
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΠΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΗΡΏΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΛΟΥΝ

Κατόττιν των είς τ ό προηγούμενον
τεύχος εκτεθέντων περί των αιματη-
ρών γεγονότων της Μάνδρας, κατά
τόν Νοέμβριον τοΰ 1927, έλάβομεν
τάς κάτωθι συμπληρωματΊκάς πληρο-
φορίας τταρά της όσιωτάτης Καθηγου-
μένης της Ίερας Μονής Είσοδείων τ ή ς
Θεοτόκου κας Ευφροσύνης ΜενδρινοΟ
τάς οποίας υπογράφουν καΐ επιζών-
τες τινές της Κωμοττόλεως της Μάν-
δρας.

«Ή Γερόντισσα Ευφροσύνη βέβαιοι τό
γεγονός και δηλοΐ τα έξης:

Ό Αείμνηστος κυρός Ματθαίος μετέ-
βη είς Μάνδραν προς έπιτέλεσιν ολονυ-
κτίου αγρυπνίας δια την έορτήν της Συ-
νάξεως των Αρχαγγέλων. 'Επι τω άκοΰ-
σματι της άφίξεώς του, σι Γνήσιοι Ό ρ -
θόδοξοι, ώς τρέφοντες μεγάλον σεβασμόν
καΐ εΰλάβειαν προς αυτόν, αθρόως προσ-
ήρχοντο και κατέκλυσαν άσφυκτικώς τόν
' Ι . Ναόν. Και ή Κοινότης των Γ.Ο.Χ.
Αθηνών λόγω τοϋ δτι έπανηγύριζεν ό
Ιερός Ναός απέστειλε τόν Ίερομόναχον
Χριστόφορον Ψαλίδαν δια νά συμπαρα-
σταθί) είς την άγρυπνίαν και νά συλλει-
τουργήσΐ] μετά τοϋ Ιερομόναχου Μα-
τθαίου.

"Ηρχισεν ή τέλεσις της Ίερας ολονυ-
κτίας μέ αμετρον ενθεον ζήλον και διά-
πυρον ένθουσιασ,μόν. Πληροιφορηθεΐσα
ταϋτα ή τοπική Αστυνομική Α ρ χ ή έστει-
λε δύναμιν χωροφυλάκων προς διάλυσιν
των πιστών και προς σύλληψιν των Ι ε -
ρέων. Περιεκΰκλωσαν τόν 'Ιερόν Ναόν
και άπήτουν νά τους παραδώσουν τους
Ιερείς και νά διαλυθούν. Οί ευσεβείς πι-
στοί ουδόλως έπτοήθησαν. "Εμειναν ακί-
νητοι και ακλόνητοι εις τάς θέσεις των.

Ό διακαίων τάς καρδίας των πόθος προς
τήρησιν τών πατρώων Παραδόσεων τους
«νεπτέρωνε, καΙ αψηφούσαν κάθε επικρε-
μάμενον κίνδυνον. Τους ενίσχυε τό ηθι-
κόν καΙ δ- ιμεγάλως υπ' αυτών έκτιμίόμενος
καΙ άγαπώμεΛ'ος Πνευματικός των Πατήρ
Ματθαίος δστις μέ τάς μελίρρυτους δι-
δαχάς του και ενθουσιώδεις λόγους του
τους έστερέωνε είς την τήρησιν τών Πα-
τρίων. Ήσαν έτοιμοι τα πάντα νά υπο-
μείνουν, καΙ αυτόν τόν θάνατον ακόμη και
δχι νά υποχωρήσουν από τήν τέλεσιν τών
θρησκευτικών καθηκόντων των κατά τό
Πάτριον Όρθόδοξον 'Εορτολόγιον. Και
τούτο τό άπέιδειξεν ή εκβασις τών πρα-
γμάτων.

Π ρό τοΰ τέλους της Θείας Λειτουργίας
ό Ιερομόναχος Χριστόφορος δειλιάσας
προ της διαμορφωθείσης καταστάσεως η-
θέλησε νά αποχώρηση. Έξελθών όμως εκ
τοϋ Ναοϋ συνελλήφθη ΰπό τών χωροΓρυ-
λάκων. Τρομερά συμπλοκή έπηκολούθησκ
•μεταξύ γυναικών και χωροφυλάκων, οί,
όποιοι ανηλεώς τάς έκτύπων μέ τους ΰ-
ποκοπάνους των. Πολλαι έτραυματίσΟη-
σαν, θανατηφόρο ν δε πλήγμα κατεφέρθη
έπί της κεφαλής της Αικατερίνης Ροΰτ-
τη, ή όποια μεταφερθείσα είς τάς Α-
θήνας άπεβίωσεν.

