
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
Η Επιτροπεία του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου προς αποφυγήν παντός παραπόνου θεωρεί υποχρέωσίν της να δημοσιεύση τον 
κανονισμόν τον Νεκροταφείου Ερμουπόλεως, ως ενεκρίθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου, προς γνώσιν των συμπολιτών και να 
δηλώσει ότι η τήρησις τούτου είναι απολύτως επιβεβλημένη άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως. 
 
Αριθ. 2924 
Διεκπ. 2262.Εν Ερμουπόλει τη 1928. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΚΕΑΣ & ΜΗΛΟΥ 

 
Προς την 

Ενοριακήν Επιτροπείαν Αγίου Γεωργίου 
 
Έχοντες υπ' όψει τον υποβληθέντα ημίν Κανονισμόν του Νεκροταφείου Ερμουπόλεως, εγκρίνομεν και συνιστώμεν την κατά 
γράμμα τήρησιν αυτού, κατά τα μέχρι τούδε επικρατούντα έθιμα. 
 

Ο Μητροπολίτης 
+ Σύρου, Τήνου και Άνδρου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 
 

Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών Μαυσωλείων και Τάφων 
 
1. Προς ευχερή και άμεσον αναγνώρισιν των Μαυσωλείων και Τάφων υποχρεούται έκαστος ιδιοκτήτης Τάφου ή Μαυσωλείου 
να χαράξη ιδία δαπάνη επί του καταφανέστερου μέρους του επί του τάφου μαρμάρου και μακράν του επιτυμβίου το 
ονοματεπώνυμον του ως και τον αύξοντα αριθμόν του Τάφου αντιστοιχοΰντα προς τον εν τω βιβλίω των ιδιοκτησιών αριθμόν. 
2. Εν ελλείψει μαρμάρου υποχρεοίται να χαράξη τα άνω επί λωρίδος μαρμάρου, ην θέλει χορηγεί ο Ναός αντί δραχμών.... 
εκάστην πλάτους 30 περίπου υφεκατοστομέτρων και μήκους 70 προσαρμοζομένης στερεώς επί του Τάφου. Η εργασία του 
χαράγματος και προσαρμογής θέλει εκτελείσθαι δια τεχνίτου ειδικού του Ναού, ίνα γίνηται καλλιτεχνική, στερεά και 
ομοιόμορφος, δι' ην ο ιδιοκτήτης θέλει πληρώσει εις τον Ναόν ετέρας δραχ.... 

Τα αυτά ισχύουν και διά τα Μαυσωλεία με την διαφοράν μόνον ότι, αν είναι οικοδομημένα, η έπιγραφή θα γίνηται επί του 
εντός της εισόδου του Μαυσωλείου μαρμάρου, αν δε είναι μόνον γήπεδα, επί λωρίδος μαρμάρου των αυτών διαστάσεων με τας 
των τάφων, τιθεμένης εις το κέντρον του γηπέδου, εφ' ης, εκτός του ονοματεπωνύμου του ιδιοκτήτου και αύξοντος αριθμού, θα 
σημειούται και το ποσόν των μέτρων του γηπέδου ών είναι κύριος. 
3. Εν περιπτώσει αιτήσεως ενταφιασμού υποχρεούται να παρουσιασθή ο ιδιοκτήτης η εν άπουσία τούτου ο αιτών να 
προσαγάγη την ιίδιοκτησίαν εις το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον και εν ελλείψει ταύτης να καταθέτη εις το Γραφείον του Ναού 
αίτησιν ενυπόγραφον, ων υπεύθυνος εις πάσαν κατόπιν απαίτησιν απέναντι του ιδιοκτήτου. 
4. Απαγορεύεται πριν ή λήξη ολόκληρος τριετία από του ενταφιασμού να ενταφιασθή άλλο άτομον εντός το ίδιου Τάφου ή 
Μαυσωλείου. 
5. Απαγορεύεται εις τους ιδιοκτήτας η ενοικίασις Τάφων και Μαυσωλείων. 
6. Επίσης απαγορεύεται εις τους ιδιοκτήτας η πώλησις Τάφων, Μαυσωλείων και γηπέδων εντός της περιοχής του 
Νεκροταφείου εις τρίτους. Αναγνωρίζονται όμως αι μέχρι τούδε γενόμενοι πωλήσεις τοιούτων και εγγράφονται εις το βιβλίον της 
ιδιοκτησίας ως ιδιοκτήται. 
7. Πάσα επισκευή βλάβης Τάφου είναι εις βάρος του ιδιοκτήτου. 
8. Επίσης απαγορεύεται εις τους ενοικιαστάς και ιδιοκτήτας Τάφων του Ναού Αης και Βας θέσεως να τοποθετώσιν επί του 
Τάφου Στήλας μαρμαρίνους ή Σταυρούς, διότι κωλύεται η κυκλοφορία εν τω περιβόλω. Εις τας ήδη δε κακώς υπαρχούσας 
τοιαύτας ή Επιτροπή ουδεμίαν αναλαμβάνει υποχρέωσιν και ευθύνην εν περιπτώσει θραύσειος ή κλοπής φωτογραφιών ή κλοπής 
στεφάνων και λοιπών αντικειμένων. 
 

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον 
 

Μιχαήλ Μαμίδης, Γεώργ. Χατζηκυριάκος, Κωνστ. Φλυτζάνης, Δημ. Μπάιλας 
 

 
Έφ. «Θάρρος» Ερμούπολης,  

11 Μαΐου 1928 


