
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ :  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
Χάριν ευκολίας αναγνωσιμότητος του κυρίως άρθρου, αναφέρονται εις το παρόν pdf, κάποιες 
επίπλέον διευκρινήσεις, λεπτομέρειες και όροι, που χρησιμοποιήθηκαν.

ΜΕΤΑΦΗΤΗΣ : Αν ο προφήτης προέρχεται από το προ+φημί~ αυτός που προφάσκει (προλέγει), ο 
μεταφήτης προέρχεται από το μετά+φημί~αυτός που μεταφάσκει, (που λέγει μετά) αντιγράφων τους 
πραγματικούς προφήτες δίχως να τους αναφέρει ως πηγές.  (Αν δεν βρείτε την λέξιν εις το λεξικόν 
Μπαμπινιώτη, περιμένετε την επομένην έκδοσιν, καθότι ο "μεταφήτης" είναι καινοφανές-μοντέρνο 
φαινόμενον).  Αλήθεια "ανώνυμε" αδελφέ Ρωμανέ, εδώ γιατί δεν απαίτησες αναφορά της πηγής και 
δέχθηκες την ανωνυμία του μεταφήτου;  Μόνο η δική μου ανωνυμία σε ενόχλησε;  Ούτε καν η δική 
σου;  Ποιός μπορεί να "κλέβει" τις προφητείες των αγίων της Ορθοδοξίας, να τις αναμιγνύει, και να τις
"σερβίρει αχταρμοποιημένες με dressing την όποια αρλούμπα του" δια της γραφίδος του;  Κορυφαίο 
"κερασάκι" στα λεγόμενά του η "μελλοντική Κυπριακή δημοκρατία", όταν όλοι έχουν προφητεύσει την 
ενοποίησιν όλων των Ελλήνων.  Αλλά πλανεύοντας κάποιο "κυπριόπουλο" σερβίρεις το φληνάφημα.

ΓΡΑΦΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΗΤΟΥ : αυτός που μεταφέρει τα λεγόμενα του μεταφήτου, γραπτώς και 
διαδικτυακώς.

ΤΟΡΚΟΥΕΜΑΔΑ (Tomás de Torquemada - https://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/2128374/o-
foveros-protos-megas-ieroexetastis-tomas-nte-torkemada ) Ο φοβερός πρώτος μέγας ιεροεξεταστής,
ο ηγούμενος που μετέτρεψε την παπική ισπανική Ιερά Εξέταση σε θεσμό τρόμου και φρίκης 
 
1 - Νοέμβριον του 2019, θεωρώντας τότε ελληνορθόδοξον το oimos-athina.blogspot, απέστειλα με 
mail ένα άρθρο μου, υπογεγραμμένον ως Cyan Uranus και προς απόλυτον επιβεβαίωσιν της 
αληθείας παραθέτω απόσπασμα από το ομώνυμο mail CyanUranus@post.com.

Cyan Uranus υπογράφω, Κυανούν Ουρανόν με αναβαπτίζει ο Οίμος.  ΕΝΑ το κρατούμενο!

