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ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥ- ΚΑΡΑΤΖΑ 
Ερευνήτρια Κέντρο Ερεύνης  

της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
 

Η διαχείριση του θανάτου στην αστικά μετεξελισσόμενη Αθήνα 
  
Ο θάνατος είναι ένα φαινόμενο τόσο βιολογικό, όσο και κοινωνικό, το οποίο έχει 

απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί τις ανθρώπινες κοινωνίες ανεξαρτήτως πολιτισμικού ή 
τεχνολογικού επιπέδου. Πέρα από τη βιολογική του διάσταση, αποτελεί και κοινωνικό 
φαινόμενο εφόσον στην πρόσληψη και την αντιμετώπισή του εμπλέκεται το σύνολο της 
κοινωνίας και έχει αποκτήσει διαφορετικές εννοιολογήσεις όχι μόνο από κοινωνία σε κοινωνία, 
αλλά και από εποχή σε εποχή (Αλεξιάς 2002:230).  

Στις κοινωνίες της νεωτερικότητας, αλλά και αργότερα στις κοινωνίες που διαμορφώθηκαν 
στη Δυτική Ευρώπη μετά τη δεκαετία του 1960, η σχετική αρμοδιότητα για ζητήματα 
αντιμετώπισης της ασθένειας και του θανάτου εκχωρήθηκε από τον ιερέα, τους πρακτικούς και 
το οικογενειακό περιβάλλον, στον επαγγελματία ιατρό και το γραφείο τελετών (Σαββάκης 
2011). 

 Αυτή η παραδειγματική μετάβαση συνδέθηκε με τις συνολικότερες λειτουργίες του σώματος 
και με τις θεμελιώδεις διαδικασίες της αναπαραγωγής της ζωής και της μετάθεσης του θανάτου 
(Ρήγου 2003:23-49).  

Οι επιστήμες οι οποίες γεννήθηκαν από το κίνημα του Διαφωτισμού θεωρήθηκε ότι είχαν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν την παρουσίαση της αντικειμενικής κατάστασης της κοινωνίας και 
της φύσης, απαλλαγμένων από τα δόγματα και τις δοξασίες, οι οποίες κατεύθυναν την εξήγηση 
των φαινομένων. Η στάση απέναντι στο νεκρό σώμα και το θάνατο τροποποιήθηκε ριζικά με το 
έργο του Descartes, ο οποίος επιχείρησε την ιστορική διάκριση μεταξύ σώματος και πνεύματος 
(Ledermann 1970).8 

Ο δυϊσμός αυτός παρέδωσε πλέον το σώμα στις αναπτυσσόμενες επιστήμες οι οποίες ήταν 
ικανές να προσδιορίσουν την «αντικειμενική» υπόσταση της ζωής και του θανάτου (Αλεξιάς 
2002: 237-238). Με τον τρόπο αυτό η συνολική υπόσταση του ανθρώπου μετατρέπεται με το 
χρόνο, στο πλαίσιο του επιστημονικού λόγου, σε ένα σύνολο φυσικών λειτουργιών οι οποίες 
μπορούν να διαγνωστούν και να κατανοηθούν με τη βοήθεια της λογικής. 

Η μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη εκείνων των αλληλοεπιδράσεων και των μεταβολών που 
συνετελέστησαν στο επίπεδο της διαχείρισης του θανάτου στην ταχέως εξελισσόμενη Αθήνα 
από τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα. Επίσης, επιχειρεί να διερευνήσει τυχόν ύπαρξη και άλλων 
συνιστωσών που επέδρασαν στην μεταβίβαση της όλης εθιμικής διαδικασίας του επιλόγου της 
ζωής, σταδιακά από το οικογενειακό περιβάλλον στα γραφεία τελετών.   

Η ανάλυση του θανάτου αναπόφευκτα ξεκινάει από τη διαπίστωση ότι ο θάνατος ως 
ατομικό, εμπειρικό συμβάν δεν υπάρχει, διότι ως εμπειρία ταυτίζεται με την καταστροφή κάθε 
εμπειρίας. «Μόλο που η νόηση συλλαμβάνει το θάνατο, η συνείδηση δε γνωρίζει το θάνατό της. 
Γνωρίζει μόνο το θάνατο των άλλων, και το μόνο που ξέρει για το δικό της, έχει να κάνει με το 
άγχος που φέρνει η ιδέα πως θα πρέπει να αναμετρηθεί μαζί του» (Ζιγκλέρ 1982: 25).  

