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Η αποτέφρωση στην Ελλάδα
Η λειτουργία του πρώτου αποτεφρωτηρίου στη Ριτσώνα από το Σεπτέμβριο του 2019 άλλαξε τα
δεδομένα και σταμάτησε μια διαδικασία που επί σειρά ετών ακολουθούσαν οι συγγενείς όσων
επέλεγαν την αποτέφρωση έναντι της ταφής και η οποία είχε κόστος, οικονομικό και κυρίως
ψυχολογικό.
Περίπου 300 άτομα έχουν ήδη αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσώνας και όπως εκτιμάται για
το διάστημα λειτουργίας του ο αριθμός αντιστοιχεί κατ' αναλογίαν σε αυτόν που μέχρι πρότινος
αναγκάζονταν να μεταφερθούν στη Βουλγαρία, όπου ανέρχονταν ετησίως σε 1.000 άτομα. Το πρώτο
διάστημα λειτουργίας του αποτεφρωτηρίου στη Ριτσώνα, οι περισσότεροι θανόντες που έφερναν οι
συγγενείς τους ήταν ηλικιωμένοι, ενώ σημαντικό ποσοστό ήταν πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών οι
οποίοι έμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και είχαν εξοικείωση με την καύση.
«Η αποτέφρωση των νεκρών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον χριστιανικό κόσμο, δηλαδή στην
Ευρώπη, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Νότια Αμερική και τα ποσοστά αυτών που επιλέγουν την
αποτέφρωση αντί της ταφής, σε μερικές από αυτές, είναι πολύ μεγαλύτερα όπως στη Μεγάλη
Βρετανία, την Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Αμερική κ.λπ. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα
στην Ευρώπη που δεν είχε μέχρι τώρα αποτεφρωτήριο» έχει σημειώσει ο πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Αποτέφρωσης, Αντώνης Αλακιώτης (ΑΠΕ- ΜΠΕ).
Πηγή

Μέσος όρος μηνιαίων αναζητήσεων για την αποτέφρωση τους τελευταίους
12 μήνες

1900 μηνιαίες
αναζητήσεις

480 μηνιαίες
αναζητήσεις
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1600 μηνιαίες
αναζητήσεις

‘Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα το ενδιαφέρον γύρω από την αποτέφρωση παρουσιάζει
μια ανοδική τάση τους τελευταίους 12 μήνες η οποία έκανε ένα peak τον Οκτώβριο του ’19 μετά το
άνοιγμα του αποτεφρωτηρίου στη Ριτσώνα.
Έκτοτε το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κόσμου αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στις αναζητήσεις που
πραγματοποιούνται online.

Το apotefrosi.gr διατίθεται προς πώληση!
Κάθε χρόνο ανεβαίνει η αξία του domain apotefrosi.gr καθώς περισσότερος κόσμος ενημερώνεται,
δείχνει ενδιαφέρον και προτιμά την αποτέφρωση. Σε αυτό βοηθάει φυσικά και η δημιουργία
αποτεφρωτηρίων στην Ελλάδα.
Εάν σας ενδιαφέρει να γίνετε συνώνυμο της αποτέφρωσης στην Ελλάδα μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο info@sdm.gr ή στο 210 3613 375 για την αγορά του domain.
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