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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ :   
 

Ευρώπη  και  Ευρωπαίοι   
στον Αιώνα  των Θρησκευτικών Πολέµων 

 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  

ΠΗΓΗ 1 
Τα θρησκευτικά αίτια της Μεταρρύθµισης 

Για την πλειοψηφία των αρχικών οπαδών του Μαρτίνου Λούθηρου, το κίνηµα 
που εξαπέλυσε ήταν κυρίως µια εξέγερση εναντίον των υλικών και ηθικών 
παρεκτροπών της καθολικής εκκλησίας. Το ότι τέτοιες παρεκτροπές υπήρξαν, 
είναι ένα γεγονός που κανείς ιστορικός δεν µπορεί να αρνηθεί. Για  
παράδειγµα, µεγάλο µέρος του κλήρου τότε είχε ελάχιστη µόρφωση. Μερικοί 
από τους κληρικούς, έχοντας αποκτήσει τις θέσεις τους µε αθέµιτα µέσα, ήταν 
ανίκανοι να καταλάβουν τα λατινικά της εκκλησιαστικής λειτουργίας που ήταν 
υποχρεωµένοι να διεξάγουν. Επιπλέον, ένας σηµαντικός αριθµός κληρικών 
ζούσε εξαιρετικά �εγκόσµια� ζωή. 
..........................................................................................................................  
Αλλά οι εκδηλώσεις ανευλάβειας που ξεσήκωσαν τη µεγαλύτερη αγανάκτηση 
και προκάλεσαν πίεση για την πραγµατοποίηση µεταρρυθµίσεων ήταν η 
πώληση συγχωροχαρτιών και η καθαγίαση ιερών κειµηλίων. Το συγχωρο-
χάρτι ήταν ένα έγγραφο που πιστοποιούσε άφεση αµαρτιών και χάρισµα του 
συνόλου ή ενός µέρους της προσωρινής τιµωρίας στην επίγεια ζωή και στο 
καθαρτήριο.  
..........................................................................................................................  
Οι σύγχρονοι ιστορικοί συµφωνούν ωστόσο, ότι οι παρεκτροπές της καθολικής 
εκκλησίας δεν υπήρξαν η πρωταρχική θρησκευτική αιτία της Προτεσταντικής 
Επανάστασης. Ήταν ο ίδιος ο µεσαιωνικός καθολικισµός στο σύνολό του και 
όχι µόνο οι παρεκτροπές του εκείνο που απέρριπταν οι µεταρρυθµιστές.  
Άλλωστε, µόλις πριν από το ξέσπασµα της εξέγερσης, τα πράγµατα είχαν 
αρχίσει να προσανατολίζονται προς µία αναµόρφωση της εκκλησίας, 
προσανατολισµός, που µε τον καιρό, θα εξαφάνιζε πιθανώς τα πιο χτυπητά 
αρνητικά χαρακτηριστικά του συστήµατος. Αλλά, όπως συνήθως συµβαίνει 
στις επαναστατικές περιόδους, οι βελτιώσεις έγιναν πολύ αργά. Άλλες 
δυνάµεις, ακαταµάχητες, είχαν βαθµιαία αρχίσει να αντρώνονται. Φανερή 
ανάµεσά τους ήταν η αυξανόµενη αντίδραση εναντίον της σχολιαστικής 
θεολογίας, µε την  επιτηδευµένη ιερουργική θεωρία της, την πεποίθησή της 



 

 28

στην αναγκαιότητα της συµπλήρωσης της πίστης µε καλές πράξεις και το 
δόγµα της θείας εξουσίας των ιερέων. 

E. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Εισαγωγή στην Ιστορία  
και τον Πολιτισµό της νεότερης Ευρώπης, τόµος Α΄,  

επιµ. - εισ. Ι. Σ. Κολιόπουλος, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 122-124 
 
