρουσιάζει στην
Παγκόσμια Έκθεση της Βιέννης τον πρώτο κλίβανο αποτέφρωσης 47 . Ένα χρόνο
αργότερα, υπό την επήρεια της γνώμης πολλών επιστημόνων ότι η αποτέφρωση είναι
μια άρτια υγειονομική και οικονομική λύση έναντι της ταφής, το δημοτικό συμβούλιο
του Μιλάνου αποφασίζει την επίσημη εφαρμογή της αποτέφρωσης. Το 1874 o γιατρός
της Βασίλισσας Βικτωρίας Sir Ηenry Thompson δημοσιεύει το βιβλίο «Cremation: The
Treatment of the Body After Death» και ιδρύει στην Αγγλία τον πρώτο Οργανισμό
Αποτέφρωσης με την ονομασία «Η κοινωνία της καύσης των νεκρών». Ακριβώς 10
χρόνια αργότερα, το Βρετανικό Δικαστήριο νομιμοποιεί την αποτέφρωση και με τη
σημαντική βοήθεια και υποστήριξη της Προτεσταντικής Εκκλησίας, επεκτείνει τη
δράση της στις Η.Π.Α. και κατασκευάζει το πρώτο αμερικανικό αποτεφρωτήριο στην
Ουάσιγκτον (1876) 48 . Το Δεκέμβριο του 1878 λειτούργησε στην πόλη Γκόθα της
Γερμανίας, το πρώτο αποτεφρωτήριο της χώρας. Το 1887 ψηφίζεται και στη Γαλλία
νόμος που επιτρέπει την αποτέφρωση και αρχίζει άμεσα η κατασκευή κλιβάνων σε όλη
τη χώρα. Η αποτέφρωση γνωρίζει μεγάλη άνθιση. To 1894 οργανώνεται διεθνές
συνέδριο στη Βουδαπέστη και το 1897 στη Μόσχα και τα συμπεράσματα είναι κοινά:
Η αποτέφρωση είναι υγειονομικό μέτρο και, εκτός των άλλων περιπτώσεων, πρέπει να
εφαρμόζεται αποκλειστικά σε άτομα που πάσχουν από μολυσματικές νόσους. Το 1913
ο Σύλλογος Αποτέφρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών (Cremation Society of
America)

49

διέθετε 52 αποτεφρωτήρια με περίπου 10.000 καταγεγραμμένες

αποτεφρώσεις. Το 1937 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Εταιρεία Αποτέφρωσης
(ICF)50, ένας μη κερδο σκο πικό ς ο ργανισμό ς με σκο πό την προ ώθηση της ασφαλούς
http://crematorium.eu/history_of_cremation-4.html, τελευταία πρόσβαση στις 13/06/2015
Eπίσημη ιστοσελίδα της Βρετανικής Εταιρείας Αποτέφρωσης: http://www.cremation.org.uk, τελευταία πρόσβαση στις
14/08/2015
49
Επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας Αποτέφρωσης Βορείου Αμερικής: http://www.cremationassociation.org/, τελευταία
πρόσβαση στις 14/08/2015
50
Επίσημη ιστοσελίδα Διεθνούς Εταιρείας Αποτέφρωσης: http://www.int-crem-fed.org/, τελευταία πρόσβαση στις 14/08/2015
47
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και επιστημονικά ελεγμένης αποτέφρωσης. Δυστυχώς όμως, κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, η αποτέφρωση συνδέεται με ότι πιο φρικτό και απάνθρωπο έχει
να επιδείξει η σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία: τη γενοκτονία εκατομμύριων Εβραίων
και πολλών μειονοτήτων (τσιγγάνοι, ομοφυλόφιλοι κλπ) από τους Ναζιστές. Στην
κομμουνιστική Κίνα από το 1949 και μετά η αποτέφρωση είναι νόμιμη και
προωθείται/επιβάλλεται από το ίδιο το Κράτος, αφο ύ μετά το θάνατο το υ Μάο τα
ποσοστά της μειώνονται51. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στην πρώην ΕΣΣΔ, όπου
όλες οι προσπάθειες του Κράτους να επιβάλουν την αποτέφρωση έπεσαν στο κενό
δεδομένου του έντονου θρησκευτικού αισθήματος του λαού52.
2.5 Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα
Ο Διαφωτισμός και οι ιδέες του δεν άφησαν ανεπηρέαστη ούτε την Ελληνική
επικράτεια αλλά σε γενικές γραμμές, είναι ξεκάθαρο ότι οι επιδράσεις του Βυζαντίου
και η δύναμη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας δεν επέτρεψαν να ευδοκιμήσει στην
Ελλάδα η αμφισβήτηση των Εκκλησιαστικών Παραδόσεων για την τιμή και την αξία
του νεκρού σώματος. Οι απόψεις του Διαφωτισμού εισήχθησαν στην Ελλάδα από τον
Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος προσπάθησε να μην έρθει σε ευθεία ρήξη με την Επίσημη
Εκκλησία και για αυτό το λόγο δεν αμφισβήτησε, ούτε έθιξε άμεσα το δογματικό
περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας αλλά έθεσε επί τάπητος την ανάγκη της
προσαρμογής του Χριστιανισμού σε ένα πλαίσιο ορθού λόγου και σκέψης. Ο
σημαντικότερος σύμμαχος του Κοραή υπήρξε ο καθηγητής Θεολογίας Δημήτριος
Μπαλάνος 53 , ένας από τους πρώτους και θερμούς υποστηρικτές της καύσης των
νεκρών, ο οποίος ασχολήθηκε εκτενώς με το θέμα και έθεσε προς συζήτηση το
επιχείρημα ό τι το νεκρό σώμα πρέπει να τιμάται με ταφή ώστε να μπο ρεί να
αναστηθεί.
Οι πρώτες επίσημες κινήσεις για την επαναφορά της αποτέφρωσης αναφέρονται κατά
τα έτη 1912-1917. Το 1941 το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με πρόεδρο τον
Μ. Καρζή τάσσεται δημόσια υπέρ της αποτέφρωσης. Το 1943 το Πρωτοδικείο Αθηνών
εκδίδει την πρώτη αρνητική απόφαση κατά της αποτέφρωσης με το αιτιολογικό ότι η
αποτέφρωση αντίκειται στα χρηστά ήθη των Ελλήνων. Ένα χρόνο αργότερα,
Cremation in Sung China: http://www.jstor.org/stable/2163757?seq=1#page_scan_tab_contents, τελευταία πρόσβαση στις
14/06/2015
52
http://english.pravda.ru/history/24-12-2004/7539-cremation-0/, τελευταία πρόσβαση στις 14/06/2015
53
Μπαλάνος Δ. Η καύσις των νεκρών από θρησκευτικήν έποψιν. 1912. Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων. Διαθέσιμο
(μη δανειζόμενο) στην Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης
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απορρίπτεται δεύτερη αίτηση σύστασης συλλόγου αποτέφρωσης. Όμως, το 1946, η
«Επιστημονική Εταιρεία προς μελέτη των διαφόρων συστημάτων μεταχείρισης των
νεκρών», η ο πο ία ιδρύθηκε από ιατρο ύς της τό τε Αθήνας, κατάφερε να πάρει την
έγκριση του Πρωτοδικείου και έμμεσα συστάθηκε ο πρώτος Ελληνικός σύλλογος
αποτέφρωσης54.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις Ελλήνων γνωστών και μη, οι οποίοι αποτεφρώθηκαν
εκτός συνόρων και μεταφέρθηκε μονάχα η τέφρα τους στα πάτρια εδάφη55. Στους πιο
διάσημους από αυτούς περιλαμβάνονται ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο διεθνούς φήμης
συνθέτης πιανίστας και αρχιμουσικός, ο οποίος απεβίωσε στις 2 Μαρτίου 1960 στο
Μιλάνο και αποτεφρώθηκε εκεί χωρίς εξόδιο ακολουθία. Έπειτα από 4 μέρες η τέφρα
του μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Συγγενείς και φίλοι ζητούν να τελεστεί νεκρώσιμος
ακολουθία στην τεφροδόχο αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να επιτραπεί μόνο η
τέλεση ενός τρισάγιου. Το θέμα φτάνει μέχρι τη Διαρκή Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος, όπου τον

Νοέμβριο του 1960 διαβάζεται έγγραφο του Μητροπολίτη

Αργολίδας, ο οποίος καταδικάζει όλους όσους έχουν εκφραστεί θετικά υπέρ της
τέλεσης επιμνημόσυνων δεήσεων στην τέφρα. Το πρόβλημα επανέρχεται στην
επικαιρότητα με την αποτέφρωση της Κάλλας, το 1977, η οποία κηδεύτηκε και
αποτεφρώθηκε στο Παρίσι. Η σοπράνο έτυχε καλύτερης μεταχείρισης αφού της
αποδόθηκε η νεκρώσιμος ακολουθία καθώς δεν αποτεφρώθηκε στην Ελλάδα. Η τέφρα
της σκορπίστηκε όπως επιθυμούσε στο Αιγαίο. Το 2004 η σωρός του ζωγράφου
Παύλου Μοσχίδη αποτεφρώνεται στη Σόφια, η μισή τέφρα του σκορπίζεται σε ποταμό
της βουλγαρικής πρωτεύουσας ενώ η υπόλοιπη στο Αιγαίο. Αν και η χρονολογική
απόσταση των τριών περιπτώσεων μετρά δεκαετίες η αντιμετώπιση από την επίσημη
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία παραμένει το ίδιο αρνητική56.
Την περίοδο 1987-1988 το θέμα συζητείται στο συνέδριο των Δημάρχων Ελλάδος και
ένα χρόνο αργότερα, ιδρύεται το σωματείο «Οδύσσεια» με σκοπό την θεσμική
αναγνώριση του δικαιώματος της επιλογής ταφής ή καύσης. Ορισμένοι δήμοι μάλιστα
όπως της Καλλιθέας, του Αγίου Δημητρίου και του Ζωγράφου τάσσονται ανοιχτά υπέρ
της αποτέφρωσης και ζητούν να τους επιτραπεί η κατασκευή ενός αποτεφρωτηρίου,
http://www.cremation.gr/book.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 18/08/2015
Τσαντήλας Ι. Εκκλησιαστική ταφή ή αποτέφρωση: ιστορική αναδρομή με θεολογικές, λειτουργικές, κανονικές, ψυχολογικές
και οικολογικές προεκτάσεις. Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλης, 2009. Σελ 178
56
http://www.eoellas.org/2014/12/05/kausi-nekron/, τελευταία πρόσβαση στις 22/07/2015
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αίτημα που απορρίπτεται όμως καθώς δεν υπάρχει το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο.
Ακολουθούν και άλλες προσπάθειες ιδιωτών να ιδρύσουν συλλόγους αποτέφρωσης, οι
οποίες όμως πέφτουν στο κενό. Ο δήμαρχος Αθηναίων Μιλτιάδης Έβερτ57, επαναφέρει
το ζήτημα σε έντονους τόνους και ζητά επίσημα από την Ιερά Σύνοδο να επιτρέψει την
αποτέφρωση για όσα άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα και οι δικοί τους
το επιθυμούν αλλά εισπράττει αρνητική απάντηση. Σε απάντηση όλων τούτων, η
Εκκλησία της Ελλάδος παραγγέλνει μια δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύεται στην
εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» το 199258. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας με δείγμα 600 ανθρώπων. Στο ερώτημα: «Πολλοί δήμαρχοι που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα νεκροταφεία προτείνουν την καύση των νεκρών.
Εσείς συμφωνείτε;» το 49,2% των ερωτηθέντων συμφώνησε, το 39,2% απάντησε
αρνητικά και το 11,6% δεν απάντησε. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι άνθρωποι
μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολύ αρνητικοί στην καύση των νεκρών, ακόμη και όταν
αυτή αφορά άλλους. Το 1997 συγκροτείται ειδική επιτροπή για τη δημιουργία κέντρου
αποτέφρωσης νεκρών στην Ελλάδα για τα άτομα που τους το επιτρέπουν οι
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Μέχρι και το 2006 όμως, οπότε και ψηφίστηκε ο
νόμος 3448/2006 59 , ο οποίος θα συζητηθεί αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο, η
αποτέφρωση παρέμενε για την Ελλάδα μια συζήτηση-«ταμπού». Μετά την ψήφιση του
νόμου, η αποτέφρωση στην Ελλάδα παραμένει στα χαρτιά αφού ακόμη και σήμερα δεν
έχει κατασκευαστεί αποτεφρωτήριο.
Η εξέλιξη της αποτέφρωσης στον 20ο αιώνα θα συζητηθεί αναλυτικά στο επόμενο
κεφάλαιο μαζί με τις σύγχρονες τεχνικές και τα διεθνή στατιστικά στοιχεία.
Καθίσταται όμως προφανές ότι η καύση των νεκρών υπήρξε πάντα ένα πολύπλοκο
ζήτημα με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις, το οποίο δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε
καμία περίπτωση μονομερώς, σεπολιτικό ή εκκλησιαστικό επίπεδο.

http://www.iospress.gr/mikro1997/mikro19971206.htm, τελευταία πρόσβαση στις 18/06/2015
Τσαντήλας Ι. Εκκλησιαστική ταφή ή αποτέφρωση: ιστορική αναδρομή με θεολογικές, λειτουργικές, κανονικές, ψυχολογικές
και οικολογικές προεκτάσεις. Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλης, 2009. Σελ 190
59
Βλέπε άρθρο 35: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3448_15_03_06.htm, τελευταία πρόσβαση στις 20/08/2015
57
58

34

3. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΏΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
3.1 Σύγχρονες τεχνικές-πρακτικές αποτέφρωσης των νεκρών
Όπως κατέστη προφανές από την ιστορική αναδρομή, η αποτέφρωση άρχισε να
λαμβάνει πιο «μαζικές» διαστάσεις τα τελευταία 200 χρόνια. Σήμερα, η διαδικασία
της αποτέφρωσης έχει αλλάξει ριζικά σχεδόν σε όλο τον κόσμο (με εξαίρεση την
Ινδία και μερικά ακόμη κράτη) σε σύγκριση με τη διαδικασία της ταφής που
παραμένει σχεδόν η ίδια στο πέρασμα των αιώνων. Για πολλούς αιώνες η
αποτέφρωση των νεκρών γινόταν με καύση μεγάλης ποσότητας ξύλων. Οι πρώτοι
«σύγχρονοι» αποτεφρωτικοί κλίβανοι διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες 60 :
α) κλίβανοι που χρησιμοποιούσαν τα παραγόμενα αέρια για τη λειτουργία τους
β) κλίβανοι με φλόγες
γ) κλίβανοι με θερμό αέρα

Εικόνα 5: Σχηματική αναπαράσταση αποτεφρωτικού κλιβάνου Siemens, ο οποίος
χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
60

http://www.no-burn.org/downloads/Greenpeace_Incineration_HumanHealth.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 26/06/2015
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Οι πρώτοι απαιτούσαν 5-6 ώρες για την αποτέφρωση. Η δεύτερη κατηγορία
περιελάμβανε διάφορα συστήματα πρόκλησης της φλόγας: φωταέριο, αεριογόνο (μια
συσκευή μέσα στην οποία επιτυγχάνεται η αεριοποίηση στερεών καυσίμων
(άνθρακα, κοκ, λιγνίτη κ.ά.), κωκ. Η τρίτη κατηγορία περιελάμβανε τα συστήματα
Siemens (Εικ. 5), Bourn, Scheider, Klingenstierna και Greigang. Αυτοί οι κλίβανοι
είχαν το πλεονέκτημα ότι μπορούσαν να αποτεφρώσουν ταυτόχρονα πολλά
πτώματα61. Για την ταχεία αποσύνθεση των πτωμάτων χρησιμοποιήθηκε και το υγρό
του Corini, το οποίο είχε την ιδιότητα να διαλύει τα μαλακά μόρια του νεκρού
σώματος.
Σήμερα, τα αποτεφρωτήρια των νεκρών είναι υπερσύγχρονοι κλίβανοι, οι οποίοι
συνήθως λειτουργούν με αέριο ή πετρέλαιο. Η σωρός εισέρχεται με το φέρετρο (ή
συνήθως με ένα κιβώτιο), αφού πρώτα έχουν αφαιρεθεί όλα τα μεταλλικά
αντικείμενα (βηματοδότες, μηχανικά ή ραδιενεργά εξαρτήματα) και το νεκρό σώμα
καίγεται σε θερμοκρασία 800-1000οC, οπότε όλα τα μέρη του νεκρού σώματος εκτός
από τα οστά εξαϋλώνονται και διαφεύγουν ως αέρια από την καμινάδα. Τα οστά
θρυμματίζονται σε ειδικό μύλο ώστε να γίνουν τέφρα. Η τέφρα συλλέγεται και
παραδίδεται στους οικείους του νεκρού εντός ειδικής τεφροδόχου μαζί με τα
μεταλλικά αντικείμενα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να αφαιρεθούν πριν την καύση. Ο
χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της καύσης δεν ξεπερνά τα 90 λεπτά. Το
συνολικό βάρος της εναπομείνασας τέφρας είναι περίπου 2 με 3 κιλά62.
Η ακολουθία της λειτουργίας ενός αποτεφρωτικού κλίβανου είναι η εξής63:
α) ανάφλεξη και καύση του φέρετρου και των εξωτερικών στρωμάτων του σώματος
β) στέγνωμα των «υγρών» περιοχών του σώματος και καύση της θωρακικής,
κρανιακής και κοιλιακής κοιλότητας
γ) ολοκλήρωση της καύσης των αναφλέξιμων μερών του σώματος
δ) ασβεστοποίηση των οστών
ε) ψύξη της εναπομείνασας τέφρας και επεξεργασία αυτής για την μετατροπή σε ένα
είδος μικρο-σωματιδιακής τέφρας
α)Βλέπε παραπομπή 17
β)http://majoreng.com.au/products/cremators/, τελευταία πρόσβαση στις 26/06/2015
62
α)Βλέπε παραπομπή 17
β) http://www.aticremators.co.uk/our-products/, τελευταία πρόσβαση στις 26/06/2015
63
http://majoreng.com.au/products/cremators, τελευταία πρόσβαση στις 26/06/2015
61
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Ένας τυπικός, σύγχρονος αποτεφρωτικός κλίβανος και τα βασικά μέρη από τα οποία
αποτελείται παρουσιάζεται παρακάτω, στην Εικόνα 6.

Εικόνα 6: Αποτεφρωτικός κλίβανος CR2000 XXL με ενιαία γραμμή φιλτραρίσματος.
Διακρίνονται τα μέρη από τα οποία αποτελείται: 1) φορτιστής του μεταφορέα
φέρετρου με ηλεκτρονικό έμβολο, 2) θύρα μεταφορέα, 3) θύρα αποτέφρωσης, 4)
θάλαμος ανάφλεξης, 5) καυστήρας αποτέφρωσης, 6) θάλαμος ανάφλεξης, 7) θύρα
απομάκρυνσης τέφρας, 8) θάλαμος ανάκτησης ενέργειας, 9) αεροψυκτήρας, 10)
παρακαμπτήρας, 11) αντιδραστήρας, 12) δεξαμενή αντιδραστηρίων, 13) μονάδα
μείωσης Ηg, 14) απορροφητήρας αερίων, 15) καμινάδα, 16) οπή δειγματοληψίας, 17)
επανάκτηση θερμότητας (προαιρετικό)

