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� ᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (31η Ἰουλίου)

῾Ο Ἅγιος Ρῶσος Νεομάρτυς

Βενιαμὶν Μητροπολίτης Πετρουπόλεως*

Ο
 ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ Μητροπολίτης Βενιαμὶν
(Καζάνσκυ) γεννήθηκε τὴν 17η

Ἀπριλίου 1873 καὶ ἦταν γυιὸς ῾Ιερέως
ἑνὸς χωρίου τῆς βορείου ᾿Επαρχίας τοῦ
᾿Ολονέτς. Κατὰ τὸ ̔́Αγιο Βάπτισμα ἔλαβε
τὸ ὄνομα Βασίλειος.

᾿Εσπούδασε στὴν Θεολογικὴ ̓Ακαδημία
τῆς Πετρουπόλεως καὶ τὸ 1897, ὅταν
ἐτελείωσε τὶς σπουδές του, ἦταν ἤδη
῾Ιερομόναχος μὲ τὸ ὄνομα Βενιαμίν.

῾Υπηρέτησε στὰ διάφορα Θεολογικὰ
Σεμινάρια τῆς Ρωσίας, ἔλαβε τὸ ὀφφί-
κιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τὸ 1902 καὶ τὸ 1905 διωρίσθη Πρύτανις τοῦ
Θεολογικοῦ Σεμιναρίου τῆς Πετρουπόλεως.

Τὴν 24η ̓ Ιανουαρίου 1910 ἐχειροτονήθη ̓ Επίσκοπος Γδώβ, ὡς βοηθὸς
στὴν Μητρόπολι τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, ὁ δὲ πιστὸς λαὸς
ἀγαποῦσε καὶ ἐσέβετο τὸν ᾿Επίσκοπο Βενιαμὶν ὑπερβολικά, γιὰ τὴν
ἁπλότητα, τὴν αὐταπάρνησι, τὴν φιλανθρωπία καὶ τὴν ἑτοιμότητά
του νὰ βοηθήση ὁποιονδήποτε στὶς ἀνάγκες του.

Κατὰ τὸ θέρος τοῦ 1917, ἐξελέγη Μητροπολίτης  Πετρουπόλεως
μὲ ψήφισμα Κλήρου καὶ Λαοῦ τῆς πόλεως. ᾿Εξακολουθοῦσε νὰ εἶναι
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πολὺ ἀγαπητός, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἀπὸ τοὺς ἐργάτες,
γιὰ τὰ ἐξαιρετικὰ ποιμαντικά του χαρίσματα.

Κατὰ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1917, διέμενε στὴν Μόσχα
ὡς μέλος τῆς Παρρωσικῆς Συνόδου. Τότε, ὁ κόκκινος
στρατός, προτοῦ καταλάβη τὸ Κρεμλῖνο, ἐβομβάρδισε
τὰ κτίρια καὶ μία βόμβα ἔπεσε στὸ κελλί τοῦ Μητρο-
πολίτου· μὲ θαῦμα ἔμεινε ζωντανός.

῞Οταν τὸν Μάρτιο τοῦ 1922 ἄρχισε στὴν Πετρούπολι ἡ ἀπαλ-
λοτρίωσις τῶν ἐκκλησιαστικῶν θησαυρῶν-ἀφιερωμάτων, ὁ Μητρο-
πολίτης Βενιαμὶν προσπάθησε νὰ ἀποφευχθῆ ἡ αἱματοχυσία, ἡ ὁποία
σημειώθηκε ἀλλοῦ ἐξ αἰτίας τῆς ἁρπαγῆς τῶν τιμαλφῶν. ῎Ετσι,
ἐξέδωκε μία σχετικὴ ̓ Εγκύκλιο καὶ ἐπεδίωξε νὰ παραδοθοῦν ἑκουσίως
τὰ πολύτιμα ἀντικείμενα μὲ τὴν ἐπίβλεψι τῆς ᾿Εκκλησίας, ὥστε νὰ
γίνη ἡ πρέπουσα καὶ δικαία διάθεσις.

