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Ώ ς εϊδομεν εις τό προηγούμενον άρ-
θρον ή έκ μέρους τής Παπικής Εκκλη-
σίας άπόκλισις εκ τών βασικών άρχων
τής Μιας, Αγίας, Καθολικής καί Απο-
στολικής τοΰ Χρίστου Εκκλησίας, είχε
ώς συνέπειαν τό Σχίσμα τοϋ 1054. Έ κ -
τοτε άφιστάμενος συνεχώς τών πηγών
Της Εκκλησίας δ Παπισμός κατέστη αυ-
τός πηγή καινοτομιών καί αιρέσεων. Έ -
νώ, ώς ώφειλεν καί οφείλει νά συνετισθή
καί έπιστρέψη έξ οΰ έξετράπη ή Παπι-
κή εκκλησία αιυτη συνεχώς άπεμακρύνε-
το και απομακρύνεται τής Όρθοδόξου
Ανατολικής τοΰ Χρίστου Εκκλησίας,
τής Εκκλησίας τών οκτώ πρώτων αιώ-
νων, τής Εκκλησίας τών Οικουμενικών
Συνόδων, εϊς τάς όποιας ώς πρεσβυτέρα
Ρώμη, ήτο συμπάρεδρος καί ενεργώς συμ
μετεΐχεν.

Δεν περιωρίσθη δμως εϊς τό Σχίσμα, τάς
καινοτομίας καί τά αιρετικά της φρονή-
ματα, ουδέ ακόμη καί εϊς τό 'Αλάθητον
(1) τών Π απών, αλλά ήθέλησεν νά έπε-
κτείνη τό έπάρατον πρωτεΐον, τήν κο-
σμικήν της έξουσίαν καί τήν άλλοίωσιν
τής ουσίας τής Εκκλησίας καί εϊς τήν
Όρθόδοξον 'Ανατολήν. Εϊς τήν χιλιετή
περίπου σκοτεινή Ιστορία του ό Παπι-
σμός παρουσιάζεται ώς τό θηρίον τής
'Αποκαλύψεως τό κατά «τοΰ άρνίου τοΰ
έσφαγμένου» έπιτιθέμενον (Άποκ. ΙΑ, 7
Ι Γ Ι κε).

Πράγματι δ αντίχριστος Παπισμός,
ώς θηρίον κατά τήν χιλιετή του ίστορίαν,
δι' ουδέν άλλο τόσον ήγωνίσθη δσον διά
νά καταφάγτ) καί άφανίση τήν 'Εκκλη-
σίαν τοΰ Χρίστου.

Βία καί δολιότης συνιστούν τήν μέθο-
δον του κατά τής όρθοδόξου 'Ανατολι-

κής Εκκλησίας. Αναρίθμητοι πράξεις βί-
ας και δολιότητος ώνομάσθησαν δήθεν
άπόπειραι ενώσεως. ΟΙ βουλόμενοι δύ-
νανται νά μελετήσουν τόσον την Έκκλη-
σιαστικήν Ίστορίαν δσον καί αλλά δόκι-
μα Ιργα περί Παπισμοΰ, τα δποΐα ευ-
τυχώς δεν είναι ολίγα, διά νά κατανοή-
σουν τα ανωτέρω. Ένταΰθα τονίζομεν δ-
τι πρωτότοκος κόρη τής βίας καί δολιό-
τητος τοϋ Παπισμοΰ κατά τής 'Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας ΰπήρξεν ή μέχρι σήμε-
ρον δρώσα Οΰνία (ίδέ έκκλ. ιστορία
Στεφανίδη σελ. 382, Αθήναι 1959).

Ουδέ ταύτην τήν προκλητικήν καί ά-
δηφάγον Οΰνίαν δέν άπέσυρεν ό Παπι-
σμός καί δμως άνερυθριάστως γίνεται
λόγος εκατέρωθεν περί ενώσεως. . . !

Τι νά εΐπωμεν, δτι δμοιώθησαν;
Άπό τάς αναρίθμητους δήθεν «περί

ενώσεως τής Παπικής μετά τής Όρθο-
δόξου Εκκλησίας» προσπάθειας, πρά-
γματι δμως περί υποταγής εϊς τον Π ά-
παν και επιβολής τοϋ Παποκαισαρισμοΰ
εϊς τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν, άνα-
φέρομεν μόνον τήν εν Φερράρα πατ' αρ-
χάς καί έν Φλωρεντία^ κατόπιν «Σύνοδον»
(1438-9), εις τής οποίας τήν δολιότη-
τα καί ώμήν βίαν άντέστη ή ήρωϊκή μορ-
φή τοΰ Αγίου Μάρκου τοΰ Εΰγενικοϋ,
Επισκόπου Εφέσου.