Ένας βασικός στόχος της σύγχρονης βιομηχανίας της αποτέφρωσης είναι η πλήρης
οξείδωση των μαλακών ιστών του νεκρού σώματος και η ταυτόχρονη μερική
οξείδωση των οργανικών συστατικών των οστών καθώς με αυτόν τον τρόπο, η τέφρα
που παραδίδεται στους οικείους (ή σκορπίζεται στο περιβάλλον) αποστειρώνεται. Η
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αποτέφρωση είναι πρακτικά μια διαδικασία οξείδωσης και αφυδάτωσης, η οποία
επηρεάζεται και καθορίζεται από τρεις βασικές παραμέτρους64:
α) την επαρκώς υψηλή θερμοκρασία ώστε το νεκρό σώμα να καεί
β) την επαρκή και συνεχή παροχή οξυγόνου ώστε να αποτρέπονται άλλου είδους
αντιδράσεις (π.χ. αναγωγικές) εντός του κλιβάνου
γ) τον επαρκή χρόνο παραμονής εντός του κλιβάνου ώστε να προλάβουν να
οξειδωθούν όλα τα οργανικά συστατικά του νεκρού σώματος.
Όλα τα παραπάνω ελέγχονται σήμερα από εξειδικευμένους χειριστές μέσω
ηλεκτρονικών αισθητήρων, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον αποτεφρωτικό
κλίβανο. Οι σύγχρονοι κλίβανοι κατασκευάζονται από θερμομονωτική τοιχοποιία
που διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό τους μέχρι την επίτευξη
θερμοκρασίας περίπου 850οC65. Όταν επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία, η εξωτερική
τροφοδότηση καυσίμου διακόπτεται και η θερμοκρασία διατηρείται (ή ακόμη και
αυξάνεται) από την θερμοκρασία που παράγει το φλεγόμενο σώμα. Σε περιπτώσεις
αποτέφρωσης μικρών παιδιών ή λιπόσαρκων ενηλίκων, η παραγόμενη θερμοκρασία
δεν επαρκεί και απαιτείται πιο έντονη λειτουργία του κλιβάνου. Η εξάντληση των
αποθεμάτων οξυγόνου μπορεί να οδηγήσει σε απανθράκωση και όχι σε καύση του
νεκρού σώματος ασχέτως της θερμοκρασίας που επικρατεί εντός του θαλάμου. Το
ανθρώπινο σώμα δεν είναι καλός αγωγός της θερμότητας. Οι μαλακοί ιστοί
σχηματίζουν μια πυκνή, σχετικά υγρή μάζα, η οποία υπερκαλύπτει τα οστά
παρεμποδίζοντας τη μεταφορά θερμότητας αλλά και αποτρέποντας την παροχή
οξυγόνου στα οστά. Η μεταβλητότητα του πάχους των μαλακών ιστών που
καλύπτουν τα οστά επηρεάζουν τη μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί
εντός ενός κλιβάνου και μεταβάλλουν το ρυθμό αποτέφρωσης66.
Η συνολική διάρκεια μιας αποτέφρωσης εξαρτάται από67:
α) Το βάρος και το μέγεθος του νεκρού σώματος
β) Η αναλογία λίπους/μυϊκής μάζας αλλά και η σύσταση του σώματος, δηλαδή οι
αναλογίες πρωτεϊνών, λίπους, σακχάρων και υδατανθρακών
Schmidt C., Symes A. The analysis of Burned human remains. London. Elsevier Academic Press. 2008. Κεφάλαια 2 & 4.
Scott I. Fairgrieve. Forensic Cremation Recovery and Analysis. New York. CRC Press, Taylor and Francis. 2008. Κεφάλαιο 3
α)https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/8212/Ubelaker_the_forensic_evaluation_of_burned_skeletal_remains.pdf?se
quence=1, τελευταία πρόσβαση στις 27/06/2015
β) https://bonesdontlie.wordpress.com/2011/11/01/experiments-for-understanding-cremated-remains/, τελευταία πρόσβαση στις
27/06/2015
67
http://www.cremationresource.org/cremation/how-is-a-body-cremated.html, τελευταία πρόσβαση στις 27/06/2015
64
65
66
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γ) Η απόδοση του εξοπλισμού των αποτεφρωτικών κλιβάνων που χρησιμοποιούνται
δ) Η θερμοκρασία λειτουργίας του θαλάμου ανάφλεξης
ε) Το είδος (υλικό, πάχος, επένδυση) του φέρετρου ή του κιβωτίου μέσα στο οποίο
τοποθετείται το νεκρό σώμα.
Η απόδοση του αποτεφρωτικού κλίβανου 68 αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν
πρέπει να πραγματοποιηθούν μαζικές αποτεφρώσεις, π.χ. για λόγους δημόσιας υγείας
κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας. Σε αυτή την περίπτωση οι χρόνοι και οι
θερμοκρασίες μεταβάλλονται ριζικά και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να
υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των νεκρών σωμάτων που μπορούν να
αποτεφρώνονται. Το μαθηματικό κομμάτι αυτού του υπολογισμού είναι αρκετά απλό.
Ένα γνωρίζουμε το συνολικό αριθμό των «ωρών του αποτεφρωτικού κλίβανου»,
δηλαδή, το άθροισμα των διαθέσιμων κλίβανων πολλαπλασιασμένο επί τον ατομικό
χρόνο λειτουργίας το υς σε ώρες και το μέσο χρό νο απο τέφρωσης ανά πτώμα, τό τε
μπορούμε να υπολογίσουμε τη θεωρητική μέγιστη απόδοση των αποτεφρώσεων. Η
εξίσωση που περιγράφει αυτή τη σχέση είναι η εξής:

CxT
N=
I
όπου:
N = αριθμός δυνητικών αποτεφρώσεων
C = αριθμός αποτεφρωτικών κλιβάνων
T = χρόνος λειτουργίας σε ώρες
I =μέσος χρόνος αποτέφρωσης για μία αποτέφρωση σε ώρες
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η συγκεκριμένη εξίσωση έχει χρησιμοποιηθεί κατά
κόρον από ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν να «πείσουν» τη διεθνή κοινότητα ότι το
Ολοκαύτωμα δεν μπορεί να έχει συμβεί για πρακτικούς λόγους που αφορούν στη
χωρητικότητα και τη δυναμικότητα των αποτεφρωτικών κλιβάνων που είχαν στη
διάθεση τους οι Ναζιστικές δυνάμεις69.
http://www.ihr.org/jhr/v02/v02p219_Buchner.html, τελευταία πρόσβαση στις 27/06/2015
https://archive.org/details/crematordesignpe00beek, τελευταία πρόσβαση στις 27/06/2015
69
α)https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/augas.html, τελευταία πρόσβαση στις 27/06/2015
β)http://www.hdot.org/en/learning/myth-fact/cremation1.html, τελευταία πρόσβαση στις 27/06/2015
68
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3.2 Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις – Διεθνή Στατιστικά Στοιχεία
Οι εξελίξεις, οι κοινωνικές μεταβολές, ο εκσυγχρονισμός πολλών τομέων της ζωής
του σύγχρονου ανθρώπου όπου αλληλεπιδρούν η επιστήμη, η θρησκεία και οι νόμοι
(π.χ. η διάδοση του πολιτικού γάμου, η νομιμοποίηση της τεχνητής γονιμοποίησης
και της δωρεάς οργάνων κλπ) έχουν επιφέρει μια συνολικότερη αλλαγή στον τρόπο
που ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμετωπίζει τα προτάγματα της ελευθερίας της
βούλησης και της αυτοδιάθεσης του ανθρώπινου σώματος στη ζωή και το θάνατο.
Ειδικά κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, η «αποθρησκοποίηση» της
κοινωνικής ζωής σε συνδυασμό με την μοντέρνα πολυπολιτισμικότητα ανάγκασαν
ακόμη και τους πιο συντηρητικούς να αναθεωρήσουν τη στάση τους και στο θέμα της
αποτέφρωσης.
Βέβαια, η καύση των νεκρών υποστηρίχθηκε συντεταγμένα από τις αντίστοιχες
οργανώσεις και την Προτεσταντική Εκκλησία και κατάφερε να «διεισδύσει» σε
πολλές χώρες, τυγχάνοντας σήμερα υψηλής δημοφιλίας στα περισσότερα μέρη του
κόσμου

70

. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχουν παίξει η Διεθνής Ομοσπονδία

Αποτέφρωσης (ICF) 71 και η Αμερικανική Εταιρεία Αποτέφρωσης (CANA) 72 , οι
οποίες εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες πρακτικές «lobbying», δηλαδή κατάλληλες
δημόσιες σχέσεις των μελών τους με δημόσια πρόσωπα, κυβερνητικούς και
θρησκευτικούς εκπροσώπους και μια προσεγμένη, έμμεση διαφημιστική καμπάνια, η
οποία στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και σέβεται τα κηρύγματα όλων των
θρησκειών. Μάλιστα το 1966 η Διεθνής Ομοσπονδία Αποτέφρωσης (ICF) εντάχθηκε
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι
την ίδια χρονιά, μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις με την
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η ICF κατάφερε να άρει τη μέχρι τότε απαγόρευση για
καύση των ρωμαιοκαθολικών πιστών. Οι βασικοί σκοποί και των δύο οργανώσεων
είναι να παρέχουν πληροφορίες για όλες τις απόψεις της αποτέφρωσης, να βοηθούν
τοπικές οργανώσεις να πετύχουν τη νομιμοποίηση και χρήση της καύσης νεκρών σε
χώρες όπως η Ελλάδα, όπου αυτό απαγορευόταν μέχρι το 2006 και να διευκολύνουν
τη μεταφο ρά της τέφρας από χώρα σε χώρα ό ταν αυτό δεν είναι εφικτό ή είναι
γ)http://holocaustcontroversies.blogspot.gr/2013/10/viewers-guide-to-auschwitz-surprising_19.htm, τελευταία πρόσβαση στις
27/06/2015
δ)http://www.ihr.org/leaflets/auschwitz.shtml, τελευταία πρόσβαση στις 27/06/2015
70
http://people.opposingviews.com/protestants-cremation-1697.html, τελευταία πρόσβαση στις 24/06/2015
71
Επίσημη ιστοσελίδα Διεθνούς Εταιρείας Αποτέφρωσης: http://www.int-crem-fed.org, τελευταία πρόσβαση στις 14/08/2015
72
Επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας Αποτέφρωσης Βορείου Αμερικής: http://www.cremationassociation.org/, τελευταία
πρόσβαση στις 14/08/2015
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δύσκολο λόγω γραφειοκρατίας ή ειδικού νομοθετικού πλαισίου. Προφανώς, ο
βασικός στόχος των δύο οργανώσεων είναι να φτάσει η αποτέφρωση των νεκρών στα
επίπεδα του ενταφιασμού.
Τα βασικά επιχειρήματα

73

των δύο οργανώσεων αλλά και γενικότερα των

υποστηρικτών της αποτέφρωσης είναι:
α) η πλήρης και ταχεία αποσύνθεση σε αντίθεση με τα νεκρο ατ φεία, ό πο υ
απαντώνται φοβερά ποσοστά ασηψίας λόγω εδαφικών ιδιαιτεροτήτων, γεγονός που
έχει ψυχολογικές αλλά και οικονομικές συνέπειες για τους οικείους των νεκρών όταν
αναγκάζονται να έρθουν σε επαφή με τα άλιωτα σώματα των οικείων τους
β) η αποτέφρωση δίνει τη δυνατότητα στη γη για απολύμανση, αποσυμφόρηση ενώ
παράλληλα μειώνει τη μόλυνση του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα
γ) πολύ μεγάλη οικονομία χρημάτων αφού η αποτέφρωση κοστίζει λιγότερο από το
1/3 μιας κηδείας. Σύμφωνα πάντα με τους υποστηρικτές της αποτέφρωσης. Κάτι
τέτο ιο φυσικά δεν ισχύει σε χώρες ό πως η Ελλάδα, ό πο υ ο ι συγγενείς των νεκρών
επωμίζονται το κόστος της μεταφοράς της σορού εκτός συνόρων για την καύση της
δ) σύμφωνα με υπολογισμούς για κάθε 1000 αποτεφρώσεις απελευθερώνεται 1
στρέμμα γης
ε) αποδυνάμωση της νεκροφιλίας, της τυμβωρυχίας και της μαύρης μαγείας
στ) μείωση της εκμετάλλευσης (κυρίως σε οικονομικό και θρησκευτικό επίπεδο των
οικείων του νεκρού)
Η εγκυρότητα των παραπάνω επιχειρημάτων σε ό,τι αφορά τα οικολογικά και ιατρικά
πλεονεκτήματα της αποτέφρωσης θα συζητηθούν στο επόμενο κεφάλαιο.
Σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι το ποσοστό των ανθρώπων που επιλέγουν την
αποτέφρωση αυξάνεται συνεχώς. Στην εικόνα 7 παρουσιάζονται σχηματικά διεθνή
στατιστικά στοιχεία74 για την αποτέφρωση για το έτος 2013, όπως δημοσιεύθηκαν
πρόσφατα από την Βρετανική Εταιρεία Αποτέφρωσης. Είναι προφανές ότι οι χώρες
με έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα (και λόγω μετανάστευσης) όπως π.χ. η
Μεγάλη Βρετανία αλλά και χώρες με πλήρη διάκριση κράτους–εκκλησίας, όπως π.χ.
Σουηδία, Ελβετία, Νέα Ζηλανδία έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά αποτέφρωσης.
https://kingdomadvisors.org/downloads/ccg/mitchner/Cremation%20vs%20Burial_revised.pdf, τελευταία πρόσβαση στις
24/06/2015
74
http://www.srgw.info/CremSoc5/Stats/Interntl/2013/Map2013a.html, τελευταία πρόσβαση στις 05/07/2015
73
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Εικόνα 7: Διεθνή στατιστικά στοιχεία για την αποτέφρωση για το έτος 2013
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Σήμερα όμως, οι άνθρωποι δεν επιλέγουν την αποτέφρωση μόνο για θρησκευτικούς
λό γο υς αλλά λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η απλοποίηση και η βιομηχανοποίηση της
διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, η αποτέφρωση έχει γίνει τα τελευταία 100 χρόνια
αντικείμενο εκτενέστατης επιστημονικής έρευνας, γεγονός που έχει αμβλύνει τις
ενστάσεις, τις απορίες και τους μύθους που την καθιστούσαν μη-επιλέξιμη
παλαιότερα. Επίσης, σημαντικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός ότι μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, πολλά κράτη συμπεριέλαβαν την αποτέφρωση στις
κοινωνικές παροχές τους. Η αστικοποίηση αλλά κυρίως η ιατρικοποίηση του
θανάτου, η οποία οδηγεί σε αύξηση των ανθρώπων που πεθαίνουν στα νοσοκομεία,
έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται το ενδιαφέρον για μια «σπιτική» κηδεία, την
παραμονή δηλαδή δίπλα στο νεκρό σώμα επί ώρες προκειμένου να το περιποιηθούν
και να το αποχαιρετήσουν οι οικείοι πριν την θρησκευτική κηδεία.
Στις μέρες μας, η απο τέφρωση αναγνωρίζεται από τις δημόσιες αρχές ό λων σχεδό ν
των κρατών-μελών τα Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια ορθώς υγειονομική μέθοδος
διάθεσης των νεκρών75. Σύμφωνα με όλες τις διεθνείς στατιστικές, τα ποσοστά των
απο τεφρώσεων αυξάνονται σταθερά, με υψηλό τερα πο σο στά σε χώρες ό πο υ η
πρακτική εφαρμοζόταν παραδοσιακά (π.χ. στην Ιαπωνία, όπου ξεπερνά το 99%) και
μέτρια προ ς αρκετά υψηλά σε άλλες χώρες ό πως π. χ. στο ν Καναδά και τις Η.Π.Α.,
την Αυστραλία, τις Σκανδιναβικές χώρες αλλά και σε κάθε πυκνοκατοικημένη
περιοχή του πλανήτη λόγω έλλειψης χώρων ταφής. Χαμηλότερα ποσοστά
παρατηρούνται στο μουσουλμανικό και τον ορθόδοξο κόσμο, όπου το ετήσιο
ποσοστό υπολογίζεται κάτω του 10%.
Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται διαγραμματικά τα αποτελέσματα έρευνας της
Αμερικάνικής Εταιρείας Αποτέφρωσης για τον αριθμό και το ποσοστό των
αποτεφρώσεων στις Η.Π.Α. και τον Καναδά αντίστοιχα από το 1996 μέχρι και
σήμερα76 καθώς η προβολή τους (στατιστική εκτίμηση με ανάλυση παλινδρόμησης
βασισμένη σε αλγόριθμο που λαμβάνει τα διαθέσιμα στοιχεία για το μέγεθος του
γενικού πληθυσμού, τον αριθμό θανάτων, τον αριθμό αποτεφρώσεων και τα
δεδομένα δημοσκοπήσεων σχετικά με το θέμα για μια περίοδο 10 ετών) έως το 2021.
Είναι προφανές ότι και στις δύο χώρες –όπου η αποτέφρωση είναι νομικά
75
76

http://www.crematorium.eu/, τελευταία πρόσβαση στις 24/06/2015
http://www.cremationassociation.org/?page=IndustryStatistics, τελευταία πρόσβαση στις 05/07/2015

43

κατοχυρωμένη, δεν υπάρχει έντονο θρησκευτικό αίσθημα που να αλληλεπιδρά με το
κοσμικό κράτος και ο πληθυσμός είναι πολυπολιτισμικός λόγω του έντονου κύματος
μετανάστευσης- η τάση είναι ανοδική.

Εικόνα 8: Τάση της αποτέφρωσης σε Η.Π.Α. (πάνω) και Καναδά (κάτω). Αριθμός
και ποσοστό αποτεφρώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 1996-2021 (προβολή /
στατιστική εκτίμηση)

Η σταδιακή αύξηση της αποτέφρωσης στις δύο χώρες καταδεικνύεται και από την
παρακάτω κατανομή του ποσοστού των αποτεφρώσεων ανά πολιτεία/επαρχία
συγκριτικά για τα έτη 2007 και 2011 αντίστοιχα (Εικ. 9)77. Τα στοιχεία προέρχονται
από την ίδια έρευνα της Αμερικανικής Εταιρείας Αποτέφρωσης και είναι ενδεικτικό
ότι μέσα σε μια μόλις πενταετία οι μεσο-ανατολικές πολιτείες των Η.Π.Α.
εμφανίζουν μια μέση αύξηση της τάξης του 10-15%, ενώ τα ποσοστά αύξησης είναι
χαμηλότερα δεδομένου ότι ήδη η αποτέφρωση είναι εξαιρετικά δημοφιλής.
77

http://blcremationsystems.com/CANA_2011_Annual_Statistics_Report.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 05/07/2015
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Εικόνα 9: Σύγκριση ποσοστών αποτέφρωσης ανά πολιτεία/επαρχία στις Η.Π.Α.
(πάνω) και τον Καναδά (κάτω) για τα έτη 2007, 2011 και 2013
Σύμφωνα με την Γαλλική Εταιρεία Αποτέφρωσης78, η χώρα επιδεικνύει μια σταθερά
ανοδική πορεία στον αριθμό των αποτεφρώσεων που εκτελούνται επί του συνόλου
των θανάτων (Εικ. 10). Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι
βασικότεροι λόγοι για τη δημοφιλία της αποτέφρωσης στην Γαλλία είναι, με σειρά
78

http://www.afif.asso.fr/english/cremation.htm, τελευταία πρόσβαση στις 05/07/2015
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σημαντικότητας, οι εξής:
− η αύξηση της διαθεσιμότητας των κρεματορίων, καθώς μέχρι το 1998, οι τοπικές
αρχές πόλεων και χωριών διατηρούσαν το μονοπώλιο
− η αύξηση των κρεματορίων επέφερε σημαντική μείωση του κόστους μιας κηδείας
με αποτέφρωση
− η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα
− η «βιομηχανοποιημένη» όψη ορισμένων νεκροταφείων και η αδυναμία εύρεσης
«θέσης»
− η αποχριστιανοποίηση του πληθυσμού με την αθρόα διείσδυση στη γαλλική
κοινωνία των μεταναστών από μουσουλμανικές κυρίως χώρες και η αποδοχή της
αποτέφρωσης από την Καθολική Εκκλησία
− τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών γύρω από τα περιβαλλοντικά
πλεονεκτήματα της αποτέφρωσης

Εικόνα 10: Εξέλιξη της αποτέφρωσης στη Γαλλία από το 1979 έως το 1988
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Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σχολιάσουμε το γεγονός ότι σύμφωνα με την αναφορά
Wirthlin79, οι απαντήσεις που δίδονται από τους Καναδούς στο ίδιο ερώτημα («ποιοι
είναι κατά τη γνώμη σας οι σημαντικότεροι λόγοι για να επιλέξει κάποιος την
αποτέφρωση;» είναι αρκετά διαφοροποιημένες. Σύμφωνα με την αναφορά, ο
σημαντικότερος λόγος είναι το χαμηλότερο κόστος (25%) και ακολουθούν το χαμηλό
αντίκτυπο στο περιβάλλον (17%), η ευκολία της διαδικασίας (13%), ότι δεν
υπάρχουν λείψανα (11%), το γεγονός ότι η διαδικασία είναι λιγότερο συγκινητική και
ψυχοφθόρα (3%), το γεγονός ότι η τέφρα μπορεί να διασκορπιστεί (3%), ενώ μόνο το
1% επικαλείται θρησκευτικούς λόγους. Καθίσταται προφανές ότι οι χώρες που έχουν
εφαρμόσει νωρίτερα την αποτέφρωση και είναι πιο οικειοποιημένες με τη διαδικασία
επικαλούνται πιο πρακτικά επιχειρήματα, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο ο απόλυτος
διαχωρισμός

κράτους-θρησκείας,

ίσως

και

λόγω

της

επικράτησης

του

Προτεσταντισμού και η γενικότερη αποθρησκειοποίηση της Καναδικής κοινωνίας.
Κάτι αντίστοιχο συναντάμε και σε μη-χριστιανικές χώρες, όπως η Ιαπωνία, η οποία
το 2011 διέθετε 1545 κρεματόρια και το 99,9% των πολιτών της χώρας
αποτεφρώνονται.
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας με υψηλά ποσοστά αποτέφρωσης είναι
φυσικά η Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει καταγεγραμμένα στατιστικά στοιχεία για
τις αποτεφρώσεις στη χώρα ήδη από το 1885 (Πιν. 1)80. Είναι ενδεικτικό πως αμέσως
μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το ποσοστό των αποτεφρώσεων στη
χώρα σχεδόν δεκαπλασιάστηκε (από 1,2% το 1932, έφτασε στο 10,48% το 1947).
Ακολούθησε μια ανοδική πορεία, η οποία σήμερα κατατάσσει την Μεγάλη Βρετανία
ως μια από τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτέφρωσης παγκοσμίως.

