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                                  Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο  
 
          Βξηζθφκαζηε ζηε εβίιιε ηνπ 16νπ αηψλα. Απφ ην 1492 φιε ε Ηζπαλία είλαη 
πηα έλα ελσκέλν βαζίιεην. Οη βαζηιείο ηεο Φεξδηλάλδνο ηεο Αξαγνλίαο θαη 
Ηζαβέιια (ε Καζνιηθή) ηεο Καζηίιεο πέηπραλ λα εθδηψμνπλ ηνπο Άξαβεο, πνπ 
θαηείραλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρψξαο, γηα εθηά νιφθιεξνπο αηψλεο. Δίλαη ε 
επνρή ηεο θπξηαξρίαο ηεο ηξνκεξήο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. ε φιεο ηηο 
κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο ηα δηθαζηήξηά ηεο δίθαδαλ θαη έζηειλαλ ζηελ ππξά 
δεθάδεο αηξεηηθψλ, ακαξησιψλ, καγηζζψλ, αιιφδνμσλ (Δβξαίσλ θαη 
Μνπζνπικάλσλ), ζην φλνκα ηνπ Θενχ ηεο Αγάπεο.  
 

          …Ακ ηαζ είπε οπμζπεεεί κα λακαβονίζεζ ζημοξ αζχκεξ ηςκ αζχκςκ, ιε 

ημ πθήνςια ημο πνυκμο, Αοηυξ εέθδζε κα επζζηεθεεί ηα παζδζά Σμο, ζημκ 

ηυπμ υπμο έηαζβακ μζ θςηζέξ βζα ημοξ αζνεηζημφξ. Ξακαβφνζζε ζημοξ 

ακενχπμοξ ιε ηδ ιμνθή πμο είπε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηνζχκ πνυκςκ ηδξ 

δδιυζζαξ γςήξ Σμο.  Να ημκ, πμο δζαααίκεζ ημοξ δνυιμοξ ηδξ δθζυθμοζηδξ 

αοηήξ Μεζμβεζαηήξ πυθδξ, υπμο αηνζαχξ ηδκ 

παναιμκή, ιπνμζηά ζημ ααζζθζά, ημοξ αοθζημφξ, 

ημοξ ηανδζκαθίμοξ ηαζ ηζξ ηονίεξ ηδξ αοθήξ, μ 

Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ, έααθε κα ηάρμοκ ηαιζά 

εηαημζηή αζνεηζημφξ “Ad Majorem Dei 

Gloriam”
1
. 

 

Ο Μέγας Ιεροεξεταστής 
 

          Διθακίγεηαζ αευνοαα πςνίξ κα Σμκ 

πνμζέλεζ ηακέκαξ ηαζ – πνάβια πανάλεκμ – υθμζ 

Σμκ ακαβκςνίγμοκ. Ο θαυξ, ζακ κα ημκ 

ηνααμφζε ιζα αηαηακίηδηδ δφκαιδ, ιαγεφεηαζ 

ζημ πέναζιά Σμο ηαζ ημκ αημθμοεεί. ζςπδθυξ 

πενκά ηαηαιεζήξ ημο πθήεμοξ, ι‟ έκα παιυβεθμ απένακηδξ ζοιπάεεζαξ. 

          Έκαξ βένμξ, ηοθθυξ απυ ηα παζδζηά ημο πνυκζα θςκάγεζ ιέζ‟ απυ ημ 

πθήεμξ: «Κύξηε, ζεξάπεπζέ κε θαη ζα δσ». Ο θαυξ πφκεζ δάηνοα πανάξ ηαζ 

θζθά ημ πχια υπμο παηά. Απυ ηα ιάηζα ημο βένμο πέθηεζ έκα θθμφδζ ηζ εηείκμξ 

αθέπεζ. Σα παζδζά ζημνπίγμοκ θμοθμφδζα ζημ πέναζιά ημο ηαζ θςκάγμοκ: 

«Ωζαλλά». Δίλαη Δθείλνο. Γελ κπνξεί παξά λα είλαη Δθείλνο. 

         ηαιαηά ζηδκ πθαηεία ηδξ Μδηνυπμθδξ ηδ ζηζβιή πμο θένκμοκ έκα 

ιζηνυ άζπνμ θένεηνμ, υπμο ακαπαφεηαζ δ εθηάπνμκδ ιμκαπμηυνδ ηάπμζμο 

πνμφπμκηα. Ζ κεηνή είκαζ ζηεπαζιέκδ ιε θμοθμφδζα. “Θ‟ αλαζηήζεη ην παηδί 

ζνπ”, θςκάγμοκ απ‟ ημ πθήεμξ, ηζ δ ιδηένα ηθαίεζ. Ξαθκζηά, ιζα θςκή 

ακηδπεί, δ ιδηένα νίπκεηαζ ζηα πυδζα ημο : “Αλ είζαη Δζύ, αλάζηεζε ην παηδί 

κνπ!” ηαζ ημο απθχκεζ ηα πένζα ηδξ. Ζ πμιπή ζηαιαηά, αθήκμοκ ημ θένεηνμ 

πάκς ζηζξ πέηνεξ ηδξ πθαηείαξ. Σμ ημζηάγεζ ιε μίηημ, ημ ζηυια Σμο πνμθένεζ 

                                                 
1
 Ad majorem Dei Gloriam:  Ή βζα ζοκημιία  AMDG ήηακ έκα θαηζκζηυ νδηυ ημο ηαεμθζημφ 

ηάβιαημξ ηςκ Ηδζμοσηχκ πμο ζδιαίκεζ «Πνμξ ιεβίζηδ δυλα ημο Θεμφ» 
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βζα ιζα θμνά αηυιδ : “Σαιηζά θνύκη”
2
. Ζ κεηνή ζδηχκεηαζ, ηάεεηαζ ηαζ 

ημζηάγεζ βφνς ηδξ ιε φθμξ ηαηάπθδηημ, παιμβεθαζηή. Κναηεί αηυιδ ζηα 

πένζα ηδξ ημ ιπμοηέημ ιε η‟ άζπνα ηνζακηάθοθθα, πμο ζοκδείγμοκ κα δίκμοκ 

ζημοξ κεηνμφξ. Μέζα ζημ πθήεμξ, υθμζ έπμοκ ηαναπηεί, θςκάγμοκ, ηθαίκε. 

         Δηείκδ ηδ ζηζβιή πενκά απυ ηδκ πθαηεία μ ηανδζκάθζμξ Μέβαξ 

Ηενμελεηαζηήξ. Δίκαζ έκαξ ρδθυξ βένμξ, ζπεδυκ αζςκυαζμξ, ιε ζηεβκυ 

πνυζςπμ, ιάηζα πςιέκα ζηζξ ηυβπεξ, ια πμο ιέζα ημο θάιπεζ αηυιδ ιζα 

ζπίεα. Γε θμνεί πζα εηείκδ ηδκ πενίθαιπνδ ζημθή, πμο ημκ έηακε κα λεπςνίγεζ 

πηεξ ιέζα ζημ πθήεμξ, ηδκ χνα πμο έηαζβακ ημοξ επενμφξ ηδξ Καεμθζηήξ 

Δηηθδζίαξ. Έπεζ λακααάθεζ ημ παθζυ, αζηδηζηυ ημο νάζμ. Οζ αμδεμί ημο ημκ 

αημθμοεμφκ απυ απυζηαζδ, υθμ ζεααζιυ. ηαιαηά πθάζ ζημ πθήεμξ ηαζ 

ημζηάγεζ απυ ιαηνζά. Σα είδε υθα, ημ θένεηνμ αημοιπζζιέκμ ιπνμζηά Σμο, 

ηδκ ακάζηαζδ ημο ημνζηζζμφ ηαζ ημ πνυζςπυ ημο ζημηεζκζάγεζ… Εανχκεζ ηα 

ποηκά ημο θνφδζα ηαζ ζηα ιάηζα ημο αζηνάθηεζ ιζα ηνμιενή θθυβα. Σμκ 

δείπκεζ ιε ημ δάπηοθμ ηαζ δζαηάγεζ ημοξ θνμονμφξ ημο κα ημκ πζάζμοκ. Δίκαζ 

ηυζμ ιεβάθδ δ δφκαιή ημο ηαζ μ θαυξ ηυζμ ζοκδεζζιέκμξ κα ημκ οπαημφεζ, 

πμο υθμζ παναιενίγμοκ, οπαημφμοκ ηνέιμκηαξ. Μέζα ζε ιζα εακάζζιδ ζζςπή, 

μζ πςνμθφθαηεξ Σμκ πζάκμοκ ηαζ Σμκ θένκμοκ 

ιπνμζηά ημο.  
                                                    
                                                 Ο Δεσμώτης 
 

          ακ έκαξ άκενςπμξ υθμ αοηυ ημ πθήεμξ 

βμκαηίγεζ ιπνμξ ζημ Μεβάθμ Ηενμελεηαζηή πμο 

ζδηχκεζ ημ πένζ ημο ηαζ ημ εοθμβεί ηζ φζηενα 

πςνίξ κα πεζ ιζα θέλδ ελαημθμοεεί ημ δνυιμ 

ημο. Οδδβμφκ ημκ Κναημφιεκμ ζημ εθζαενυ ηαζ 

παθζυ ηηίνζμ ηδξ Αβίαξ ηεφδξ, ηαζ ημκ 

ηθείκμοκ εηεί, ζ‟ έκα ιζηνυ οπυβεζμ ηεθί. Ζ διένα πενκά ηζ ένπεηαζ δ κφπηα, 

ιζα κφπηα γεζηή ηζ απμπκζηηζηή. 

          Μέζα ζηα ζημηάδζα, δ ζζδενέκζα πυνηα ημο ηεθζμφ ακμίβεζ, ηαζ 

πανμοζζάγεηαζ μ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ ι‟ έκα δαοθυ ζημ πένζ. ηαιαηά ζημ 

ζηαθμπάηζ, παναηδνεί βζα πμθθήκ χνα ηδκ Αβία Μμνθή, ηεθζηά πθδζζάγεζ, 

αημοιπά ηδ δάδα πάκς ζημ ηναπέγζ ηαζ ημο θέεζ: «Δζύ; Δίζαη Δζύ;» Μδκ 

παίνκμκηαξ απάκηδζδ πνμζεέηεζ βνήβμνα: «Με ιεο ηίπνηα, πάςε. Άιισζηε ηη 

ζα κπνξνύζεο λα πεηο; Σα μέξσ όια πνιύ θαιά. Καη δελ έρεηο ην δηθαίσκα λα 

πξνζζέζεηο νύηε κηα ιέμε ζηα όζα είπεο άιινηε. Γηαηί ήξζεο λα καο 

αλαζηαηώζεηο; Γηαηί λαη, καο αλαζηαηώλεηο, θαη ην μέξεηο πνιύ θαιά. Αιιά 

μέξεηο ηη ζα ζπκβεί αύξην ; Αγλνώ πνηνο είζαη θη νύηε ζέισ λα ην μέξσ: είζ‟ Δζύ 

ή κόλν ην νκνίσκά νπ; Όκσο αύξην ζα ζε θαηαδηθάζσ θαη ζα θαείο ζηελ 

ππξά, όπσο ν ρεηξόηεξνο ησλ ακαξησιώλ, θη απηόο ν ίδηνο ιαόο πνπ ζνπ 

θηινύζε ηα πόδηα, ζα μερπζεί αύξην, κόιηο δώζσ ην ζύλζεκα, γηα λα βάιεη 

θσηηά ζην ζσξό κε ηα μύια. Σν μέξεηο; Ίζσο…»                 

           

                                                 
2
  Ταιηζά θνχκη: Δανασηή νήζδ απυ ημ ηαηά Μάνημκ Δοαββέθζμ. διαίκεζ «Κυνδ, ζήης» 
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          Ο Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο ζπλερίδεη λα κηιά γηα πνιιή ψξα ζηνλ 
Κξαηνχκελν, ν νπνίνο δελ απαληά θαη παξαθνινπζεί ζησπειφο. Σνπ ηνλίδεη φηη 
ηψξα, δέθα πέληε αηψλεο απφ ηνλ εξρνκφ Σνπ ζηε γε: “Όια κεηαβηβάδνληαη απφ 
ζέλα ζηνλ Πάπα. Όια ινηπφλ εμαξηηνχληαη πηα απφ ηνλ Πάπα. Έηζη κελ έξρεζαη 
λα καο ελνριείο πξηλ ηελ ψξα ζνπ, ηνπιάρηζηνλ”. πλερίδεη θαη ιέεη, ιέεη κε ηηο 
ψξεο, ηνλίδνληαο φηη ε δχλακε ηεο εμνπζίαο είλαη πηα κε ην κέξνο ησλ 
Ρσκαηνθαζνιηθψλ θαη ησλ ηεξνεμεηαζηψλ. Καη ηειεηψλεη: 
 

          «…Οη επηπρηζκέλνη ζ‟ αξηζκνύληαη θαηά δεθάδεο ρηιηάδεο, θαηά κπξηάδεο 

θαη δε ζα ππάξρνπλ παξά εθαηό ρηιηάδεο κάξηπξεο, πνπ ζα μέξνπλ ηελ 

θαηαξακέλε δηάθξηζε αλάκεζα ζην Καιό θαη ζην Καθό. Θα πεζάλνπλ εηξεληθά, 

ζα ζβήζνπλ γιπθά ζη‟ όλνκά ζνπ, θαη ζην ππεξπέξαλ δε ζα βξνπλ παξά ην 

ζάλαην. Θα θπιάμνπκε όκσο ην κπζηηθό; ζα ηνπο ιηθλίζνπκε, λαη, ζα ηνπο 

λαλνπξίζνπκε, γηα ηελ επηπρία ηνπο, κε κηαλ αηώληα αληακνηβή ζηνλ νπξαλό. 

Γηαηί δελ ππάξρεη άιιε δσή, θάηη ηέηνην βέβαηα δελ είλαη θακσκέλν γηα 

πιάζκαηα ζαλ θη απηά. Πξνθεηεύνπλ όηη ζα μαλαγπξίζεηο γηα λα ληθήζεηο πάιη, 

πεξηηξηγπξηζκέλνο από ηνπο εθιεθηνύο ζνπ… Θα ζεθσζώ ηόηε θαη ζα δείμσ ηηο 

κπξηάδεο ηνπο επηπρηζκέλνπο, πνπ δε γλώξηζαλ ην ακάξηεκα. Κη εκείο, εκείο πνπ 

πήξακε απάλσ καο ηα ιάζε ηνπο, γηα ηελ επηπρία ηνπο, ζ‟ αλνξζσζνύκε 

κπξνζηά ηνπ θαη ζα πνύκε: “Γε ζε θνβόκαζηε θαζόινπ. Κη εκείο ην ίδην 

βξεζήθακε ζηελ έξεκν, δήζακε κ‟ αθξίδεο θαη κέιη. Κη 

εκείο ην ίδην επινγήζακε ηελ ειεπζεξία πνπ 

παξαρώξεζεο ζηνπο αλζξώπνπο, θη εηνηκαζηήθακε λα 

„καζηε αλάκεζα ζηνπο εθιεθηνύο ζνπ, ζηνπο ηζρπξνύο 

θαη ζηνπο πεξήθαλνπο, θαη λα θανύκε “γηα λα 

ζπκπιεξώζνπκε ηνλ αξηζκό”…  
 

Γκρέκο: Πορτρέτο ενός καρδιναλίου. [Λέγεται ότι 
απεικονίζει τον Μεγάλο Ιεροεξεταστή 
Καρδινάλιο Don Fernando Niño de Guevara,]. 
(Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Τόρκης) 
 

…ην μαλαιέσ, αύξην, ζ‟ έλα λόεκά κνπ, όιν απηό ην 

πεηζαξρεκέλν θνπάδη ζα θέξεη αλακκέλα θάξβνπλα 

γηα ηελ ππξά, όπνπ ζα ζ‟ αλεβάζνπκε γηα λα κελ 

εκπνδίζεηο ην έξγν καο. Γηαηί αλ θάπνηνο αμίδεη 

πηόηεξν απ’ όινπο λα θαεί, απηόο είζ’ εζύ. Αύξην ζα ζε θάςσ. Ειέρζε». 

          Ο Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ ζςπαίκεζ, πενζιέκεζ ιζα ζηζβιή ηδκ απάκηδζδ 

ημο Κναημφιεκμο. Ζ ζζςπή ημο, ημκ ααναίκεζ. Ο Κναημφιεκμξ ημκ άημοβε υθδ 

ηδκ χνα έπμκηαξ ηανθςιέκδ πάκς ημο ηδ δζαπεναζηζηή ηζ ήνειδ ιαηζά ημο, 

θακενά απμθαζζζιέκμξ κα ιδκ ημο απακηήζεζ. Ο βένμξ εα „εεθε κα ημο πεζ 

ηάηζ, έζης ηζ ακ ήηακ θυβζα πζηνά ηαζ ζηθδνά. Ξαθκζηά μ Κναημφιεκμξ 

πθδζζάγεζ ήνεια ηαζ ζζςπδθυξ ημ βένμ ηαζ ημο θζθά η‟ άπνςια πείθζα ημο. 

Αοηή ήηακ υθδ ηζ υθδ δ απάκηδζή ημο. Ο βένμξ ηζκάγεηαζ, ηα πείθζα ημο 

ηνέιμοκ, πάεζ ζηδκ πυνηα, ηδκ ακμίβεζ ηαζ ημο θέεζ: “Φύγε θαη λα κελ 

μαλαγπξίζεηο πηα… πνηέ πηα!”. Καζ ημκ αθήκεζ κα θφβεζ ιέζα ζηα ζημηάδζα 

ηδξ πυθδξ. Ο Κναημφιεκμξ θεφβεζ… 
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           [Σν παξαπάλσ θείκελν είλαη παξκέλν απφ έλα εθηεηακέλν απφζπαζκα  ηνπ 

ηειεπηαίνπ έξγνπ ηνπ θνξπθαίνπ Ρψζνπ ζπγγξαθέα Φηνληφξ Νηνζηνγηέθζθη Οη Αδειθνί 
Καξακαδψθ. Σν απφζπαζκα απηφ εθδφζεθε σο αλεμάξηεην βηβιίν κε ηίηιν Ο Μέγαο 
Ηεξνεμεηαζηήο απφ ηηο εθδφζεηο Βηβιηνζήθε γηα ινπο, κε κεηάθξαζε Γ. Π. Κσζηειέλνπ 

θαη επηκέιεηα ηεο Έιιεο Αιεμίνπ].   
          Δίκαη βέβαηνο φηη δελ ππάξρεη θαιχηεξνο πξφινγνο γηα ηηο ζειίδεο πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ, ζηηο νπνίεο ζα πξνζπαζήζσ λα δψζσ, φζν κπνξψ θπζηθά, ην  
θιίκα εθείλεο ηεο δνθεξήο πεξηφδνπ ηεο Ηενάξ Δλέηαζδξ3, πνπ μεθίλεζε ζηελ 
θνξχθσζε ηνπ Μεζαίσλα θαη δηήξθεζε σο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα.  
          Ζ ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία δελ είλαη θπζηθά κφλν ρξηζηηαληθφ θαηλφκελν. 
Τπήξρε θαη πξηλ απφ ηελ γέλλεζε ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, αξγφηεξα έιαβε 
κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηηο ρψξεο πνπ επηθξάηεζε ν  Υξηζηηαληζκφο θαη ην Ηζιάκ θαη 
έθηαζε σο ηηο κέξεο καο. Υαξαθηεξηζηηθά ζχγρξνλα παξαδείγκαηα ε επίζεζε 
ησλ θαλαηηθψλ κνπζνπικάλσλ θαηά ησλ Γίδπκσλ Πχξγσλ ηεο Νέαο Τφξθεο ηελ 
11ε επηεκβξίνπ 2001, νη παξφκνηεο επηζέζεηο ζην Λνλδίλν θαη ηελ Μαδξίηε, νη 
επηζέζεηο απηνθηνλίαο ζηελ Παιαηζηίλε, ην Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ, ην Ηξάθ, ηελ 
Αίγππην θαη αιινχ θαη νη ελ ςπρξψ ζθαγέο νκήξσλ κπξνζηά ζηηο θάκεξεο. Αιιά, 
θαη ε απαγφξεπζε δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξίαο ηεο 
Δμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ ζηηο Νφηηεο Πνιηηείεο ησλ 
Ζ.Π.Α. σο ηελ απεηιή θαχζεο ηνπ Κνξαλίνπ απφ 
θαλαηηθφ Ακεξηθαλφ πάζηνξα θιπ. 
 

   Οι επιθέσεις της 11/9 2001 κατά των Δίδυμων 
Πύργων της Νέας Τόρκης ήταν προϊόν 

θρησκευτικού φανατισμού και μισαλλοδοξίας 
 

           Καη πξηλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ 
είρακε παξαδείγκαηα ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο. 
Αθφκα θαη ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία, ε νπνία 
πεξεθαλεπφηαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ ησλ πνιηηψλ ηεο, ππήξραλ ζρεηηθνί 
λφκνη. Ο θαλαηηθφο νιηγαξρηθφο θαη ηεξέαο ηνπ Δξερζείνπ Γηνπείζεο θαηάθεξε λα 
ςεθηζηεί απφ ηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ λφκνο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κπνξνχζε 
λα αζθεζεί δίσμε ελαληίνλ εθείλσλ, πνπ πξνπαγάλδηδαλ ή πξνζπαζνχζαλ λα 
πξνζειπηίζνπλ πνιίηεο ζηε ιαηξεία μέλσλ ζεψλ ή αθφκα δίδαζθαλ ζεσξίεο γηα 
ηα θπζηθά θαηλφκελα, ηδηαίηεξα ηα νπξάληα αληηθείκελα. Ο λφκνο πξφβιεπε 
αθφκα θαη ζαλαηηθή θαηαδίθε γηα φπνηνλ δελ δερφηαλ ηνπο ζενχο ηεο πφιεο. Με 
απηφ ην λφκν δηψρζεθαλ δηθαζηηθά πνιινί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Αλαμαγφξαο, ν 
Πξφδηθνο ν Κείνο θαη ν σθξάηεο. 
          Δπίζεο επί Ρψκεο, ε νπνία ήηαλ πνιχ αλεθηηθή ζηελ χπαξμε πνιιψλ 
ζξεζθεηψλ (ζην απέξαλην απηφ θξάηνο ζπλππήξραλ δεθάδεο ιανί πνπ ιάηξεπαλ 
εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθνχο ζενχο), πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεγαιχηεξνη 
ζξεζθεπηηθνί δησγκνί ηεο αξραηφηεηαο, απηνί ησλ πξψησλ ρξηζηηαλψλ. Σνπο 
εμφλησλαλ κε πνιινχο ηξφπνπο, ζηηο αξέλεο, κε ζηαπξψζεηο, απνθεθαιηζκνχο 
θαη βαζαληζηήξηα. Απηή ε πνιηηηθή ησλ δησγκψλ δελ έβιαςε, κάιινλ σθέιεζε ηε 
λέα ζξεζθεία, ε νπνία ζρεηηθά γξήγνξα επεθηάζεθε ζε πνιινχο απφ ηνπο ιανχο 
ηεο απηνθξαηνξίαο.  

                                                 
3      Υνδζζιμπμίδζα ημκ υνμ Ηενά Δλέηαζδ ηαζ υπζ ημκ βναιιαηζηά ζςζηυ Ηενή Δλέηαζδ ή Ηενά Δλέηαζζξ, 

ιζαξ ηαζ είκαζ πζα ηαεζενςιέκμξ ζηδ δδιμηζηή ιαξ βθχζζα. Τπάνπμοκ πμθθέξ πανυιμζεξ εηθνάζεζξ υπςξ 

Καεανά Γεοηένα ακηί Καεανή Γεφηενδ, Λεοηυξ Οίημξ ακηί βζα Άζπνμ πίηζ, Ανζζηενά ακηί βζα Ανζζηενή, 

μδυξ Ηππμηνάημοξ ακηί Ηππμηνάηδ, Ζκςιέκα Έεκδ ακηί βζα Δκςιέκα Έεκδ ηαζ πμθθά άθθα. 