Τον έκ τοΰ Παπισμοΰ μέγαν κίνδυνον
ένωρίτατα κατενόησεν ή Όρθόδοξος Εκ-
κλησία, διό πάντοτε ήγρΰπνει έναντι τοΰ
θηρίου τής Δύσεως. Τάς καινοτομίας,
προπάντων δέ τον προσηλυτισμόν καί ι-
δία τήν Οΰνίαν άντιμετώπισεν διά συνό-
δων καί αγώνων έξοχων ανδρών. Άρκεΐ
νά σημειωθεί δτι τό 1755 εχομεν αποφά-
σεις "Ορθοδόξων Πατριαρχών δριζου-
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σων όπως τους προσερχόμενους εκ τοϋ
Παπισμού εις την Όρθοδοξίαν δέχεται
ή Όρθόδοξος Εκκλησία δι' άναβαπτι-
σμοΰ. (Έκκλ. ιστορία Στεφανίδη σελ.
700, Αθήναι 1959).

Γενικώς ειπείν ό Παπισμός πάντοτε
δι' δλων τών μέσων είργάσθη και εργάζε-
ται εις βάρος της Όρθοδοξίας, ώστε από
τοΰ σχίσματος και μέχρι σήμερον ·νά
άποτελή τόν μέγιστον έχθρόν της Εκ-
κλησίας τοΰ Χρίστου.

Το δέ χείριστον δτι δεν δύναται να έλ-
πίση τις μετάνοιαν καΐ έπιστροφήν αύ-
τοΰ, διότι ώς ώμολόγησεν και δ εσχάτως
αποθανών Πάπας Παϋλος ό Σ Τ ' δεν
εννοεί να μετακινηθή δ Παπισμός άπό
τάς θέσεις του, «λέγοντες, εϊπεν, ενωσιν
μη νοηθή δτι θα ΰποχωρήσωμεν έστω καΐ
§ν 6ήμα»( !) .

Ίδοΰ που ώδηγήθη ό Παπισμός πα-
ραχαράξας τήν οΰσίαν της Εκκλησίας
και μη έπιθυμών να έπιστρέψη εις τάς
πηγάς της πίστεως.

ΑΙ ΚΤΡΙΩΤΕΡΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΙ
ΤΟΤ Π Α Π Ι Σ Μ Ο Τ .

Καίτοι είναι αρκετά τά δσα > διετυπώ-
θησαν εν τοις προηγουμένοις, δια τήν
έκ> μέρους των Π απών παραχάραξιν τών
βασικών αρχών της Εκκλησίας, και ό ει-
δικός μελετητής αρκείται εις το έπάρα-
τον πρωτεΐον, το όποιον καιρίως πλήτ-
τει τήν ούσίαν καί τό Πολίτευμα της
Εκκλησίας * γενικώς δ' ειπείν ήλλοί-
ωσεν τήν δυτικήν Έκκλησίαν και τήν
κατέστησεν ξένην προς τόν Χριστόν καί
τήν Έκκλησίαν Του, έν τούτοις, κατα-
γράφομεν ένταϋθα τά; κυριωτέρας μό-
νον κακοδοξίας και καινοτομίας της
Δύσεως.

1. Α ρ χ ή παντός κακού διά τήν Πα-
πικήν Έκκλησίαν πρέπει νά θεωρηθή τό
επάρατο ν πρωτεΐον, διά τό όποιον έπα-

* Σιινιστάται ή μελέτη τοΰ ομωνύμου βιβλί-
ου τοΰ διακεκριμένου καθηγητού τοΰ Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Κων)νου Μουρατίδη: «Ή
ουσία καί τό Πολίτευμα της Εκκλησίας». 'Α-
θήναι 1958. '

ναλαμβάνομεν δτι άρδην αντιστρατεύεται
προς τήν ούσίαν της Εκκλησίας ώς
ΘεανΘρωπίνου Καθιδρύματος τοΰ ο-
ποίου μοναδική Κεφαλή είναι ό Χριστός.

