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Υποβλήθηκε από __admin στις Τρί, 28/06/2022 - 20:07.

Ημερομηνία:
Τρίτη, 5 Ιούλιος, 2022 - 20:00
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δεσμά αιώνων». Παραλλήλως η ίδια κίνηση
διατυπώνει ανιστόρητους και προσβλητικούς ισχυρισμούς σε πρόσφατη ενημερωτική της ανάρτηση
στο διαδίκτυο. Μεταξύ των άλλων σημειώνει ότι: «Η Ελλάδα είναι ένα έθνος που το Ευαγγέλιο έχει
σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί. Το πνευματικό σκοτάδι και η απιστία κυριαρχούν».
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Ιουλίου 2022, στους νομούς Καρδίτσας, Άμφισσας καί Φθιώτιδας. Με πρόσχημα τη διανομή της
Καινής Διαθήκης, διαμοιράζει και ποικίλο υλικό προτεσταντικού χαρακτήρα ασυμβίβαστο προς την
Ορθόδοξη Πίστη.
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