
ΣΙ ΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΕΚΚΛΗΙΑ

Σι είναι θ Κακολικι Εκκλθςία:
Η Κακολικι Εκκλθςία είναι θ εκκλθςία των πιςτϊν ςτον 

Χριςτιανιςμό που κυβερνάται από τον Πάπα . Είναι θ μεγαλφτερθ 
Εκκλθςία ςτον κόςμο, ςυγκεντρϊνοντασ περιςςότερουσ από 1.200 

εκατομμφρια πιςτοφσ ςε ολόκλθρο τον πλανιτθ.
φμφωνα με το δόγμα, ιδρφκθκε από τον Ιθςοφ Χριςτό και 

ςκθνοκετικθκε από τουσ αποςτόλουσ ςτισ αρχζσ του . Για το 
λόγο αυτό, ανακθρφςςεται ωσ θ μόνθ αυκεντικι Χριςτιανικι 

Εκκλθςία. Η κφρια αποςτολι του, εκτόσ από τθν επεξεργαςία, τθ 
μετάδοςθ και τθ διάδοςθ των διδαςκαλιϊν του Χριςτοφ και τθ 

διαφφλαξθ τθσ ενότθτασ των πιςτϊν, είναι να βοθκιςει να 
περπατιςει το πνευματικό μονοπάτι προσ τον Θεό.

Πθγι:  wikipedia



ΒΑΣΙΚΑΝΟ



• Μερικζσ φορζσ θ Κακολικι Εκκλθςία αναφζρεται 
ωσ Κακολικι, Αποςτολικι και Ρωμαϊκι Εκκλθςία . 
Ωςτόςο, υπάρχουν και άλλεσ Εκκλθςίεσ ςε ςυνεργαςία 
με τον Επίςκοπο τθσ Ρϊμθσ, των οποίων οι 
λειτουργικζσ παραδόςεισ είναι διαφορετικζσ από τθ 
Ρωμαϊκι. Ζτςι, θ Ρωμαιοκακολικι Εκκλθςία κα ιταν, 
κατά κάποιον τρόπο, ζνα μζροσ ολόκλθρθσ τθσ 
Κακολικισ Εκκλθςίασ.

• Η κφρια ζδρα τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ βρίςκεται ςτθ 
Ρϊμθ, ςτθν πολιτεία τθσ Πόλθσ του Βατικανοφ , ζνασ 
κφλακασ εντόσ τθσ ιταλικισ πρωτεφουςασ. Είναι ζνα 
διεκνϊσ αναγνωριςμζνο ανεξάρτθτο κράτοσ.

• Η δογματικι βάςθ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ ωσ 
κρθςκείασ βαςίηεται ςτισ ακόλουκεσ βαςικζσ πτυχζσ:





Δόγμα τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ

• Η δογματικι βάςθ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ ωσ κρθςκείασ βαςίηεται ςτισ 
ακόλουκεσ βαςικζσ πτυχζσ:

• το δόγμα των αποςτόλων που εγκρίκθκε από τον Ιωάννθ Παφλο Β 'το 
1992 

• τθν Αποκάλυψθ , δθλαδι ςτισ κεολογικζσ αλικειεσ που μεταδίδονται 
από τθν Ιερι Παράδοςθ και κακορίηονται ςτισ Αγίεσ Γραφζσ. 

• το Δόγμα τθσ Αμόλυντθσ φλλθψθσ , ςφμφωνα με το οποίο ο Ιθςοφσ 
ςυλλιφκθκε από τθ Μαρία χωρίσ να επιτευχκεί από «πρωτότυπθ 
αμαρτία»

• τθν αποτελεςματικι πνευματικι εξουςία τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ για 
τθ ςυγχϊρεςθ των αμαρτιϊν και τθν άφεςθ των κυρϊςεων, μζςω του 
μυςτθρίου τθσ μετάνοιασ και των επιδοκιμαςιϊν 

• τθν πραγματικι παρουςία του Ιθςοφ Χριςτοφ ςτθν Ευχαριςτία , χάρθ 
ςτθ διαςταφρωςθ του ψωμιοφ και του κραςιοφ ςτο ςϊμα και το αίμα του 
Χριςτοφ.





