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Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 18ῃ ∆εκεµβρίου 2021 
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Πρὸς 

τοὺς προϊσταµένους  

τῶν �ερῶν �αῶν τῆς πόλεως �ωαννίνων,  

τῆς ἐνορίας �γίας Παρασκευῆς  ετσόβου  

καὶ παντὶ τ# πληρώµατι. 

 

(γαπητοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τέκνα ἐν ,υρί- ἀγαπητά! 

0ν ὄψει τῶν ἁγίων ἡµερῶν τῆς Γεννήσεως τοῦ ,υρίου µας, κατὰ τὶς 

ὁποῖες ἐπιτρέπεται ἡ συµµετοχὴ τῶν πιστῶν µὲ ἀντιστοιχία ἕνα (1) ἄτοµο 

ἀνὰ δύο (2) τετραγωνικὰ µέτρα καὶ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) µέτρων 

µεταξύ τους, θέλοντας νὰ δώσουµε τὴν δυνατότητα ἐκκλησιασµοῦ σὲ ὅσο 

δυνατὸν περισσότερους πιστούς, ἀποστέλλουµε τὶς πιὸ κάτω ὁδηγίες. 

Γιὰ ὅλους τοὺς �εροὺς �αοὺς τῆς πόλεως τῶν �ωαννίνων καὶ τὴν ἐνορία 

�γίας Παρασκευῆς  ετσόβου θὰ ἰσχύσει ἡ ἑξῆς λειτουργικὴ πράξη πρὸς 

ἐξυπηρέτηση τοῦ �εροῦ Πληρώµατος τῶν πιστῶν: 

----LLLL----    

Mήν ΠαραµονήMήν ΠαραµονήMήν ΠαραµονήMήν Παραµονή    ττττῶῶῶῶν Nριστουγέννωνν Nριστουγέννωνν Nριστουγέννωνν Nριστουγέννων    

θθθθὰὰὰὰ    τελεστοτελεστοτελεστοτελεστοῦῦῦῦν ον ον ον οἱἱἱἱ    κάτωθι κάτωθι κάτωθι κάτωθι ἀἀἀἀκολουθίες:κολουθίες:κολουθίες:κολουθίες:    

 07.00R L,SΛSUΘWL  XΓLΛΩ� SZΩ� ,LW ΣM\ ΣU�XNXWL XΣΠXZW�SΣ ,LW 

Θ.ΛXWMSUZΓWL MSU  XΓ. ]LΣWΛXWSU 

 17.00R SZΘZSΣ XSZM\Σ NZWΣMSUΓX��Ω� 

    

ΣτΣτΣτΣτὸὸὸὸν ν ν ν ����ερερερερὸὸὸὸ    �α�α�α�αὸὸὸὸ    τοτοτοτοῦῦῦῦ    ����γίου Παϊσίου στγίου Παϊσίου στγίου Παϊσίου στγίου Παϊσίου στὶὶὶὶς 17:00Rς 17:00Rς 17:00Rς 17:00R    θθθθάάάά    τελεστετελεστετελεστετελεστεῖῖῖῖ    ὁὁὁὁ    ^̂̂̂ρθρος και στίρθρος και στίρθρος και στίρθρος και στίς ς ς ς 

18:00R18:00R18:00R18:00R    ἡἡἡἡ    Θ. ΛειτουργίαΘ. ΛειτουργίαΘ. ΛειτουργίαΘ. Λειτουργία....    
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----]]]]----    

MMMMὴὴὴὴν ν ν ν ἡἡἡἡµέρα τµέρα τµέρα τµέρα τῶῶῶῶν Nριστουγέννων, ν Nριστουγέννων, ν Nριστουγέννων, ν Nριστουγέννων,     

στοστοστοστοὺὺὺὺς ς ς ς ����εροεροεροεροὺὺὺὺςςςς    �αο�αο�αο�αοὺὺὺὺς πος πος πος ποὺὺὺὺ    θθθθὰὰὰὰ    ἀἀἀἀναφερθοναφερθοναφερθοναφερθοῦῦῦῦν παρακάτω ν παρακάτω ν παρακάτω ν παρακάτω     

θθθθὰὰὰὰ    τελεστοτελεστοτελεστοτελεστοῦῦῦῦν ν ν ν ἀἀἀἀννννὰὰὰὰ    ὥὥὥὥρα καρα καρα καρα καὶὶὶὶ    στστστστὴὴὴὴ    σειρσειρσειρσειρὰὰὰὰ    4 4 4 4 ἀἀἀἀκολουθίες µκολουθίες µκολουθίες µκολουθίες µὲὲὲὲ    ΘεΘεΘεΘείίίία ,οινωνία:α ,οινωνία:α ,οινωνία:α ,οινωνία:    

