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Οαρχιεπίσκοπος της Λιόν, ο πλέον υψηλόβαθμος Ρωμαιοκαθολικός ιερωμένος που εμπλέκεται σε
σκάνδαλο παιδεραστίας στη Γαλλία, διαβεβαίωσε σήμερα ότι ουδέποτε προσπάθησε να
συγκαλύψει σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων με δράστες ιερείς και ότι δεν είναι ένοχος για όσα
του καταλογίζουν.
Οκαρδινάλιος Φιλίπ Μπαρμπαρέν, ο οποίος δικάζεται μαζί με πέντε άλλα στελέχη της επισκοπής,
κατηγορείται ότι αποσιώπησε τη σεξουαλική κακοποίηση αγοριών από τον ιερέα Μπερνάρ Πρεϊνά,
τις δεκαετίες του 1980 και '90.
ΟΠρεϊνά παραδέχεται τις πράξεις του –σύμφωνα με όσα δηλώνει ο δικηγόρος του– και πρόκειται
να δικαστεί αργότερα εντός του έτους.
"Ουδέποτεεπιδίωξα να κρύψω ή να συγκαλύψω τα γεγονότα. Είμαι ευγνώμων που παρενέβη η
δικαιοσύνη σε αυτήν την υπόθεση αλλά δεν νομίζω ότι ήμουν εγώ αρμόδιος να κάνω καταγγελία,
ειδικά αφότου είπαν στο θύμα ότι ήταν πλέον πολύ αργά για να αναληφθεί δράση", είπε ο
Μπαρμπαρέν κατά την πρώτη ημέρα της δίκης του, στη Λιόν. "Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα
είμαι ένοχος", πρόσθεσε.
ΟΜπαρμπαρέν, που ανέλαβε αρχιεπίσκοπος της Λιόν το 2002, επισκέφθηκε την ίδια χρονιά τον
Πρεϊνά στην ενορία του όμως υποστηρίζει ότι δεν είχε προηγουμένως ελέγξει τον φάκελο του
ιερέα, όπου υπήρχαν επιστολές γονέων που τον κατήγγειλαν για σεξουαλική κακοποίηση. Αφού
ενημερώθηκε επισήμως για τη δράση του Πρεϊνά, το 2014, ισχυρίζεται ότι ο ίδιος έπεισε ένα από
τα φερόμενα θύματα, τον Αλεξάντρ Εζέζ, να γράψει ένα γράμμα όπου περιέγραφε τα γεγονότα.
Στη συνέχεια προώθησε την επιστολή αυτή στους ιεραρχικά ανωτέρους του στο Βατικανό.
ΟΜπαρμπαρέν απομάκρυνε τον ιερέα από τη θέση του το 2015, έξι μήνες αφότου πήρε τη σχετική
εντολή από το Βατικανό. "Έγινε για να αποφευχθεί το δημόσιο σκάνδαλο, όπως είχε προτείνει η
Ρώμη", δήλωσε στο δικαστήριο.
Οπάπας Φραγκίσκος, που έχει επικριθεί για τον τρόπο που η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
χειρίστηκε τα σκάνδαλα αυτά, συναντήθηκε με τον Μπαρμπαρέν στις αρχές του 2016 και

αργότερα δήλωσε στην καθολική εφημερίδα La Croix ότι δεν θα είχε νόημα να παραιτηθεί ο
αρχιεπίσκοπος πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης.
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