79
80

http://www.cremationassociation.org/?page=CremationContinues, τελευταία πρόσβαση στις 05/07/2015
http://www.srgw.info/CremSoc4/Stats, τελευταία πρόσβαση στις 08/07/2015
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Πίνακας 1: Εθνικά Στατιστικά Στοιχεία για την Αποτέφρωση (1960-2013)
σύμφωνα με την Βρετανική Εταιρεία Αποτέφρωσης
‘Έτος Κρεματόρια
σε

Νέα

Συνολικοί Αποτεφρώσεις Ποσοστό

κρεματόρια

Θάνατοι

λειτουργία
1960

148

17

588.032

204.019

34,70

1970

206

2

638.834

353.957

55,41

1980

220

1

644.684

420.717

65,26

1990

225

0

629.629

438.066

69,58

1991

225

0

634.339

441.108

69,54

1992

226

1

622.41

437.000

70,21

1993

227

1

646.477

453.045

70,08

1994

228

1

616.719

434.223

70,41

1995

229

3

649.635

445.574

68,59

1996

230

1

640.081

445.934

69,67

1997

234

4

633.635

446.305

70,44

1998

238

4

633.062

439.145

69,37

1999

241¹

3

635.785

444.169

69,86

2000

242

2

611.96

437.609

71,50

2001

242

0

605.835

428.383

70,71

2002

243

1

609.943

437.124

71,66

2003

244

1

615.177

442.538

71,94

2004

245

1

588.753

424.835

72,16

2005

248

3

586.829

424.684

72,37

2006

250

2

576.211

416.881

72,35

2007

253

3

578.716

417.920

72,22

2008

253

0

583.754

422.853

72,44

2009

256

3

563.741

413.870

73,41

2010

260

5

565.776

413.780

73,13

2011

265

5

556.434

413.845

74,37

2012

266

1

572.962

425.784

74,31

2013

270

5

580.582

436.280

75,15
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3.3 Περιβαλλοντικές και Ιατρικές διαστάσεις
3.3.1 Περιβαλλοντική επιβάρυνση
Παρόλη την αυξητική τάση των αποτεφρώσεων καθόλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα,
τα τελευταία 30 περίπου χρόνια παρατηρείται μια μικρή αναδίπλωση, η οποία
απορρέει από την ευαισθητοποιημένη οικολογική κοινότητα, που επισημαίνει τις
επιβλαβείς επιδράσεις των βιομηχανικών και οικιακών εκπομπών αερίων81. Πολλές
οργανωμένες κοινότητες ή ακόμη και χώρες έχουν υιοθετήσει αυστηρότερη
νομοθεσία για την λειτουργία των αποτεφρωτηρίων. Σε ότι αφορά τον απλό πολίτη,
οι περιβαλλοντικές ανησυχίες προσθέτουν νέα ερωτήματα για την σκοπιμότητα και
την καταλληλότητα της αποτέφρωσης. Στην Μεγάλη Βρετανία μάλιστα, εμφανίστηκε
η τάση της «πράσινης» ταφής σε δασικές εκτάσεις, όπου τα πτώματα θάβονται χωρίς
φέρετρα με πλήρη αναγνώριση και αποδοχή ότι το σώμα τους θα επιστρέψει σύντομα
στη Γη μέσω μια φιλικής προς το περιβάλλον αποσύνθεσης.
Σήμερα υπάρχο υν στην Ευρώπη περισσότερα από 1 3 0 0κρεματό ρια, ενώ σε χώρες
όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, όπου η αποτέφρωση εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά
υπήρχαν μέχρι το 2006 1550 και 1500 κρεματόρια αντίστοιχα 82 . Οι βασικές
ρυπογόνες ουσίες που εκπέμπονται από την καύση της οργανικής ύλης παρουσία και
άλλων ιχνοστοιχείων είναι83:
§

αέρια καύσης: οξείδια του αζώτου (NOx), μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
διοξείδιο του θείου (SO2)

§

πτητικά οξέα: υδροχλώριο (HCl), υδροφθόριο (HF)

§

βαρέα μέταλλα: αρσενικό (As), κάδμιο (Cd), χρώμιο (Cr), χαλκός (Cu),
υδράργυρος (Hg), νικέλιο (Ni), μόλυβδος (Pb)

§

ανθεκτικοί

οργανικοί

ρύποι

(POPs)

(Εικ.

11):

κατά

κύριο

λόγο

πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDDs/PCDFs),
πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) αλλά επίσης και αρκετοί πολυκυκλικοί
αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs).

81

Santarsiero A., Settimo G., Cappiello G., Viviano G., Dell’Andrea E., Gentilinic L. Urban crematoria pollution related to the
management of the deceased. Microchemical Journal. 2005; 79: 307– 317
82
Όπωςπροκύπτει από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύουν η Βρετανική Εταιρεία Αποτέφρωσης και η Εταιρεία
Αποτέφρωσης Βορείου Αμερικής στις ιστοσελίδες τους
83
Santarsiero A., Trevisan G., Cappiello G., Formenton G., Dell’Andrea E. Urban crematoria emissions as they stand with
current practice. Microchemical Journal. 2005; 79: 299– 306
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Από τις παραπάνω κατηγορίες οργανικών ενώσεων, «ξεχωρίζουν» σε περιβαλλοντικό
επίπεδο τα βαρέα μέταλλα84 και τα PCDDs/PCDFs85 λόγω της τοξικότητας τους και
της ικανότητας να βιοσυσσωρεύονται, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία. Σε ό,τι αφορά τα βαρέα μέταλλα υπάρχει μεν η τεχνική δυνατότητα
να απομακρύνονται από τις εκπομπές των κρεματορίων μέσω ειδικών συσκευών
σωματιδιακού ελέγχου, αλλά δυστυχώς οι συγκεντρώσεις του Hg είναι αρκετά
υψηλές στα σώματα των σύγχρονων ανθρώπων εξαιτίας της χρήσης των
οδοντιατρικών αμαλγαμάτων πλήρωσης, τα οποία περιέχουν Hg.

Εικόνα 11: Γενική χημική δομή πολυχλωριωμένων διβενζο-p-διοξίνων και
φουρανίων (PCDDs/PCDFs), και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs)
Οι σύγχρονοι αποτεφρωτικοί κλίβανοι παράγουν PCDDs/PCDFs κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάφλεξης, όταν δηλαδή καίγονται χλωριωμένα προϊόντα όπως π.χ.
πλαστικές ύλες. Αυτές μπορεί να είναι είτε προσθετικά στο νεκρό σώμα (από
συνθετικές τρίχες μέχρι τεχνητά άκρα), είτε συστατικά του φέρετρου ή του κυτίου
μέσα στο οποίο βρίσκεται το νεκρό σώμα. Επίσης, PCDDs/PCDFs μπορούν να
84

Mari M., Domingo J. Toxic emissions from crematories: A review. Environment International. 2010; 36: 131–137
Takeda N., Takaoka M., Oshita K., Eguchi S. PCDD/DF and co-planar PCB emissions from crematories in Japan.
Chemosphere. 2014; 98: 91-98

85
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παραχθούν από το Cl που περιέχει το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι οι
εκπομπές PCDDs/PCDFs μπορούν να ελαχιστοποιηθούν αλλά όχι να εξαλειφθούν.
Τα PCDDs/PCDFs προσκολλούνται πάνω σε σωματίδια αιθάλης και μεταφέρονται
μέσω της καμινάδας έξω από τον αποτεφρωτικό κλίβανο προς το περιβάλλον και από
εκεί εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δυστυχώς αποθηκεύονται στο σωματικό
λίπος (βιοσυσσώρευση). Στην πραγματικότητα, οι διαθέσιμες ερευνητικές μελέτες για
τα επίπεδα των εκπομπών PCDDs/PCDFs είναι ελάχιστες ακόμη και σε χώρες όπως η
Ιαπωνία με ποσοστό αποτεφρώσεων πάνω από 99%.
Για να εκτιμηθεί η τοξικότητα σύνθετων περιβαλλοντικών δειγμάτων και τροφών που
περιέχουν μίγματα PCDDs/PCDFs έχει καθιερωθεί η έννοια του παράγοντα τοξικής
ισοδυναμίας (TEFs)86. Μέσω αυτού του παράγοντα, που χαρακτηρίζει καθεμία από
τις ενώσεις αυτές, γίνεται μαθηματική μετατροπή της ποσότητας του μίγματος σε
«τοξικώς ισοδύναμη» ποσότητα της ουσίας 2,3,7,8-TCDD, για την οποία τίθεται εξ
ορισμού ότι TEF = 1. Οι τιμές των TEF αναθεωρούνται κατά καιρούς ανάλογα με τα
νεότερα αποτελέσματα των σχετικών τοξικολογικών ερευνών. Με βάση τον TEF
ορίζεται η τοξικά ισοδύναμη (TEQ) μάζα των διοξινών ενός δείγματος. H TEQ
ορίζεται ως η ποσότητα της ουσίας 2,3,7,8-TCDD πο υ προ καλεί τα ίδια το ξικά
αποτελέσματα με τη δεδομένη ποσότητα μίγματος διοξινών και ανάλογων ενώσεων.
Έτσι, η ποσότητα ή η συγκέντρωση διοξινών σε ένα δείγμα εκφράζεται σε ποσότητες
ή συγκεντρώσεις TEQ. Στην περίπτωση των κρεματορίων θεωρείται δεδομένο ότι
ισχύει προσθετικότητα της τοξικής δράσης, δηλαδή όσο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
διβενζο-p-διοξινών και φουρανίων εκπέμπονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση
στο περιβάλλον. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται στοιχεία για τις εκπομπές
PCDDs/PCDFs σε διάφορες χώρες.

86

http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/15382/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%
94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B3%CE%B9%CE%B
1%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8
C%20%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%91%CF%83%
CF%80%CF%81%CF%8C%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82%20.pdf, τελευταία πρόσβαση στις
09/07/2015
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Πίνακας 2: Σύνοψη δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές PCDDs/PCDFs από κρεματόρια σε διάφορες
χώρες
Χώρα

Εκπομπές PCDDs/PCDFs

Παρατηρήσεις

Βιβλιογραφική
αναφορά

Γερμανία

8ng TEQ/Nm

3

-

Hutzinger & Fiedler,
199387

Γερμανία

0,1-14,4ng TEQ/Nm3

Και στα 13 κρεματόρια που

Federal States Pollution

αξιολογήθηκαν, οι εκπομπές

Control Committee,

PCDDs/PCDFs ήταν

199488

υψηλότερες από 1ng
TEQ/Nm3
Ην. Βασίλειο

46ng TEQ/Nm3

1-35g TEQ/έτος

Eduljee & Dyke, 199689

Ιαπωνία

0.0099-6,5ng TEQ/Nm3

Συνολικές συγκεντρώσεις σε

Takeda et al, 200090

10 κρεματόρια: 2,2-290ng
TEQ/Nm3
Ιαπωνία

0,064-24ng TEQ/Nm3

Συνολικές συγκεντρώσεις σε

Takeda et al, 200191

17 κρεματόρια:4,9-1200ng
TEQ/Nm3
Γερμανία

0,24 (κρεματόριο 1) & 3,71ng

Αξιολογήθηκαν 6

TEQ/Nm3 (κρεματόριο 2)

εργοστάσια επεξεργασίας

Luthardt et al. 200292

αποβλήτων και 2
κρεματόρια. Εκ των 8, οι
υψηλότερες τιμές TEQ
βρέθηκαν στο κρεματόριο 2
Ταϊβάν

2,36 (κρεματόριο 1) & 0,322ng

Η μέση τιμή του συντελεστή

TEQ/Nm3 (κρεματόριο 2)

εκπομπής για τα κρεματόρια

Wang et al, 200393

1 & 2 ήταν 13,6 και 6,1μg
TEQ/σώμα, αντίστοιχα

87

Hutzinger O., Fiedler H. From source to exposure: some open questions. Chemosphere. 1993;5:144-155
Federal States Pollution Control Committee. Determination of requirements to limit emissions of dioxins and furan. The
Working Group of Subcommittee Air/Technology of the Federal Government, Germany; 1994: 127–132
89
Eduljee GH, Dyke P. An updated inventory of potential PCDD and PCDF emission sources in the UK. Sci Total Environ.
1996;177:303–321
90
Takeda N, Takaoka M, Fujiwara T, Takeyama H, Eguchi S. PCDDs/DFs emissions fromcrematories in Japan. Chemosphere
2000;40:575–586
91
Takeda N, Takaoka M, Fujiwara T, Takeyama H, Eguchi S. Measures to prevent emissions of PCDD/Fs and co-planar PCBs
fromcrematories in Japan. Chemosphere 2001;43:763–771
92
Luthardt P, Mayer J, Fuchs J. Total TEQ emissions (PCDD/F and PCB) from industrialsources. Chemosphere 2002;46:1303–
1308
93
Wang LC, Lee WJ, Lee WS, Chang-Chien GP, Tsai PJ. Characterizing the emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and
dibenzofurans from crematories and their impacts to the surrounding environment. Environ Sci Technol 2003;37:62–67
88
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Σε μια εκτενή μελέτη των Takeda et al 94 ., το 2000, μετρήθηκαν οι εκπομπές
PCDDs/PCDFs σε 10 Ιαπωνικά κρεματόρια. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε στενή
συσχέτιση των παραγόμενων PCDDs/PCDFs με τη δομή, τον εξοπλισμό και την
λειτουργική κατάσταση των κρεματορίων. Βρέθηκε ότι η συνολική συγκέντρωση
PCDDs/PCDFs από ένα μόνο κρεματόριο ήταν 2,2-290ng/Nm3 ενώ η συγκέντρωση
TEQ κυμαίνονταν από 0.0099-6.5 ng TEQ/Nm3 ενώ η συγκέντρωση των PCDFs ήταν
υψηλότερη από ότι εκείνη των PCDDs. Βρέθηκε ότι το φύλο, η ηλικία και το βάρος
των νεκρών δεν επηρέαζε την εκπομπή των PCDDs/PCDFs, αλλά η θερμοκρασία στο
δευτερεύοντα θάλαμο ανάφλεξης την επηρέαζε. Η συνολική εκπομπή PCDDs/PCDFs
από τα κρεματόρια στην Ιαπωνία υπολογίστηκε στα 8,9g TEQ/έτος, αλλά παρόλα
αυτά οι συγγραφείς δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένο πόρισμα σχετικά με τον
αντίκτυπο της εκπομπής PCDDs/PCDFs στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Ένα χρόνο αργότερα, η ίδια ομάδα 95 επανέλαβε τη μελέτη προσδιορίζοντας τη
συγκέντρωση PCDDs/PCDFs σε ιπτάμενη τέφρα και οστική τέφρα που καθιζάνει. Η
συνολική συγκέντρωση TEQ κυμάνθηκε από 0,064-24 ng TEQ/Nm3. Με βάση αυτά
τα αποτελέσματα, οι συγγραφείς πρότειναν να διατηρείται η θερμοκρασία στους
800oC στους θαλάμους ανάφλεξης καθόλη τη διάρκεια της αποτέφρωσης καθώς και
τη μείωση της θερμοκρασίας στον συλλέκτη της τέφρας. Σε γενικές γραμμές, όλες οι
δημοσιευμένες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές PCDDs/PCDFs
από αποτεφρωτικούς κλιβάνους για νεκρά σώματα είναι κατά πολύ χαμηλότερες σε
σχέση με αποτεφρωτήρες αποβλήτων και αυτό ίσως να υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος
περιβαλλοντικής επιμόλυνσης είναι χαμηλός. Σίγουρα, η αύξηση των κρεματορίων
ανά τον κό σμο θα αυξήσει τα πο σοστά των εκπεμπό μενων PCDDs/PCDFs και
μάλιστα μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 199096 στη
Μεγάλη Βρετανία έδειξαν ότι το 5% των εκπομπών PCDDs/PCDFs οφείλονταν στα
κρεματόρια. Παρόλα αυτά, προς το παρόν όλα τα επιστημονικά δεδομένα
καταλήγουν ότι η σωστή συντήρηση ενός κλιβάνου μειώνει σε μεγάλο βαθμό τα
επίπεδα εκπομπής των PCDDs/PCDFs, σε σημείο που να μην αποτελούν τροχοπέδη ή
περιβαλλοντικό περιορισμό.
Από την άλλη πλευρά, ο Hg παράγεται κατά τη διάρκεια της αποτέφρωσης του
Βλέπε παραπομπή 90
Βλέπε παραπομπή 91
96
Βλέπε παραπομπή 89
94
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νεκρο ύ σώματο ς και παρό λο πο υ η συγκέντρωση το υ στο ανθρώπινο σώμα υπο
φυσιολογικές συνθήκες δεν ξεπερνά τα 6 mg για το μέσο άνθρωπο , τα ο δο ντικά
αμαλγάματα περιέχουν περισσότερο από 0,5g. Ο Hg διαρρέει από τα υλικά πλήρωσης
λόγω της χαμηλής πίεσης ατμών του και προστίθεται στα υπάρχοντα επίπεδα του
σώματος. Οι υψηλότατες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της
αποτέφρωσης προκαλούν την εξάτμιση του Hg και αθροιστικά μπορεί να οδηγήσουν
σε επίπεδα εκπομπών πο υ φτάνο υν μέχρι και τα 2 0 0 mg/m3. Ο Hg εκλύεται από τα
οδοντικά αμαλγάματα αφενός γιατί αυτά είναι εξαιρετικά ασταθή στις θερμοκρασίες
αποτέφρωσης (650-700οC) και αφετέρου γιατί το ίδιο το μέταλλο στην ελεύθερη
μορφή του είναι εξαιρετικά πτητικό. Σε όλες τις δημοσιευμένες μελέτες
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αναγνωρίζεται ότι το βασικό μέταλλο που ρυπαίνει το περιβάλλον μετά από μια
αποτέφρωση είναι όντως ο Hg, ότι τα οδοντικά αμαλγάματα είναι η σχεδόν
αποκλειστική πηγή Hg και μάλιστα οι εκλυόμενες συγκεντρώσεις δεν εξαρτώνται
από την ηλικία του νεκρού ή το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούσε τα οδοντικά
πλήρωσης. Παρόλα αυτά, οι μελέτες ποσοτικού προσδιορισμού της εκπομπής Hg από
κρεματόρια αποδεικνύουν ότι η συγκέντρωση του μετάλλου είναι τόσο χαμηλή ώστε
να μην υπάρχει λόγος λήψης επιπρόσθετων προληπτικών μέτρων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, αποτελεί η μελέτη του Yoshida98, ο οποίος προσδιόρισε τη συγκέντρωση
του εκλυόμενου Hg σε τρία μεγάλα Ιαπωνικά κρεματόρια. Η συγκέντρωση του
ατμοσφαιρικού Hg βρέθηκε να κυμαίνεται από 4.3-19,7ng/m3, όταν τα αποδεκτά όρια
είναι 200μg/m3. Μάλιστα αποδείχτηκε με ειδικό στατιστικό μοντέλο ότι η συνολική
ποσότητα Hg που εκλύεται στο περιβάλλον από τα κρεματόρια είναι παρόμοια με τα
επίπεδα Hg από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση
των κρεματο ρίων έδωσε το έναυσμα για αρκετέ ς μελέτες, ιδίως σε χώρες ό πο υ η
μέθοδος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα
Ζηλανδία κατέδειξε ότι το 1988 η εκπομπή Hg στην ατμόσφαιρα από κρεματόρια
αποτελούσε το 0,8% του συνόλου των ανθρωπογενών εκπομπών του μετάλλου.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Hg (όπως και πολλοί άλλοι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές)
δεν «καλύπτεται» από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για αυτόν το λόγο, έχουν υπάρξει
κατά καιρούς πολλές ανακοινώσεις συνεδρίων ή άλλων επίσημων Αμερικανικών και
Βρετανικών φορέων, οι οποίοι καταλήγουν ρητά στο συμπέρασμα ότι προς το παρόν
οι εκπομπές Hg δεν αποτελούν περιβαλλοντική απειλή αλλά η αναμενόμενη αύξηση
http://www.no-burn.org/downloads/Incinerators%20Trash%20Community%20Health.pdf, τελευταία πρόσβαση στις
10/07/2015
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των αποτεφρώσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενός νομοθετικού πλαισίου που
θα εξασφαλίζει αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους της λειτουργίας τους99.
Μια άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι η επίδραση που έχουν οι ρυπαντές
στους εργαζόμενους στα κρεματόρια και στους κατοίκους των γειτονικών περιοχών.
Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, μετρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με μια μελέτη του
1988 που πραγματοποιήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία 100 και έλαβε υπόψιν της
δεδομένα απο 97 κρεματόρια, τα ανιχνεύσιμα επίπεδα Hg στα μαλλιά εργαζομένων
στα κρεματόρια ήταν σχετικά χαμηλά σε σχέση με τα επίπεδα ανθρώπων που
έρχονται περιστασιακά σε επαφή με κρεματόρια. Από τα 97 κρεματόρια που
μελετήθηκαν συνολικά, το 3% είχε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 6μg/g, η οποία
θεωρείται ανεκτή συγκέντρωση Hg στα μαλλιά. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των
ερευνητών, τα στοιχεία ήταν επαρκή ώστε να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση των
εκπομπών Hg και ο έλεγχος των εργαζομένων στα κρεματόρια. Από την άλλη
πλευρά, ο Dummer 101 μελέτησε τον κίνδυνο θνησιγένειας, νεογνικού θανάτου και
θανατηφόρων συγγενών ανωμαλιών σε μωρά των οπίων οι μητέρες ζούσαν κοντά σε
κρεματόρια και εργοστάσια αποτέφρωσης αποβλήτων κατά την περίοδο 1956-1993.
Κατά τη διάρκεια της εν λό γω περιόδου παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του
κινδύνου θνησιγένειας και του επιπολασμού της ανεγκεφαλίας (βλάβη του νευρικού
σωλήνα στην οποία ο ιστός του κρανίου και του εγκεφάλου απουσιάζει) κοντά στα
κρεματόρια. Παράλληλα, μετά το 1972 παρατηρήθηκε αύξηση των ανωμαλιών του
νευρικού σωλήνα και του καρδιακού μυ. Όλα τα ευρήματα παρέμεναν στατιστικά
σημαντικά μετά τον αποκλεισμό των πιο σημαντικών (στατιστικά) γεννήσεων. Οι
ερευνητές συμπέραναν ότι υπήρχε πράγματι εξάρτηση του αυξημένου κινδύνου
θανατηφόρων συγγενών ανωμαλιών (κυρίως δισχιδής ράχη και καρδιακές ανωμαλίες)
με την εγγύτητα στα κρεματόρια. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί
αιτιολογικός συσχετισμός με βάση τις στατιστικές συσχετίσεις καθώς αποδείχθηκε
ότι υπάρχουν μια σειρά από άλλους παράγοντες (ιατρικές καταβολές, κλινικά
χαρακτηριστικά, κλπ) που μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, το
οποίο

είναι

φυσικά

ένα

γνωστό

μειονέκτημα

όλων

των

γεωγραφικών
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ECN, European Crematoria Network. Cremation and Respect for the Environment. The Recommendations of Crematorium
Managers Brought to the Attention of Regional, National and European Authorities. Brussels; 2008. Available at:
www.eurocrematoria.eu, τελευταία πρόσβαση στι;ς12/07/2015
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επιδημιολογικών μελετών.
Εν κατακλείδι, από τη στιγμή που οι αποτεφρωτικοί κλίβανοι είναι πηγές εκπομπής
επιβλαβών ουσιών, επιβάλλεται η διαρκής παρακολούθηση και ο αυστηρός έλεγχος
της λειτουργίας τους. Σε σύγκριση με τις εκπομπές εργοστασίων αποτέφρωσης
αποβλήτων, η συγκέντρωση των ρυπαντών που παράγονται (κυρίως PCDDs/PCDFs
και Hg) από τους αποτεφρωτικούς κλιβάνους είναι σαφώς χαμηλότερη. Ωστόσο, εάν
βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία δεν
πρέπει να παραβλέπονται.