 10 

          [Ζ επέθηαζε θαη ε ηειηθή επηθξάηεζε ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, νθείιεηαη θαηά 

κεγάιν κέξνο ζηνλ «απφζηνιν ησλ Δζλψλ» Παύιν, ν νπνίνο πέηπρε λα ηελ δηδάμεη θαη 
λα ηελ δηαδψζεη ζαλ θάηη ειπηδνθφξν θαη θαηλνχξην θαη φρη ζαλ κηα εβξατθή αίξεζε, 

φπσο ηελ αληηιακβάλνληαλ σο ηφηε νη καζεηέο ηνπ Ηεζνχ]. 
          Οη πξψηνη παηέξεο ηεο ρξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο κηζνχζαλ ηνπο Έιιελεο, 
ηνπο ηαχηηδαλ κε ηνπο νπαδνχο ηεο παιηάο ζξεζθείαο ηνπ Γσδεθαζένπ, ηνπο 
ιεγφκελνπο Δζληθνχο. Ο πξψηνο ρξηζηηαλφο Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο ν (άγηνο) 
Κσλζηαληίλνο, κε ηελ πξνηξνπή ηεο κεηέξαο ηνπ (αγίαο) Διέλεο, δηέηαμε ηελ 
θαηαζηξνθή ηνπ λανχ ηνπ Αζθιεπηνχ ζηελ Κηιηθία θαη ησλ λαψλ ηεο Αθξνδίηεο 
ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ηε Φνηλίθε θαη άιιεο πφιεηο ηεο απηνθξαηνξίαο θαη  άξπαμε ηα 
αγάικαηα θαη ηνπο ζεζαπξνχο απφ ηνπο παγαληζηηθνχο λανχο ηεο Διιάδαο θαη 
ηνπο κεηέθεξε γηα λα θνζκήζεη ηε Νέα Ρψκε (Κσλζηαληηλνχπνιε). Ο 
Κσλζηαληίλνο δηέηαμε ηελ εθηέιεζε κε ζηαχξσζε ησλ κάγσλ θαη ησλ 
εηδσινιαηξψλ. Σν πξψην ζχκα ησλ ρξηζηηαληθψλ δηψμεσλ ήηαλ ν λενπιαησληθφο 
θηιφζνθνο ψπαηξνο, πνπ  απνθεθαιίζηεθε ην 425 σο κάγνο. 
          Οη γηνη ηνπ, Κσλζηάληηνο θαη Κψλζηαο, αθνινχζεζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπ 
παηέξα ηνπο θαη δηέηαμαλ ηελ εθηέιεζε πνιιψλ Διιήλσλ θαη ην θάςηκν λαψλ θαη 
βηβιηνζεθψλ. Σν 359 νξγαλψζεθε ζηε θπζηφπνιε ηεο πξίαο έλα ζηξαηφπεδν 

βαζαληζκνχ θαη εμφλησζεο Δζληθψλ απ‟ φια ηα κέξε 
ηεο Δπξψπεο, ην πξψην ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο 
ζηελ ηζηνξία. 
 

 Ο γιος του Κωνσταντίνου, Κωνστάντιος 
συμβασίλευσε με το αδελφό του Κώνστα. Επί 

εποχής τους οργανώθηκε το πρώτο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης της ιστορίας. 
 

          Αθνινχζεζε έλα κηθξφ δηάιεηκκα ηξηψλ εηψλ 
επί Ηνπιηαλνχ (ηνπ Απνζηάηε) θαη νη επφκελνη 

απηνθξάηνξεο κε πξνεμάξρνληα ηνλ Θενδφζην Α‟, εμέδηδαλ απαλσηά δηαηάγκαηα 
γηα θαηαζηξνθέο θαη ζπιήζεηο παγαληζηηθψλ λαψλ, ζθαγέο ηεξέσλ, θαηάξγεζε 
κπζηεξίσλ (φπσο ηα Διεπζίληα), καληείσλ (φπσο απηφ ησλ Γειθψλ), 
απαγφξεπζε ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ θαη πνιιά άιια. ε φιεο ηηο πφιεηο ηεο 
απηνθξαηνξίαο νη ρξηζηηαλνί ηεξάξρεο παξφηξπλαλ ηνλ θαλαηηζκέλν φριν λα 
πξνβαίλεη ζε θαηαζηξνθέο, εκπξεζκνχο θαη ιεειαζίεο λαψλ, ηεξψλ, βηβιηνζεθψλ 
θαη αγαικάησλ ησλ Διιήλσλ θαη Δζληθψλ, θαζψο θαη ζε ιηληζαξίζκαηα ηεξέσλ 
θαη ινγίσλ (ηφηε ζαλαηψζεθε ε πεξίθεκε θηιφζνθνο Τπαηία ζηελ Αιεμάλδξεηα, 
ηελ δηακέιηζαλ κε κίζνο θαη  αγξηφηεηα). 
          Ο ηεξάξρεο Ηςάκκδξ μ Υνοζυζημιμξ έζηειλε νξδέο κνλαρψλ, 
νπιηζκέλσλ κε ινζηνχο γηα λα θαηαζηξέςνπλ αγάικαηα, βσκνχο θαη ηεξά ησλ 
εηδσινιαηξψλ. Ο ίδηνο δηέηαμε ηελ θαηαζηξνθή ησλ λαψλ ζηελ Έθεζν, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ θαη ν πεξίθεκνο Ναφο ηεο Άξηεκεο, έλα απφ ηα Δπηά Θαχκαηα ηνπ 
Αξραίνπ θφζκνπ. Αθφκα απαγφξεπζε ηελ βάθηηζε παηδηψλ κε νλφκαηα Διιήλσλ 
πξνγφλσλ ηνπο (φπσο Πεξηθιήο, Αζελά, σθξάηεο, Μειπνκέλε, Λεσλίδαο, θιπ) 
θαη επέβαιε λα δίλνληαη κφλν νλφκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε Βίβιν.  
         Ο Απηνθξάηνξαο Ημοζηζκζακυξ Α’ δηέηαμε ηελ εθηέιεζε (κε θσηηά, 
ζηαχξσζε ε δηακειηζκφ) φισλ ησλ κάγσλ, αηξεηηθψλ θαη εηδσινιαηξψλ θαη 
απαγφξεπζε ηε δηδαζθαιία «ηεο βιάζθεκεο παξαθξνζχλεο ησλ Διιήλσλ». 
Απνθάζηζε αθφκα θαη ην θιείζηκν ηεο Αθαδεκίαο ηεο Αζήλαο, πνπ ιεηηνπξγνχζε 
ζπλερψο επί 1100 ρξφληα. Αθφκα ζηηο δηψμεηο απηέο, νη Ρσκαίνη απηνθξάηνξεο 
ζπκπεξηέιαβαλ φιεο ηηο ζρνιέο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αιιά θαη ινγίνπο, 
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καζεκαηηθνχο, επηζηήκνλεο, θηινζφθνπο, γηαηί φινη απηνί ζεσξνχληαλ θνξείο ηνπ 
παγαληζκνχ.  
          Ζ κφλε κάζεζε πνπ ήηαλ αλεθηή ζηε ρξηζηηαληθή Δπξψπε ήηαλ ε 
ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ηνπ επαγγειίνπ, ησλ ςαικψλ θαη ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ αηψλσλ ηεο ρξηζηηαληθήο θπξηαξρίαο, ην πνζνζηφ 
ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, μεπεξλνχζε ην 99%! Αλ 
ζπκεζνχκε φηη ζηελ αξραία Διιάδα, ηελ Ησλία, ηε Ρψκε θαη αιινχ, ε θηινζνθία, 
νη ηέρλεο, ε πνιηηηθή θαη νη επηζηήκεο είραλ κεγάιε αλάπηπμε θαη νη λένη 
κνξθψλνληαλ ππνρξεσηηθά - έζησ θαη ζηνηρεησδψο - θαηαιαβαίλνκε πφζν πίζσ 
πήγε ηνλ θφζκν ν ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζκφο. Ο Μεζαίσλαο ήηαλ αλαπφθεπθηνο. 
          Ο βίαηνο εθρξηζηηαληζκφο επεθηάζεθε θαη ζηελ Γπηηθή θαη Βφξεηα Δπξψπε, 
κε ζπλέπεηα εθαηνληάδεο άλζξσπνη λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Απφ ην 774 σο ην 
804 ηα δχν ηξίηα ησλ αμφλσλ εμνληψζεθαλ απφ ην ζηξαηφ ησλ ρξηζηηαλψλ 
εγεηψλ, ήηαλ κηα απφ ηηο πξψηεο γελνθηνλίεο. Ο Κανθμιάβκμξ δηέηαμε λα 
εθηεινχληαη φζνη άμνλεο δελ δήισλαλ πίζηε ζηνλ 
Ηεζνχ Υξηζηφ. Σν 782, ζε κηα κφλν κέξα 4.500 
άμνλεο απνθεθαιίζηεθαλ ζην Βεξληέλ, γηαηί 
αξλήζεθαλ λα απαξλεζνχλ ηελ ζξεζθεία ηνπο θαη 
λα πξνζειπηηζηνχλ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ! 
 
    Ζωγραφιά του 19ου αιώνα, απεικονίζει τον 
Άγιο Αυγουστίνο να προσηλυτίζει τους άξονες 
 

           Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηε Γεξκαλία, 
θαλδηλαβία, Βξεηαλία, Βαιηηθή, Οπγγαξία, 
Ηξιαλδία θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, ζηηο 
νπνίεο απαγνξεχηεθε επί πνηλή ζαλάηνπ ε 
παγαληζηηθή πξαθηηθή ηεο ιαηξείαο ησλ παιηψλ 
ζεψλ θαη ν ρξηζηηαληζκφο επηβιήζεθε κε ηε δχλακε ησλ φπισλ. Ο (άγηνο) 
Θςιάξ Αηζκάηδξ έγξαςε: «Οη άπηζηνη φρη κφλν πξέπεη λα βξίζθνληαη εθηφο ηεο 
Δθθιεζίαο, αιιά επίζεο λα εμνληψλνληαη κε ζαλάησζε».  
          Απηέο νη δηψμεηο ζπλερίζηεθαλ ζε φιεο ηηο επαξρίεο ηεο απηνθξαηνξίαο σο 
ηνλ 10ν αηψλα, φηαλ νη ηειεπηαίνη Δζληθνί ζηε Λαθσλία, ππνρξεψζεθαλ απφ ηνλ 
(άγην) Νίθσλα ηνλ Μεηαλνείηε, λα αζπαζζνχλ δηα ηεο βίαο ηνλ ρξηζηηαληζκφ. 
          Παξάιιεια κε ηελ δίσμε ησλ αιινζξήζθσλ, ε Δθθιεζία θαη ην θξάηνο 
πήξαλ ζπρλά, απζηεξά κέηξα θαηά ησλ αιινδφμσλ (αηξεηηθψλ). Απφ ηνπο 
πξψηνπο αηψλεο ε Δθθιεζία, δειαδή ην ζψκα πνπ πξέζβεπε ηα δφγκαηα ησλ 
Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ, απηή πνπ ηελ απνθαινχζαλ Οξζφδνμε Καζνιηθή θαη 
Απνζηνιηθή, είρε λα αληηκεησπίζεη έλα πιήζνο δνγκάησλ ή κηθξψλ θαη κεγάισλ 
αηξέζεσλ. Αίξεζε ζεσξείηαη θάζε παξέθθιηζε απφ ηε επίζεκε δηδαζθαιία θαη ηα 
θαζηεξσκέλα δφγκαηα ηεο Δθθιεζίαο, απφ έλα κέινο ή κηα νξγαλσκέλε νκάδα 
κειψλ. Ήδε πνιχ λσξίο, ν Παχινο είρε πξνεηδνπνηήζεη: Θα ππάξμνπλ αηξέζεηο. 
Γηαθσλία κε ηελ Δθθιεζία ζήκαηλε θαηαδίθε, γηαηί φζνη βξίζθνληαλ έμσ απφ ηνπο 
θφιπνπο ηεο δελ ζα έβξηζθαλ ζσηεξία. 
         Οη θπξηφηεξεο  αηξέζεηο ησλ πξψησλ δέθα ρξηζηηαληθψλ αηψλσλ ήηαλ: 
-  Ο Γλσζηηθηζκφο4, απφ ηηο παιαηφηεξεο, αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο, αηξέζεηο, κε 
ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνλ ίκσλα ηνλ Μάγν, ηνλ Καξπνθξάηε ηνλ 
Βαιεληίλν θαη άιινπο. χκθσλα κε ηνπο γλσζηηθηζηέο ε «γλσζηηθή ηθαλφηεηα» 
έρεη παξαρσξεζεί εθ ζείαο απνθαιχςεσο ζε ιίγνπο θαη κπεκέλνπο.  

                                                 
4
  Ο Γλσζηηθηζκφο ςξ θζθμζμθζηή εεςνία πνμτπήνπε ημο Υνζζηζακζζιμφ 
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- Ο Μαληρατζκφο (απφ ην φλνκα ηνπ Πέξζε ηδξπηή ηνπ Μάκδ ή Μακζπαίμο), 
ζπγγελήο κε ηνλ Γλσζηηθηζκφ, είρε σο βάζε ηελ  πίζηε ζηελ χπαξμε δπν 
δπλάκεσλ ηνπ Καινχ θαη ηνπ Καθνχ, ηνπ Φσηφο θαη ηνπ θφηνπο. Ο Μαληρατζκφο 
ήηαλ έλα ζπλνλζχιεπκα δπτζκνχ, λενπιαησληζκνχ, πεξζηθνχ δσξναζηξηζκνχ, 
ρξηζηηαληζκνχ θαη ηνπδατζκνχ. 
- Ο Αξεηαληζκφο, απφ ην φλνκα  ηνπ ηδξπηή ηεο Λίβπνπ ηεξσκέλνπ Άνεζμο (250-
336), ν νπνίνο απέξξηπηε ηελ ζετθή ππφζηαζε ηνπ Ηεζνχ θαη ππνζηήξηδε φηη ν 
Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ θαη φρη ζεφηεηα. Ο Άξεηνο, 
επίζεο, δελ δερφηαλ ηελ ηξηαδηθφηεηα ηεο Αγίαο Σξηάδαο. 
- Ο Απνιιηλαξηζκφο, απφ ην φλνκα ηνπ ηδξπηή ηνπ Απμθθζκάνζμο, επηζθφπνπ 
Λανδίθεηαο (4νο π.Υ. αηψλαο), δίδαζθε φηη ν Ηεζνχο  δελ είρε αλζξψπηλε ςπρή, 
αιιά αληί ηεο ςπρήο είρε ηε ζεφηεηά ηνπ. 
- Ο Νεζηνξηαληζκφο, απφ ηνλ φλνκα ηνπ ηδξπηή ηνπ Νεζηυνζμο, νηθνπκεληθνχ 
παηξηάξρε (428 σο 431) πνπ απνδερφηαλ ηελ άξξεθηε έλσζε ηεο ζείαο θαη ηεο 
αλζξψπηλεο θχζεο ηνπ Ηεζνχ. Ζ αίξεζε, πήξε κεγάιε έθηαζε θαη απέθηεζε 
πνιινχο νπαδνχο ζηελ Πεξζία, ζηηο Ηλδίεο, ηελ Κίλα, θαη ζε 
άιιεο αζηαηηθέο πεξηνρέο. Οη Μνγγφινη Υαλ αγθάιηαζαλ ηνλ 
Νεζηνξηαληζκφ, πξηλ ζηξαθνχλ νξηζηηθά ζην κνπζνπικαληζκφ. 
ήκεξα ππάξρνπλ αθφκα Νεζηνξηαλνί ζηε πξία. 

           
                                                Ο Νεστόριος  

        
- Ο Μνλνθπζηηηζκφο ή Δπηπρηζκφο, απφ ην φλνκα ηνπ ηδξπηή 
ηνπ Δοηοπή, πνπ δίδαζθε φηη ε αλζξψπηλε θχζε ηνπ Ηεζνχ 
εμαθαλίζηεθε θαη απνξξνθήζεθε απφ ηε ζεία θχζε ηνπ. Παξά 
ηελ θαηαδίθε ηνπ απφ ηελ επίζεκε Δθθιεζία ν κνλνθπζηηηζκφο 
ζήκεξα ππάξρεη θαη εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο Κφπηεο ηεο 
Αηζηνπίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ. 
- Ο Παπιηθηαληζκφο, απφ ην φλνκα ηνπ Απνζηφινπ Παφθμο, ηηο επηζηνιέο ηνπ 
νπνίνπ θαη κφλν αλεγλψξηδε ε αίξεζε, απφ ηα βηβιία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. Οη 
Παπιηθηαλνί επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηνπο εηθνλνκάρνπο ηνπ Βπδαληίνπ, αιιά 
δηψρηεθαλ άγξηα θαη πνιινί απφ απηνχο θαηέθπγαλ ζηελ Πεξζία, φπνπ 
απνξξνθήζεθαλ απφ ηνπο Νεζηνξηαλνχο.  
          Δπίζεο ρξηζηηαληθέο αηξέζεηο ησλ πξψησλ δέθα αηψλσλ ήηαλ                                
ν Μνληαληζκφο, ν Μνλνζειεηηζκφο, ν Μαξθηαληζκφο, ν Πειαγηαληζκφο,                           
ν Χξηγεληζκφο,  ν Μνλαρηζκφο, ν Γνθεηηζκφο, ν Μεζζαιηαληζκφο,                                     
ν Μνλαξρηαληζκφο, αηξεηηθνί ήηαλ επίζεο νη Σξηαδηθνί, νη Γνλαηηζηέο, νη 
Δηθνλνκάρνη,  νη Μειηηηαλνί,  νη Θενπαζρίηεο, νη Αγλνεηέο, νη Δβηνλίηεο, νη 
αβειηαλνί, νη  Βνγφκηινη πνπ επεξέαζαλ ζηε Γχζε ηνπο Καζαξνχο θαη άιινη. 
          ηνπο επφκελνπο αηψλεο θαη ηδηαίηεξα κεηά ην θίλεκα ηνπ Λνχζεξνπ, 
δεκηνπξγήζεθαλ δεθάδεο λέσλ - πξνηεζηαληηθψλ θπξίσο - αηξέζεσλ. 
 

  Σηαχξνο Ση. Σηαθπιάθεο 
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                        Πξψηα ήξζαλ γηα ηνπο Δβξαίνπο 
       αιιά δελ δηακαξηπξήζεθα γηαηί δελ ήκνπλ Δβξαίνο. 
                     Μεηά ήξζαλ γηα ηνπο θνκκνπληζηέο  
   αιιά δελ δηακαξηπξήζεθα γηαηί δελ ήκνπλ θνκκνπληζηήο. 
                      Μεηά ήξζαλ γηα ηνπο ζπλδηθαιηζηέο 
   αιιά δελ δηακαξηπξήζεθα γηαηί δελ ήκνπλ ζπλδηθαιηζηήο. 
                                Μεηά ήξζαλ γηα κέλα  
  αιιά δελ ππήξρε πηα θαλείο γηα λα δηακαξηπξεζεί γηα κέλα. 
 

                                 πάζηνξαο  Martin Niemöller
5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
  Ο Martin Niemöller (1892-1984) ήηακ Γενιακυξ Λμοεδνακυξ πάζημναξ εεμθυβμξ ηαζ ακηζ-καγζζηήξ. 

Δβηθείζηδηε ζημ Νηαπάμο απυ ημ 1937 ςξ ημ 1945. Ανβυηενα έβζκε εενιυξ ηήνοηαξ ηδξ εζνήκδξ ηαζ 

ηάπεδηε ηαηά ηςκ πονδκζηχκ υπθςκ. 
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                  Αuto-da-fé6 στην Πιάτσα Μαγιόρ στην Μαδρίτη (1680) 

                                (πίνακας του Francisco Rizi) 
          

 
 

                                                 
6
  Auto-da-fé ζηα πμνημβαθζηά ηαζ Auto de fe ζηα ζζπακζηά, ιεηαθνάγμκηαζ ςξ «Πνάλδ Πίζηεςξ».  

  Ήηακ έκα δδιυζζμ ηεθεημονβζηυ ιεηάκμζαξ ηαηαδζηαζιέκςκ αζνεηζηχκ (ηαζ Δαναίςκ ηαζ αθθμενήζηςκ).  

  Γζκυηακ ζε πθαηείεξ ηςκ πυθεςκ ηαζ μνβακςκυηακ απυ ηδκ Πμνημβαθζηή ηαζ Ηζπακζηή Ηενά Δλέηαζδ,  

  πανμοζία ηδξ ααζζθζηήξ μζημβέκεζαξ, ηςκ ηανδζκαθίςκ ηαζ άθθςκ ηναηζηχκ αλζςιαημφπςκ. 

  Δίπε ζημπυ ηδκ ηζιςνία ηςκ ηαηαδζηαζιέκςκ  ηαζ ηδκ εηηέθεζδ απυ ηδκ ημζιζηή ελμοζία απμθάζεςκ  

  πμο είπε επζαάθεζ δ Ηενά  Δλέηαζδ. οκήεςξ ηαηέθδβε ζηδκ εακάηςζδ ζηδκ πονά ιζηνήξ ή ιεβάθδξ  

  μιάδαξ ηαηαδζηαζιέκςκ, πμο βζκυηακ εκχπζμκ ηςκ επζζήιςκ ηαζ  ηάης απυ ηζξ ζαπέξ ημο υπθμο, ηζξ  

  ηοιπακμηνμοζίεξ ηςκ ζηναηζςηχκ, ηζξ μζιςβέξ ηςκ ηαζμιέκςκ ηαζ ηζξ  ραθιςδίεξ ηςκ ζενέςκ.    



 15 

 

01.   ΟΗ  ΚΑΘΑΡΟΗ 
 
01.01. Οζ ζέπηεξ ηαζ μζ αζνέζεζξ ημο βκςζηζηζζιμφ ηαζ δοσζιμφ 
 
          Οη Καεανμί7 ήηαλ κέιε θαη νπαδνί κηαο ζξεζθεπηηθήο ρξηζηηαληθήο ζέρηαο 
πνπ εκθαλίζηεθε αξρηθά ηνλ 11ν αηψλα ζηελ πεξηνρή Λαλγθεληφθ (Languedoc) 
ηεο λνηηναλαηνιηθήο Γαιιίαο θαη ζε άιια ζεκεία ηεο Δπξψπεο. Οη ίδηνη δελ 
νλφκαδαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο Καζαξνχο, αιιά απηναπνθαινχληαλ Καινί 
Άλζξσπνη (Bons Hommes ζηε γαιιηθή θαη Boni Homines ζηελ νμηηαληθή8 
γιψζζα). ηελ πεξηνρή απηή, φπσο θαη ζε φιε ζρεδφλ ηε λφηηα Γαιιία ε γιψζζα 
πνπ κηιηφηαλ ήηαλ ε νμηηαληθή, έλα κίγκα ηεο ιαηηληθήο θαη ηεο θαηαιαληθήο 
γιψζζαο, άιισζηε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηελ πεξηνρήο ήηαλ κέξνο ηεο εληαίαο 
Καηαινλίαο. Ζ Καηαινλία δελ θαηάθεξε πνηέ λα ππάξμεη σο εληαίν θξάηνο, κηαο 
θαη ην λφηηα ησλ Ππξελαίσλ ηκήκα ηεο αλήθε ηνλ 14ν θαη 15ν αηψλα ζην βαζίιεην 
ηεο Αξαγνλίαο. Απφ ην 1493 ελζσκαηψζεθε ζην εληαίν βαζίιεην ηεο Ηζπαλίαο. 
 
  Η περιοχή του Νότιας 
Γαλλίας που μιλιόταν η 
οξιτανική γλώσσα. Με πιο 
σκούρο χρώμα είναι η περιοχή  
Λανγκεντόκ που είχαν 
αναπτύξει εντονότερη 

δραστηριότητα οι Καθαροί 

 
          Σν ηκήκα ηεο Καηαινλίαο 
πνπ βξίζθεηαη βφξεηα ησλ 
Ππξελαίσλ (ε επξχηεξε πεξηνρή 
Λακβηεκηυη θαη ε ππφινηπε Ομηηαλία) δελ απνηεινχζε ηκήκα ηνπ βαζηιείνπ ηεο 
Γαιιίαο. Ήηαλ απηφλνκν θαη αλεμάξηεην, κε πινχζηεο θαη θαιά νρπξσκέλεο 
πφιεηο, αλαπηπγκέλν εκπφξην θαη πξσηφθαληεο γηα ηελ κεζαησληθή θνηλσλία 
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ειεπζεξίεο. Οη 
αγξφηεο δελ ήηαλ δνπινπάξνηθνη, αιιά είραλ δηθέο ηνπο ηδηνθηεζίεο γεο θαη 
ζπλαιιάζζνληαλ απ‟ επζείαο κε ηνπο εκπφξνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο 
θάζηξσλ δελ  ήηαλ επγεληθήο θαηαγσγήο, αιιά πινχζηνη αζηνί θαη δελ 
αληηκεηψπηδαλ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο κε ηελ αιαδνλεία  ησλ επγελψλ ησλ άιισλ 
επξσπατθψλ ρσξψλ. ια απηά ζπλέηεηλαλ ζε κηα πνιηηηζηηθή αλάπηπμε (πνίεζε, 
κνπζηθή, ρνξφ, ηξαγνχδη θιπ) πνιχ πην έληνλε απφ ηελ ππφινηπε Δπξψπε, πνπ 
ζηέλαδε απφ ηελ θαηαπίεζε ησλ βαζηιέσλ θαη ησλ θενπδαξρψλ.  