ΠΗΓΗ 2  

Η εξέγερση του Λουθήρου 
Η πρώτη µεταρρύθµιση, αυτή του Λουθήρου (1483-1546), προεκτείνει τις 
προσπάθειες αποκάθαρσης της πίστης του 15ου αιώνα. Αυγουστίνος µοναχός, 
ο Λούθηρος σπουδάζει θεολογία στη Βυρτεµβέργη και γίνεται καθηγητής. 
Κατειληµµένος, όπως πολλοί από τους συγχρόνους του, από την έµµονη ιδέα 
της σωτηρίας, πιστεύει ότι µόνο ο µυστικιστικός δρόµος οδηγεί εκεί. Αρχίζει 
λοιπόν µια πνευµατική αναζήτηση που τον πείθει για την υπερβατικότητα του 
Θεού, την ανεπανόρθωτα αµαρτωλή φύση του ανθρώπου και την αδυναµία 
του να εξασφαλίσει τη σωτηρία του µόνο και µόνο µε την αξία των έργων που 
επιτελεί. ∆ιαλογιζόµενος εν όψει των παραδόσεών του πάνω στις Επιστολές 
του Αγίου Παύλου, πιστεύει πως βρίσκει εκεί την απάντηση στο αγωνιώδες 
δίληµµα που τον βασανίζει: πώς µπορεί να απαντηθεί το αίτηµα της σωτηρίας 
αν ο άνθρωπος είναι ανίκανος να την εξασφαλίσει; Ο Θεός εξασφαλίζει τη 
σωτηρία των αµαρτωλών, όχι σε συνάρτηση µε τα έργα τους αλλά µόνο λόγω 
της πίστης τους. Αυτή η �δικαίωση χάρη στην πίστη� βρίσκεται στη βάση της 
σκέψης του Λουθήρου και ολόκληρης της µεταρρύθµισης. 
Ο Λούθηρος την καθιστά βάση της διδασκαλίας του και καταγγέλλει τις 
ελεηµοσύνες και τις αγαθοεργίες. Αγανακτισµένος από την πρακτική των 
συγχωροχαρτιών, που κάνει τους χριστιανούς να πιστεύουν ότι η σωτηρία 
µπορεί να εξαγοραστεί, ο Λούθηρος αποφασίζει να κάνει γνωστές τις ιδέες 
του. Την ηµέρα των Αγίων Πάντων του 1517 τοιχοκολλά 95 θέσεις που συνο-
ψίζουν την ουσία των καταγγελιών του. Η αντίκρουσή τους από τους δοµινι-
κανούς και τους θεολόγους της Ρώµης προκαλεί µία θεολογική διαµάχη (1518-
1520). Τότε ο Λούθηρος απορρίπτει τα πρωτεία της Ρώµης και δηλώνει ότι οι 
Γραφές είναι η µόνη πηγή της πίστης. 

S. Berstein � P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόµος 1,  
εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ. 328 

 
Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των πηγών και τις πληροφορίες του 
σχολικού βιβλίου: 
α) Να εντοπίσετε τα στοιχεία εκείνα που καταδεικνύουν την κρίση που 
χαρακτηρίζει τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία στο τέλος του Μεσαίωνα. 

β) Να προσδιορίσετε τα κύρια σηµεία της διδασκαλίας που ο Λούθηρος 
αντιπαραθέτει στη διδασκαλία της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
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2. 
ΠΗΓΗ 1 

ΕΙΚΟΝΑ 

 

Το κήρυγµα του Λουθήρου προσείλκυσε µεγάλα τµήµατα των αγροτών.  
Στην εικόνα αγρότες, κρατώντας τη σηµαία -σύµβολο της ενότητάς τους-  
και οπλισµένοι µε τα σύνεργα της δουλειάς τους επιτίθενται σε ιππότες. 

 
ΠΗΓΗ 2 

Ο ξεσηκωµός των κατώτερων τάξεων 
Την εξέγερση των ιπποτών ακολούθησε ένας πολύ βιαιότερος ξεσηκωµός των 
κατώτερων τάξεων το 1524-25. Αν και οι περισσότεροι που πήραν µέρος σ� 
αυτόν ήταν αγρότες, πάρα πολλοί φτωχοί εργάτες από τις πόλεις 
προσελκύστηκαν επίσης στο κίνηµα. Οι αιτίες αυτής της δεύτερης εξέγερσης 
ήταν παρόµοιες µε της πρώτης: το αυξανόµενο κόστος ζωής, η συγκέντρωση 
της γης σε λίγους ιδιοκτήτες, ο εµπνευσµένος από τα κηρύγµατα του 
Λουθήρου θρησκευτικός ριζοσπαστισµός. Αλλά οι αγρότες και οι εργάτες των 
πόλεων εξωθήθηκαν στην εξέγερση και από πολλούς άλλους παράγοντες. Η 
αποσύνθεση του φεουδαρχικού καθεστώτος είχε διαλύσει την πατερναλιστική 
σχέση µεταξύ φεουδάρχη και δουλοπάροικου. Στη θέση της είχε αναπτυχθεί 
ένα αποµυθοποιηµένο χρηµατικό πλέγµα εργοδότη και εργαζοµένου. 
..........................................................................................................................  

