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Γιαηί άπαγε…; 
Άπθπο για ηην αποηέθπυζη 
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Δθεκεξίδα ΓΝΩΜΗ 2/3/2019 

 
Παξαθνινπζώληαο ην ζέκα ηεο θαύζεο ησλ θεθνηκεκέλσλ, όπσο εμειίζζεηαη 
εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ηόζν ζηελ παγθόζκηα όζν θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, 
αβίαζηα βγαίλνπλ θάπνηα εξσηήκαηα: Γιαηί άπαγε η νέα παγκόζμια 
κοινυνία επιμένει μανιυδώρ να οδηγεί ηοςρ κεκοιμημένοςρ ηηρ ζηα 
«τςσπά» αποηεθπυηήπια, ανηί ζηα εςλογημένα κοιμηηήπια; 
Αποηέθπυζη και ζηην Ελλάδα λοιπόν; Τηο πξαθηηθέο ηνπ Χίηιεξ ελαληίνλ 
ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ ερζξώλ ηνπ, πξαγκαηηθώλ ή κε, ζα ηηο αθνινπζήζνπκε 
θη εκείο; Από ηη σζείηαη θάπνηνο λα πξνζθέξεη ηε θσηηά ζηνλ εαπηό ηνπ ή 
ζηνπο δηθνύο ηνπ κεηά ζάλαηνλ; Μήπσο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην εγσηζηηθό ηνπ 
πείζκα, ή ην αξξσζηεκέλν ηνπ γνύζην, ηεο κεηαηξνπήο ζε ζηάρηε ηνπ 
λεθξνύ ζπγγελνύο ηνπ; Ή κήπσο ε εκκνλή έρεη λα θάλεη κε ην γεληθόηεξν 
θόβν πνπ θαηαιακβάλεη ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε κπξνζηά ζην ζάλαην πνπ 
απνηειεί παλαλζξώπηλν θαη νηθνπκεληθό θαηλόκελν; 
 
Τν δήηεκα ηνπ ζαλάηνπ απαζρνινύζε έληνλα ηνπο αλζξώπνπο ήδε από 
πνιύ παιηά. Ο Σσθξάηεο δεηνύζε από ηνπο αλζξώπνπο λα θηινζνθνύλ 
πάλσ ζε ζέκαηα δσήο θαη ζαλάηνπ θαη λα ηα απνδέρνληαη. Ο ειιεληθόο 
πνιηηηζκόο δηαθξίλεηαη γηα ηε ιεπηόηεηά ηνπ. Σηελ αξραία Διιάδα 
ζεσξνύληαλ ηξνκεξή αζέβεηα πξνο ηνπο ζενύο θαη πξνο ηνλ λεθξό λα κελ 
πεξηπνηεζνύλ, κε ηνλ πξνζήθνληα ηξόπν, ηνλ λεθξό. Η Αληηγόλε ηηκσξείηαη 
κε ζάλαην, γηαηί δελ άθεζε άηαθν θαη αηηκαζκέλν ηνλ αδεξθό ηεο, αιιά ηνλ 
έζαςε. Η ζύγρξνλε επηζηήκε θαηάθεξε κελ λα εκπνδίζεη ηελ έλαξμε ηεο 
δσήο, δε κπόξεζε σζηόζν λα ληθήζεη ην ηέινο ηεο. Παξ’ όια απηά ν πόλνο 
ηνπ ζαλάηνπ θπξηεύεη ηε δσή ησλ πεξηζζνηέξσλ αλζξώπσλ θαη ηνπο 
αλαζηαηώλεη. Η πιήξεο άξλεζε ηνπ επεξρνκέλνπ ηέινπο ηεο δσήο, όπσο θαη 
ε εκκνλή ζε ζθέςεηο γηα ην ζάλαην, θαλεξώλνπλ ηνλ ίδην αθξηβώο θόβν: να 
κοιηάξοςμε καηάμαηα ηο θάναηο. 
 
