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Π ρ ό σ κ λ η σ η
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας 

τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων 
 που θα γίνουν στους Φιλιάτες την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Ε ο ρ τ α σ μ ο ύ
Κυριακή 21 Νοεμβρίου 

Ώρα 10:15΄: 
Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου της πόλης των Φιλιατών, χοροστατούντος του  

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου & Πάργας κ.κ. ΤΙΤΟΥ.

   -Μετά τη δοξολογία, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας και Ημερήσιας Διαταγής από  

Αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων  

   -Πέρας προσέλευσης επισήμων για τη δοξολογία,  στην Εκκλησία, ώρα 10:10 π.μ. 

 Ώρα 10.45΄: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων της πόλης  

Παράλληλες εκδηλώσεις: Στους Φιλιάτες -Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων Καταστημάτων, του Δημοτικού 

Καταστήματος, καθώς και των Καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ.  καθώς και φωταγώγηση τους τις βραδινές ώρες. 

Παρακαλούνται να ρυθμίσουν:
•  Τα σχετικά με την ιεροτελεστία, η Ιερά Μητρόπολη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου & 

    Πάργας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού της πόλης.
•  Η απόδοση τιμών στους επισήμους κατά την είσοδο και την έξοδο από τον Ιερό Ναό και κατά την άφιξη

 και αποχώρηση από το Μνημείο Ηρώων, θα γίνει από τη Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών.
•  Ο Δήμος Φιλιατών και η Δ.Κ. Φιλιατών, τον ευπρεπισμό του χώρου του μνημείου, τον σημαιοστολισμό, διάθεση 

Φιλαρμονικής.
•  Η Αστυνομική Δ/νση Θεσπρωτίας για την τήρηση της τάξης και την κίνηση των οχημάτων

 Λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού 
COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι, οι εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι 
καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων με μάσκες και τήρηση απόστασης 1,5 
μ. για λόγους δημόσιας υγείας.