Οἱ πολιτικὲς Ἀρχὲς στὴν Μόσχα δυσαρεστήθηκαν, διότι ἁπλού-
στατα ἤθελαν πόλεμο καὶ ὄχι συνεργασία, ἡ ὁποία μάλιστα θὰ ὕψωνε
τὸ κῦρος τοῦ Κλήρου στὴν συνείδησι τοῦ Λαοῦ. ̓ Εδόθη λοιπὸν διαταγὴ
στὶς Ἀρχὲς τῆς Πετρουπόλεως νὰ ἁρπάξουν τοὺς θησαυροὺς μὲ
τὸν συνηθισμένο τρόπο.

Τὴν 24η Μαρτίου 1922, οἱ ἐφημερίδες τῆς Πετρουπόλεως ἐδημο-
σίευσαν μία Δήλωσι δώδεκα Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι μελλοντικῶς θὰ
ἦσαν οἱ στῦλοι τῆς «Ζώσης ̓ Εκκλησίας», μὲ τὴν ὁποία κατηγοροῦσαν
τὸν Κλῆρο ὡς ἀντι-επαναστατικὸν καὶ ἀπαιτοῦσαν τὴν ἄμεση
διαρπαγὴ τῶν τιμαλφῶν. Συνεχίστηκε ἡ ἁρπαγὴ καὶ ὡλοκληρώθηκε
χωρὶς νὰ σημειωθοῦν αἱματοχυσίες, λόγῳ κυρίως τῆς μεσιτείας τοῦ
Μητροπολίτου Βενιαμὶν στὸν λαό.

Κατὰ τὸν Μάϊο τοῦ 1922, ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Τύχων
περιωρίσθηκε στὴν Μονὴ Ντονσκόϊ τῆς Μόσχας, ὡς κατηγορούμενος
ἐν σχέσει μὲ τὴν ἀπαλλοτρίωσι τῶν ἐκκλησιαστικῶν θησαυρῶν.

῾Ο Πατριάρχης, κατὰ τὴν δύσκολη στιγμὴ αὐτή, παρέδωσε τὴν
διοίκησι τῆς ̓ Εκκλησίας στὸν Μητροπολίτη Γιαροσλαβίας ̓Αγαθάγγελο,
ἀλλὰ οἱ Κομμουνιστικὲς Ἀρχὲς δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ἔλευσί του στὴν
Μόσχα, πρὸς ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων του.

Τότε, ἡ γνωστὴ ὁμάδα πρωθιερέων τῆς σχισματικῆς «Ζώσης
᾿Εκκλησίας», μὲ τὴν εὐλογίαν δῆθεν τοῦ Πατριάρχου, ὠργάνωσαν
τὴν λεγομένη «Ἀνωτάτην ᾿Εκκλησιαστικὴν Διοίκησιν».

῾Η «Διοίκησις» αὐτὴ ἔγινε ὄργανο τῶν Κομμουνιστικῶν Ἀρχῶν,
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προκειμένου νὰ δημιουργηθοῦν σχίσματα καὶ ταραχὲς στὴν ἐσωτερικὴ
ζωὴ τῆς Ρωσικῆς ᾿Εκκλησίας.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ Μαΐου, δύο ἀνώτεροι Κληρικοί τῆς «Ζώσης ᾿Εκκλη-
σίας», ὁ Βεντένσκυ καὶ ὁ Μποργιάρσκυ, παρουσιάσθηκαν στὸν Μη-
τροπολίτη Βενιαμὶν ὡς ἀρχηγοὶ τῆς ᾿Επαρχίας Πετρουπόλεως,
διατεταγμένοι πρὸς τοῦτο ἀπὸ τὴν « Ἀνωτάτη ᾿Εκκλησιαστικὴ
Διοίκησι» τῆς Μόσχας.

῾Ο Μητροπολίτης Βενιαμὶν ἀντελήφθη
ἀμέσως τὴν οὐσία καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς
«Διοικήσεως», ἡ ὁποία προσπάθησε νὰ
σφετερισθῆ τὴν διοίκησι τῆς ᾿Εκκλησίας κατὰ
τὴν διάρκειαν τῆς φυλακίσεως τοῦ Πατριάρ-
χου.

