Τρείς ακόμη επετειακές εκδηλώσεις από την Ιερά Μη
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(http://imfth.gr)

Τρείς ακόμη επετειακές εκδηλώσεις από την Ιερά Μητρόπολη μας για
την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Τρί, 28/12/2021 - 21:41.

Ημερομηνία:
Τρίτη, 28 Δεκέμβριος, 2021 - 21:45
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επετειακή εκδήλωση με θέμα: «Η Μενδενίτσα στην Επανάσταση του 1821», η οποία
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κοινότητα Μενδενίτσας και την Πρωτοβουλία ανάδειξης
της Ιστορίας της Μενδενίτσας θα μεταδοθεί την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., η
51η εκδήλωση επετειακή εκδήλωση με θέμα: «Η πίστη των αγωνιστών του 21’» της Ενορίας
Εισοδίων Θεοτόκου Μώλου θα μεταδοθεί την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. και η
56η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως σε συνεργασία με την Ένωση Μικρασιατών
Λαμίας με θέμα: «Η συμμετοχή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821» θα μεταδοθεί την
Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.
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[3], καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στο Facebook, στο
Instagram, στο YouTube και στο Twitter, που η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώς δημιούργησε για το
σύνολο των επετειακών της δράσεων.
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