Ιςτορία τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ

• Η Κακολικι Εκκλθςία δομικθκε και οργανϊκθκε από τουσ οπαδοφσ του Χριςτοφ 
κατά τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ εποχισ μασ. Μερικά από τα πιο ςχετικά γεγονότα 
ςε όλθ τθν ιςτορία τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ ιταν: 

• Η επζκταςθ και θ εδραίωςθ τθσ κυριαρχίασ τθσ ςε ολόκλθρο τον Αρχαίο και 
Μεςαίωνα ςτθν Ευρϊπθ, τθ Μζςθ Ανατολι και τθ Βόρεια Αφρικι. 

• Σο Μεγάλο χίςμα μεταξφ Ανατολισ και Δφςθσ το 1054, ωσ αποτζλεςμα του 
οποίου θ Χριςτιανοςφνθ κα χωριςτεί ςτθν Εκκλθςία Ορκόδοξθ, ςτα ανατολικά, 
και θ Κακολικι Εκκλθςία, υπό τθν εξουςία του Πάπα, ςτα δυτικά.

• Η υπερπόντια επζκταςθ των ευρωπαϊκϊν αυτοκρατοριϊν από τον 15ο αιϊνα, θ 
οποία περιλαμβάνει επίςθσ τθν επζκταςθ των κυριαρχιϊν τθσ Κακολικισ 
Εκκλθςίασ ςε νζα εδάφθ, ειδικά ςτθν Αμερικι, το κίνθμα του οποίου θγείται 
ο Μάρτιν Λοφκερ για τθν απόρριψθ των παπικϊν πολιτικϊν και των πρακτικϊν 
διαφκοράσ ςτθν Εκκλθςία, από το οποίο κα προζκυπτε ζνα νζο δογματικό ρεφμα 
εντόσ του Χριςτιανιςμοφ που δεν υπόκειται ςτθν εξουςία του Πάπα, γνωςτοφ ωσ 
Προτεςταντιςμόσ.

• Από τθ ςφγχρονθ εποχι ζωσ ςιμερα, θ Κακολικι Εκκλθςία ζχει υποςτεί μια ςειρά 
αλλαγϊν και μεταρρυκμίςεων που ζχουν ςταδιακά ενθμερϊςει τον κεςμό με τισ 
νζεσ εποχζσ.





Οργάνωςθ και φνκεςθ
τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ

• Η Κακολικι Εκκλθςία είναι ζνασ κεςμόσ που αποτελείται, αφενόσ, από τουσ 
κλθρικοφσ, αποτελοφμενουσ από επίςκοπουσ, ιερείσ και διακονείσ , και, 
αφετζρου, από τθν κοινωνία των πιςτϊν .

• Είναι ζνασ εξαιρετικά ιεραρχικόσ κεςμόσ. Επικεφαλισ του είναι ο Πάπασ , που 
επζλεξαν οι καρδινάλιοι , οι οποίοι ζχουν επίςθσ το ρόλο να βοθκιςουν τον 
Πάπα ςτθν ποιμαντικι δράςθ τθσ Εκκλθςίασ και ςτθ διοίκθςθ του Βατικανοφ και 
τθσ Ρωμαϊκισ Κουρίασ. Αποτελοφν το Κολλζγιο Καρδινάλων .

• Ακολουκοφν οι επίςκοποι , εκείνοι που είναι υπεφκυνοι για κάκε επιςκοπι και 
βοθκοφνται από τουσ ιερείσ και τουσ διακονείσ. Οι επίςκοποι ςυνζρχονται ςε μια 
ςυνζλευςθ, υπό τθν προεδρία του Πάπα, γνωςτι ωσ Οικουμενικό υμβοφλιο . 
Επιπλζον, οι επίςκοποι μποροφν να οργανωκοφν ςε κάκε χϊρα γφρω από 
ζνα Επιςκοπικό υνζδριο ι μια υνζλευςθ Σακτικϊν (ςτα ανατολικά). Αυτό χωρίσ 
να υπολογίηονται οι διοϊςκανικζσ οργανϊςεισ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν 
περιςςότερεσ από μία χϊρεσ.