2 - Θεωρών τις αναρτήσεις της "γραφίδος του μεταφήτου" εντελώς επικινδύνους για τον κόσμον και 
εκτός Ορθοδοξίας, εξέφρασα την διαφωνία μου, προσωπικώς προς την ιστοσελίδα και δημοσίως με 
εντελώς κόσμια άρθρα (πχ. https://oimos-athina.blogspot.com/2021/05/blog-post_99.html , 
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https://oimos-athina.blogspot.com/2021/09/blog-post_631.html ), πάντοτε με γνώμονα τα 
Χρυσοστομικά λεχθέντα «Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα, δημοσίως να ελέγχονται», «Τό μή 
κρίνετε, να μή κριθ τε, περί βίου στίν, ο  περί πίστεως», « ταν ο  Θε οι νόμοι βρίζονται καί με ς ἵ ῇ ἐ ὐ Ὅ ἱ ῖ ὑ ἐ ῖ
διατελο με ν σιγ  καί διαφορία, τότε,  κόλαση μ ς περιμένει». ῦ ἐ ῇ ἀ ἡ ᾶ  Εκτός δε των προφητικών 
παρεκκλίσεων, υπήρχε και διασπορά προκλητικών ψευτοδοξασιών περί Χριστού, Θεοτόκου και 
θεοπνευστίας της Παλαιάς Διαθήκης (ΠΔ), που ήδη είχε συγκεντρώσει την αντίθεσιν πολλών 
εγκύρων  αρθρογράφων (πχ. www.triklopodia.gr/πύρινος-λόγιος-o-χριστός-ήταν-έλληνας/     , 
www.triklopodia.gr/δρ-κ-βαρδακασ-συμφέρει-σε-κάποιους-κύκ/     ), πέραν από το γεγονός ότι ουδέποτε
και ουδείς Ορθόδοξος πατήρ στήριξε αυτά.
Προσφάτως περιέγραψα το πόσον εκτός προφητικών "προδιαγραφών" ήταν οι αναρτήσεις της 
"γραφίδος του μεταφήτου" www.triklopodia.gr/κυανουσ-ουρανοσ-περι-τησ-ειλικρινεια/     .
Παραίνεσα τον "ανώνυμον" διαχειριστήν του ιστολογίου όχι να δεχθεί ότι του έλεγα αλλά να ρωτήσει 
αρμόδιον πνευματικόν.  Οι απαντήσεις του ήταν της μορφής "δεν βλέπω κάτι αιρετικό"!  Ααχχχ αυτό 
το ΕΓΩ...  Να απευθυνθεί εις ειδικόν του είπα και τι του φαινόταν απαντούσε!  Συμπερασματικώς ΔΕΝ
ΡΩΤΗΣΕ, παρά μόνον κάπου ανέφερε "είχαμε πνευματικόν τον μακαριστόν π.Σαράντη Σαράντον".  
Θα τρίζουν τα κόκκαλα του ανθρώπου με τα δημοσιευθέντα και το λέω διότι τον είχα γνωρίσει.

3 – Όταν κάτω από σχετικήν ανάρτησίν μου άρχισαν να συσσωρεύονται υβριστικά σχόλια (που η 
Τρικλοποδιά κατήργησε από χρόνια) πόρρω απέχοντα από την υγιή ανταλλαγή απόψεων, απέστειλα
mail, εξηγώντας ότι δεν έχω πλέον ευλογία από τον πνευματικόν να αρθρογραφώ εκεί που υβρίζεται 
ο Τριαδικός Θεός και με οδηγόν τον Απόστολον Παύλον (μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας 
παραιτού) δεν αρθρογράφησα ποτέ πλέον στο ιστολόγιον, αποχωρών φιλικώς.  Ούτε καν σχολίασα, 
ώστε να μην δίνω τροφήν εντάσεων αντιβαινόντων στην ορθόδοξον χροιάν της ιστοσελίδος, γεγονός,
που δυστυχώς παρέβλεπε ο διαχειριστής.  Τα σχετικά mail υπάρχουν (όπως και το πρώτο-πρώτο, 
που παρουσίασα προηγουμένως). Απλώς δεν τα παρουσιάζω για να μην του ανοίξω και άλλες 
πληγές.  Στην δε αναφορά μου ότι κατά τον όσιον Εφραίμ Κατουνακιώτη ισχύει το "τόπε ο γέροντας, 
τόπε ο Θεός", εκείνος απήντησε «Ο όσιος Εφραίμ (του οποίου τα λόγια περι γέροντος επικαλείστε) 
είχε γέροντα τον μέγα όσιον Ιωσήφ τον Ησυχαστή και Σπηλαιώτη! Αυτού του πνευματικού 
αναστήματος είναι ο γέροντάς σας; Είθε!».  Πόση οίησις, όταν του μιλάς περί ευλογίας και εκείνος 
σου λέει "περίμενε μισόν αιώνα, να δούμε αν αγιοκαταταχθεί ο γέροντας, ώστε να υπακούσεις"!  
Πόσον ΕΓΩ κρύβει!  Απλώς δεν συνειδητοποίησε που οφειλόταν η εμφάνισις του σεβασμίου 
γέροντος Παρθενίου, καθηγουμένου της αγιορειτικής μονής Αγίου Παύλου, 1-2 ημέρες αργότερον στα
σχόλια των άρθρων του.  (Διευκρίνησις : δεν υπονοώ ότι έχω πνευματικόν τον σεβάσμιον γέροντα – 
όμως πολύ-πολύ κοντά).  Ανώνυμε αδελφέ Ρωμανέ, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, η ορθοδοξία το 
τονίζει υπέρμετρα και συ το παραβαίνεις παγίως.