Συνεπώς, αφού δεν μπορεί από μόνος του να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αλλά αυτό που 
μπορεί να αναλυθεί είναι η αναπαράσταση την οποία έχουν τα άτομα γι’ αυτόν (Bradbury 2000) 
είναι λογικό να χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακά δομημένη και ερμηνευτικά κατανοημένη 
υποκειμενικότητα (Ρήγου 1990: 20). 

Οι φόβοι, οι ελπίδες και οι προσανατολισμοί τους οποίους έχουν τα άτομα σχετικά με αυτόν 
δεν είναι έμφυτοι, αλλά διδάσκονται μέσω των δημοσίων συμβόλων, όπως η γλώσσα, οι τέχνες, 

                                                           
8 Επικρατούσε η πρόσληψη του ανθρώπου ως ολότητας, η οποία βέβαια στο πλαίσιο του θρησκευτικού λόγου προσέδιδε 
προτεραιότητα στην ψυχή, ως το αιώνιο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης, χωρίς όμως να θεωρεί παράλληλα το φθαρτό 
σώμα ως υποτιμητικό στοιχείο της ύπαρξης  και για το λόγο αυτό προστατευόταν ως ιερό από την ανθρώπινη βεβήλωση και 
προσβολή του. Η επέμβαση στο σώμα ισοδυναμούσε με επέμβαση στο σύνολο της ανθρώπινης υπόστασης. 
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καθώς και τα θρησκευτικά και νεκρώσιμα τελετουργικά του κάθε πολιτισμού. Άρα «ο θάνατος 
αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή». ( Kearl 1987:22) 

Οι τελετουργίες του θανάτου στην Ελλάδα και οι σχετικές πρακτικές από τις ταξιδιωτικές 
περιγραφές ήδη του 18ου αιώνα (Ζέη 2003:139-186) έως τις ελάχιστες κοινωνικές ιστορίες, 
λαογραφικές συλλογές και μελέτες (Σιέττος 1997) σ’ αυτό τον αιώνα, συμφωνούν για την 
κεντρική θέση που κατέχουν ή κατείχαν στις διαβατήριες τελετές και για τον βασικό ρόλο των 
γυναικών σ’ αυτές τις παρά- στάσεις. «Άλλωστε η παραστασιακή επιτέλεση συνιστά παρέμβαση 
στις δομές της καθημερινής ζωής και απελευθερώνει κρυμμένο νόημα από τις κοινωνικές και 
υλικές σχέσεις, δημιουργώντας ρήγματα στην αρραγή συνέχεια της κοινωνικά 
κατασκευασμένης έννοιας ενός φυσικού παρόντος. Οι θρηνητικές παραστάσεις δεν 
απευθύνονται μόνο στο θάνατο, αλλά τον χρησιμοποιούν ως υλική εμπειρία που διευκολύνει 
την ενόραση της κοινωνικής εμπειρίας και της ίδιας της θεσμικής δομής» (Σερεμετάκη 1994: 3).  

(φωτ. 2) «Οι τελετουργικές αυτές πρακτικές είχαν να κάνουν με την αντίληψη ότι ο θάνατος 
αποτελεί μια αναγεννητική μαγική διαδικασία που τέμνει τη ζωή ανάμεσα στην επιφάνεια και 
τα σπλάχνα του σώματος της Γης. Τα νεκρικά έθιμα συσχετίζονται με τη σπορά και τη 
βλάστηση του τόπου, αφού η Γη ως μάννα και τροφός όλων των φθαρτών ζωντανών 
πλασμάτων (ανθρώπων, ζώων, φυτών) δένεται μαζί τους με μια κοινή αδήριτη μοίρα καθώς 
γεννιούνται, τρέφονται πάνω της και πεθαίνουν, επιστρέφοντας σε αυτήν για να 
ξαναγεννηθούν μέσα στα γόνιμα σπλάχνα της» (Ψυχογιού 2008:205). 