                                                 
7
  Γαθθζηά: Cathares,  Αββθζηά: Cathars, Ηηαθζηά: Catari, δ θέλδ είκαζ εθθδκζηή θοζζηά ηαζ ζδιαίκεζ ηδκ 

αβκυηδηα, ηδκ ηαεανυηδηα ηςκ θυβςκ ηαζ ηςκ απυρεςκ ηδξ ζέπηαξ ημο Καεανζζιμφ. Σμοξ Καεανμφξ εα 

ιπμνμφζαιε κα ημοξ δχζμοιε ηαζ ηδ θαηζκμβεκή μκμιαζία Πνπξηηαλνί, ακ δεκ οπήνπε ημ μιχκοιμ 

Πνμηεζηακηζηυ παναηθάδζ ημο 17
μο

 ηαζ 18
μο

 αζχκα. 
8
  Ζ Ομηηαληθή ή Πξνβελζάι (Occitan ή Provençal) βθχζζα ιζθζέηαζ αηυια ηαζ ζήιενα ςξ πνχηδ 

βθχζζα απυ πενίπμο 2.000.000 ακενχπμοξ ζηδκ Γαθθία, Βυνεζα Ηζπακία ηαζ Μμκαηυ, είκαζ δε ηαηακμδηή 

ζε πενζζζυηενα απυ 7.000.000 ηαημίημοξ ηονίςξ ηδξ Νυηζαξ Γαθθίαξ. Οκμιάζηδηε δ γιψζζα ηνπ νθ 

(Langue d’ oc) απυ ηδ θέλδ oc πμο ζδιαίκεζ καζ, ακηίζημζπμ ιε ημ βαθθζηυ oui. Ο Γάθθμξ πμζδηήξ ηαζ 

κμιπεθίζηαξ Φξεηδεξίθνο Μηζηξάι (1830-1914) πμο βεκκήεδηε ζηδκ Ααζκζυκ,  έβναθε ηα ένβα ημο ζηδκ 

μλζηακζηή βθχζζα. 
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         Οη ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο Λαλγθεληφθ ήηαλ ε Σνπινχδε (Toulouse), ε 
Αβηληφλ (Avignon), ε Αικπί (Albi), ε Ναξβφλε (Narbone), ε Πεξπηληάλ 
(Perpignan), ε Νηκο (Nimes), ε Μπεδηέ (Béziers), ην Μνλπειηέ (Montpellier), ε 
Καξθαζζφλ (Carcassonne), ην Μνλζεγθχξ (Montsegur), ε αηλ Ναδαίξ (St. 
Nazaire), ε Μνπξέ (Muret) θαη άιιεο. 
          Απηή ε πινχζηα πεξηνρή ήηαλ πξφθιεζε γηα ηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο, αιιά 
θαη ηνπο βαζηιηάδεο ηεο Αξαγνλίαο θαη ηεο Καζηίιεο, πνπ επνθζαικηνχζαλ  λα 
ηελ ελζσκαηψζνπλ ζηα βαζίιεηά ηνπο. κσο βιέςεηο ζηελ πεξηνρή είραλ επίζεο 
θαη ν βαζηιηάο ηεο Αγγιίαο ν νπνίνο θαηείρε ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο βνξεηνδπηηθήο 
Γαιιίαο θαη αθφκα ν απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ν νπνίνο 
εμνπζίαδε ηππηθά ηελ πινχζηα Αβηληφλ (oμηηαληθά Avihnon) θαη γεληθά φιε ηελ 
πεξηνρή ηεο Πξνβεγθίαο. 
          ‟ απηή ινηπφλ ηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο, κεηαμχ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ 
Ππξελαίσλ θαη ηεο Μεζνγείνπ, βξήθε πξφζθνξν έδαθνο θαη αλαπηχρζεθε ε 
αίξεζε ηνπ Καζαξηζκνχ. Αλ θαη πνιιά κέιε ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο δελ 
ζεσξνχζαλ ηνπο Καζαξνχο θαλ ρξηζηηαλνχο θαη ηνπο νλφκαδαλ αιιφζξεζθνπο, 
δελ ππάξρεη ακθηβνιία πψο ήηαλ κηα ρξηζηηαληθή δπτζηηθή ζέρηα. Φπζηθά δελ 
μεθχηξσζε έηζη, απφ κηα έκπλεπζε ή απφ θάπνηα δηδαζθαιία ελφο ηεξσκέλνπ. 
Μπνξνχκε – φρη φκσο κε βεβαηφηεηα – λα ςάμνπκε ηηο ξίδεο ηεο ζηηο δηδαζθαιίεο 
ηνπ Πέξζε πξνθήηε Μάλε ή Μαληραίνπ (215-276), ηδξπηή ηνπ Μαληρατζκνχ. Οη 
ηδέεο ηνπ Μάλε πηζαλψο λα επεξεάζηεθαλ απφ ηηο απφςεηο ηνπ παηέξα ηνπ ν 
νπνίνο αλήθε ζε κηα ρξηζηηαλν-ηνπδατθή ζέρηα πνπ 
νλνκαδφηαλ «Καζάξηνη». 
 

  Θεότητα με κεφάλι λιονταριού, εικάζεται ότι 
απεικονίζει τον Δημιουργό, κατά τους Γνωστικούς 
 

          Ο Μακζπασζιυξ (Manicheanism) δελ ήηαλ αθξηβψο 
κηα λέα ζξεζθεία, αιιά έλα κίγκα ηνπ πεξζηθνχ 
δσξναζηξηζκνχ, ηνπ γλσζηηθηζκνχ, ηνπ λενπιαησληζκνχ, 
ηνπ ηνπδατζκνχ θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη απνδίδεη ηελ 
πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζ‟ έλα αγαζφ 
δεκηνπξγφ, πνπ νλνκάδεηαη «Εσλ Πλεχκα». Σα θχξηα 
ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ είλαη ν Γοσζιυξ (Dualism = ε πίζηε ζηελ χπαξμε 
δπν αληίξξνπσλ θαη αθαηάπαπζηα αληηκαρφκελσλ δπλάκεσλ: θαινχ-θαθνχ, 

θσηφο-ζθφηνπο, πλεχκαηνο-χιεο) θαη ν Γκςζηζηζζιυξ 
(Gnosticism = ε πίζηε φηη ε γλψζε, είλαη ν κφλνο δξφκνο 
γηα ηε ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ).  
 

    Ο Πέρσης προφήτης Μάνης ή Μανιχαίος 
 

          Ζ αλζξψπηλε ςπρή ή ην πλεχκα - θαηά ηελ άπνςε 
ηνπ Μάλε - ηαπηίδεηαη κε ην θαιφ θαη αληίζεηα ην 
αλζξψπηλν ζψκα κε ην θαθφ, θαηά ζπλέπεηα ε ζαξθηθή 
επαθή (αθφκα θη αλ πξφθεηηαη γηα ηεθλνπνηία), 
απαγνξεχεηαη, φπσο απαγνξεχεηαη θαη ε θαηαλάισζε 
θξέαηνο θαη νηλνπλεχκαηνο. Οη νπαδνί ηνπ πεξηνξίδνληαλ 

ζε ηειεηέο πξνζεπρήο, δελ είραλ λανχο, απνδέρνληαλ ην βάπηηζκα πνπ ην 
έθαλαλ κε έλα απιφ άγγηγκα ηεο θεθαιήο θαη αξθνχληαλ ην κπζηήξην ηεο Θείαο 
Δπραξηζηίαο. 
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          Ζ άπνςε ηεο χπαξμεο ησλ δπν αληίζεησλ δπλάκεσλ, ζπκίδεη ηε 
ρξηζηηαληθή άπνςε πεξί Θενχ θαη Γηαβφινπ θαη θαηά ζπλέπεηα, πεξί Παξαδείζνπ 
θαη Κφιαζεο, κε ηε δηαθνξά φηη ζην Μαληρατζκφ, νη δπν απηέο δπλάκεηο είλαη 
ηζνδχλακεο. Ο απφςεηο ηνπ Μάλε εμφξγηζαλ ηνπο ηεξείο ηνπ δσξναζηξηζκνχ, πνπ 
έπεηζαλ ηνλ Πέξζε βαζηιηά λα ηνλ ζπιιάβεη θαη λα ηνλ εθηειέζεη, κεηά απφ 
θξηθηά βαζαληζηήξηα.   
          κσο νη ηδέεο ηνπ Μάλε επέδξαζαλ ζε αξθεηέο ρξηζηηαληθέο αηξέζεηο, 
φπσο ηνπο Πξηζηιιηαλνχο (Priscillians), νπαδνχο ηνπ επηζθφπνπ Πνζζζθθζακμφ 
ζηελ Ηζπαλία ηνλ 4ν αηψλα, ηνπο Μεζζαιηαλνχο ή Δπρίηεο (Messialians) ζηε 
πξία, επίζεο ηνλ 4ν αηψλα, ηνπο Παπιηθηαλνχο  ζηελ Αξκελία θαη ην Βπδάληην ηνλ 
7ν αηψλα, ηνπο Βνγνκίινπο ζηα Βαιθάληα ηνλ 10ν αηψλα θαη ηνπο Καζαξνχο ζηε 
Γαιιία ηνλ 11ν αηψλα. Ήηαλ κάιηζηα ηφζε ε δχλακε ησλ ηδεψλ ηνπ Μαληρατζκνχ 
πνπ ζην Βπδάληην θαη ζηε Γχζε9 φπνηεο δηδαζθαιίεο εκπεξηείραλ δπτζηηθέο 
απφςεηο, ραξαθηεξίδνληαλ θαη δηψθνληαλ ζπιιήβδελ σο Μαληρατζηηθέο.  
          Σν πξψην γλσζηφ ζχκα ζηελ ηζηνξία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, πνπ 
θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην γηα αίξεζε, ήηαλ ν επίζθνπνο ηεο Άβηια Πξηζηιιηαλφο. 
Απηφο ν ζνθφο θιεξηθφο είρε ηδξχζεη έλα ζξεζθεπηηθφ ηάγκα απφ θαιφγεξνπο 
πνπ δνχζαλ απζηεξά αζθεηηθή δσή, λήζηεπαλ αθφκα θαη ηηο Κπξηαθέο θαη ηα 
Υξηζηνχγελλα θαη αζρνινχληαλ κε ηελ αζηξνινγία θαη ηνλ δπτζκφ. Ζ απφςεηο ηνπ 
ήηαλ ζαθψο επεξεαζκέλεο απφ ηνλ Μαληρατζκφ θαη ηνπο Γλσζηηθνχο θαη 
αλαγλψξηδαλ  ηελ ηζφηεηα αλδξψλ–γπλαηθψλ. Ζ χλνδνο ηεο αξαγφζα ηνλ 
αθφξηζε θαη ην 385 κε δηαηαγή ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Μαμίκνπ ν 
Πξηζηιιηαλφο θαη έμη αθφκα νπαδνί απνθεθαιίζηεθαλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

καγείαο. Οη ηδέεο ηνπ φκσο ζπλέρηζαλ λα έρνπλ 
νπαδνχο ζηελ Ηζπαλία σο θαη ηνλ 7ν αηψλα.  
          Ζ εθηέιεζε ηνπ Πξηζηιιηαλνχ εγθαηλίαζε κηα 
καθξφρξνλε πνιηηηθή ηεο Δθθιεζίαο, πνπ 
απνζθνπνχζε ζηελ δίσμε  θαη εμφλησζε φισλ φζνη 
„παξέθθιηλαλ‟ απφ ηελ νξζή πνξεία ηεο, ησλ 
απνθαινχκελσλ γεληθψο αηξεηηθψλ. 
 

     Ο Πρισιλλιανός και οι οπαδοί του 
αποκεφαλίζονται  
 

          Σνλ 6ν αηψλα ν απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο, 
ζέιεζε λα επηβάιεη ηελ ρξηζηηαληθή νξζνδνμία σο 
απνθιεηζηηθή ζξεζθεία ηνπ ηεξάζηηνπ θξάηνπο ηνπ. 

Δπί βαζηιείαο ηνπ ρηιηάδεο Έιιελεο Δζληθνί10, παγαληζηέο, αηξεηηθνί (Αξεηαλνί, 
Μνλνθπζίηεο, Νεζηνξηαλνί, Απνιιηλαξηαληζηέο θαη Δβξαίνη) εθηειέζηεθαλ κε 
απνθεθαιηζκφ, ζηαχξσζε θαη θάςηκν ζηελ ππξά. 
             Oη Μεζζαθζακμί  πξέζβεπαλ φηη ν αηαλάο εθδηψρζεθε απφ ηνλ Θεφ θαη 
δεκηνχξγεζε ηνλ πιηθφ θφζκν ζηνλ νπνίν ππνρξεψζεθαλ λα δήζνπλ φινη νη 
άλζξσπνη. Σν φλνκα απηφ πξνήιζε απφ ηε ζπξηαθή ιέμε κεζζάι πνπ ζεκαίλεη 
επρή, γη‟ απηφ θαη νλνκάζηεθαλ θαη Δοπίηεξ. Ο Μεζζηαιηαληζκφο ήηαλ αθφκα κηα 
γλσζηηθή θαη δπτζηηθή αίξεζε ηεο Αλαηνιήο πνπ θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ επίζεκε 
Δθθιεζία, φκσο νη ηδέεο ηνπ άληεμαλ γηα πεξίπνπ 7 αηψλεο αθφκε. 

                                                 
9
  Ο Άγηνο Απγνπζηίλνο ηεο Ηππψλνο (354-430) ζε κεακζηή δθζηία πνμζπχνδζε ζημκ Μακζπασζιυ, ημκ 

μπμίμ εβηαηέθεζρε εκκέα πνυκζα ανβυηενα, υηακ ααθηίζηδηε πνζζηζακυξ. 
10

 Ο υνμξ Έιιελαο ηαηά ημοξ πνχημοξ αζχκεξ ηδξ αογακηζκήξ αοημηναημνίαξ, ήηακ ηαοηζζιέκμξ ιε ημκ 

εζδςθμθάηνδ ηαζ ημκ μπαδυ ημο Γςδεηαεέμο, ήηακ δδθαδή ηάηζ ζακ ανζζζά ή ζπίθςζδ. 
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          Οη Παοθζηζακμί (Paulicians) κε θαηαβνιέο καληρατζηηθέο θαη πξσηφγνλεο 
ρξηζηηαληθέο απέξξηπηαλ ηελ Παιηά Γηαζήθε (εθηφο ησλ Γέθα Δληνιψλ) θαη απφ 
ηελ Καηλή Γηαζήθε αλαγλψξηδαλ κφλν ηηο επηζηνιέο ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ. 
Δπίζεο απέξξηπηαλ ηα ηεξά Μπζηήξηα, ηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία, ηελ 
νξγαλσκέλε ιαηξεία, ηηο εηθφλεο θαη ην ζχκβνιν ηνπ ηαπξνχ, ην νπνίν 
ζεσξνχζαλ θαηαξακέλν θαη φρη ηεξφ. Πίζηεπαλ φηη ν Ηεζνχο δελ ήηαλ ζεφο, αιιά 
άγγεινο απεζηαικέλνο απφ ηνλ Θεφ, ν νπνίνο ήξζε ζηε Γε γλσξίδνληαο φηη ζα 
ζηαπξσζεί θαη ζα αλαζηεζεί. Ο Θεφο ηνλ αληάκεηςε νλνκάδνληάο ηνλ Υξηζηφ, κε 
ηελ έλλνηα ηεο ειιεληθήο ιέμεο «ρξηζηφο = θαιφο άλζξσπνο» θαη φρη ηεο 
εβξατθήο Μεζζίαο. Απηφ ζπλάδεη κε ηηο ιέμεηο Καινί Άλζξσπνη κε ηηο νπνίεο 
απηναπνθαινχληαλ ηα κέιε ηεο ζέρηαο ησλ Καζαξψλ. 
          Σελ ιέμε „εθθιεζία‟ ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα εθθξάζνπλ ην πιήξσκα 
ησλ πηζηψλ θαη φρη ηνλ λαφ. πλαληηφληαλ νπνπδήπνηε θαη θπζηθά φρη ζε λανχο 
θαη απηέο ηηο ζπλαληήζεηο ηηο απνθαινχζαλ κε ηελ ειιεληθή ιέμε «Πξνζεπραί». 
Βαθηίδνληαλ ζηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ (φπσο ν Ηεζνχο) αιιά ηε βάθηηζε απηή δελ 
ηελ ζεσξνχζαλ Μπζηήξην. 
 

     Οι σφαγές των Παυλικιανών 
της Αρμενίας, κατά διαταγή της 
αυτοκράτειρας Θεοδώρας 
 

          Ζ ζεσξία ηνπο, ν 
Παπιηθηαληζκφο ήηαλ αθφκα κηα  
γλσζηηθηζηηθή θαη δπτζηηθή αίξεζε, 
πνπ απέξξηπηε ηνλ δηαρσξηζκφ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζεσξνχζε ηα δπν θχια 
ηζφηηκα, αληίζεηα κε ηηο πξαθηηθέο ηεο επίζεκεο ρξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο. Σν 
φλνκα ηεο αίξεζεο πξνέξρεηαη ή απφ ην φλνκα ηνπ απνζηφινπ Παχινπ ή απφ ην 
φλνκα ηνπ επηζθφπνπ Αληηνρείαο Παχινπ απφ ηα ακφζαηα. Ο ηειεπηαίνο 
εθηειέζηεθε κε ιηζνβνιηζκφ θαηά δηαηαγή ηνπ βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα απφ 
θάπνηνλ ζηξαηησηηθφ νλφκαηη οιεχκ. Ο πκεψλ φκσο αξγφηεξα 

πξνζειπηίζηεθε ζηελ αίξεζε θαη 
έγηλε απφ ηνπο εγέηεο ηεο, κε ην 
φλνκα Σίημξ. 
 

 Φριστιανοί ιππότες σφάζουν 
αιρετικούς 
  
         Ο Σίηνο κε ηε ζεηξά ηνπ 
εθηειέζηεθε ην 690 ζηελ ππξά, 
πνηλή πνπ πξνβιεπφηαλ γηα 

ηνπο Μαληρατζηέο. Ζ ζέρηα (ή αίξεζε) απηή άλζηζε  ηνλ 7ν σο ηνλ 9ν αηψλα ζηελ 
Αξκελία θαη ζηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Οη νπαδνί 
ηεο δηψρζεθαλ απελψο απφ ηελ Δθθιεζία θαη ην θξάηνο. Σν 834 ε απηνθξάηεηξα 
Θεμδχνα (ζχδπγνο ηνπ Θεφθηινπ), σο επίηξνπνο ηνπ αλήιηθνπ γηνπ ηεο Μηραήι 
εμαπέιπζε άγξηεο ζθαγέο θαηά ησλ Παπιηθηαλψλ ηεο Αξκελίαο, ζηηο νπνίεο 
πεξίπνπ 100.000 απφ απηνχο εθηειέζηεθαλ κε απνθεθαιηζκφ, ζηαχξσζε θαη 
πληγκφ ζηε ζάιαζζα θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο δεκεχζεθαλ. 
          Σν 970, ν απηνθξάηνξαο Ηςάκκδξ Σζζιζζηήξ (αξκεληθήο θαηαγσγήο θαη ν 
ίδηνο), κεηέθεξε 200.000 Αξκέληνπο Παπιηθηαλνχο ζηε πφιε Φηιηππνχπνιε θαη 
ηνπο παξερψξεζε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, σο αληακνηβή ηνπο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ θχζσλ ζηνλ Καχθαζν. Σνπο εγθαηέζηεζε εθεί κε ζηφρν ηελ 
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απνηξνπή επηζέζεσλ απφ ηνπο Βνπιγάξνπο. κσο ζχληνκα ελζσκαηψζεθαλ κε 
ηνλ βνπιγαξηθφ πιεζπζκφ θαη πξνζειχηηζαλ κεγάιεο κάδεο ζην ρξηζηηαληζκφ.  
           χληνκα δεκηνπξγήζεθε εθεί ζηε Βνπιγαξία, κηα λέα δπτζηηθή ζξεζθεπηηθή 
θίλεζε, νη Βνγφκηινη, απφ ην φλνκα ελφο θαιφγεξνπ νλφκαηη Βμβυιζθμο11 ή 
Ηεξεκία. Γελ είλαη βέβαην αλ ε αίξεζε πήξε ην φλνκά ηεο απφ απηφλ ή απηφο 
νλνκάζηεθε εθ ησλ πζηέξσλ Βνγφκηινο. Οη ζέζεηο ησλ Βνγφκηισλ ήηαλ 
παξαπιήζηεο κε απηέο ησλ  Παπιηθηαλψλ, ησλ Μεζζαιηαλψλ θαη ησλ 
Μαληρατζηψλ, δειαδή: Ο ππαξθηφο θφζκνο είλαη επηθξάηεηα ηνπ γηνπ ηνπ Θενχ 
αηαλαέι12, ν νπνίνο επαλαζηάηεζε δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν θαη πήξε ην φλνκα 
αηαλάο, απέβαιε απφ ην φλνκά ηνπ  ηελ θαηάιεμε –ει θαη έγηλε έλαο έθπησηνο 
άγγεινο.  Ο Θεφο έζηεηιε ζηε γε ηνλ λεφηεξν γην ηνπ 
Μηραέι, ν νπνίνο εκθαλίζηεθε κε ηε κνξθή ηνπ Ηεζνχ γηα 
λα ζψζεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ ακαξηία.   
 
Ο Βούλγαρος ιερέας Βογόμιλος (Bogomil), ιδρυτής 
της ομώνυμης αίρεσης. 

 
          Γη‟ απηφ νη Βνγφκηινη δίδαζθαλ κηα δσή κεηάλνηαο, 
πξνζεπρψλ, θαη θηψρεηαο γηα λα μεθχγνπλ απφ απηφ ηνλ 
θφζκν. Απέξξηπηαλ ηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία, ηελ 
ιαηξεία ησλ εηθφλσλ, ηνπ ζηαπξνχ θαη γεληθά ησλ 
ζπκβφισλ, ησλ αγίσλ θαη ησλ νζηψλ ηνπο, ηα νπνία ζεσξνχζαλ εηδσινιαηξηθά 
θαηλφκελα. Γελ απνδέρνληαλ ηα Μπζηήξηα, ηελ βάπηηζε ησλ λεπίσλ θαη ην 

δφγκα ηεο παξζελνγέλλεζεο ηνπ Ηεζνχ. Πίζηεπαλ επίζεο 
φηη ν γάκνο ήηαλ έξγν ηνπ αηαλά. Σελ Γεπηέξα 
Παξνπζία ζα εξρφηαλ ζηε γε ν ίδηνο ν Θεφο θαη φρη ν 
Ηεζνχο. 
 
          Επιτύμβια πλάκα σε νεκροταφείο Βογόμιλων 

 
          Θεσξνχζαλ ηηο εθθιεζίεο θαηνηθία ησλ δηαβφισλ, 
αξλνχληαλ ηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηελ ζηξάηεπζε. Γελ 
θαηαλάισλαλ θξέαο θαη νηλνπλεπκαηψδε θαη ηεξνχζαλ 
απζηεξά ηηο λεζηείεο. Απέξξηπηαλ ηνπο ζεζκνχο ηεο 
Δθθιεζίαο θαη ηνπ Κξάηνπο, σο δεκηνπξγήκαηα ηνπ 
ζαηαληθνχ πιηθνχ θφζκνπ. Απφ ηα ζξεζθεπηηθά 
ζπγγξάκκαηα απνδέρνληαλ ηελ Καηλή Γηαζήθε θαη 
απέξξηπηαλ ηελ Παιαηά, κε εμαίξεζε ηνπο Φαικνχο. Ζ 
κφλε ηνπο πξνζεπρή ήηαλ ην «Πάηεξ εκψλ». Δπίζεο 

ήηαλ ζεξκνί ππεξαζπηζηέο ηεο κεηάθξαζεο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο ζηε γιψζζα 
ηνπ ιανχ. Οη Βνγφκηινη αθνινχζεζαλ ηηο νδεγίεο ηνπ Ηεζνχ πξνο ηνπο καζεηέο 
ηνπ θαη έζηεηιαλ ηεξνθήξπθεο πξνο ηνπο ιαβηθνχο ιανχο, αιιά θαη πξνο ηνπο 
ιανχο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Οη θήξπθέο ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ 
δσξναζηξηθή έθθξαζε: «Καιέο ζθέςεηο, θαιά ιφγηα, θαιέο πξάμεηο». 
Ηζρπξίδνληαλ φηη ε Δθθιεζία ηνπο ήηαλ ε αιεζηλή Υξηζηηαληθή Δθθιεζία ηεο 
Βεζιεέκ θαη ηεο Καπεξλανχκ.  