3.3.2 Εμφυτεύσιμες συσκευές
Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια στους παραπάνω προβληματισμούς για τις εκπομπές
τοξικών ρύπων, έχουν προστεθεί και οι ανησυχίες για την επίδραση των
εμφυτεύσιμων ιατρικών συσκευών (Πιν. 3) στο περιβάλλον αλλά κυρίως στην υγεία
όσων δουλεύουν ή ζουν κοντά σε κρεματόρια102. Αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο το
2010 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες απο 155.000 επεμβάσεις αντικατάστασης
ισχίου ή/και γόνατος στην Αγγλία και την Ουαλία, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι ο
αντίκτυπος των μεταλλικών, πλαστικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι
υπολογίσιμος.
Οι βηματοδότες καρδιάς103 είναι οι βασικές εμφυτεύσιμες συσκευές που θα πρέπει να
εντοπίζονται πριν την έναρξη της αποτέφρωσης ενός νεκρού σώματος γιατί
εκρήγνυνται βίαια εξαιτίας της ταχείας παραγωγής αερίων υδρογόνου (Η) και ιωδίου
(J) από την μπαταρία της συσκευής. Το έντυπο πο υ συμπληρώνεται πριν την
αποτέφρωση από ιατρικό προσωπικό ή/και τους οικείους του νεκρού απαιτεί την
πλήρη καταγραφή τυχόν εμφυτευμένων συσκευών και στο 99% των περιπτώσεων
αυτό είναι αρκετό ώστε να απομακρυνθούν έγκαιρα και με ασφάλεια, αν αυτό δεν
έχει ήδη γίνει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ορισμένες φορές είτε λόγω κακής
συνεννόησης, είτε λόγω τοποθέτησης του βηματοδότη στην υπογάστρια περιοχή, η
ανίχνευση του είναι ανεπιτυχής και αυτό οδηγεί σε εκρήξεις κατά τη διάρκεια της
102
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αποτεφρωτικής διαδικασίας. Πάντως, σε γενικές γραμμές η γνωστοποίηση
λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού, η χρήση, η πλήρης και σωστή συμπλήρωση των
εντύπων και η χρήση χειροκίνητων ή αυτόματων ανιχνευτών μετάλλων πριν την
έναρξη της αποτέφρωσης ελαχιστοποιούν ή και εκμηδενίζουν την πιθανότητα να
«ξεχαστεί» μια συσκευή στο νεκρό σώμα.
Πίνακας 3: Ιατρικά εμφυτεύματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα
ή/και ιατρικούς κινδύνους για τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια μιας
αποτέφρωσης
Βηματοδότες
Εμφυτεύσιμοι απινιδωτές (ICD)
Συσκευές θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRTDs)
Συσκευές καταγραφής βρόχων
Συσκευές κοιλιακής υποβοήθησης (VADs)
Εμφυτεύσιμες αντλίες φαρμακευτικών σκευασμάτων
Νευροδιεγέρτες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το άλγος και την λειτουργική
ηλεκτρική διέγερση)
Διεγέρτες οστικής ανάπτυξης
Προγραμματίσιμες αναστομώσεις υδροκέφαλου
Οποιοδήποτε εμφύτευμα που λειτουργεί με μπαταρίες
Οδοντιατρικά αμαλγάματα πλήρωσης
Μια άλλη επικίνδυνη κατηγορία εμφυτευμάτων είναι τα ραδιενεργά104και η χρονική
περίοδος από την τελευταία ραδιενεργή θεραπεία (π.χ. θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο125 (Ι-125)), είναι σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια των εργαζομένων στα
κρεματόρια. Επίσης, η χημειοθεραπεία με Στρόντιο-89 (Sr89) ή Παλλάδιο-103 (Pa103), μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο αν επέλθει θάνατος πριν από μετά από
πρόσφατη θεραπεία, καθώς ο χρό νο ς ημίσειας ζωής των μετάλλων αυτών είναι
μακρύς, πράγμα πο υ σημαίνει ό τι ενδέχεται να έρθο υν σε επαφή με ή/και να
εισπνεύσουν ραδιενεργά υλικά όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα κρεματόρια αλλά και οι
οικείοι του νεκρού που θα παραλάβουν την τέφρα του. Οι σχετικές μελέτες
επιβεβαιώνουν ότι η δόση ραδιενεργού Ι-125 στην οποία μπορεί να εκτεθεί κάποιος
α) Que W.Radiation safety issues regarding the cremation of the body of an I-125 prostate implant patient. Journal of Applied
Clinical Medical Physics. 2001; 2(3):174-177
β) http://emergency.cdc.gov/radiation/pdf/radiation-decedent-guidelines.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 15/07/2015
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σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι περισσότερη από δύο τάξεις μεγέθους
χαμηλότερη από 1mSv, που αποτελεί το ετήσιο ανεκτό δοσολογικό όριο για τον
γενικό πληθυσμό. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ένα νεκρό σώμα που έφερε εν ζωή
προστατικό εμφύτευμα Ι-125 μπορεί να αποτεφρωθεί με ασφάλεια, αλλά αν η
απο τέφρωση λάβει χώρα εντό ς 2 0 μηνών (1 0 ημίσειες ζωές το υ Ι-125) από την
ημερομηνία τοποθέτησης του εμφυτεύματος, θα πρέπει να ληφθούν ορισμένες
προφυλάξεις κατά τη διάρκεια χειρισμού των εναπολλειμμάτων. Σε αυτές
περιλαμβάνονται η χρήση ειδικών γαντιών και προστατευτικών για τα μάτια και το
πρόσωπο (κυρίως στόμα και μύτη), όλη η τέφρα θα πρέπει να τοποθετείται σε
μεταλλικά δοχεία και οτιδήποτε ραδιενεργό εναπόλλειμμα παραμείνει στο
κρεματόριο, δεν θα πρέπει να διασκορπίζεται ή να απορρίπτεται για τουλάχιστον 20
μήνες.

3.3.3 Λοιμώδη νοσήματα
Σε γενικές γραμμές πρέπει να είναι ξεκάθαρο 105 ότι η αποτέφρωση καθιστά
οποιαδήποτε τυχόν υπολείμματα (τέφρα) μη μολυσματικά εξαιτίας των υψηλότατων
θερμοκρασιών που αναπτύσσονται ανεξαρτήτως της μολυσματικής νόσου (Πιν. 4).
Για αυτόν ακριβώς το λόγο συνιστάται από τους διάφορους οργανισμούς υγείας ανά
τον κόσμο (ΠΟΥ, FDA, MHRA) ως μια αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης
πτωμάτων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή επιδημιών. Ο προβληματισμός που
υπάρχει και οι ενστάσεις που εκφράζονται αφορούν τον τρόπο με τον οποίο τα
μολυσμένα νεκρά πτώματα θα καταλήξουν στον αποτεφρωτικό κλίβανο καθώς είναι
πολύ πιθανότερο ότι μια επιδημία θα εξαπλωθεί από τους επιζήσαντες και όχι από τα
νεκρά σώματα. Η μετάδοση μιας μολυσματικής νόσου προϋποθέτει την παρουσία
ενός μολυσματικού παράγοντα, την έκθεση σε αυτόν και οπωσδήποτε έναν ευάλωτο
ξενιστή. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συντριπτική πλειονότητα των
λοιμωδών νοσημάτων θα απολέσει τελικά την επικινδυνότητα της εντός κάποιων
ημερών μετά το θάνατο (π.χ. ο ιός HIV μπορεί να επιβιώσει μέσα σε φέρετρο για έως
και 16 ημέρες εάν το φέρετρο διατηρείται στους 2oC, ενώ ο ιός Ebola μπορεί να
επιβιώσει για 7 ημέρες μετά το θάνατο του φορέα)106. Το πρόβλημα προκύπτει όταν
105
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τα νεκρά σώματα ανθρώπων με λοιμώδη νοσήματα παραμένουν στο περιβάλλον και
επιμολύνουν τα αποθέματα νερού ή όταν υπάρχει απευθείας σωματική επαφή
νεκρών-ζωντανών ή ζώων-νεκρών σωμάτων. Απαιτείται λοιπόν ειδική μεταχείριση
και συγκεκριμένα πρωτόκολλα συγκομιδής και μεταφοράς των πτωμάτων στα
κρεματόρια, όμως η διαδικασία είναι κοινή είτε τα πτώματα ταφούν, είτε
αποτεφρωθούν107. Επίσης, απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, ενδυμασία και εκπαίδευση
το υ προ σωπικο ύ πο υ θα εμπλακεί στη διαδικασία ώστε να λαμβάνο νται σε ό λα τα
στάδια τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από φυσικές
καταστροφές ή επιδημίες (όπως π.χ. οι χώρες της Δυτικής Αφρικής που χρειάστηκε
να διαχειριστούν πρόσφατα τα θύματα του ιού Ebola), πρέπει να υπάρχει ειδικός
σχεδιασμός που θα προβλέπει την επάρκεια καυσίμων και την ικανότητα τους να
παράγουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (γύρω στους 700oC) για περισσότερες
από 2-3 ώρες σε κάθε κύκλο αποτέφρωσης. Αυτό δεν είναι αυτονόητο σε φτωχές
χώρες με βασικές ελλείψεις αγαθών σε μια περίοδο κρίσης, ειδικά όταν τα
κρεματόρια που θα «χρησιμοποιηθούν» θα είναι κατά πάσα πιθανότητα υπαίθρια. Για
αυτό το λόγο και μόνο, η αποτέφρωση καθίσταται μη-πρακτική σε ανάλογες
περιπτώσεις. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι οι μαζικές
αποτεφρώσεις πρέπει να αποφεύγονται όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγνώριση των
πτωμάτων μιας φυσικής καταστροφής ή/και μιας επιδημίας.
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http://c.ymcdn.com/sites/www.cremationassociation.org/resource/resmgr/industry_practitioners_technical_papers/handlingprocedures.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 14/07/2015
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Πίνακας 4: Γενικές κατηγορίες λοιμωδών νοσημάτων που σχετίζονται με νεκρά σώματα
μετά από μια φυσική καταστροφή ή/και μια επιδημία
Μετάδοση με το αίμα ή/και μέσω

Ηπατίτιδα Β

ανταλλαγής σωματικών υγρών

Ηπατίτιδα C
Ελονοσία
Ιός HIV
Αιμορραγικοί πυρετοί:
• Arena-ιοί: (LCMV, Lassa, Junin κ.λ.π.)
• Bunya-ιοί: (Hanta, CCHF κ.λ.π.)
• Νηματοϊοί ή Φιλοϊοί-ιοί: Ebola, Marburg
• Φλαβοϊοί: ιός του Κίτρινου Πυρετού, του
Δυτικoύ Νείλου, του Δάγκειου πυρετού

Μετάδοση μέσω της γαστρεντερικής

Διαρροϊκός ροταϊός

οδού

Εντερίτιδα Καμπυλοβακτηριδίου
Σαλμονέλλωση
Εντερικοί πυρετοί (τυφοειδής & παρατυφοειδής)
Escherichia coli
Ηπατίτιδα Α
Σιγκέλλωση

Μετάδοση μέσω της αναπνευστικής

Φυματίωση

οδού
Ζωονόσοι

Βρουκέλλωση
Εχινοκοκίαση
Λεπτοσπύρωση
Λύσσα
Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια
Τουλαραιμία
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3.3.4 Αποτέφρωση ακρωτηριασμένων μελών σώματος και βρεφών
Μια πολύ ευαίσθητη και βιοηθικά πολύπλοκη πτυχή του ζητήματος της καύσης των
νεκρών είναι η καύση των βρεφών που γεννιούνται νεκρά ή καταλήγουν αμέσως μετά
τη γέννηση τους και η αποτέφρωση των μελών του ανθρώπινου σώματος που
ακρωτηριάζονται για ιατρικούς λόγους ή/και λόγω ατυχημάτων/δυστυχημάτων.
H αποτέφρωση νεκρών βρεφών 108 δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη, ούτε καν στις
χώρες με υψηλά ποσο στά απο τεφρώσεων. Μάλιστα πολλοί ιατροί, ακόμη και όσοι
έχουν σχέση με τα κρεματόρια θεωρούν ότι εάν ένα βρέφος αποτεφρωθεί δεν θα
υπάρξει εναπομείνασα τέφρα επειδή το βρεφικό σώμα δεν έχει μεγάλα και πλήρως
μορφοποιημένα οστά και σχεδόν καθόλου λίπος. Παρόλα αυτά, εάν χρησιμοποιηθεί η
κατάλληλη τεχνική αποτέφρωσης (π.χ. με τη χρήση ειδικού ξύλινου φέρετρου και με
μείωση της θερμοκρασίας) μπορεί να προκύψει τέφρα ώστε να αποδοθεί στους γονείς
του βρέφους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση
βρεφών που γεννιούνται νεκρά ή που καταλήγουν αμέσως μετά τη γέννηση δεν είναι
σαφές και παρόλο που δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, παρατηρείται διεθνώς μια τάση
προς την ταφή. Αυτό ίσως να οφείλεται αφενός σε συναισθηματικούς και
ψυχολογικούς λόγους των γονέων αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και το γεγονός ότι δεν
είναι ξεκάθαρο, ούτε υπάρχει ομόφωνη απόφαση (consensus) από κάποιο επίσημο
φορέα για τον χειρισμό των νεκρών βρεφών, ιδίως όσων γεννιούνται νεκρά.
Σε ότι αφορά τα ακρωτηριασμένα μέλη του σώματος109, παρατηρείται το φαινόμενο
ότι άνθρωποι που έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να αποτεφρωθούν να επιθυμούν και
την αποτέφρωση των ακρωτηριασμένων μελών τους. Στη Μεγάλη Βρετανία ήδη από
το 2000, η νομοθεσία έχει προβλέψει και νομιμοποιήσει την αποτέφρωση
ακρωτηριασμένων μελών, οργάνων ή ιστών μόνο ήδη νεκρών ατόμων. Η
αποτέφρωση δεν χρειάζεται να γίνεται στο ίδιο κρεματόριο που θα γίνει και η
αποτέφρωση του υπόλοιπου σώματος. Σήμερα, αυτού του είδους η αποτέφρωση
προτιμάται και από τα νεκροτομεία καθώς θεωρείται ως μια πιο ασφαλής και
υγειονομικά ορθή μέθοδος διαχείρισης κλινικών αποβλήτων.

108
109

Dunlop J.M. Cremation of body parts and fetuses. Journal of Obstetrics and Gynaecology.2004; 24(4) 341–342
Marlow S. Can I cremate my own leg? BMJ. 2008. 336(7647): 774-775
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Φυσικά, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά -και ίσως πιο συναισθηματικά- στην ,
περίπτωση που ο ακρωτηριασμός αφορά τα άνω ή κάτω άκρα ενός νέου ανθρώπου.
Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον ο ακρωτηριασμός δεν είναι προϊόν
ατυχήματος/δυστυχήματος συνήθως υπαγορεύεται από χρόνιο πόνο, εκ γενετής
ανατομικές ανωμαλίες, παρενέργειες θεραπειών όπως ή χημειοθεραπεία ή σοβαρές
λοιμώξεις. Αυτοί οι ασθενείς είναι ενήμεροι για την κατάσταση τους και συνήθως
αμέσως μετά τον ακρωτηριασμό τοποθετούν τεχνητό μέλος. Παρατηρείται το
φαινόμενο πολλοί από αυτούς να ζητούν την αποτέφρωση των άκρων τους ώστε να
μπορέσουν να θρηνήσουν και να ολοκληρώσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής
τους. Όμως τα κρεματόρια δεν μπορούν να αποτεφρώσουν άκρα ζωντανών ατόμων.
Παραδόξως, είναι νόμιμο και επιτρέπεται να πάρει κάποιος το πόδι ή το χέρι του στο
σπίτι (με την προϋπόθεση ότι το άκρο θα απομακρυνθεί από το νοσοκομείο σε
κατάλληλο υλικό συσκευασίας και θα φυλάσσεται σε ειδικά υγρά συντήρησης, αλλά
δεν μπορεί να ζητήσει την αποτέφρωση του!110 Εν ολίγοις, μπορεί να το κάψει στο
τζάκι του σπιτιού του αλλά όχι σε οργανωμένο κρεματόριο. Αυτό που επιτρέπεται να
γίνει (και συνήθως γίνεται) είναι η αποτέφρωση των άκρων από την αντίστοιχη
υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων των νοσοκομείων, οι οποίες αναλαμβάνουν και την
ευθύνη της από ρριψης της παραγό μενης τέφρας, χωρίς ό μως καμία συμμετο χή το υ
ακρωτηριασμένου ατόμου. Οι οργανώσεις υπέρ της αποτέφρωσης κάνουν
οργανωμένες προσπάθειες για να αλλάξει η νομοθεσία επιχειρηματολογώντας ότι
ένας άνθρωπος που ακρωτηριάζεται και ζητάει έχει ανάγκη την αποτέφρωση του
μέλους που χάνει, έχει ανάγκη αυτή τη διαδικασία ώστε να επιτύχει μια φυσιολογική,
ψυχολογική και κοινωνική μετάβαση σε μια ζωή με προσθετικό μέλος. Οι αρχές της
ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας προστατεύουν το δικαίωμα της αυτονομίας και της
αυτοδιάθεσης των ασθενών όπως και το δικαίωμα να αποφασίζει για το σώμα του
αλλά μέχρι σήμερα, αυτή η επιχειρηματολογία δεν έχει υπάρξει αρκετή ώστε να
επιτραπεί νομικά η «ιδιωτική» αποτέφρωση ακρωτηριασμένων μελών.
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http://www.us-funerals.com/funeral-articles/understanding-cremation-laws-and-how-they-affect-arranging-acremation.html#.Vin8QG6ddh8
https://www.cremationsolutions.com/information/scattering-ashes/scattering-ashes-laws-regulations/
http://journals.rcni.com/doi/pdfplus/10.7748/ns2014.04.28.33.28.s30
τελευταία πρόσβαση στις 15/07/2015
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4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
4.1 Στην Ελλάδα, με την εισαγωγή του Ν. 3448/2006 και τις μεταγενέστερες
αποφάσεις
Το ζήτημα της αποτέφρωσης των νεκρών επανήλθε στην ελληνική κοινωνικοπολιτική σκηνή το 1987 με σχετική επιστολή του τότε Δήμαρχου Αθηναίων Μιλτιάδη
Έβερτ προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μετά από έντονες
συγκρούσεις θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών φορέων, οι οποίες διήρκησαν
σχεδόν 20 χρόνια, ο Έλληνας νομοθέτης ανέφερε ρητά την καύση των νεκρών με την
εισαγωγή του νόμου 3448/2006111 ο οποίος αναφέρει:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ:
«Θέμα: επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι
θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν όσο ζούσε τη μετά θάνατον αποτέφρωση.
Ν.3448/2006:
Άρθρο 35:
Επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι
θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν τη μετά θάνατον αποτέφρωση.
Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση,
δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή η αντίστοιχη δήλωση των
συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τέταρτο βαθμό, κατά σειρά
τάξεως. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συγγενών που βρίσκονται στην ίδια
τάξη, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον εισαγγελέα, στην περιφέρεια του
οποίου φυλάσσεται ο νεκρός. Προκειμένου για ανήλικα τέκνα, η δήλωση γίνεται και
από τους δύο γονείς ή από εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά τα άρθρα 1510
επ. του Αστικού Κώδικα.
Η άδεια αποτέφρωσης χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου λειτουργεί το
Κέντρο, στο οποίο γίνεται η αποτέφρωση.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι
111

Βλέπε άρθρο 35: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3448_15_03_06.htm , τελευταία πρόσβαση στις 20/08/2015
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χώροι δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, οι όροι και ο έλεγχος
λειτουργίας τους, καθώς και ειδικότερες προϋποθέσεις αποτέφρωσης. Για τον
καθορισμό των χώρων αποτέφρωσης νεκρών απαιτείται γνώμη του οικείου Δήμου ή
Κοινότητας. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθμίζονται ειδικότερα
σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.
Άρθρο 36:
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη,
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που
αποτελούν αντικείμενο αυτού.»
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση 112 Επειδή στην Ελλάδα ζουν, εργάζονται ή
επισκέπτονται ως τουρίστες εκατομμύρια άνθρωποι, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις
των οποίων επιτρέπουν τη μετά θάνατον αποτέφρωση, η μη-ύπαρξη ενός κέντρου
αποτέφρωσης νεκρών στη χώρα συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Ελληνικού
Συντάγματος, του άρθρου 9 της Διεθνούς Σύμβασης για την προάσπιση των
Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του άρθρου 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα
Ατομικά Δικαιώματα. Με την εισαγωγή λοιπόν της παραπάνω διάταξης,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να αποτεφρωθεί. Ο
συγκεκριμένος νόμος φαίνεται να αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα κάθε πολίτη να
αποφασίσει ο ίδιος τη τύχη του σώματος μετά θάνατον αλλά οι προϋποθέσεις που
θέτει είναι ασαφείς και οδηγούν σε πρακτικές δυσκολίες της εφαρμογής του. Η χρήση
της φράσης «θρησκευτικές πεποιθήσεις» χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς δεν
ξεκαθαρίζεται αν αφορά το σύνολο των ατομικών πεποιθήσεων που είχε εν ζωή ο
νεκρός (αν δηλαδή το κριτήριο για την αποτέφρωση θα πρέπει να είναι η προσωπική
γνώμη του ατόμου) ή εάν αναφέρεται στο σύνολο των κανόνων σχετικά με την
αποτέφρωση που γίνονται αποδεκτές από τη θρησκευτική πίστη στην οποία ήταν
ταγμένος ο νεκρός (αν δηλαδή η δυνατότητα αποτέφρωσης εξαρτάται από το αν το
επιτρέπει η θρησκεία του ή όχι).
Η υλοποίηση του ως άνω νόμου δεν προχώρησε για αρκετά χρόνια καθώς παρέμεινε
σε εκκρεμότητα το ζήτημα της χωροθέτησης.
Κολλιαλή Γ.Χ. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Πολιτικών & Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα
Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Διπλωματική Εργασία. Καύση νεκρών (Cremation). 2008
112
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Στη συνέχεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας δημοσίευσε την υπ’ αριθμό 241/2008113
Γνωμοδότηση, η οποία έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο
καθόριζε τους χώρους δημιουργίας των κέντρων αποτέφρωσης και τους όρους
λειτουργίας τους. Αργότερα, λαμβάνοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις του ΣτΕ,
εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 31/2009, το οποίο παρέχει όλες τις
απαραίτητες ρυθμίσεις για την καθιέρωση και πραγματοποίηση της διαδικασίας της
καύσης νεκρών στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, η υπ’ αριθμό 241/2008 Γνωμοδότηση του ΣτΕ έκρινε νόμιμο το
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τον καθορισμό των χώρων δημιουργίας
και λειτουργίας των αποτεφρωτηρίων. Το ΣτΕ επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρχει
ειδική πρόβλεψη για παρέμβαση εισαγγελέα, όταν τρίτα πρόσωπα, που δεν έχουν
συγγένεια με τον θανόντα προσκομίζουν αποδείξεις σχετικά με τη βούληση του
θανόντος, όταν οι άμεσοι συγγενείς του υποστηρίζουν το αντίθετο. Επίσης, ζητά να
προσδιοριστεί ο τρόπος επίλυσης μιας ενδεχόμενης διαφωνίας για την τύχη μιας
σορού όταν ο νεκρός είναι ανήλικος και υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονέων και
τέλος ζητά να προβλεφθεί ότι η τεφροδόχος δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο
εμπορικής συναλλαγής.
Σε συμμόρφωση με τις υποδείξεις του ΣτΕ και μετά από κοινή Υπουργική πρόταση,
εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 31/2009114 (ΦΕΚ 49/Α΄/23-3-2009), σύμφωνα
με το οποίο η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης
Νεκρών ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των
νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (και Συνδέσμων). Κέντρα Αποτέφρωσης
μπορούν να δημιουργούνται κατά προτεραιότητα εντός των υφιστάμενων ή
ιδρυόμενων κοιμητηρίων ή σε επαφή με αυτά και δευτερευόντως σε εκτός σχεδίου
και εκτός ορίων οικισμών περιοχές. Τα Κέντρα αποτέφρωσης πρέπει να απέχουν
τουλάχιστον 500 μέτρα από εγκαταστάσεις πρόνοιας και περίθαλψης ή 100
τουλάχιστον μέτρα, εφόσον δεν είναι ορατά από αυτές. Ζώνη υψηλής φύτευσης
πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων πρέπει να περιβάλλει περιμετρικά το χώρο του
Κέντρου

Αποτέφρωσης.