Το αποτέλεσµα της εξέγερσης των αγροτών 
Η Εξέγερση των Αγροτών του 1524-25 άρχισε στη νότια Γερµανία και 
επεκτάθηκε γρήγορα στο βορρά, µέχρις ότου κάλυψε µεγάλες περιοχές της 
χώρας. Αρχικά έµοιαζε µε απεργία παρά µε εξέγερση. Οι στασιαστές 
περιορίζονταν να συντάσσουν υποµνήµατα και να προσπαθούν ειρηνικά να 
πείσουν τους αφέντες τους να τους ανακουφίσουν από την καταπίεση. Αλλά 
µετά από λίγους µήνες, το κίνηµα βρέθηκε κάτω από την επιρροή 
ριζοσπαστών ηγετών, όπως του Θωµά Μύντσερ (Thomas Münzer, περ. 1490-
1525), που παρότρυνε τους αγρότες να αντιµετωπίσουν τους αριστοκράτες και 
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τον κλήρο µε φωτιά και τσεκούρι. Την άνοιξη του 1525, οι αγρότες άρχισαν να 
λεηλατούν και να καίνε µοναστήρια και πύργους ακόµα  και να δολοφονούν 
µερικούς από τους πιο µισητούς αντιπάλους τους. Οι ευγενείς τότε στράφηκαν 
εναντίον τους µε λυσσασµένη µανία, σφάζοντας αδιάκριτα τόσο εκείνους που 
αντιστέκονταν όσο και εκείνους που παρέµεναν ανυπεράσπιστοι. Σύµµαχός 
τους σ� αυτές τους τις ενέργειες δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον Μαρτίνο 
Λούθηρο, ο οποίος έχοντας µεταβληθεί σε ακλόνητο σύµµαχο των Γερµανών 
πριγκίπων και όντας ξεκάθαρα αντίπαλος κάθε κοινωνικής µεταρρύθµισης, 
έγραψε ένα βίαιο φυλλάδιο µε τίτλο Εναντίον των ληστρικών, δολοφονικών 
ορδών των αγροτών, όπου παρότρυνε οποιονδήποτε µπορούσε, να 
κυνηγήσει τους στασιαστές και να τους σκοτώσει σαν τα λυσσασµένα σκυλιά, 
�να τους χτυπήσει, να τους στραγγαλίσει, να τους µαχαιρώσει κρυφά ή 
δηµόσια, και να θυµάται ότι τίποτε δεν είναι πιο δηλητηριώδες, βλαβερό, ή 
διαβολικό από έναν επαναστατηµένο άνθρωπο�. Η σταθερή συµµαχία του 
λουθηρανισµού µε τις δυνάµεις του κράτους συνετέλεσε στο εξής στην 
εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. Μάλιστα, µετά την αιµατηρή καταστολή 
της αγροτικής εξέγερσης, δεν υπήρξε ποτέ πια ριζική εξέγερση κατώτερων 
τάξεων σ� ολόκληρη τη µετέπειτα γερµανική ιστορία. 

E. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, τόµος Α΄, σσ. 137-138 
 
Αφού παρατηρήσετε την εικόνα στη σ. 46 του σχολικού βιβλίου και 
µελετήσετε το κείµενο της πηγής 2: 
α) Να προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους το κήρυγµα του 
Λουθήρου προσείλκυσε µεγάλα τµήµατα των αγροτών, των κατώτερων 
τάξεων γενικότερα. 

β) Να εξηγήσετε γιατί ο Λουθηρανισµός (προτεσταντισµός) ενώ ξεκίνησε ως 
λαϊκό κίνηµα, στη συνέχεια στηρίχτηκε κυρίως στους τοπικούς Γερµανούς 
ηγεµόνες. 
 

3.  
�Ως πολιτικό κίνηµα, η �Προτεσταντική Επανάσταση� (Μεταρρύθµιση) ήταν 
κυρίως αποτέλεσµα δύο εξελίξεων: της ανάπτυξης εθνικής συνείδησης στη 
βόρεια Ευρώπη και της ανόδου των απόλυτων µοναρχικών�. 

E. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, σσ. 127-128 
 

�Η Μεταρρύθµιση... ξανασχεδίασε τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης�. 
σχολικό βιβλίο, σ. 46 