(φωτ. 3) Η Αθήνα μέχρι τη δεκαετία του 1960 απαρτιζόταν από γειτονιές, οι οποίες συνήθως 
συνιστούσαν έκφανση μιας τοπικότητας. Το 1961 η πρωτεύουσα αριθμούσε 1.852.709 
κατοίκους. (φωτ. 4)  Η μεγάλη αστυφιλία της δεκαετίας του 60 είχε να κάνει με το γεγονός, ότι η 
γεωργία και η κτηνοτροφία στην επαρχία είχαν πλέον εγκαταλειφθεί και οι άνθρωποι 
ερχόντουσαν στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα ως εργάτες στην 
οικοδομή και στα συναφή επαγγέλματα, που ανθούσαν την περίοδο αυτή. 

Αυτή η εσωτερική μετανάστευση ήταν φυσικό επακόλουθο να συνοδεύεται και με όλα τα 
έθιμα και τις συνήθειες του τόπου τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγροτική προέλευση μεγάλου 
μέρους των ανθρώπων της υπαίθρου επηρέασε τη συγκρότηση των δρωμένων τους που η  
εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση ανάγκασε σε αφανισμό.  

Η διαχείριση του νεκρού μέχρι τη δεκαετία του 1970 γινόταν από την οικογένεια και το στενό 
του περιβάλλον. Αυτοί τον έπλεναν, τον έντυναν στη συνέχεια γινόταν  η εκφορά –πρόθεση του 
νεκρού στο σπίτι, όπου ακολουθούσε η ολονυχτία, αφού ο νόμος προέβλεπε την ταφή μετά από 
24 ώρες. Το σώμα του πενθούντος, του ετοιμοθάνατου και του νεκρού συνιστούσαν τα 
περιθώρια ανάμεσα στον εαυτό και την κοινωνία, τη ζωή και το θάνατο και λειτουργούσαν ως 
τόποι διαμεσολάβησης. «Το σφράγισμα του σώματος είναι τα σύνορο ανάμεσα στο μέσα και 
στο έξω και ο τόπος όπου περνά στο άλλο. Το πλύσιμο και ο καθαρισμός του σώματος αποτελεί 
τον εξαγνισμό και την αποστείρωση του συνόρου. Το σπίτι του νεκρού, όπου συγκεντρώνονταν 
οι συγγενείς και φίλοι γύρω από το νεκρό που ήταν σε κοινή θέα, προκειμένου να τον 
αποχαιρετήσουν  συνιστούσε τη μεταφορική προέκταση του πτώματος και υποβαλλόταν σε 
εξαγνισμό. Ο καθρέφτης, ως στόμιο ή πέρασμα στον ανεστραμμένο κόσμο του κατοπτρικού, 
γυριζόταν προς τον τοίχο τα τηγάνια γυρίζονταν ανάποδα για να σημαδέψουν την απαγόρευση 
του να φάει κανείς τροφή μαγειρεμένη στο σπίτι. Τροφή έφερναν στους τεθλιμμένους, οι 
συγγενείς και φίλοι» (Σερεμετάκη 1994:92-93). (φωτ. 5)    

 Οι κατώτερες οικονομικά τάξεις μπορούσαν να αγοράσουν μόνο το φέρετρο από ειδικά 
μαγαζιά (φωτ. 6) χωρίς να αποτανθούν σε γραφείο κηδειών, όπως ονομάζονταν τότε (φωτ. 7). 
Συχνότερη ήταν όμως η συμμετοχή των ειδικών στη  μεταφορά της σωρού. Οργανωμένα 
γραφεία κηδειών, που αναλάμβαναν όλες τις διαδικασίες, υπήρχαν από τα τέλη του 
προηγούμενου αιώνα. Από επιτόπια έρευνα, γραφείο κηδειών υπήρχε στην Αθήνα το 1906 στο 
Κολωνάκι αλλά, όπως δηλώνει ο σημερινός ιδιοκτήτης του, δεν είναι το παλαιότερο. 
Εξυπηρετούσε κυρίως την αστική τάξη της Αθήνας, αλλά προσέφερε και μεμονωμένες 
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υπηρεσίες9. Η μεταφορά της σωρού γινόταν με  (φωτ. 8) κάρο ή σούστα-άμαξα(φωτ. 9)  και 
αργότερα με νεκροφόρες. Η ταξικότητα της κηδείας είχε να κάνει με τον αριθμό των αλόγων, 
(φωτ 10)  την ποιότητα της άμαξας (φωτ. 11, 12, 13)  και το είδος του φερέτρου.10 

