
Οι καθολικοί βασιλείς: 

Ισαβέλλα (1451 - 1504) και Φερδινάνδος (1452 - 1516). 
 

 
 

Η Ισαβέλλα ήταν βασίλισσα της Καστίλης και σύζυγος του βασιλιά της Αραγωνίας Φερδινάνδου, ο 

οποίος ως βασιλικός σύζυγος ασκούσε την εξουσία. Οι διπλωµάτες της εποχής, για να ενώσουν τα βασίλεια 

της Ισπανίας, πέτυχαν το 1469 τον γάµο τους. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους (ήταν περίπου 18 ετών) 

ασπάστηκαν την ιδέα για τη δηµιουργία ενός ισχυρού κράτους βασισµένου στον νόµο και στην τάξη, µε 

ισχυροποιηµένη την Καθολική Εκκλησία.  

Στα τέλη του ΙΕ’ αιώνα, ολόκληρη η Ισπανία ενώθηκε σε ένα πανίσχυρο βασίλειο. Αναδιοργάνωσαν 

την Ιερά Εξέταση, να τα έχουν καλά µε τον πάπα, και ονοµάστηκαν Φερδινάνδος Β’ ο Καθολικός. Και η 

γυναίκα του, Ισαβέλλα Α’ η Καθολική. 

Τα στέµµατά τους όµως, δεν ενώθηκαν ποτέ. Όντας σύζυγοι µοιράζονταν την εξουσία. Ο Φερδινάνδος 

έφερε τον τίτλο του βασιλικού συζύγου µέχρι το 1504. Όµως, τίποτε δεν εµπόδισε τους Καστιλιάνους, όταν 

πέθανε η Ισαβέλλα να στέψουν ως βασιλείς την κόρη της Ιωάννα και τον σύζυγό της Φίλιππο τον Ωραίο . 

Το φαινόµενο του βασιλικού συζύγου, του οποίου τα αξιώµατα συνδέονται µε τη βασίλισσα-σύζυγό του και 

το γάµο και τα οποία παύουν όταν ο γάµος διαλυθεί ή όταν η βασίλισσα πεθαίνει έχοντας νόµιµους 

διαδόχους, απαντάται στο φεουδαρχικό δίκαιο και είναι κάτι αρκετά συχνό . Από το 1506 ο Φερδινάνδος 

επανήλθε µε την ιδιότητα του κηδεµόνα-αντιβασιλέα διότι η κόρη του Ιωάννα, ήταν ασθενής ψυχικά και 

πνευµατικά και δεν µπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά της.  

Ένα αξιοσηµείωτο γεγονός κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους ήταν 

στο 1492, όπου ο βασιλιάς Φερδινάνδος και η βασίλισσα Ισαβέλλα 

υπέγραψαν διάταγµα που εξόριζε τους Εβραίους κατοίκους της Ιβηρικής 

χερσονήσου, κατά µίµηση των Εγγλέζων που εγκαινίασαν αυτήν την 

πρακτική στα 1290. Όλοι αυτοί οι πληθυσµοί κατευθύνθηκαν στην 

Οθωµανική επικράτεια , που τους δέχτηκε και τους εγκατέστησε στα 

εδάφη της. Στην πραγµατικότητα επρόκειτο για ένα µόνο επεισόδιο της 

σύγκρουσης του καθολικισµού µε το Ισλάµ, η οποία κορυφώθηκε το 

16
ο
αι., και µάλιστα διέθετε και χαρακτηριστικά παγκόσµιας σύρραξης. 

Γι αυτό ο Πάπας Αλέξανδρος ο VI τους απένειµε τον τίτλο «Καθολικοί 

Βασιλείς» 

Επιπλέον, τον ίδιο χρόνο η Ισαβέλλα δέχτηκε την πρόταση του 

Χριστόφορου Κολόµβου και έθεσε στη διάθεση του τρία πλοία, προκειµένου να πραγµατοποιήσει αυτός 

ταξίδι προς την Ινδία µε κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, χρηµατοδότησε άλλα τέσσερα ταξίδια του 

κατά την διάρκεια της βασιλείας της. Έτσι, έχουµε την ανακάλυψη της Αµερικής. 
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