 
− Αξιοποιώντας τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου να σχολιάσετε τις 
παραπάνω απόψεις. 
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4. 
ΠΗΓΗ 
Έτσι η πνευµατική επανάσταση που εγκαινιάστηκε από τον ουµανισµό 
καταλήγει στον κατακερµατισµό της χριστιανικής Ευρώπης. Πέρα από την 
ανατολική Ευρώπη που έχει κερδηθεί από την ορθοδοξία και απειλείται από το 
Ισλάµ, η βόρεια Ευρώπη αντιπαρατίθεται στη νότια, η οποία παραµένει πιστή 
στον ρωµαιοκαθολικισµό. Από τη µια πλευρά οι λουθηρανικές βόρεια 
Γερµανία και Σκανδιναβία, η αγγλικανική Αγγλία, η καλβινιστική Σκωτία (µόνο 
η Ιρλανδία µένει ρωµαιοκαθολική). Από την άλλη η Ιταλία, η Ισπανία, η 
Πορτογαλία όπου θριαµβεύει ο ρωµαιοκαθολικισµός του Τριδέντου. Ανάµεσα 
σ� αυτές τις δύο πλευρές, ο ρωµαιοκαθολικισµός και ο προτεσταντισµός 
διαπλέκονται στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, τις ρηνανικές επαρχίες, την 
Ελβετία, την Αυστρία, τη Βοηµία, την Ουγγαρία, την Πολωνία. 
Για µια Ευρώπη ακόµα σηµαδεµένη από την αρχή της θρησκευτικής ενότητας, 
αυτή η συνύπαρξη είναι ανυπόφορη: καθένα από τα δύο στρατόπεδα 
προσπαθεί να εξαλείψει την αίρεση. Η θέληση να θριαµβεύσει η αληθινή πίστη 
αναµιγνύεται µε τους πολιτικούς αγώνες που γνωρίζει η Ευρώπη. Εκτός από 
την αρχή της χριστιανικής ενότητας, η Μεταρρύθµιση συµπαρασύρει και τον 
αυτοκρατορικό µύθο. Η προσπάθεια του αυτοκράτορα Καρόλου Κουίντου να 
ξαναδώσει ζωή στην πολιτική ενότητα της Ευρώπης µοιάζει ακόµα πιο 
αναχρονιστική όταν οι ίδιοι της οι υπήκοοι είναι διαιρεµένοι σε καθολικούς και 
προτεστάντες. 
Η πνευµατική επανάσταση του τέλους του 15ου και του 16ου αιώνα κατάφερε 
άραγε ένα θανάσιµο πλήγµα στην προοπτική µιας ενωµένης Ευρώπης; 
Αναντίρρητα συντελεί στην εδραίωση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και στον 
πολιτικό κατακερµατισµό της ηπείρου. Αλλά συγχρόνως µετέχει στη 
δηµιουργία της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Με αποχρώσεις που εξαρτώνται από 
τις εθνικές παραδόσεις, ο ουµανισµός, η Αναγέννηση και η Μεταρρύθµιση 
υπήρξαν ευρωπαϊκές κινήσεις. Τα ίδια ερωτήµατα έχουν τεθεί από την 
Οξφόρδη ως την Κρακοβία, από το Παρίσι ως τη Φλωρεντία κι από τη Ρώµη 
ως την Αµβέρσα. Κι αν οι απαντήσεις διαφέρουν στη µορφή τους, αντλούν 
όλες από την ίδια πηγή: την απόρριψη της µεσαιωνικής οπτικής του κόσµου, 
την επιστροφή στους Αρχαίους, την αισθητική ως µέσο προσέγγισης του θείου 
και την αναζήτηση µιας εξαγνισµένης θρησκείας, ικανής να µεταδώσει την 
αληθινή πίστη. Πέρα από τον πολιτικό κατακερµατισµό, γεννιέται ένας 
ευρωπαϊκός πολιτισµός εµπλουτισµένος από τις εθνικές διαφορές. 

S. Berstein � P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόµος 1, σσ. 335-336 
 
− Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της πηγής και τις πληροφορίες 
του σχολικού βιβλίου, να προσδιορίσετε τις συνέπειες της θρησκευ-
τικής Μεταρρύθµισης στην αντίληψη για την Ευρώπη και στη διαµόρ-
φωση του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού. 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Να προσδιορίσετε το νοηµατικό περιεχόµενο των όρων: 
α) �Μεταρρύθµιση� 
β) �Αντιµεταρρύθµιση� 

 
2.  Από ποια χώρα της Ευρώπης ξεκίνησε η Μεταρρύθµιση; Ποιος ήταν ο 
πρωτεργάτης της Μεταρρύθµισης και ποια τα κύρια σηµεία της διδασκαλίας 
του; 

 
3.  Με αφετηρία τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου να τεκµηριώσετε µε 
επιχειρήµατα τη φράση (σχολικό βιβλίο, σσ. 42-43): �Η Μεταρρύθµιση 
ενίσχυσε τις τάσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας προς την αυτονοµία του 
υποκειµένου και τον ατοµισµό�. 

 
 
Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
 
Με βάση το χάρτη της σελίδας 44 του σχολικού βιβλίου και τις σχετικές 
πληροφορίες του ίδιου βιβλίου: 
α) Να παρουσιάσετε την εξάπλωση της Μεταρρύθµισης στον ευρωπαϊκό 
χώρο.  

β) Να προσδιορίσετε τους παράγοντες, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαµόρφωση 
διαφορετικών προτεσταντικών δογµάτων στο χώρο της Ευρώπης. 

γ) Να σχολιάσετε τη φράση (σχολικό βιβλίο σ. 43): �Η Μεταρρύθµιση ξανασχε-
δίασε το Θρησκευτικό χάρτη της Ευρώπης�.  

