ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ FAWKNER
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Κήπος Αιωνίων Αναμνήσεων, Fawkner

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ FAWKNER

Τάφοι τύπου ‘Vault’, Fawkner

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Το Κοιμητήριο του Fawkner εξυπηρετεί για
περισσότερα από 100 χρόνια τους πολίτες
της Βικτώριας. Το νεκροταφείο άνοιξε το
1906, με την πρώτη ταφή να γίνεται στις 10
Δεκεμβρίου του 1906 και καλύπτοντας μια
έκταση 113 εκταρίων, είναι αναμφισβήτητα ένα
από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία της Αυστραλίας.
Το Κοιμητήριο του Fawkner- Fawkner Memorial
Park, όπως είναι γνωστό στην Αγγλικήέχει ένα ιστορικό καινοτομίας και κατέχει
πρωταρχική θέση στον κλάδο των νεκροταφείων
συμπεριλαμβανομένου του πρώτου, ειδικά
κατασκευασμένου, σύγχρονου κρεματορίου
Βικτωρίας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το
1926 και της διάθεσης μεγάλων μαυσωλείων
και των πλούσιων διακοσμημένων ιδιωτικών
μαυσωλείων στην Αυστραλία.

Ανάλογα με τη ζήτηση, ορισμένοι τύποι τάφων και
τεφροδόχων διατίθενται άμεσα προς αγορά, ενώ άλλοι
προσφέρονται για αγορά όταν έρθει η ώρα για την
οργάνωση της κηδείας. Για πληροφορίες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε παρακαλούμε με την
Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο 1300 022 298.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αυτοί οι τάφοι με υψηλών προδιαγραφών γκαζόν
βρίσκονται σε εξαιρετική θέση δίπλα από τα παρεκκλήσια
του Fawkner και διακρίνονται από επιγραφές χαλκού
επικολλημένες σε επιφάνειες από πλάκες γρανίτη.

Το Κοιμητήριο του Fawkner διαθέτει τρία
παρεκκλήσια, που καλύπτουν όλες τις θρησκείες
και μη, ανάμεσα σε κήπους με εγχώρια βλάστηση
και φυτά. Τα παρεκκλήσια του Fawkner έχουν
ανακαινισθεί το 2015, είναι μοντέρνα και
διαθέτουν σύγχρονους χώρους, που προσφέρουν
μια γαλήνια και ήσυχη επιλογή για οικογένειες
που θέλουν να κάνουν την κηδεία ή το
μνημόσυνο. Μετά από την νεκρώσιμη ακολουθία
ή την ταφή, οι οικογένειες μπορούν να επιλέξουν
να χαλαρώσουν και να αναπολήσουν μνήμες του
εκλιπόντος, με την οικογένεια και τους φίλους,
με τσάι και σνακ στις άρτια εξοπλισμένες και
προσβάσιμες Ιστορικές Αίθουσες Δεξιώσεων- Tea
Rooms, ή στο Κέντρο Τέλεσης ΜνημόσυνωνCommemoration Function Centre-, απέναντι στο
Βόρειο Κοιμητήριο-Northern Memorial Park.
Δίπλα στους γαλήνιους χώρους των κήπων
του Alder βρίσκονται τα παρεκκλήσια GMCT,
τα οποία είναι προσβάσιμα με αναπηρικά
αμαξίδια και εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά
και συστήματα καταγραφής. Υπάρχουν άνετοι
χώροι στάθμευσης ενώ και τα τρία παρεκκλήσια
είναι σε θέση να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις
διαφορετικών μεγεθών, εφόσον το καθένα έχει
διαφορετικό αριθμό καθισμάτων.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
Το επιχρυσωμένο Βιβλίο Αναμνήσεων με τα δερμάτινα
εξώφυλλα είναι φυλαγμένο σε γυάλινο χώρο στο
παρεκκλήσι του Αρχαγγέλου Ραφαήλ, στο Μαυσωλείο των
Αγίων Αγγέλων. Αναμνήσεις από σημαντικές ημερομηνίες
χαράσσονται σε λεπτές σελίδες από περγαμηνή από
τον καλλιγράφο μας που είναι αυθεντία στο είδος του.
Οι σελίδες ξεφυλλίζονται καθημερινά.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΜΕ ΓΚΑΖΟΝ