Τὴν 15η Μαΐου 1922, ὁ Μητροπολίτης
ἐξέδωσε ᾿Εγκύκλιον, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε
σὲ ὅλες τὶς σοβιετικὲς ἐφημερίδες. Μὲ αὐτὴν
ἀφώρισε τοὺς δύο Κληρικοὺς καὶ ἀρνήθηκε
νὰ ἀναγνωρίση τὴν «Διοίκησι» ὡς κανονική,
ἐδήλωσε δέ, ὅτι ὅσοι κοινωνοῦν μὲ τὴν
« Ἀνωτάτη ᾿Εκκλησιαστικὴ Διοίκησι» εἶναι
σχισματικοὶ καὶ ἀκοινώνητοι.

Τὴν ἑπομένη, ὁ Βεντένσκυ πρότεινε στὸν Μητροπολίτη νὰ διαλέξη
μεταξὺ τῶν δύο: ἢ νὰ ἀνακαλέση τὴν ̓ Εγκύκλιο ἢ νὰ δικασθῆ σχετικὰ
μὲ τὴν ἁρπαγὴ τῶν θησαυρῶν.

῾Ο Μητροπολίτης ἀρνήθηκε νὰ ὑποχωρήση, ἂν καὶ ἐγνώριζε ὅτι
τοῦτο θὰ ἐστοίχιζε τὴν ζωήν του. ̓Αμέσως συνελήφθη καὶ ἐφυλακίσθη.

Τότε, ὁ βοηθὸς ̓ Επίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου, ὁ μετέπειτα πατρι-
άρχης ̓Αλέξιος (Σημάνσκυ), ἀφοῦ ἀνεγνώρισε τὴν «Ἀνωτάτη ̓ Εκκλη-
σιαστικὴ Διοίκησι», ἀνεκάλεσε τὴν ̓ Εγκύκλιο τοῦ φυλακισμένου Βενια-
μὶν καὶ ἔτσι προσεχώρησε στὸ Σχίσμα τῆς «Ζώσης ᾿Εκκλησίας»,
στὴν ὁποία ἀργότερα, κατὰ τὸν ᾿Ιούλιο τοῦ 1922, δυστυχῶς
προσεχώρησαν τριάκοντα ἑπτὰ (37) ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα τριῶν
(73) Ἀρχιερέων τῆς Ρωσικῆς ᾿Εκκλησίας· οἱ ὑπόλοιποι τριάκοντα ἕξι
(36) παρέμειναν πιστοὶ στὸν φυλακισμένο Πατριάρχη Τύχωνα.

Τὴν 29η Μαΐου 1922 ἄρχισε ἡ δίκη τοῦ Μητροπολίτου Βενιαμὶν
στὴν Πετρούπολι. Πλῆθος πιστῶν παρέμενε ἐκτὸς τοῦ κτιρίου τοῦ
Δικαστηρίου. Μόλις ἔφεραν ἀπὸ τὴν φυλακὴ τὸν Μητροπολίτη, ὅλοι

῾Ο Πατριάρχης Τύχων καὶ

ὁ Μητροπολίτης Βενιαμίν.
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γονυπετεῖς ἔψαλαν: «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου...», ὁ δὲ Μητρο-
πολίτης ἐδάκρυσε καὶ τοὺς εὐλόγησε.

῞Οταν ὁ Βεντένσκυ ἐπλησίασε καὶ ἔβαλε μετάνοια, ὁ Μητροπολίτης
ἤρεμα τοῦ εἶπε: «Πάτερ ̓Αλέξανδρε, δὲν εἴμεθα στὸν κῆπο τῆς Γεθση-
μανῆ» καὶ δὲν τοῦ ἔδωσε τὴν εὐλογία του.