 
 
Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που νοµίζετε πως είναι η 

σωστή: 
Η Μεταρρύθµιση ξεκίνησε από: 
α) τη Γερµανία 
β) τη Ιταλία 
γ) τη Γαλλία 
δ) τη Ισπανία 

Β. Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση, να αναφερθείτε σύντοµα στην εξά-
πλωση της Μεταρρύθµισης στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 
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2.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που νοµίζετε πως είναι η     
σωστή: 
Με τον όρο «Μεταρρύθµιση» οι ιστορικοί εννοούν: 
α) το σχίσµα των Εκκλησιών (1054 µ.Χ.) που είχε προκαλέσει τη διά-
σπαση της Χριστιανικής κοινότητας σε καθολική και ορθόδοξη. 

β)  την επιστροφή στη µελέτη των φιλολογικών και καλλιτεχνικών επιτευγ-
µάτων της κλασικής αρχαιότητας. 

γ)  την εθνικιστική τάση της Γερµανίας εκκλησίας κατά την περίοδο αυτή 
(16ος αιώνας).  

δ) τη Θρησκευτική επανάσταση που συγκλόνισε την Ευρώπη κατά τη 
διάρκεια του 16ου αιώνα και το πρώτο µισό του 17ου. 

Β. Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση, να αναφερθείτε σύντοµα στις συνέ-
πειες που είχε η Μεταρρύθµιση στο περιεχόµενο του όρου «Ευρώπη». 
 

3.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που νοµίζετε πως είναι η  
σωστή: 
Ένα από τα αποτελέσµατα της Μεταρρύθµισης ήταν: 
α)  η ενδυνάµωση της πίστης στην θρησκευτική αυθεντία της Ρωµαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας 

β)  η ενίσχυση των τάσεων της ευρωπαϊκής κοινωνίας προς την αυτονοµία 
του υποκειµένου και τον ατοµισµό 

γ)  η εξασφάλιση ειρήνης στον ευρωπαϊκό χώρο 
δ)  η ταύτιση της έννοιας της Ευρώπης µε τον καθολικισµό. 

Β. Να τεκµηριώσετε την απάντηση που χαρακτηρίσατε σωστή. 
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� Εργασία για το σπίτι 

 
ΠΗΓΗ 1 
Το  Συµβούλιο του Τρέντο υπήρξε ένα από τα σηµαντικότερα στην ιστορία της 
Εκκλησίας. Ο κύριος σκοπός της σύγκλησής του ήταν ο επαναπροσδιορισµός 
των δογµάτων της καθολικής πίστης και µερικά από τα βήµατα που έγιναν 
προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξαν αξιοσηµείωτα. Το Συµβούλιο διακήρυξε 
την εµµονή του σ� όλα τα δόγµατα που αµφισβητήθηκαν από τους 
προτεστάντες µεταρρυθµιστές, χωρίς καµιά εξαίρεση. Οι καλές πράξεις θεω-
ρήθηκαν εξίσου απαραίτητες µε την πίστη για τη σωτηρία της ψυχής. Η θεωρία 
των Μυστηρίων, ως απαραίτητων µέσων µεταβίβασης της Θείας Χάριτος 
επανεπιβεβαιώθηκε. Το ίδιο συνέβη µε τη µετουσίωση, την αποστολική προ-
έλευση του κλήρου, την πίστη στο καθαρτήριο την λατρεία των αγίων και τον 
κανόνα της αγαµίας των κληρικών που επανεπιβεβαιώθηκαν ως συστατικά 
στοιχεία του καθολικού συστήµατος. Για το επίµαχο ζήτηµα αναφορικά µε τις 
πηγές της χριστιανικής πίστης, το Συµβούλιο αποφάσισε ότι η Βίβλος και οι 
παραδόσεις της αποστολικής διδασκαλίας είχαν ίση σπουδαιότητα. Επιπλέον, 
όχι µόνο υποστηρίχτηκε απερίφραστα η εξουσία του πάπα σε κάθε επίσκοπο 
και κάθε ιερωµένο, αλλά και εκφράστηκε κατηγορηµατικά η ανωτερότητα της 
εξουσίας του πάπα ακόµα και σε σχέση µε εκείνη του εκκλησιαστικού 
συµβουλίου. Με τον τρόπο αυτό επανεπιβεβαιώθηκε έντονα η µονοκρατορική 
διάρθρωση της εκκλησίας. Το Συµβούλιο του Τρέντο ανανέωσε την εµµονή 
της εκκλησίας στο δόγµα της άφεσης αµαρτιών που πυροδότησε τη 
λουθηρανή εξέγερση, αν και καταδίκασε τα πιο κραυγαλέα σκάνδαλα που 
είχαν συνδεθεί µε την πώληση συγχωροχαρτιών. 
Το νοµοθετικό έργο του Τρέντο δεν περιορίστηκε σε δογµατικά ζητήµατα, αλλά 
προνόησε επίσης για την εξάλειψη της διαφθοράς και την ενίσχυση της 
εκκλησίας επάνω στο ποίµνιό της. Απαγορεύτηκε στους επισκόπους και τους 
ιερείς να παίρνουν περισσότερες από µία επιχορηγήσεις, έτσι ώστε κανείς 
τους να µην µπορεί να πλουτίσει εξαιτίας πολλών πηγών εισοδηµάτων. Για να 
εξαλείψει το κακό της αµάθειας του κλήρου το Συµβούλιο αποφάσισε την 
ίδρυση θεολογικών σεµιναρίων στην έδρα κάθε επισκοπής. Προς το τέλος των 
εργασιών του, το Συµβούλιο υιοθέτησε τη λογοκρισία των βιβλίων για να 
εµποδίσει τις αιρετικές ιδέες να διαφθείρουν τις συνειδήσεις των πιστών. 
∆ιορίστηκε έτσι µια επιτροπή για να συντάξει έναν κατάλογο γραπτών που δεν 
έπρεπε να διαβάζονται τον περιβόητο Index. 

E. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, τόµος Α΄, σσ. 152-153 
 
Να µελετήσετε το κείµενο που αφορά στο έργο της συνόδου του Τριδέντου 
(1545-1563) και να επισηµάνετε τα κύρια σηµεία στα οποία επικεντρώθηκε η 
προσπάθεια της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας για αναµόρφωση και 
περιορισµό της ανάπτυξης του προτεσταντισµού. 
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� Εργασία για το σπίτι 

 
ΠΗΓΗ 1 

ΕΙΚΟΝΑ 

 

Η φρικτή εµπειρία του πολέµου καθορίζει συχνά τη Θεµατολογία της ζωγραφικής.  
Σκηνές παράλογης βίας παρουσιάζονται σ� αυτό το έργο  
ζωντανεύοντας τα βιώµατα των ανθρώπων της εποχής.  

Μπρέγκελ, Ο θρίαµβος του θανάτου, γύρω στα 1562, Μαδρίτη,  
Μουσείο του Πράδο (σχολικό βιβλίο, σ. 42). 

 
 
ΠΗΓΗ 2 

Απόσπασµα από την απολογία του Λουθήρου (18 Απριλίου 1521) 
«Πρέπει, ύστερ� από όσα είπα, να� ναι σαφές ότι βασάνισα τη σκέψη µου και 
στάθµισα µε αρκετή επιµέλεια τα δεινά και τους κινδύνους, την ταραχή και τη 
διχόνοια, που έχουν εξαιτίας της διδαχής µου προκληθεί σ� ολόκληρο τον 
κόσµο... Για µένα όµως, είναι το πιο ευχάριστο θέαµα να βλέπω πως, γύρω 
από το λόγο του Θεού, γεννιέται ταραχή και διχόνοια, γιατί ακριβώς αυτή είναι 
η πορεία, η οδός και η έκβαση, που ταιριάζει µε το λόγο του Θεού. Όπως λέει 
ο Χριστός: Ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά µάχαιραν. Ήλθον γάρ διχάσαι 
άνθρωπον  κατά του πατρός αυτού» (Μαθ. Ι, 34-35).  
Παν. Κανελλοπούλου, Ιστορία του Ευρωπαϊκού πνεύµατος, Β΄, α΄, Αθήνα 1968, σ. 38 

(Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, Γ΄ Γυµνασίου, Ο.Ε.∆.Β., 1998, σ. 27) 
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ΠΗΓΗ 3 
Τα αµεσότερα αποτελέσµατα της Μεταρρύθµισης ήταν η απότοµη αύξηση των 
θρησκευµάτων διωγµών και η απαρχή θρησκευτικών πολέµων σε µεγάλο 
µέρος της Ευρώπης. Τόσο οι καθολικοί όσο και οι προτεστάντες θεώρησαν 
δεδοµένο ότι η ποικιλία θρησκευτικών πεποιθήσεων µέσα στα σύνορα µιας 
χώρας ήταν αδύνατο να γίνει ανεκτή. Κατά συνέπεια, οι αµφισβητησίες της 
επίσηµης θρησκείας καταδιώχτηκαν ανελέητα όπου κι αν βρίσκονταν. Σε 
µερικές περιπτώσεις, στα θύµατα περιλαµβάνονταν εξέχοντες διανοούµενοι 
που άφηναν τις θρησκευτικές θεωρίες ή τις έρευνές τους να τους οδηγήσουν 
σε νέες κατευθύνσεις. 
..........................................................................................................................  
∆εν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι οι κυρίαρχες τάσεις µισαλλοδοξίας 
οδήγησαν σε παρατεταµένους θρησκευτικούς πολέµους µεταξύ καθολικών και 
προτεσταντών. Η πρώτη µεγάλη θρησκευτική σύγκρουση ήταν ο Σµαλκαλ-
δικός Πόλεµος (1546-1547), που διεξήγαγε ο Κάρολος Ε΄ σε µια προσπάθεια 
να αποκαταστήσει την ενότητα της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κάτω από 
την καθολική πίστη. Σε µερικούς µήνες κατάφερε να τροµάξει και να υποτάξει 
τους προτεστάντες πρίγκιπες της Γερµανίας, αλλά στάθηκε ανίκανος να 
επαναφέρει τους υπηκόους τους στο ρωµαιοκαθολικό δόγµα. Ο αγώνας τελικά 
κατέληξε σε µια συνθήκη συµβιβασµού, τη Θρησκευτική Ειρήνη της Αυγού-
στας (1555), σύµφωνα µε την οποία κάθε Γερµανός πρίγκιπας µπορούσε να 
διαλέξει είτε το λουθηρανισµό είτε τον καθολικισµό ως θρησκεία του λαού του. 
Κατά συνέπεια, η θρησκεία κάθε κράτους έπρεπε να εξαρτάται από τη 
θρησκεία του ηγεµόνα του. Μια πολύ πιο µακροχρόνια και αιµατηρή σύγκρου-
ση πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία, κατά την περίοδο 1562-1593. Εκεί οι 
Ουγενότοι, όπως ονοµάζονταν οι προτεστάντες, αποτελούσαν αναµφίβολα τη 
µειοψηφία, αλλά περιλάµβαναν στους κόλπους τους µερικούς από τους 
ικανότερους και µε τη µεγαλύτερη επιρροή εκπροσώπους των εµπορικών και 
χρηµατιστικών τάξεων. Επιπλέον, αποτελούσαν πολιτικό κόµµα που 
συµµετείχε σε µηχανορραφίες εναντίον των καθολικών µε στόχο τον έλεγχο 
της κυβέρνησης. Το 1562, µία φατρία φανατικών καθολικών µε την ηγεσία του 
δούκα της Γίζης κατέβαλε την εξουσία και, απειλώντας διωγµό των Ουγενό-
των, ώθησε τη χώρα στον εµφύλιο πόλεµο. Η σύγκρουση κορυφώθηκε δέκα 
χρόνια αργότερα (1572) στην αποτρόπαιη σφαγή της  Νύχτας του Αγίου 
Βαρθολοµαίου. Η αντιβασίλισσα, η Αικατερίνη των Μεδίκων, σε µια 
απελπισµένη προσπάθεια να βάλει τέρµα στη σύγκρουση, σχεδίασε µε τους 
Γιζικούς τη δολοφονία των προτεσταντών ηγετών. Η συνωµοσία απελευ-
θέρωσε τα κτηνώδη πάθη του παρισινού όχλου µε αποτέλεσµα τη σφαγή 
2.000 Ουγενότων σε µία νύχτα. Ο πόλεµος κράτησε ως το 1593, οπότε ο 
Ερρίκος ∆΄ έγινε καθολικός µε σκοπό να ευχαριστήσει την πλειοψηφία των 
υπηκόων του. Το θρησκευτικό ζήτηµα ωστόσο δεν έφτασε στη λύση του παρά 
µόνο το 1598, όταν ο Ερρίκος εξέδωσε το ∆ιάταγµα της Νάντης που εγγυόταν 
ελευθερία συνείδησης για τους προστεστάντες. 

E. Burns, Eυρωπαϊκή Ιστορία, τόµος Α΄, σσ. 155-157 
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ΕΙΚΟΝΑ 

 

Η σφαγή της Νύχτας του Αγίου Βαρθολοµαίου 
 
 
ΠΗΓΗ 4 

Η λαίλαπα των Θρησκευτικών Πολέµων 
κείµενο σχολικού βιβλίου, σ. 83 

 
− Αφού µελετήσετε τις πηγές, να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τα αίτια 
και τις συνέπειες των θρησκευτικών διωγµών και των θρησκευτικών 
πολέµων στην Ευρώπη κατά την εποχή της θρησκευτικής µεταρρύθµισης. 
 