Όσο όμως αστικοποιείται ο άνθρωπος η εμπορευματοποίηση του θανάτου γίνεται όλο και 
πιο επιθυμητή και αναγκαία, γι’ αυτό άλλωστε και άνθισε. Τίποτα δεν έχει ακόμα αλλάξει στην 
ιεροτελεστία του θανάτου, που διατηρείται, έστω και επιφανειακά, ούτε γίνεται ακόμα σκέψη ν’ 
αλλάξει. Όμως του αφαιρείται ήδη η δραματική του φόρτιση, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει η 
διαδικασία αποφυγής. 

Οι λόγοι που επέβαλαν  αυτή τη διαδικασία αποφυγής θα μπορούσαν να συνοψιστούν στους 
παρακάτω: (φωτ. 14) 

Την περίοδο του μεσοπολέμου κτίστηκαν οι πρώτες πολυκατοικίες (φωτ. 15) οι οποίες 
απευθύνονταν σε περιορισμένη πελατεία -στις ανώτερες εισοδηματικά τάξεις- (φωτ. 16) και οι 
οποίες ήταν το ορατό αποτέλεσμα δύο νομοθετικών πράξεων της Κυβερνήσεως Βενιζέλου 
(1928-1932) (Φωτίου 1989: 80). (φωτ. 17) Τα μεσαία κοινωνικά στρώματα διέμεναν σε 
διώροφα μικρά (φωτ.18) νεοκλασικά σπίτια, που χαρακτήριζαν την μορφολογία της Αθήνας, 
(φωτ. 19) ενώ τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα διέμεναν σε μικρά σπιτάκια με αυλές. Ο 
Appadurai (1995: 205-225) υποστηρίζει ότι η γειτονιά  είναι ο τόπος κοινωνικού σχηματισμού, 
(φωτ. 20) ο οποίος συγκροτείται μέσω σταθερών σχέσεων, κοινών ιστοριών και συλλογικά 
«αναγνωρίσιμων» χώρων. Η ανάγκη για μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία (φωτ. 21) 
χώρου επεκτείνει τις λειτουργικές δραστηριότητες στην αυλή και το δρόμο, με αποτέλεσμα ο 
εσωτερικός χώρος του σπιτιού και ο υπαίθριος να ενοποιείται σ’ ένα ευχάριστο σύνολο, όπου 
κοινόχρηστος και ιδιωτικός χώρος γίνονταν ένα (Καυταντζόγλου 2001:127). Η εικόνα αυτή της 
Αθήνας διατηρήθηκε μέχρι τη δεκαετία του ΄60 οπότε αλλάζει ο βασικός κτιριακός όγκος της 
πόλης με την ανέγερση των πολυκατοικιών, οι οποίες πλέον απευθύνονται σε μεσαίες (φωτ. 22)  
και με την πάροδο του χρόνου και κατώτερες εισοδηματικές τάξεις. Η οικιστική μεταβολή 
επέφερε και κοινωνική μεταβολή, αφού η συλλογικότητα της γειτονιάς αντικαθίσταται με την 
περιχαρακωμένη πυρηνική οικογένεια του διαμερίσματος. Παράλληλα διαπιστώνεται έντονη 
χαλάρωση του δεσμού των Αθηναίων με τη φύση γενικότερα, η οποία συμβαδίζει με την 
απομάκρυνσή τους από το χωριό, και τον εθιμικό κύκλο που εν πολλοίς στηριζόταν στον 
γεωργικο-κτηνοτροφικό τρόπο ζωής. 

