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φύγει ο άνθρωπος αυτός που με τις πράξεις του είχε αναστατώσει τους πά-
ντες», λέει ο Σπ. Κωτσιαντής, ο οποίος δεν κρύβει τα λόγια του. 

Σοβαρές καταγγελίες
Η πρόσφατη σοκαριστική ενέργεια του πρώην ιερέα να «λούσει» με καυστι-
κό υγρό τα μέλη του εκκλησιαστικού δικαστηρίου και άλλους παρευρισκό-
μενους σε αυτό δεν προκαλεί εντύπωση στον πρόεδρο της κοινότητας Αγί-
ας Βαρβάρας. «Από την πρώτη στιγμή έδειξε ποιος είναι. Εβρισκε ηλικιωμέ-
νους στο χωριό και τους ξεγελούσε για να τους αποσπάσει χρήματα. Μερο-
καματιάρηδες ανθρώπους. Τους ζητούσε λεφτά για να πάρει εικόνες για την 
εκκλησία και για άλλες αγορές. Τους έλεγε ότι χρειάζεται να μπουν κάγκελα 
στην εκκλησία. Τα κάγκελα κόστιζαν 2.000 ευρώ, αυτός χρέωνε 3.000 ευ-
ρώ - και πολλά άλλα. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μας άρε-
σαν κάποιες κινήσεις», δηλώνει ο Σπ. Κωτσιαντής αναφερόμενος στη δρά-
ση του πρώην ιερέα. Παράλληλα, προσθέτει πως η κοινότητα με έξοδά της 
είχε προχωρήσει στην κατασκευή ενός σπιτιού δίπλα στον ναό προκειμένου 
να φιλοξενήσει τον νεαρό τότε παπά, ο οποίος καταγόταν από το Φλάμπου-
ρο Σερρών. «Είπαμε να τον στηρίξουμε ως νέο παπά. Ολο το χωριό βοήθη-
σε, επιπλώσαμε το σπίτι, τον καλοδεχτήκαμε, αλλά η χαρά μας δεν κράτη-
σε για πολύ», σχολιάζει. 

Η σταγόνα, όμως, που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν οι κάτοικοι της Αγίας 
Βαρβάρας έγιναν μάρτυρες ύποπτων κινήσεων έξω από το σπίτι του ιερέα. 
«Βλέπαμε, ακόμα και τα ξημερώματα, κινήσεις ύποπτων ατόμων με αυτο-
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Της ΔΉΜΉΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΎ

Α
πό το 2014 ήταν γνωστά στους κατοί-
κους της Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας τα 
«έργα και οι ημέρες» του ιερέα που 

επιτέθηκε με καυστικό υγρό σε επτά μητρο-
πολίτες στη Μονή Πετράκη, κατά τη διάρκεια 
δίκης για την καθαίρεσή του. Ο πρόεδρος της 
κοινότητας, όπου ο ιερέας λειτουργούσε, Σπύ-
ρος Κωτσιαντής, περιγράφει στη Realnews το 
προφίλ του 37χρονου ιερέα, κάνοντας λόγο 
για έναν «επαγγελματία απατεώνα», ο οποίος 
στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει προ-
βλήματα ψυχικής υγείας. 

«Από το 2014 έως και το 2016 που έμεινε 
στην ενορία μας, είχαμε προχωρήσει σε επώ-
νυμες καταγγελίες τόσο προς τη Μητρόπολη 
Βεροίας όσο και προς την Ασφάλεια. Την περί-
οδο εκείνη, είχαμε παραδώσει έναν ολόκληρο 
φάκελο στον μητροπολίτη. Θέλαμε ηρεμία στο 
χωριό μας και ψάχναμε να βρούμε τρόπο να 

κίνητα από τον Δενδροπόταμο. Είχαμε δώσει 
τους αριθμούς των πινακίδων κυκλοφορίας 
στην Ασφάλεια. Καταλάβαμε ότι κάτι γινόταν 
με ναρκωτικά. Ευτυχώς, όμως, δεν είχε δοσολη-
ψίες με συγχωριανούς. Αυτό θα το ξέραμε…». 

Για τη δράση του 37χρονου ιερέα είχε ενημε-
ρωθεί εκτός από τη Μητρόπολη Βεροίας και η 
Αστυνομία. «Η Μητρόπολη ήθελε να κλείσει η 
υπόθεση και να λυθεί το πρόβλημα. Μαζέψα-
με στοιχεία, πήγαμε στην Ασφάλεια Βέροιας, 
τον καταγγείλαμε για διακίνηση ναρκωτικών 
και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Τον παρα-
κολουθούσαν και τον έπιασαν με ένα γραμμά-
ριο κοκαΐνης. Τον πήγαν στο Δρομοκαΐτειο, αλ-
λά δεν είναι τρελός. Είναι επαγγελματίας απα-
τεώνας, απλώς είχαμε την ατυχία σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα αυτά τα πρωτάκουστα συμβά-
ντα να γίνουν στο χωριό μας. Αλλά κάποιος θα 
τον ξεσκέπαζε κάποια στιγμή», τονίζει ο κοινο-
τάρχης της Αγίας Βαρβάρας.  