Πολυσύνθετο Παρεκκλήσι, Fawkner

• Μνημεία τριαντάφυλλων
• Μνημεία Δέντρων
• Τεφροδόχοι τοίχου
• Τεφροδόχοι κήπου
• Λίθινα Μνημεία
• Τεφροφυλάκια (Μαυσωλείο Αγίας Οικογένειας)
ΚΗΠΟΣ ΑΙΩΝΙΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
Βρίσκονται στο ήσυχο και όμορφα σχεδιασμένο Κήπο
Αιωνίων Αναμνήσεων (διατίθενται επίσης στο Edendale
του Βόρειου Κοιμητηρίου), οι οικογενειακοί αυτοί τάφοι
μπορεί να έχουν επιγραφή πάνω σε μια μισή-επιτάφια
στήλη ή χάλκινη πλακέτα επικολλημένη σε πέτρα.
Διαθέσιμο για έως και τέσσερις ενταφιασμούς.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ

Ειδικοί χώροι στο Κοιμητήριο του Fawkner διατίθενται
για την ταφή μικρών παιδιών, ή για την τοποθέτηση
των αποτεφρωμένων λειψάνων τους σε τεφροδόχους.
Οι χώροι αυτοί είναι διακοσμημένοι με μια σειρά από
πλακέτες και μαρμάρινα μνημεία.

Όλες οι θέσεις στο Μαυσωλείο των Αγίων Αγγέλων
έχουν πωληθεί. Το GMCT θα ξεκινήσει την οικοδόμηση
του τέταρτου σταδίου του έργου των Αγίων Αγγέλων.
Η νέα προσθήκη θα ανταλακλά το υπάρχον σύγχρονο
σχέδιο του κτιρίου το οποίο αποτελεί και σημείο
αναφοράς, η αποπεράτωσή του αναμένεται το 2016/17.
Δεχόμαστε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και οι πωλήσεις
“off-the-plan” (από το σχέδιο) αναμενόταν να ξεκινήσουν
στα μέσα του 2016.

ΚΗΠΟΣ ΚΙΝΕΖΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΑΥΣΩΛΕΙΑ

Ο Κήπος των Κινέζων Προγόνων παρουσιάζει μια
μοναδική ευκαιρία για αγορά ατομικών, τάφων, όπου ένας
είναι δίπλα στον άλλον και ενώνονται με κοινή επιγραφή.
Συσχετίζοντας ένα μνημείο με τους πρωτοπόρους
Αυστραλούς Κινέζικης καταγωγής, καθιστά αυτό το
τμήμα περιζήτητο.

Το Κοιμητήριο του Fawkner διαθέτει περιορισμένο χώρο,
ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία
ιδιωτικών μαυσωλείων. Με την συνεργασία του
αρχιτέκτονά σας, έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε
ένα μόνιμο μνημείο για την οικογένειά σας, το οποίο
θα υπάρχει από γενιά σε γενιά.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

Τάφοι τύπου VAULTS

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Σε όλους τους σημαντικούς χώρους του Κοιμητηρίου
του Fawkner υπάρχουν πολλές επιλογές διαθέσιμες
για την ταφή και τη μνήμη των αποτεφρωμένων
ανθρώπινων λειψάνων.

Βρίσκονται πολύ κοντά στο Μαυσωλείο των
Αγίων Αγγέλων, οι τάφοι αυτοί έχουν μια πλήρως
τσιμεντωμένη επένδυση που επιτρέπει στις οικογένειες
να τιμούν τη μνήμη των μελών της οικογένειάς τους,
έχοντας επ’ αυτών περίτεχνη λιθοδομή και παραδοσιακά
διακοσμητικά χαρακτηριστικά.