                                                 
11

  ηδ αμοθβανζηή βθχζζα κπνγθνκίι ζδιαίκεζ Θευθζθμξ ή «μ αβαπδιέκμξ ημο Θεμφ». 
12

  Ζ θαηάιεμε –ει  ζήιαζκε υηζ ήηακ βζμζ ημο Θεμφ. 
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          ια απηά βνήζεζαλ ηε ζέρηα ησλ Βνγφκηισλ λα απνθηήζεη ρηιηάδεο 
νπαδνχο, ζηελ Δπξψπε, ζε φιε ηε Βαιθαληθή, αθφκα θαη κέζα ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ αίξεζε θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ Καζνιηθή θαη Οξζφδνμε 
Δθθιεζία ε νπνία άξρηζε ζπζηεκαηηθά λα εθαξκφδεη ηα ηεξά φπια ηεο πεηζνχο: 
αθνξηζκνχο,  δηψμεηο, βαζαληζηήξηα θαη εθηειέζεηο. 
          Ο εγέηεο ηεο ζηελ Πφιε, Βαζίθεζμξ μ Ηαηνυξ, καδί κε ηνπο  καζεηέο θαη 
νπαδνχο ηνπ, θάεθαλ ζηελ ππξά απφ ηνλ ίδην ηνλ απηνθξάηνξα Αθέλζμ Α΄ 
Κμικδκυ ην 111813, ζε κηα δεκφζηα ηειεηή πνπ έγηλε ζηνλ Ηππφδξνκν ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Αθνινχζεζαλ θαηαδίθεο ηεο αίξεζεο 
απφ ηηο νξζφδνμεο Δθθιεζίεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο 
εξβίαο.  
 

Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α’ Κομνηνός διέταξε την 
εκτέλεση στην πυρά του Βασίλειου του Ιατρού 
 

          Δληνχηνηο ε ζέρηα παξέκεηλε δσληαλή γηα πνιιά 
ρξφληα αθφκα  ζηα Βαιθάληα θαη θπξίσο ζηε Βνζλία θαη νη 
απφςεηο ηεο κεηαιακπαδεχηεθαλ ζε αηξέζεηο ηεο Γχζεο 
(Ηηαιίαο, Γαιιίαο θαη αιινχ) φπσο νη Βαιληελζηαλνί, νη 
Ακαιξηθηαλνί, νη Μπεράξδνη, νη Μπεγθνπΐλεο, νη Αδειθνί 
ηνπ Διεπζέξνπ Πλεχκαηνο, νη Παηενίκμζ, νη Καεανμί  θαη 
νη Πνμηεζηάκηεξ. Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Βαιθαληθήο 

απφ ηνπο Οζσκαλνχο, νη Βνγφκηινη θαη νη Παηεξίλνη 
ηεο Βνζλίαο πξνζρψξεζαλ ζην Ηζιάκ, νη ππφινηπνη 
εμαθαλίζηεθαλ. 
 

  Άγαλμα του Πέτερ Βάλντο στο μνημείο του 
Λούθηρου στην πόλη Worms της Γερμανίας 
 

          Οη Βαθκηεκζζακμί (Waldensians ή Vaudois) 
ήηαλ κέιε ελφο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζξεζθεπηηθά 
θηλήκαηα ηνπ Μεζαίσλα, ηνπ Βαιληελζηαληζκνχ. Σν 
θίλεκα απηφ νθείιεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ Γάιιν Πζέν 
Βςκηέ (Pierre Vaudes) ή φπσο έγηλε επξχηεξα 
γλσζηφο κε ην ιαηηληθφ φλνκα Πέηεν Βάθκημ (Peter 
Waldo). Ο Βάιλην γελλήζεθε γχξσ ζην 1140 ζηε 
Λπψλ απφ πινχζηα νηθνγέλεηα εκπφξσλ. Ο ίδηνο 
ήηαλ αξθεηά κνξθσκέλνο, ζπλάκα ήηαλ θαιφο 

Καζνιηθφο θαη παξαθνινπζνχζε ηε ιεηηνπξγία θάζε Κπξηαθή. Γχξσ ζην 1160 
άθνπζε κηα κπαιάληα γηα έλα ρξηζηηαλφ ηνπ 4νπ αηψλα, ηνλ γην ελφο πινχζηνπ 
Ρσκαίνπ ζπγθιεηηθνχ, ηνλ Αθέλζμ. πσο έιεγε ε κπαιάληα ν Αιέμηνο μαθληθά 
έλησζε ηε ράξε ηνπ Ηεζνχ, εγθαηέιεηςε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηα πινχηε πνπ 
δνχζε, θη έθπγε κφλν κε ηα ξνχρα πνπ θνξνχζε. Σαμίδεςε ζηηο Δπξσπατθέο 
ρψξεο θαη έθηαζε κέρξη ηε πξία, πεξλψληαο ηε δσή ηνπ κε πξνζεπρέο, λεζηεία 
θαη βνεζψληαο ηνλ πιεζίνλ ηνπ. Τπέθεξε ηε θηψρεηα, ηηο ζηεξήζεηο θαη ηελ πείλα 
γηα ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ. 
          Ζ ηζηνξία ηνπ Αιέμηνπ, ζπγθίλεζε ηνλ λεαξφ Βάιλην, ν νπνίνο απνθάζηζε 
λα κνηξάζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηνπο θησρνχο θαη λα αθνζησζεί ζηελ ζξεζθεία. 

                                                 
13

  Ζ πναηηζηή δ Δηηθδζία κα ηαηαδζηάγεζ ηαζ δ πμθζηζηή ελμοζία κα εηηεθεί, εθανιυζηδηε ηαηά ηυνμκ 

ανβυηενα, ζηδκ πενίμδμ ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ. Έηζζ εεςνήεδηε υηζ δ Δηηθδζία δεκ αανοκυηακ ιε θυκμοξ. 



 21 

Πξνεγνπκέλσο είρε θξνληίζεη λα έρεη αξθεηά απνζπάζκαηα ηεο Καηλήο Γηαζήθεο 
κεηαθξαζκέλα ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ηεο πεξηνρήο ηεο Λπψλ. χληνκα 
ζπγθέληξσζε κηα κηθξή νκάδα νπαδψλ ηνπ, νη νπνίνη άξρηζαλ λα θεξχζζνπλ 
ζηεξηγκέλνη ζηηο κεηαθξάζεηο ηεο Βίβινπ. Ήηαλ γλσζηνί κε δηάθνξα νλφκαηα 
φπσο νη «Φησρνί ηνπ Θενχ», νη «Φησρνί ζην Πλεχκα», ε «Αδειθφηεηα ηνπ 
Υξηζηνχ» θαη άιια, φκσο έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία σο νη Βαιληεζηαλνί. 
          Ο Βάιλην θαη νη νπαδνί ηνπ δελ είραλ ζθνπφ λα ηδξχζνπλ λέα αίξεζε ή λέα 
ζξεζθεία, νχηε θαλ ζθέθηνληαλ λα ζηξαθνχλ θαηά ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο. 
Απηφ πνπ ήζειαλ ήηαλ λα εθαξκφδνπλ θαηά γξάκκα ηηο δηδαρέο ηνπ Ηεζνχ θαη λα 
δνπλ κέζα ζηελ έλδεηα, καθξηά απφ ηηο θνζκηθέο απνιαχζεηο, αληίζεηα κε ηελ 
θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ επηζθφπσλ θαη θαξδηλαιίσλ. 
          Σν 1179 ν Βάιλην δήηεζε ηελ άδεηα ηνπ πάπα Αθέλακδνμο Γ’, λα 
αλαγλσξηζηεί ε νκάδα ηνπ σο έλα εγθεθξηκέλν θαη αλεμάξηεην θίλεκα, πεξίπνπ 
ζαλ κηα αδειθφηεηα πνπ ζηφρν είρε λα θεξχμεη ην ιφγν ηνπ Θενχ. Ο πάπαο 
απέξξηςε ην αίηεκά ηνπ θαη ηνλ παξέπεκςε ζηνπο ηνπηθνχο ηεξάξρεο. Σν αίηεκα 
απηφ ηέζεθε εθ λένπ θαη ζηε χλνδν ηνπ Λαηεξαλνχ, αιιά αθνινχζεζε κηα 
δεχηεξε απφξξηςε, κε ηελ αηηηνινγία φηη θήξπγκα θάλνπλ κφλν νη ηεξείο ηεο 
Δθθιεζίαο θαη φρη απινί πνιίηεο. Πεηζκσκέλνη απφ ηηο δπν αξλήζεηο νη νπαδνί 
ηνπ Βάιλην έγηλαλ ξηδνζπαζηηθφηεξνη, ζπλέρηζαλ λα θεξχζζνπλ ηηο ηεξέο γξαθέο, 
φπσο απηνί ηηο εξκήλεπαλ ζηε Γαιιία θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.   
          Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ Βαιληελζηαλψλ ήηαλ θαη ε θνηλσληθή 
δηθαηνζχλε, ην δηθαίσκα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πίζηεο θαη ε ειεπζεξία ζθέςεο 
θαη ζπλείδεζεο. κσο κέρξη ηφηε, δελ είραλ ακθηζβεηήζεη ηελ Καζνιηθή 
Δθθιεζία, νχηε ηα πξσηεία ηνπ πάπα, νχηε ηα κπζηήξηα. Αιιά ζεσξνχζαλ 
αλαγθαίν ην θήξπγκα ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ, φρη κφλν απφ ηνπο ηεξείο, αιιά θαη 
απφ ηνπο ιατθνχο, ρσξίο λα εμαηξνχληαη νη γπλαίθεο. Δπίζεο ζεψξεζαλ 
απαξαίηεηε ηε κεηάθξαζε ησλ Γξαθψλ ζηε γιψζζα πνπ κηινχζε ν θάζε ιαφο, 
ζην νπνίν απεπζχλνληαλ. ηαδηαθά άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχλ ηελ παπηθή 
ηεξνζχλε, λα απνξξίπηνπλ ηνλ φξθν, ηε ιαηξεία ησλ εηθφλσλ, ησλ νζηψλ ησλ 
αγίσλ, ηνλ θαζαξηήξην, ηηο ιεηηνπξγίεο, ην βάθηηζκα ησλ λεπίσλ, ηελ δηθαηνδνζία 
ηνπ πάπα λα ζπγρσξεί ηηο ακαξηίεο θαη 
άιια, νπζηαζηηθά έθζαζαλ λα εθθξάδνπλ 
ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Λμφεδνμο θαη ηνπ 
Καθαίκμο, πνπ εκθαλίζηεθαλ 3-4 αηψλεο 
αξγφηεξα. 
 

  Εκτέλεση Βαλντενσιανών στην πυρά 
 

          Ζ Δθθιεζία, απφ ηελ πιεπξά ηεο, 
παξαθνινπζνχζε ην επηθίλδπλν απηφ 
θίλεκα θαη ην 1184 ν πάπαο Λμφηζμξ Γ’ ην 
ραξαθηήξηζε αηξεηηθφ, ηνλ επφκελν δε  
ρξφλν ε χλνδνο ηεο Βεξφλαο αθφξηζε θαη αλαζεκάηηζε ηνπο Βαιληελζηαλνχο. 
κσο απηνί απηφεηνη ζπλέρηζαλ λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηελ Διβεηία, 
ηελ βφξεηα Ηηαιία θαη ηελ Απζηξία. Απηφ γηλφηαλ κε εθπξνζψπνπο ηεο ζέρηαο, 
άληξεο ή γπλαίθεο, πνπ ηαμίδεπαλ απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ θαη απφ πφιε ζε πφιε, 
δεκηνπξγνχζαλ κηθξέο νκάδεο νπαδψλ θαη ζπλέρηδαλ ην επφκελν δξνκνιφγηα, 
γξήγνξα θαη θξπθά, κε ηελ θάιπςε ησλ νπαδψλ ηνπο. Πξνηηκνχζαλ λα 
πξνζεχρνληαη ζε απνζήθεο θαη ζηάβινπο παξά ζε λανχο. 
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          Οη δηψμεηο εθ κέξνπο ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ ζθιεξέο. Γεθάδεο απφ απηνχο 
βξήθαλ ην ζάλαην ζηελ ππξά. ηαλ δεκηνπξγήζεθε ε Ηεξά Δμέηαζε, νη νκαδηθέο 
εθηειέζεηο ησλ Βαιληεζηαλψλ έγηλαλ ζπρλφ θαηλφκελν. Σν 1211 πάλσ απφ 80 
αηξεηηθνί θάεθαλ δσληαλνί ζην ηξαζβνχξγν ζε κηα κέξα. Σνλ 14ν σο θαη ηνλ 17ν 
αηψλα, αλαθέξζεθαλ εθηειέζεηο ζηελ Σνπινχδε θαη ζε πνιιέο άιιεο πφιεηο. Οη 
νπαδνί ηεο αίξεζεο βξήθαλ θαηαθχγην ζηηο πεξηνρέο πνπ είρε αξρίζεη λα 
επηθξαηεί ν πξνηεζηαληηζκφο, φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Βνεκία. Πνιινί απφ απηνχο 
πξνζρψξεζαλ κάιηζηα ζηε λέα δπλακηθή «αίξεζε».  
          Σν 1545 ζηελ πφιε Μεξηληφι ηεο λφηηαο Γαιιία πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 
απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζθαγέο Βαιληελζηαλψλ. ηελ πεξηνρή είρε επηθξαηήζεη ην 
θίλεκα θαη κε δηαηαγή ηνπ βαζηιηά Φναβηίζημο Α’ (François Ier) ηεο Γαιιίαο θαη 
ηελ έγθξηζε ηνπ πάπα Παφθμο Γ’, εθηειέζηεθαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 
γθξεκίζηεθαλ απφ ηα ηείρε, θάεθαλ ζηελ ππξά, εθαηνληάδεο σο θαη ρίιηνη 
Βαιληελζηαλνί. Δθαηνληάδεο λένη άλδξεο 
ηνπνζεηήζεθαλ  δηα ηεο βίαο ζηηο γαιιηθέο γαιέξεο, 
σο θσπειάηεο θαη ζηελ πεξηνρή θαηαζηξάθεθαλ 
ηειείσο πάλσ απφ είθνζη ρσξηά. Έλαο λεαξφο 
ζηήζεθε ζε εθηειεζηηθφ απφζπαζκα κε ππξνβφια 
φπια, ίζσο ην πξψην ζηελ ηζηνξία - ηνπιάρηζην γηα 
ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. 
 

 Η σφαγή των Βαλντενσιανών στην Μεριντόλ 
 

          Οη ειάρηζηνη δηαζσζέληεο αηξεηηθνί 
πξνζρψξεζαλ ζηαδηαθά ζηνπο Καιβηληζηέο ηεο 
Γαιιίαο, φπσο έπξαμαλ θαη νη πεξηζζφηεξνη άιινη 
ζην Βνξξά, πνπ πξνζρψξεζαλ ζηνπο 
Λνπζεξηαλνχο θαη άιινπο Γηακαξηπξφκελνπο. 
Αθνινχζεζαλ βίαηεο ζθαγέο ζην Πεδεκφληην ηεο Ηηαιίαο θαη ην 1655 ζηε αβνΐα 
φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέηνηαο έθηαζεο εθηειέζεηο, πνπ ν Όθζαεν Κνυιαεθ 
απφ ηελ Αγγιία, παξαθίλεζε ηνπο Δπξσπαίνπο ζε θηλεηνπνηήζεηο γηα λα 
ζηακαηήζεη ε καδηθή δνινθνλία αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. Πάλησο νη 

δηψμεηο θαη νη ζθαγέο ησλ Βαιληελζηαλψλ 
ζπλερίζηεθαλ γηα έλα αθφκα αηψλα. 
 

  Ο Αμάλριχος της Μπένα 
 

          Μφλν κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 
1789, νη νπαδνί ηεο ζέρηαο απφθηεζαλ 
ειεπζεξία ζπλείδεζεο θαη θαηάθεξαλ λα 
ρηίζνπλ λανχο θαη λα ζπλέξρνληαη ειεχζεξα. 
Αθφκα θαη ζήκεξα ζηελ Διβεηία θαη ζηελ 
Βφξεηα Ηηαιία ππάξρνπλ επάξηζκνη ππξήλεο 
Βαιληελζηαλψλ, πνπ άληεμαλ έμη αηψλσλ 

δηψμεηο. Πνιινί απφ απηνχο κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Ακεξηθή θαη ίδξπζαλ ηελ πφιε 
Βαιληέδε (Valdese) ζηε Βφξεηα Καξνιίλα. Άιινη πξνζρψξεζαλ ζε θάπνην απφ 
ην πνιππνίθηια παξαθιάδηα ησλ δηακαξηπξνκέλσλ φπσο νη Βαπηηζηέο, νη 
Αλαβαπηηζηέο θαη νη Αληβεληηζηέο ηεο Έβδνκεο Ζκέξαο. 
          Οη Αιαθνζηζακμί (Amalricians) ήηαλ κηα παλζετζηηθή ρξηζηηαληθή αίξεζε, 
πνπ νθείιεη ην φλνκά ηεο ζηνλ Γάιιν θαζεγεηή, θηιφζνθν θαη ζενιφγν ηνπ 12νπ 
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αηψλα Αιάθνζπμ ηδξ Μπέκα (γαιιηθά Amaury de Bene,  ιαηηληθά Amalricus). Οη 
βαζηθέο αξρέο ησλ Ακαιξηθηαλψλ ζπλνςίδνληαη  ζηα εμήο: 

1. Ο Θεφο είλαη ηα πάληα θη έηζη φια ηα πξάγκαηα είλαη έλα, γηαηί είλαη ζετθά 
2. Κάζε ρξηζηηαλφο πξέπεη λα πηζηεχεη φηη είλαη κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

Υξηζηνχ θη απηή ε πίζηε είλαη αλαγθαία γηα ηε ζσηεξία ηνπ. 
3. Απηφο πνπ παξακέλεη πηζηφο ζην  Θεφ δελ κπνξεί λα δηαπξάμεη ακαξηία. 

          Οη Ακαιξηθηαλνί δίδαζθαλ επίζεο φηη αθνχ πεξάζακε ηνλ αηψλα ηνπ 
Παηξφο (ησλ παηξηαξρψλ φπσο ν Αβξαάκ), ηνλ αηψλα ηνπ Τηνχ (Υξηζηηαληζκφο) 
ηψξα δηαλχνκε ηνλ αηψλα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο απφςεηο 
ηνπο νη νπαδνί ηεο ζέρηαο, βαζίδνληαλ ζηα βηβιία ηνπ Αξηζηνηέιε. Σν 1204 νη 
απφςεηο ηνπ Ακάιξηρνπ θαηαδηθάζηεθαλ απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Παξηζηνχ θαη 
ν ίδηνο θιήζεθε ζηε Ρψκε, φπνπ ν πάπαο Ηκκμηέκηζμξ Γ’ επηθχξσζε ηελ 
θαηαδίθε θαη ππνρξέσζε ηνλ Ακάιξηρν λα αλαηξέζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ. Λέγεηαη 
φηη απηφο πέζαλε ακέζσο κφιηο γχξηζε ζην Παξίζη, ζπληεηξηκκέλνο απφ ληξνπή 
γηα ηελ ηαπείλσζε πνπ ππέζηε. Σν 1210, ελλέα απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ θάεθαλ 
δσληαλνί ζηηο πχιεο ηνπ Παξηζηνχ. Σελ ίδηα κέξα  έγηλε εθηαθή ηνπ πηψκαηνο ηνπ 
Ακάιξηρνπ πνπ θάεθε θη απηφ ζηελ ππξά θαη νη ζηάρηεο ηνπ ζθφξπηζαλ ζην 
άλεκν. Μεηά απφ απηφ ε ζέρηα έραζε ηηο δπλάκεηο ηεο θαη ηα κέιε ηεο 
δεκηνχξγεζαλ κηα λέα ζέρηα, ηελ Αδειθφηεηα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο (Brethren of 
the Free Spirit).  Σν 1215 ε αλάγλσζε θαη ε θαηνρή ησλ βηβιίσλ ηνπ Αξηζηνηέιε 
απαγνξεχηεθε.                                           
          Ζ Αδεθθυηδηα ημο Δθεοεένμο Πκεφιαημξ (Brethern of the Free Spirit) 
ήηαλ αθφκα κηα ρξηζηηαληθή ζέρηα πνπ άλζηζε ηνλ 13ν θαη 14ν αηψλα ζηε Βφξεηα 
Δπξψπε. Δθείλε ηελ επνρή ε ρξηζηηαλνζχλε θαη νιφθιεξε ε ήπεηξνο δηέξρνληαλ 
κηα πεξίνδν θξίζεο: Ζ δηακάρε κεηαμχ ησλ παπψλ-καξηνλέησλ ηεο Αβηληφλ θαη 
ηεο Αγίαο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ε επηδεκία ηνπ 
Μαχξνπ Θαλάηνπ, ε άλνδνο ηεο αίξεζεο ησλ Καζαξψλ 
θαη ε ζηαπξνθνξία πνπ νξγαλψζεθε ελαληίνλ ηνπο, ε 
δεκηνπξγία ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, ε πηψζε ησλ Νατηψλ θαη 
αξθεηά αθφκα, ζθιήξπλαλ ηε ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο θαηά 
ησλ «ερζξψλ» ηεο. 
 

                             Γυναίκα μέλος των Μπεγκουΐνων 

 
          Ζ Αδειθφηεηα πξέζβεπε ηηο ηξεηο βαζηθέο αξρέο 
ησλ Ακαιξηθηαλψλ θαη επίζεο νη νπαδνί ηεο πίζηεπαλ, 
φπσο θαη νη Ακαιξηθηαλνί, φηη δηαλχνκε ηνλ αηψλα ηνπ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο. Ζ ζέρηα απηή θεξχρζεθε αηξεηηθή απφ 
ηνλ πάπα Κθήιδ Δ’ θαη ηε χλνδν ηεο Βηέλλεο ην 1311 
θαη αξθεηά απφ ηα κέιε ηεο δηψρζεθαλ θαη αθνξίζηεθαλ. Οη ηδέεο ηεο 
εμαπιψζεθαλ ζην Βέιγην, ηε Γεξκαλία ηελ Σζερία θαη ηελ Αγγιία θαη επεξέαζαλ 
άιιεο αηξέζεηο φπσο νη Μπεράξδνη, νη Μπεγθνπΐλνη θαη νη Λνιιάξδνη.  
          Οη Μπεπάνδμζ (Beghards) θαη νη Μπεβημοΐκμζ (Beguines) ήηαλ αζθεηηθά 
ιατθά ηάγκαηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, πνπ ηδξχζεθαλ απφ θάπνηνλ Βέιγν ηεξέα 
ηνλ 13ν αηψλα. Πηζαλψο ην φλνκά ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηε θιακαλδηθή ιέμε 
beghen πνπ ζεκαίλεη πξνζεχρνκαη ή πξνζεπρή. Γεκηνχξγεζαλ έλα δίθηπν 
αζθεηηθψλ θνηλνηήησλ, πνπ δηέθεξε απφ ηα άιια ρξηζηηαληθά κνλαζηήξηα ηεο 
Δπξψπεο. Γελ ήηαλ ηεξσκέλνη, δελ έπαηξλαλ φξθνπο θαη αθηέξσλαλ ηε δσή ηνπο 
ζηελ πξνζεπρή, ζηε  λεζηεία θαη ζηηο θαιέο πξάμεηο, φπσο πίζηεπαλ φηη δνχζαλ 
νη Απφζηνινη. Γηψρζεθαλ σο αηξεηηθνί, αλ θαη ε κφλε αίξεζή ηνπο ήηαλ φηη 
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αθνινπζνχζαλ φ,ηη πξφζηαδαλ νη δηδαζθαιίεο ηνπ Ηεζνχ. Ζ αίξεζε απηή δελ πήξε 
πνηέ κεγάιε έθηαζε θαη παξήθκαζε ζε ιίγεο δεθαεηίεο, αλ θαη ππήξραλ νπαδνί 
ηεο σο θαη ηνλ 18ν αηψλα. 
            Οη Λμθθάνδμζ ήηαλ έλα ζξεζθεπηηθφ θίλεκα ηνπ 14νπ αηψλα, πνπ 
μεθίλεζε ν Άγγινο ζενιφγνο Σδωλ Γνπάηθιηθ (John Wycliff, 1320-1384) ν 
νπνίνο ινγίδεηαη σο ν πξσηνπφξνο ησλ αιιαγψλ ζηελ Δθθιεζία, φηαλ 
κεηέθξαζε ηε Βίβιν ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηελ έθαλε πξνζηηή ζην ιαφ. Ο ίδηνο 
επηηέζεθε ζηελ πνιππξαγκνζχλε θαη ηνλ πινχην ηεο Δθθιεζίαο. Καηαδηθάζηεθε 
- κεηά ζάλαηνλ - θαη ηα νζηά καδί κε ηα βηβιία ηνπ 
θάεθαλ ζηελ ππξά. 
 