Ένας δεύτερος παράγων πολύ σημαντικός είχε να κάνει μ’ ένα υλικό φαινόμενο: την αλλαγή 
του τόπου θανάτου. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν πια στο σπίτι τους, ανάμεσα στους δικούς τους. 
Πεθαίνουν στο νοσοκομείο, μόνοι, γιατί το νοσοκομείο έχει γίνει ο τόπος όπου παρέχονται 
φροντίδες που δεν μπορούν να παρασχεθούν στο σπίτι. Η αρχική μορφή των νοσοκομείων, 
παρέπεμπε περισσότερο σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία είχαν ελάχιστη σχέση με την 
καθαυτό ιατρική πράξη. Πιο συγκεκριμένα στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αθήνα το δημοτικό 
νοσοκομείο (φωτ. 24) «Η Ελπίς» για παράδειγμα, προορίζονταν κυρίως για την ανακούφιση, και 
δευτερευόντως για την ιατρική περίθαλψη, των λαϊκών –εργατικών στρωμάτων, των ανέργων, 
των ορφανών και των ξένων. Σ’ αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα νοσοκομεία 
αποτελούσαν κυρίως «άσυλα», δηλαδή καταφύγια των «κοινωνικών αποβλήτων» και 
χρηματοδοτούντο από την εκκλησία ή το δήμο, όπως στην περίπτωση του Δημοτικού 
νοσοκομείου. Αργότερα μεταξύ του 1930 και 1950, (φωτ. 25) τα νοσοκομεία αποτέλεσαν ένα 
παγιωμένο και ευυπόληπτο χώρο θεσμικών ρυθμίσεων και συγκρούσεων, όπου τα φαινόμενα 
της ασθένειας και του θανάτου, έγιναν αντικείμενα κλινικής παρατήρησης και αναπαραγωγής 
της επιστημονικής αυθεντίας και του ιατρικού ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο ο νοσοκομειακός 
χώρος μετατράπηκε σε ένα «συνοριακό σταθμό», σε μία –ιατρική κοινωνική- «μεθόριο», που 
ευνοούσε την ανάδυση των μορφών ζωής που ενοικούσαν στο όριο ανάμεσα στην ασθένεια και 
το θάνατο, με την ελπίδα της επιστροφής ή με τη θλίψη της οριστικής αναχώρησης. Έτσι το 

                                                           
9 Εδώ και 40 χρόνια, δεν έχουν προσφερθεί από το γραφείο τελετών το συγκεκριμένο, μεμονωμένες υπηρεσίες 
10  Η Ζωή Ρωπαΐτου στο βιβλίο της Από την άμαξα στο ΤΑΧΙ, αναφέρει για τις νεκρικές άμαξες και τις αναμνήσεις του Ι. 
Καιροφύλα από την Αθήνα το 1950 και 1960 
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νοσοκομείο δημιούργησε ένα προστατευτικό και περιχαρακωμένο μικρόκοσμο, δηλαδή μια 
χαρτογραφημένη «οικεία της ασθένειας και του θανάτου» (Σαββάκης, Καρατζά 2012: 290). 

Ο τρίτος λόγος είναι η επικράτηση του ορθολογιστικού τρόπου  ζωής και η απομάκρυνση από 
παραδοσιακές παραδοχές της θρησκείας, όπου ο θάνατος, στο πλαίσιο του θρησκευτικού λόγου, 
αποτελεί προϊόν της θείας βούλησης. Συμπληρωματικά στο ίδιο πλαίσιο, το δόγμα της 
μεταθανάτιας ζωής  προσδίδει στο θάνατο ένα μεταβατικό status ως έναρξη της αληθινής ζωής 
και όχι ως τελείωμα της ύπαρξης.  (Αλεξιάς 2002: 231-232). 

Ο τέταρτος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1980, διαμορφώνονται 
ισχυροί καινοτόμοι κώδικες οι οποίοι διαβρώνουν σε μεγάλο βαθμό τα συμβολικά ερείσματα 
μιας ορισμένης νεοελληνικής ιστορικής συνείδησης. Οι νέοι κώδικες εξελίσσονται μορφολογικά 
και από την άποψη του περιεχομένου στη βάση του συστήματος των Μέσων Επικοινωνίας, της 
διαφήμισης και της εμπορικής πολιτιστικής σφαίρας, υποδεικνύοντας πρότυπες εικόνες του 
εαυτού και της ευδαίμονος ζωή, προτείνοντας συγκεκριμένα ανθρωπολογικά/ βιωματικά 
μοντέλα (Σεβαστάκης 2004:15).  

Οι λόγοι αυτοί επέφεραν μία βίαιη επανάσταση στις παραδοσιακές ιδέες και συναισθήματα 
των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φαινόμενο εντελώς απρόσμενο. Ο 
θάνατος που άλλοτε ήταν παρών και τόσο οικείος, σβήνει και εξαφανίζεται. Γίνεται ντροπή, 
αντικείμενο απαγόρευσης. Με δυο λόγια η αλήθεια αρχίζει να γίνεται πρόβλημα. 

