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Σοβαρές καταγγελίες για ιερέα που φέρεται 
να έχει μετατρέψει εκκλησία σε επιχείρηση

Το ποτήρι ξεχείλισε στις αρχές της εβδο-
μάδας, όταν ο εν λόγω ιερέας απείλησε με 
επιστολή μέσω δικηγόρου τον ιδιοκτήτη 
γραφείου κηδειών Σπύρο Χαραλάμπους. 
Είναι τέτοια η αναλγησία του κατ’ όνομα 
ιερέα που καθώς νομίζει ότι τρέχει προ-
σωπική επιχείρηση, αρνήθηκε να κάνει 
στην εκκλησία κηδείες του γραφείου κη-
δειών του Σπύρου Χαραλάμπους, προκα-
λώντας ανείπωτο πόνο σε οικογένεια που 
είχε χάσει το αγαπημένο της πρόσωπο και 
υποχρεώνοντας την να βρει άλλη εκκλη-
σία για την τέλεση της νεκρώσιμης ακο-
λουθίας. 
Ο ιερέας που η συμπεριφορά του δείχνει 
ότι βλέπει τον ανθρώπινο πόνο σαν εμπο-
ρεύσιμο αγαθό, με συκοφαντικές και ψευ-
δείς κατηγορίες, ξεκίνησε μια προσπάθεια 
οικονομικής και ηθικής εξόντωσης του 
Σπύρου Χαραλάμπους και των εργαζόμε-
νων στην επιχείρηση του και επέδειξε τη 
απόλυτη περιφρόνηση στην Αρχιεπισκο-
πή Αυστραλίας και τους επικεφαλής της 
παίρνοντας αποφάσεις για ένα ιερό ναό 
σαν να είναι το προσωπικό του μαγαζάκι.
Τα ερωτήματα που θέτουν πιστοί που 
για οποιοδήποτε λόγο έχουν βρεθεί στον 
Άγιο Αθανάσιο είναι αμείλικτα καθώς 
γνωρίζουν πως ότι είναι νόμιμο δεν εί-
ναι και ηθικό. Πως γίνεται να είναι το-
ποθετημένος στη μεγαλύτερη νεκρόπολη 
του Νοτίου ημισφαιρίου ο ίδιος ιερέας επί 
σειρά ετών και την ίδια στιγμή συγγενικά 
του πρόσωπα να έχουν επιχειρήσεις που 
ευνοούνται προκλητικά από τη θέση του; 

Π
λήθος ΓΡΑΠΤΩΝ και ΕΠΩΝΥ-
ΜΩΝ καταγγελιών έχει φτάσει 
στην εφημερίδα μας τις τελευ-
ταίες ημέρες με αφορμή την κατ’ 

εξακολούθηση απαράδεκτη συμπεριφορά 
και τις πρακτικές ιερέα ο οποίος αντί να 
επιτελεί το πνευματικό του έργο έχει μετα-
τρέψει τον ναό στον οποίο έχει τοποθετη-
θεί σε μπίζνα, επιβάλλοντας αληπασαλί-
δικο καθεστώς. 
Ο «Μπιζναδόρος», όπως τον χαρακτηρί-
ζουν οι πιστοί, έχει καταγγελθεί και απο-
μακρυνθεί και από άλλο ναό παλαιότερα 
λόγω της «τραμπούκικης» συμπεριφοράς 
του, αφού χειροδίκησε εναντίον πιστού, 
με αποτέλεσμα η υπόθεση να φτάσει στα 
δικαστήρια. 
Ο εν λόγω ιερέας με την  «κάπως ανορ-
θόδοξη συμπεριφορά», όπως την είχε 
χαρακτηρίσει ο δικαστής που εξέτασε 
την υπόθεση το 2008, αντί να τιμωρηθεί 
έχαιρε μιας ιδιότυπης ασυλίας από τον 
Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό και τον Επίσκο-
πο Σεραφείμ και τοποθετήθηκε στον Άγιο 
Αθανάσιο τον οποίο σύμφωνα με μεγάλο 
αριθμό πιστών έχει μετατρέψει σε προσω-
πικό βιλαέτι.
Την ίδια στιγμή που οι νέοι ιερείς προ-
σπαθούν να επιβιώσουν, να μεγαλώσουν 
τα παιδιά τους και να προσφέρουν στην 
κοινωνία, ο «μπιζναδόρος» έχει γίνει 
κράτος εν κράτει στον Άγιο Αθανάσιο και 
προσπαθεί να εκφοβίσει όλους όσους του 
ασκούν κριτική  για την συμπεριφορά του 
και για τις πρακτικές του.
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Είναι αλήθεια ή όχι ότι συγγενικά του 
πρόσωπα έχουν γραφείο κηδειών και ευ-
νοούνται από αυτόν; Είναι αλήθεια ή όχι 
ότι ο εν λόγω ιερέας, ειρωνεύτηκε χωρίς 
κανένα σεβασμό στον πόνο προσώπου 
που είχε χάσει την γυναίκα του πρόσφα-
τα, προσπαθώντας να αξιοποιήσει ένα 
ατυχές περιστατικό που οφειλόταν σε αν-
θρώπινο λάθος για να βλάψει την επιχεί-
ρηση και τους εργαζομένους του Σπύρου 
Χαραλάμπους; Είναι αλήθεια ότι έχει κατ’ 
επανάληψη συμπεριφερθεί με αγενή και 
προκλητικό τρόπο, με τρόπο που μόνο σε 
ιερέα δεν αρμόζει, σε πιστούς; Είναι αλή-
θεια ρωτάνε οι πιστοί ότι έχτισε εκκλησία 
στην Ελλάδα; Άραγε με τη γουέτζα του και 
αν ναι σε ποιον έδωσε αναφορά; Είναι 
αλήθεια ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτηματι-
κά για την ανακαίνιση που έγινε  στο ναό; 
Έχουν ελεγχθεί οι οικονομικές δοσοληψί-
ες γύρω από την ανακαίνιση; Έχουν γίνει 
όλα με διαφάνεια; 
Είναι επιτακτική ανάγκη να ενημερωθεί 
ο Αρχιεπίσκοπος, οι Επίσκοποι αλλά και 
οι πιστοί που θέτουν ερωτήματα ώστε να 
εξεταστούν οι καταγγελίες.
Δεν μπορεί ένας ιερέας να συμπεριφέρε-
ται σαν καμπόης και σαν νταής, με πλή-
ρη αδιαφάνεια. Όλα τα στοιχεία που έχει 
στη διάθεση του ο Κόσμος θα κατατεθούν 
στα αρμόδια όργανα της Αρχιεπισκοπής. 
Ήρθε η ώρα να καθαρίσει η Κόπρος του 
Αυγείου.
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Ο μπιζναδόρος ιερέας και η εκκλησία που έχτισε στην Ελλάδα… από την γουέτζα του