 05.00R- 06.00R Θ.ΛXWMSUZΓWL 

 06.00R- 07.00R XΣΠXZW�SΣ 

 07.00R- 08.00R SZΘZSΣ 

 08.00R- 09.00R Θ.ΛXWMSUZΓWL 

Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ κάθε ἀταξίας καὶ παρεξήγησης, παρακαλοῦνται οἱ 

πιστοὶ νὰ προσέλθουν στοὺς �εροὺς �αοὺς ποὺ συνήθως ἐκκλησιάζονται, 

ἀἀἀἀφοφοφοφοῦῦῦῦ    πρπρπρπρῶῶῶῶτα τα τα τα ἐἐἐἐπικοινωνήσουν τηλεφωνικπικοινωνήσουν τηλεφωνικπικοινωνήσουν τηλεφωνικπικοινωνήσουν τηλεφωνικῶῶῶῶς µς µς µς µὲὲὲὲ    τοτοτοτοὺὺὺὺς ς ς ς ὑὑὑὑπεπεπεπευθύυθύυθύυθύνους τνους τνους τνους τῶῶῶῶν ν ν ν ����ερερερερῶῶῶῶν ν ν ν 

�α�α�α�αῶῶῶῶν στον στον στον στοὺὺὺὺς ς ς ς ἀἀἀἀριθµοριθµοριθµοριθµοὺὺὺὺς πος πος πος ποὺὺὺὺ    παρατίθενται παρακάτω, παρατίθενται παρακάτω, παρατίθενται παρακάτω, παρατίθενται παρακάτω, ὥὥὥὥστε να στε να στε να στε να 

ἐἐἐἐξασφαλίσουν σξασφαλίσουν σξασφαλίσουν σξασφαλίσουν σὲὲὲὲ    ποιποιποιποιὰὰὰὰ    ἀἀἀἀκολουθία µποροκολουθία µποροκολουθία µποροκολουθία µποροῦῦῦῦν νν νν νν νὰὰὰὰ    συµµετάσχουν:συµµετάσχουν:συµµετάσχουν:συµµετάσχουν:    

 �ερὸς  ητροπολιτικὸς �αὸς �γίου (θανασίου 

(τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 2651027632, 6984526676) 

 �ερὸς �αὸς ,οιµήσεως Θεοτόκου (ρχιµανδρείου 

(τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 2651073331, 6981020699) 

 �ερὸς �αὸς �γίου �ικολάου (γορᾶς 

(τηλέφωνα ἐπικοινωνίας 2651027659, 6944863330, 6974381545) 

 �ερὸς �αὸς �γίας  αρίνης 

(τηλέφωνα ἐπικοινωνίας 6946089698, 2651025949) 

 �ερὸς �αὸς ,οιµήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου 

(τηλέφωνα ἐπικοινωνίας 2651041617, 2651045675, 6932965830) 

 �ερὸς �αὸς �γίου �ικολάου ,οπάνων 

(τηλέφωνα ἐπικοινωνίας 2651022234, 6938717578) 

 �ερὸς �αὸς �γίου Παύλου Σεισµοπλήκτων 

(τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 6972540041) 
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 �ερὸς �αὸς �γίου Παϊσίου 

(τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 6948356769) 

 

----ΓΓΓΓ----    

MMMMὴὴὴὴν ν ν ν ἡἡἡἡµέρα τµέρα τµέρα τµέρα τῶῶῶῶν Nριστουγέννωνν Nριστουγέννωνν Nριστουγέννωνν Nριστουγέννων    

στοστοστοστοὺὺὺὺςςςς        ����εροεροεροεροὺὺὺὺς ς ς ς ����αοαοαοαοὺὺὺὺς ναος ναος ναος ναοὺὺὺὺς πος πος πος ποὺὺὺὺ    θθθθὰὰὰὰ    ἀἀἀἀναφερθοναφερθοναφερθοναφερθοῦῦῦῦν παρακάτων παρακάτων παρακάτων παρακάτω 

θθθθὰὰὰὰ    τελεστοτελεστοτελεστοτελεστοῦῦῦῦν ν ν ν ἀἀἀἀππππὸὸὸὸ    τρετρετρετρεῖῖῖῖς ς ς ς ����ερερερερὲὲὲὲς ς ς ς ((((κολουθίες µκολουθίες µκολουθίες µκολουθίες µὲὲὲὲ    ΘεΘεΘεΘεῖῖῖῖα ,οινωνίαα ,οινωνίαα ,οινωνίαα ,οινωνία: 