Η πρωτοβουλία έχει περάσει από την οικογένεια, στο γιατρό και στη νοσοκομειακή ομάδα. 
Αυτοί είναι οι κυρίαρχοι του θανάτου, της στιγμής, ακόμα και των συνθηκών του θανάτου που, 
όπως έχει διαπιστωθεί, προσπαθούν να πετύχουν από τον άρρωστο τους ένα «παραδεκτό» 
θάνατο. Ένας παραδεκτός θάνατος είναι ένας θάνατος που μπορεί να γίνει αποδεκτός ή ανεκτός 
από τους επιζώντες.  

Άρα η εικόνα του θανάτου ως βιολογικού φαινόμενου ενδέχεται να αποτελεί ένα 
συγκεκριμένο ιστορικό τρόπο πρόσληψης, ο οποίος συνδέεται με τις αξίες και τα συμφέροντα 
των κυριάρχων ομάδων. Ο προβληματισμός αυτός είναι ιδιαίτερα επίκαιρος  στις σύγχρονες 
αστικές κοινωνίες, όπου ο θάνατος κάτω από τον μανδύα του εργαλειακού ορθολογισμού και 
της νομιμοποίησης των γιατρών ως «ειδικών» στα θέματα της ανθρώπινης βιολογίας, έχει 
μετατραπεί σε αντικείμενο διαχείρισης στους εξειδικευμένους χώρους των νοσοκομείων, 
μετατρέποντας ταυτόχρονα τον ασθενή και των εν δυνάμει νεκρό σε πειθήνια και άβουλα 
αντικείμενα  (Αλεξιάς 2002: 231-232). 

Η επιθυμία να προφυλάξουν τον άρρωστο και να αναλάβουν οι άλλοι τη δοκιμασία του, πολύ 
γρήγορα παραμερίστηκε από ένα διαφορετικό συναίσθημα, χαρακτηριστικό της σύγχρονης 
εποχής: πρέπει να αποφύγει, όχι πια ο ετοιμοθάνατος, αλλά η κοινωνία και το ίδιο το 
περιβάλλον του, την ταραχή και την πολύ δυνατή, την αβάσταχτη συγκίνηση που προκαλούν η 
αγωνία και η απλή παρουσία του θανάτου σε μια ευτυχισμένη ζωή, αφού είναι πια γενικά 
παραδεκτό πως η ζωή είναι πάντα ευτυχισμένη ή, τουλάχιστον, πρέπει να φαίνεται πως είναι. Ο 
θάνατος στο νοσοκομείο δε δίνει πια αφορμή για την παραδοσιακή τελετή, όπου ανάμεσα στους 
συγκεντρωμένους συγγενείς και φίλους προεξάρχει ο ετοιμοθάνατος.  

Τα έθιμα της κηδείας που ελάχιστα είχαν διαφοροποιηθεί στη διάρκεια των αιώνων, άλλαξαν 
και αυτά. Σήμερα  στην αντίληψη του σύγχρονου θανάτου, γίνεται προσπάθεια να μειωθούν στο 
ελάχιστο όριο αξιοπρέπειας, οι αναπόφευκτες ενέργειες που στοχεύουν να εξαφανίσουν το 
σώμα.  

Έτσι τα γραφεία κηδειών (φωτ. 28), αλλάζοντας την ονομασία σε γραφεία τελετών, 
χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος11 (φωτ. 29) αναλαμβάνοντας όλο 
και περισσότερες αρμοδιότητες. Οι ταμπέλες δεν έχουν πια τα ασπρόμαυρα γράμματα, αλλά 
λουλούδια και χρώματα (φωτ. 30) που κάθε άλλο παραπέμπουν στο θάνατο (φωτ. 31). Σε 
γενικές γραμμές οι προτάσεις όλων έχουν κοινό παρονομαστή την τάση συγκάλυψής τους. Ο 
προφάσεις που δικαιολογούν αυτή τη στάση είναι πολλές: λόγοι υγιεινής, αισθητικής, σεβασμός 
στους νεκρούς, εμπορικοί λόγοι. Ήδη από το 1967, η όλη διαχείριση του νεκρού περιέρχεται στα 
                                                           