Ο Γεκηνπξγόο όξηζε λα απνηεινύκαζηε από ςπρή θαη ζώκα κε ζάξθα θαη 
νζηά. Μεηά ην ζάλαην ε ςπρή θεύγεη από ην ζώκα, ε ζάξθα ιηώλεη θαη ηα 
νζηά σο ιείςαλα παξακέλνπλ γηα λα πεξηκέλνπλ ηελ επαλαζπλαξκνιόγεζή 
ηνπο ζε δσληαλό ζώκα καδί κε ηελ ςπρή, θαηά ηε Γεπηέξα Παξνπζία, 
ζύκθσλα κε ην όξακα ηνπ πξνθήηε Ιεδεθηήι. Τν αλζξώπηλν ζώκα είλαη ν 
«λαόο ηνπ ελ πκίλ Αγίνπ Πλεύκαηνο» (Α΄Κνξ. 6,19). Η Καηλή Γηαζήθε κάο 
πξνζηάδεη λα κελ ηνλ θαηαζηξέθνπκε απηόλ ην λαό θαη πξηλ θαη κεηά από ην 
ζάλαην: «εη ηηο ηνλ λαόλ ηνπ Θενύ θζείξεη, θζεξεί ηνύηνλ ν Θεόο» (Α΄Κνξ. 
3,17) (κεη: εάλ θάπνηνο θαηαζηξέςεη ην ζώκα ηνπ πνπ είλαη λαόο ηνπ Θενύ, 
εθείλνλ ζα ηνλ θαηαζηξέςεη ν Θεόο).  
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«Άθθηαζην θη αζηόιηζην ηνπ Χάξνπ δελ ζε δίλσ, ζηάζνπ κε ην αλζόλεξν ηελ 
όςε ζνπ λα πιύλσ» ιέεη ν Κσζηήο Παιακάο. Τν ζώκα ρξεηάδεηαη ηνλ ίδην 
ζεβαζκό πνπ ρξεηάδεηαη θαη ε ςπρή. Να θάςνπκε ην ζώκα πνπ ην βαθηίζακε, 
ην ρξίζακε, πνπ ην ζθξαγίζακε κε ην Άγην Μύξν, πνπ ην θνηλσλήζακε πόζεο 
θνξέο κε ην Σώκα θαη ην Αίκα ηνπ Χξηζηνύ, πνπ ην αιείςακε ιάδη από ην Άγην 

Δπρέιαην; «Κάησ από ηηλ επηζπκία ηηο θαύζεσο θξύπηεηαη η πεξηθξόλεζε 

πξοο ηο ζώκα, η απηζηία ζηηλ αλάζηαζε ηωλ λεθξώλ, η κεηεκςύρσζε θαι 
ίζσο λα θξύβεηαη θαι η άξλεζε ηηο υπάξμεσο ηηο ςπρήο κεηά ηολ ζάλαην». 

Μεηξ. Ναππάθηνπ Ιεξνζένπ (Βιάρνπ). 
 
Η ηαθή ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο, αληίζεηα από ηελ θαύζε, είλαη κηα πξάμε 

ηεξάζηηαο επαηζζεζίαο. Σηελ παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο, ε ηαθή απνηειεί 

πάγηα πξαθηηθή. Η ηειεπηαία απόθαζε ηηο Ιεξαξρίαο, ζηη Σπλεδξία ηηο 12εο 

Μαΐνπ 2010, αλαθέξεη: «Γηα ηνυο Οξζνδόμνπο Χξηζηηαλνύο, η Εθθιεζία 

γλσξίδεη θαι ζπληζηά ωο κνλαδηθό ηξόπν απνζπλζέζεσο ηνυ λεθξνύ ζώκαηνο 

ηηλ ηαθὴ». Η Οξζόδνμε Δθθιεζία αξλείηαη ηε βίαηε κεηαρείξηζε ησλ 
θεθνηκεκέλσλ, πνπ επηθέξεη ε θαύζε θαη αλαζέηεη ζην ρώκα ηελ ήξεκε 
δηάιπζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο «εηο ηα εμ σλ ζπλεηέζε». Η θσηηά 
θαηαζηξέθεη έσο αθαληζκνύ. Καίκε θάηη άρξεζην, θάηη πνπ ζέινπκε λα 
εμαθαλίζνπκε, λα θαηαζηξέςνπκε. Πόζν άζρεκν θαίλεηαη έλα θακέλν ηνπίν; 
Άραξν θαη αλεηθόλεην. Σπάληα έλαο δσγξάθνο ζα επέιεγε λα δσγξαθίζεη 
πάλσ ζε θακβά έλα ηέηνην απνθξνπζηηθό ζέκα. Οη Έιιελεο είκαζηε 
ζπλαηζζεκαηηθόο ιαόο, δελόκαζηε κεηαμύ καο, κε δπλαηά ζπλαηζζήκαηα. 
Πάκε ζηηο θεδείεο θαη ηα κλεκόζπλα θαη θιαίκε ηνπο ζπγγελείο καο. Με ηελ 
αγάπε λα ιεηηνπξγεί σο επινγία ζηε δσή καο, δηαηεξνύκε ζηε κλήκε καο 
ηνπο θεθνηκεκέλνπο καο θαη επρόκαζηε λα είλαη αησλία ε κλήκε ηνπο, ζηε 
κλήκε ηνπ Θενύ.  
 