Ο Γουάικλιφ μοιράζει στους οπαδούς του 
αντίτυπα της Βίβλου στην αγγλική γλώσσα. 
 

    Αλάκεζα ζηηο πάκπνιιεο αηξέζεηο ησλ πξψησλ 
αηψλσλ ηεο 2εο ρηιηεηίαο ήηαλ θαη ε πεξίεξγε 
νκάδα θαλαηηθψλ Καζνιηθψλ ζξεζθφιεπησλ νη 
Φθαββεθθάκδμζ14 (Fratricelli). Ήηαλ έλα 
ζξεζθεπηηθφ θίλεκα ζηξαηεπκέλσλ πηζηψλ πνπ 
μεθίλεζε απφ ηελ πξαθηηθή ηεο ηηκσξίαο ηνπ ζψκαηνο κε απηνκαζηίγσκα. Ζ 
πξαθηηθή απηή δελ ήηαλ λέα ζηηο ζξεζθείεο, αθνχ είρε εθαξκνζηεί ζηελ αξραία 
Αίγππην θαηά ηε ιαηξεία ηεο Ίζηδαο θαη ζηελ αξραία Διιάδα  ζηνπο ενξηαζκνχο 
πξνο ηηκή ηνπ Γηνλχζνπ. Αθφκα ε Καζνιηθή Δθθιεζία είρε επηηξέςεη ηελ 
απηνηηκσξία, σο κνξθή κεηάλνηαο ζε νξηζκέλα κνλαζηηθά ηάγκαηα. 
          Αλ θαη ην θίλεκα απηφ δελ είρε πάξεη νξγαλσκέλε κνξθή νχηε είρε 
εκπλεπζηέο θαη εγέηεο, βξήθε πνιινχο θαλαηηθνχο ζε φιε ζρεδφλ ηε δπηηθή 
Δπξψπε, πνπ πίζηεπαλ φηη κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχζαλ λα απνδείμνπλ πφζν 
πεξηθξνλνχζαλ ηελ ζάξθα θαη ηα εγθφζκηα θαη πφζν αγαπνχζαλ ην Θεφ. Ζ  
απηνηηκσξία  ζπλνδεπφηαλ απφ χκλνπο θαη απαγγειίεο πεξηθνπψλ απφ ηεξά 
βηβιία θαη γξαθέο. Παξφια απηά ε Καζνιηθή Δθθιεζία ην θαηαδίθαζε σο αηξεηηθφ. 
Σν 14ν θαη 15ν αηψλα εθαηνληάδεο Φιαγγειιάλδνη νδεγήζεθαλ ζηελ ππξά απφ 

ηελ Ηεξά Δμέηαζε, θπξίσο ζηελ Γεξκαλία 
(π.ρ. ην 1416 ζηε Θνπξηγγία ηξηαθφζηνη απφ 
απηνχο ζε κηα κφλν κέξα!) θαη ηελ Ηηαιία. 
 
  Ξυλογραφία του 15ου αιώνα 
απεικονίζει Υλαγγελλάνδους να 
αυτομαστιγώνονται 

 
          κσο αθφκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ 
πηζηνί (ζηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία, ην Μεμηθφ, 
ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηηο Φηιηππίλεο θαη 

αιινχ) πνπ ηηκσξνχλ ην ζψκα ηνπο κε καζηίγσκα κέρξη ιηπνζπκίαο, ζηαχξσζε, 
πεξπάηεκα κε ηα γφλαηα γηα νιφθιεξα ρηιηφκεηξα θαη άιια θξηθηαζηηθά 
παξφκνηα. Δπίζεο νη νπαδνί ηεο ζηηηηθήο κεξίδαο ηνπ Ηζιάκ, απηνκαζηηγψλνληαη 
κε ζθιεξφηεηα, φηαλ ηηκνχλ ηελ κλήκε ηνπ Υνπζεΐλ ηκπλ Άιη, γακπξνχ ηνπ 
πξνθήηε Μσάκεζ. 

                                                 
14

  Ζ θέλδ πνμένπεηαζ απυ ημ θαηζκζηυ νήια flagellare πμο ζδιαίκεζ ιαζηζβχκμιαζ 
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01.02. Ζ πζμ επζηίκδοκδ αίνεζδ  
 

    Extra Ecclesiam nulla salus = Εθηόο ηεο Εθθιεζίαο δελ ππάξρεη ζσηεξία 
                                        Άβζμξ Κοπνζακυξ ηδξ Κανεαβέκδξ (3

νο
 αηψλαο) 

 
          Οη ιανί ηεο κεζαησληθήο Δπξψπεο ησλ πξψησλ δέθα κεηά ηνλ Υξηζηφ 
αηψλσλ, δνχζαλ κέζα ζην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο, ηεο ακάζεηαο, ηνπ 
θενπδαξρηζκνχ, ηνπ ζξεζθεπηηθνχ νινθιεξσηηζκνχ θαη ηεο θηψρεηαο. Ζ επηβνιή 
ηνπ ρξηζηηαληζκνχ είρε εμαθαλίζεη ηα ζρνιεία (θπξίσο ζηε Γπηηθή Δπξψπε, γηαηί 
ζην Βπδάληην ππήξραλ πάληα ζρνιεία, αθφκα θαη παλεπηζηήκηα), θαη ε κφξθσζε 
ήηαλ άπηαζην σο απαγνξεπκέλν φλεηξν, γη‟ απηνχο πνπ δηςνχζαλ γηα κάζεζε. Ζ 
κεγάιε πιεηνςεθία φρη κφλν ησλ απιψλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ησλ επγελψλ θαη 
ησλ βαζηιέσλ αθφκα, ήηαλ ηειείσο αδαήο θαη αγξάκκαηε.  
          Φπζηθά ζ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ, θπξηαξρνχζαλ νη πξνιήςεηο θαη νη 
δεηζηδαηκνλίεο.  Ήηαλ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ην πξνζθχλεκα νζηψλ καξηχξσλ θαη 
αγίσλ, ηα θπιαθηά απφ «ηίκην μχιν», ε ιαηξεία ησλ εηθφλσλ, ηνπ ζηαπξνχ θαη 
δηαθφξσλ ηεξψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ε «ζηλδφλε» ηνπ Ηεζνχ, ην πεηζάθη απφ ηελ 
πεξηηνκή ηνπ, ηα θαξθηά ηνπ ζηαπξνχ ηνπ, ην άγην κχξν, ην δηζθνπφηεξν ηνπ 
Μπζηηθνχ Γείπλνπ θαη δηάθνξα άιια παξφκνηα. 
          Οη απινί θαη επζεβείο ρξηζηηαλνί φκσο δελ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ 
πνιιά πξάγκαηα, φπσο ηηο ιεπηεπίιεπηεο, λεθειψδεηο θαη πνιιέο θνξέο 
αζήκαληεο ζενινγηθέο δηαθνξέο θαη έξηδεο. Γελ θαηαλννχζαλ ηελ ηξνκαθηηθή 
πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζρχ ηεο Δθθιεζίαο, νχηε ηελ αληηρξηζηηαληθή πνιπηειή 
δηαβίσζε ησλ επηζθφπσλ, θαξδηλαιίσλ θαη άιισλ κεγαιφζρεκσλ θιεξηθψλ, νη 
νπνίνη θήξπηηαλ ζην φλνκα ελφο Θενχ πνπ έδεζε κεο ζηελ έλδεηα. Αληίζεηα νη επί 
ηεο Γεο εθπξφζσπνί Σνπ, δνχζαλ κέζα ζηε ριηδή, ζε πνιπηειή αλάθηνξα, κε 
δεθάδεο ππεξέηεο, καηηξέζζεο θαη παιιαθίδεο, δηέζεηαλ κεγάια αγξνθηήκαηα, 
άκαμεο κε άινγα, θαληαρηεξέο ελδπκαζίεο θαη θαηαλάισλαλ ηεξάζηηεο 

πνζφηεηεο θξεάησλ, ζαιαζζηλψλ θαη 
θξαζηνχ.  
 

   Η ερωμένη του πάπα Αλέξανδρου 
τ’ Βοργία, Σζούλια Υαρνέζε 
 

          Πάκπνιια παξαδείγκαηα ηεο 
δηαθζνξάο θαη ηεο αζπδνζίαο ησλ 
θιεξηθψλ, δεκηνπξγνχζαλ 
δηθαηνινγεκέλεο ακθηβνιίεο γηα ηελ 

εηιηθξίλεηα ησλ θεξπγκάησλ θαη ησλ πξνζέζεψλ ηνπο. Τπήξραλ θαζνιηθνί ηεξείο15 
πνπ ζθαλδάιηδαλ ην επζεβέο πνίκλην ζπδψληαο κε ρήξεο γπλαίθεο, αθνχ πξψηα 
είραλ θξνληίζεη λα εμνληψζνπλ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, επίζθνπνη πνπ κεζνχζαλ 
λπρζεκεξφλ παξέα κε πφξλεο θαη μελπρηνχζαλ, κε φληαο ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ 
ηα θαζήθνληά ηνπο. Άιινη πνπ «ζπίησλαλ» πξνθιεηηθά λεαξά αγφξηα, ή είραλ 
δεθάδεο αληςηέο ζην αλάθηνξφ ηνπο θαη άιινη ηεξάξρεο πνπ είραλ πάζνο κε ηνλ 
ηδφγν ή ην πνηφ, άιινη πνπ ζπζζψξεπαλ ακχζεηα πινχηε θαη άιινη πνπ 

                                                 
15

  Οζ ζενείξ ηδξ Καεμθζηήξ Δηηθδζίαξ δεκ είπακ δζηαίςια κα πακηνεοημφκ. Αοηή δ οπμπνεςηζηή αβαιία 

δδιζμονβμφζε απυ ημκ Μεζαίςκα – ηαζ ελαημθμοεεί κα δδιζμονβεί ηαζ ζήιενα αηυια - ζοκεπχξ 

ζελμοαθζηά ζηάκδαθα (παζδεναζηίαξ, ιμζπείαξ, αζαζιμφ, ζμδμιζζιμφ ηαζ άθθα).  
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δηνξγάλσλαλ πνιπδάπαλα νξγηαζηηθά ηζηκπνχζηα, αδηαθνξψληαο γηα ηελ γλψκε 
ηνπ πνηκλίνπ ηνπο.  
          Γελ ήηαλ θξπθφ ζε θαλέλα φηη πνιινί απφ ηνπο πάπεο δηαηεξνχζαλ 
εξσηηθέο ζρέζεηο κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξσκέλεο. Ο πάπαο Ηςάκκδξ ΗΒ’ είρε 
πνιιέο εξσκέλεο (αθφκα θαη ηελ κεηέξα ηνπ) θαη θαηεγνξήζεθε γηα κνηρεία, 
πνξλεία θαη αηκνκημία, Ο Βεκέδζηημξ Θ’ θαηεγνξήζεθε γηα κνηρείεο θαη ζνδνκία, 
ν Ηκκμηέκηζμξ Ζ’ ήηαλ γλσζηφο γηα ηε θηινρξεκαηία, ηνλ λεπνηηζκφ ηνπ αιιά θαη 
ηα πνιιά παηδηά γηα ηα νπνία ήηαλ πεξήθαλνο. Ο Αθέλακδνμξ η’, ν γλσζηφο 
Βνξγίαο είρε ήδε απνθηήζεη εθηά παηδηά απφ δηάθνξεο εξσκέλεο πξηλ γίλεη 
πάπαο, απφθηεζε δε αθφκα δπν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παπνζχλεο ηνπ. Ζ 
επίζεκε εξσκέλε ηνπ ήηαλ ε Σδνχιηα Φαξλέδε ή Bella Gulia, ζχδπγνο ηνπ 
Οξζίλν Οξζίλη. Γλσζηά παηδηά ηνπ ήηαλ ν Καίζαξαο θαη ε Λνπθξεηία Βνξγία. 
Δπίζεο ν ακθηζεμνπαιηθφο ίλημξ Γ’, αλ θαη έπαζρε απφ ζχθηιε, απέθηεζε 
παηδηά κε ηε κεγαιχηεξε αδειθή ηνπ, ελψ παξάιιεια ν ίδηνο δηαηεξνχζε ζρέζεηο 
κε πνιινχο εξαζηέο, ν Λέςκ Η’ είρε πνιινχο θαλεξνχο εξαζηέο θηι. θηι. 
          Αθφκα θαη νη επηζθνπηθέο θαη αξρηεπηζθνπηθέο έδξεο αγνξάδνληαλ  θαη 
πσινχληαλ ρσξίο ελδνηαζκφ ή ληξνπή, ρσξίο λα ηεξείηαη ε ηεξαξρία ή ηα ηππηθά 
θαη ηειηθά νη ηεξάξρεο γηα λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηνπο 
πνπινχζαλ φ,ηη πνιχηηκν έβξηζθαλ ζηηο κεηξνπφιεηο ηνπο, 
ιεο θαη ήηαλ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία. Οη πεξηζζφηεξνη 
απφ ηνπο επηζθφπνπο θαη θαξδηλαιίνπο ήηαλ άπιεζηνη θαη 
ζπζζψξεπαλ πνιχηηκα αληηθείκελα, ρξήκα  θαη ρξπζφ, 
παξαβίαδαλ αζχζηνια φινπο ηνπο ηεξνχο θαλφλεο, αθφκα 
θαη ηηο Γέθα Δληνιέο ρσξίο  πνηέ, ζρεδφλ, λα ηηκσξεζνχλ 
απφ ηνπο αλψηεξνχο ηνπο ζηελ Δθθιεζία. 
 

    Η επίσημη μετάφραση της Βίβλου στα λατινικά 
(Bulgata), έκδοση του 1590 
 

          Δπίζεο νη επξσπατθνί ιανί δελ θαηαιάβαηλαλ ηα ηεξά 
θείκελα, νχηε ην ηί έιεγαλ νη ηεξείο ζηηο εθθιεζίεο, κηαο θαη 

φια απηά ήηαλ γξακκέλα ζηελ άγλσζηε γηα φινπο 
ιαηηληθή γιψζζα16. Οη πεξηζζφηεξνη απινί παπάδεο ησλ 
ρσξηψλ θαη ησλ ζπλνηθηψλ ήηαλ θη απηνί αγξάκκαηνη, δελ 
γλψξηδαλ θπζηθά θαζφινπ ή γλψξηδαλ  ειάρηζηα ιαηηληθά 
θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα παπαγαιίδνπλ ηα αθαηαλφεηα 
θαη γη‟ απηνχο ηεξά θείκελα θαη ην Δπαγγέιην. Ζ επίζεκε 
Βίβινο ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ ε Βνπιγθάηα (Bulgata), 
ιαηηληθή κεηάθξαζε ηεο Αγίαο Γξαθήο πνπ έγηλε ζην 
ηέινο ηνπ 4νπ αηψλα απφ ηνλ (άγην) Ηενχκοιμ  θαη‟ 
εληνιή ηνπ πάπα Γαιάζημο. 
 

 Ο Άγιος Ιερώνυμος μεταφράζει τη Βίβλο στη 
λατινική, πίνακας του Dimenico Ghirlandaio 
  
           ηαδηαθά, ηα ιαηηληθά έπαςαλ πιένλ λα είλαη 

γιψζζα θαηαλνεηή γηα ηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο.  Ο ιαφο ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζηηο 

                                                 
16

 Απυ ηδκ Δηηθδζία ήηακ απαβμνεοιέκδ δ ιεηάθναζδ ημο Δοαββεθίμο ζε άθθδ βθχζζα, εηηυξ απυ ηα    

θαηζκζηά, ηα εθθδκζηά ηαζ ηα εανασηά. 
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ηειεηέο θαη ηα κπζηήξηα, απιψο άθνπγε, ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη ηη ζήκαηλαλ ηα 
ιφγηα πνπ άθνπγε. ηνπο ειάρηζηνπο πνπ γλψξηζαλ γξαθή θαη αλάγλσζε, ε 
Καζνιηθή Δθθιεζία απαγφξεπε ηελ θαηνρή ηεο Βίβινπ, αθφκα θαη απηήο πνπ 
ήηαλ γξακκέλε ζηε ιαηηληθή γιψζζα. Τπήξμαλ πάκπνιιεο πεξηπηψζεηο 
αλζξψπσλ πνπ θάεθαλ ζηελ ππξά, απιψο θαη κφλν γηαηί είραλ αληίγξαθν ηεο 
Βίβινπ κεηαθξαζκέλν ζηε γιψζζα ηνπο, αιιά αθφκα θαη ζηε ιαηηληθή! Μφλν ε 
αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο ηνλ 15ν αηψλα, απειεπζέξσζε νξηζηηθά ηνπο ιανχο 
ηεο Δπξψπεο απφ ηελ άγλνηα θαη ηελ ακάζεηα. Σν θίλεκα ηνπ Λνχζεξνπ έδσζε 
ηελ επθαηξία ζε θάζε ιαφ ηεο Δπξψπεο λα έρεη ηε Βίβιν ζηελ δηθή ηνπ γιψζζα. 
          Ο θφζκνο πνπ δνχζε ζηα ρξηζηηαληθά βαζίιεηα θαη ζηελ θπξηαξρνχκελε 
απφ ηνλ ρξηζηηαληζκφ Δπξψπε, δελ ήμεξε θαιά-θαιά ηη ζεκαίλεη λα είζαη 
ρξηζηηαλφο. Πνηνο ήηαλ ν θαιφο ρξηζηηαλφο; Πνηνο ήηαλ άπηζηνο ή ν αηξεηηθφο θαη 
πνηνο ήηαλ φξγαλν ηνπ αηαλά; Πνηα πξάμε ή αθφκα θαη ζθέςε ήηαλ ακαξησιή; 
Δίραλ αλάγθε απφ έλα δηθφ ηνπο Υξηζηφ, έλα Υξηζηφ ηνπ ιανχ πνπ λα ηνλ 
θαηαιαβαίλνπλ, φρη ηνλ θαηαζθεπαζκέλν, πινχζην, απζηεξφ θαη ςπρξφ Υξηζηφ 
ηεο Ρψκεο. Ήζειαλ πνιχ λα κειεηήζνπλ (φζνη ηνπιάρηζηνλ ήμεξαλ αλάγλσζε) 
ηεξά θείκελα πνπ λα είλαη θαηαλνεηά θαη εχιεπηα θαη ηέηνηα δελ ππήξραλ. Δθείλνη 
πνπ πξνζπάζεζαλ  λα κεηαθξάζνπλ ηελ Καηλή Γηαζήθε ζηε γιψζζα ηνπο 
(φπσο νη Βνγφκηινη ζηα βνπιγαξηθά) δηψρζεθαλ αγξίσο απφ ηελ Δθθιεζία θαη ην 
θξάηνο.  
          Αθφκα θαη ηα επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα θαη ηα ινγνηερληθά έξγα 
γξάθνληαλ ζηα ιαηηληθά θαη κφλν νη κνξθσκέλνη πνηεηέο, ηξαγνπδηζηέο θαη 
κνπζηθνί, νη απνθαινχκελνη ηξνβαδνχξνη17 πκλνχζαλ ηελ ηππνζχλε, ηνπο βίνπο 
ησλ αγίσλ θαη ηηο ραξέο θαη ηηο ιχπεο ηνπ έξσηα, ζηε γιψζζα πνπ κηινχζε ν 
θαζεκεξηλφο άλζξσπνο. Πξψηνο ν κεγάινο Ηηαιφο πνηεηήο Γάκηδξ (Dante 

Alighieri) έγξαςε, ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ 
αηψλα, ηελ αξηζηνπξγεκαηηθή Θεία Κσκσδία 
ζηελ απιή ηηαιηθή γιψζζα θαη έδσζε ην 
έλαπζκα γηα ηελ ζπγγξαθή ινγνηερληθψλ 
(θαη αξγφηεξα επηζηεκνληθψλ) έξγσλ ζηελ 
θαζνκηινχκελε. 
 
      Σροβαδούροι του Μεσαίωνα 

 
          Σν 1162 ν πάπαο Αιέμαλδξνο Γ’, 
έγξαςε: «Δίλαη πξνηηκφηεξν λα 
ζπγρσξήζνπκε έλαλ έλνρν παξά λα 
ζαλαηψζνπκε έλαλ αζψν». Οη πάπεο φκσο – 
αλ θαη… αιάζεηνη – εχθνια αιιάδνπλ γλψκε 

θη έηζη ζηε χλνδν ηεο Σνχξ (1163) ν ίδηνο πάπαο, ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε 
θνξά ηνλ φξν „Ηεξνεμεηαζηήο‟ θαη ζηε χλνδν ηνπ Λαηεξαλνχ (1179) επέηξεςε ηε 
ρξήζε βίαο θαηά ησλ αηξεηηθψλ. Οη επγελείο θαη νη πξίγθηπεο είραλ ην δηθαίσκα λα 
θπιαθίδνπλ ηνπο αληηθξνλνχληεο θαη σο αληακνηβή έπαηξλαλ άθεζε ακαξηηψλ θαη 
κπνξνχζαλ λα νηθεηνπνηεζνχλ ηελ πεξηνπζία ησλ αηξεηηθψλ. Οη πάπεο πνπ 
αθνινχζεζαλ θαηαξάζηεθαλ ηνπο αηξεηηθνχο θαη πξνέηξεςαλ ηνπο ηεξάξρεο λα 
ηνπο παξαδίλνπλ ζηηο θνζκηθέο αξρέο γηα λα ηνπο επηβάιινπλ ζαλαηηθέο πνηλέο. 
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  Οζ ηξνβαδνχξνη (troubadour ή ζηα μλζηακζηά trobador) ήηακ ζοκήεςξ , ιμνθςιέκμζ  ζππυηεξ, 

ηναβμοδζζηέξ, ηαζ ιμοζζημί, πμο ζοκέεεηακ ηαζ ηναβμοδμφζακ θονζηή πμίδζδ ζηδκ μλμηακζηή βθχζζα. 
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          Αθφκα κηα ζεκαληηθή αθνξκή πνπ γελλνχζε ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο 
γηα ηελ απζεληία ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ πάπα ήηαλ ηα ιεγφκελα ζπρσξνράξηηα18, 
έγγξαθα πνπ ρνξεγνχζαλ νη πάπεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ην Βαηηθαλφ 
ηεξείο, κε ηα νπνία παξαρσξνχζαλ άθεζε ακαξηηψλ ζ‟ εθείλνπο πνπ θαηέβαιαλ 
θάπνηα πνζά ππέξ ηεο Δθθιεζίαο. Σα πξψηα ζπρσξνράξηηα ρνξεγήζεθαλ απφ 
ηνλ πάπα Οοναακυ Γ’ ζηε χλνδν ηνπ Κιεξκφλη ην 1095 θαη αθνξνχζαλ καδηθά 
φινπο εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξψηε ηαπξνθνξία. Οη ζηαπξνθφξνη, 
εθηφο ησλ άιισλ πξνλνκίσλ (απφθηεζε γαηψλ, πξνλνκίσλ θαη ιαθχξσλ), 
κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θφλνπο θαη ιεειαζίεο, φληεο ζίγνπξνη φηη νη 
ακαξηίεο ηνπο απηέο είραλ a priori ζπγρσξεζεί.  
            ζνη δελ πήξαλ κέξνο ζηε ζηαπξνθνξία κπνξνχζαλ λα εμαγνξάζνπλ 
ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ ηνπο θαηαβάιινληαο έλα ζεβαζηφ ρξεκαηηθφ αληίηηκν. 
Οη εθπξφζσπνη ηνπ πάπα έθηαζαλ ζην ζεκείν λα δεκνζηνπνηνχλ ηηκνθαηάινγν 
θαη λα νξίδνπλ πνηα ήηαλ ε ηηκή αγνξάο ησλ ζπρσξνραξηηψλ, αλάινγα κε ηελ 
ακαξηία πνπ είρε δηαπξάμεη ν πηζηφο. Απηά ηα έγγξαθα έθηαζαλ λα είλαη κηα απφ 
ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εζφδσλ γηα ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία απφ ηνλ 12ν σο ηνλ 
16ν αηψλα, θαηαξγήζεθαλ  δε νξηζηηθά κφιηο ηνλ 
20φ  αηψλα. Σα ζπρσξνράξηηα ήηαλ κηα απφ ηηο 
αθνξκέο ηνπ μεζπάζκαηνο ηνπ πξνηεζηαληηθνχ 
θηλήκαηνο απφ ηνλ Λνχζεξν, ην 1517. 
 