4 – Παρά την αθόρυβον απομάκρυνσίν μου, τα "τσιγκλίσματα" του διαχειριστού διαρκή.  Ενδεικτικώς 
αυτό, 8 μήνες αργότερον :
Δηλαδή, αναρτά άρθρον "ανωνύμου" λογοτέχνου, ώστε να με ειρωνευτεί και ως μη έχοντα 
"ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΟΦΑ" (έβαλα τη γάτα μου να κλαίει...) και το διαλαλεί, μέσα από μια υποκριτική 
διαφωνία.  Απλά προσέξτε την εμμονή στο "λογοτεχνικό"!!!  Γιατί Ρωμανέ; διελάλησα ποτέ ότι είμαι 
λογοτέχνης;  ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ.

5 – Συνεχίζων τις προκλήσεις του, αναρτά σχόλιον (ένα έτος μετά την αποχώρησίν μου) :
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Πάλιν ο Κυανούς Ουρανός, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΕΔΕΙΞΕΝ Ο ΟΙΜΟΣ!  Μα πόσον οίησις πλέον;  
Δηλαδύ συ με μόρφωσες;  Πως νόμιζα η οικογένειά μου;  Παραλλήλως το "καραμπινάτο" ψεύδος, ότι 
απεχώρησα λόγω αδυναμίας συνυπάρξεως με την "γραφίδα του μεταφήτου" στον Οίμον, ενώ δεν 
υπάρχει το πρόβλημα στην Τρικλοποδιά.  Βρε παιδιά, αν σεις δεν έχετε πρόβλημα να 
συνευρίσκεσθε, τι με ανακατώνετε;  Σε ανωμαλίες δεν συμμετέχω.  Δείγμα της "συνευρέσεως" :

Ας κρατήσουμε το "τα άσχετα σχόλια θα διαγράφονται" κι ας δούμε μετά την διαγραφήν αυτών τι 
απέμεινε :



Πέρα από τον πνευματικόν "αχταρμά" και παραβλέποντας το υβριστικόν ύφος του σχολιαστού, όλες 
οι αναφορές της "γραφίδος του μεταφήτου" είναι παραποιημένες από τα ιερά κείμενα και σκοπίμως 
προστίθεται το όνομα "Γιαχβέ", που δεν υπάρχει πουθενά στην Αγία Γραφή!  Πόσον ορθόδοξον 
ιστολόγιον, δύναται να αυτοονομάζεται, όταν μετά την διαγραφήν των ασχέτων σχολίων, παραμένουν
σχόλια υβριστικά προς το Άγιον Πνεύμα;  Αλήθεια, έχει το ιστολόγιον πνευματικήν αναφοράν;  Έλεγξε
κάποιος πνευματικός, ότι διασπείρει κακοδοξίες;
Πάντως η ανοχή των υβριστικών αναφορών, προς το πρόσωπό μου αν τη απουσία μου, διαρκείς με 
ύβρεις προς την Ορθοδοξίαν :

Εικών ορθοδόξου ιστολογίου, με οχετούς προσωπικών ύβρεων, κυρίως όμως βλασφημία του Αγίου 
Πνεύματος.  Κατά τα άλλα τους πειράζουν οι διαφημίσεις της Τρικλοποδιάς, λόγω εσόδων.  Έγραψα 
στο κυρίως κείμενο : διδαχθείτε από την παραβολήν τελώνου και φαρισαίου!