Πριν την

δημιουργία

Κέντρου

Αποτέφρωσης

θα

υποβάλλεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντική έκθεση ή
113
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http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/49a_09.1245746251359.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 22/07/2015
http://www.idimon.gr/site/xPage.asp?sid=10125&LangId=1, τελευταία πρόσβαση στις 22/07/2015
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προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση και θα εγκρίνονται
περιβαλλοντικοί όροι κατά τις διατάξεις του νόμου 1650/1986. Η αποτέφρωση
νεκρού μπορεί να γίνει μετά την πάροδο εξήντα (60) ωρών από τον θάνατο. Η άδεια
αποτέφρωσης εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας του Ο.Τ.Α.,
στη διοικητική περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.
Για την έκδοση της άδειας αποτέφρωσης προσκομίζονται η Ληξιαρχική πράξη
θανάτου, η έγγραφη βεβαίωση ιατροδικαστή, ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει
περαιτέρω ιατροδικαστικής διερεύνησης και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του
νεκρού τα ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη και ρητή δήλωση του
θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σορού του και υπό την προϋπόθεση
ότι είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Αν τέτοια δήλωση δεν
υπάρχει, αρκεί έγγραφη δήλωση του/της συζύγου ή των συγγενών του, εξ αίματος ή
εξ αγχιστείας, έως και τον τέταρτο βαθμό, κατά σειρά τάξης, ότι ο νεκρός επιθυμούσε
να αποτεφρωθεί. Οι σύζυγοι προηγούνται των ανωτέρω συγγενών. Εάν υπάρξει
διαφωνία μεταξύ συγγενών που βρίσκονται στην ίδια τάξη, η σχετική απόφαση
λαμβάνεται από τον Εισαγγελέα στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται ο νεκρός. Η
τέφρα τοποθετείται μέσα σε ειδικό σκεύος (τεφροδόχος), το οποίο φυλάσσεται σε
ειδικό χώρο φύλαξης των τεφροδόχων (τεφροφυλάκιο) εντός του Κέντρου
Αποτέφρωσης ή εντός του Κοιμητηρίου ή ενταφιάζεται σε υφιστάμενο Κοιμητήριο, ή
ρίπτεται στη θάλασσα και σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 ναυτικού μιλίου από την
ακτή, υπό την προϋπόθεση ότι το σκεύος είναι διαλυτό στο νερό και δεν περιέχει
ρυπογόνα στοιχεία.
Μέχρι σήμερα πάντως και παρόλο ότι κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή στις 25-072014 με τίτλο «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών 115 , η οποία
αναφέρει ρητά ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι χαμηλής όχλησης καθώς δεν
επιβαρύνει το περιβάλλον από πλευράς εκπομπών θορύβου και λοιπών ρύπων και
διευκρινίζει ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέτοιου είδους
εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των πόλεων, η δυνατότητα
αποτέφρωσης δεν έχει γίνει πραγματικότητα στην Ελλάδα.
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http://elawyer.blogspot.gr/2014/07/blog-post_29.html, τελευταία πρόσβαση στις 22/07/2015
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4.2 Διεθνώς
Στη διεθνή σκηνή η καύση των νεκρών στη Γαλλία θεσμοθετήθηκε με διάταγμα το
1789 αλλά κατοχυρώθηκε πληρέστερα με νόμο τη 15 Νοεμβρίου 1887. Στη Γερμανία
κατοχυρώνεται με ένα συνδυασμό διατάξεων ο σεβασμός της βούλησης του θανόντος
με νόμο το 1934 η αποτέφρωση εξισώνεται με την ταφή. Στην Ισπανία το θέμα
ρυθμίστηκε με νόμο το 1945 που έχει υπαγάγει το δικαίωμα στη θρησκευτική
ελευθερία. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3.2, η αποτέφρωση είναι θεσμοθετημένη
στην Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη απο τις αρχές του 20ου
αιώνα116.
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http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/2841/pdfs/uksi_20082841_en.pdf
http://ncsu.edu/ffci/publications/2003/v8-n1-2003-january/fa-1-cremation.php
τελευταία πρόσβαση στις 22/07/2015
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5. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
5.1 Θρησκευτική ελευθερία και Συνταγματική προστασία
H πνευματική και φυσική υπόσταση του ανθρώπου προστατεύονται από το
Σύνταγμα 117 . Σημαντικό χώρο στην περιοχή της προστατευόμενης πνευματικής
υπόστασης κατέχει η θρησκευτική πεποίθηση του ανθρώπου και φυσικά η κορυφαία
διαφοροποιός λειτουργία του, η σκέψη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να
αναλυθεί ο συσχετισμός της θρησκευτικής ελευθερίας με την επικρατούσα θρησκεία
και την καύση των νεκρών, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι δύο έννοιες. Έτσι λοιπόν, η
επικρατούσα θρησκεία, είναι η θρησκεία της συντριπτικής πλειονότητας του
ελληνικού λαού, ιδιότητα την οποία ο κοινός νομοθέτης έχει συνδέσει με ορισμένες
έννομες συνέπειες. Με τον όρο θρησκεία περιγράφουμε ένα σύνολο ενδιάθετων
αντιλήψεων και δοξασιών, σχετιζόμενων με το «θείο» και την επιρροή που ασκεί
αυτό. Η συνταγματική κατοχύρωση όμως δεν περιλαμβάνει την πίστη που
αναφέρεται σε δυνάμεις του κακού.
Ο όρος “θρησκευτική ελευθερία ή ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης” 118
κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 παρ.1 του ελληνικού Συντάγματος, δεν υπόκειται σε
αναθεώρηση και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναστολής σε περίπτωση
κατάστασης πολιορκίας, σύμφωνα με το Σ48, παρ. 1). Η θρησκευτική ελευθερία είναι
ατομικό δικαίωμα και αποτελεί αντικειμενικό κανό να δικαίο υ. Το άρθρο 1 3 παρ. 2
ορίζει ότι «κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη» και όχι απλώς ανεκτή και αυτή
ακριβώς η αναφο ρά ο ριο θετεί τη διαφο ρά μεταξύ της θρησκευτικής ελευθερίας και
της ανεξιθρησκίας, η οποία αφορά την ανοχή της πολιτείας απέναντι στις θρησκείες
που επιδεικνύουν δραστηριότητα τους κόλπους της. Φυσικά, το κράτος οφείλει να
παραμένει θρησκευτικά ουδέτερο. Να διευκρινιστεί ωστόσο, το γεγονός ότι το
Σύνταγμα κατοχυρώνει στο άρθρο 13 μόνο την ελευθερία της θρησκευτικής
συνείδησης δεν συνεπάγεται ότι αφήνει ακατοχύρωτη την ελευθερία της συνείδησης
εν γένει. Αντιθέτως, όταν το Σύνταγμα διακηρύσσει στο άρθρο 2 παρ.1 ότι “ο
σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας”, περιλαμβάνει στην κατοχύρωση αυτή και την ελευθερία
Δαγτόγλου Π.Δ, Ατομικά Δικαιώματα. Αθήνα. Εκδόσεις Σάκκουλα Αθηνα-Θεσσαλονίκη. 2012
Άρθρο Τρωιάνου Σ. με θέμα: Ελευθερία Θρησκευτικής Συνείδησης και Επικρατούσα Θρησκεία στην ιστοσελίδα:
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/tafi_i_kaysi_mantzaridis.html, τελευταία πρόσβαση στις 26/07/2015
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της συνείδησης που πρέπει να θεωρηθεί ως συστατικό στοιχείο της αξίας του
ανθρώπου. Οι επιμέρους εκδηλώσεις της εν γένει συνείδησης προστατεύονται με
άλλες διατάξεις που κατοχυρώνουν π.χ. το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας
Η θρησκευτική ελευθερία έχει δύο εκφάνσεις: μια θετική υπό την έννοια ότι η
Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ανεμπόδιστη και
αποτελεσματικότερη άσκηση του ως άνω δικαιώματος αλλά και μια αρνητική, βάσει
της οποίας η Πολιτεία πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που ενδεχομένως
παρεμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος (αμυντικό δικαίωμα). Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, η θρησκευτική ελευθερία αποτελείται από τη θετική πλευρά της, δηλαδή το
δικαίωμα επιλογής, διατήρησης ή αλλαγής πίστης σε ένα δόγμα και ελευθερία
λατρείας και από την αρνητική, δηλαδή το δικαίωμα στη μη πίστη, στην αθρησκεία
άνευ συνεπειών119.
Ο σεβασμός και η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας μπορούν να εκδηλωθούν
σε έξι βασικά επίπεδα/δικαιώματα120:
α) το δικαίωμα να πρεσβεύει κανείς οποιαδήποτε θρησκεία και να τη μεταβάλλει
οποτεδήποτε,
β) το δικαίωμα να εκδηλώνει και να διακηρύσσει κανείς τις θρησκευτικές του
πεποιθήσεις γραπτώς ή προφορικώς ή, αντιθέτως, να μην τις αποκαλύπτει,
γ) το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι για θρησκευτικούς σκοπούς,
δ) το δικαίωμα της θρησκευτικής ισότητας,
ε) το δικαίωμα της θρησκευτικής εκπαίδευσης, και
στ) το δικαίωμα καθενός να αποκρούει οποιαδήποτε ενέργεια έρχεται σε αντίθεση με
τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

5.2 Η αποτέφρωση στη γενική κυριαρχική σχέση κράτους-πολίτη και στη σχέση
πολίτη- Εκκλησίας
Φορείς του αμυντικού δικαιώματος θρησκευτικής ελευθερίας που αναφέρθηκε
παραπάνω είναι οι ημεδαποί, οι αλλοδαποί αλλά και οι ανιθαγενείς. Οριοθέτηση του
Γκούμα Δ. Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Τομέας Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης, Μάθημα Συνταγματικού Δικαίου. Διπλωματική Εργασία. Η προστασία της
θρησκευτικής ελευθερίας: Εξελίξεις & οσμώσεις μεταξύ ΕΣΔΑ & Ελληνικής έννομης τάξης. 2007
120
Εισήγηση περί θρησκευτικής ελευθερίας του Κούρτη Δ. στη νομική εφημερίδα curia.gr: http://curia.gr/eisigisi-perithriskevtikis-eleftherias-dimitris-a-kourtis/, τελευταία πρόσβαση στις 26/07/2015
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δικαιώματος αποτελούν οι ρήτρες της συνταγματικής νομιμότητας 121 . Δηλαδή ο
καθένας μπορεί να ακολουθεί οποιεσδήποτε θρησκευτικές πεποιθήσεις αρκεί αυτές
να μην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη ή να μην αποτελούν αυτές
λόγο απαλλαγής από υποχρεώσεις του ατόμου προς το κράτος (α. 13, παρ. 2, εδ. β’
και α.13, παρ. 4). Επίσης φορείς του δικαιώματος -μόνο ως προ ς την εκδήλωση
πεποιθήσεων όμως- και νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις με θρησκευτικούς
σκοπούς. Ως αποδέκτες του δικαιώματος νοούνται η κρατική και ιδιωτική εξουσία.
Το δικαίωμα της θρησκείας τριτενεργεί αυτοδικαίως, δηλαδή όλοι οι πολίτες
υποχρεούνται να το σέβονται. Εκτός του αμυντικού χαρακτήρα, έχει και απόλυτο
χαρακτήρα αφού στρέφεται έναντι όλων και είναι απαραβίαστο σύμφωνα με το α. 13.
Το δικαίωμα στη θρησκεία μάλιστα έχει και προστατευτικό περιεχόμενο, δηλαδή
κάθε πολίτης μπορεί να αξιώσει προστασία από το κράτος. Ειδικά για τους
ανήλικους, προβλέπεται ότι τα θρησκευτικά τους δικαιώματα ασκούνται από τους
νόμιμους κηδεμόνες τους.
Το θέμα που ανακύπτει είναι το ποιες είναι εκείνες οι θρησκευτικές ελευθερίες που
αντίκεινται στην ελληνική δημόσια τάξη καθώς το γεγονός ότι μια πεποίθηση μπορεί
να αποτελεί πλήγμα για την επικρατούσα θρησκεία δε σημαίνει ότι βλάπτει ότι
βλάπτει τη δημόσια τάξη. Η αποτέφρωση αποτελεί πάγια πρακτική για ορισμένες
θρησκείες (βλ. Ινδουισμός) ως γενικότερη φιλοσοφική θεώρηση της μετά θάνατον
ανθρώπινης υπόστασης. Κατά συνέπεια, αποτελεί μέρος του γενικού περιεχομένου
του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας υπό την προερμηνευτική βάση του
θετικού χαρακτήρα του δικαίου, στα πλαίσια της σχέσης της πραγματικότητας με το
δίκαιο122.
Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή βασικής ισχύος των συνταγματικών δικαιωμάτων, όλα
καταρχήν τα συνταγματικά δικαιώματα εφαρμόζονται σε όλες τις έννομες σχέσεις και
ως προς όλο τους το περιεχόμενο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καταρχήν
εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα σχέσεων (γενικές-ειδικές κυριαρχικές σχέσεις,
θεσμούς ιδιωτικού-δημοσίου δικαίου). Δηλαδή, στα πλαίσια της γενικής κυριαρχικής
σχέσης κράτους πολίτη, ο πολίτης έχει αξίωση από την πολιτεία της προάσπισης
θεσμικού πλαισίου κατάλληλου να προστατεύσει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη
Δημητρόπουλος Α. Γ. «Συνταγματικά Δικαιώματα» τ. Γ, τευχ.Ι-ΙΙΙ. Αθήνα. Εκδόσεις Σάκκουλα Αθηνα-Θεσσαλονίκη. 2008
Τζέλη Φ.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Πολιτικών & Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα
Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Μάθημα: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία. 2005
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θρησκευτική ελευθερία με τη θέσπιση νόμου για την καύση των νεκρών. Επίσης
σημαίνει ότι η αποτέφρωση πρέπει να μπορεί να ασκείται ανεμπόδιστα στα πλαίσια
της γενικής κυριαρχικής σχέσης κράτους πολίτη123.
Το άρθρο 35 του νόμου 3448/2006 ορίζει την αποτέφρωση, ως μέθοδο εξαφάνισης
του νεκρού σώματος, η οποία επιτρέπεται σε όλους όσους η θρησκεία τους το
επιτρέπει. Με άλλα λόγια η διάταξη απαγορεύει την καύση σε όσους οι θρησκευτικές
τους πεποιθήσεις το απαγορεύουν124. Αυτό μοιάζει λογική συνέπεια του αιτιώδους
του περιορισμού στη σχέση του ατόμου με την θρησκεία του διότι οι θρησκευτικές
πεποιθήσεις αποτελούν κοινό αντικειμενικό στοιχείο της ελευθερίας θρησκευτικής
συνείδησης και του θρησκευτικού δόγματος. Κατά συνέπεια η σχέση αιτιώδους
συνάφειας μεταξύ δικαιώματος και θεσμού προκαλεί ένα νόμιμο περιορισμό του
δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας καθώς το άτομο που ανήκει σε ειδική
σχέση με συγκεκριμένη πίστη/δόγμα, δεν μπορεί στα πλαίσια της ειδικής αυτής
κυριαρχικής σχέσης να πραγματοποιήσει πράξη αντίθετη με τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις του συγκεκριμένου δόγματος. Όμως ακριβώς επειδή η καύση συνδέεται
άμεσα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι λογικό να μην είναι υποχρεωμένη κάθε
θρησκεία να υιοθετήσει την εν λόγω πρακτική. Πρόκειται για περιορισμό που
συνάγεται από τη συστηματική ερμηνεία των άρθρων του Συντάγματος για τη
θρησκευτική ελευθερία ως δικαίωμα αλλά και ως αντικειμενική αρχή. Έτσι, αν η
Εκκλησία θεωρεί την καύση αντίθετη με το κήρυγμα της, διατηρεί το δικαίωμα να
αρνηθεί κάθε είδους προσευχή ή ιερολογία και η Πολιτεία ή οι οικείοι του θανόντος
δεν μπορούν να την εξαναγκάσουν να ενεργήσει αντίθετα στις πεποιθήσεις της, γιατί
κι αυτή έχει δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, αρνούμενη να κάνει κάτι που δεν
θεωρεί εκκλησιαστικά ορθό. Δεν μπορεί όμως να επιβάλλει τις απόψεις της. Επίσης,
δεν μπορεί να υποχρεώσει τους πολίτες που τυχαίνει να θεωρούνται «μέλη» της να
συμβαδίσουν με τις απόψεις της. Για αυτό εξάλλου και επέβαλε εμμέσως, μέσω του
Κράτους, αυτή τη διάταξη. Επειδή όμως αυτό έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, ο
νόμος στο σημείο αυτό είναι αντισυνταγματικός. Στο επίπεδο του δικαιώματος της
ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας, η ελευθερία του ατόμου να επιλέγει την
α) Βλέπε παραπομπή 118
β) http://oodegr.co/oode/thriskies/genika/prosilitismos_nomoi1.htm, τελευταία πρόσβαση στις 25/07/2015
γ) Κουνάδης Κ. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Πολιτικών & Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα
Νομικής, Μάθημα: Συνταγματικά Δικαιώματα, Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία και Επικρατούσα Θρησκεία. 2004
124
Καρδάρη Α. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Πολιτικών & Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα
Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Μάθημα: Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα. Η καύση των νεκρών. 2013
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διάθεση του σώματός του κατά τον τρόπο που επιθυμεί -εφόσον δεν προσβάλει τα
χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη- αποτελεί τη δικαιολογητική βάση της καύσης των
νεκρών ως αποτέλεσμα της άσκησης του δικαιώματος αυτοδιάθεσης 125. Ωστόσο η
άσκηση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να δικαιολογεί οποιαδήποτε παραβίαση των σύμφωνων προς το Σύνταγμα
νόμων.
5.3 Διεθνής νομοθετική κατοχύρωση Θρησκευτικής Ελευθερίας
Τις τελευταίες δεκαετίες δεδομένου του έντονου κύματος μετανάστευσης που
απασχολεί πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, το θέμα της ρύθμισης των θρησκευτικών
ελευθεριών έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις. Η κατάθεση ατομικών προσφυγών που
αφορούν σε αιτήματα ομαλής ένταξης και διαβίωσης και τη δυνατότητα έκφρασης
μιας θρησκευτικής μειονότητας σε κοινωνίες που κυριαρχούν άλλες θρησκευτικές
αντιλήψεις ανάγκασε οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)126 αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν θέση, να εκδώσουν
αποφάσεις και να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με το πνεύμα και το περιεχόμενο
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). To ΕΔΔΑ
αναγνωρίζει σαν υποκείμενο θρησκευτικής ελευθερίας κάθε θρησκευτική κοινότητα
αν και αποφεύγει να συντάξει ειδική νομολογία που θα του απέδιδε (του ΕΔΔΑ) τον
ρόλο του «κριτή» θρησκευτικών δογματικών διαφορών. Παρόλα αυτά, το ΕΔΔΑ έχει
εκδόσει μια ενδιαφέρουσα νομολογία σχετικά με τις θρησκευτικές κοινότητες,
σύμφωνα με την οποία οι θρησκευτικές κοινότητες υφίστανται παραδοσιακά και
λειτουργούν με δομή οργανωμένων κοινωνιών αλλά αυτό συνεπάγεται ότι οι
κοινωνίες θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα και να σέβονται τις
θρησκευτικές ελευθερίες χωρίς να απαιτείται κρατική παρέμβαση 127 . Ωστόσο,
παρόλο που η αυτονομία των θρησκευτικών κοινοτήτων είναι εκ των ουκ άνευ σε
δημοκρατικές κοινωνίες, το άρθρο 9 της ΕΣΔΑ είναι απαραίτητο προκειμένου να
προστατεύονται όλες οι υπόλοιπες όψεις της ατομικής θρησκευτικής ελευθερίας (Πιν.
5).