 Γκραβούρα εμφανίζει τον πάπα να πουλά 
συχωροχάρτια με τους πιστούς στη σειρά για να 
καταβάλουν χρήματα για να τα αποκτήσουν. 
 

          κσο νη επξσπατθνί ιανί ζηγά-ζηγά άξρηζαλ 
λα μππλνχλ απφ ην ιήζαξγν κεηά απφ ηνλ 11ν 
αηψλα. Ζ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ, ε επέθηαζε ηνπ 
εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πέξαλ ησλ θξαηηθψλ 
νξίσλ, ε ίδξπζε παλεπηζηεκίσλ ζε πνιιέο απφ ηηο 
κεγάιεο πφιεηο, ε πξφνδνο ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηελ 

εκθάληζε δσγξάθσλ, γιππηψλ, πνηεηψλ θαη 
ζπγγξαθέσλ, έδεημαλ ζηνλ θφζκν φηη θαη ν πιηθφο 
θφζκνο ήηαλ ελδηαθέξσλ θαη παξείρε γλψζε θαη ραξά. 
Γελ έπξεπε λα πεξηκέλνπλ ηνλ ζάλαην γηα λα 
απνιαχζνπλ ηηο νκνξθηέο ηνπ παξαδείζνπ – θαη ε 
επίγεηα δσή ηνπο παξείρε νκνξθηέο, πνιιέο θνξέο 
παξαδεηζέληεο. 
 

Η Καθολική Εκκλησία στήριζε τα πρωτεία και την 
αυθεντία της στον ισχυρισμό ότι ο εκάστοτε 
επίσκοπος Ρώμης (πάπας) ήταν διάδοχος του 
Αποστόλου Πέτρου. 
 

          ια απηά καδί κε εθείλα πνπ αλαθέξζεθαλ πην 
πάλσ, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο, φρη γηα ηελ ζξεζθεία θαη ηνλ 
ρξηζηηαληζκφ, αιιά γηα φ,ηη κπζεχκαηα είρε ρηίζεη ηφζνπο αηψλεο ε Δθθιεζία. Ζ 
απζεληία ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, ησλ παπψλ σο ζπλερηζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ 
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  Σπρσξνράξηηα (θαηζκζηά Indulgentia, αββθζηά Indulgence) ήηακ ηα έββναθα άθεζδξ αιανηζχκ έκακηζ 

ηάπμζμο ακηαθθάβιαημξ. Ζ Καεμθζηή Δηηθδζία έηακε ιεβάθδ πνήζδ αοηχκ ηςκ εββνάθςκ. Απυ ηδκ 

Ονευδμλδ Δηηθδζία ακαθένμκηαζ ηέημζεξ πενζπηχζεζξ ηονίςξ απυ ημ Παηνζανπείμ Ηενμζμθφιςκ. 
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Απνζηφινπ Πέηξνπ, ησλ θαξδηλαιίσλ θαη ησλ επηζθφπσλ δελ ήηαλ πηα απφιπηε, 
πνιιά θαη κεγάια εξσηεκαηηθά άξρηζαλ λα γελληνχληαη. 
           Παξάιιεια,  άξρηζαλ λα γελληνχληαη θαη ζξεζθεπηηθά θηλήκαηα, πνπ 
απιψλνληαλ ζηαδηαθά ζε φιε ηελ Δπξψπε. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ έλα θίλεκα πνπ 
πήξε ηε κνξθή πεξηπιαλψκελσλ θεξχθσλ, νη νπνίνη θαινχζαλ ην ιαφ ζε 
κεηάλνηα, έλδεηα θαη απνζηνιηθή δσή. Ήηαλ νη θήξπθεο θαιψλ εηδήζεσλ. Έθαλαλ 
έθθιεζε ζηηο αληηθιεξηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ θφζκνπ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, 
έθεξλαλ καδί ηνπο ην Δπαγγέιην θαη έιεγαλ απηά  πνπ νη θαζνιηθνί ηεξείο 
απέθεπγαλ λα πνπλ, έιεγαλ απηά πνπ ν ιαφο επηζπκνχζε λ‟ αθνχζεη. 
          Δίδακε παξαπάλσ ηηο αηξέζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηα θηλήκαηα ηνπ 
δπτζκνχ θαη ηνπ γλσζηηθηζκνχ. ηαλ απηέο απνθηνχζαλ επηθίλδπλε δπλακηθή, ην 
θξάηνο ζηελ Αλαηνιή (Βπδάληην) θαη ε Δθθιεζία ζηε Γχζε αληηδξνχζαλ κε 
δηψμεηο θαη εθηειέζεηο. κσο ε πίζηε πνιιψλ απφ ηνπο νπαδνχο ησλ αηξέζεσλ 
ήηαλ ηφζε, πνπ πνιιέο θνξέο πξνηηκνχζαλ λα 
ράζνπλ ηε δσή ζηε ππξά, παξά λα απαξλεζνχλ ηηο 
ζέζεηο ηνπο.  
           
   «Ο Αντίχριστος», ξυλογραφία του Lucas 
Cranach στην οποία απεικονίζεται ο πάπας να 
απονέμει εξουσίες σε ένα γενναιόδωρο ηγεμόνα 
 

          ηε Γχζε ηνπ 12νπ θαη ηνπ 13νπ αηψλα ε 
αίξεζε ησλ Καεανχκ, μεθίλεζε απφ ιφγηνπο 
ζενιφγνπο θαη θηινζφθνπο, νη νπνίνη κε βάζε ηα 
θεξχγκαηα ησλ Βνγνκίισλ ηεο Αλαηνιήο θαη ησλ 
Βαιληελζηαλψλ ηεο Γχζεο θαη  έρνληαο ηηο ίδηεο 
ζθνδξέο αληηξσκατθέο (απνθαινχζαλ ην Βαηηθαλφ 
«ε πφξλε ηεο Βαβπιψλαο»), αληηθιεξηθέο,   αιιά θαη αληηεμνπζηαζηηθέο θαη 
αληηθξαηηθέο απφςεηο, δεκηνχξγεζαλ έλα λέν δπλακηθφ ζξεζθεπηηθφ θίλεκα κε 
δπτζηηθά (ππήξραλ θαη‟ απηνχο ν Θεφο ηνπ Καινχ θαη ν Θεφο ηνπ Καθνχ) θαη 

γλσζηηθηζηηθά ζηνηρεία, πνπ απνθιήζεθε θαη 
Αθιπζβηεκζζακή19 αίξεζε θαη νη νπαδνί ηεο 
Αικπηγθελζηαλνί. 
 

 ύμφωνα με τις απόψεις των Καθαρών, 
το βάπτισμα στο νερό ήταν έργο του 
ατανά.   
 

         Οη Καζαξνί ζεσξήζεθαλ απφ ηελ 
Δθθιεζία, πνιχ πην επηθίλδπλνη απφ ηνπο 
Βαιληεζηαλζνχο. Μεηαμχ 1150 θαη 1250 είραλ 

ηδξχζεη δέθα έμε εθθιεζίεο, ζηελ Ηηαιία, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηε Γαιιία. 
Απέξξηπηαλ φια φζα είραλ ζρέζε κε ηελ Ηνπδαην-ρξηζηηαληθή παξάδνζε, φπσο: 
ηε ιαηξεία ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ζπκβφισλ (π.ρ. ηνπ ζηαπξνχ20) , πνπ ηελ 
ζεσξνχζαλ σο εηδσινιαηξία, ηελ Αγία Σξηάδα, ηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία, ηα 
κπζηήξηα, ηνλ φξθν, ην θαζαξηήξην, ηνλ πινχην ηνπ θιήξνπ θαη ηε ζθαλδαιψδε 
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  Ζ ενδζηεοηζηή ζέπηα ή αίνεζδ ηςκ Καεανχκ, είκαζ πενζζζυηενμ βκςζηή ςξ Αικπηγθελζηαλή. Πήνε ημ 

υκμιά ηδξ απυ ηδκ πυθδ ηδξ πενζμπήξ Λαβηεκηυη ηδξ κυηζαξ Γαθθία, Αικπί (ζηα θαηζκζηά: Albiga), δ 

μπμία ήηακ απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμπφνβζα ηςκ Καεανχκ. 
20

  Οζ Καεανμί πίζηεοακ υηζ αθμφ μ ζηαονυξ ήηακ ημ υνβακμ εακάηςζδξ ημο Ηδζμφ, υπζ ιυκμ δεκ έπνεπε κα 

ημκ θαηνεφμοκ, αθθά υθεζθακ κα ημκ ηαηαζηνέθμοκ υπμο ημκ εφνζζηακ 
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δσή ησλ επηζθφπσλ, θαζψο θαη ηα ζπρσξνράξηηα. Δπίζεο απέξξηπηαλ ηελ 
θνζκηθή εμνπζία, ηνπο βαζηιηάδεο θαη πξίγθηπεο, ηελ ζαλαηηθή πνηλή, ηνπο 
πνιέκνπο θαη ηνπο φξθνπο. Φπζηθά φια ηα ηεξά ηνπο θείκελα ήηαλ γξακκέλα ζηελ 
ηνπηθή νμηηαληθή γιψζζα. Αληί γηα ηελ εθθιεζία πξνηηκνχζαλ λα θάλνπλ ηα 
θεξχγκαηά ηνπο κέζα ζε ζπίηηα ή ζηελ χπαηζξν. 
          Πίζηεπαλ φηη ν ππαξθηφο, ν πιηθφο θαη νξαηφο θφζκνο ήηαλ δεκηνχξγεκα 
ηνπ θαθνχ Θενχ, δειαδή ηνπ αηαλά, ν νπνίνο είρε επηθξαηήζεη ζηελ πάιε ηνπ 
Καινχ κε ην Καθφ, άξα ηα πάληα ζηνλ θφζκν απηφ ήηαλ ακαξησιά, αθφκα θαη ε 
ζάξθα. Γη‟ απηφ θήξπηηαλ ηελ άξλεζε ηνπ θζαξηνχ θαη ακαξησινχ ζψκαηνο θαη 
νη καζεηεπφκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα απνθεχγνπλ θάζε ζαξθηθή επαθή. 
Θεσξνχζαλ φηη ην αλζξψπηλν ζψκα ήηαλ ην πεξηθάιπκκα ζην νπνίν είρε 
εγθαηαζηαζεί έλαο έθπησηνο άγγεινο, ελψ ην κφλν ζετθφ δεκηνχξγεκα (ηνπ 
θαινχ Θενχ) ήηαλ ε ςπρή, ε νπνία είρε εγθισβηζηεί ζην δηαβνιηθφ 
θαηαζθεχαζκα, ην ζψκα. ζν πην γξήγνξα ε ςπρή απαιιαζζφηαλ απφ ην 
ακαξησιφ ζψκα, ηφζν ην θαιχηεξν.  
 
  Consolamentum των Καθαρών 

 
          Δπίζεο απέθεπγαλ ηελ 
θαηαλάισζε θξέαηνο, απγψλ, ηπξηνχ 
θαη άιισλ δσηθψλ πξντφλησλ, γηαηί 
ηα ζεσξνχζαλ πξντφληα πνπ 
πξνέξρνληαλ απφ ζαξθηθή έλσζε - 
φρη φκσο ησλ ςαξηψλ, γηαηί απηά δελ 
ελψλνληαλ ζαξθηθά γηα λα 
αλαπαξαρζνχλ! Σν βαζηθφ ηειεηνπξγηθφ ηνπο ήηαλ ην consolamentum21, ην 
βάπηηζκα κε πλεχκα θαη θσηηά, κε απιή ελαπφζεζε ηεο Βίβινπ ζην θεθάιη ηνπ 
πξνζήιπηνπ. Απέξξηπηαλ θπζηθά ηελ ηνπδατθή πξαθηηθή ηνπ βαπηίζκαηνο ζην 
λεξφ, ην νπνίν σο πιηθφ αγαζφ ήηαλ θη απηφ δεκηνχξγεκα ηνπ αηαλά. 
          Οη Καζαξνί ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε δπν θάζηεο, ηνπο Perfecti θαη ηνπο  
Credentes, δειαδή ηνπο Σέιεηνπο θαη ηνπο Πηζηνύο. Οη Πηζηνί ήηαλ ν απιφο 

ιαφο πνπ είρε πξνζειπηηζηεί, είρε 
πεξάζεη κε επηηπρία ην ζηάδην ηεο 
καζεηείαο θαη ελζηεξληδφηαλ πιένλ ζηηο 
αξρέο ηεο αίξεζεο.  
 
 Οι κήρυκες των Καθαρών ήταν 
απλοί και κατανοητοί στο 
ακροατήριό τους και δεν 
δυσκολεύονταν στον προσηλυτισμό. 

  
          Οη Σέιεηνη ήηαλ θαηά θάπνην 
ηξφπν ε πλεπκαηηθή ειίη ησλ 

Καζαξψλ, άληξεο θαη γπλαίθεο (κηαο θαη δελ ππήξρε δηάθξηζε ζηα θχια, ζηηο 
θνηλσληθέο ηάμεηο θαη δελ αλαγλσξίδνληαλ ηίηινη επγελείαο) νη νπνίνη δελ 
παληξεχνληαλ, δνχζαλ θησρά, ληχλνληαλ θαη θέξνληαλ ηαπεηλά, ήηαλ αξθεηά 
θαηαξηηζκέλνη ζηα ζενινγηθά ζέκαηα θαη γπξλνχζαλ ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο 
πεξηνρήο θεξχζζνληαο ηηο ηδέεο ηνπο θαη πξνζειπηίδνληαο κε ηελ πεηζψ ηνπο 
θαηνίθνπο, νη νπνίνη έβιεπαλ απινχο ζπκπνιίηεο ηνπο λα ηνπο κηινχλ απιά, 
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  Consolamentum = θαηζκζηή θέλδ πμο ιεηαθνάγεηαζ πενίπμο ςξ πανδβμνζά ή παναιοεία. 
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θαηαλνεηά θαη εχιεπηα. Πνηέ δελ έιεγαλ ςέκαηα, δελ έπαηξλαλ φξθνπο θαη δελ 
αξλνχληαλ ηηο αξρέο ηνπο θαη ηελ πίζηε ηνπο. 
           Μηα άιιε πξαθηηθή ησλ Σέιεησλ, ήηαλ απηή πνπ βνεζνχζε ηελ επίζπεπζε 
ηνπ ζαλάηνπ ηνπο. ηαλ θαηαιάβαηλαλ φηη πιεζίαδε ην ηέινο, ζηακαηνχζαλ λα 
ηξψλε θαη λα πίλνπλε, νπφηε ζχληνκα θαηέιεγαλ απφ αζηηία. Ζ ζχγθξηζε κε ηνπο 
ππεξθίαινπο, πινχζηνπο, ιάγλνπο θαη ριηδάηνπο θαξδηλάιηνπο θαη δεζπφηεο ηεο 
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ήηαλ ζπληξηπηηθή. 
          Οη Καζαξνί δελ είραλ εθθιεζίεο θαη νη Perfecti πνπ ζπλερψο ηαμίδεπαλ αλά 
δεχγε (πάληα ηνπ ίδηνπ θχινπ) αζθνχζαλ ην ηειεηνπξγηθφ ηεο ιαηξείαο ηνπο θαη 
ηηο βαθηίζεηο ζε ζπίηηα Πηζηψλ (Credentes), νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ηηκή θαη ραξά  
ηνπο λα θηινμελήζνπλ ηνπο Σέιεηνπο. Φπζηθά ην ηειεηνπξγηθφ κπνξνχζε λα 
αζθεζεί νπνπδήπνηε ήηαλ πξφζθνξν, αθφκα θαη ζε ζπειηέο ή δάζε. Κήξπζζαλ 
ηελ αθηεκνζχλε θαηά ην πξφηππν ησλ Απνζηφισλ θαη απηνπξνζδηνξίδνληαλ σο 
νη «Φησρνί ηνπ Υξηζηνχ» (paupers Christi). 
          Ζ αίξεζε απηή είρε βξεη πξφζθνξν έδαθνο θαη αλαπηχρζεθε ζηελ πεξηνρή 
Λαλγθεληφθ ηεο Νφηηαο Γαιιίαο, πεξηνρή πινχζηα θαη αλεμάξηεηε απφ ηνπο 
φκνξνπο εγεκφλεο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο ηζπαληθήο Αξαγνλίαο. Ήηαλ ηφζν ξαγδαία 
ε εμάπισζε ηεο αίξεζεο πνπ ηξφκαμε πξαγκαηηθά ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, ε 
νπνία ζεσξνχζε φιεο ηηο αηξέζεηο επηθίλδπλεο γηα ηελ πίζηε θαη ηνπο πηζηνχο, 
αιιά απηή ηε θνξά ζεψξεζε φηη δερφηαλ ηδενινγηθή επίζεζε απφ ηνπο αηξεηηθνχο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ κέζα ζηα πφδηα ηεο. Σν 1119 ν πάπαο Κάθζλημξ 
ζπγθάιεζε χλνδν ζηελ Σνπινχδε πνπ θαηαδίθαζε ηνπο αηξεηηθνχο. Αθνινχζεζε 

ην 1145 ε χλνδνο ηεο Ρεκο ε νπνία 
αθφξηζε θαη απηνχο πνπ πξνζηάηεπαλ 
ηνπο Αικπηγθελζηαλνχο θαη ε χλνδνο 
ηεο Σνπξ ην 1163 πνπ δηαθήξπμε φηη νη 
αηξεηηθνί ζα έπξεπε λα θπιαθίδνληαη 
θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο λα θαηάζρνληαη. 
 
  ύνοδος των καρδιναλίων της 
Καθολικής Εκκλησίας 

           
         ιεο απηέο νη χλνδνη δελ 
πηφεζαλ ηνπο Καζαξνχο νη νπνίνη ην 

1167 ζπγθάιεζαλ δηθή ηνπο πλέιεπζε ζην ρσξηφ Άγηνο Φειίμ ληε Καξακάλ 
(ζεκεξηλφ Saint-Félix-Lauragais), θνληά ζηελ Σνπινχδε. ηελ ζπλέιεπζε – πνπ 
παξεπξίζθνληαλ αληηπξφζσπνη απφ ηε Βφξεηα Γαιιία, ηελ Φιάλδξα, ηελ 
Λνκβαξδία, ην Βπδάληην θαη άιιεο επξσπατθέο πεξηνρέο - πξνήδξεπε ν 
επίζθνπνο ησλ αηξεηηθψλ (Βνγφκηισλ;) ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο Νζηήηαξ. Ζ 
ζπλέιεπζε απηή έλσζε ηα κέιε ηεο ζέρηαο, βνήζεζε ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ 
επηθνηλσλία κε ηηο άιιεο θνηλφηεηεο ησλ θαζαξψλ ζηελ Δπξψπε θαη απέδεημε ηελ 
ηζρχ ηεο αίξεζεο. Παξάιιεια φκσο ε Ρψκε πείζηεθε φηη ην αηξεηηθφ απηφ θίλεκα 
ήηαλ έλαο απφ ηνπο πην επηθίλδπλνπο ερζξνχο ηεο Δθθιεζίαο θαη έπξεπε λα 
βξεζεί ηξφπνο λα αληηκεησπηζηεί. 
          Καζψο νη Καζαξνί πίζηεπαλ φηη δνχζαλ ζε έλα θφζκν, ηνπ νπνίνπ θχξηνο 
ήηαλ ν αηαλάο, ήηαλ βέβαηνη φηη θαη ε Καζνιηθή Δθθιεζία ήηαλ φξγαλφ ηνπ. Έηζη 
ην παλίζρπξν φπιν ηεο Δθθιεζίαο, ν αθνξηζκφο, πνπ ηξφκαδε εγεκφλεο θαη 
ιανχο, ήηαλ άζθαηξν γηα ηνπο Καζαξνχο.  
          ηα ηέιε ηνπ 12νπ αηψλα έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 
Λαλγθεληφθ είρε πξνζειπηηζηεί ζηελ αίξεζε, θπξίσο επεηδή νη θήξπθέο ηεο 
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βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο ζηελ πεξηνρή απηή. ην γεγνλφο απηφ βνήζεζε 
ζεκαληηθά ην γεγνλφο φηη ην αλεμάξηεην ηφηε ηκήκα ηεο λφηηαο Γαιιίαο είρε 
αξθεηά ςειφ πνιηηηζηηθφ επίπεδν, ζεκαληηθή αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ 
άιιε άπνςε θαη ήηαλ αξθεηά θηιειεχζεξν – γηα ηα κέηξα ηεο επνρήο.  
          Σν 1194 πέζαλε ν θφκεο ηεο Σνπινχδεο Ραυκφλδνο Δ‟, θαζνιηθφο θαη 
δηψθηεο ησλ αηξεηηθψλ θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν Ρατιυκδμξ Σ’ (Raymond VI), ν 
νπνίνο  φρη κφλν ζπκπαζνχζε ηνπο Καζαξνχο, αιιά θαη ηνπο άθελε ειεχζεξνπο 
λα θεξχζζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζηελ θνκεηεία ηνπ. Σξία ρξφληα 
αξγφηεξα, ην 1198, ζηνλ παπηθφ ζξφλν αλήιζε έλαο απφ ηνπο ηθαλφηεξνπο θαη 
πην δξαζηήξηνπο πάπεο ηνπ Μεζαίσλα, ν Ηκκμηέκηζμξ Γ’ (Innocent III). Με ηελ 
άλνδν ηνπ λένπ πάπα ε πξνζπάζεηα ηεο Δθθιεζίαο  γηα θαηαζηνιή ηεο αίξεζεο 
θαη πξνζειπηηζκφ ησλ νπαδψλ ηεο έγηλε εληαηηθή θαη 
πην ζζελαξή. Ζ Ρψκε έβιεπε ηνλ θίλδπλν λα 
απιψλεηαη αλεμέιεγθηα θαη πξνζπάζεζε ζηελ αξρή 
λα ρξεζηκνπνηήζεη εηξεληθά κέζα.  
 

            Ο κόμης της Σουλούζης Ραϋμόνδος Σ’ 
 

          Σν θαινθαίξη ηνπ 1206 δπν Ηζπαλνί θαζνιηθνί 
ηεξσκέλνη ν κνλαρφο Νημιίκβημ Φεθίλ κηε Γημοειάκ 
(Domingo Félix de Guzmán 1170-1221 - ν κεηέπεηηα 
Άγηνο Γνκίληθνο) θαη ν Νηζέβημ, επίζθνπνο ηνπ Οζκά, 
πέξαζαλ απφ ηελ Ομηηαλία θαηεπζπλφκελνη απφ ηελ  
Ρψκε γηα ηελ παηξίδα ηνπο. ηε δηαδξνκή ζπλάληεζαλ κηα παπηθή απνζηνιή 
πςειφβαζκσλ ηεξσκέλσλ ληπκέλσλ κε ρξπζνπνίθηιηα άκθηα. Κάπνηνη απ‟ 
απηνχο ήηαλ θαζηζκέλνη ζε πνιπηειείο άκαμεο, άιινη ήηαλ έθηππνη ζε πνιπηειψο 

ζηνιηζκέλα άινγα θαη ηνπο αθνινπζνχζε έλα 
πιήζνο ηεξέσλ, δηαθφλσλ, ππεξεηψλ, 
παιιαθίδσλ θαη παξαηξεράκελσλ. 
 

