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«Τέλος» για την Αγία Τριάδα του Σικάγου
/ Επικαιρότητα

Δύσκολες ώρες για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία στο Σικάγο.
Ο Δικαστής του Αμερικανικού Πτωχευτικού Δικαστηρίου ενέκρινε χθες την
πώληση, μίας από τις παλαιότερες Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες στις ΗΠΑ, της
Αγίας Τριάδας, στην Universal Life προς 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Η εκκλησία της
Αγίας Τριάδας έχει πλέον 75 ημέρες για να εκκενώσει το κτίριο.
Η Αγία Τριάδα απέφυγε τον πλειστηριασμό στα τέλη του περασμένου έτους μετά
από μια ανώνυμη δωρεά, ωστόσο δεν έγινε το ίδιο και τώρα.
Προ ημερών, δημοσιοποιήθηκε στα τοπικά μέσα η είδηση ότι στον εν λόγω Ναό η
εικόνα της Παναγίας άρχισε να δακρύζει. Δεκάδες πιστοί συνέρρευσαν στην
εκκλησία για να δουν το θαύμα, και πολλοί έκαναν λόγο για θεϊκό σημάδι.
Για το θέμα τοποθετήθηκε η Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη του Σικάγο και έκανε την

ακόλουθη δήλωση:
“Την Κυριακή το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου 2019, η εικόνα της Αγίας Θεοτόκου
στο τέμπλο της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στο Σικάγο
ανακαλύφθηκε από έναν υπάλληλο της ενορίας να φαίνεται πως δακρύζει. Σε
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ενημερώσουν αμέσως τον Επίσκοπό τους, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα
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ειδήσεις

δεν

δημοσιοποιήθηκαν μέχρι και μήνες αργότερα για να διακρίνουν ότι αυτό που
παρατηρήθηκε ήταν πραγματικά ένα σημάδι από τον Θεό.
Δυστυχώς, δεν χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη διάκριση σε αυτή τη συγκεκριμένη
περίπτωση και αναγγέλθηκε βιαστικά μια ανακοίνωση στο Facebook, το οποίο στη
συνέχεια οδήγησε σε αρνητική δημόσια προσοχή. Προκειμένου η Εκκλησία να
δώσει την επίσημη θέση της σε αυτό το γεγονός, η Ιερά Μητρόπολη του Σικάγου
ζήτησε από την ενορία την προσωρινή κατοχή της εικόνας. Μετά από μια περίοδο
προσευχής και εξέτασης, η μητρόπολη του Σικάγου θα επιστρέψει την εικόνα στην
ενορία της Αγίας Τριάδας και θα εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με τη φύση
αυτού που παρατηρήθηκε”.