Café του Κέντρου Εκδηλώσεων Μνήμης

ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Με τη συνεχιζόμενη επέκταση των βορείων προαστείων
έγινε φανερό ότι το Κοιμητήριο του Fawkner δεν θα
έχει αρκετό χώρο για τις μελλοντικές ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας. Το Βόρειο Κοιμητήριο ιδρύθηκε
στην έκταση που βρισκόταν δίπλα στο Κοιμητήριο
του Fawkner, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του
αυξανόμενου πληθυσμού.
Το Βόρειο Κοιμητήριο καταλαμβάνει μια γαλήνια
τοποθεσία με όμορφα περιποιημένους κήπους που
κατά μήκος περνάει το ποταμάκι Merlynston Creek.
Μία φυσική πηγή και η λίμνη αποτελούν το σπίτι
σε πολλά είδη πουλιών, που ζουν κοντά σε νερά,
δημιουργώντας ένα ήρεμο, φυσικό περιβάλλον για ήσυχη
περισυλλογή. Υπάρχουν σχέδια τα οποία βρίσκονται
σε εξέλιξη για επέκταση του Βόρειου Κοιμητηρίου,
αυξάνοντας τη συνολική του έκταση σε 94 εκτάρια.
Αυτό, σε συνδυασμό με το Κοιμητήριο του Fawkner,
ισοδυναμεί με μια συνολική έκταση που ξεπερνά τα
200 εκτάρια γαλήνιου χώρου ταφής, προκειμένου να
καλύψει τις ανάγκες των επόμενων γενεών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Βόρειο Κοιμητήριο εξυπηρετείται από τα παρεκκλήσια
του Κοιμητηρίου του Fawkner, τα οποία καλύπτουν όλες
τις θρησκείες και μη, ενώ προσφέρει διάφορες ανέσεις,
όπως πέργολες, ροτόντες και φυσικούς κήπους για
στιγμές περισυλλογής. Διαθέτει επίσης Κέντρο Τέλεσης
Μνημόσυνων και Καφετέρια, κτιριακό συγκρότημα που
περιλαμβάνει δύο ευρύχωρες και άρτια εξοπλισμένες
αίθουσες για αγρυπνίες όπου προσφέρεται και
κέτερινγκ, υπηρεσίες τέλεσης εκδηλώσεων μνήμης και
μια δημόσια Καφετέρια που προσφέρει φαγητά στους
υπαίθριους χώρους του.
Το Κέντρο Τέλεσης Μνημόσυνων προσφέρει ποικιλία
επιλογών από σύγχρονα και παραδοσιακά μενού,
καλυπτοντας διαφορετικές γεύσεις, ενώ οι δυο αυτές
αίθουσες μπορούν να ενωθούν για μεγαλύτερες
αριθμητικά εκδηλώσεις.

Το Edendale, του Βόρειου Κοιμητηρίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
Ανάλογα με τη ζήτηση, ορισμένοι τύποι τάφων και
τεφροδόχων διατίθενται άμεσα προς αγορά, ενώ άλλοι
προσφέρονται για αγορά όταν έρθει η ώρα για την
οργάνωση της κηδείας. Για πληροφορίες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε παρακαλώ με την Ομάδα
Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο 1300 022 298.

ΧΩΡΟΙ ΤΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Το Βόρειο Κοιμητήριο διαθέτει επίσης ειδικούς
χώρους για ταφή μικρών παιδιών, ή για ταφή των
αποτεφρωμένων λειψάνων τους. Αυτοί οι χώροι που
βρίσκονται ανάμεσα σε κήπους είναι διακοσμημένοι
με αγάλματα, που αντανακλούν την παιδική ηλικία και
τη νεότητα.

EDENDALE
Σε ένα άρτιο χώρο με γκαζόν, δίπλα από τους φυσικούς
θάμνους και την ορνιθοπανίδα στο ποταμάκι Merlynston
Creek, το Edendale δίνει την ευκαιρία σε οικογένειες
να διαμορφώσουν κατά παραγγελία το μνήμα για τους
αγαπημένους τους, με τη μορφή επιτάφιας στήλης
υψηλών προδιαγραφών στο γκαζόν. Διατίθενται επίσης
οικογενειακοί τάφοι μέχρι πέντε ατόμων.

ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΧΩΡΙΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η πλακέτα είναι ένα κλασικό και διαχρονικό μνημείο,
και αυτοί οι τάφοι που είναι στο γκαζόν χωρίς τη
μαρμάρινη κάλυψη δίνουν τη δυνατότητα στις
οικογένειες να αποτυπώσουν το μήνυμά τους σε χαλκό.
Η πλακέτα τοποθετείται στην κεφαλή του τάφου και
ανάλογα με το μέρος, στηρίζεται κάθετα σε ξεχωριστή
βάση, οριζόντια σε τσιμεντένια βάση ή σε επικλινή θέση.

ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗ ΣΕ ΓΚΑΖΟΝ
Ένα από τα πιο δημοφιλή είδη τάφου είναι ο τάφος σε
χώρο γκαζόν με επιτάφια στήλη και επιγραφή. Λόγω της
ζήτησης, αυτό το είδος του τάφου δεν είναι διαθέσιμο
προς το παρόν.

LONSDALE (ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΑΦΗΣ)
Το τμήμα Lonsdale προσφέρει μια καινοτόμο και
σύγχρονη προσέγγιση για την ταφή. Ο τάφος έχει
χωμάτινο δάπεδο, αλλά το πάνω τμήμα είναι καλυμμένο

Ισλαμικό Τμήμα Hoddle, Βόρειο Κοιμητήριο,
Northern Memorial Park

με γκαζόν για να δημιουργείται η εντύπωση ότι
πρόκειται για τάφο σε γκαζόν με επιτάφια στήλη.

ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΜΝΗΜΑΤΑ
Οι τάφοι αυτοί είναι παραδοσιακής μορφής τάφοι.
Οι κοινές τους βάσεις επιτρέπουν σε κάθε τάφο να
αντέχει αρκετό βάρος που συνήθως σχετίζεται με
γρανίτη ή μαρμάρινο κράσπεδο, ταφόπλακα και
επιτάφια στήλη.

ΚΗΠΟΙ ΤΑΝΔΕΡΡΑ
Αυτός ο πετρώδης, σκληρός και διαμορφωμένος από
τη φύση κήπος είναι αποκλειστικά για την ταφή των
αποτεφρωμένων λειψάνων. Βρίσκεται δίπλα στην
καφετέρια, οι επισκέπτες σε αυτήν την περιοχή
μπορούν να απολαύσουν έναν καφέ στον ήλιο και τον
καθαρό αέρα με θέα επιλεγμένα τοπικά φυτά, όμορφα
μονοπάτια και πέτρινα μνημεία.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΑΦΟΙ
Από καιρό σε καιρό, αχρησιμοποίητοι
τάφοι στα πιο περιζήτητα τμήματα του
Κοιμητηρίου του Fawkner και του Βόρειου
Κοιμητηρίου μπορεί να διατεθούν για αγορά.
Αν ενδιαφέρεστε για τις παλαιές περιοχές,
παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας
καλώντας την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών
μας στο 1300 022 298.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ
ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε
με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να
μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να κλείσετε
ένα ραντεβού.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
PO Box 42
Fawkner VIC 3060

Αν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας
επικοινωνήστε μαζί μας διά μέσου της
National Relay Service:
Xρήστες TTY 133 677
Xρήστες που μιλούν και ακούν 1300 555 727
Χρήστες του Internet Relay συνδεθείτε με το
www.relayservice.gov.au
Χρήστες του Video Relay επιλέξετε το διαθέσιμο
NRS video relay επικοινωνληστε μέσω Skype
Χρήστες SMS Relay 0423 677 767

Σημείωση: Για πληροφορίες, που αφορούν το
Κοιμητήριο του Fawkner και το Βόρειο Κοιμητήριο
αποταθείτε στο κτίριο της διοίκησης, που
βρίσκεται μετά την είσοδο από τις κύριες πύλες του
Κοιμητηρίου του Fawkner.

1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.μ. - 5:00 μ.μ.
Σάββατο και Κυριακή, 9:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.
Η είσοδος στο Βόρειο Κοιμητήριο βρίσκεται στη
διεύθυνση: 56 Box Forest Road, Glenroy VIC 3046
ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
7:00 π.μ. - 5:30 μ.μ. (Χειμώνα)
7:00 π.μ. - 7:30 μ.μ. (Θερινή περίοδος)
Αν χρειάζεστε μεταφραστή για το ραντεβού σας,
παρακαλούμε ενημερώστε την Ομάδα Εξυπηρέτησης
Πελατών την ώρα που κλείνετε το ραντεβού.

Υπηρεσία Διερμηνέων 03 9280 0757