 06.00R- 07.30R Θ.ΛXWMSUZΓWL 

 07.30R- 09.00R XΣΠXZW�SΣ 

 09.00R- 10.30R SZΘZSΣ 

 �ερὸς Προσκυνηµατικὸς �αὸς �εοµάρτυρος Γεωργίου 

(τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 2651020407) 

 �ερὸς �αὸς �γίου Σεραφεὶµ καὶ �γίων (ποστόλων 

(τηλέφωνα ἐπικοινωνίας 2651074189, 6942518199) 

 �ερὸς �αὸς �γίου �ωάννου  πονίλα 

(τηλέφωνα ἐπικοινωνίας 2651022206, 6944820617) 

 �ερὸς �αὸς �γίας Σοφίας (νατολῆς 

(τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 6938884409) 

 �ερὸς �αὸς Προφήτου iλιοῦ ,αρδαµιτσίων 

(τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 6946073199) 

 �ερὸς �αὸς �γίων (ναργύρων ,άστρου 

(τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 6989228404) 

 �ερὸς �αὸς �γίου ,ωνσταντίνου καὶ jλένης ∆ροσιᾶς-Πεντέλης 

(τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 6949645275) 

,αὶ σὲ αὐτὲς τὶς �ερὲς (κολουθίες ἰσχύουν ἀκριβῶς τὰ ἴδια µέτρα, 

θὰ ἀκολουθηθεῖ ἡ ἴδια τάξη καὶ θὰ εἰσέλθει στοὺς �εροὺς �αοὺς ὁ 
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προβλεπόµενος ἀριθµὸς πιστῶν, µετὰ ἀπὸ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία, ποὺ 

πρέπει να προηγηθεῖ, γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ συµµετοχή. 

Γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς ποὺ ἐτοιµάστηκαν νὰ κοινωνήσουν, θὰ ὑπάρχει 

στὸ τέλος κάθε ἀκολουθίας Θεία ,οινωνία στὰ σηµεῖα ἐξόδου, ὥστε νὰ 

ἀποφευχθεῖ κάθε µορφὴ συνωστισµοῦ. 

ΠαρακαλοΠαρακαλοΠαρακαλοΠαρακαλοῦῦῦῦνται νται νται νται ὅὅὅὅλοι ολοι ολοι ολοι οἱἱἱἱ    πιστοπιστοπιστοπιστοὶὶὶὶ    ποποποποὺὺὺὺ    παρουσιάζουν παρουσιάζουν παρουσιάζουν παρουσιάζουν ὁὁὁὁποιοδήποτε ποιοδήποτε ποιοδήποτε ποιοδήποτε 

σύµπτωµα σύµπτωµα σύµπτωµα σύµπτωµα ἀἀἀἀσθενείας, κρυολόγηµα, συνάχι, βσθενείας, κρυολόγηµα, συνάχι, βσθενείας, κρυολόγηµα, συνάχι, βσθενείας, κρυολόγηµα, συνάχι, βῆῆῆῆχα, πυρετό, χα, πυρετό, χα, πυρετό, χα, πυρετό, ἀἀἀἀδιαθεσία, διαθεσία, διαθεσία, διαθεσία, 

ἀἀἀἀδυναµία δυναµία δυναµία δυναµία ἢἢἢἢ    βρίσκονται σβρίσκονται σβρίσκονται σβρίσκονται σὲὲὲὲ    ἀἀἀἀνοσοκαταστολνοσοκαταστολνοσοκαταστολνοσοκαταστολὴὴὴὴ    ἢἢἢἢ    ἀἀἀἀντιµετωπίζουν ντιµετωπίζουν ντιµετωπίζουν ντιµετωπίζουν ὁὁὁὁποιοδήποτε ποιοδήποτε ποιοδήποτε ποιοδήποτε 

σοβαρσοβαρσοβαρσοβαρὸὸὸὸ    πρόβληµα πρόβληµα πρόβληµα πρόβληµα ὑὑὑὑγείας, νγείας, νγείας, νγείας, νὰὰὰὰ    παραµείνουν στπαραµείνουν στπαραµείνουν στπαραµείνουν στὸὸὸὸ    σπίτι τους κασπίτι τους κασπίτι τους κασπίτι τους καὶὶὶὶ    ννννὰὰὰὰ    µµµµὴὴὴὴ    θέσουν θέσουν θέσουν θέσουν 