Σύμφωνα με άλλους κατοίκους του χωριού, ο 
ιερέας συνήθιζε να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη 
πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. 
«Συχνά το βράδυ κατέβαινε στη Θεσσαλονί-
κη και ποιος ξέρει τι έκανε. Ηταν κοντοκουρε-
μένος, νεαρός, δεν έμοιαζε με ιερέα. Μπορεί 
να κυκλοφορούσε εκεί ως πολίτης», αναφέρει 
κάτοικος της Αγίας Βαρβάρας, ενώ οι καταγ-
γελίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. «Οταν 
φτάνει στο σημείο ο διάδοχός του ιερέας να 
φοβάται να γυρίσει στο χωριό γιατί ήξερε ότι 
δικαζόταν, τι άλλο να πει κανείς. Μάθαμε, μά-
λιστα, ότι του έστειλε απειλητικό μήνυμα μέσα 
από τη ΓΑΔΑ θεωρώντας τον εφημέριο υπεύ-
θυνο που έφυγε από την περιοχή μας», προ-
σθέτει ο κοινοτάρχης. 

Η μητρόπολη
Με δήλωσή του στην «R», ο μητροπολίτης Βε-
ροίας, κ. Παντελεήμων, διευκρινίζει ότι «υπήρ-
χαν διάφορες καταγγελίες στη μητρόπολη εις 
βάρος του ιερέα για οικονομικά θέματα, τα 
οποία και λάβαμε υπόψη και τον θέσαμε σε 
αργία. Σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά ήταν θέ-
μα της Ασφάλειας. Αυτή ερεύνησε την υπόθε-
ση και τον συνέλαβε. Εμείς στη συνέχεια μά-
θαμε από την Αστυνομία και τον εισαγγελέα 
σε ποια παραπτώματα υπέπεσε το συγκεκρι-
μένο πρόσωπο. Ξέραμε για οικονομικές ατα-

Εγκληματικότητα, μια κοινωνική «νόσος»   
ΓΛΥΚΆ ΝΕΡΆ. Οργανωμένο έγκλημα και μαφιόζικες 
εκτελέσεις. Βιτριόλι κατά μητροπολιτών από ιερέα. 
Αλλος ιερέας εμπλεκόμενος σε πορνογραφία 
ανηλίκων. Αστυνομικός που ήταν ληστής. Βιασμοί στα 
Πετράλωνα και στο κέντρο της Αθήνας. Με μια λέξη: 
Εγκληματικότητα. Ωστόσο η «συζήτηση», στριμωγμένη 
στις μυλόπετρες της μικροκομματικής, μικροπολιτικής, 
επικοινωνιακής αντιπαράθεσης, είναι ανάξια της 
σημασίας του προβλήματος.
 Αν υπήρχε στοιχειώδες αίσθημα ευθύνης, αντί της 
κοκορομαχίας οι ταγοί μας θα επέλεγαν να φωτιστούν 
και συνακόλουθα να αντιμετωπιστούν τα αίτια της 
εγκληματικότητας. Θα τοποθετούνταν γύρω από τις 
εγκληματογόνες παραμέτρους του προβλήματος. 
Και τέτοιες, όπως γνωρίζει κι ο πρωτοετής φοιτητής 
Εγκληματολογίας, είναι κατ’ αρχάς οι κοινωνικές αιτίες 
που αφενός λειτουργούν ως δεξαμενή στρατολόγησης 
για το έγκλημα, αφετέρου καθιστούν τη ζωή τόσο 
«φτηνή», ώστε κάποιος να σκοτώνει ακόμα και για 50 ή 
100 ευρώ, ή το μυαλό του, εκπαιδευμένο σε συνθήκες 

κοινωνικής ζούγκλας, να θεωρεί τη «θολούρα» του 
σαν επαρκή «εξήγηση» για την αφαίρεση μιας ζωής.    
Κοινωνικός αποκλεισμός τεράστιων κοινωνικών 
μαζών, φτώχεια, ανεργία (όταν σε μια χώρα πετάγονται 
στο περιθώριο 1 εκατομμύριο νέοι άνεργοι, τότε 
-τονίζουν οι εγκληματολόγοι- εκείνο που μαθηματικά 
αναμένεται είναι η αντανάκλαση του φαινομένου 
στην εγκληματικότητα), αλλοτρίωση, φιλοτομαρισμός, 
επί πτωμάτων ανταγωνισμός, εκφασισμός, μαύρο 
χρήμα. Να μερικές από τις αιτίες απομείωσης της αξίας 
της ανθρώπινης ζωής. Οι υπηρέτες του συστήματος, 
όμως, που αναπαράγει αυτά τα αίτια, επιλέγουν να τα 
αποσιωπούν εξαντλώντας την αντιδικία τους στον αριθμό 
των αστυνομικών ή στην αυστηροποίηση των ποινών.
 Το ατελέσφορο αυτής της προσέγγισης πιστοποιείται από 
ένα και μόνο στοιχείο: στις ΗΠΑ υπάρχει η μεγαλύτερη 
αναλογία αστυνομικών ανά πληθυσμό στον κόσμο (8 
αστυνομικοί ανά 1.000 πολίτες). Υπάρχει η ειδεχθέστερη 
των ποινών, η θανατική ποινή. Αλλά αυτό δεν έριξε τις 
ΗΠΑ από την κορυφή της εγκληματικότητας. 
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η άποψη

«Δεν είναι 
τρελός, είναι 
επαγγελματίας 
απατεώνας»
Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη δράση του 
πρώην ιερέα που έριξε καυστικό υγρό σε επτά 
μητροπολίτες. «Είχε δείξει ποιος είναι», λέει 
στην «R» ο πρόεδρος της κοινότητας όπου 
λειτουργούσε ο 37χρονος δράστης