Βενιζέλος Ε., Συνταγματικά επιτρεπτή η καύση των νεκρών, άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα, 5 Νοέμβριου 1992
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf, τελευταία
πρόσβαση στις 24/07/2015
127
http://www.humanrightscaselaw.gr/epsilondeltadeltaalpha.html, τελευταία πρόσβαση στις 24/07/2015
http://www.nchr.gr/index.php/2013-04-03-10-23-48/2013-04-03-10-38-38, τελευταία πρόσβαση στις 24/07/2015
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126

72

Στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προ άσπιση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου γίνεται λόγος για «ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της
θρησκείας» και για τις εν γένει πεποιθήσεις. Συναφές περιεχόμενο έχει και η «Τελική
Πράξη της Διασκέψεως ασφαλείας και συνεργασίας στην Ευρώπη»
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που

υπογράφηκε στο Ελσίνκι το 1975. Παρεμφερείς όροι κάνουν την εμφάνισή τους σε
κείμενα διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει και επικυρώσει και η χώρα μας. Στα
άρθρα 18, 24, 26 και 27 του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα αστικά και πολιτικά
δικαιώματα προστατεύεται «η ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως, η ισότητα
απέναντι στο νόμο χωρίς θρησκευτικές διακρίσεις, η ύπαρξη θρησκευτικών
μειονοτήτων και η ελεύθερη ανάπτυξη της θρησκευτικής και πολιτιστικής τους
ζωής». Αμέσως γίνεται αντιληπτό, ότι η προστασία την οποίαν παρέχουν τα διεθνή
κείμενα είναι ευρύτερη από εκείνη που εγγυάται το Ελληνικό Σύνταγμα.

Μπούρα Α. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Πολιτικών & Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα
Νομικής. Μάθημα: Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα. Θέμα: Η διεθνής προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν
αναφέρεται έτος:
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%97%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE
%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%C
F%89%CE%BD%20%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%20
%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%281138%
29%20-%20%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%20%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1.pdf,
τελευταία πρόσβαση στις 26/07/2015
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Πίνακας 5: Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άρθρο 9 – Ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας
Πρωτότυπο Γαλλικό

Πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο

Επικυρωμένη Ελληνική

Άρθρο 13 Ελληνικού
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6. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
Για να κατανοήσουμε πλήρως την πολυπλοκότητα του ζητήματος της καύσης των
νεκρών, είναι απαραίτητο να γίνει και μια σύγκριση με τις απόψεις επί του θέματος
των υπόλοιπων θρησκειών. Μια σημαντική παράμετρος είναι η βαρύνουσα σημασία
που αποδίδουν ορισμένοι λαοί και θρησκείες στις καθαρτικές ιδιότητες της φωτιάς
για το σώμα και την ψυχή και το γεγονός ότι θεωρούν την καύση του νεκρού
σώματος απαραίτητο συστατικό της διαδικασίας απελευθέρωσης της ψυχής από τα
δεσμά του σώματος.
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν θρησκείες όπως ο Βουδισμός, ο Ταοϊσμός, και ο
Ινδουισμός που δέχονται την αποτέφρωση ως απαραίτητο συστατικό του
τελετουργικού τους. Επιπλέον, οι Καθολικοί χριστιανοί, οι Ευαγγελικοί, οι
Διαμαρτυρόμενοι και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (πλην της Εκκλησίας της Ελλάδας)
δεν είναι αρνητικοί με την καύση των νεκρών. Αντίθετοι είναι η Ελλαδική Εκκλησία,
οι Μουσουλμάνοι και οι Ορθόδοξοι Ιουδαίοι.
6.1 Ινδουϊσμός
Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση θρησκείας όπου η αποτέφρωση λαμβάνει
φιλοσοφικές διαστάσεις είναι ο Ινδουϊσμός 129 . Σύμφωνα με αυτόν, ο θάνατος
αποτελεί το «πέρασμα» σε ένα καινούργιο σώμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το παλαιό,
το οποίο θεωρείται φυλακή της ψυχής, να απομακρύνεται και να επιτρέπει στην ψυχή
να εξαγνιστεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν αέναες επαναλήψεις θανάτων.
Στον Ινδουισμό η διαδικασία του θανάτου και της επαναγέννησης δεν έχει τέλος
παρά μόνο όταν κάποιος καταφέρει να κατακτήσει τη «μόκσα» (σωτηρία) μέσω της
συνειδητοποίησης της αλήθειας. Και η αλήθεια αυτή που πρέπει να συνειδητοποιήσει
μόνος του ο άνθρωπος είναι ότι η ατομική ψυχή (Ατμαν) και η απόλυτη ψυχή
(Βράχμαν) ταυτίζονται και μόνον όποιος βιώσει αυτή την αλήθεια ξεφεύγει από τον
κύκλο των γεννήσεων (Σαμσάρα). Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, η ψυχή του
δραπετεύει μέσω του χάσματος του «βραχμάν», το οποίο ανοίγει στην κορυφή του
α) Βλέπε παραπομπή 56
β) Δάκουρα Δ. Συγκριτική Θρησκειολογία. Θέματα Θρησκειολογίας και Ιστορίας Θρησκευμάτων. Αθήνα. Εκδόσεις Έννοια.
2007. Κεφάλαια 10ο, 13ο και 17ο.
γ) Wach J. and Kitagawa J. The Comparative Study of Religions. New York. Columbia University Press. 1958
129
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κεφαλιού και με τη βοήθεια του σπασίματος του κρανίου πριν την καύση,
διευκολύνεται η διαφυγή της ψυχής. Η ψυχή ωστόσο, πρέπει να έχει κάποιο
«στήριγμα» μέχρι να «ξαναγεννηθεί», το οποίο οι Ινδουϊστές ονομάζουν
«λιγκασαρία» και είναι το λεπτό σώμα που συνοδεύει την προσωρινή προβολή του
άτμαν (τζίβα, αληθινός εαυτός) μετά την αποτέφρωση. Σε ό,τι αφορά την τεχνική της
αποτέφρωσης 130 , πρέπει να είναι πλήρης και ολοκληρωτική (Εικ. 12) γιατί οι
Ινδουϊστές πιστεύουν ότι επιστρέφει τελετουργικά εκεί από όπου προήλθε (π.χ. το
σώμα στη βλάστη της γης). Δέκα μέρες μετά το θάνατο, ο Πρέτα (η ενδιάμεση
ύπαρξη) εισέρχεται στο νέο σώμα και μόνο τότε οι άντρες της κάθε οικογένειας
μπορούν να ξυριστούν και άρα να «απελευθερωθούν από την ακαθαρσία του
θανάτου.

Εικόνα 12: Προετοιμασία καύσης νεκρών στον ποταμό Γάγγη
130

http://hinduism.iskcon.org/concepts/100.htm, τελευταία πρόσβαση στις 16/07/2015
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Βέβαια οι τόποι της αποτέφρωσης (σμασάντα) κάθε άλλο παρά καθαροί και ασφαλείς
για τη δημόσια υγεία μπορούν να είναι131. Τόσο ο χώρος, όσο και οι βραχμάνοι που
αντιπροσωπεύουν στις ιεροτελεστίες θεωρούνται εξίσου μιασματικοί με τους
νεκρούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη Βαρανάσι, ο ιερός τόπος των
ινδουιστών και μια από τις πιο βρώμικες πόλεις του κόσμου (Εικ. 13). Στη Μπενάρες,
όπως είναι το άλλο όνομα της, καταφθάνουν κάθε χρόνο, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο
πιστοί. Κάποιοι από αυτούς, αναζητούν απλά έναν πρόσκαιρο εξαγνισμό των
αμαρτιών τους βουτώντας στα ιερά για αυτούς νερά του Γάγγη. Πολλοί άλλοι όμως,
καταφθάνουν μετά από πολυήμερα εξαντλητικά ταξίδια με σκοπό να πεθάνουν, αφού
σύμφωνα με τις Βέδες, τα ιερά κείμενα του Ινδουϊσμού, όποιος πεθαίνει και
αποτεφρώνεται στο Βαρανάσι, κερδίζει την απόλυτη λύτρωση και την απελευθέρωση
της ψυχής από τον αέναο κύκλο των μετενσαρκώσεων και τις αμαρτίες όλων των
ζωών που έχει διάγει.

Εικόνα 13: Νεκρικές πυρές στο Βαρανάσι, την ιερή πόλη των Ινδουϊστών
Οι Ινδουϊστές λοιπόν συνδέουν τα πάντα με τη φωτιά και αναγνωρίζουν την
αποτέφρωση ως την υπέρτατη κάθαρση της ψυχής.

131

http://apenantioxthi.blogspot.gr/2011/06/blog-post_7168.html, τελευταία πρόσβαση στις 16/07/2015

77

6.2 Βουδισμός
Η λέξη «βουδισμός» προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη «βούδας», που σημαίνει «ο
αφυπνισμένος». Ο βουδισμός ή το ντάρμα του Βούδα (μπούντα-ντάρμα), είναι η
αναγγελία, και ο δρόμος, προς την αφύπνιση των ανθρώπινων δυνατοτήτων.
Υπάρχουν δύο βασικές σχολές Βουδισμού: η Μαχαγιάνα και η Τεραβάντα. Η κάθε
σχολή διαφέρει σχετικά με την ακριβή φύση της Νιρβάνα, τη σημαντικότητα και
κανονικότητα των διαφόρων διδασκαλιών και κειμένων καθώς και τις μοναστικές και
τις λειτουργικές πρακτικές της132.
Στο βουδισμό υπάρχει η έννοια της συνέχειας. Όλα είναι μια συνεχής εναλλαγή. Και
ο θάνατος θεωρείται μια ενδιάμεση κατάσταση, μια «στάση» λίγο πριν τον επόμενο
κύκλο. Κεντρικό σημείο της πίστης, ανεξαρτήτως δόγματος είναι το μη-Εγώ
(anātman), η απόλυτη μη-ύπαρξη του ατομικού προσώπου133. Για τους βουδιστές το
κεντρικό ζήτημα δεν είναι η Θεότητα ή μη του Βούδα αλλά η Αλήθεια της Οδύνης
και η Διδασκαλία για τον τερματισμό της. Το θεμέλιο του βουδιστικού δόγματος
είναι ο ι Τρεις Θησαυρο ί: ο Βο ύδας, το Ντάρμα (η Διδασκαλία) και η Σάνγκα (η
Μοναστική Κοινότητα). Σύμφωνα με τη βουδιστική παράδοση ο νεκρός πέφτει σε
ένα είδος λήθαργου και βιώνει διάφορες εμπειρίες. Ο ύπνος κρατά 3,5 μέρες και μετά
τον ξυπνά η συνείδησή του. Από τη μέρα που η συνείδηση του νεκρού ξυπνά ξανά,
και μέσα σε 49 ημέρες, γίνεται η επόμενη επαναγέννηση. Όταν ένας άνθρωπος
πεθάνει το σώμα του διαλύεται στα στοιχεία που το αποτελούν αλλά το πνεύμα δεν
είναι δυνατό να κλειστεί μέσα σε έναν τάφο και το κάρμα εξακολουθεί να δρα. Το
νιρβανικό κορμί είναι αθάνατο, γιατί δεν γνωρίζει ούτε απώλεια, ούτε αποσύνθεση
πράγμα που σημαίνει πως υπόκειται στο νόμο της ακατάπαυστης εξέλιξης. Ωστόσο, ο
βουδισμός βλέπει το θάνατο ως απελευθέρωση

134

. Έτσι κάποιος μπορεί να

ξαναγεννηθεί σαν παραδεισένιο πουλί ή αρχιδιάβολος χωρίς να γνωρίσει την
απελευθέρωση που ακόμη και οι θεότητες αγνοούν. Ανάμεσα στο θάνατο και την
αναγέννηση ο νεκρός περνά από πολλές μεταβατικές φάσεις -49 ημέρες- κατά τη
διάρκεια των οποίων είναι πιθανόν να διστάζει για το ποιο δρόμο θα πάρει. Σε αυτή
την περίοδο οι πιστοί μπορούν να τον βοηθήσουν να βρει το λαμπερό φως του
http://o-nekros.blogspot.gr/2013/10/blog-post_2630.html, τελευταία πρόσβαση στις 17/07/2015
Βλέπε παραπομπή 129
134
http://www.shambhala.gr/index.php?id=1006, τελευταία πρόσβαση στις 17/07/2015
132
133
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πνεύματος και να αποφύγει τις απατηλές εμφανίσεις. Αυτοί που πεθαίνουν αφού
έχουν πια σπάσει τα τριπλά δεσμά τροφής ηδονής και προσκόλλησης στο Εγώ, δεν
έχουν το παραμικρό λόγο να αμφιβάλλουν για την κατάσταση που ακολουθεί τον
θάνατο. Για αυτούς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να ξαναγεννηθούν και να
ξαναζήσουν κάτω από οδυνηρές συνθήκες. Η κινεζική παραλλαγή του Βουδισμού
θεωρεί ότι κάποια ίχνη του νεκρού παραμένουν επί έξι ή εφτά γενιές και επίσης ότι
υπάρχουν δύο μη-σωματικά στοιχεία (το «πο» και το «κουέι») που παραμένουν
συνδεδεμένα με το σώμα που βρίσκεται μέσα στον τάφο μέχρι την αποσύνθεση του.
για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι Βουδιστές δέχονται και την ταφή (Εικ. 14). Σήμερα
συναντά κανείς Παγόδες, εντυπωσιακά ταφικά μνημεία σε όλη την Ασία.

Εικόνα 14: Βουδιστικό νεκροταφείο
Οι Βουδιστές αποτεφρώνουν τους ιερείς και τους μοναχούς των ανώτερων τάξεων,
ενώ οι λαϊκοί έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μόνοι τους τι θα απογίνει το σώμα τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τελετουργίες καύσης των νεκρών είναι χαρούμενες,
«πολύχρωμες» και θεωρούνται τυχερές για όποιον τις παρακολουθεί 135 . Η τέφρα
όσων επιλέγουν να αποτεφρωθούν, διασκορπίζεται πάντα στο νερό.
Οι παραφυάδες του Ινδουϊσμού και του Βουδισμού (Κομφουκισμός, Ταοϊσμός,
Ζωροαστρισμός) είναι και αυτές δεκτικές στην ταφή και έχουν προσφέρει στην
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά ταφικά μνημεία απίστευτου κάλους (Εικ. 15).
135

http://www.buddhanet.net/bfuneral.htm, τελευταία πρόσβαση στις 17/07/2015
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Ωστόσο, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι για όλα τα δόγματα των Ανατολικών
θρησκειών, η φωτιά και η καύση των νεκρών, και άρα η σημασία της φωτιάς,
συνεχίζει να έχει συντριπτική σημασία και αξία έναντι οποιασδήποτε άλλης
διαδικασίας χειρισμού ενός νεκρού σώματος.

Εικόνα 15: Εσωτερικό βουδιστικών μοναστηριών
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6.3 Ιουδαϊσμός
Η εβραϊκή θρησκεία, παρά το γεγονός ότι πιστεύει σε κάποιου είδους μετά-θάνατο
ζωή, δεν διαθέτει τις έννοιες του Παράδεισου και της Κόλασης του Χριστιανισμού
και επικεντρώνεται στο σήμερα136. Στην Τορά ο όρος που χρησιμοποιείται για την
κατοικία των ψυχών μετά τον θάνατο είναι το Σεόλ, όπου οι ψυχές πιθανολογείται οτι
διάγουν ένα είδος ακαθάριστης και θαμπής ζωής αλλά δε συνδέεται με την έννοια της
ανταμοιβής ή της τιμωρίας. Η απλή εξήγηση για το Σεόλ δεν εξηγεί το γιατί ο Θεός
επιτρέπει την καταστροφή του λαού του και του ίδιου του Ναού του. Οπότε
αναπτύσσεται η ιδέα ότι υπάρχει ένας κόσμος που ακολουθεί, Ολάμ h a Μπά, στον
οποίο οι δίκαιοι ανταμείβονται στη Γκαν Εντέν και οι άδικοι βρίσκονται για 12 μήνες
στην Γκε’ενόμ ώστε να μετανοήσουν – μόνο μια ελάχιστη ομάδα εξαιρετικά κακών
εξαιρείται, (πχ ο Φαραώ ή ο Α. Χίτλερ)137. Η έννοια της τεhιάτ hα’μετίμ (ανάσταση
των νεκρών) αποτέλεσε μια καθυστερημένη εξέλιξη της εβραϊκής θεολογικής σκέψης
που εισήχθη από τους Φαρισαίους και για πρώτη φορά επέτρεπε την ατομική
σωτηρία. Συνδέεται με την ιδέα της αθανασίας της ψυχής και προέρχεται από τις
πλατωνικές ιδέες που κυριάρχησαν στην ανατολική Μεσόγειο ενώ δέχθηκε και
ζωροαστρικές επιρροές. Σήμερα γίνεται δεκτή από το σύνολο των ρευμάτων του
Ιουδαϊσμού σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά όμως, και η έννοια της
μετεμψύχωσης

(γκιλγκουλέϊ

νεσαμότ)