σσσσὲὲὲὲ    κίνδυνο κακίνδυνο κακίνδυνο κακίνδυνο καὶὶὶὶ    δοκιµασία οδοκιµασία οδοκιµασία οδοκιµασία οὔὔὔὔτε ττε ττε ττε τὸὸὸὸν ν ν ν ἑἑἑἑαυτό τους οαυτό τους οαυτό τους οαυτό τους οὔὔὔὔτε τοτε τοτε τοτε τοὺὺὺὺς συνανθρώπους ς συνανθρώπους ς συνανθρώπους ς συνανθρώπους 

τους, µτους, µτους, µτους, µὲὲὲὲ    σύνεση, πνεσύνεση, πνεσύνεση, πνεσύνεση, πνεῦῦῦῦµα µα µα µα ὑὑὑὑπευθυνότητας πευθυνότητας πευθυνότητας πευθυνότητας ἀἀἀἀλλλλλλλλὰὰὰὰ    κακακακαὶὶὶὶ    θυσιαστικθυσιαστικθυσιαστικθυσιαστικῆῆῆῆς ς ς ς ἀἀἀἀγάπης, πογάπης, πογάπης, πογάπης, ποὺὺὺὺ    

ἄἄἄἄλλωστε λλωστε λλωστε λλωστε ἀἀἀἀποτελεποτελεποτελεποτελεῖῖῖῖ    κακακακαὶὶὶὶ    ττττὴὴὴὴν πεµπτουσία τν πεµπτουσία τν πεµπτουσία τν πεµπτουσία τῆῆῆῆς ς ς ς ἐἐἐἐνανθρώπησης κανανθρώπησης κανανθρώπησης κανανθρώπησης καὶὶὶὶ    ττττῆῆῆῆς ς ς ς ἐἐἐἐππππὶὶὶὶ    γγγγῆῆῆῆς ς ς ς 

παρουσίας τοπαρουσίας τοπαρουσίας τοπαρουσίας τοῦῦῦῦ    Θεανθρώπου.Θεανθρώπου.Θεανθρώπου.Θεανθρώπου.    

Παρακαλοῦνται ἐπίσης ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ὑποδείξεις 

τῶν ἱερέων, νεωκόρων καὶ ἐπιτρόπων γιὰ τὴν αὐστηρὴ τήρηση τῶν µέτρων 

προστασίας ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. ppppλοι λοι λοι λοι ὀὀὀὀφείλουν νφείλουν νφείλουν νφείλουν νὰὰὰὰ    φέρουν µάσκα, νφέρουν µάσκα, νφέρουν µάσκα, νφέρουν µάσκα, νὰὰὰὰ    τηροτηροτηροτηροῦῦῦῦν ν ν ν 

ἀἀἀἀποστάσεις καποστάσεις καποστάσεις καποστάσεις καὶὶὶὶ    ττττὸὸὸὸν ν ν ν ἐἐἐἐπιτρεπόµενο πιτρεπόµενο πιτρεπόµενο πιτρεπόµενο ἀἀἀἀριθµριθµριθµριθµὸὸὸὸ    πιστπιστπιστπιστῶῶῶῶν.ν.ν.ν.    

pλοι τηροῦµε µὲ προσοχὴ τὸν τρόπο εἰσόδου καὶ ἐξόδου στοὺς �εροὺς 

�αούς, τὸν τόπο καὶ τρόπο µετοχῆς στὴν Θεία ,οινωνία, χωρὶς παράπονα 

καὶ ἀντιδράσεις πρὸς διαφύλαξη τῆς ὑγείας ὅλων τῶν ἀδελφῶν µας, µὲ 

ταπείνωση, ὑπακοή, προσοχὴ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν κάθε πλησίον µας. 

0πισηµαίνουµε ὅτι τὸ ἀντίδωρο θὰ διανέµεται στὴν ἔξοδο τῶν �ερῶν 

�αῶν συσκευασµένο, ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ τὸ παίρνουν µόνοι τους.  

Xὐχαριστῶ καὶ συγχαίρω ὅλους σας, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, γιὰ τὴν 

ὑπεύθυνη στάση σας κατὰ τὴν περίοδο τῆς πανδηµίας καὶ παρακαλῶ ὅλοι 

νὰ συνεχίσουµε µὲ τὴν ἴδια ὑπευθυνότητα. sς βοηθήσουµε ὅλοι ὥστε νὰ 

περάσουµε µὲ κατάνυξη καὶ ἀσφάλεια τὸ ἅγιο ∆ωδεκαήµερο. 