2. Ή προσβολή τοΰ πολιτεύματος της
Εκκλησίας, ήτις προέκυψεν εκ τοϋ πρω-
τείου και της έκκοσμικεύσεως της Πα-
πικής Εκκλησίας.

3. Τό Γ ΐ υ Ο Ο ϋ Ε δπερ ήλλοίωσεν
τό Σύμβολον τής Πίστεως και θίγει τό
δόγμα της Αγίας Τριάδος.

)4. Τό άλάθητον τών Π απών, τό ό-
ποιον έχον παλαιάς τάς ρίζας — επί
Ίννοκεντίου τοΰ Α ' (401 - 407) — ήρχι-
σεν νά <καλλιεργήται άφ' ής στιγμής ό
Πάπας ενεφανίσθη παντοδύναμος, συγ-
κεντρώσας εις τάς χείρας του άπάσας
τάς εξουσίας εκκλησιαστικός καί πολιτι-
κάς, καταλή|ξαν εις δόγμα κατά τάς αρ-
χάς τοΰ αιώνος μας.

5. ιΚαινοτομίαι έν τοις Μυστηρίοις ι-
δία τοϋ Βαπτίσματος, τής θείας ευχαρι-
στίας.

6. Ή υποχρεωτική αγαμία τοϋ Κλή-
ρου.

7. Περί καθαρτηρίου πυρός καί συγ-
χωροχαρτίων.

8. Περί ασπίλου συλλήψεως τής Θεο-
τόκου.

9. Ή ημερολογιακή καινοτομία.*
Κατόπιν τών ανωτέρω δστις διανοεί-

ται ενωσιν μετά τής Παπικής Εκκλη-
σίας, τό όλιγώτερον δέον νά χαρακτηρι-
σθή ΰπό τοΰ έχοντος στοιχειώδη όρθόδο-
ξον χριστιανική συνείδησιν ως βλάσφημος
κατά τής Αγίας τοΰ Θεοϋ Εκκλησίας
καί εχθρός αυτής δέον νά λογίζεται.

Ή Οικουμενική αποστολή καί καθολι-
κότης τής Εκκλησίας δεν ευρίσκουν πο-
σώς τό νόημα των διά τοΰ επαράτου οί-
κουμενισμοΰ, δστις οδηγεί εις ενα σύγ-
χρονον συγκρητισμόν, ούδεμίαν σχέσιν I-

* Πλην τών πολλών δοκίμων έργων έπί τοϋ
θέματος τών καινοτομιών τής Παπικής Εκ-
κλησίας, δύναται τις νά εΰρη τά ανωτέρω και
εις τήν σύντομον έργασίαν τοΰ Σ)ταυ Μη-
τροπολίτου Πειραιώς καί Νήσων κ. Νικολάου
«Άναίρεσις καινοτομιών Δυτικής Εκκλησίας»,
Πειραιεΰς 1974.
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χοντα μετά της ζώσης Εκκλησίας, την
οποίαν ΐδρυσεν δ Άναστάς Χριστός.

Την ένωτικήν δΰναμιν έχει άφ' εαυτής
ή Εκκλησία και καλεί τους πάντας οΐτι-
νες οφείλουν να ακούσουν την φωνήν της
καΐ νά προσέλθουν.

Είδικώτερον δια την Παπικήν Έκ-
κλησίαν πρέπει νά λεχθή δτι τότε θά
καταστή δυνατόν νά γίνη λόγος περί ε-
νώσεως δταν δυνηθή νά κατέλθη εκ του
δυσθεώρητου ΰψους των καινοτομιών της
και έπιστρέψη εις τους οκτώ πρώτους
αιώνας τοΰ Χριστιανισμού.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΤ ΝΕΟΤ ΗΜΕ-
ΡΟΛΟΓΙΟΤ ΤΟΤ ΠΑΠΑ ΓΡΗ-
ΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΓ' (1582) ΚΑΙ Η
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΠΟ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Σοβαρά καινοτομία της Παπικής Εκ-
κλησίας ύπήρξεν και ή αλλαγή τοϋ πα-
λαιοΰ Ιουλιανού ημερολογίου διά τοΰ
νέου Γρηγοριανοϋ. Το όνομα τοϋ νέου
ημερολογίου εδόθη εκ τοϋ ονόματος τοϋ
εισηγητού αύτοϋ Πάπα Γρηγορίου Ι Γ '
(1582)*.