 
 

� Εργασία για το σπίτι 

 
ΠΗΓΗ 1 

Σύγκρουση µεταξύ φιλοδοξιών των εµπόρων  
και ασκητικών ιδεωδών της Εκκλησίας 

«Ένα τρίτο σηµαντικό οικονοµικό αίτιο της Προτεσταντικής Επανάστασης ήταν 
η σύγκρουση των φιλοδοξιών της νέας εµπορικής τάξης και των ασκητικών 
ιδεωδών του µεσαιωνικού χριστιανισµού. Οι µεσαιωνικοί σχολαστικοί 
φιλόσοφοι είχαν υποστηρίξει ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα µε σκοπό 
µεγάλο κέρδος ήταν ουσιαστικά ανήθικη. Κανείς δεν έχει δικαίωµα για 
περισσότερο από µια λογική αµοιβή ως αντιπαροχή των υπηρεσιών που 
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παρέχει στην κοινωνία. Όλος ο πλούτος που υπερβαίνει αυτό το όριο, θα 
πρέπει να δίνεται στην εκκλησία προκειµένου να µοιραστεί στους φτωχούς,  Ο 
έµπορος ή ο τεχνίτης που αγωνίζεται να γίνει πλούσιος σε βάρος του λαού, 
δεν είναι στην πραγµατικότητα καλύτερος από έναν κοινό κλέφτη. Η 
επικράτηση ενός επιχειρηµατία απέναντι σ� έναν ανταγωνιστή του µε το ρίξιµο 
των τιµών ή µε τη συµπίεση των ηµεροµισθίων, είναι αντίθετη µε κάθε νόµο και 
ηθική. Εξίσου αµαρτωλή είναι η άσκηση της τοκογλυφίας· η χρέωση τόκου για 
δάνεια που δεν συνεπάγονται πραγµατικό επιχειρηµατικό κίνδυνο. Αυτό είναι 
καθαρή ληστεία, υποστήριζαν οι σχολαστικοί, γιατί στερεί τον δανειζόµενο από 
κέρδη που δικαιωµατικά του ανήκουν· είναι αντίθετη στη φύση γιατί επιτρέπει 
στον δανειστή να ζει χωρίς να δουλεύει». 

Αποτελέσµατα της ανόδου του ανταγωνιστικού καπιταλισµού 
Αν και θα απέχουµε πολύ από την αλήθεια αν πιστέψουµε πως τα παραπάνω 
δόγµατα τηρούνταν µε ευλάβεια από την Εκκλησία, παρέµεναν εντούτοις ένα 
συστατικό στοιχείο του καθολικού ιδεώδους τουλάχιστο µέχρι το τέλος του 
Μεσαίωνα. Ωστόσο, πριν τελειώσει ο Μεσαίωνας, ένας δυναµικός καπιταλι-
σµός είχε αρχίσει να υποσκελίζει την παλιά στατική οικονοµία της µεσαιωνικής 
συντεχνίας. ∆εν ήταν πια ευχαριστηµένοι οι έµποροι και οι βιοτέχνες µε ένα 
απλό «µεροκάµατο» για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην κοινωνία. 
Απαιτούσαν κέρδη και δεν µπορούσαν να καταλάβουν τι δουλειά είχε η 
Εκκλησία να βάλει όρια στα εισοδήµατα τους.  
..........................................................................................................................  
Η νέα γενιά τραπεζιτών απεχθάνονταν τα κηρύγµατα ότι η κερδοφόρα 
αγοραπωλησία χρήµατος ήταν αντίθετη µε τους νόµους του Θεού. 

E. Burns, Eυρωπαϊκή Ιστορία, τόµος Α΄, σσ. 130-132 
 
ΠΗΓΗ 2 
Είναι αλήθεια ότι η χρησιµότητα ενός επαγγέλµατος, και άρα η εύνοιά του από 
το Θεό, µετριέται κατά πρώτιστο λόγο µε ηθικά και αµέσως µε κριτήρια της 
σπουδαιότητάς τους για τα αγαθά που παράγει το «σύνολο». Αλλά το τρίτο, 
και προπάντων το πρακτικά πιο σπουδαίο, κριτήριο βρίσκεται στην ιδιωτικο-
οικονοµική δυνατότητα κέρδους. Γιατί αν ο Θεός, που το χέρι του ο 
πουριτανός το βλέπει σε όλα τα περιστατικά της ζωής, δείχνει σε έναν αυτό 
τους εκλεκτούς του µία δυνατότητα κέρδους, πρέπει να το κάνει µε ένα σκοπό. 
Άρα το πιστός χριστιανός πρέπει να ακολουθεί την κλήση αυτή και να 
επωφελείται από την ευκαιρία». 

Max Weber,  Η προτεσταντική Ηθική και το πνεύµα του Καπιταλισµού,  
µτφρ. Μ.Γ. Κυπραίου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 14 

 

− Αφού µελετήσετε τα κείµενα, να εξηγήσετε πώς συνδέεται η θρησκευτική 
Μεταρρύθµιση (και ειδικότερα ο πουριτανισµός) µε την ανάπτυξη του 
κεφαλαιοκρατικού συστήµατος (πρβλ. ερώτηση σχολικού βιβλίου, σ. 134). 
 

 


