Άλλες τρεις επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιήθη
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(http://www.imfth.gr)

Άλλες τρεις επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία
στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Τετ, 03/11/2021 - 10:37.

Ημερομηνία:
Τετάρτη, 3 Νοέμβριος, 2021 - 10:30
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επετειακή εκδήλωση με θέμα: «Πολιτικά πρόσωπα της Ελληνικής Επαναστάσεως»
πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Λαμίας και η 50η επετειακή εκδήλωση με
θέμα: «Κλέφτες και Αρματωλοί της Ρούμελης» πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Κάτω Τιθορέας.
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επετειακή
εκδήλωση την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ. και η 50 την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου
2021 στις 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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