
 
 
 
 
 
 

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
Στις 6 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη, για την εορτή του Αγίου Νικολάου, Πολιούχου της 
πόλης του Βόλου, θα τελεσθεί στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό  Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία, στην οποία καλούνται να παραστούν ο Λαός και οι Εκπρόσωποι των Αρχών 
και Οργανώσεων.  
 
Η προσέλευση των επισήμων στον Ιερό Ναό θα ολοκληρωθεί στις 10.30 π.μ. 
 
Με το πέρας της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει λιτάνευση της εικόνας 
του Αγίου Νικολάου η οποία θα καταλήξει στην παραλία του Βόλου,  έμπροσθεν της 
Τράπεζας της Ελλάδος.   
 

 
- Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος να ρυθμίσει τα σχετικά με την Ιεροτελεστία. 
- Οι Στρατιωτικές Αρχές τα σχετικά με τη συμμετοχή του Στρατού και την παράταξη 

των τμημάτων.  
- Οι Αστυνομικές Αρχές τα σχετικά με την τάξη και ευκοσμία. 
- Οι Προϊστάμενοι της Πρ

Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Οδηγών, τα σχετικά με την συμμετοχή των 
Σχολείων, των  Προσκόπων  και των Οδηγών.

- Οι καλούμενοι παρακαλούνται να καταλάβουν εντός του Ναού, τις προοριζόμενες 
για εκείνους θέσεις.  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΟΡΤΗΣ  
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ημέρα Τρίτη, για την εορτή του Αγίου Νικολάου, Πολιούχου της 
πόλης του Βόλου, θα τελεσθεί στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό  Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία, στην οποία καλούνται να παραστούν ο Λαός και οι Εκπρόσωποι των Αρχών 

των επισήμων στον Ιερό Ναό θα ολοκληρωθεί στις 10.30 π.μ. 

Με το πέρας της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει λιτάνευση της εικόνας 
η οποία θα καταλήξει στην παραλία του Βόλου,  έμπροσθεν της 

Παρακαλούνται : 

Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος να ρυθμίσει τα σχετικά με την Ιεροτελεστία. 
Οι Στρατιωτικές Αρχές τα σχετικά με τη συμμετοχή του Στρατού και την παράταξη 

Οι Αστυνομικές Αρχές τα σχετικά με την τάξη και ευκοσμία.  
Οι Προϊστάμενοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 
Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Οδηγών, τα σχετικά με την συμμετοχή των 
Σχολείων, των  Προσκόπων  και των Οδηγών. 
Οι καλούμενοι παρακαλούνται να καταλάβουν εντός του Ναού, τις προοριζόμενες 

Ο Δήμαρχος Βόλου  
 

Αχιλλέας Μπέος 

ημέρα Τρίτη, για την εορτή του Αγίου Νικολάου, Πολιούχου της 
πόλης του Βόλου, θα τελεσθεί στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό  Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία, στην οποία καλούνται να παραστούν ο Λαός και οι Εκπρόσωποι των Αρχών 

των επισήμων στον Ιερό Ναό θα ολοκληρωθεί στις 10.30 π.μ.  

Με το πέρας της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει λιτάνευση της εικόνας 
η οποία θα καταλήξει στην παραλία του Βόλου,  έμπροσθεν της 

Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος να ρυθμίσει τα σχετικά με την Ιεροτελεστία.  
Οι Στρατιωτικές Αρχές τα σχετικά με τη συμμετοχή του Στρατού και την παράταξη 

ωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 
Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Οδηγών, τα σχετικά με την συμμετοχή των 

Οι καλούμενοι παρακαλούνται να καταλάβουν εντός του Ναού, τις προοριζόμενες 
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