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σθαλίες και για καβγάδες με τον ψάλτη, αλλά 
ακόμα και για ύβρεις εν ώρα Λειτουργίας».  

Σε ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη Βεροίας 
αναφέρει ότι «ο δράστης χειροτονήθηκε στη 
Λιβύη και προσήλθε στη Μητρόπολη Βεροίας 
το 2014 προερχόμενος από την Ιερά Μητρό-
πολη Γόρτυνος. Το 2018, εξαιτίας βαρύτατης 
κατηγορίας ετέθη σε προσωρινή αργία μέχρι 
τελεσιδικίας της υπόθεσής του. Το Επισκοπικό 
Δικαστήριο το 2019 έκρινε αυτόν ένοχο και πα-
ρέπεμψε την υπόθεσή του στο αρμόδιο Συνο-
δικό Δικαστήριο. Από της θέσεώς του σε αρ-
γία, εγκατέλειψε τη Βέροια, κατοικώντας έκτοτε 
σε χωριό της Νιγρίτης Σερρών. Η εγκληματική 
πράξη του καθαιρεθέντος κληρικού, που συ-
γκλόνισε το πανελλήνιο, είναι αποτρόπαια και 
άνανδρη και θα λάβει την πρέπουσα τιμωρία 
από την ελληνική Δικαιοσύνη, στα χέρια της 
οποίας βρίσκεται ήδη». 

«Ο,τι έκανα το έκανα από αγανάκτηση. Και άλ-
λοι ιερείς έχουν κάνει χειρότερα και τους κρα-
τούν, εμένα γιατί;», φέρεται να είπε στους αστυ-
νομικούς που τον συνέλαβαν ο εγκαλούμενος 
προς καθαίρεση κληρικός. Ηθελε, όπως ανέ-
φερε, να τους τιμωρήσει για την απόφαση εις 
βάρος του. Θεωρούσε άδικη την πρώτη από-
φαση καθαίρεσής του και στημένη τη δεύτερη. 

Ο 37χρονος ιερέας, κατά τη διάρκεια παρα-
μονής του στη ΓΑΔΑ, έλεγε κάποιες ακατάλη-
πτες φράσεις χωρίς ειρμό και για τον λόγο αυ-
τό αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Δρομο-
καΐτειο, όπου εκεί κρίθηκε αναγκαίος ο εγκλει-
σμός του για περαιτέρω ψυχιατρική εξέταση. 

Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος του 37χρο-
νου τόνισε ότι ο πρώην ιερέας χρήζει ψυχια-
τρικής φροντίδας και ο ίδιος θα ζητήσει ψυχι-
ατρική πραγματογνωμοσύνη από την εισαγ-
γελική Αρχή. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι ο δρά-
στης της ανατριχιαστικής επίθεσης εναντίον 
των μητροπολιτών είχε προαναγγείλει από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, αν τον αδική-
σουν με την απόφαση, δεν θα μείνει στα λό-
για. Ανέφερε, δε, ότι μετά από αυτό θα έπρε-
πε να ληφθεί ιδιαίτερη μνεία.

Την ίδια στιγμή, τα θύματα στις καταθέσεις 
τους περιγράφουν πως, την ώρα της ανακοί-
νωσης της απόφασης, ο ιερέας έβγαλε από την 
τσάντα του δύο μεγάλα μπουκάλια και τους ρά-
ντισε από απόσταση κάποιων μέτρων. Το καυ-
στικό υγρό φέρεται να το είχε αγοράσει από 
το διαδίκτυο. Οι μητροπολίτες άρχισαν να αι-
σθάνονται κάψιμο στο δέρμα, με αποτέλεσμα 
να πετάξουν τον ρουχισμό και τα άμφιά τους. 

Επτά άτομα οδηγήθηκαν στο «Γενικό Νοσο-
κομείο Γ. Γεννηματάς» και στο ΚΑΤ για την πα-
ροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια οι έξι 
εξ αυτών πήραν εξιτήριο. Για περαιτέρω νο-
σηλεία παρέμεινε στην Κλινική Πλαστικής Χει-
ρουργικής και Εγκαυμάτων του ΚΑΤ ο αρχι-
μανδρίτης-γραμματέας Συνοδικού, ο οποίος 
έφερε σοβαρότερο έγκαυμα δέρματος τρα-
χήλου και οπισθοωτιαίας χώρας. Οι μητροπο-
λίτες Γουμενίσσης, Κηφισίας, Δρυινουπόλεως-
Κονίτσης και Κασσανδρείας, που διακομίστη-
καν αρχικά με ΕΚΑΒ στο Λαϊκό Νοσοκομείο και 

στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», 
εξετάστηκαν αρχικά από την Πανεπιστημιακή 
Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου και 
βρέθηκαν να έχουν ήπια βλάβη του κερατο-
ειδούς για την οποία έλαβαν τη δέουσα αγω-
γή, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομεί-
ου. Μετέπειτα εκτιμήθηκαν από πλαστικό χει-
ρουργό και βρέθηκαν να έχουν περιορισμένα 
εγκαύματα στο πρόσωπο και στα άνω άκρα, 
για τα οποία έλαβαν την κατάλληλη αγωγή. Για 

τον μητροπολίτη Κηφισίας κρίθηκε απαραίτη-
τη η επανεξέτασή του. Πιο ελαφρά τραυματί-
στηκαν από την επίθεση οι μητροπολίτες Γλυ-
φάδας, Αρτης και Ζακύνθου. 

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα στις σε-
λίδες κοινωνικής δικτύωσης του 37χρονου ιε-
ρέα, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ενεργός, ενώ οι 
πληροφορίες δείχνουν ότι κατά τις τελευταίες 
περιηγήσεις του στο διαδίκτυο φαίνεται να εί-
χε προμηθευτεί το καυστικό υγρό. 

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ της καταστροφής που έσπειρε ο δράστης. Το καυστικό υγρό τρύπησε τα άμφια 
των μητροπολιτών και προκάλεσε ζημιές στα έδρανα της αίθουσας 
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