ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΑΤΑ

Το Βιβλίο Αναμνήσεων του Κοιμητηρίου
Fawkner Memorial Park

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
Το The Greater Metropolitan Cemeteries Trust, έχει ένα
κρεματόριο σε κάθε μία από τις παρακάτω περιοχές στο Κοιμητήριο Altona Memorial Park που καλύπτει τα
Δυτικά προάστια, στο Κοιμητήριο Fawkner Memorial Park
στα Βόρεια, και στο Κοιμητήριο Lilydale Memorial Park στα
Ανατολικά προάστια της Μελβούρνης.

Για τη διαδικασία της αποτέφρωσης προβλέπονται αυστηροί
κανόνες λειτουργίας. Σε κάθε θάλαμο πραγματοποιείται
μόνον μία αποτέφρωση τη φορά, και όλα τα στοιχεία
ελέγχονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία.
Σε κάθε αποτέφρωση οι εργαζόμενοι στο κρεματόριο
ακολουθούν αυστηρές οδηγίες και διαδικασίες.
Τα αποτεφρωμένα λείψανα μπορεί να θαφτούν σε
τάφο, σε περιοχή του νεκροταφείου της επιλογής σας,
να εναποτεθούν σε τεφροφυλάκιο, να διασπείρονται στον
περιβάλλοντα χώρο του Κοιμητηρίου, ή να τα πάρουν τα
αγαπημένα πρόσωπα του εκλιπόντος. Μόνο το άτομο που
είχε δικαίωμα να επιλέξει την διαδικασία της αποτέφρωσης
μπορεί να δώσει αυτές τις οδηγίες στο GMCT.
Μετά την τελετή, όταν είστε έτοιμοι να κάνουμε τα επόμενα
βήματα, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε
με το Customer Care Team (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών),
για να κανονίσουμε ένα ραντεβού και να συζητήσουμε τις
επιλογές που υπάρχουν για σας.

Ένα λίθινο μνήμα στο
Κοιμητήριο του Fawkner

Kρύπτες σε παρεκκλήσι στο
Νεκροταφείο του Templestowe

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
Ένα προσωπικό μνημείο είναι ένας σημαντικός χώρος,
προκειμένου η οικογένεια και οι φίλοι, να τον επισκέπτονται
και να τιμούν τη μνήμη εκείνων που έχουν «φύγει».

Τα νεκροταφεία του GMCT προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από
διαμορφωμένα τοπία και χώρους, στα οποία μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα μνημείο για το αγαπημένο σας πρόσωπο από παραδοσιακές εντοιχισμένες τεφροδόχους ή τεφροφυλάκια
μέχρι σύγχρονους βοτανικούς κήπους. Ποικιλία επιλογών
σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε μνημείο, χώρο και πλακέτα
που αντανακλούν καλύτερα το πώς θέλετε να θυμάστε το
αγαπημένο σας πρόσωπο.
Μνημεία για αποτεφρωμένα λείψανα μπορούν να αγοραστούν
είτε επ’ αόριστον, που σημαίνει ότι το μνημείο θα παραμείνει
εκεί για πάντα, ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα 25 ετών.
Μόλις διαμορφώσετε άποψη για το είδος του μνημείου που
επιθυμείτε, καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο
1300 022 298 για να ρωτήσετε αν υπάρχει αυτό που θέλετε.

Οι κήποι Tanderra στο Βόρειο Κοιμητήριο/Northern Memorial Park —
Μνημεία στα οποία είναι
ένα παράδειγμα κήπου φυσικού περιβάλλοντος
χαραγμένα φύλλα αμπελιού στο
Κοιμητήριο του Lilydale

ΕΙΔΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
Μια καταχώρηση στο Βιβλίο Αναμνήσεων από τον
Καλλιγράφο μας αποτελεί μοναδική προσθήκη ή
εναλλακτική λύση σε σχέση με ένα παραδοσιακό μνημείο.
Το επιχρυσωμένο Βιβλίο Αναμνήσεων με τα δερμάτινα
εξώφυλλα υπάρχει στο μαυσωλείο του Holy Angels
Mausoleum – παρεκκλήσι του Αρχαγγέλου Ραφαήλ.
Οι σελίδες του ξεφυλλίζονται καθημερινά.

ΛΙΘΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Οι μεγάλοι λίθοι προσφέρουν ένα φυσικό, σταθερό και
εντυπωσιακό μνημείο, που είναι κατάλληλο για ένα άτομο,
για ζευγάρι ή για οικογενειακούς τάφους. Μπορούν να
τοποθετηθούν ξεχωριστά ή σε παρτέρια κήπου, στα οποία
μπορείτε να επιλέξετε τα φυτά της αρεσκείας σας,
σε συνεννόηση με την ομάδα των κηπουρών μας.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΜΕ ΚΡΥΠΤΗ
Αυτοί οι χώροι τιμής της μνήμης είναι πολύ ιδιαίτεροι και
σε αυτούς μπορεί να υπάρχουν 8 ή 16 τάφοι. Η επιγραφή
μπορεί να χαραχθεί από τεχνίτη πέτρας/μαρμάρου και
τοποθετημένοι μέσα στο εκκλησάκι, αποτελούν το ιδανικό
μνημείο για επισκέψεις, ανεξάρτητα από τις καιρικές
συνθήκες που επικρατούν.

ΤΕΦΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
Το τεφροφυλάκιο είναι μια επιλογή περίτεχνου
μνημείου για την εναπόθεση τεφροδόχων πίσω από
γυάλινη ή χάλκινη πλάκα. Τα τεφροφυλάκια του GMCT
βρίσκονται στο εσωτερικό των μαυσωλείων στα ακόλουθα
νεκροταφεία: Werribee Cemetery, Fawkner Memorial Park
και Preston Cemetery.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΕ ΚΗΠΟ
Ένα μνημείο σε κήπο είναι μία σύγχρονη μορφή για να
τιμήσει κανείς τη μνήμη του εκλιπόντος, καθώς συνδυάζει
και την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος των χώρων
του GMCT. Κάθε νεκροταφείο έχει διαφορετικά είδη κήπων,
κατάλληλα για ενταφιασμό αποτεφρωμένων λειψάνων,
που συμπεριλαμβάνουν όμορφα εγχώρια και εξωτικά
διακοσμητικά φυτά. Η περιποίηση και συντήρηση των
κήπων αυτών γίνεται με πολύ προσοχή από την ομάδα
των κηπουρών μας.

Τοποθέτηση τεφροδόχων
σε τοίχο στο Νεκροταφείο
του Burwood

Τριαντάφυλλα σε μνημείο στο
Νεκροταφείο του Werribee

Η περιοχή που διασπείρεται
η τέφρα στο Νεκροταφείο
του Andersons Creek

Μνημεία σε δένδρα στο
Κοιμητήριο του Fawkner

Τάφοι σε χώρο με γκαζόν στο
κοιμητήριο του Lilydale

ΤΑΦΟΙ
Οι τάφοι δεν αφορούν μόνο σε παραδοσιακούς ενταφιασμούς.
Ένας τάφος μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι συνολικά
αποτεφρωμένα λείψανα, ανάλογα με την τοποθεσία και
το είδος του τάφου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα είδη τάφων που υπάρχουν στα νεκροταφεία του
GMCT, παρακαλούμε να διαβάσετε το φυλλάδιο με τον τίτλο
«All About Burials» (Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ταφή),
ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης των Πελατών μας.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΦΡΟΔΟΧΩΝ
Πρόκειται για εσοχές σε έναν τοίχο που έγιναν για να
τοποθετούνται οι τεφροδόχοι. Η τέφρα τοποθετείται
στην τεφροδόχο και σφραγίζεται με μια χάλκινη πλακέτα.
Υπάρχουν τεφροδόχοι για ένα άτομο και για ένα ζευγάρι.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
Τα τριαντάφυλλα είναι ένα διαχρονικό σύμβολο αιώνιας
αγάπης και αφοσίωσης, και είναι ένας όμορφος τρόπος για να
θυμόμαστε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Η περιποίηση και το
κλάδεμα των τριαντάφυλλων σε αυτά τα δημοφιλή μνημεία
γίνεται από την ομάδα των κηπουρών μας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να διασπείρεται η τέφρα και να
επιστρέφει στη γη παρά να είναι θαμμένη μέσα σε ένα μνημείο.
Ανάλογα με το νεκροταφείο, οι οικογένειες μπορούν, εφόσον
το επιθυμούν, να τοποθετήσουν μια επιγραφή ή μικρή πλακέτα
σε ένα ταφικό μνημείο τοίχου ή σε μεγάλο λίθο(πέτρα) για
να τιμήσουν την μνήμη του αγαπημένου τους προσώπου,
του οποίου η τέφρα έχει διασκορπιστεί.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ
Ένα δέντρο είναι ένα ανθεκτικό σύμβολο δύναμης και
προστασίας. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από δέντρα σε όλα τα
νεκροταφεία του GMCT, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν
για να γίνουν μέχρι τέσσερις ενταφιασμοί αποτεφρωμένων
λειψάνων. Τα δέντρα αποτελούν μια καλή επιλογή για
οικογένειες, που επιθυμούν να μοιράζονται ένα κοινό μνημείο.
Παρακαλείστε να λάβετε υπ’ όψιν ότι οι επιλογές μνημείων
διαφέρουν ανάλογα με το νεκροταφείο που θα επιλέξετε.
Δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές μνημείων σε όλα τα νεκροταφεία του
GMCT. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με υπάλληλο του Τμήματος
Εξυπηρέτησης Πελατών στο σχετικό αριθμό στην επόμενη σελίδα για
να συζητήσετε τις επιλογές σας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΣΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών βρίσκεται πάντα
στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε όλες τις
ερωτήσεις σας.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
PO Box 42
Fawkner VIC 3060
1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
Fawkner Memorial Park (τοπικό γραφείο)
¥ Νεκροταφείο Coburg
¥ Νεκροταφείο Northcote
¥ Βόρειο Νεκροταφείο (Northern)
¥ Νεκροταφείο Preston
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
2-14 Doherty’s Road
Altona North VIC 3025
Altona Memorial Park (τοπικό γραφείο)
¥ Νεκροταφείο Keilor
¥ Νεκροταφείο Truganina
¥ Νεκροταφείο Werribee
¥ Νεκροταφείο Williamstown
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
126-128 Victoria Road
Lilydale VIC 3140
Lilydale Memorial Park (τοπικό γραφείο)
¥ Νεκροταφείο Anderson’s Creek
¥ Νεκροταφείο Burwood
¥ Νεκροταφείο Emerald
¥ Νεκροταφείο Healesville
¥ Νεκροταφείο Lilydale Lawn
¥ Νεκροταφείο Templestowe
¥ Νεκροταφείο Yarra Glen

Αν έχετε πρόβλημα ακοής ή έκφρασης,
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της υπηρεσίας
National Relay Service:

Χρήστες του TTY 133 677
Χρήστες που ομιλούν και ακούνε
1300 555 727
Χρήστες του Internet Relay
συνδεθείτε με τον ιστότοπο
www.relayservice.gov.au
Χρήστες του Video Relay επιλέξετε το
διαθέσιμο NRS video μέσω Skype
Χρήστες του SMS Relay 0423 677 767

Υπηρεσία Διερμηνέων 03 9280 0757

