
1 
 

Ταφή, «Διάλυση Νεκρών» και Εκκλησία 

Γράφει ο Αντγος εα Νικόλαος Πιτσόλης 

 

 

Όταν απεβίωσε η μητέρα μου, τάφηκε σε Κοιμητήριο Δήμου της Αττικής. Μόλις 

συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη τριετία, ζητήσαμε με τα αδέλφια μου 

παρατάσεις, συνολικής διάρκειας 15 μηνών και κόστους περίπου 500€. 

Μετά από την τελευταία παράταση, έπρεπε πλέον να προχωρήσουμε στην 

εκταφή. 

Οι έμπειροι εργάτες του Δήμου, μας «προστάτευσαν» από την αρχή και μας 

υπέδειξαν να μεταβούμε σε άλλο χώρο και να περιμένουμε εκεί, μέχρι να δούνε 

πώς έχει η κατάσταση και να μας ειδοποιήσουν σχετικά. Και βέβαια 

αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο, γιατί αποφύγαμε το «μακάβριο» θέαμα, επειδή η 

«διαδικασία της διάλυσης» δεν είχε ολοκληρωθεί. 

Ωστόσο, δεν αποφύγαμε να δούμε τη σορό της μητέρας μας, τυλιγμένη με το 

λευκό σεντόνι, να μεταφέρεται πάνω στην καρότσα του μικρού φορτηγού του 

Δήμου, στο «καινούργιο» της σπίτι. Έναν μικρό σκαμμένο χώρο, βάθους 

λιγότερο από 1 μέτρο, όπου θα παραμείνει, «χωρίς κόστος», για τουλάχιστον 

1 χρόνο και μετά …βλέπουμε.  
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Τόσο «επιφανειακά» θαμμένη, που ο αδελφός μου εύλογα ρώτησε τους 

εργάτες, αν υπάρχει κίνδυνος να «σκάψουν» γάτες κ.λπ., για να πάρει την 

απάντηση «δεν υπάρχει πρόβλημα, κοίτα πόσοι τέτοιοι τάφοι υπάρχουν εδώ 

στη διάλυση». 

Μας συμβούλεψαν τέλος να ρίχνουμε μια φορά την εβδομάδα λίγο νερό για να 

«βοηθηθεί» και επισπευσθεί η διαδικασία. 

Δεν μας είπαν ωστόσο, πώς θα προσεγγίζουμε τον μικρό τάφο, αφού κάθε 

μικρός τάφος δεν αφήνει κενό από τον επόμενο, οπότε για να προσεγγίσεις τον 

«άνθρωπό σου», πρέπει να πατήσεις πάνω στον μικρό γειτονικό τάφο. 

Και εδώ πλέον αρχίζει η κριτική μου. 

Δεν αμφισβητώ τα προβλήματα του Δήμου και την έλλειψη τάφων που 

αντιμετωπίζει, με αποτέλεσμα να επιτρέπει περιορισμένο χρόνο παρατάσεων 

ταφής, και μάλιστα υψηλού κόστους. Πρόβλημα που παρατηρείται στους 

περισσότερους Δήμους των αστικών περιοχών. Μπορώ όμως εύλογα να 

υποθέσω ότι από τη διαδικασία αυτή, ο Δήμος έχει «ικανοποιητικό» οικονομικό 

όφελος.  

Προβληματίζομαι ωστόσο με τη στάση της επίσημης Εκκλησίας, η οποία 

επικαλούμενη τη θεολογική διάσταση του θέματος, δεν επιτρέπει την καύση των 

νεκρών και ως εκ τούτου δεν τελεί την αντίστοιχη ακολουθία σε όσους την 

επιλέγουν, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζει τους συγγενείς από την τραυματική 

εμπειρία της ταφής και των συνεπειών της, είτε αυτή καταλήξει σε «επιτυχή 

εκταφή» είτε σε «ατελή διάλυση». 

Η επίσημη Εκκλησία δεν είναι δίπλα στους συγγενείς, δεν συνδράμει στον πόνο 

τους όταν βλέπουν τα προσφιλή τους πρόσωπα τυλιγμένα με σεντόνι πάνω σε 

ένα φορτηγό να οδηγούνται στους μικρούς τάφους «των αδιάλυτων», δεν είναι 

δίπλα στους συγγενείς όταν αναγκάζονται να πατήσουν πάνω σε γειτονικούς 

τάφους για να ανάψουν το καντήλι των ανθρώπων τους, δεν είναι δίπλα στους 

συγγενείς όταν παρ’ ελπίδα αντικρίσουν το μακάβριο θέαμα της ατελούς 

διάλυσης των προσφιλών τους προσώπων. 

Οι αρχιερείς επιλέγουν τον τόπο της δικής τους τελευταίας κατοικίας, όπου 

κοιμούνται πλέον, χωρίς κίνδυνο να μετακινηθούν, απολαμβάνοντας, και 

ορθώς, την επ΄ άπειρο απόδοση τιμών στο σκήνωμά τους. Ωστόσο, ουδεμία 

μέριμνα λαμβάνουν για το ποίμνιο τους σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα.  

Δεν επιχειρώ να εγείρω το θέμα της θεολογικής διάστασης μεταξύ ταφής και 

καύσης. Η μετριότητά μου δεν διαθέτει τις απαιτούμενες θεολογικές γνώσεις. 

Επιχειρώ ωστόσο να επισημάνω ότι η Εκκλησία οφείλει να βρει τρόπο επίλυσης 

τού σοβαρού αυτού προβλήματος, προχωρώντας στον απαραίτητο 

εκσυγχρονισμό του θεολογικού πλαισίου. Αρχιερείς υπάρχουν και συνεπώς 

είναι δυνατή η σύγκληση Συνόδων και εφόσον χρειαστεί Μειζόνων Συνόδων 

προκειμένου να επιληφθούν του θέματος. 
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Άλλωστε, η επίσημη Εκκλησία φαίνεται ότι προσεγγίζει, για τους δικούς της 

λόγους, άλλα σύγχρονα προβλήματα, με «επιεικέστερη διάθεση». Τόσο ο 

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, όσο και πολλοί Αρχιερείς, έχουν ευλογήσει 

γάμο και βάπτιση ταυτόχρονα, τη στιγμή που η Εκκλησία απαγορεύει τις 

προγαμιαίες επαφές. 

Στο ίδιο πλαίσιο «εκκλησιαστικής επιείκειας», η Εκκλησία οφείλει να αντιληφθεί 

ότι ναι μεν υπάρχουν τα θεμελιώδη θεολογικά δόγματα, αλλά ταυτόχρονα 

βρισκόμαστε στο 2022 και δυστυχώς δεν επαρκούν οι χώροι ταφής, ιδιαίτερα 

για τον αστικό πληθυσμό.  

Σε κάθε περίπτωση, οφείλει η ίδια η Εκκλησία να μελετήσει το θέμα και να 

διασφαλίσει ότι αφενός οι πιστοί της δεν θα βιώνουν τη δυσάρεστη θέση που 

περιέγραψα και αφετέρου οι «κεκοιμημένοι» θα απολαμβάνουν τη γαλήνη και 

τον σεβασμό που τους αρμόζει.  