6 – Αφού επί έτος και βάλε με προκαλούσε συνεχώς και δεν απαντούσα, είτε με προσβλητικά σχόλια 
είτε με "ανώνυμα λογοτεχνικά" άρθρα, αποφάσισε να με κατακρίνει με επώνυμο "λογοτεχνικόν" 
άρθρο, για δήθεν "αμετροέπεια" γραφομένων μου στο άρθρο www.triklopodia.gr/κυανούς-ουρανός-
μεταξύ-υπάρξεως-και-α/ .  Επί ένα και πλέον έτος ξεπέρασε και τον μπανιστιρτζή πρωθυπουργό, 
παρακολουθώντας τι γράφω.  Ακόμα και αν είχε δίκιο, αντί να πει "αδελφέ, εδώ πιθανόν δεν τα 
γράφεις σωστά" (πόσον υπομονήν έδειξα απέναντί του;) με την πρώτην ευκαιρία να λειτουργεί τόσον 
ανορθοδόξως;  Αναρωτιέμαι, πως μπορεί να μιλά για αμετροέπεια, όταν ο ίδιος προβαίνει σε 
απρέπεια, μη δημοσιεύων όχι μόνον το άρθρο-κριτική αλλά ούτε την πηγή;  (Αυτός που διαρκώς 
κατηγορούσε όσους δεν τον αναφέρουν ως πηγήν, αυτός που μέχρι και σε μένα έκανε παράπονα (ας
μην δημοσιοποιήσω το σχετικό mail) όταν κάποτε ανέφερα ως πηγή το κανάλι μου στο Brighteon, 
διότι τάχα το δικής μου συντάξεως video είχε πρωτοδημοσιευθεί στον Οίμο!)  Τι έκανε λοιπόν : έκρινε 
ένα άρθρον αποσπασματικώς, που αδυνατεί να το κρίνει ο αναγνώστης του, αφού δεν δίνει ούτε 
πηγή ούτε ολόκληρο το κείμενο, παραβλέπων το «μηδενί δίκην δικάσεις, πριν αμφοίν μύθον 
ακούσεις»!  Ουσιαστικώς ακολούθησε την μεθοδολογίαν των Μέσων Μαζικής Εξαπατήσεως, να 
κρίνουν κατά το δοκούν ό,τι τους αρέσει.  Τακτική Μητσοτάκη δηλαδή.  Τόσον ορθοδόξως!  Αλλά 
επιπλέον καλεί τον Γεώργιον Βολουδάκη, λογοτέχνην και κάτι άλλα ψιλά, να με κατηγορήσει ότι 
χρειάζομαι ζουρλομανδύα γιατί τάχα δεν έχω "λογοτεχνική στόφα" (θυμηθείτε από ποιόν άρχισε αυτό 
– δείτε παραπάνω) και να με συγκρίνει με τον Οδυσσέα Ελύτη, αφού τον έχει κατακρίνει και αυτόν.  
Μάλλον θα αλλάξω όνομα από "Κυανούς Ουρανός" σε "Οδυσσέας Αλήτης", ώστε να αποφύγω τα 
εξής τραγελαφικά, που ανέφερε ο Τορκουεμάδα των λογοτεχνών Μπουλουδάκης.  Διότι ο εν λόγω 
"λογοτεχνοεξεταστής" αφιέρωσε την εισαγωγική παράγραφον λασπολογίας στο όνομα "Κυανούς 
Ουρανός" και την έπαρσιν που επιδεικνύει, αγνοών ότι έτσι με αναβάπτισεν ο νονός και καλών αυτόν 
Ρωμανός Μπουλούδης, για το "συμβόλαιο καταλαλιάς".  Τακτική Μητσοτάκη και εδώ : σε ψεκάζω για 
να σε κατηγορώ ως ψεκασμένον!  Τι γράφει λοιπόν ο "έχων τιτανοτεράστια λογοτεχνική στόφα" :