είναι

στενά

συνδεδεμένη

με

την

μετενσάρκωση και ανάσταση των νεκρών και αποτέλεσε πεδίο διαμάχης μεταξύ των
θεολογικών σχολών των Σαδδουκαίων (που πίστευαν ότι με το ν θάνατο έληγε η
ύπαρξη) και των Φαρισαίων πριν την εμφάνιση του Χριστιανισμού138.
Η ακριβής μετάφραση του γκιλγκουλέϊ νεσαμότ είναι “κύκλοι της ψυχής” και πέρα
ενώ ο όρος τεhιάτ hα’μετίμ σημαίνει μεν ανάσταση των νεκρών αλλά ουσιαστικά
σημαίνει “αναβίωση/αναγέννηση των νεκρών. Σήμερα τα ρεύματα του Ορθόδοξου
και Συντηρητικού Ιουδαϊσμού δέχονται απόλυτα την έννοια της τεhιάτ hα’μετίμ, ενώ
ο Μεταρρυθμιστικός και Αναδομητικός Ιουδαϊσμός την δέχονται ως πιθανότητα τον
καιρό του Μεσσία, αλλά απορρίπτουν κάθε έννοια μετεμψύχωσης ή μετενσάρκωσης,
η οποία αμφισβητείται και από σημαντικό μέρος του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού.
Αντίστοιχα η πίστη στην Γκαν Εντέμ/Γκε’ενόμ γίνεται σχετικά αποδεκτή με
ορισμένες, όμως, εξαιρέσεις που κυρίως εκφράζουν την πίστη στην άγνοια μας για
Βλέπε παραπομπή 129
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την φύση της κατάστασης μετά τον θάνατο. Είναι όμως κοινή πεποίθηση όλων ότι η
ψυχή (νέφες) είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους και θεωρείται άφθαρτη
και αιώνια και οπότε μένει άθικτη ακόμα και μετά τον θάνατο. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, ο ορθόδοξος Ιουδαϊσμός απαγορεύει αυστηρά την καύση των νεκρών, σε
αντίθεση με τη ρεφορμιστική άποψη του Ιουδαϊσμού που προκρίνει την αποτέφρωση.
Οι Εβραίοι έχουν πολύ αυστηρό ταφικό εθιμικό με πλήθος διαδικασιών, οι οποίες
τηρούνται ευλαβικά. Η κηδεία οφείλει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν –αν όχι
την ίδια, τουλάχιστον την επόμενη μέρα εκτός και αν είναι Σαμπάτ, (κατάλοιπο των
εποχών που το ζεστό μεσανατολικό κλίμα δεν επέτρεπε την διατήρηση του νεκρού).
Συνήθως η τελετή λαμβάνει χώρα είτε στη συναγωγή, είτε συνηθέστερα σε ένα μικρό
ευκτήριο οίκο στο χώρο του νεκροταφείου, σπανιότατα δε στο ίδιο το σπίτι. Ο τάφος
οφείλει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο βαθύς και σκαμμένος αποκλειστικά στο χώμα
ώστε η σωρός, χωρίς το φέρετρο που πλέον δεν έχει άλλη χρησιμότητα και δεν
ενταφιάζεται, να μπο ρεί να είναι σε άμεση επαφή με το χώμα, (αποτελεί μια
δυσάρεστη εξέλιξη η σύγχρονη απαίτηση των οικογενειών για ενισχυμένη κατασκευή
και βαθύτερη ταφή ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες βεβήλωσης από τις
σχετικά συχνές αντισημιτικές επιθέσεις στα εβραϊκά νεκροταφεία). Η σωρός
χαμηλώνεται με τα πόδια πρώτα και τοποθετείται ξαπλωτή στην πλάτη, με μια μικρή
πέτρα κάτω από το κεφάλι ώστε να μπορεί να κο ιτά προ ς την Ιερο υσαλήμ ό ταν θα
έρθει ο Μεσσίας και γίνει η τεhιάτ hα’μετίμ (ανάσταση των νεκρών). Εν ολίγοις, η
καύση των νεκρών είναι ιστορικά ξένη στην εβραϊκή παράδοση. Όπως είναι λογικό
όμως, ειδικά σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό αίσθημα αντιπάθειας δεδομένης της
εμπειρίας της Σοά (Ολοκαύτωμα)139. Ωστόσο, παρόλο που η κυρίαρχη άποψη μεταξύ
των ραβίνων, είναι ότι η καύση δεν γίνεται δεκτή αλλά δεν απαγορεύεται ρητά.
Απαγορεύεται όμως σε ραβίνους να συμμετάσχουν στην τελετή. Εξάλλου, η
ταρίχευση απαγορεύεται αυστηρά.
6.4 Ισλάμ-Μωαμεθανισμός
Κατά το Ισλάμ ο άνθρωπος είναι μοναδικό πλάσμα. Ο Θεός είναι δημιουργός του και
όλη η ζωή προέρχεται από τον Θεό. Γι` αυτό το λόγο η ζωή είναι ιερή και ο Νόμος
του Θεού την προστατεύει. Σκοπός του ανθρώπου είναι να ευχαριστεί τον Δημιουργό
του και να βρει τη γαλήνη μαζί Του τηρώντας του θεϊκούς νόμους.Ο θάνατος (mawt)
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/510874/jewish/Why-Does-Jewish-Law-Forbid-Cremation.htm, τελευταία
πρόσβαση στις 20/07/2015
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θεωρείται κάτι το φυσικό για όλα τα πλάσματα του Θεού. Με εξαίρεση τον ίδιο τον
Θεό που είναι αιώνιος και αθάνατος, τα πάντα στη φύση είναι φθαρτά. Ο Θεός,
λοιπόν, προσφέρει τη ζωή και ο ίδιος την αφαιρεί. Ο ίδιος ο θάνατος δεν αποτελεί μια
τιμωρία. Σαν ιδέα είναι ασύλληπτος. Μπορεί να νοηθεί ως ένα είδος εκπλήρωσης της
ζωή του ανθρώπου όπου μπορεί κάποιος να λάβει την ευλογία του Θεού και να γίνει
δεκτός στον Παράδεισο140. Ο θάνατος, λοιπόν, είναι η ηθική ώθηση στο Ισλάμ. Η
σκέψη για το θάνατο βοηθά τον άνθρωπο να εστιάσει την προσοχή στο ηθικό μια και
το αγαθό πάει στον παράδεισο και το κακό στην κόλαση. Ο θάνατος είναι μια πύλη
στη ζωή και η συνεχής σκέψη του βοηθά τον άνθρωπο να καταλάβει τι σημαίνει να
κάνεις το καλό ή το κακό141.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Ισλάμ απαγορεύει αυστηρά την καύση των νεκρών
αλλά και τα μαυσωλεία καθώς οι κηδείες και οι πρακτικές που ακολουθούντα πρέπει
να είναι σύμφωνες με τη θεία αποκάλυψη του νόμου του Αλλάχ. Σύμφωνα με αυτόν,
η ταφή των νεκρών γίνεται σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο της μεταφοράς των
νεκρών στους τάφους τους. Η σωρός του νεκρού τοποθετείται σε ένα φέρετρο με το
κεφάλι του προς την κατεύθυνση της Μέκκας. Όσοι είναι παρόντες προσεύχονται στο
Θεό το «πέρασμα» του θανόντος να είναι εύκολο και χωρίς πόνο. Κλείνουν τα μάτια
του νεκρού, το στόμα του, τοποθετούν τα χέρια του ίσια στα πλευρά του,
ευθυγραμμίζουν τα πόδια του, καλύπτουν το σώμα με υφασμάτινο πανί. Ακόμη,
διαβάζουν αποσπάσματα από το Κοράνι και φωτίζουν το χώρο που βρίσκεται η
σωρός. Αποφεύγεται να μένει μόνος του ο νεκρός στο δωμάτιο. Η ταφή συνηθίζεται
να γίνεται γρήγορα και όχι βράδυ. Θεωρείται τιμή κάποιος να βοηθήσει στη
μεταφορά του νεκρού. Γενικά οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να ακολουθήσουν τη
νεκρική πομπή. Φωνές και κλάματα γενικά δεν επιτρέπονται ενώ συνάμα επιβάλλεται
η ταφή κάτω από ενεπίγραφη πλάκα. Σύμφωνα με το Κοράνι: “Έχουμε τιμήσει τους
γιους του Αδάμ” (17:70). Το πνεύμα αυτού του στίχου, υποχρεώνει τους
Μουσουλμάνους να αντιμετωπίζουν το ανθρώπινο σώμα, με πλήρη σεβασμό όχι
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μόνον όταν ένα πρόσωπο είναι ζωντανό, αλλά και όταν είναι νεκρό142. Η καύση των
νεκρών θεωρείται ιεροσυλία και απεχθής. Ένας από τους λόγους για αυτό, είναι ότι
το Ισλάμ θεωρεί ό τι η γνώση μας για το τι συμβαίνει στον άνθρωπο μετά θάνατον
είναι περιορισμένη, και, ως εκ τούτου, μόνο ο Αλλάχ ξέρει τι είναι καλό και κακό για
εμάς. Σε άλλο απόσπασμα του Κορανιού αναφέρεται ότι ο mayyit (πεθαμένος)
γνωρίζει ποιος είναι αυτός που τον πλένει και τον ντύνει στα σάβανά του και ποιός
χαμηλώνει το σώμα του στον τάφο και ο σεβασμός με τον οποίο θα χειριστεί κάποιος
ένα νεκρό σώμα είναι μια πράξη που ο Αλλάχ την βλέπει, την αναγνωρίζει και την
τιμά. Άρα, η καύση των νεκρών δεν μπορεί να είναι μια μέθοδος αρεστή στον
Αλλάχ 143 . Όπως ό λες ο ι άλλες ανθρώπινες παραδό σεις, η καύση των νεκρών
βασίζεται σε μερική γνώση. Ορισμένοι εκπρόσωποι μάλιστα του σύγχρονου Ισλάμ
κάνουν ειδική μνεία στο γεγονός ότι η ταφή των νεκρών είναι πιο φιλική προς το
περιβάλλον από ότι η καύση και το συνδέουν με τη ρήση ότι ο Αλλάχ απαγορεύει
ρητά τις πράξεις που είναι επιβλαβείς για τους ανθρώπους αλλά και το περιβάλλον
μέσα στο οποίο ζουν αυτοί.
6.5 Καθολική Εκκλησία
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διακήρυξε το 785μ.Χ. ότι η αποτέφρωση ήταν
ειδωλολατρική αλλά απαγόρευσε την τελετή καύσης μόλις το 1886μ.Χ., καθώς τότε
είχε αρχίσει να διαδίδεται στην Ευρώπη η αποτέφρωση των νεκρών144. Το σκεπτικό
της απόφασης ήταν ότι η αποτέφρωση δε συνάδει με την εκκλησιαστική παράδοση
και επιπλέον χρησιμοποιούνταν σαν μέθοδος από αρνητές της πίστης και άθεους.
Αυτή η απαγόρευση παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1963. Υπήρχε μάλιστα ειδική
πρόβλεψη για όσους αποτεφρώνονταν χωρίς να το έχουν ζητήσει οι ίδιοι αλλά με
απόφαση της οικογένειας τους. Η Εκκλησία μπορούσε να αποδώσει εκκλησιαστικές
επιμνημόσυνες τιμές στον νεκρό αλλά όχι στο σημείο της καύσης και υπήρχε ακόμη
και η δυνατότητα να ζητηθεί η επέμβαση της Πολιτείας προκειμένου να τηρηθεί το
τυπικό της Εκκλησίας. Φυσικά, εάν η επιθυμία είχε εκφραστεί από τον ίδιο τον νεκρό
απαγορευόταν μέχρι και η τοποθέτηση της ληκύθου με την τέφρα του σε
εκκλησιαστικό κοιμητήριο. Το 1966 μ.Χ. περίπου το 10% των Καθολικών στην
Αγγλία αποτεφρώνονταν. Η απαγόρευση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ήταν
http://www.islamreligion.com/articles/4946/viewall/funeral-rites-in-islam/, τελευταία πρόσβαση στις 20/07/2015
http://www.ezsoftech.com/akram/death.asp,τελευταία πρόσβαση στις 20/07/2015
http://www.catholicworldreport.com/Item/1719/changing_catholic_attitudes_about_cremation.aspx, τελευταία πρόσβαση στις
23/07/2015
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μέρος της γενικότερης συντηρητικής στάσης απέναντι σε κάθε νεωτερισμό και
φιλελεύθερη πράξη145. Η αλλαγή της στάσης της τη δεκαετία το υ 1 9 6 0αποδίδεται
στη συνολική μετατόπιση του δόγματος, η οποία επέβαλε την επικράτηση της
εσωτερικής πίστης και όχι των εξωτερικών εκδηλώσεων. Ο Νέος Κώδικας, ωστόσο,
που ισχύει από το 1983 έχει επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις (Εικ 16). Έτσι,
μέχρι και σήμερα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν απαγορεύει την καύση των
νεκρών. Επισημαίνεται όμως ξεκάθαρα η προτίμηση της στον παραδοσιακό
ενταφιασμό των σορών, και αναγνωρίζεται ως μια ευλαβική διαδικασία, δίνεται παρά
ταύτα η δυνατότητα τέλεσης εκκλησιαστικής τελετής ακόμα και για κάποιον που
επιλέγει τη μέθοδο της αποτέφρωσης146. Η αποτέφρωση απαγορεύεται αυστηρά όταν
από πίσω κρύβεται άρνηση θρησκευτικών πεποιθήσεων, αιρετικές απόψεις ή μίσος
προς την ίδια την εκκλησία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος τρόπος επιβολής της
απαγόρευσης.
Οι Προτεστάντες ανέχτηκαν και δέχτηκαν νωρίς την καύση των νεκρών διότι
απορρίπτουν την αυστηρή εκκλησιαστική παράδοση147.

http://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/does-the-church-allow-cremation.html, τελευταία
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Εικόνα 16: Καθολικά κοιμητήρια για νεκρούς που έχουν αποτεφρωθεί α) στο
Όκλαντ, και β) στο Ελσίνκι, όπου υπάρχει ειδικός υπαίθριος χώρος για την
τοποθέτηση ταφικής πλάκας

6.6 Η στάση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για την αποτέφρωση των
νεκρών
Ο Χριστιανισμός ανέκαθεν ήταν υπέρ της ολόσωμης ταφής των νεκρών και ειδικά η
Ορθόδοξη Εκκλησία δε δέχεται την καύση των σωμάτων των νεκρών 148 . Στην
Παλαιά Διαθήκη, η καύση των σωμάτων θεωρείται συνέπεια εγκληματικής πράξης
και αποτελεί ποινή, τιμωρία και ατίμωση. Είναι ευρέως γνωστή η καύση των
κατοίκων των Σοδόμων και των Γομόρρων και η μη ταφή τους, λόγω των αμαρτιών
και αποτελεί παραδειγματισμό των υπολοίπων Ισραηλιτών. Στην Καινή Διαθήκη δεν
υπάρχει κάποιο σημείο, το οποίο να απαγορεύει ρητά αλλά ούτε και να επιτρέπει την
καύση των νεκρών. Αυτό που αξίζει προσοχής είναι ο ενταφιασμός και όχι η καύση
του ίδιου του Ιησού Χριστού. Με τον ενταφιασμό Του (Εικ. 17), θεωρείται ότι
εξαγιάστηκε η ταφή των νεκρών ως σωστή πράξη «διαχείρισης» των κεκοιμημένων
χριστιανών, οι οποίοι είναι και οφείλουν να είναι μιμητές του Χριστού.
Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι την εποχή που έζησε ο Χριστός και
κήρυξαν οι Απόστολοι, οι περισσότεροι γειτονικοί λαοί χρησιμοποιούσαν και τις δύο

148
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μεθόδους (ταφή και αποτέφρωση). Στην Εκκλησία όμως, δεν επικράτησε και δεν
επετράπη η καύση των νεκρών149.

Εικόνα 17: Αγιογραφία της Ταφής του Ιησού Χριστού
Οι Πατέρες της Εκκλησίας, σχολιάζουν την καύση των νεκρών ως μια κατακριτέα
πράξη150. Η ταφή προϊδεάζει και προλέγει την ανάσταση των νεκρών και σύμφωνα με
τον Ιερό Χρυσόστομο «επειδή... ήλθεν Χριστός, και υπέρ ζωής του κόσμου απέθανεν,
ουκέτι θάνατος καλείται ο θάνατος, αλλά ύπνος και κοίμησις» και συνεχίζει: «δια
τούτο και αυτός ο τόπος (εννοεί το νεκροταφείο) κοιμητήριον ωνόμασται, ίνα μάθης
ότι οι τετελευτηκότες και ενταύθα κείμενοι, ου τεθνήκασιν, αλλά κοιμώνται και
καθεύδουσιν». Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θεωρούν ότι η ταφή είναι σύμβολο,
απόδειξη και ομολογία πίστεως και ελπίδας στην αθανασία της ψυχής, στην
ανάσταση των νεκρών και στην αιώνια ζωή (Εικ. 18). Επίσης, το σώμα είναι ο ναός
του Αγίου Πνεύματος και όχι ένα απλό «φυλακτήριο ψυχής» όπως ισχυρίζονταν

Εκτενές άρθρο του Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου σχετικά με την αποτέφρωση των νεκρών:
http://www.imml.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=290:apotefrosi-nekrwn&catid=19:2012-01-29-11-12-07,
τελευταία πρόσβαση στις 26/07/2015
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Άρθρο του Δουνδουλάκη Ε. σχετικά με τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την καύση των νεκρών:
http://agiostheologos.gr/arthro24.html, τελευταία πρόσβαση στις 26/07/2015
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. Είναι συστατικό χαρακτηριστικό της

ανθρώπινης υπό στασης και απο τελεί έργο και δώρο Θεο ύ. Η δε ανθρώπινη ψυχή
βρίσκεται παντού στο σώμα και το ζωοποιεί με την ενέργειά του. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί η τιμητική προσκύνηση των ιερών λειψάνων
των Αγίων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κηρύττει ότι αφού το σώμα των Αγίων κοπίασε
για την δόξα του Θεού, Εκείνος ανταμείβει με χάρη, έλεος και δύναμη με
αποτέλεσμα να θαυματουργούν. Τα θαύματα από τα άγια λείψανα γίνονται διότι το
σώμα έχει λάβει τη χάρη της θεωθείσας ψυχής («ό ταν έλθη το τέλος και χωρίσει η
ψυχή από το σώμα, τότε η χάρις του αγίου πνεύματος, οικειοποιείται και αγιάζει
καθολικώς όλο το κορμί, και δια τούτο τότε οστέα γυμνά και λείψανα των αγίων
εκβλύζουσιν ιάματα και θεραπεύουν κάθε ασθένεια»).
Η νεκρώσιμη ακολουθία, αναπτύσσει θεολογικά τη φυσική λύση του ανθρώπινου
σώματος και η ολόσωμη ταφή, συνδέεται στενά με τις αισθήσεις και μία σχετική
επαφή με το ανθρώπινο σώμα, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με την τέφρα.
Επιπρόσθετα, όλα τα τροπάρια της εξόδιου ακολουθίας, μιλούν για κεκοιμημένους
και όχι αποτεφρωμένους, για σώματα που κείτονται μπροστά στους συγγενείς,
γνωστούς και φίλους 152 . Η ταφή προτιμάται από την καύση, ως πιο φιλική και
αξιοπρεπής αντιμετώπιση του νεκρού σώματος. Το ενταφιασμένο σώμα γίνεται
αντικείμενο φροντίδας και προσευχών αλλά και αφορμή για συνειδητοποίηση της
ματαιότητας των εγκοσμίων απολαύσεων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι η καύση
συντελεί πλήρη αφανισμό της συνέχειας, της επικοινωνίας και της ανάμνησης της
παρελθούσας ζωής αλλά και μια υπενθύμιση της μελλοντικής προοπτικής μας. Ο
Μέγας Βασίλειος θεωρεί την ταφή μέρος των άγραφων παραδόσεων της Ορθόδοξης
Εκκλησίας 153 . Συνεπώς, η Εκκλησία, αρνείται και καταδικάζει την καύση επειδή
αρνείται το ανθρώπινο τέλος και τη βία πάνω στον άνθρωπο. Επιλέγει την ταφή γιατί
κηρύττει την πίστη στο αιώνιο μέλλον και εναποθέτει την ευθύνη της φυσιολογικής
φθοράς και αποσύνθεσης του νεκρού σώματος στη Φύση και άρα εμμέσως στη Σοφία
του Θεού.
Ομιλία με θέμα την καύση των νεκρών:http://www.orthmad.gr/sounds/%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD, τελευταία πρόσβαση στις 26/07/2015
152
Άρθρο του π. Ν. Χατζηνικολάου, στο οποίο αναλύονται η ταφή και η καύση από την ορθόδοξη σκοπιά:
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/nikolaos/burial-burning1.htm, πρόσβαση στις 26/07/2015
153
Συνέντευξη του Mεσογαίας Νικόλαυ στο Αmen.gr για την αποτέφρωση, την οικονομική κρίση και τον Νικόδημο
Γκατζιρούλη: http://www.amen.gr/article/esogaias-nikolaos-sto-amengr-gia-tin-apotefrwsi-tin-oikonomiki-krisi-kai-tonnikodimo-gkatzirouli, τελευταία πρόσβαση στις 26/07/2015
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Εικόνα 18: Αγιογραφία της Ανάστασης του Κυρίου
Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η ταφή είναι μια θεμελιώδης εκδήλωση σεβασμού στην
ανθρώπινη υπόσταση. Η ταφή των νεκρών είναι ένα πανάρχαιο έθιμο των
πολιτισμένων λαών, το οποίο στηρίζεται στην Αγία Γραφή και απορρέει από την
πίστη ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από γη «και εις γην απελεύσεται». Από
συνταγματικής και νομικής πλευράς, η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει το δικαίωμα
διάθεσης του σώματος και την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της
θρησκευτικής συνειδήσεως ιδιαίτερα μάλιστα για όσους είναι αδιάφοροι ή
αποκομμένοι από την Εκκλησία 154 . Διακηρύττει όμως σε όλους τους τόνους (και
βρίσκει συμμάχους αρκετούς νομικούς) ότι η επιλογή της αποτέφρωσης δεν μπορεί
να ισχύσει για τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, γιατί δεν νοείται ένας πιστός Χριστιανός
και μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας να διακηρύττει ότι αποδέχεται το Ορθόδοξο
δόγμα αλλά ταυτόχρονα να αποκηρύσσει την Δευτέρα Παρουσία και την
http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/agiavarvara/periodiko/Teuxos2/KausiNekrwn.htm, τελευταία πρόσβαση στις
26/07/2015
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προσδοκώμενη Ανάσταση Νεκρών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί την καύση μια
βίαια επέμβαση στην φυσιολογική φθορά του ανθρώπινου σώματος και αντιτείνει
στους υποστηρικτές της μεθόδου το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να εισαγάγουμε
χρηστικές μεθόδους, πού αλλοιώνουν την θρησκευτική και πολιτισμική παράδοση
των κοινωνιών, για να επιλύσουμε εν δυνάμει χωροταξικά ή/και οικονομικά
προβλήματα155.
Εν ολίγοις, καύση των νεκρών, σε οποιαδήποτε επιχειρήματα και αν στηρίζεται,
βρίσκεται έξω από την Ορθόδοξη διδασκαλία και Παράδοση και έχει καλέσει τους
πιστούς της να αφουγκραστούν το παρακάτω αποστολικό εδάφιο: «Το σώμα θάβεται
άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο• ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό.
Ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί
όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού» (1 Κορ. 15,42-45).
Το 2014, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, μετά τις αναθεωρήσεις που επέφεραν τα άρθρα 48
και 49 του Νόμου 4277/2014, εξέδωσε μια πολύ σαφή, αυστηρή και εξίσου σκληρή
εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία δε δέχεται για τα μέλη την αποτέφρωση και σε
περίπτωση που κάποιος έχει εκδηλώσει επιθυμία περί καύσης του σώματος του, θέτει
αυτόματα εαυτόν εκτός Ορθόδοξης Εκκλησίας και άρα δεν τελείται νεκρώσιμος
ακολουθία και Ιερό Μνημόσυνο μετά το θάνατό του156. Το ακριβές κείμενο της εν
λόγω ανακοίνωσης παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω.
Στον πίνακα 6 που ακολουθεί αναφέρονται επιγραμματικά τα επιχειρήματα υπέρ και
κατά της αποτέφρωσης των νεκρών, όπως αυτά αρθρώνονται από την Επίσημη
Εκκλησία της Ελλάδος και τους υπέρμαχους της αποτέφρωσης των νεκρών.

Πρωτοπρ. Μεταλληνού Γ. Κάυση ή ταφή;: http://www.egolpion.com/tafh_kafsi.el.aspx, τελευταία πρόσβαση στις 26/07/2015
http://www.agioritikovima.gr/eklisia-elados/item/46513%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5-%CE%B8%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1, τελευταία πρόσβαση στις
26/07/2015
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Πίνακας 6: Σύνοψη των επιχειρημάτων υπέρ και κατά της αποτέφρωσης των νεκρών με
γνώμονα την άποψη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας
Υποστηρικτές

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

αποτέφρωσης
Ανήκουν σε άλλη Ο Χριστός δεν μίλησε για ταφή, αλλά ο ίδιος ενταφιάστηκε,
θρησκεία,
είναι

οπότε αναστήθηκε από τον τάφο και αποτελεί το πρότυπο.

ελεύθεροι

να ακολουθήσουν
τα πιστεύω τους.
Δηλώνουν

Οι Απόστολοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας (Ιωάννης ο Χρυσόστομος,

χριστιανοί, αλλά Νικόδημος ο Αγιορείτης κ.ά.), οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς
θεωρούν

πως (Τερτυλλιανός, Ευσέβιος κ.ά.), οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι

μπορούν

να έθαβαν τους νεκρούς τους και δεν τους έκαιγαν, όπως συνηθιζόταν

κάνουν το σώμα στη Ρωμαϊκή επικράτεια, οι αποφάσεις των Πατριαρχείων και των
τους, ότι θέλουν, κατά τόπους Εκκλησιών, κληροδοτούν την ταφή ως μία εκ των
γιατί τους ανήκει.

ιερών παραδόσεων, τις οποίες οι χριστιανοί οφείλουν να τηρούν
απαρέγκλιτα.

