
MESSAGE FROM THE MANAGEMENT COMMITTEE TO MEMBERS OF THE GREEK COMMUNITY 

AND EVERYONE ATTENDING CHURCH 

Dearest Members 

As many of you are already aware, from Friday 3 December the Government introduced a new Covid 

protection framework in the form of a traffic light system. 

The committee has been working to understand these new rules and how they will affect our community 
and try and find a way to meet the Government requirements, whilst also meeting the needs of our 
Greek Orthodox community. 

With the Wellington region now in ‘Orange’ we will be forced to make changes to weekly Church 
services at our Cathedral of The Annunciation of the Virgin Mary. These changes are not optional, in 
order for us to keep our Church doors open, we need to choose how we will operate.  

There are two options for Churches. 

(1)  Α Church can operate with a Vaccine Pass. This means the Church can have unlimited numbers, 
and there is no need for social distancing. However when people enter the Church they must show their 
Vaccine Passport. 

(2)  No Vaccine Passport is required. This option means that the Church is limited to a maximum of 50 
people, social distancing must be maintained and masks remain highly recommended 

We understand that many people do not yet have their vaccine passports, as such the Church Services 

on Sunday 5 December and Sunday 12 December will not require a vaccine pass but attendee 

numbers will be limited to no more than 50 people, with social distancing.  Please do not sit in the seats 

marked “please do not sit here” unless you are sitting with someone in your family.  Masks should also 

be worn. 

After this date we expect most services will require a vaccine pass, however we are still working 
through how we will notify you if a Sunday service will not require a pass but with limited numbers. The 
other issue we are faced with is that things are changing day by day and so we cannot be certain what 
things will look like in two weeks’ time. However we feel we must communicate with you all what our 
community is faced with. These are difficult and strange times and we pray that God will guide us all. 

How you can help: 

• Please carry your vaccine pass. If the service requires a vaccine pass you will be asked to 

either show it, or to scan the verifier app. At the moment we will only be asking to see your pass 

as you enter. 

• Please read and follow the signage at the entrance of the Church. This will identify if a service 

requires a vaccine pass or not. 

• If attending a service that does not require a vaccine pass please ensure that you wear a mask 

during the service and maintain social distancing. 

• Please continue to scan in with the Covid Tracer App, or enter your details on the contact sheet 

at the door. 

• It is highly recommended that memorial services be held on Saturdays if possible. This 

should be arranged with Father George on 021 063 0468 or frgeorge@imnz.nz. 

• Any memorial services held on a Sunday will have to follow the vaccine pass rules in place for 

that day, in which case numbers could be limited. 

If you are organising a Wedding or Christening, you have a choice as to which system will be in use 

regarding vaccine passes, but please contact the committee so that we are aware of your requirements 

and can put up the appropriate signage at the door. 

St Andrews 

The Holy Metropolis has advised that services held at St Andrews will not require a vaccine pass but 

the number of people that will be able to attend a service will be limited, social distancing will need to be 

maintained and other measures will need to be followed.  

We understand that these changes may cause some concerns, we are trying to find the best way 

forward balancing the Government health regulations and the needs of our beloved members. If you 

have any questions please let us know at Church or email us at admin@greek.org.nz and we will do our 

best to answer your questions. 

As Orthodox Christians we need to operate from a place of love and understanding for everybody, we 

thank you for your understanding, support, and patience while we introduce these new requirements.  
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ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Αγαπητά Μέλη 

Όπως ήδη πολλοί γνωρίζετε, από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση εισήγαγε νέα μέτρα 

προστασίας από το Covid με τη μορφή του συστήματος “Traffic Light”. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

προσπαθεί να καταλάβει τους νέους κανόνες και να βρει τον καλύτερο τρόπο να ανταποκριθεί στις 

κυβερνητικές απαιτήσεις, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες της ελληνορθόδοξης κοινότητας μας. 

Με το Ουέλλιγκτον τώρα στο «Orange» θα αναγκαστούμε να κάνουμε αλλαγές στις εκκλησιαστικές 

λειτουργίες στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι προαιρετικές 

αν θέλουμε να κρατήσουμε τις πόρτες της Εκκλησίας μας ανοιχτές. 

Υπάρχουν δύο επιλογές για τις Εκκλησίες. 

(1)  H Εκκλησία λειτουργεί μόνο με εμβολιασμένους. Θα έχουμε απεριόριστο αριθμό εκκλησιαζομένων 

χωρίς την ανάγκη τήρησης κοινωνικής απόστασης ή μάσκες. Ωστόσο, καθώς εισερχόμαστε στην 

Εκκλησία θα πρέπει να επιδείξουμε την Κάρτα Εμβολιασμού. 