<<Το υπογράφει κάποιος που κρύβεται (και καλά κάνει) πίσω από το ψευδώνυμο (στην κυριολεξία)
«κυανούς ουρανός»!!! Η έπαρση και μόνο του ψευδωνύμου, μου θυμίζει έναν φυσιωμένο στίχο του
Ελύτη που ως ζηλωτής αντιγράφει τους θείους στίχους του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού: «Ανοίξω
το στόμα μου και πληρωθήσεται πνεύματος» και χωρίς να διδαχθεί από την ταπεινοφροσύνη του
Αγίου, γράφει σχεδόν ξεδιάντροπα: «Ανοίγω το στόμα μου κι αναγαλλιάζει το πέλαγο»!!! Αλλά

εδώ το θράσος αποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερο από εκείνο του Ελύτη, γιατί τουλάχιστον ο Ελύτης είχε
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ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο κακοποίησε με την υπερηφάνειά του, αλλά στην προκειμένη περίπτωση
δεν έχουμε ούτε το νυχάκι του Ελύτη που όμως επιμένει να αυτοαποκαλείται «κυανούς ουρανός»!!!>>
● Στην αρχή του pdf ανέφερα την προέλευσιν του ονόματος "Κυανούς Ουρανός" (ήταν το 
κρατούμενο) από το Cyan Uranus (αναφερόμενον στον πλανήτη Ουρανόν) ως μη προσδιοριστικόν.  
Δεν θα επέλεγα ποτέ όνομα όπως Έλλην, Ορθόδοξος, Μεγαλέξανδρος ή Ρωμανός Μελωδός!  Προς 
άρσιν παρεξηγήσεων, το όνομα "Ρωμανός Μπουλούδης" είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του 
διαχειριστού του Οίμου.  Σημειώνω : ανώνυμος ο Ρωμανός, ανώνυμος ο πρώτος λογοτέχνης για να 
με εμπλέξει (Λευκός Ουρανός) και απών εγώ από τα δρώμενα, για να με κατηγορήσει για ανωνυμία ο
επώνυμος Τορκουεμάδας :  αναθέτουμε αλλού ό,τι αδυνατούμε ή έχομεν φόβον να πράξουμε!  Τόσον
ορθοδόξως!  Αλήθεια Ρωμανέ, δεν διέθετες την απαιτουμένην λογοτεχνική στόφα να με 
καταλαλιάσεις;  Διότι την πρόθεσίν σου την αποκαλύπτεις πέραν την "απρεπείας" του δικού σου 
υπερτίτλου και στο σημείο, που ο κληθείς "εκτελεστής του συμβολαίου" γράφει : «Έτσι 
λοξοδρομώντας μπορούν ακόμα και αυτοί που επιτιμούν άλλους ως αιρετικούς να αιρετίσουν», αυτό 
δηλαδή που σε ενοχλούσε.  Μητσοτάκεια τακτική και εδώ!  Επιπλέον τόσα χρόνια δικό σου άρθρο 
δεν είδα εκτός κι αν το έγραψες "ανώνυμα".  Ή μήπως στερείσαι και συ λογοτεχνικής στόφας;
Όσον αφορά δε την Βολουδάκειον αναφοράν «ο Ελύτης είχε ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο 
κακοποίησε με την υπερηφάνειά του», μήπως στον γράφοντα υπάρχει το ψυχολογικόν σύνδρομον 
του καθρέπτου, όμως με πολύ μικρότερο ταλεντο;  
Σχετικώς δε με την κρυφοέπαρσίν των περί λογοτεχνίας, ας αναλογισθούν ότι η λογοτεχνική στόφα 
δεν περιλαμβάνεται στα κριτήρια Σωτηρίας.  Ως παράδειγμα αναφέρω τον Καζαντζάκη, τον Καβάφη 
αλλά και τον προσφάτως διωκόμενον (ως κορυφαίον διακινητήν παιδοπορνογραφίας) λογοτέχνην επί
25ετίαν.  Όχι βεβαίως τα επαιρόμενα 42 έτη του Γ.Βολουδάκη, πλην όμως βραβευμένον!
Απαντών με συμπάθεια την εμπάθεια του Γ.Βολουδάκη, ως πάσχοντα, ψάλλω :

