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ανάγκες της κοινωνίας. Στο πρό-
σφατο παρελθόν αρκετοί αγόραζαν 
δεκάδες τάφους και δεν τους χρη-
σιμοποιούσαν για περισσότερα από 
10 ή και 20 χρόνια.Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά 
η διαθέσιμη γη για κηδείες, λόγω 
των προπωλήσεων. Η διοίκηση του 
Κοιμητηρίου αποφάσισε την παύση 
των προπωλήσεων και των αγορα-
πωλησιών με στόχο την εξυπηρέτη-
ση των αναγκών της κοινωνίας και 
του Κοιμητηρίου στο διηνεκές.

Οι τάφΟι
Αναφέρθηκε στην επιστολή-άρ-

θρο ότι ένας ορθόδοξος τάφος μπο-
ρεί να στοιχίζει στο Κοιμητήριο του 
Rookwood μέχρι και $14.000. Αυτό 
είναι αληθές. Αυτό που ξέχασε όμως 
να αναφέρει ο συντάκτης της επι-
στολής-άρθρο είναι πως το Κοιμη-
τήριο του Rookwood προσφέρει τις 
πιο χαμηλές τιμές για τις ορθόδοξες 
ταφές από όλα τα μεγάλα νεκροτα-
φεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να 
το γνωρίζουν οι συμπάροικοι και 
δεν πρέπει να αποσιωπάται, αλλά 
να τονίζεται.

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι 
στο Κοιμητήριο υπάρχουν διάφο-
ρες τιμές, ώστε καθένας να μπορεί 
να ανταποκριθεί ανάλογα με την 
οικονομική του δυνατότητα. Δεν 
στοιχίζουν όλοι οι τάφοι $14.000. 
Για παράδειγμα, σε κάποιο σημείο 
του Κοιμητηρίου η αγορά της γης 
μπορεί να στοιχίζει λιγότερο από 
$3500 (για την ακρίβεια $3445). Αν 
προστεθούν κι οι υπόλοιπες χρεώ-
σεις (GST κλπ) το συνολικό κόστος 
φθάνει τις $6336. 

Όπως και να έχει, οι διαφορές με 
τις χρεώσεις για τάφους άλλων δογ-
μάτων είναι πολύ μικρές.

Κάτι που δεν είναι γνωστό είναι 
πως υπάρχει διαφορά στις τιμές 
του κόστους ταφής ακόμη κι εντός 
του Κοιμητηρίου, από περιοχή σε 
περιοχή, λόγω των ιδιομορφιών 
του εδάφους. Επίσης, σε κάπιοια 
σημεία τοποθετούνται υποστηρικτι-
κές εξέδρες και δοκάρια για να συ-
γκρατήσουν το βάρος του μνημείου. 
Υπάρχουν μνημεία στο Κοιμητήριο 
που ξεπερνούν τα εκατό χρόνια, 
αλλά και περιοχές που κατέρρευσαν 
πριν από χρόνια από τον σεισμό 
στο Νιούκαστλ ή λόγω καιρικών 
φαινομένων. Έτσι, για το κόστος 
ενός τάφου παίζουν ρόλο πολλοί 
παράγοντες, όπως η τοποθεσία, η 
αξία της γης, η ζήτηση που υπάρ-
χει, το κόστος ταφής, η γεολογική 
σύνθεση του εδάφους, ο τύπος του 
μνημείου ή του τάφου, το υλικό που 
είναι φτιαγμένο κλπ.

Οι κρύπτες
Γράφτηκε ότι κάποιοι κάνουν 

προσπάθεια να πουληθούν οι κρύ-
πτες (σπίτια) του Κοιμητηρίου. Η 
αλήθεια είναι ότι υπάρχει διαθέ-
σιμη γη για τάφους (συνολικά στο 
Κοιμητήριο) μόνο για τα λίγα επόμε-
να χρόνια (αναφέρεται ενδεικτικά ο 
αριθμός 12 χρόνια). Έτσι, εντολή 
της πολιτειακής κυβέρνησης, που 
έχει την ευθύνη λειτουργίας του 
Κοιμητηρίου, είναι να μην γίνονται 

προπωλήσεις τάφων. Αντίθετα, οι 
κρύπτες, επειδή κοστίζουν αρκετά 
περισότερο, αλλά κι επειδή προ-
σφέρουν πιο πολλές θέσεις (τέσσε-
ρις αντί για δύο) σε μικρότερο χώρο, 
συνεχίζουν να προπωλούνται, πα-
ρότι το ενδιαφέρον είναι μειωμένο. 
«Είναι καθαρές, ευπαρουσίαστες 
και χρηστικές», μας τονίσθηκε από 
ανθρώπους που δεν βλέπουν τίπο-
τα σκοτεινό και ύποπτο. Αντίθετα, 
«μπορεί να χρησιμεύσουν και σαν 
οικογενειακός χώρος ταφής, ενώ 
είναι συνδεδεμένες και με την χρι-
στιανική παράδοση». 