 Ο πάπας Ιννοκέντιος Γ’ 
 

          Αληίζεηα ζηε λνηηνδπηηθή Γαιιία, ζηελ 
πεξηνρή ηεο Σνπινχδεο, ζπλάληεζε θάπνηνπο 
Perfecti θαη νπαδνχο ησλ Καζαξψλ. Ο 
Γνκίληθνο έδεζε κε θξίθε θαη αλαηξηρίια κηα 

αηκφζθαηξα αίξεζεο. ιε ε πεξηνρή έβξηζε απφ ηνπο νπαδνχο αιιά θαη θήξπθεο 
ηνπ παξάδνμνπ απηνχ δφγκαηνο, πνπ είραλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ Δθθιεζία θαη 
έδεηρλαλ ειάρηζην ζεβαζκφ ζηνλ ίδην ηνλ Γνκίληθν, ζηνλ επίζθνπφ ηνπ ή αθφκα 
θαη ηνλ πνληίθηθα.  
          Οη δνγκαηηθνί  απηνί θήξπθεο δελ ήηαλ αγξάκκαηνη θαη αδαείο, φπσο νη 
πεξηζζφηεξνη θαζνιηθνί παπάδεο, αιιά ζσζηά εθπαηδεπκέλνη, επγεληθνί θαη 
πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη. Φνξνχζαλ απιά ξνχρα θαη ήηαλ εκθαλψο θησρνί, 
έηξσγαλ ιηηά θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνπο νπαδνχο θαη ζηνλ θφζκν πνπ ηνπο 
άθνπγε ήηαλ άςνγε. Οιφθιεξεο θνηλφηεηεο θξέκνληαλ απφ ηα ρείιε ηνπο 
δείρλνληαο επηζπκία γηα γλψζε θαη ηήξεζε ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπο.  
           Ο Γνκίληθνο ζπγθινλίζηεθε απφ απηή ηελ εκπεηξία θαη ηε ζχγθξηζε κε 
ηνπο θαζνιηθνχο ηεξσκέλνπο. Βαζεηά κέζα ηνπ γελλήζεθε ε ηδέα λα βνεζήζεη 
ζηελ εμαθάληζε ηεο αίξεζεο. Ήηαλ θαλεξφ φηη κφλν πςεινχ επηπέδνπ θήξπθεο, 
ηθαλνί λα αληηπαξαηάμνπλ νξζά επηρεηξήκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 
ηελ αίξεζε ησλ Καζαξψλ.   
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          Ο Γνκίληθνο επηζηξέθνληαο έθαηζε γηα κεξηθνχο κήλεο ζηε λφηηα Γαιιία22 
κειεηψληαο ηηο ζέζεηο θαη ηηο κεζφδνπο ησλ Καζαξψλ. Πείζηεθε φηη ε 
αληηκεηψπηζή ηνπο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη κε ηνπο αγξάκκαηνπο θαη 
απαίδεπηνπο ηεξείο ηεο Δθθιεζίαο θαη κε ηελ αιαδνληθή επίδεημε πινχηνπ απφ 
ηνπο επηζθφπνπο θαη θαξδηλάιηνπο κε ηηο αθνινπζίεο θαη ηα εληππσζηαθά ηνπο 
ξνχρα. πκπέξαλε φηη: Ο δήινο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε δήιν, ε 
ηαπεηλνθξνζχλε κε ηαπεηλνθξνζχλε, ε ςεχηηθε επζέβεηα κε ηελ αιεζηλή, ην 
θήξπγκα ηνπ ςεχδνπο κε ηελ δηαθήξπμε ηεο αιήζεηαο. Σειηθά ην 1217, πήξε απφ 
ηνλ Πάπα Οκχνζμ Γ’ γξαπηή άδεηα λα ηδξχζεη ην 
κνλαζηηθφ Σάγκα ησλ Ηεξνθεξχθσλ,  πην γλσζηνχ σο νη 
Γνκηληθαλνί.  
 
        Ο Ντομίνγκο ντε Γκουθμάν (Άγιος Δομίνικος), 
ιδρυτής του τάγματος των Ιεροκηρύκων 
(Δομινικανών) 

 
               Ο ζηφρνο ηνπ Γνκίληθνπ ήηαλ λα παξάγεη, κέζσ 
ηνπ ηάγκαηνο απηνχ, κνξθσκέλνπο θήξπθεο, ηαγκέλνπο 
ζηε θηψρεηα, ζηελ ηαπεηλφηεηα θαη φζν ην δπλαηφ 
απαιιαγκέλνπο απφ θάζε πιηθή αδπλακία. Οη κνλαρνί-
κέιε ηνπ ηάγκαηνο, αλέιαβαλ λα αληηπαξαηεζνχλ κε 
ηνπο Καζαξνχο θαη λα θεξχμνπλ ηηο αξρέο ηεο Καζνιηθήο 

Δθθιεζίαο κε απνζηνιηθφ δήιν. 
Γεκηνπξγήζεθαλ πνιιά θέληξα 
ζπνπδψλ ζε φιε ησλ Δπξψπε, απφ 
ηα νπνία αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθέο 
πξνζσπηθφηεηεο ηεο Δθθιεζίαο, 
φπσο ν Θσκάο Αθνπτλάηεο, ν Σφκαο 
Μπέθεη, ε Αγία Αηθαηεξίλε ηεο ηέλα 
θαη άιινη.  
 
  Ο Δομίνικος περιστοιχίζεται από 
Δομινικανούς μοναχούς 

           
          Ο Γνκίληθνο πέζαλε ην 1221 (ε 

Δθθιεζία ηνλ αλαθήξπμε άγην), αιιά ην Σάγκα πνπ ίδξπζε έγηλε παλίζρπξν θαη 
εμαπιψζεθε ζε φιεο ηηο θαζνιηθέο ρψξεο. Ήηαλ ν θχξηνο ηξνθνδφηεο ζηειερψλ 
ηεο Ηενάξ Δλέηαζδξ, ηνπ ζηδεξνχ βξαρίνλα ηεο Δθθιεζίαο πνπ – φπσο ζα δνχκε 
παξαθάησ - ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηξεηηθψλ, ησλ Δβξαίσλ, 
ησλ καζφλσλ, ησλ καγηζζψλ θαη θάζε πξαγκαηηθνχ ή θαληαζηηθνχ ερζξνχ ηεο.  
  
 
 
 
 
 

                                                 
22

  Ο ιφεμξ θέεζ υηζ μ Γμιίκζημξ απμζφνεδηε ζε ιζα ζπδθζά ηαζ έιεζκε εηεί πςνίξ ηνμθή ηαζ κενυ 

πνμζεοπυιεκμξ ζημκ Θευ βζα ημκ αμδεήζεζ. Ξαθκζηά ειπθακίζηδηε ιπνμζηά ημο δ Πανεέκμξ Μανία, δ 

μπμία ημκ θίθδζε ηαζ ημο έδςζε κα πζεζ βάθα απυ ζημ ζηήεμξ ηδξ. Συηε μ Θευξ ημκ θχηζζε ηαζ 

ειπκεφζηδηε ηδκ ίδνοζδ ημο Σάβιαημξ ηςκ Ηενμηδνφηςκ (ή Γμιζκζηακχκ). 
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Η περιοχή της Οξιτανίας στη νότια Γαλλία (βόρεια των Πυρηναίων και 
δυτικά του ποταμού Ροδανού) που ήταν το θέατρο των μαχών της 
Αλμπιγκενσιανής ταυροφορίας. τις περισσότερες πόλεις που 
αναφέρονται στο χάρτη έγιναν σκληρές αντιπαραθέσεις και ομαδικές 
σφαγές και πυρές των Καθαρών, αλλά και πολλών αθώων Καθολικών 
πολιτών. 
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01.03. Σα βεβμκυηα πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ζηαονμθμνίαξ 
 
          ηα ηέιε ηνπ 12νπ αηψλα ε εμάπισζε ηεο αίξεζεο ησλ Καζαξψλ ζην λφην 
ηεο Γαιιίαο άξρηζε λα παίξλεη επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο. χκθσλα κε πεγέο ηεο 
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, πάλσ απφ ρίιηεο πφιεηο θαη ρσξηά είραλ «κνιπλζεί» απφ 
ηνλ «αικπηγθελζηαλφ ηφ». ην ηέινο ηνπ 1207, ν πάπαο Ηλλνθέληηνο Γ’ ζε κηα 
αθφκα πξνζπάζεηα εηξεληθήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, έζηεηιε ηνλ ιεγάην23 
ηνπ, ηνλ Κηζηεξθηαλφ24 κνλαρφ Πζέν κηε Καζηεθκχ (Pierre de Castelnau), ζηελ 
πεξηνρή ηεο Λαλγθεληφθ κε ζηφρν λα ζπλνκηιήζεη κε ηνπο εγέηεο ησλ αηξεηηθψλ, 
λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη λα πξνζπαζήζεη λα βξεη κηα θνηλψο απνδεθηή ιχζε. Ο 
πάπαο ήζειε λα ιπζεί κε θάζε ηξφπν ην 
πξφβιεκα – θαη‟ αξρήλ κε εηξεληθά κέζα - γηαηί 
αλ ζπλερηδφηαλ απηή ε θαηάζηαζε, ε αίξεζε ζα 
δεκηνπξγνχζε έλα επηθίλδπλν απφζηεκα ζηνπο 
θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο. Ο Ηλλνθέληηνο κπνξνχζε 
λα θάλεη ππνκνλή – αιιά κέρξη θάπνηνπ ζεκείνπ. 
 

 Η δολοφονία του παπικού λεγάτου Πιέρ ντε 
Καστελνώ 
 

          Ο παπηθφο εθπξφζσπνο είρε κηα 
ζπλάληεζε κε ηνλ θφκε ηεο Σνπινχδεο Ραυκφλδν 
η’, θαηά ηελ νπνία δηαθψλεζαλ ξηδηθά θαη φπσο 
ιέγεηαη, ν πξψηνο δέρζεθε άκεζε απεηιή απφ ηνλ 
δεχηεξν. Ο ιεγάηνο φπσο είρε εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ πάπα, αθφξηζε ηνλ θφκε, 
θαηεγνξψληαο ηνλ σο ππεξαζπηζηή ησλ Καζαξψλ θαη εζηθφ απηνπξγφ ηεο 

εμάπισζεο ηεο αίξεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ. κσο 
ην επφκελν πξσί, 14 Ηαλνπαξίνπ 1208, θαζψο 
αλαρσξνχζε γηα ηε Ρψκε, ν ιεγάηνο βξέζεθε 
άγξηα δνινθνλεκέλνο ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ 
Ρνδαλνχ. Ζ δνινθνλία απνδφζεθε ζε αλζξψπνπο 
ηνπ θφκε ηεο Σνπινχδεο, πξάγκα πνιχ πηζαλφλ 
αιιά φρη απνδεδεηγκέλν. 
 
 Ο Πιέρ ντε Καστελνώ νεκρός, ενώ τον 

περιβάλλουν ιππότες και κληρικοί για να τον 
τιμήσουν. 

 
          Μφιηο καζεχηεθε ε δνινθνλία ηνπ ιεγάηνπ, ν πάπαο θαηέιεμε  φηη ν 
θφκπνο είρε θηάζεη πηα ζην ρηέλη θαη δελ είρε πιένλ απνζέκαηα ππνκνλήο. Έηζη, 
θήξπμε ηελ έλαξμε ζηαπξνθνξίαο θαηά ησλ Αικπηγθελζηαλψλ. Με ηελ ίδηα 
παπηθή Βνχια θήξπμεο ηνπ «ηεξνχ πνιέκνπ», ν πάπαο πξνζέθεξε ζηνπο 

                                                 
23

  Ο Λεγάηνο (Legatus) ήηακ μ δζπθςιαηζηυξ εηπνυζςπμξ ημο Βαηζηακμφ, ελμοζζμδμηδιέκμξ βζα 

ζοβηεηνζιέκεξ απμζημθέξ. Ήηακ πάκηα ηδξ απυθοηδξ ειπζζημζφκδξ ημο πάπα. Ο εεζιυξ ημο θεβάημο 

ζζπφεζ αηυια ηαζ ζήιενα ζηδκ ζενανπία ηδξ Καεμθζηήξ Δηηθδζίαξ. 
24

  Οζ Κηζηεξθηαλνί (Cistercians) κνλαρνί ήηακ ηαεμθζηυ ιμκαπζηυ ηάβια πμο απμηεθμφζε ηθάδμ ηςκ 

Βεκεδζηηίκςκ  ηαζ ζπδιαηίζηδηε ημ 1098 ζηδκ πυθδ ηδξ Βμονβμοκδίαξ ζηχ (βαθθζηά Citeaux – θαηζκζηά 

Cistercium). Φμνμφζακ άζπνμ νάζμ ιε ιαφνδ γχκδ βζα κα λεπςνίγμοκ απυ ημοξ Βεκεδζηηίκμοξ πμο 

θμνμφζακ ιαφνμ νάζμ. 

Οζ Κζζηενηζακμί δζαηνίκμκηακ βζα ηδκ εοζέαεζα, ηδκ πεζεανπία ηαζ ημκ αζηδηζζιυ ημοξ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Castelnau
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καρεηέο-ζηαπξνθφξνπο πιήξε άθεζε ακαξηηψλ, απαιιαγή απφ ηνπο ηφθνπο ησλ 
νθεηιψλ ηνπο, εμαίξεζε απφ ηελ δηθαηνδνζία ησλ θνζκηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπο 
παξαρσξνχζε ηελ ηδηνθηεζία ησλ πινχζησλ γαηψλ ησλ αηξεηηθψλ ηεο 
Λαλγθεληφθ. Καη φι‟ απηά κε κφλε ηελ ππνρξέσζε λα ππεξεηήζνπλ ζαξάληα 
κφιηο κέξεο ζην ζηξαηφ ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο «αιεζηλήο» πίζηεο. Σν πξψην, 
αιιά ηδίσο ην δεχηεξν – ε απφθηεζε γαηψλ -  ήηαλ ζνβαξά θίλεηξα γηα θάζε 
ηππφηε πνπ απνθάζηδε λα θνξέζεη ην ζηαπξφ θαη λα πνιεκήζεη γηα ηα άγηα θαη 
ηεξά ηεο Δθθιεζίαο. Απηή ηε θνξά ε ζηαπξνθνξία δελ είρε ζηφρν ηνπο 
αιιφζξεζθνπο Μνπζνπικάλνπο ή ηελ απειεπζέξσζε ηεξψλ εδαθψλ, αιιά 
Δπξσπαίνπο ρξηζηηαλνχο, επηθίλδπλνπο φκσο ερζξνχο ηνπ γνήηξνπ θαη ηεο 
θπξηαξρίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Ρψκεο.  
          Παξάιιεια ν πάπαο δήηεζε απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Φίθζππμ Β’ 
Αφβμοζημ (Philippe II Auguste) (θαη εμάδειθν ηνπ θφκε ηεο Σνπινχδεο 
Ραυκφλδνπ), λα εγεζεί ηεο ζηαπξνθνξίαο θαη λα θάλεη ρξήζε θάζε κέζνπ, αθφκα 
θαη βίαο θαηά ησλ απείζαξρσλ αηξεηηθψλ. Ο Φίιηππνο βξήθε ηελ κεγάιε επθαηξία 
λα επεθηείλεη ηελ επηθξάηεηά ηνπ ζηε Μεζφγεην, αθνχ ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα 
εμνπζίαδε νπζηαζηηθά κέξνο κφλν ηεο ζεκεξηλήο Γαιιίαο.  
          Ζ Ννξκαλδία (Normandie), ε Βξεηάλε (Bretagne), ε Αθνπτηαίλε (Aquitain) 
θαη κεγάιν κέξνο ηεο δπηηθήο Γαιιίαο ήηαλ αγγιηθέο θηήζεηο, ε Κακπαλία 
(Champagne), ε Φιάλδξα (Flanders) θαη ε Βνπξγνπλδία (Bourgogne) ήηαλ 

απιψο ππνηειείο ηνπ Γάιινπ βαζηιηά θαη φιε ε 
πεξηνρή λφηηα ηνπ πνηακνχ Λίγεξα [ζεκεξηλέο 
επαξρίεο Μεζν-Ππξελαίσλ (Midi-Pyrénées), 
Πξνβάλο – Άιπεσλ-Κπαλήο Αθηήο (Provence-
Alpes-Côte d'Azur) θαη Λαλγθεληφθ (Languedoc)]  
απνηεινχληαλ απφ κηθξέο αλεμάξηεηεο πφιεηο 
θαη θνκεηείεο, φπσο πεξίπνπ ήηαλ ε Ηηαιία θαηά 
ηελ Αλαγέλλεζε.   
 

 Ο βασιλιάς της Γαλλίας Υίλιππος Β’ 
Αύγουστος (1165-1223) 
 

           Δθεί δελ ππήξρε θεληξηθή εμνπζία θαη ε 
θάζε πφιε είρε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα 
δηαθπβέξλεζεο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο πφιεηο, 
φπσο ε Σνπινχδε, αλαγλψξηδαλ απιψο ηελ 
επηθπξηαξρία ηνπ Γάιινπ βαζηιηά. Δπίζεο ε 

Μαζζαιία θαη ε Λπψλ αλήθαλ ζηε Αγία Ρσκατθή απηνθξαηνξία. ιε  απηή ε 
πεξηνρή ηνπ Νφηνπ ήηαλ κηα ραιαξή έλσζε πφιεσλ θαη θνκεηεηψλ. κε θχξην 
ζπλδεηηθφ θξίθν ηελ γιψζζα. πσο δελ ήηαλ εληαίν θξάηνο, νη Γάιινη θαη νη άιινη 
ιανί απνθαινχζαλ ην λφην ηεο Γαιιίαο Λαλγθεληφθ ή Πξνβελζάι, ν δε πάπαο 
θάιεζε ζε ζηαπξνθνξία ηηκσξίαο θαη εμνιφζξεπζεο ησλ Καζαξψλ.  
          Οη λφηηνη κηινχζαλ ηε δηθή ηνπο (νμηηαληθή) γιψζζα, είραλ ηα δηθά ηνπο ήζε, 
παξαδφζεηο θαη έζηκα θαη ηελ δηθή ηνπο λνκνζεζία (πνπ ήηαλ πιεζηέζηεξε ζην 
ξσκατθφ δίθαην παξά ζ‟ απηήλ ηνπ γαιιηθνχ βαζηιείνπ). Οη λφηηνη αληηπαζνχζαλ 
ηνπο βφξεηνπο θαη ηνπο ζεσξνχζαλ αλαμηφπηζηνπο, αιαδφλεο, βάξβαξνπο, 
πνιεκνραξείο, αθαιιηέξγεηνπο θαη επηζεηηθνχο. Απφ ηελ άιιε, νη βφξεηνη έηξεθαλ 
αλάινγα αηζζήκαηα γηα ηνπο λφηηνπο. ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζαλ απείζαξρνπο, 
παξαδνκέλνπο ζηελ πνιπηέιεηα, καιζαθνχο, αδηάθνξνπο γηα ηελ θνηλσλία θαη 
επεξεαζκέλνπο απφ ηνπο αζηνχο, ηνπο ληφπηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηνπο λνκηθνχο 
θαη ηνπο Δβξαίνπο 
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          πσο ήδε είπακε, φιε ε πεξηνρή ηνπ Νφηνπ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηηο 
άιιεο πεξηνρέο ηεο Γαιιίαο βφξεηα ηνπ πνηακνχ Λίγεξα (Loire). Ήηαλ ζαλ δπν 
ηειείσο δηαθνξεηηθά θξάηε. ηνλ Βνξξά νη αλψηεξνη θιεξηθνί, επίζθνπνη θαη 
θαξδηλάιηνη, πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο επγελψλ θαη αξηζηνθξαηψλ, ελψ ζην 
Νφην νη πάληεο κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηεξαηηθή ζηαδηνδξνκία. Αθφκα, ζην 
Βνξξά ν πξψηνο γηνο ηεο επγελνχο νηθνγέλεηαο έπαηξλε ηνλ ηίηιν (βαξφλνο, 
καξθήζηνο ή  θφκεο) θαη φιε ηελ πεξηνπζία, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ηζρπξνί 
θενπδάξρεο θαη ηδηνθηήηεο ηεξάζηησλ εθηάζεσλ γεο κε 
ρηιηάδεο δνπινπάξνηθνπο. Ο δεχηεξνο θαη ηξίηνο γηνο 
ζπλήζσο αθνινπζνχζαλ ηεξαηηθή ή ζηξαηησηηθή 
ζηαδηνδξνκία. 
 
  Ο βασιλιάς της Αραγονίας Πέντρο Β’ ο 
Καθολικός (1178-1213) 

 
          Αληίζεηα ζην Νφην, ε θιεξνλνκηά κνηξαδφηαλ ζε 
ίζα κεξίδηα ζηα παηδηά ηνπ εθιηπφληνο θη έηζη ππήξραλ 
θάζηξα κε 32 ηδηνθηήηεο ή αγξνθηήκαηα κε 16 
ηδηνθηήηεο. Πνιινί απφ ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο δελ 
είραλ επαξθή κέζα γηα λα δήζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 
θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εξγάδνληαη γηα λα απμήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο.  
Ο ηζρπξφηεξνο απφ ηνπο επγελείο ηνπ Νφηνπ, ν θφκεο ηεο Σνπινχδεο, είρε 
παξαρσξήζεη κεγάιν κέξνο εμνπζηψλ ζε ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη ζηνπο εγέηεο ηεο 
αζηηθήο ηάμεο. 
          Απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ Ππξελαίσλ, ν Πέκηνμ Β’ (Pedro II) βαζηιηάο ηεο 
Αξαγνλίαο θαη θφκεο ηεο Βαξθειψλεο) είρε θη απηφο βιέςεηο λα επεθηείλεη ην 
βαζίιεηφ ηνπ ζηελ πινχζηα πεξηνρή ηεο Ομηηαλίαο, κηαο θαη ν ιαφο ηεο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ζπγγελήο - γισζζηθά ηνπιάρηζηνλ -  
κε ηνπο Καηαιαλνχο θαη ηνπο Αξαγνλέδνπο. κσο – 
ιάζνο ηνπ – δελ απνθάζηζε ακέζσο ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζηελ ζηαπξνθνξία θαη άθεζε ηνλ Γάιιν βαζηιηά 
λα εγεζεί θαη λα επσθειεζεί απφ ηα θέξδε ηεο 
εθζηξαηείαο απηήο.  
 
 Ο στρατιωτικός ηγέτης της Αλμπιγκενσιανής 
σταυροφορίας ιμόν ντε Μονφόρ 

 
          Ο ίδηνο ν Γάιινο βαζηιηάο Φίιηππνο δελ 
κεηείρε ζηελ ζηαπξνθνξία (είρε πξνζσπηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ Σξίηε ζηαπξνθνξία), γηαηί είρε πνιιά πξνβιήκαηα κε ηνπο 
Άγγινπο, κε ηνπο Φιακαλδνχο επγελείο θαη ηνλ Γεξκαλφ απηνθξάηνξα θαη 
παξάιιεια δελ ήζειε λα εκπιέμεη ζηνλ πφιεκν ηνλ γην ηνπ θαη δηάδνρν ηνπ 
ζξφλνπ Λμοδμαίημ (αξγφηεξα βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Louis VIII).  
          Ο βαζηιηάο αλέζεζε ηελ εγεζία ησλ Γάιισλ ζηαπξνθφξσλ ζηνλ θηιφδνμν 
θαη πνιεκνραξή θφκε ζιυκ  κηε Μμκθυν25  (Simon de Montfort). Ο ηκφλ ήηαλ 
θαλαηηθφο Καζνιηθφο θαη δήηεζε λα έρεη ζην πιεπξφ ηνπ ηνλ  (άγην) Γνκίληθν, ηνλ 
νπνίν ζπκπαζνχζε θαη ζαχκαδε.  