• Οι εκκλθςίεσ και οι κρθςκευτικζσ τάξεισ εντάςςονται ςτθν οργάνωςθ τθσ 
Κακολικισ Εκκλθςίασ, αν και δεν αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
εκκλθςιαςτικισ ιεραρχίασ, εξαρτϊνται από τον Πάπα και τουσ επιςκόπουσ.





ΣΑΤΡΟΦΟΡΙΕ

• OΙ ΣΑΤΡΟΦΟΡΙΕ ΚΑΙ Η ΠΡΩΣΗ ΑΛΩΗ ΣΗ ΠΟΛΗ (1204) 
•

α. Οριςμόσ και παράγοντεσ :
•

• ταυροφορίεσ : - κίνθςθ που εκδθλϊκθκε ςτθ Δφςθ τον 11ο αι.
• - προιλκε : από τθν πρωτοβουλία των Παπϊν
• - ςτόχευε : ςτθν απελευκζρωςθ των Αγίων Σόπων από τουσ ελτηοφκουσ.
•

• Παράγοντεσ που επθρζαςαν τισ ταυροφορίεσ :
•

• 1. φιμεσ για βιαιότθτεσ Αράβων και Σοφρκων κατά των προςκυνθτϊν
• 2. τα οικονομικά προβλιματα τθσ Δφςθσ
• 3. το κάλεςμα για βοικεια του Αλζξιου Α’ Κομνθνοφ προσ τουσ θγζτεσ τθσ Δφςθσ.



• Α’ ταυροφορία : κθρφχτθκε από τον Πάπα Ουρβανό Β’ ςτθν Κλερμόν τθσ Γαλλίασ (1095) → είχε 
κυρίωσ κρθςκευτικό χαρακτιρα (υπιρχαν και οικονομικά προβλιματα ςτθ Δφςθ : υπερπλθκυςμόσ και 
ζλλειψθ γθσ)

•

• α) φάςθ : ανοργάνωτεσ λαϊκζσ μάηεσ, που εξολοκρεφτθκαν από τουσ Σοφρκουσ.
• β) φάςθ : εκςτρατεία φεουδαρχϊν (θγεμόνων τθσ Δφςθσ) :
• - νίκθςαν τουσ Σοφρκουσ
• - ανζκτθςαν τα εδάφθ τθσ δυτικισ Μ. Αςίασ
• - τα παραχϊρθςαν ςτο Βυηάντιο
• - ίδρυςαν κρατίδια ςτθ υρία και τθν Παλαιςτίνθ

• υμπεριφορά ςτρατιωτϊν : μαχθτικότθτα και κρθςκευτικό πάκοσ

• Β’ και Γ’ ταυροφορία : δεν πζτυχαν το ςκοπό τουσ
• Κφπροσ : καταλαμβάνεται από τον Άγγλο βαςιλιά Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, που τθν πουλά ςτο 

Φράγκο Λουηινιάν → για 4 αιϊνεσ υπό τθν εξουςία των δυτικϊν

• Δϋ ταυροφορία:
Κίνθτρα : υλικά

• Αρχικόσ ςτόχοσ : θ Αίγυπτοσ και θ υρία
• Κατάλθξθ : θ κατάλθψθ τθσ Κων/πολθσ, όπου οι ςταυροφόροι προκάλεςαν τεράςτιεσ υλικζσ 

καταςτροφζσ και βιαιότθτεσ ενάντια ςτο βυηαντινό λαό.

• Πθγι : Blog Ιςτογραφία – Ιςτορία ΒϋΓυμναςίου





Α. ΣΑΤΡΟΦΟΡΙΑ



4θ. ΣΑΤΡΟΦΟΡΙΑ



Οι ςταυροφόροι ςτα τείχθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ 
David Aubert (1449-79) - 15th century miniature