Ό Ιερομόναχος π. Ματθαίος άποπε-
ρατώσας τήν Θείαν Λειτουργίαν έξήλθεν
τοϋ Ναοϋ κατευθυνθείς είς παρακειμένην
οϊκίαν και παρ' δλον τόν γενόμενον σά-
λον, διέλαθεν της προσοχής τών οργάνων
τής χωροφυλακής οί όποιοι ήδη είχον πε-
ριέλθει είς μεγάλην σύγχυσιν μετά τά έκ-
χυθέντα αίματα. Τοιούτον ζήλον και αύ-
ταπάρνησιν ένέπνεεν είς τους ευσεβείς πι-
στούς ή επιθυμία των δια τήν ακριβή
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ϋήρησιν τών Παραδόσεων της Όρθοθό-
ξου Εκκλησίας.

Επίσης δια&εβαιοϋται δτι καΐ άλλο θϋ-
μα ύπήρξεν εις τό τραγικον τοϋτο περι-
στατικόν. Ή τ ο ή Χαρίκλεια Λούλη ή ό-
ποια έτραυματίσθη σοβαρώς διά τών ΰπο-
κοπάνων τών χωροφυλάκων, έφυλακίσθη

, και μετά παρέλευσιν ενός περίπου μηνός
άπεβίωσεν εκ τών τραυμάτων της και εκ
τών κακουχιών^τής φυλακίσεως.

Μετά τριετίαν γενομένης της άνακομι-
δής τοΰ λειψάνου της άξιομακαρίστου Αι-
κατερίνης Ρούττη ή κάρα της μετεφέρθη
εις την Ίεράν Μονήν ΕΙσοδίων Θεοτόκου
Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας και φυ-
λάσσεται ως μαρτυρικόν Λείψανον. Και
όντως Όμολογήτρια και μάρτυς ύπήρξεν

τ} Αείμνηστος, Ουσιάσασα την ζωήν της
υπέρ τών Πατρώων Παραδόσεων.

Ή δηλοΰσα
Ευφροσύνη Μενδρινοΰ

Καθηγουμένη Ίερας Μονής Είσοδίων
της Θεοτόκου Κερατέας — Αττικής

ΑΙ Μοναχά!
1) Αντιγόνη ή Αθανασία Κριοωύκη
2) Ευαγγελία ή Μελάνη Ρεντούμη
3) Ελένη ή Άχλαΐς Πλέστη
4) 'Ελένη ή 'Ελπις Κολοβέντζου

Οι έν Μάνδρα επιζώντες αυτόπται μάρ-
τυρες: 1) Σπυρου Ιωάννης, 2) Πέππα
Τριανταφυλιά, 3) Πάλλη Σοφία, 4) Νέ-
ζη Αιμιλία, 5) Κόλλια Χρυσάνθη, 6)
Μαρίνη Άνιθούλα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ

Συνεχίζομεν μερικάς ίστορικάς μαρ-
τυρίας περί τών Διωγμών κατά τών
Όρθοδόξων ύιτό τοϋ Χρυσοστόμου
Παπαδοπούλου. Παραθέτομεν άυευ
σχολίων πληροφορίας εκ της Ε φ η -
μερίδος «ΣΚΡΙΠ» 7.3.1928 περί τών
βιαιοτήτων καΐ τών Συλλήψεων τήν
Κυριακή της Όρθοδοξίας τό 1928 ιάς
Λιόπεσι Αττικής:

«ΣΤΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

Εις το Λιόπεσι ή Αστυνομία έδρασε
κατά τών Παλαιοημερολογιτών κατοίκων
χωρίς να ληφθη ύπ' δψει δτι συμπίπτουν
σης της εορτής τής Όρθοδοξίας κατά τό
παλαιόν και νέον ήμερολόγιον ήδύναντο
άκωλύτως οί ΠαλαιημερολογΙται κάτοι-
κοι νά έκκλησιασθώσι καΐ τήν θείαν λα-
ιτρείαν των νά τελέσουν ελευθέρως. Ή τοι-
αύτη τής αστυνομίας έπέμβασις ώς ήτο
έπόμενον έξήγειρε τους κατοίκους και θά
έλάμβανον χώραν αίματηραί σκηναί εάν
δεν έπενέβαινον οί έκ τούτων ψυχραιμό-
τεροι. 'Αλλά δυστυχώς ή άγριότης κα!
ή βαρβαράτης τής αστυνομίας έξέσπασεν