11 οπότε και δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε χώρους πολυκατοικιών, όπως και οι οίκοι ανοχής και τα ιχθυοπωλεία. 
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γραφεία τελετών, αφού τα νεκροταφεία οργανώνονται και ο διακανονισμός της κηδείας 
απαγορεύεται σε ιδιώτες. Με ένα τηλεφώνημα, οι συγγενείς αναθέτουν σε κάποιο γραφείο όλη 
τη φροντίδα του δικού τους. Έχουν τη δυνατότητα, αν το τέλος ενός ανθρώπου επέλθει στο 
νοσοκομείο, να μην το ξαναδούν ποτέ, αφού τώρα τελευταία ακόμα και αυτός ο ύστατος 
αποχαιρετισμός αποφεύγεται από πολλούς. Αν πάλι κάποιος πεθάνει στο σπίτι, αν και δεν 
υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει την παραμονή του νεκρού σε πολυκατοικία ή 
μονοκατοικία, συνιστά πλέον επιθυμία τόσο των πελατών, όσο και των γραφείων τελετών η 
ταχύτερη διεκπεραίωση. Προτιμούν ώρες βραδινές ή πολύ πρωινές, αφού αυτό που έχει 
πρωταρχική σημασία είναι η κοινωνία, η γειτονιά, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, τα παιδιά, να 
αντιληφθούν όσο το δυνατόν λιγότερο ότι πέρασε από εκεί ο θάνατος. Μέχρι τη δεκαετία του 80 
(φωτ. 32) το κάλυμμα  από το φέρετρο ήταν εμφανές και σηματοδοτούσε το γεγονός, (φωτ. 33) 
χωρίς όμως να αποκρύπτει τίποτα γιατί ο νεκρός ήταν εμφανής σε όλους. (φωτ. 34 και φωτ. 
35). Στις μέρες μας το κλειστό φέρετρο γίνεται ένα σημαίνον συνώνυμο με την απόκρυψη. Παρ’ 
όλο που σημειολογικά διαχωρίζει και αποκρύπτει, εντούτοις στην συγκεκριμένη περίπτωση 
αποτελεί μια σημειολογική διαφοροποίηση στο περιβάλλον έτσι ώστε να γίνεται εύκολα 
αντιληπτό. Το κλειστό φέρετρο κρύβει, αλλά ταυτόχρονα υπονοεί την παρουσία του νεκρού 
μέσα σ’ αυτό, δηλαδή το μετατρέπει σε Απόκρυψη, σε μία σχέση είναι/μη φαίνεσθαι και 
ταυτόχρονα το σημαίνει (Κουμαριανού 2008: 47) 

Η αναγγελία του θανάτου παλιά γινόταν με άμεση επικοινωνία ανάμεσα στη γειτονιά, ενώ 
σήμερα γίνεται με τα κηδειόχαρτα, τις εφημερίδες και πιο πρόσφατα μέσω διαδικτύου. 

Οι συλλυπητήριες επισκέψεις διατηρούνται, αλλά δεν απευθύνονται στην πραγματικότητα σ’ 
έναν νεκρό, όπως ήθελε η παράδοση, αλλά σ’ έναν σχεδόν ζωντανό, ωσεί παρών. Ο αμετάκλητος 
χαρακτήρας του χωρισμού έχει σβήσει. Η λύπη και το πένθος έχουν εξοστρακιστεί από αυτήν 
την καθησυχαστική συγκέντρωση. Ακόμα και μέσα στο κύκλο της οικογένειας, το μοναχικό 
πένθος είναι η μόνη δυνατότητα που απομένει.  

Θα πέφταμε εντελώς έξω, αν αποδίδαμε αυτή τη φυγή μπροστά στο θάνατο σε αδιαφορία 
απέναντι στους νεκρούς. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στην παλιά 
κοινωνία, οι εκδηλώσεις του πένθους μόλις που έκρυβαν μια γρήγορη αποδοχή της κατάστασης. 
Αυτό που άλλοτε θεωρείτο καλό, είναι από δω και πέρα απαγορευμένο.  