Το κόστος κατασκευής είναι πιο 
μεγάλο, όπως και η τιμή τους, και 
γι’ αυτό υπάρχει η διάθεση να προ-
πωληθούν. Λογικό είναι πως μόνο 
αν υπάρξει ενδιαφέρον θα χτι-
σθούν κι άλλες.

Οι άπΟδειξεις
Όσον αφορά το θέμα των αποδεί-

ξεων που αναφέρει ο συντάκτης της 
επιστολής-άρθρο, το Κοιμητήριο 
Rookwood πράγματι παρέχει απο-
δείξεις (άλλες ιδιόχειρες κι άλλες 
εκτυπωμένες), στις οποίες ορίζεται 
σαφώς η θέση του κάθε διατιθέ-
μενου τάφου. Οι αποδείξεις αυτές 
είναι ίδιες για τους πιστούς όλων 
των δογμάτων ανεξαιρέτως. Προς 
το παρόν, πάντως, δεν παρέχονται 
φυλλάδια. Όμως, σύντομα, από την 
1η Φεβρουαρίου, θα παρέχεται με 
κάθε άδεια ταφής και το απαραίτητο 
συνοδευτικό έγγραφο για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Αυτό που είναι σημαντικό και 
καταλυτικό να ειπωθεί επί του θέ-
ματος είναι πως ουδέποτε στα 160 
χρόνια λειτουργίας του Κοιμητηρί-
ου Rookwood δεν έχει αναφερθεί 
κάποια περίπτωση καταγγελίας ή 
προβλήματος σχετικά με τον χώρο 
ή την άδεια ταφής, με αποδείξεις 
και χρήματα. 

Τέλος, το Κοιμητήριο καταγράφει 
λεπτομερώς κάθε του οικονομική 
συνδιαλλαγή και καταθέτει ανα-
φορά στην πολιτειακή κυβέρνηση. 
Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, τα πά-
ντα είναι διάφανα.

πρΟς τΟ μελλΟν
Υπάρχουν κάποια κενά που γίνε-

ται προσπάθεια να καλυφθούν. Για 
παράδειγμα, την στιγμή που η δια-
θέσιμη γη έχει μειωθεί δραματικά, 
υπάρχουν τάφοι που παραμένουν 
άδειοι εδώ και πολλά χρόνια. Τα 
νεκρά πτώματα έχουν διαβρωθεί 
με τα χρόνια, το μνημείο ανήκει σε 
κάποια οικογένεια που δεν είναι εν 
ζωή, αλλά το κόστος συντήρησης 
επιβαρύνει ακόμη το Κοιμητήριο 
και μάλιστα πολλαπλάσια από το 
αντίτιμο που είχε κάποτε λάβει.

Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη - 
όπως σε άλλες πολιτείες ή σε ιδιω-
τικά νεκροταφεία - για εκταφή και 
κάποιοι τάφοι είναι καπαρωμένοι 
στην αιωνιότητα χωρίς ουσιαστικό 
αντίκρυσμα. Πρόκειται για θέματα 
που απασχολούν και θα απασχολή-
σουν πιο έντονα στο εγγύς μέλλον.

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία στο διηνε-
κές, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

φωνή λάΟύ
Στο σύντομο πέρασμά μας από το Κοιμητήριο του Rookwood συναντήσαμε μία παρέα από 

συμπάροικους που έπιναν το καφεδάκι τους στο πλάι του ναού του Αγίου Αθανασίου. Τους ρω-
τήσαμε να μας πουν τη γνώμη τους για τον π. Γρύλλη. «Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Δεν 
μπορούμε να πούμε τίποτα για τον πάτερ», μας είπαν με μια φωνή οι κ.κ. Νεοκλής, Μιχάλης, 
Χάρης, Νίκος (βλ. φώτο).

«Κακώς γράφονται και λέγονται πράγματα εις βάρος του. Είναι πολλές φορές που με έχει 
εξυπηρετήσει χωρίς χρήματα. Μου λέει πως αν θέλω να δώσω κάτι να τα ρίξω στο παγκάρι της 
εκκλησίας», μας είπε ο κ. Μιχάλης.

«Η γυναίκα μου έχει πεθάνει εδώ και δύο χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ να γίνονται φασαρίες ή 
τσακωμοί για το τρισάγιο ή οτιδήποτε άλλο. Προσωπικά για τον παπα-Γιάννη κόβω το κεφάλι 
μου», μας τόνισε ο κ. Χάρης.

«Τον παπα-Γιάννη για να τον μάθεις πρέπει να τον ζήσεις. Εγώ τον γνωρίζω 20 χρόνια. Με 
έχει βοηθήσει και μου έχει συμπαρασταθεί όσο κανείς. Όταν ακούω ή διαβάζω να λένε αυτά 
τα ψέμματα μου σηκώνεται η τρίχα. Κάποιοι είναι προκατειλλημένοι με τον πάτερ», μας εξηγεί 
ο κ. Νίκος.

