
Κεθάλαιξ 7
I. Οι αμακαηαηάνειπ ζηη 

μεηαμεζαιωμική εροωπαϊκή κξιμωμία

3. Η θοηζκερηική μεηαοούθμιζη



Α. Η κοίζη ζηη Ρωμαιξκαθξλική 
Γκκληζία και ξι αμθοωπιζηέπ;

Ι. Η Ρςμαημθαζμιηθή Γθθιεζία:
1. βνίζθεηαη ζε θνίζε
2. δεκ ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ ζνεζθεοηηθέξ-πνμζςπη-

θέξ ακάγθεξ ηςκ πηζηχκ
3. δεκ εκδηαθένεηαη γηα ημ πμίμκηυ ηεξ θαη δεκ ημ 

θαζμδεγεί πκεομαηηθά:
α/ μη ακχηενμη θιενηθμί δμοκ πμιοηειή δςή
β/ μη θαηχηενμη θιενηθμί δμοκ πμιφ θηςπά θαη 

είκαη αγνάμμαημη
4. εθμεηαιιεφεηαη ημκ μεηαζακάηημ θυβμ ηςκ πηζηχκ 

γηα ηεκ θυιαζε
5. πμοιά ζογπςνμπάνηηα (= πανηί άθεζεξ αμανηηχκ)



Η ηθική παοακμή ηξρ κλήοξρ
Γδχ θαη πμιφ θαηνυ, μη πάπεξ, μη θανδηκάιημη θαη μη 
επίζθμπμη ακηαγςκίδμκηαη ημοξ εγεμυκεξ ζηηξ ζοκήζεηεξ 
ημοξ θαη μάιηζηα είκαη έημημμη κα ημοξ λεπενάζμοκ[...]. Οη 
επίζθμπμη λεπκμφκ υηη μ ηίηιμξ ημοξ ζεμαίκεη ενγαζία, 
εγνήγμνζε θαη θνμκηίδα. Θομμφκηαη υμςξ πμιφ θαιά ημ νυιμ 
ημοξ μυκμ γηα κα απμμοδμφκ πνήμαηα απυ ημ πμίμκημ ημοξ 
[...]. Καη ζα ήηακ πμιφ θαιφηενα ηα πνάγμαηα ακ μη 
θανδηκάιημη ζθέθημκηακ υηη είκαη δηάδμπμη ηςκ απμζηυιςκ 
[...]. Καη μη πάπεξ μη μπμίμη είκαη μη ημπμηενεηέξ ημο Χνηζημφ 
ζηε γε, ακ πνμζπαζμφζακ κα μημεζμφκ ηε δςή ημο, ηε 
θηχπεηα ημο, ημ ζηαονηθυ ημο μανηφνημ, ηεκ πενηθνυκεζε 
ζηε δςή, ακ ζθέθημκηακ μυκμ ημ βάνμξ ημο μκυμαημξ πμο 
έπμοκ, δει. παηέναξ, ή ημ επχκομμ ημοξ, δει. πακαγηυηαημξ, 
ζα οπήνπε ζηε γε δοζηοπία; (Pierre de Nolhac, Erasme, 
Eloge de la folie, Flammarion,1964, 75-77.)















Α. Η κοίζη ζηη Ρωμαιξκαθξλική 
Γκκληζία και ξι αμθοωπιζηέπ;

ΙΙ. Οη ακζνςπηζηέξ:

1. θαηαδηθάδμοκ ηηξ εκένγεηεξ ηεξ Γθθιεζίαξ

2. θαηαδηθάδμοκ ηηξ δεηζηδαημμκίεξ ηςκ πηζηχκ

3. ακηηπνμηείκμοκ εηιηθνηκή πίζηε βαζηζμέκε ζημ 
μήκομα ημο Χνηζημφ

4. πνμηείκμοκ άμεζε επαθή με ημ Θείμ Λυγμ μέζς 
ηεξ Αγίαξ Γναθήξ, μεηαθναζμέκεξ ζε ιασθή 
γιχζζα



Β. Η ποξηεζηαμηική μεηαοούθμιζη

Ι. ηε Γενμακία:

1. Ο Λμφζενμξ οπμζηενίδεη υηη ε ζςηενία 
ηεξ ροπήξ είκαη απμηέιεζμα μυκμ ηεξ 
πίζηεξ  Λμοζενακηζμυξ