Ώ ς μή ώφειλεν ζητών τήν άκρίβειαν
τοϋ χρόνου, μάλλον άρεσκόμενος εις τάς
καινοτομίας ό Πάπας Γρηγόριος δ Ι Γ ' ,
ήσέβησε,ν κατά της Α' Οικουμενικής
Συνόδου, ουδόλως λαβών ΰπ' όψιν του,
τάς περί τής εορτής τοϋ Πάσχα, διατά-
ξεις αυτής, ουδέ τον 7ον Άποστολικόν
κανόνα, ουδέ τον Ιον της έν Αντιόχεια
Συνόδου. Πώς ήδΰνατο δμως νά σεβα-
σθή τόσον την παραδοθεΐσαν έορτολογι-
κήν τάξιν δσον περισσότερον τάς απο-
φάσεις των Αγίων Συνόδων δταν, ώς
εΐδομεν, εΐχεν παραχαράξει βασικάς αρ-
χάς της ουσίας τής Εκκλησίας τοϋ Χρι-
στοΰ;

Παράλληλα προς τήν εις τήν Δύσιν

* Ό υπολογισμός τοΰ Νέου ημερολογίου έγέ-

νετο ύπό τοΰ εκ Καλαβρίας αστρονόμου

ΙΙΙ ,ΙΟ.

άντικατάστασιν τοϋ παλαιοϋ Ιουλιανού
Ημερολογίου ό Πάπας Γρηγόριος επι-
χειρεί τήν είσαγωγήν αύτοΰ και εις1 τήν
Όρθόδοξον Άνατολικήν Έκκλησίαν. Το
αυτό . έτος, 1582 πρεσβεία άποσταλεΐσα
προς τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπό-
λεως Ίερεμίαν τον Β ' , εισηγείται το
νέον Γρηγοριανον ήμερολογιον και ζητεί
την έφαρμογήν του. Εις τό θέμα τοΰτο
επεμβαίνει και ό δόγης τής Ένετίας Νι-
κόλαος Δαπόντε ώς και άλλοι παράγον-
τες, αλλά άπαντες προσκρούουν εις τήν
άρνησιν τοΰ Πατριάρχου Ιερεμίου δ-
στις απορρίπτει μετά βδελυγμίας τήν
καινοτομίαν τής Δύσεως.

Πρέπει ένταϋθα νά εΐπωμεν δτι ή αλ-
λαγή τοΰ ημερολογίου και επομένως και
τοΰ εορτολογίου §κ μέρους τής Παπικής
Εκκλησίας, ΰπήρξεν ευνοϊκή διά τήν
δοκιμαζομένην τότε Όρθόδοξον Έκκλη-
σίαν ύπό της Παπικής Ούνίας και προ-
σηλυτιστικής αυτής προπαγάνδας. Ηύ-
νόησεν τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν διότι
έπαυσε πλέον νά συνεορτάζη μετά τής
αίρεσιοβριθοΰς Παπικής Εκκλησίας ε-
πελθούσης οΰτω σοβαρδς και εξωτερικής
διαφοροποιήσεως έπι τής λατρείας τής
Εκκλησίας. Τοϋτ' αυτό δμως ΰπήρξεν
δυσμενέστατον αποτέλεσμα διά τήν Πα-
πικήν Έκκλησίαν, δπερ βεβαίως δέν ήλ-
πιζεν, διότι ή αλλαγή οχι απλώς τήν διά-
βρωσιν τοϋ ορθοδόξου φρονήματος τών
ορθοδόξων δέν διηυκόλυνεν, αλλά και τό
σχίσμα καθίστα έμφανέστερον.

Ένεκα τούτου παρατηρείται συνεχής
έμμονη τών Π απών, δπως ή έορτολογι-
κή διαφορά και τό χάσμα εξαλειφθούν
διά τής εισαγωγής τοϋ νέου Γρηγορια-
νοϋ και είς τήν όρθόδοξον Άνατολήν.

Εις τήν έμμονήν τών Π απών δμως
αντιπαρατάσσεται ή σθεναρά άντίστα-
σις τής "Ορθοδόξου Εκκλησίας ή ό-
ποια και διά πανορθοδόξων Συνόδων
απεφάνθη και κατεδίκασε τό Γρηγορια-
νον Ήμερολογιον και απέκλεισε τήν εί-
σαγωγήν του δι' αναθέματος ώς θά ΐδω-
μεν κατωτέρω.

(Συνεχίζεται)
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