Οι απλοί αυτοί άνθρωποι καταθέτουν και μία απλή αλήθεια, που σκοπίμως αποκρύπτεται. 
«Πολλοί νομίζουν λανθασμένα ότι η Αρχιεπισκοπή είναι αναμεμιγμένη με το Κοιμητήριο. Είναι 
λάθος, όλα τα χρήματα πάνε σε trustee. Το Κοιμητήριο του Rookwood είναι στην αρμοδιότητα 
της πολιτειακής κυβέρνησης».

Ο πάτερ Γρύλλής
Στην επιστολή-άρθρο γίνεται ευθεία αναφορά κι επίθεση στον πάτερ Ιωάννη Γρύλλη. Στη 

μικρή έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι επίσημα δεν έχει καταγραφεί στο Κοιμητήριο του 
Rookwood καμία διαμαρτυρία και κανένα παράπονο για τη δράση του. Δεν υπάρχει τίποτα με-
μπτό να αναφερθεί. 

Ομόφωνα θετική ήταν η άποψη όσων ρωτήσαμε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του 
Αγίου Αθανασίου, στο Κοιμητήριο του Rookwood. Όσοι μας μίλησαν ήταν κατηγορηματικοί στο 
ότι ο π. Γρύλλης δεν έχει παρενοχλήσει ή εμποδίσει ποτέ οποιονδήποτε άλλον ιερέα να κάνει 
τρισάγιο. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία απαγόρευση στο να κάνει τρισάγιο στο Κοιμητήριο του 
Rookwood ο οποιοσδήποτε ιερέας. Ούτε εμπέργκο υπάρχει, ούτε μονοπώλιο.

Τέλος, επειδή ο π. Γρύλλης κατηγορήθηκε ότι τελειώνει ένα τρισάγιο μέσα σε δύο λεπτά, 
πρέπει να του αναγνωρισθεί ότι δεν είναι δυνατόν ένας ιερέας (ο οποιοσδήποτε) να διαθέσει 
τον απαιτούμενο χρόνο για ένα τρισάγιο, όταν ο χώρος είναι πλημμυρισμένος από κόσμο που 
θέλει ακριβώς το ίδιο. Ούτε υπάρχει... χρονόμετρο στο τρισάγιο, το οποίο σαν προσευχή που 
είναι μπορεί να διαρκέσει από ένα λεπτό μέχρι μία αιωνιότητα... Το σημαντικό είναι να γίνει η 
προσευχή, το τρισάγιο. Εξάλλου, πρέπει να παραδεχθούμε ότι κι εμείς, οι πιστοί, είμαστε υπέρ 
του δέοντος απαιτητικοί. 

Πρέπει ακόμη να τονισθεί ότι ο μοναδικός λόγος που ο π. Γρύλλης κάνει τα περισσότερα 
τρισάγια είναι επειδή βρίσκεται στο Κοιμητήριο κι οι συμπάροικοι τον προτιμούν. Δεν πρέπει, 
ακόμη, να παραβλέψουμε ότι τόσο ο π. Γρύλλης όσο κι άλλοι ιερείς έχουν πολλές φορές κάνει 
δωρεάν κηδείες για άπορους.

Πολύ σημαντικό ακόμη είναι ότι ο π. Γρύλλης έχει κάνει ήδη αίτηση - μάλιστα έχει συλλέξει 
και 2.500 υπογραφές - για εκταφή, ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον χώρος ταφής. Είναι μία 
υπόθεση που έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια. Οι συζητήσεις με την πολιτειακή κυβέρνηση εί-
ναι σε εξέλιξη κι όλα δείχνουν ότι μπορεί να γίνει στο κοντινό μέλλον, με την ανάλογη νομοθετι-
κή ρύθμιση. Στην Ελλάδα οι εκταφές επιτρέπονται με την πάροδο 3 χρόνων από την ταφή. Εδώ 
δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί το χώμα είναι διαφορετικό και πιο υγρό, οπότε χρειάζεται 
περισσότερος χρόνος για να αποσυντεθεί το πτώμα. Έτσι, οι νεκροί παραμένουν θαμμένοι για 
μεγάλες χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και κάποια πτώματα ξεχασμένα που 
θα μπορούσαν να εκταφούν. Τη στιγμή που ο διαθέσιμος χώρος έχει μειωθεί σημαντικά, το 
σχέδιο της εκταφής δίνει λογική και σημαντική λύση. Φυσικά, σε περίπτωση που προχωρήσει 
η υπόθεση θα δημιουργηθεί και το ανάλογο οστεοφυλάκιο για να αποθηκεύονται τα οστά που 
θα εκταφιάζονται.