«Από πεξηβαιινληηθή ζθνπηά, δηεζλείο επηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ 
απνδείμεη όηη ε θαύζε δελ είλαη, όπσο ζπλεζίδεη λα ηζρπξίδεηαη ε δηνίθεζε, ν 
πην πγηεηλόο ηξόπνο απνζύλζεζεο ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο. Δλδεηθηηθά, γηα ηελ 
πιήξε απνηέθξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
θιηβάλνπ λα θπκαλζεί από 1400-1800º F (850-1200ºC) θαη λα δηαηεξεζεί ζε 
απηά ηα επίπεδα γηα 45 έσο 90 ιεπηά. Από απηή ηε δηαδηθαζία εθιύνληαη 
ηνμηθά αέξηα, όπσο δηνμίλεο, θνπξάληα θαη άιιεο βιαβεξέο ρεκηθέο νπζίεο, 
όπσο ν πδξάξγπξνο, πνπ πξνθαινύλ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη 
πξνβιήκαηα πγείαο, ηδηαηηέξσο ζε ππαιιήινπο θαη πεξηνίθνπο 
εγθαηαζηάζεσλ απνηεθξσηεξίσλ. Ο ζνβαξόο πεξηβαιινληηθόο θίλδπλνο 
δηαηππώλεηαη ζε θείκελα δηεζλώλ θαη επξσπατθώλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». (Ληόζε Αγγειηθή, Μεηαπηπρηαθό Γηθαίνπ 
Πεξηβάιινληνο, Ννκηθή ΔΚΠΑ). Δπηπιένλ, γηα ηελ απνηέθξσζε απαηηείηαη 
απίζηεπηε θαηαλάισζε κεγάιεο πνζόηεηαο ελέξγεηαο. Γηα λα απνηεθξσζεί 
έλα θαη κόλν ζώκα, ν θιίβαλνο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηόζε ζεξκόηεηα, όζε 
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ζα δέζηαηλε έλα ζπίηη ζε νξεηλή πεξηνρή όιν ην ρεηκώλα! Δπίζεο ζην 
απνηεθξσηήξην ππάξρεη εηδηθό κεράλεκα ζην νπνίν εηζέξρεηαη ην ππόιεηκκα 
ηεο απνηέθξσζεο θαη θνληνξηνπνηεί κε κεραληθή κέζνδν όζα νζηά δελ έρνπλ 
θαεί θαη νλνκάδεηαη θνληνξηνπνηεηήο ππνιεηκκάησλ απνηέθξσζεο. 
 
Τειεηώλνληαο ηελ επηθνηλσλία κνπ καδί ζαο, επηηξέςηε κνπ λα ζαο κεηαθέξσ 
ηη είπε ν Σεβαζκηώηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Κξήηεο θ. Δηξελαίνο όηαλ, ηνλ Ινύλην 
ηνπ 2018, ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην Ηξαθιείνπ δήηεζε ηε γλώκε ηνπ γηα ηελ 
θαύζε ησλ λεθξώλ θαη ην ελδερόκελν δεκηνπξγίαο απνηεθξσηεξίνπ ζην 
Γήκν Ηξαθιείνπ, όπσο ν ίδηνο αλέθεξε, αξγόηεξα, δσληαλά, ζε ηειενπηηθό 
ζηαζκό ηνπ Ηξαθιείνπ. Ο Σεβαζκηώηαηνο δήηεζε από ην Γήκαξρν θαη ηα 
κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα ζθεθηνύλ γηα πνην ζέκα ζα 
απνθαζίζνπλ: ζα απνθαζίζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ππνδνκή γηα λα θαίλε 
ηνπο θεθνηκεκέλνπο ηνπο; Τε κάλα ηνπο θαη ηνλ παηέξα ηνπο; Τνπο ζπγγελείο 
θαη ηνπο θίινπο ηνπο; Γηεξσηήζεθε ν ίδηνο πσο κπνξεί θάπνηνο λα πάξεη 
απόθαζε λα θάςεη ηνπο γνλείο πνπ ηνλ γέλλεζαλ θαη ηνλ αλάζξεςαλ ή ηνπο 
θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο πνπ αγάπεζε. Δθείλνο θαηαιεθηηθά, είπε, όηη πνηέ 
δε ζα απνθάζηδε θάηη ηέηνην γηα ηα δηθά ηνπ πξόζσπα, γηα ηνπο δηθνύο ηνπ 
αλζξώπνπο, πξνβιεκαηίδνληαο όινπο γηα ηελ επηθείκελε ηνπνζέηεζή ηνπο 
επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο.  