Τὴν ὑπεράσπισι τοῦ
Μητροπολίτου καὶ τῶν
86 κατηγορουμένων
ἀνέλαβε ὁ ἐπιφανὴς
ἑβραῖος δικηγόρος Γούρε-
βιτς, ὁ ὁποῖος ἄρχισε
τὴν ὁμιλία του ἐνώπιον
τοῦ Δικαστηρίου μὲ τὰ ἑξῆς λόγια:

«...῾Ο ρωσικὸς Κλῆρος εἶναι σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ ὁστοῦν ἐκ
τῶν ὁστέων τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ. ῾Ο [κατήγορος] Κράσικωφ δὲν εἶπε
οὔτε μία λέξι γιὰ τὴν τεράστια προσφορὰ τοῦ Κλήρου στὸν τομέα
τῆς μορφώσεως τοῦ λαοῦ, ὅτι ὁ Κλῆρος μὲ αὐταπάρνησι ὑπηρετοῦσε
τὸ ἔργο τῆς μορφώσεως. Στὶς ἡμέρες τῆς ὑποθέσεως τοῦ [ἑβραίου]
Μπέηλη μάλιστα ὁ Κλῆρος ἦταν ἀντίθετος πρὸς τὴν κατηγορία
ἐναντίον του. Οἱ εἰδικοί, δηλαδὴ ὁ Πρεσβύτερος Ἀ. Γλαγόλεφ καὶ οἱ
Καθηγηταὶ τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Κιέβου, ἀπέρριψαν ἀπο-
φασιστικὰ [τὴν συκοφαντία], ὅτι δῆθεν οἱ ῾Εβραῖοι χρησιμοποιοῦν
αἷμα Χριστιανῶν. ̓ Εγώ, ἕνας ̔ Εβραῖος, εἶμαι εὐχαριστημένος καὶ ὑπερή-
φανος νὰ μαρτυρήσω, ὅτι οἱ ῾Εβραῖοι ὅλου τοῦ κόσμου σέβονται
πολὺ τὸν Κλῆρο τῆς Ρωσίας καὶ πάντοτε θὰ εἶναι εὐγνώμονες γιὰ
τὴν θέσι, τὴν ὁποία ἔλαβε ὁ Κλῆρος τῆς Ρωσίας στὶς ἡμέρες τοῦ
Μπέηλη».

῾Η δίκη τοῦ Μητροπολίτου, πράγματι παρωδία δίκης, διήρκεσε
δύο ἑβδομάδες. ̔ Οποιοσδήποτε μάρτυς δὲν κατηγοροῦσε τὸν Μητρο-
πολίτη, μετεφέρετο ἀμέσως στοὺς κατηγορουμένους.

῾Ο Μητροπολίτης, κατὰ τὴν ἀπολογία του, συνεχῶς ἠρνεῖτο νὰ
ἀποδώση εὐθύνη καὶ ἐνοχὴ σὲ ἄλλους, τοὺς ὁποίους μάλιστα
ὑπεράσπιζε. Τὸ ὕφος του προξένησε βαθειὰ ἐντύπωσι ἀκόμη καὶ
στοὺς ἀθέους ἐχθρούς του.

῞Οταν ἐτελείωσε ὁ Μητροπολίτης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου,
μὲ ἀσυνήθιστο ὕφος συμπαθείας, εἶπε: «᾿Εσεῖς μιλήσατε ὅλο γιὰ τοὺς

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν δίκη

τοῦ Μητροπολίτου Βενιαμὶν καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
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ἄλλους. Τὸ Δικαστήριο θέλει νὰ μάθη τί ἔχετε νὰ πῆτε ὑπὲρ τοῦ
ἑαυτοῦ Σας».

῾Ο Μητροπολίτης μὲ ἀπορία ἀπάντησε: «῾Υπὲρ τοῦ ἑαυτοῦ μου;
Τί μπορῶ νὰ πῶ γιὰ τὸν ἑαυτό μου; Μόνο τοῦτο. Δὲν γνωρίζω τί
θά ἀποφασίσετε γιὰ μένα —ζωὴ ἣ θάνατο— ὅμως, ὁποιαδήποτε καὶ
ἂν εἶναι ἡ ἀπόφασίς σας, μὲ σεβασμὸ θὰ ὑψώσω τὰ μάτια μου
στὸν Θεό, θὰ κάνω τὸν σταυρό μου καὶ θὰ ἀναφωνήσω: ῾῾Δόξα Σοι,
Κύριε Θεέ μου, πάντων ἕνεκεν! ᾿᾿».