(2)  Χωρίς Κάρτα Εμβολιασμου. Σ΄αυτην την περίπτωση, η Εκκλησία περιορίζεται σε 50 άτομα κατ' 

ανώτατο όριο, και πρέπει να τηρείται κοινωνική απόσταση και οι μάσκες συνιστούνται ιδιαιτέρως. 

Κατανοούμε ότι πολλοί δεν έχουν ακόμη την Κάρτα Εμβολιασμού. Ως εκ τούτου, την Κυριακή 5 

Δεκεμβρίου και την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου δεν θα απαιτείται Κάρτα Εμβολιασμού, αλλά ο αριθμός 

εκκλησιαζομένων θα περιοριστεί σε 50 άτομα, με την τήρηση κοινωνικής απόστασης και μάσκες. 

Παρακαλούμε, μην κάθεστε στις θέσεις με την ένδειξη « please do not sit here », εκτός εάν κάθεστε με 

μέλη της οικογένειάς σας.  Συνιστάτε και να φοράτε μάσκα. 

Μετά από αυτές τις ημερομηνίες, αναμένουμε ότι στις περισσότερες λειτουργίες θα απαιτούνται 

Κάρτες Εμβολιασμού, ωστόσο ακόμα ερευνούμε με ποιο τρόπο θα σας ειδοποιήσουμε εάν για 

συγκεκρημένες Κυριακάτικες λειτουργίες δεν θα απαιτηθούν Κάρτες Εμβολιασμού, αλλά με 

περιορισμένο αριθμό εκκλησιαζομένων. Οι κανόνες αλλάζουν μέρα με τη μέρα και έτσι δεν μπορούμε 

να είμαστε σίγουροι πώς θα είναι τα πράγματα σε δύο εβδομάδες. Περνάμε δύσκολους και περίεργους 

καιρούς και προσευχόμαστε ο Θεός να μας καθοδηγήσει όλους. 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε: 

• Να έχετε πάντα μαζί σας την Κάρτα Εμβολιασμού. Eάν η λειτουργία την απαιτεί, θα πρέπει να 

μας τη δείξετε κατά την είσοδό σας. 

• Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε την σήμανση στην είσοδο της Εκκλησίας. Αυτό θα 

προσδιορίσει εάν η συγκεκρημένη λειτουργία απαιτεί Κάρτα Εμβολιασμού ή όχι. 

• Εάν παρευρίσκεστε σε λειτουργία που δεν απαιτεί Κάρτα Εμβολιασμού, βεβαιωθείτε ότι φοράτε 

μάσκα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και τηρείτε κοινωνική απόσταση. 

• Συνεχίστε τη σάρωση με το Covid Tracer ή γράψτε τα στοιχεία σας στο φύλλο που βρίσκεται 

στην πόρτα. 

• Συνιστάται ανεπιφύλακτα να τελούνται μνημόσυνα τα Σάββατα, αν είναι δυνατόν. Αυτό θα 

πρέπει να συνεννοηθεί με τον πατέρα Γεώργιο στο 021 063 0468 ή στο frgeorge@imnz.nz 

• Τυχόν μνημόσυνα που πραγματοποιούνται Κυριακές θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες 

που ισχύουν εκείνη την ημέρα, οπότε μπορεί να υπάρχει περιορισμός στους αριθμούς. 

Εάν κάνετε γάμο ή βάπτιση, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιο σύστημα θα ισχύει – με Κάρτες 

Εμβολιασμού, ή με περιορισμένο αριθμό, αλλά παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Διοικητικό 

Συμβούλιο ώστε να γνωρίζουμε την επιλογή σας και να βάλουμε την κατάλληλη σήμανση στην πόρτα. 

Άγιος Ανδρέας 

Η Ιερά Μητρόπολη μας ενημερώνει ότι οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται στον Άγιο Ανδρέα δεν θα 

απαιτούν Κάρτα Εμβολιασμού, αλλά ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να παρευρεθούν θα είναι 

περιορισμένος και θα πρέπει να τηρηθεί η κοινωνική απόσταση και άλλα μέτρα. 

Κατανοούμε ότι αυτές οι αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν κάποιες ανησυχίες, αλλά προσπαθούμε να 

βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να εξισορροπήσουμε τους κυβερνητικούς κανονισμούς υγείας και τις 

ανάγκες των αγαπημένων μας μελών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ενημερώστε μας στην 

Εκκλησία ή στείλτε μας email στο admin@greek.org.nz και θα κάνουμε ότι μπορούμε να απαντήσουμε 

στις ερωτήσεις σας. 

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στα πλαίσια αγάπης και κατανόησης για 

όλους. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υπομονή σας ενώ εισάγουμε αυτά τα νέα μέτρα. 
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