
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Η θρησκευτική μεταρρύθμιση – Μέρος Α 

 

Α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία (σε κρίση) και οι Ανθρωπιστές 

1. Ποια ήταν η κατάσταση στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία; 

Στο τέλος του Μεσαίωνα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βρίσκεται σε κρίση, βυθισμένη στη διαφθορά (οι 

ανώτεροι κληρικοί ζούσαν μέσα στην πολυτέλεια σαν κοσμικοί ηγεμόνες) και μακριά από τις πνευματικές 

ανάγκες των πιστών, ενώ α κατώτερος κλήρος ζούσε στην αμάθεια. 

2. Πως επηρέαζε αυτό τον κόσμο, τους Χριστιανούς; 

Οι Χριστιανοί, ζώντας σε αναταραχή και συνεχείς πολέμους, επιδημίες (στη συλλογική μνήμη είχαν 

καταγραφεί οι αρνητικότατες συνέπειες τόσο των εκατονταετούς πολέμου που είχε προηγηθεί ανάμεσα 

στην Αγγλία και τη Γαλλία, η σιτοδεία, οι λιμοί καθώς και η «μαύρη πανώλη», που τον 14ο αι. είχε 

αφανίσει το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης). Ωστόσο αν και οι κρίσεις αυτές είχαν ξεπεραστεί, η 

έλλειψη πνευματικής καθοδήγησης από την Εκκλησία οδηγούσε σε σύγχυση και σε αγωνία/φόβο στην 

ιδέα του θανάτου και της σωτηρίας της ψυχής.  

3. Ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας; 

Αντί η Εκκλησία να βοηθήσει τους πιστούς, εκμεταλλευόταν τον φόβο τους για την κόλαση πουλώντας 

συγχωροχάρτια (έγγραφα άφεσης αμαρτιών έναντι αμοιβής). 

4. Ποια ήταν η στάση των ανθρωπιστών απέναντι σε αυτή την εκκλησιαστική πρακτική; 

Οι ανθρωπιστές στηλίτευαν/καταδίκαζαν την συμπεριφορά της Εκκλησίας και τις δεισιδαιμονίες του 

λαού. Αντιπροτείνουν  

α. ειλικρινή πίστη, που θα βασίζεται στο αληθινό μήνυμα του Χριστού και 

β. θεωρούν αναγκαία τη μετάφραση της Αγίας Γραφής σε λαϊκή γλώσσα, για να καταλαβαίνουν 

όλοι οι πιστοί τα μηνύματά της. 

Β. Η προτεσταντική Μεταρρύθμιση 

Ο Μαρτίνος Λούθηρος 

Στη Γερμανία ο Μαρτίνος Λούθηρος, μοναχός και θεολόγος, αντέδρασε στη μαζική πώληση 

συγχωροχαρτιών, και το 1517 θυροκόλλησε σε ναό της Βυρτεμβέργης έναν κατάλογο με 95 θέσεις 

(καταδίκη συγχωροχαρτιών, απόψεις για τη θρησκεία). 

5. Ποια ήταν η αντίδραση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας; 

Ο πάπας αφόρισε τον Λούθηρο, όμως αυτός έκαψε δημόσια τη σχετική υπογεγραμμένη απόφαση 

(Βούλα), αμφισβητώντας με αυτόν τον τρόπο τόσο τα πρωτεία και το αλάθητο του πάπα όσο και την 

πρακτική της εμπορευματοποιημένης άφεσης αμαρτιών. Ο Λούθηρος υποστήριζε ότι η σωτηρία της 

ψυχής είναι αποτέλεσμα μόνο της πίστης.  Η διδασκαλία του άρχισε γρήγορα να διαδίδεται στη 

Γερμανία. 

6. Ποια ήταν η αντίδραση της κοσμικής εξουσίας (Γερμανού αυτοκράτορα); 

Ο Κάρολος Ε΄, φοβούμενος διάσπαση του κράτους, έθεσε τον Λούθηρο εκτός νόμου και καταδίκασε τη 

διδασκαλία του. 

 

 



Γ. Συγκρούσεις και διάδοση της Μεταρρύθμισης 

7. Ποιες ήταν οι συνέπειες που ακολούθησαν; 

α. Οι οπαδοί του Λούθηρου και οι Γερμανοί ηγεμόνες που τον υποστήριζαν διαμαρτυρήθηκαν 

έντονα (εξ΄ου και ονομάστηκαν Προτεστάντες ή Διαμαρτυρόμενοι). 

β. Ακολούθησε (εμφύλιος θρησκευτικός) πόλεμος μεταξύ Προτεσταντών και των 

αυτοκρατορικών δυνάμεων, ο οποίος και τερματίστηκε με την Ειρήνη της Αυγούστας (1555). 

8. Τι προέβλεπε η συνθήκη; 

Η Ειρήνη της Αυγούστας αναγνώριζε τη νομιμότητα του Λουθηρανισμού καθώς και το δικαίωμα κάθε 

ηγεμόνα να επιβάλλει στην επικράτειά του το δόγμα που ήθελε. 

9. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; 

Η Γερμανία διαιρέθηκε σε κράτη (ρωμαιο)καθολικά και διαμαρτυρόμενα. 

10. Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου 

Η Μεταρρύθμιση διαδόθηκε γρήγορα και σε άλλες χώρες προκαλώντας την αντίδραση της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αποκορύφωμα των συγκρούσεων αποτελεί η νύχτα του Αγίου 

Βαρθολομαίου (Γαλλία, πρωταγωνιστές: αυτοκράτορας Ερρίκος Δ΄ και η μητέρα του Αικατερίνη των 

Μεδίκων), κατά την οποία σφαγιάστηκαν 2.000 Γάλλοι Προτεστάντες, οπαδοί του Γάλλου μεταρρυθμιστή 

Καλβίνου. 

11. Διάταγμα της Νάντης 

Με το εν λόγω διάταγμα (1598) αποκαθίσταται η θρησκευτική ειρήνη και προέβλεπε για τους Καλβινιστές 

το δικαίωμα να ασκούν ελεύθερα τη λατρεία τους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 