Τὴν 5η ᾿Ιουλίου ἐλήφθη ἡ τελικὴ ἀπόφασις: ῾Ο Μητροπολίτης καὶ
ἐννέα ἀκόμη κατηγορούμενοι, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, κατεδικάσθησαν
εἰς θάνατον.

Ἀκολούθησε ἔφεσις στὴν Ἀνωτάτη ᾿Επιτροπὴ τῆς Κυβερνήσεως
στὴν Μόσχα, ἡ ὁποία τελικὰ ἄλλαξε τὴν ποινή· ἀπεφάσισε τὴν
ἐκτέλεσι μόνο τεσσάρων: τοῦ Μητροπολίτου Βενιαμίν, τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου Σεργίου καὶ δύο λαϊκῶν, τοῦ Γεωργίου Νοβίτσκυ καὶ τοῦ ̓ Ιωάννου
Κοβσαρώφ.

Ἂν καὶ ὁ Βενιαμὶν ἦταν ἐντελῶς ἀπομονωμένος, οἱ ἀρχὲς τῆς
φυλακῆς ἀναγκάσθηκαν νὰ ὑποβάλουν τὰ παράπονά τους στὶς
ἀνώτερες Ἀρχές, διότι μὲ τὴν «συμπεριφορά» του ὁ φυλακισμένος
καὶ καταδικασμένος Μητροπολίτης «ἔβλαπτε τὸ προσωπικὸ τῆς φυλα-
κῆς»!...

᾿Ολίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσί του, ὁ Μητροπολίτης ἔγραψε
σὲ μία ἐπιστολή:

«Εἶμαι χαρούμενος καὶ ἤρεμος
ὅπως πάντοτε· ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ζωή
μας, τὸ φῶς καὶ ἡ ἀνάπαυσις. Σὺν
Αὐτῷ πάντοτε καὶ παντοῦ εἶναι
καλά. Γιὰ τὴν μοῖρα τῆς ᾿Εκκλησίας
τοῦ Θεοῦ δὲν φοβοῦμαι. Χρειάζεται
περισσότερο πίστις· ἐμεῖς οἱ ποιμένες
πρέπει νὰ ἔχουμε περισσότερο πίστι.
Νὰ λησμονήσουμε τὴν ἐλπίδα στὸν
ἑαυτό μας, μόρφωσι καὶ δυνάμεις καὶ
νὰ δώσουμε χῶρο στὴν Χάρι τοῦ
Θεοῦ... Νῦν καιρὸς κρίσεως... ᾿Εμεῖς
λοιπὸν οἱ Χριστιανοί, μάλιστα οἱ
κληρικοί, νὰ μὴ δείξουμε τέτοια
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ἀνδρεία ἄχρι θανάτου, ἄν ὑπάρχη ἔστω ἐλάχιστη πίστι

στὸν Χριστό, στὴν ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος; !» .

Τὴν Δευτέρα, 1η Αὐγούστου 1922, τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἔφεραν
δέματα γιὰ τοὺς φυλακισμένους, ἔλαβαν τὴν ἀπάντησι, ὅτι αὐτοὶ
εἶχαν μεταφερθῆ στὴν Μόσχα. Κατάλαβαν ἀμέσως ὅτι εἶχαν
ἐκτελεσθῆ.

῞Οπως ἀπεδείχθη ἐν συνεχείᾳ, εἶχαν μεταφέρει τοὺς τέσσερις
μελλοθανάτους, ξυρισμένους καὶ ντυμένους μὲ πτωχὴ λαϊκὴ περιβολή,
στὸν σιδηρόδρομο ἐκτὸς τῆς πόλεως, κατὰ τὴν νύκτα τῆς 30ῆς
᾿Ιουλίου. Πλησίον τοῦ σταθμοῦ Πορόχοβυ ἐτουφέκισαν αὐτούς.

῾Ο τόπος τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, Βενιαμὶν
Μητροπολίτου, ̓Αρχιμανδρίτου Σεργίου, Γεωργίου καὶ ̓ Ιωάννου, παρα-
μένει μέχρι σήμερα ἄγνωστος.
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