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Π αρόλο που δεν υπάρχει τρόπος που να συγκρίνεται µε τον προσωπικό 
αποχαιρετισµό των αγαπηµένων µας προσώπων, η ζωντανή διαδικτυ-
ακή µετάδοση είναι µια επιλογή που γεφυρώνει το κενό. Η θλίψη της 
απώλειας ενός αγαπηµένου προσώπου έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των 

νέων κανόνων που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης που 
προκάλεσε ο COVID-19. Πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να αποχαιρετή-
σουν τα αγαπηµένα τους πρόσωπα.

Το Κοιµητήριο του Rookwood κατανοεί τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι 
οικογένειες, ιδιαίτερα οι µεγάλες, καθώς η παρακολούθηση της κηδείας εκ 
του σύνεγγυς και ο αποχαιρετισµός δεν είναι πλέον µια επιλογή.

Με βάση κανονισµούς της Πολιτείας που περιορίζουν τις κηδείες στα 10 άτο-
µα, το Γενικό Κοιµητήριο του Rookwood έχει προβεί σε διάφορες αλλαγές 
που επιτρέπουν στους επισκέπτες να εφαρµόζουν το µέτρο της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στην οικογένεια και 
τους φίλους να αποχαιρετήσουν το αγαπηµένος τους πρόσωπο.

Οι υπηρεσίες ταφής και αποτέφρωσης θα συνεχίσουν να προσφέρονται επτά 
ηµέρες την εβδοµάδα και τα παρεκκλήσια µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εφόσον εφαρµόζεται ο κανονισµός ένα άτοµο ανά τετραγωνικό µέτρο. Τόσο 
η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου όσο και ο τελετουργικός χώρος 
του All Souls µπορούν να φιλοξενήσουν 10 άτοµα. Εκτός από αυτό, το All 
Souls προσφέρει ζωντανή διαδικτυακή µετάδοση που επιτρέπει σε οικογένεια 
και φίλους να παρακολουθούν την κηδεία του αγαπηµένου τους ατόµου από 
οπουδήποτε στον κόσµο.

Με αυτά τα µέτρα διασφαλίζεται ότι σε µεγάλο βαθµό διατηρείται ο χαρακτή-
ρας των Ελληνορθόδοξων κηδειών, συµπεριλαµβανοµένου του αποχαιρετι-
σµού του νεκρού (viewing). Οι ίδιοι χώροι µπορούν επίσης να χρησιµοποι-
ηθούν για Τρισάγια και µνηµόσυνα.

Το Γενικό Κοιµητήριο του Ρούκγουντ παρέχει επίσης πρόσβαση σε λογισµικό 
χαρτογράφησης ώστε να βοηθήσει την οικογένεια και τους φίλους να βρουν 

την τοποθεσία του αγαπηµένου τους στο νεκροταφείο. Αυτή η τεχνολογία 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για βρείτε τον τόπο ταφής στην ηλεκτρονική σας 
συσκευή και να µπορέσετε να την εντοπίσετε εύκολα όταν θα επισκεφτείτε το 
νεκροταφείο σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Το Rookwood έχει επίσης εφαρµόσει το µέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης 
σε όλες τις συναντήσεις µε πελάτες και οικογένειες, µε εικονικές συναντήσεις 
και εφαρµογή του DocuSign για συµπλήρωση φορµών, έως συναντήσεις σε 
εξωτερικούς χώρους και παροχή εξοπλισµού ατοµικής προστασίας για εκεί-
νους που εξακολουθούν να απαιτούν ραντεβού πρόσωπο µε πρόσωπο.

Κατά τη διάρκεια αυτών των πρωτοφανών περιστάσεων, είναι σηµαντικό για 
τις κοινότητες όλων των εθνικοτήτων να εξετάσουν νέους τρόπους πένθους. 
Ο κλινικός ψυχολόγος και λέκτορας του Πανεπιστηµίου του Wollongong, ∆ρ 
Emanuela Brusadelli, δήλωσε στο ABC πρόσφατα. “Επειδή οι πραγµατοποίη-
ση των τελετών µε τον συνήθη τρόπο δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγµή, είναι 
πολύ σηµαντικό για εµάς - και την ψυχική µας υγεία - να δηµιουργήσουµε 
καινούργιους τρόπους για να βοηθήσουµε τον εαυτό µας να καταλάβει τι συµ-
βαίνει. Αυτό θα µας βοηθήσει να αντιµετωπίσουµε τα έντονα συναισθήµατα 
που έχουµε αλλά και να κατανοήσουµε και να αποδεχτούµε αυτήν τη νέα 
κατάσταση. “

Το Γενικό Κοιµητήριο του Rookwood ελπίζει ότι οι αλλαγές που έχει υιοθε-
τήσει θα βοηθήσουν τις οικογένειες να διαχειριστούν τις περιστάσεις παρέ-
χοντας στους συγγενείς και τους φίλους τους τρόπους να αποχαιρετήσουν το 
αγαπηµένο τους πρόσωπο µε τρόπο που να τους έχει νόηµα.

Για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις αλλαγές που έχει πραγµατοποιήσει 
το Rookwood για να συµµορφωθεί µε τους νέους περιορισµούς, επισκεφθεί-
τε τη διεύθυνση www.rookwoodcemetery.com.au/important-community-
notice

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Γενικό Κοιµητήριο 
Rookwood: info@rookwoodcemetery.com.au

Το Κοιμητήριο του Rookwood χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία για να βοηθήσει τις οικογένειες 
να αποχαιρετήσουν τους αγαπημένους τους