« πό τ ν πολλ ν μου μαρτι ν, σθενε  τό σ μα, σθενε  μου καί  ψυχή.Ἀ ῶ ῶ ἁ ῶ ἀ ῖ ῶ ἀ ῖ ἡ
Πρός Σέ καταφεύγω τήν Κεχαριτωμένην, λπίς πηλπισμένων, Σύ μοι βοήθησονἐ ἀ »

Γιώργη, θα μισήσεις τον Ρωμανόν, που σε ενέπλεξε στην ιστορία, όταν μάθεις ποιός γνωστός σου 
είμαι.  Ωραία όσα μας λες του Ιουστίνου Πόποβιτς, αλλά γιατί δεν τα εφαρμόζεις;  «πίστις χωρι2ς τ ν ῶ
ργων νεκρά στιἔ ἐ ».  Περαστικά! (από σεβασμόν απέφυγα να σχολιάσω "αρλουμπολογήματά" σου)

ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
● Ο "μεταφήτης", που δεν έχει ούτε ένα στοιχείο πραγματικού προφήτου (τελευταίως παρουσιάζει 
προφητείες τις δημοσιογραφικές παρουσιάσεις της περασμένης εβδομάδος) χρησιμοποιεί ανάνδρως 
ένα ταλαίπωρον γραιίδιον, την "γραφίδα" του για την παρουσίασιν αιρετικών θέσεων, που ποτέ και 
κανείς Ορθόδοξος πατήρ έθιξε) και να οδηγήσει ανθρώπους εις την απώλειαν.  Αν είχε τον 
απαραίτητον ορθόδοξον ανδρισμόν, να έβγαινε να στηρίξει τις θέσεις του και να μην κρύβεται πίσω 
από την γραφική γραφίδα του, η οιποία πόσον ορθόδοξος δύναται να δείχνει, όταν συλλήβδην 
υβρίζει όλους τους Ορθοδόξους ως αιρετικούς (αφού δεν πιστεύουν ότι Χριστός και Θεοτόκος είναι 
Έλληνες) αλλά παραλλήλως υβρίζει και όλους τους θεόπνευστους πατέρες και αγίους, που 
διεμόρφωσαν την υπάρχουσα Πίστιν;  Και ο Οίμος απεδείχθη πλατφόρμα διαδόσεως της πλάνης, 
απαξιών να απευθυνθεί σε κάποιον αρμόδιον πνευματικόν επειδή το ΕΓΩ του τον κάλυπτε!
Είναι εντελώς αταίριαστον κατόπιν αυτού, να κρίνει κληρικούς, που πράττουν το ίδιον με αυτόν!  
Ουδείς δύναται να επικαλείται έναντι άλλου το ίδιον αυτού αίσχος!
● Στην πιθανή προβαλομένη δικαιολογίαν, ότι πρέπει να ακούονται όλες οι απόψεις, απλώς θα τον 
κατακεραυνώσω λέγων ότι η Ορθοδοξία δεν είναι δημοκρατία ή συνδικαλισμός.  Η Αλήθεια άρχεται 
από Θεού και όποιος νομίζει ότι μπορεί να προσθέσει κάτι "άνευ ευλογίας", απλώς δεν καταλαβαίνει 
ότι κατέστη όργανον του πονηρού.  Για αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας συνιστούν πλήρη 
απόστασιν από τους αιρετικούς για τον κίνδυνον μολύνσεως της Εκκλησίας!
● Αν πάλι ο Οίμος επιμείνει ότι αυτό ισχύει και για την Τρικλοποδιά, ας ξανα-ακούσει αυτά :
α) στην Ορθοδοξία κοιτάμε την "καμπούρα" μας κι όχι του άλλου.
β) η Τρικλοποδιά δεν καμώθηκε ποτέ την Ορθόδοξον ιστοσελίδα, όπως ο Οίμος θέλει να φαίνεται.

Τέλος να πω ότι στα "υπέρ υγείας" έδωσα το όνομα του Γιώργη, αλλά για τον Ρωμανό, που μας 
παρακάλεσε να προσευχηθούμε, ποιό να δώσω; Ρωμανός ή Μπουλούκης... αχ αυτή η ανωνυμία...