Αυτόν τον άγραφο νόμο του βιομηχανικού μας πολιτισμού, επισήμανε πρώτος ο άγγλος 
κοινωνιολόγος Τζέφφρεϋ Γκόρερ12. Έδειξε πολύ καλά πως ο θάνατος έγινε ταμπού και πως 
στον 20ο αιώνα, αντικατέστησε το σεξ σαν κύρια απαγόρευση. Άλλοτε έλεγαν στα παιδιά ότι 
γεννιόντουσαν μέσα σ’ ένα λάχανο, αλλά τα άφηναν να είναι μπροστά στη μεγάλη σκηνή των 
αποχαιρετισμών, στο προσκέφαλο του ετοιμοθάνατου. Σήμερα μαθαίνουν από την πιο νεαρή 
ηλικία τη φυσιολογία του έρωτα, αλλά όταν δε βλέπουν πια τον παππού τους και απορούν, τους 
λένε ότι αναπαύεται σ’ έναν όμορφο κήπο ανάμεσα στα λουλούδια. 

Η εξήγηση που προκύπτει σχετίζεται με την αναγκαιότητα της ευτυχίας και την κοινωνική 
υποχρέωση συμμετοχής στη συλλογική ευτυχία με την αποφυγή κάθε αιτίας λύπης ή πλήξης, 
έτσι ώστε ο καθένας να φαίνεται πάντα ευτυχισμένος, ακόμα κι αν βρίσκεται στην πιο βαθειά 
απελπισία. Δείχνοντας κανείς έστω και κάποιο σημάδι λύπης αμαρτάνει απέναντι στην ευτυχία, 
την αναθεωρεί και η κοινωνία κινδυνεύει να χάσει το ρόλο ύπαρξής της (Αριές 1988: 48-53). 

Για να γίνει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης  ο θάνατος πρέπει να  γίνει ευχάριστος, 
αλλά μπορούμε να δεχτούμε ότι τα γραφεία τελετών δεν θα είχαν επιτυχία αν η κοινή γνώμη δεν 
ήταν μέχρις ενός βαθμού συνένοχη. Δεν εμφανίστηκαν σαν απλοί πωλητές υπηρεσιών αλλά σαν 
αυτοί που έχουν μία αποστολή, όπως οι γιατροί και οι παπάδες.   

Ο στολισμοί των εκκλησιών (φωτ. 36) με όσο το δυνατόν περισσότερα λουλούδια, οι άσπρες 
κορδέλες που αντικαταστάθηκαν από τις πένθιμες μωβ, η ποσότητα των στεφάνων, (φωτ. 37) η 
επισημότητα των αυτοκινήτων, η πληθώρα των ιερέων όλων των βαθμίδων, ακροβατούν 
ανάμεσα στην επιθυμία της επίδειξης και την ανάγκη της απόκρυψης. 

                                                           
12 The pornography of death 
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Η απόκρυψη των σημείων του θανάτου επεκτείνεται και στο βάψιμο των νεκρών, για να 
φαίνονται χωρίς σημάδια παρακμής και γήρανσης, γεγονός που ενσαρκώνει την  επιθυμία της 
ασηπτικής διατήρησης του υποκειμένου μέσα σε μια «φύση» καθ’ όλα οργανωμένη, σε ένα 
φανταστικό πλαίσιο αιωνίου παρόντος, μιας αιώνιας νεότητας, στη ψευδαίσθηση ενός ακίνητου 
χρόνου. Είναι μια συστηματική απομάκρυνση των ενδείξεων και των συμπτωμάτων που θα 
μπορούσε να σημαδέψει «νεκρικά» το ανθρώπινο πρόσωπο και κατ’ επέκταση και το πρόσωπο 
της πόλης.  (Κουμαριανού 2008: 56-57) 

Κλείνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη χρονική περίοδο μετά το 1970 η 
σωματοποίηση, κυρίαρχη έννοια του 19ου αιώνα, αντικαθίσταται σταδιακά από την εξαφάνιση 
(20ος αιώνας) ως κυρίαρχη αξία στο πλαίσιο των συμβολικών πρακτικών σχετικά με το θάνατο 
και τους νεκρούς.  

 «Ο θάνατος δεν είναι εχθρός, για να νικηθεί ή φυλακή, για να την αποφύγουμε. Είναι ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας που δίνει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Οριοθετεί τη 
διάρκειά μας στη ζωή και μας κεντρίζει, όσο έχουμε τον καιρό, να δημιουργούμε» (Kubler-Ross 
1998:1)  
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