εις τάς γενομένας συλλήψεις αθώων χρι-
στιανών και εις τήν χρησιμοποίησιν τών
χειροπεδών εις τάς χείρας ό'χι μόνον αν-
δρών αλλά και γυναικών, κατά τήν μετα-
φοράν των εις Αθήνας. Κα-1 τό αίσχος
τοϋτο τής αστυνομικής άγριότητος, έπα-
ναφέρον εις παλαιάς ημέρας τών αστυνο-
μικών βασιβουζουκισμών και βανδαλι-
σμών, βαρύνει εξ ολοκλήρου τους εΐση-
γητάς τοϋ νέου ημερολογίου κα,Ι τους εί-
σηγητάς καταδιώξεως τών Παλαιοημερο-
λογιτών. 'Αλλ' ή αστυνομική έπέμθασις εις
τά θρησκευτικά καθήκοντα τών χριστιαΓ
νών οδηγεί ασφαλώς εις τήν έξάντλησιν
τής υπομονής τοΰ λαοϋ, οτε τήν οργή τού-
του θά δοκιμάσουν πρώτοι οι υπεύθυνοι
τής σημερινής θρησκευτικής άναστατώ-
σεως». ( Σ Κ Ρ Ι Π 7.3.1928).

Καΐ ένα άλλο ακόμη δημοσίευμα

τής εποχής εκείνης. Αναφέρεται είς

τον Ίερομόναχον Άρσένιον Σακελλα-

ρίου, τό όποιον έδημοσιεύθη εις τήν

ιδίαν εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ» τήν 28.4.

1928:
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«ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΤ ΑΡΧΗ-
ΓΟΎ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΕΙΣ ΙΕ-
ΡΕΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΚΟΥΡΕΎΕΤΑΙ

Είναι γνωστό το πείσμα μετά τοϋ δ-
ποίου δ πρωτουργός της αυθαιρέτου μο-
νομεροϋς και άντορθοδόξου μεταβολής τοϋ
έκκλησιαστικοϋ ημερολογίου Μακαριώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών επιμένει να
καταδιώκω άγριώτατα και μέχρι χ ν σ ε-
ω ς α ί μ α τ ο ς τους μη δεχοιμένους να
αναγνωρίσουν την άντικανονικήν ά ν τ ι -
σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή ν και παράνομον έκ-

κλησιαστικήν καινοτομίαν τοϋ νέου ήμερολο^
γίου, ίδιαίτατα δε τους ιερείς. Εΐναι γνω-
στά τά προκληθέντα αιματηρά επεισόδια
της Μάνδρας, Λιόπεσι, Μενιδίου, Σαλαμΐ-
νος κλπ. δ προκληθείς άδικος φόνος μιας
γυναικός, ή καταδίωξις των προσκυνη-
τών της Τήνου, ή σύλληψις και φυλάκισις
παλαιοημερολογιτών ιερέων και τόσα αλλά
βίαια και αυθαίρετα μέτρα κατά τών πα-
λαιοημερολογιτών, άτινα κατέρριψαν τε-
λείως τό κύρος τοϋ άρχηγοΰ της εκκλη-
σίας εμφανιζομένου ως άρχηγοϋ νέας ίε-
ρας εξετάσεως.

Τό τελευταΐον δμως συμβάν της Λαμίας
έκορΰφωσε την άγανάκτησιν τών χριστια-
νών δλης της επαρχίας Φθιώτιδος οΐτινες
ευρίσκονται εις άναστάτωσιν. Αι λεπτομέ-
ρειαι τοϋ συμβάντος τούτου, τοϋ οποίου
άγριώτερον καΐ άντιχριστιανικώτερον δεν
έγένετο ποτέ εχουσιν ώς εξής:

Ό Ιερομόναχος Αρσένιος Σακελλάριος,
εφημέριος τών συνοικισμών Πύργου καΐ
Βιτώλης της επισκοπής Φθιώτιδος, πιστός
τών παραδόσεων της εκκλησίας τηρητής,
άγαπώμενος δε καί τιμώμενος άπ' δλους
τους χριστιανούς τής περιφερείας, δεν εί-
χε δεχθή την ανυμον μεταβολήν τοϋ ημε-
ρολογίου. Διά τοϋτο καταγγελθείς κατά το
1926 εδικάσθη υπό τής Συνόδου και ώς
3\το έπόμενον κατεδικάσθη εις καθαίρεσιν
διά τής ύπ' αριθ. 2049 τοϋ 1926 αποφά-
σεως τής Συνόδου. Άλλ' δ ευσεβής Ιερεύς
έχων την συνείδησιν δτι ή τιμωρία του
^το παράνομος κατά τους εκκλησιαστικούς
κανόνας καί άκυρος, έξηκολούθει ανεπι-

σήμως νά Ιερουρ/γτ^ συμφώνως προς τ<>
παλαιόν ήμερολόγιον.

Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
ΣΥΛΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ

Κατηγγέλθη λοιπόν τη μηνύσει ίου
Μητροπολίτου Φθιώτιδος, ένεργοϋντος κα-
τά διαταγήν τοϋ Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών επί ά ν τ ι π ο ι ή σ ε ι Ά ρ χ ή ς ( ! ! ) „
ή δε δίκη αύτοϋ ώρίσθη διά την 5ην
Μαΐου 1928. Φαίνεται όμως δτι ή δίκη
αΰτη μόνη καί ή προβλεπομένη ίσως κα-
ταδίκη ή τό πιθανώτερον ή άθώωσις τοϋ
ανωτέρω Ιερομόναχου, δέν ικανοποιεί ούτε
τον Άρχιεπίσκοπον Αθηνών, οΰτε τον
θεράποντα τής επιθυμίας αύτοϋ Μη-
τροπολίτην Φθιώτιδος κ. Ίάκωβον. "Ε-
πρεπε λοιπόν νά έπινοηθή πρακτικωτέρα
κάπως τιμωρία τοϋ Ιερομόναχου Αρσε-
νίου προς πλήρη μεν έκδίκησιν τοϋ πεί-
σματος τών προϊσταμένων του, προς έλ-
πιζόμενον δε παραδειγματισμόν αυτού δυ-
ναμένου ούτω νά έκβιασθή εις ύποχο')ρη-
σιν καί άποδοχήν τοϋ νέου ημερολογίου.

Ή διαταγή εδόθη καί τό απόγευμα τ?,ς
9 Απριλίου δ Ιερομόναχος Αρσένιος συλ-
λαμβάνεται εν Λαμία ύπό τοϋ χωροφύ-
λακος καί οδηγείται εις τό άστυνομικόν
κατάστηιμα Λαμίας, άνευ ούδενός εννοεί-
ται εντάλματος. Ό Μητροπολίτης Φθιώ-
τιδος εν συννενοήσει ασφαλώς μετά τοϋ
Αρχιεπισκόπου Αθηνών είχε δώσει εν-
τολή ν νά γίνη «επίσημος, πραγματική και
πανηγυρική καθαίρεσις» τοϋ ιερομόναχου,
διότι φαίνεται κατά τό ίδιαίτερον κανονι-
κόν δίκαιον τής Αρχιεπισκοπής Αθηνών
καί τής Μητροπόλεως Λαμίας, ή άπαγ-
γελθείσα ύπό τής Συνόδου καθαίρεσις δεν
ητο πλήρης καί έπρεπε νά χρησιμοποιηθώ
ψαλλίς ή ξυράφιον διά νά ψιντ\ πλήρης!

<κΝΑ Τ Ο Τ ΚΟΨΟΥΝ

ΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΑ»

Φαίνεται ακόμη δτι κατά τήν παράδο-
ξον άντίληψιν καί ε υ ρ υ μ ά θ ε ι α ν
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή διατήρη-
σις μαλλιών καί γενείου ενός καθαιρεθέν-
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τος ύπο της Συνόδου Ιερέως είναι έγ-
κλημα! Δια τούτο ό συλληφθείς Ιερομό-
ναχος έμάνθανεν έκπληκτος εις το κατά-
στημα της Αστυνομίας Λαμίας, δτι πρό-
κειται «να τοΰ κόψουν τα γένεια και τα
μαλλιά». Άλλα δσον άπειρος και δσον
βάνδαλος και αν ήτο δ Αστυνόμος Λα-
μίας έδίσταζε να έκτελέσ^ το διαταχθέν
βανδαλικον μέσον και έζήτει εγγραφαν
προς τοΰτο ^ έντολήν τοΰ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος. 'Αλλ' ούτος απέφευγε να δώ-
σγ\ εγραφον. Έμεσολάβησεν ούτω διάστη^
μα πλέον 48 ωρών. Διότι καθ' δλην τήν
έσπέραν και την νύκτα της 9 Απριλίου
δ συλληφθείς Ιερομόναχος έ'μεινεν εις το
Άστυνομικόν κατάστημα διατελών ΰπό πα-
ράνομον κατακράτησιν. "Εμεινεν εκεί και
δλην τήν έπομένην (10 Απριλίου) και
μόλις τήν ΙΟην νυκτερινήν ό>ραν της αυ-
τής ημέρας, επελθούσης φαίνεται πλήρους
συνεννοήσεως Μητροπολίτου και Αστυ-
νόμου, απεφασίσθη ή ...θανατική ποινή
της κόμης και τών γενείων τοΰ συλλη-
φθέντος.

ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ

Προ τοΰ συλληφθέντος ενεφανίσθη εις
ένωμοτάρχης, δστις ως εΐπεν εις τον ίε-
ραμόναχον, ώνομάζετο Άραποστάθης Ευ-
στάθιος και εις χωροφύλαξ ώνομαζόμε-
νος Τσούνης και ούτοι άφοϋ πρώτον έθε-
σαν χειροπέδας επί τοΰ συλληφθέντος ώ-
στε να ματαιώσουν πάσαν άντίστασιν, ε-
πελήφθησαν τοΰ άρχιεπισκοπικοΰ έργου
της κ ο υ ρ ά ς τοΰ ιερομόναχου. Ό μέν
ένωμοτάρχης τον έκράτει σφικτά, ό δε
χωροφύλαξ με μίαν πελωρίαν ψαλλίδα και
προσθέτως με ψιλήν κουρευτικήν μηχανήν
τοΰ έκοψαν και τα γένεια και τα μαλλιά
έ ν χ ρ ω. Και μετά ταΰτα ήσυχοι πλέον
οτι έξεπλήρωσαν το καθήκον των τον ά-
φήκαν ελεύθερον!

Και οί μεσακονισμοί αυτοί και οί ά-
γριοι βανδαλισμοί γίνονται έν ετει 1928
άρχιεπισκοποΰντος έν 'Ελλάδι τοΰ Μακα-
ριότατου κ. Χρυσοστόμου τοΰ Ήμερολο-
γιάρχου και ΜητροπολιτεύοΛ'τος έν Φθιώ-
τιδι τοΰ σεβααμιωτάτου και έρατεινοτά-
του κ. Ιακώβου.

Ερωτάται δμως: Οί αστυνόμοι και οί
χωροφύλακες τοΰ Κράτους τίνος είναι δρ-
γανα και ποίον έχουν προϊστάμενο ν; Τους
Μητροπολίτας Αθηνών και Φθιώτιδος ή
τον 'Τπουργόν τών Εσωτερικών; Ό δε
κ. 'Τπουργος τών Εσωτερικών έ'λαβεν άρα
γε γνώσιν τών διαπραχθέντων; Και τι
ένηργησεν; Εις ποίον δε κανονισμόν τής
Χωροφυλακής αναφέρεται ώς σώφρονι-
στικόν μέσον και το κοΰρευμα και το ξύ-
ρισμα τών ιερέων; Δια τον κ. Θεόδουλον
τοΰ 'Τπουργείου τής Παιδείας δεν έρω-
τώμεν διότι οΰτος κατέστη πράγματι δοΰ-
λος τής Αρχιεπισκοπής Αθηνών, άνευ
γνώμης και άνευ βουλήσεως, άστοιχείω-
τος δε εκκλησιαστικών και διοικητικών
πραγμάτων. Να άποταθώμεν εις τήν Ίε-
ράν Σύνοδον; Άλλα ποιος τών Συνοδι-
κών τολμςί νά εχη ιδίαν γνώμην και να
άσκήσηι ελεγχον; Ποίος αναμάρτητος νά
βάλτ) τον λίθον;

Άποτεινόμεθα δμως και θα έξακολου-
θώμεν νά άποτεινώμεθα εις τον Λαόν,
τοΰ οποίου δεν θά άργήση νά ελθη ή σει-
ρά ίνα θέση αυτός χειροπέδας εις έλευ-
θ'εριαζούσας χείρας και ψαλλίδα και ξυ-
ράφιον εις άντιχριστιανικάς και άντιεκ-
κλησιαστικάς κόμας και γενειάδας!

Υπάρχει έκτος τής Εκκλησιαστικής
και Λαϊκή καθαίρεσις! Αυτή δε εΐναι ή
τρόμε ρωτέρα».

Έφημερίς «ΣΙΚΡΙΠ», 28.4.1928.

(Συνεχίζεται)
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