
Ταφή ή καύση των νεκρών; 

Ο εβ. Μητροπολύτησ Ηλεύασ κ. Γερμανόσ, ερωτηθεύσ από 

δημοςιογρϊφο τησ Εφημερύδοσ ΠΑΣΡΙ Πύργου, απϊντηςε ωσ εξόσ 

ςχετικϊ με το θϋμα ταφό ό καύςισ των ςωμϊτων των νεκρών 

ανθρώπων: 

Οι Έλληνεσ από αρχαιοτϊτων χρόνων όςαν υπϋρ τησ ταφόσ των 

νεκρών, δια να δεύχνουν τον ςεβαςμόν τουσ ςτον όλον ϊνθρωπον, 

αλλϊ και την πύςτιν τουσ ςτην μετϊ θϊνατον ζωόν. Δια τούτο 

ϋθαπταν τουσ νεκρούσ τουσ ςε θολωτούσ τϊφουσ (ύδετε τουσ 

βαςιλικούσ τϊφουσ ςτισ Μυκόνεσ και τουσ εισ την Ηλεύαν θολωτούσ 

τϊφουσ), κατϊ την ταφόν τουσ ϋβαζαν τα διϊφορα κτερύςματα 

(κτϋνεσ, ρόκεσ, ςπαθιϊ κ.λ.π.) καθώσ και ϋνα δύδραχμο ςτο ςτόμα, για 

να το βρη ο βαρκϊρησ να περϊςη τον νεκρόν από την αχερωςύα 

λύμνη. Δια τούτο οι Αθηναύοι μετϊ τον ατυχό πόλεμο ςτην ικελύα, 

όταν επϋςτρεψαν οι ςτρατηγού, χωρύσ τα ςώματα των φονευθϋντων, 

αποκεφϊλιςαν τουσ ςτρατηγούσ. Και η Αντιγόνη με κύνδυνο τησ ζωόσ 

τησ παρϋβη την εντολόν και ϋθαψε το ςώμα του νεκρού Αδελφού 

τησ. 

Σαφό ϋκαναν ςυνόθωσ και όλοι οι αρχαύοι Λαού (Αιγύπτιοι, 

Ρωμαύοι, Εβραύοι κ.λ.π.). 

Η ταφό των νεκρών ςωμϊτων των ανθρώπων εύναι και ςτην 

παρϊδοςι τησ Ορθοδόξου Εκκληςύασ μασ. Έτςι ετϊφη το ώμα του 

Θεανθρώπου Κυρύου, τησ Θεοτόκου και όλων των αγύων μασ. Και 

τούτο γιατύ η Εκκληςύα μασ διδϊςκει ότι όχι μόνον η ψυχό του 

ανθρώπου εδημιουργόθη από τον ύδιο τον Θεόν Δημιουργόν, αλλϊ 

και το ςώμα του, δι’ ιδιαιτϋρασ μϊλιςτα δημιουργικόσ πρϊξεωσ 



(Γϋνεςισ Α 26-31, Β 7, 18-25), αλλϊ και ότι ο ϊνθρωποσ κατϊ την 

Δευτϋρα Παρουςύα θα αναςτηθό με το ςώμα και την ψηχόν του δια 

να ζόςη εισ τον αιώνα. Γι' αυτό τα παλιϊ Ελληνικϊ Νεκροταφεύα η 

Εκκληςύα μασ τα oνομϊζει Κοιμητόρια και τουσ νεκρούσ 

κεκοιμημϋνουσ. Η Εκκληςύα μασ διδϊςκει ακόμη ότι το ςώμα του 

χριςτιανού ανθρώπου εύναι «Ναόσ του Θεού» και κατοικητόριον του 

Παναγύου Πνεύματοσ και ότι ο ϊνθρωποσ αγιϊζει με την ψυχόν και 

το με ςώμα του. Δια τούτο ϋχομε και τα λεύψανα των αγύων μασ 

ολόςωμα, ωσ του αγύου Διονυςύου Ζακύνθου, του αγύου Γεραςύμου 

Κεφαλληνύασ και του αγύου πυρύδωνοσ (από το 330 μ.Χ.). Αυτό εύναι 

η πύςτισ τησ Εκκληςύασ μασ και αυτόν την πύςτι παραγγϋλλει να 

τηρούν οι χριςτιανού μασ, δηλαδό την ταφό και όχι την καύςι των 

ςωμϊτων. 

Βεβαύωσ η Εκκληςύα μασ εύχεται όλοι οι ϊνθρωποι να αςπαςθούν 

την πύςτιν τησ, για το ψυχικό και ςωματικό καλό αυτών και όλησ τησ 

ανθρωπότητοσ, αλλϊ ποτϋ δεν επιβϊλει την πύςτιν τησ ςτουσ ϊλλουσ. 

Γι' αυτό και δεν ϋχει λόγον ούτε αντιδρϊ ςτην απόφαςι τησ Πολιτεύασ 

να ορύςη ειδικϊ αποτεφροτόρια δι’ όςουσ δεν πιςτεύουν ςτην 

Ορθοδοξύα και θϋλουν να καούν. Δικαύωμϊ τουσ. Όμωσ δεν μπορεύ η 

Πολιτεύα να απαγορεύςη την ταφόν ςτουσ Ορθοδόξουσ χριςτιανούσ 

και να επιβϊλη ς’ όλουσ μασ την καύςιν των νεκρών ςωμϊτων μασ, 

όπωσ ςυνόθωσ κϊνει. 

 