2. Ο αοημθνάημναξ Κάνμιμξ Γ΄ απμθενφζ-
ζεη ημκ Λμφζενμ ςξ αηνεηηθυ

3. Οη ιμοζενηακμί γενμακμί εγεμυκεξ δηα-
μανηφνμκηαη  δηαμανηονυμεκμη ή πνμ-
ηεζηάκηεξ



Λξύθηοξπ







Κάοξλξπ Γ΄ 



Β. Η ποξηεζηαμηική μεηαοούθμιζη

Ι. ηε Γενμακία:

4. φγθνμοζε αοημθνάημνα – γενμακχκ εγεμυ-
κςκ  Γιοήμη ηηπ Αργξύζηαπ (1555):

α/ κμμημμπμίεζε Λμοζενακηζμμφ

β/ θάζε εγεμυκαξ μπμνεί κα επηβάιεη ζηεκ 
επηθνάηεηά ημο ημ δυγμα πμο ζέιεη 
δηαίνεζε Γενμακίαξ ζε νςμαημθαζμιηθά 
θναηίδηα θαη δηαμανηονυμεκα θνάηε



Η ειοήμη ηηπ Αργξύζηαπ



Β. Η ποξηεζηαμηική μεηαοούθμιζη
ΙΙ. Γπίδναζε Λμοζενακηζμμφ ζε άιιεξ πχνεξ:

1. Δηάδμζε Λμοζενακηζμμφ ζε άιιεξ πχνεξ 
ακηίδναζε Ρςμαημθαζμιηθήξ Γθθιεζίαξ

2. ογθνμφζεηξ

ΙΙΙ. Γαιιία:

1. Καιβίκμξ  μεηαννοζμηζηήξ

2. Νφπηα Αγίμο Βανζμιμμαίμο ( = ζθαγή 2.000 
Γάιιςκ θαιβηκηζηχκ ή Οογεκυηςκ) (24 Αο-
γμφζημο 1572)

3. Δηάηαγμα ηεξ Νάκηεξ (1598): ειεφζενε 
άζθεζε θαιβηκηζμμφ οπυ πνμτπμζέζεηξ



Καλβίμξπ











Αικαηεοίμη ηωμ Μεδίκωμ

Κάοξλξπ Θ΄



Γοοίκξπ ηηπ Ναβάοαπ

Ποιγκίπιζζα Μαογαοίηα



Γοοίκξπ Δ΄: ρπξγοαθή ηξρ διαηάγμαηξπ ηηπ Νάμηηπ





Διάηαγμα ηηπ Νάμηηπ



Ναόπ διαμαοηροόμεμωμ



Γ. Οι αμηιδοάζειπ ηηπ 
Ρωμαιξκαθξλικήπ Γκκληζίαπ

Ονγάκςζε ακηημεηαννφζμηζεξ: φκμδμξ ημο 
Σνέκημ (Ιηαιία) (1545-1563): Απμθάζεηξ: 

1. γηα ηεκ ακαζογθνυηεζε ηεξ Γθθιεζίαξ

2. μέηνα εκακηίμκ ηεξ Μεηαννφζμηζεξ:

α/ θηίζημμ θαηκμφνηςκ επηβιεηηθχκ καχκ ζε 
νοζμυ μπανυθ θαη με πιμφζημ δηάθμζμμ

β/ εκίζποζε ιαηνείαξ Θεμηυθμο

γ/ πμιιαπιαζηαζμυξ εηθυκςκ

δ/ πμιιαπιαζηαζμυξ ηειεηχκ

Συκςζε  
πηζηχκ



ύμξδξπ ηξρ Σοέμηξ









Δ. Η Γροώπη μεηά ηη Μεηαοούθμιζη
1. Έκαξ αηχκαξ (πενίπμο) μεηαννοζμίζεςκ 

δηαηνεμέκε πκεομαηηθά πνηζηηακηθή
Γονχπε: α/ Βυνεηα Γονχπε: Πνμηεζηακηηζμυξ

β/ Νυηηα Γονχπε: Ρςμαημθαζμιηθηζμυξ
γ/ Γιιεκηθυξ πχνμξ: Ονζμδμλία
δ/ Βαιθάκηα: Ονζμδμλία
ε/ Ρςζία: Ονζμδμλία

2. Μεηάθναζε Βίβιμο ζε εζκηθέξ γιχζζεξ 
α/ ακάπηολε εζκηθχκ ιμγμηεπκηχκ
β/ ζθονειάηεζε εζκηθήξ ζοκείδεζεξ

3. Πνυμδμξ ζε υιμοξ ημοξ ημμείξ ηεξ ακζνχ-
πηκεξ δναζηενηυηεηαξ