Πολλοί άγιοι της Για τους χριστιανούς «ο άνθρωπος είναι και γέννηση και ζωή και
Εκκλησίας
κάηκαν

θάνατος και ανάσταση». Ο θάνατος, λοιπόν, δεν είναι το τέρμα.
στην Είναι μια στάση, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει η Ζωή. Ο θάνατος

πυρά.

είναι μια προετοιμασία για την αθανασία, γι’ αυτό και η Εκκλησία
τον ονομάζει ύπνο και κοίμηση.

Έχουν
τα

κορεσθεί «Το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, που είναι μέσα σας,

νεκροταφεία και το οποίον έχετε από τον Θεόν και δεν ανήκετε εις τους εαυτούς

στις

σας» (Α΄ Κορινθ. 6:,19) και «Εάν καταστρέφη κανείς τον ναόν του

μεγαλουπόλεις.

Θεού, θα τον καταστρέψη ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος,
και ο ναός αυτός είσθε εσείς» (Α΄ Κορινθ. 3,17). Για τους
Χριστιανού, ο Θεός είναι ο δημιουργός του σώματος. Εκείνος το
μεταχειρίζεται, σύμφωνα με το θέλημά του. Οι χριστιανοί, λοιπόν,
πιστεύουν πως οφείλουν, όταν μπορούν, να του το παραδώσουν
ακέραιο.

Είναι

Τα σύμβολα για τους χριστιανούς εκφράζουν τον τρόπο της ζωής
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αποκρουστικό το τους. Η ταφή συμβολίζει την Ανάσταση, αντίθετα η καύση
θέαμα

της συμβολίζει την διάλυση και τον αφανισμό. Με αυτήν την έννοια οι

εκταφής

των Ρωμαίοι έκαιγαν τους Χριστιανούς, πιστεύοντας ότι έτσι τους

νεκρών και της εξαφανίζουν μαζί με την θρησκεία τους.
ανακομιδής

των

λειψάνων.
Η ιδέα της καύσης ανήκει στα πιστεύω των Ινδουιστών και των
πάσης φύσεως «εχθρών» του σώματος.
Δεν θα υπήρχαν τα άγια λείψανα, με τα οποία καθιερώνονται οι ναοί
και τα οποία αποτελούν το στήριγμα των βασανισμένων και των
ολιγόπιστων.
Ο θεραπευτικός ρόλος του λειψάνου, του τάφου, των νεκρικών
εθίμων είναι σημαντικός για τους συγγενείς ώστε να μπορέσουν να
ξεπεράσο υν το ψυχο λο γικό σο κ το υ χαμο ύ και να ενταχθο ύν πάλι
στην κανονικότητα της ζωής.
Όλα τα προαναφερθέντα εισάγουν στην πραγματικότητα του
θανάτου και προετοιμάζουν για την αντιμετώπισή του.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία συζητήθηκε το ζήτημα της καύσης των νεκρών και οι
βιοηθικές του προεκτάσεις.
Η ιστορική αναδρομή κατέδειξε ότι η τύχη του νεκρού σώματος συνδέονταν και
συνεχίζει να συνδέεται με θρησκευτικές και πολιτισμικές νόρμες των κοινωνιών αλλά
ο σεβασμός στο θρησκευτικό συναίσθημα του νεκρού και στη μνήμη του θανόντος
αποτελούν αρχές με βαρύνουσα σημασία σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες. Το θέμα της
καύσης των νεκρών είναι σήμερα και πάλι επίκαιρο λόγω της παγκοσμιοποίησης και
της διαρκούς ανταλλαγής πληθυσμών αλλά και λόγω μιας διεθνούς προσπάθειας
«αποθρησκειοποίησης» του θανάτου και των διαδικασιών που ακολουθούν για το
χειρισμό του νεκρού σώματος. Σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο η
αποτέφρωση γνωρίζει μια σταθερή ανοδική πο ρεία για πάνω από δύο αιώνες. Στην
Ινδία η καύση των νεκρών αποτελεί τον κανόνα αφού πρόκειται άλλωστε για ένα
πολύ παλιό έθιμο που συνδέεται με τις αντιλήψεις της ινδουιστικής θρησκείας περί
μετενσάρκωσης. Η εν μέρει θετική στάση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς την
αποτέφρωση ευνόησε τη δημοφιλία της μεθόδου, ενώ η ίδρυση του Διεθνούς
Οργανισμού Αποτέφρωσης αποτελεί μια επιπλέον βοηθητική παράμετρο, καθώς ο εν
λόγω Οργανισμός φροντίζει για το σεβασμό των και την προστασία των χρηστών
ηθών, ώστε να μην προσβάλλεται το αίσθημα της κοινής γνώμης των χωρών στις
οποίες η αποτέφρωση είχε συνδεθεί με τα κρεματόρια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Από την άλλη πλευρά, η παρο ύσα μελέτη κατέδειξε ότι στην Ελλάδα, η εξάπλωση
του Ορθόδοξου Χριστιανισμού οδήγησε πρακτικά στην εξαφάνιση της αποτέφρωσης
επειδή αντίκειται στις βασικές αρχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας περί ανάστασης (και
σωματικής) των νεκρών. Πρόσφατα δε, η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε πολύ σκληρή και
απολύτως σαφή ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία απορρίπτει την αποτέφρωση και
σε περίπτωση που κάποιος εκδηλώσει επιθυμία περί καύσης του σώματος του, θέτει
αυτόματα εαυτόν εκτός Ορθόδοξης Εκκλησίας και άρα δεν τελείται νεκρώσιμος
ακολουθία και Ιερό Μνημόσυνο μετά το θάνατό του.
Παρόλα αυτά, οι πρόσφατες, ραγδαίες μεταβολές στην κοινωνικοοικονομική
σύσταση της χώρας με το έντονο μεταναστευτικό ρεύμα και την μετατροπή της
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κοινωνίας

από

θρησκευτικά

ομοιογενή

και

συμπαγή

σε

θρησκευτικά

διαφοροποιημένη επέβαλε τη διαμόρφωση ειδικού νομοθετικού πλαισίου που να
προασπίζει τα δικαιώματα ημεδαπών και αλλοδαπών. Η μέχρι το 2006 ισχύουσα
νομοθεσία δεν επέτρεπε την αποτέφρωση και επέβαλε ουσιαστικά την εντός των
δημοτικών κοιμητηρίων ταφή. Το 2006 επετράπη η υπό προϋποθέσεις αποτέφρωση
των νεκρών με την τροπολογία του νόμου 3448/2006, άρθρο 35. Ωστόσο, ακόμη και
σήμερα και παρόλες τις προσπάθειες επίσημων φορέων αλλά και οργανώσεων δεν
έχει λειτουργήσει στην Ελλάδα κρεματόριο με αποτέλεσμα, όσοι επιθυμούν να
αποτεφρωθούν να «αναγκάζουν» τις οικογένειες τους σε μια πολυέξοδη, ψυχοφθόρα
διαδικασία μεταφοράς της σορού τους εκτός χώρας.
Πέραν των θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολλοί επιθυμούν την αποτέφρωση ως
αντίβαρο της σκέψης ότι η διαδικασία της αποσύνθεσης είναι μια αργή, επίπονη
διαδικασία ενώ άλλοι τη θεωρούν απλά μια απλοποίηση της διαδικασίας της κηδείας.
Πρακτικοί λόγοι που ενισχύουν την θεσμοθέτηση της αποτέφρωσης είναι: η
χωροταξική στενότητα και ο υπερκορεσμός των νεκροταφείων, η πολυέξοδη
διαδικασία της κηδείας και το κό σ
το ς της αγο ά
ρς τάφο ,υ η μό υλνση το υ
περιβάλλοντος και η παραβίαση νόμων και κανονισμών υγιεινής. Βέβαια, οι
διαφωνούντες αντιτείνουν ότι ο ενταφιασμός είναι ο μόνος τρόπος φυσικής και
αβλαβούς αποσύνθεσης του νεκρού σώματος αφού η ταφή ακολουθείται από φυσικές
διαδικασίες αποσύνθεσης μέσω των βακτηριδίων. Η εν λόγω διαφωνία καθίσταται
σήμερα ακόμη πιο περίπλοκη λόγω των επιστημονικών στοιχείων που έρχονται να
προστεθούν στα νομικά και θρησκευτικά διλήμματα. Η ύπαρξη μολυσματικών
επιδημιών σε διάφορα μέρη του κόσμου αλλά και η διαχείριση ακρωτηριασμένων
μελών του σώματος ή μελών όπως ο πλακούντας γυναικών που επιλέγουν να
γεννήσουν στο σπίτι τους ή η τύχη βρεφών που γεννιούνται νεκρά ή καταλήγουν
αμέσως μετά τη γέννηση τους είναι θέματα δημόσιας υγείας με πολύπλοκες όμως
βιοηθικές προεκτάσεις.
Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε ότι ο κίνδυνος απο την εκπομπή
οργανικών ενώσεων όπως

οι

πολυχλωριωμένες

διβενζο-p-διοξίνες

και

τα

διβενζοφουράνια (PCDDs/PCDFs) είναι υπαρκτός για τη δημόσια υγεία, όμως ο
σωστός σχεδιασμός, η προσεκτική επιλογή της θέσης που θα χτιστεί το κρεματόριο
και η χρήση των προβλεπόμενων φίλτρων σχεδόν εκμηδενίζουν τον κίνδυνο ή σε
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κάθε περίπτωση τον εξισώνουν με τον κίνδυνο που έχουν τα κλασικά νεκροταφεία,
τα οποία μάλιστα μπορούν να συντηρούν υψηλότατο μικροβιακό ή/και ιϊκό φορτίο
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να επηρεάζουν πληθυσμούς σε μεγαλύτερη
απόσταση λόγω της μεταφοράς υδάτων ή χώματος. Η αποβολή Hg (υδραργύρου) στο
περιβάλλον, ο οποίος απαντάται στα οδοντικά αμαλγάματα, ο κίνδυνος εκρήξεων
λόγω εμφυτεύσιμων ηλεκτρονικών συσκευών όπως οι βηματοδότες, η αυξανόμενη
χρήση ραδιενεργών θεραπειών ως ογκολογικές θεραπείες και η χρήση προσθετικών
μελών πρέπει να γνωστοποιούνται στους υπευθύνους των κρεματορίων ώστε να
υπάρχει η κατάλληλη επεξεργασία των νεκρών σωμάτων πριν την αποτέφρωση τους
ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος εκρήξεων ή δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων. Η
μελέτη των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η
αποτέφρωση δεν είναι εκ προοιμίου η καταλληλότερη μέθοδος χειρισμού νεκρών με
σ
μια ταχύτερη μέθο οδ
μολυσματικές νόσους, γιατί παρό ολ πο υ προ φέρει
απομάκρυνσης των πτωμάτων, οι κανόνες υγιεινής και μεταχείρισης που πρέπει να
ακολουθούνται είναι εξαιρετικά αυστηροί και όταν δεν γίνονται απόλυτα σεβαστοί, ο
κίνδυνος διάδοσης της μολυσματικής νόσου αυξάνεται. Από την άλλη πλευρά, η
αποτέφρωση δημιουργεί μια μη αναστρέψιμη κατάσταση για το νεκρό σώμα, το
οποίο

κυριολεκτικά

«χάνεται».

Αυτό

ενδέχεται

να

δυσχεράνει

πιθανές

ιατροδικαστικές έρευνες αλλά και ιατρο-αρχαιολογικές έρευνες, οι οποίες
χρησιμοποιούνται κατά κόρον σήμερα για τη μελέτη του ιστορικού γίγνεσθαι. Σε πιο
ανθρώπινο επίπεδο, η αποτέφρωση νεκρών βρεφών ή ακρωτηριασμένων μελών του
σώματος μπορεί να οδηγήσει συγγενείς ή και το ίδιο το άτομο σε ένα συναισθηματικό
αδιέξοδο αφού η αποτέφρωση διεκπεραιώνεται άμεσα και τα εμπλεκόμενα άτομα
συχνά δεν έχουν την ευκαιρία ενός σωστού, ήρεμου αποχαιρετισμού.
Για να διαπιστώσουμε κατά πόσο η αποτέφρωση είναι μια διαδικασία που άπτεται
συνταγματικών δικαιωμάτων αναλύθηκε η ευρύτερη έννοια της θρησκευτικής
ελευθερίας, της συνταγματικής κατοχύρωσης της και της σημασίας που λαμβάνει το
δικαίωμα στην αποτέφρωση σε σχέση με την αξία του ανθρώπου και την προστασία
της προσωπικότητάς του ανθρώπου. Το Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει στο άρθρο 13
ότι «η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη». Το δικαίωμα
στην ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης περιλαμβάνει το δικαίωμα να πρεσβεύει
κανείς όποια θρησκεία θέλει (ανεξάρτητα από τη νομική έννοια της «γνωστής»
θρησκείας) ή και καμία, να είναι δηλ. άθρησκος ή άθεος. Επίσης περιλαμβάνει το
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δικαίωμα να εκδηλώνει ή να μην εκδηλώνει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ή την
ανυπαρξία τους, καθώς και να τις μεταβάλλει ή να τις αποβάλλει τελείως. Ακόμη
περιλαμβάνει το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών
πεποιθήσεων με βάση την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας. Η
θρησκευτική ελευθερία ως αμυντικό δικαίωμα στρέφεται κατά του κράτους, κατά
των ιδιωτών και κατά θρησκευτικών φορέων (όπως Εκκλησίες κλπ). Ο απόλυτος
χαρακτήρας της θρησκευτικής ελευθερίας εκφράζεται στο άρθρο 110 παράγραφος 1
το υ Συντάγματο ς πο υ ο ρίζει ό τι η διάταξη το υ άρθρο υ 1 3 παράγραφο ς 1 δεν
αναθεωρείται. Η αντικειμενική συνταγματική αρχή της ελευθερίας των θρησκειών
διασφαλίζεται στο Σύνταγμα από την αρχή της ανεξιθρησκίας (άρθρο 13,
παράγραφο ς 2 ) ενώ η θρησκευτική ο υδετερό τητα το υ κράτο υς και η ίση νομική
μεταχείριση όλων των εκκλησιών δεν προσβάλλεται από το σύστημα της
επικρατούσας θρησκείας (άρθρο 3, παράγραφος 1), αλλά δηλώνει ότι το Ελληνικό
Κράτος δεν είναι αντιθρησκευτικό, αντικληρικό ή λαϊκιστικό, αλλά διάκειται
ευμενώς προς τη θρησκεία. Ως φορείς του αμυντικού δικαιώματος θρησκείας
εννοούνται τόσο οι ημεδαποί όσο και οι αλλοδαποί και άρα ο καθένας μπορεί να
ακολουθεί οποιεσδήποτε θρησκευτικές πεποιθήσεις αρκεί αυτές να μην προσβάλουν
τα χρηστά ήθη και τη δημό σια τάξη ή να μην απο τελο ύν λό γο απαλλαγής από
υποχρεώσεις του ατόμου προς το κράτος. Έτσι, η αποτέφρωση πρέπει να μπορεί να
ασκείται ανεμπόδιστα στα πλαίσια της γενικής κυριαρχικής σχέσης κράτους πολίτη.
Ειδικά δε, το άρθρο 35 του νόμου 3448/2006 ορίζει ότι η αποτέφρωση, ως μέθοδος
εξαφάνισης του νεκρού σώματος επιτρέπεται σε όλους όσους οι θρησκεία τους το
επιτρέπει. Με άλλα λόγια η διάταξη απαγορεύει την καύση σε όσους οι θρησκευτικές
τους πεποιθήσεις το απαγορεύουν. Σε αυτό το σημείο, ο νόμος είναι
αντισυνταγματικός γιατί το Κράτος δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει θρησκευτικές
απόψεις και ιδίως αξιώσεις. Κατά συνέπεια η σχέση αιτιώδους συνάφειας μεταξύ
δικαιώματος και θεσμού προκαλεί περιορισμό του δικαιώματος της θρησκευτικής
ελευθερίας καθώς το άτομο που ανήκει σε ειδική σχέση με συγκεκριμένη
πίστη/δόγμα, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη αντίθετη με τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις του συγκεκριμένου δόγματος. Έτσι και δεδομένου ότι η αποτέφρωση
συνδέεται άμεσα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι λογικό να μην είναι
υποχρεωμένη κάθε θρησκεία να υιοθετήσει την εν λόγω πρακτική. Για αυτόν
ακριβώς το λόγο μάλιστα, πολλοί νομικοί θεωρούν ότι αν η Ορθόδοξη Εκκλησία
θεωρεί την καύση αντίθετη με την παράδοσή της, έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί
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κάθε είδους προσευχή ή ιερολογία και ούτε η Πολιτεία, ούτε οι οικείοι του θανόντος
μπορούν να εξαναγκάσουν την Εκκλησία να ενεργήσει αντίθετα στις πεποιθήσεις της,
γιατί έχει και αυτή έχει δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, αρνούμενη να κάνει
κάτι που δεν θεωρεί εκκλησιαστικά ορθό. Δεν μπορεί ωστόσο να εμποδίζει την
αποτέφρωση κάποιου.
Είναι καταφανές από την ανάλυση πο υ προ ηγήθηκε ό τι το θέμα της απο τέφρωσης
είναι τόσο πολύπλοκο όσο και η σχέση του ανθρώπου με το θάνατο. Ο Νίκος
Καζαντζάκης γράφει στον Ζορμπά: «μην αφήσεις τίποτα στον θάνατο, μόνο
στάχτες». Και πράγματι οι στάχτες αυτές δεν πρέπει να βρίσκονται σε αντιπαράθεση
με το «χώμα» της Ορθόδοξης Εκκλησίας (χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει ).
Προκειμένου να συμβεί αυτό, ο Νομοθέτης, Έλληνας και Διεθνής, οφείλει να
προβλέψει όλες τις παραμέτρους, αναγκαίες, τυπικές και ουσιαστικές, ώστε η
εκδήλωση επιθυμίας αποτέφρωσης από έναν άνθρωπο, του οποίου η θρησκεία δεν το
προβλέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να θίγονται τα χρηστά ήθη της
κοινωνίας, στην οποία ανήκει αλλά και χωρίς να καταπατώνται τα δικά του,
θεμελιώδη, ανθρώπινα δικαιώματα.
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ «Περί των κανονικών συνεπειών της καύσεως
νεκρών»
Πρωτ. 5055
Αριθμ. Διεκπ. 2415 Αθήνησι 29η Οκτωβρίου 2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 9 5 9
Προς
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος Εις τας Έδρας των
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, με αφορμή το νέο νομοθετικό καθεστώς για την
απο τέφρωση νεκρών, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 49 του Νόμου 4277/2014 «Νέο
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 156/1-8-2014, τ.
Α΄), κατά την Συνεδρία Αυτής της 14ης μηνός Οκτωβρίου ε.ε., επελήφθη και του
ζητήματος τούτου και απεφάσισε να σας ενημερώσει περί των κανονικών
συνεπειών από την αποτέφρωση του σώματος.
Με τα άρθρα 48 και 49 του Νόμου 4277/2014 ο νομοθέτης δεν λαμβάνει υπ’ όψιν
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του νεκρού. Εάν ο θανών δεν είχε εκφρασθεί εν ζωή
περί της μετά θάνατον επιθυμίας ταφής ή αποτεφρώσεως του σώματός του, η
αποτέφρωση δύναται να λάβει χώρα με μόνη τη δήλωση του/της συζύγου ή
«συντρόφου», μετά του/της οποίου/ας έχει συνάψει «σύμφωνο συμβίωσης», ή τη
δήλωση των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού.
Τούτο, κύημα του συγχρόνου μηδενιστικού τρόπου ζωής και της τάσεως προς
αποθρησκευτικοποίηση κάθε πτυχής και εκφάνσεως της ζωής του ανθρώπου,
αποτελεί εκ προοιμίου καταστρατήγηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων του
κεκοιμημένου μέλους της Εκκλησίας, έλλειψη σεβασμού και φροντίδος προς το
ανθρώπινο σώμα.
Η Εκκλησία δεν δέχεται για τα μέλη Της την αποτέφρωση του σώματος, διότι
τούτο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19), στοιχείο της υποστάσεως
του κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού πλασθέντος ανθρώπου (Γεν. 1, 24), και
περιβάλλει αυτό με σεβασμό και τιμή ως έκφραση αγάπης προς το κεκοιμημένο
μέλος Της και ως εκδήλωση πίστεως στην κοινή πάντων ανάσταση.
Κατόπιν τούτου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισε να ενημερώσει, στο πλαίσιο της
αγρύπνου ποιμαντικής φροντίδος Της, το ευσεβές Αυτής πλήρωμα, κληρικούς και
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λαικούς, για τις ακόλουθες κανονικές συνέπειες της αποτεφρώσεως του σώματος:
-Η αποτέφρωση του σώματος δεν είναι σύμφωνη προς την πράξη και παράδοση της
Εκκλησίας για θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς λόγους.
-Προς αποφυγήν οιασδήποτε θεολογικής, κανονικής και ανθρωπολογικής εκτροπής,
απαραίτητος είναι ο σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων και η διακρίβωση της
οικείας βουλήσεως του κεκοιμημένου και όχι η βούληση ή η δήλωση των οικείων
του.
-Εκείνος ο οποίος αποδεδειγμένως οικειοθελώς εδήλωσε την επιθυμία περί καύσεως
του σώματός του, δηλώνει την αυτονόμησή του και ως εκ τούτου δεν τελείται
Νεκρώσιμος Ακολουθία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αυτού.
Παρά ταύτα, επαφίεται στην ποιμαντική σύνεση και την διακριτική ευχέρεια του
οικείου Μητροπολίτου η τέλεση απλώς Τρισαγίου. Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι
την υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω, διατελούμεν μετ' αγάπης.
† Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ο Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ
† Ο Περιστερίου Χρυσόστομος
† Ο Κεφαλληνίας Σπυρίδων
† Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
† Ο Τρίκκης και Σταγών Αλέξιος
† Ο Καρπενησίου Νικόλαος
† Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιερόθεος
† Ο Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ο Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων
† Ο Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ο Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέας
† Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων
Ο Αρχιγραμματεύς
† Ο Μεθώνης Κλήμης
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