                                                 
25

  Ο Σηκφλ ληε Μνλθφξ είπε ζοιιεηάζπεζ ηαζ ζηδκ 4
δ
 ηαονμθμνία, υιςξ δζαθχκδζε ιε ηδκ εηηνμπή ηδξ 

ηαζ ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ δεκ ζοκέπζζε, επέζηνερε ζηδ Γαθθία. 
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          Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν άλζξσπνο  πνπ νξίζηεθε απφ ην Βαηηθαλφ σο 
πλεπκαηηθφο εγέηεο ηεο ηαπξνθνξίαο, ήηαλ ν παπηθφο ιεγάηνο θαη επηθεθαιήο 
ησλ  Κηζηεξθηαλψλ κνλαρψλ Ανκχ-Αιςνφ θαη εγνχκελνο ηνπ ηηψ (Arnaud 
Amaury de Citeaux). Ο ιεγάηνο ήηαλ έλαο έμππλνο θαη επέιηθηνο ηεξσκέλνο θαη 
πνιηηηθφο, φκσο δελ είρε ηελ ηθαλφηεηα νχηε ηελ εκπεηξία γηα  λα δηνηθήζεη έλα 
ζηξαηφ, πνιπεζληθφ, πνιχγισζζν, πνιπηαμηθφ θαη νπζηαζηηθά αλνξγάλσην. 
κσο είρε ηελ απηνγλσζία θαη μερψξηζε κεηαμχ φισλ ησλ επγελψλ θαη 
αμησκαηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζηαπξνθνξία ηνλ 
ηκφλ ληε Μπνθφξ, ηνλ νπνίν απνδέρζεθε σο ηνλ 
θνζκηθφ ζηξαηησηηθφ εγέηε ησλ ζηαπξνθφξσλ.   
 

    Ο παπικός λεγάτος και πνευματικός ηγέτης της 
σταυροφορίας, Κιρστερκιανός μοναχός Αρνώ-Αμωρύ 
ηγούμενος του ιτώ. 
 

          Πξάγκαηη ν ηκφλ απνδείρζεθε θαιφο δηνηθεηήο 
ζηε κάρε, αιιά ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκά ηνπ ήηαλ φηη 
κπφξεζε λα ζρεκαηίζεη έλα ζρεηηθά εληαίν θαη 
απνηειεζκαηηθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα, πνπ ην απνηεινχζαλ 
ζηαπξνθφξνη απφ ηε Γαιιία, ηε Βνπξγνπλδία, ηελ Ηηαιία 
θαη άιια κέξε ηεο Δπξψπεο. Απηφ ην ζπλνλζχιεπκα 
ηππνηψλ, ρσξηθψλ, ζξεζθφιεπησλ θαη ηπρνδησθηψλ 
ακθίβνιεο θήκεο θαη αμηνπηζηίαο ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα νξγαλσζεί ζε ηαθηηθφ 
ζηξαηφ θαη κφλν έλαο εγέηεο κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ηκφλ, κπνξνχζε λα ην 

πεηχρεη. Γηαθνξεηηθά ήηαλ βέβαην ην αίζην ηέινο 
ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ, είρε πνιιέο πηζαλφηεηεο 
λα απνηχρεη θαη λα δηαιπζεί κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ 
ζπληέζεθε.  
  
   ταυροφόρος του 13ου αιώνα 
 

          Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ζηαπξνθνξία ήηαλ 
ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα θάζε λέν θαιήο γαιιηθήο 
νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο έλησζε ηελ αλάγθε λα 
δηαθξηζεί. Ζ ζηαπξνθνξία ηθαλνπνηνχζε φιεο ηηο 
θηινδνμίεο θάζε ζηξαηεπκέλνπ. Ζ επηζπκία λα 
επηδείμεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε γελλαηφηεηά ηνπ ζηε 
κάρε, λα μερσξίζεη απφ ηνπο ζπκπνιεκηζηέο ηνπ, ε 
δηάζεζε λα ππεξεηήζεη ηνλ Θεφ θαη ηελ Δθθιεζία, 
ε αλάγθε λα ηνπ ρνξεγεζεί άθεζε ησλ ακαξηηψλ 

ηνπ θαη ε ειπίδα φηη ζα απνθηνχζε πινχζηεο γαίεο - απηέο ησλ επγελψλ ηεο 
Λαλγθεληφθ πνπ ή ήηαλ νη ίδηνη Καζαξνί ή αλέρνληαλ θαη πξνζηάηεπαλ ηνπο 
αηξεηηθνχο - ήηαλ ζεκαληηθά θίλεηξα γηα λα θνξέζεη θάπνηνο ζην ζηήζνο ηνπ ηνλ 
θφθθηλν ζηαπξφ ηνπ πνιεκηζηή ηεο πίζηεο θαη λα πάξεη ηα φπια θαηά ησλ 
αηξεηηθψλ θαη ησλ ερζξψλ ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο.  
          Μάιηζηα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζηαπξνθνξία ηα πξάγκαηα ήηαλ πην εχθνια 
απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Ο ερζξφο (νη αηξεηηθνί Καζαξνί) ήηαλ πνιχ θνληά θαη δελ 
ήηαλ απαξαίηεην λα δηαζρίζεη θαλείο ρηιηάδεο επηθίλδπλα ρηιηφκεηξα δηα μεξάο ή 
λα ηαιαηπσξεζεί απφ έλα πνιχκελν ζαιάζζην ηαμίδη γηα λα βξεζεί ζηελ 
Παιαηζηίλε. Σν ηαμίδη ήηαλ εχθνιν, αζθαιέο θαη αλέμνδν, ζπγθξηλφκελν κε ηηο 
αληημνφηεηεο θαη ηελ αλαζθάιεηα ελφο ηαμηδηνχ ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο. Αθφκα ν 
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ζηαπξνθφξνο δελ είρε απέλαληί ηνπ ηνπο  θαιά εμνπιηζκέλνπο θαη 
εκπεηξνπφιεκνπο Άξαβεο ηνπ Ηζιάκ, αιιά έλα ιαφ πνπ δελ ήμεξε θαιά ηελ ηέρλε 
ηνπ πνιέκνπ, ήηαλ θησρά εμνπιηζκέλνο θαη απνηεινχζε εχθνιε ιεία γηα ηνπο 
ζηδεξφθξαρηνπο Γάιινπο, Βνπξγνπλδνχο, Γεξκαλνχο, Ηζπαλνχο θαη ηνπο άιινπο 
ηππφηεο. Σν θιίκα ηεο λφηηαο Γαιιίαο ήηαλ κεζνγεηαθφ θαη επράξηζην θαη δελ 
ζπγθξηλφηαλ κε ην ερζξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εξήκσλ ηεο Παιαηζηίλεο.  
          Καη αθφκα ζεκαληηθφ ήηαλ φηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο εθζηξαηείαο, ν 
ζηαπξνθφξνο κπνξνχζε εχθνια λα ην ζθάζεη θαη λα βξεζεί γξήγνξα ζην ζπίηη 
ηνπ, αληί λα βξεζεί απνκνλσκέλνο θαη θπθισκέλνο απφ αξαβηθφ πιεζπζκφ. 
Αθφκα θη αλ δελ θαηάθεξλε λα γπξίζεη ζην ζπίηη ηνπ, ήηαλ πνιχ εχθνιν λα 
αλαθαηεπηεί κε ηνπο ληφπηνπο θαη λα κελ ηνλ 
αλαγλσξίζεη θαλείο. 
 

    Ο πάπας Ιννοκέντιος Γ’, πίνακας του Ραφαήλ  
 

          Ζ ππφζεζε ηεο ζηαπξνθνξίαο θαηλφηαλ ζρεηηθά 
απιή θαη ηα νθέιε ηεξάζηηα: Ζ άθεζε ησλ ακαξηηψλ 
ήηαλ εμαζθαιηζκέλε θαη ε ζπκκεηνρή ζηε 
ζηαπξνθνξία ηζνδπλακνχζε κε έκπξαθηε κεηάλνηα. Οη 
επθαηξίεο γηα ιεειαζία ήηαλ κεγάιεο θαη ε αξπαγή 
ιαθχξσλ θαη γαηψλ ήηαλ ζρεδφλ βέβαηε. Καη ην 
θαιχηεξν απ‟ φια, ν ζηαπξνθφξνο θέξδηδε φια απηά 
ππεξεηψληαο γηα ζαξάληα κφλν κέξεο ηελ ηεξά 
εθζηξαηεία. 
          Απηφο ν θαλφλαο, ησλ ζαξάληα εκεξψλ ππεξεζίαο, ήηαλ θαη  έλαο ιφγνο  
πνπ δελ κπνξνχζε  θάπνηνο λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο ηνπ ζηξαηνχ ησλ 
ζηαπξνθφξσλ, θαζψο φιν θαη θάπνηνη έθεπγαλ, φιν θαη λένη έξρνληαλ λα 
θαηαηαγνχλ θαη ην πιήζνο ηνπ ζηξαηεχκαηνο απμνκεησλφηαλ ζπλερψο. 
Απνηέιεζκα  επίζεο ηεο ζαξαληαήκεξεο ζεηείαο ήηαλ θαη ε καθξφρξνλε δηάξθεηα 

ηεο ζηαπξνθνξίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 
ν ζηαπξνθφξνο δελ πξνιάβαηλε λα ζπκκεηάζρεη ζε 
αηκαηεξέο πνιεκηθέο ζπξξάμεηο θαη ην κφλν πνπ 
έθαλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ησλ 
ζαξάληα εκεξψλ ήηαλ λα δηαζρίδεη κε ην άινγφ ηνπ 
ηα ρσξηά ησλ «αηξεηηθψλ» θαη λα θαηαηξνκάδεη ηνπο 
αλίζρπξνπο ρσξηάηεο. 
 

   ιδηρόφρακτοι ιππότες του Βορρά 
 

          Δηδηθφηεξα νη Γάιινη – επγελείο θαη ιαφο - 
είραλ πάληα ζπκκεηνρή ζηηο ζηαπξνθνξίεο θαη 
ζρεδφλ θάζε θνξά ν βαζηιηάο ηνπο έκπαηλε 

κπξνζηά γηα λα εκςπρψζεη θαη λα θαλαηίζεη ηνπο ζηξαηεπκέλνπο ππεθφνπο ηνπ. 
          Καηά ζεηξά πέληε Γάιινη βαζηιείο ζπκκεηείραλ απηνπξνζψπσο ζε πέληε 
ζηαπξνθνξίεο, ν Λνπδνβίθνο Ε‟ ζηε Γεχηεξε, ν Φίιηππνο Β‟ Αχγνπζηνο ζηελ 
Σξίηε, ν Λνπδνβίθνο Ζ‟ ζηελ  Πέκπηε, ν Λνπδνβίθνο Θ‟ ζηελ Έβδνκε θαη γδνε 
θαη ν Φίιηππνο Γ‟ ζηελ ζηαπξνθνξία θαηά ηεο Αξαγνλίαο. Οη ηξεηο ηειεπηαίνη 
κάιηζηα έραζαλ ηε δσή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηαπξνθνξίαο πνπ 
ζπκκεηείραλ. πλεπψο ε Γαιιία θαη ν γαιιηθφο ιαφο ήηαλ ζπλερψο παξφληεο ζηηο 
ζηαπξνθνξίεο θαη απνηεινχζαλ, ζρεδφλ πάληνηε, ηνλ θχξην θνξκφ ηεο εθάζηνηε 
παπηθήο ζηξαηηάο. 
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          Λίγν πξηλ μεθηλήζεη ε Αικπηγθελζηαλή ζηαπξνθνξία ν Γνκίληθνο ληε 
Γθνπζκάλ, ν νπνίνο φινλ απηφ ηνλ θαηξφ δηέηξερε ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο 
Λαλγθεληφθ, επηρεηξνχζε κε πάζνο λα αληηηαρζεί ζενινγηθά ζηνπο θήξπθεο ησλ 
Καζαξψλ θαη πξνζπαζνχζε λα κεηαπείζεη θάπνηνπο απφ ην αθξναηήξηφ ηνπ, κε 
πεληρξά φκσο απνηειέζκαηα, απνγνεηεπκέλνο έθπγε απφ ηελ αηξεηηθή πεξηνρή 
κε ηελ πξνεηδνπνίεζε:  
          «Γηα πνιχ θαηξφ, πξνζπάζεζα εηξεληθά κε θεξχγκαηα, παξαθάιηα θαη 
επηρεηξήκαηα. Έθηαζα ζην ζεκείν λα θιάςσ κπξνζηά ζαο, αιιά – φπσο ιέκε 
ζηελ Ηζπαλία – φπνπ δελ πηάλεη ηφπν ν ιφγνο, θηάλεη ε ψξα ηνπ ξαβδηνχ26. Ζ 

Δθθιεζία ηψξα ζα μεζεθψζεη εγεκφλεο θαη 
επηζθφπνπο θαη αιίκνλν, πνιινί ζα ραζνχλ 
απφ ην μίθνο ηνπ ζηξαηνχ ηνπο. Θα 
θαηαζηξαθνχλ πχξγνη, ζα θαηαξξεχζνπλ ηα 
ηείρε ησλ πφιεψλ ζαο θαη εζείο ζα γίλεηε 
ζθιάβνη ηνπο. Ζ βία ζα θαηηζρχζεη, εθεί πνπ 
ινγηθή θαη ε επγέλεηα απέηπραλ». 
 
Πίνακας του Pedro Berrugete (15ος αιώνας) 
απεικονίζει τους Αλμπιγκενσιανούς και τον 
Άγιο Δομίνικο να ρίχνουν και οι δυο βιβλία 
τους στην φωτιά. Αλλά – ω του θαύματος – 
τα κείμενα του Δομίνικου μένουν 
απείραχτα από τις φλόγες και ίπτανται 
προς τον ουρανό!     (Μουσείο Πράντο της 

Μαδρίτης)  

 
          Ο θφκεο ηεο Σνπινχδεο Ραυκφλδνο θαη 
νη πεξηζζφηεξνη επγελείο ηεο Λαλγθεληφθ 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ηα πξάγκαηα ήηαλ πηα πνιχ ζνβαξά θαη φηη νη 
ζηαπξνθφξνη εηνηκάδνληαλ λα εηζβάινπλ ζηελ πεξηνρή κε ζηφρν ηελ εμφλησζε 
ησλ αηξεηηθψλ, αιιά θαη ηελ θαηάιεςε ησλ εδαθψλ ηνπο, πνπ απνηεινχζαλ 
πξνθιεηηθή θαη ζεκαληηθή ιεία γη‟ απηνχο. Πξηλ αθφκα αξρίζεη επίζεκα ε 
ζηαπξνθνξία, ν αξρηεπίζθνπνο ηνπ Μπνξληψ εηζέβαιε ζηα εδάθε ηνπ θφκε ηεο 
Σνπινχδεο, θαηέιαβε έλα ρσξηφ, ην Πνπτιαξφθ, ην ιεειάηεζε θαη έθαςε 
δσληαλνχο φζνπο απφ ηνπο αηξεηηθνχο ηνπ ππέδεημαλ νη ζπηνχλνη ηνπ.  
          Ο Ραυκφλδνο ινηπφλ ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πήξε ην κήλπκα θαη  
απνθάζηζε λα πάξεη ζηξνθή 180 κνηξψλ θαη λα δειψζεη φηη ππνζηεξίδεη ηελ 
ζηαπξνθνξία θαη εγθαηαιείπεη νξηζηηθά ηνπο αηξεηηθνχο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ. 
Γηαβεβαίσζε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Δθθιεζίαο φηη ήηαλ έλαο επζεβήο θαη 
νξζφδνμνο Καζνιηθφο. κσο, πξαθηηθά δελ έθαλε ηίπνηε ελαληίνλ ησλ Καζαξψλ 
ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ – θαη ήηαλ ρηιηάδεο απφ απηνχο-  απιψο είρε ηελ ειπίδα φηη 
νη ζηαπξνθφξνη δελ ζα πείξαδαλ ηελ πεξηνπζία θαη ηηο γαίεο ηνπ.  
          Οη άλζξσπνη ηεο Δθθιεζίαο θαη ν ίδηνο ν πάπαο Ηλλνθέληηνο δελ έηξεθαλ 
θαη ηα θαιχηεξα αηζζήκαηα, φρη κφλν γηα ηνλ θφκε ηεο Σνπινχδεο, αιιά θαη γηα 
ηνπο πεξηζζφηεξνπο επγελείο ηεο Ομηηαλίαο, ηνπο νπνίνπο ππνςηάδνληαλ γηα 
αίξεζε ή πξνζηάηεο ησλ αηξεηηθψλ. Ο ζθιεξφηεξνο θαηήγνξφο ηνπο ήηαλ ν 
παπηθφο ιεγάηνο Αξλψ-Ακσξχ, ν νπνίνο ήηαλ αδηάιιαθηνο θαηά ησλ αηξεηηθψλ 
θαη ζπκβνχιεπε ηνλ πάπα λα κελ πξνρσξήζεη ζε θακηά ζπλδηαιιαγή κε ηνπο 
επγελείο ηνπ Νφηνπ, ηνπο νπνίνπο θαηεγνξνχζε γηα ππνθξηζία θαη 
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  ηδ Δθθάδα οπάνπεζ ημ ακηίζημζπμ: «πμο δεκ πίπηεζ θυβμξ πίπηεζ νάαδμξ» 
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δηπινπξνζσπία θαη θπζηθά ηνπο ζεσξνχζε αλαμηφπηζηνπο. χκθσλα κε ηνλ 
ηεξσκέλν απηφλ, φιεο νη ππνζρέζεηο ηνπ Ραυκφλδνπ θαη ησλ άιισλ βαξφλσλ ηεο 
πεξηνρήο ήηαλ απιψο ιφγηα θαη πξνζρήκαηα γηα λα απνθχγνπλ ηηο ζπλέπεηεο 
ησλ άλνκσλ πξάμεψλ ηνπο θαη ησλ αηξεηηθψλ ηνπο απφςεσλ. 
           Ζ δνινθνλία ηνπ παπηθνχ ιεγάηνπ Πηέξ ληε Καζηειλψ ήηαλ αθφκα λσπή 
θαη αλ θαη δελ ππήξραλ απηέο απνδείμεηο, φινη ζπκθσλνχζαλ φηη ν θφκεο ηεο 
Σνπινχδεο ήηαλ κπιεγκέλνο έκκεζα ή άκεζα ζην θφλν. ηηο 10 Μαξηίνπ ηνπ 
1209 ν πάπαο έγξαςε αθφκα κηα θνξά ζηνλ Φίιηππν Αχγνπζην, ζηνλ θιήξν θαη 
ζην ιαφ ηεο Γαιιίαο, θαηαγγέιινληαο ηνλ 
Ραυκφλδν. Δπίζεο αλαλέσζε ηελ έθθιεζή ηνπ 
γηα ηελ έλαξμε ηεο ζηαπξνθνξίαο ελαληίνλ ησλ 
αηξεηηθψλ θαη πξφζθεξε ηηο γαίεο ηνπ θφκε ηεο 
Σνπινχδεο θαη ησλ άιισλ ππνζηεξηθηψλ ηεο 
αίξεζεο, ζ‟ εθείλνπο πνπ ζα ηηο θαηαθηνχζαλ.   
 
                                     Ιππότης του Νότου 

 
          Ο θφκεο ηεο Σνπινχδεο ζέινληαο λα δείμεη 
φηη βξηζθφηαλ ζην πιεπξφ ησλ ζηαπξνθφξσλ 
πήγε μππφιπηνο ζηνλ ηάθν ηνπ δνινθνλεκέλνπ 
ιεγάηνπ Πηέξ ληε Καζηειλψ θαη δήισζε φηη ζα 
ζπκβάιεη ζηελ εμφλησζε ησλ Καζαξψλ ηεο 
Σνπινχδεο. Αθφκα, δελ αληέδξαζε φηαλ 
ζπλειήθζε θαη εθηειέζηεθε ν Πνξζειέ, έλαο 
Πξνβεγθηαλφο επγελήο, κε ηελ θαηεγνξία ηεο απφθξπςεο ησλ δνινθφλσλ ηνπ 
ιεγάηνπ. Δλ ηέιεη ν πάπαο ζπκθψλεζε ζηελ άξζε ηνπ αθνξηζκνχ ηνπ θφκε, κε 
ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ζηαπξνθνξία.  
          Ο Ραυκφλδνο αδξάλεζε αθφκα κηα θνξά, φηαλ ν 24 ρξνλψλ αληςηφο ηνπ 
θαη ππνθφκεο ηεο Αικπί, ηεο Μπεδηέ θαη ηεο Καξθαζζφλ27, ν Ρατιυκδμξ Ρμγέ 
Σνακζααέθ (Raymond Roger Trencavel) βξέζεθε ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε, 
απνκνλσκέλνο απφ ζπκκάρνπο θαη  κφλνο γηα λα αληηκεησπίζεη ηα ζηίθε ησλ 
ζηαπξνθφξσλ. Αλ θαη ηππηθά αλήθε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ βαζηιηά ηεο Αξαγνλίαο, 

δελ έιπηδε ζε βνήζεηα, κηαο θαη ν βαζηιηάο ηεο ν 
Πέληξν είρε ζπλαηλέζεη ζηελ έθθιεζε ηνπ πάπα γηα 
ζηαπξνθνξία.  
 
  Η σφραγίδα του υποκόμη της Αλμπί και της 
Μπεζιέ Ραϋμόντ Ροζέ Σρανσαβέλ 

 
          Ο λεαξφο Ραυκφλδνο Ρνδέ Σξαλζαβέι 
αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 
Μπεδηέ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ νρχξσζε ηεο πφιεο 
θαη ζηελ αληίζηαζε θαηά ησλ ζηαπξνθφξσλ. Έηζη 
ήξζε ζηελ Μπεδηέ, έρνληαο καδί ηνπ θαη ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Καξθαζζφλ θαη ηεο Αικπί. Οη Δβξαίνη δελ είραλ θπζηθά ζρέζε κε 
ηνπο Καζαξνχο, αιιά είραλ πηθξή εκπεηξία απφ ηηο ζθαγέο ησλ νκνθχισλ ηνπο 
ζηηο πξνεγνχκελεο ζηαπξνθνξίεο. Ο Σξαλζαβέι δελ έκεηλε ζηελ Μπεδηέ, 
θιείζηεθε ζηελ πφιε Καξθαζζφλ πνπ ήηαλ πην απνκαθξπζκέλε απφ ηηο άιιεο 
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  Ο Τξαλζαβέι ςξ οπμηυιδξ ηδξ Αθιπί ηαζ ηδξ Μπεγζέ ήηακ οπμηεθήξ ημοξ Γμφηα ηδξ Σμοθμφγδξ ηαζ ςξ 

οπμηυιδξ ηδξ Κανηαζζυκ, οπμηεθήξ ημο ααζζθζά ηδξ Αναβυκαξ. 
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πφιεηο θαη είρε ηζρπξά ηείρε. Οη θάηνηθνη ηεο Μπεδηέ, αλ θαη δπζαξεζηήζεθαλ πνπ 
ν ππνθφκεο ηνπο εγθαηέιεηςε, ήηαλ ζίγνπξνη φηη ε θαιά νρπξσκέλε πφιε ηνπο ζα 
κπνξνχζε λα αληέμεη ηελ πίεζε ηεο πνιηνξθίαο ησλ ζηαπξνθφξσλ.  
          Παξ` φιν πνπ ν ζηξαηφο ησλ ζηαπξνθφξσλ βξηζθφηαλ ήδε ζε πνξεία γηα 
ηελ Ομηηαλία, νη θάηνηθνη ηνπ λφηνπ δελ νξγαλψζεθαλ νχηε θαλ κπφξεζαλ λα 
ζπλελλνεζνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ έβιεπαλ φηη εξρφηαλ. Θα 
κπνξνχζαλ – ηηο πξψηεο κέξεο ηνπιάρηζηνλ – λα έιζνπλ ζε θάπνηα ζπκθσλία κε 
ηνπο εγέηεο ησλ ζηαπξνθφξσλ, ζπζηάδνληαο κεξηθνχο απφ ηνπο πην επηθαλείο 
Καζαξνχο. Άιισζηε κεγάιν – ίζσο ην κεγαιχηεξν – κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
Λαλγθεληφθ ήηαλ επζεβείο Καζνιηθνί, νη νπνίνη φκσο δελ ζπκθσλνχζαλ θαζφινπ 
κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηαπξνθνξίαο. 
Δίραλ ηελ άπνςε φηη νη αηξεηηθνί δελ ήηαλ θαινί, 
αιιά νη βφξεηνη ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξνη. Πίζηεπαλ 
φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ Καζνιηθψλ θαη Καζαξψλ 
ήηαλ δηθή ηνπο ηνπηθή ππφζεζε θαη φηη ν 
πξαγκαηηθφο ερζξφο ήηαλ νη Γάιινη εηζβνιείο 
απφ ηνλ Βνξξά. 
 
                            Ο πάπας Ιννοκέντιος Γ’ 

 
          Ζ Αικπηγθελζηαλή ηαπξνθνξία άξρηζε ην 
1209 θαη ζε έμη ρξφληα δειαδή σο ην 1215 νη 
ζηαπξνθφξνη πέηπραλ κηα ζεηξά ληθψλ θαηά ησλ 
αηξεηηθψλ, ηηο νπνίεο αθνινχζεζαλ ρηιηάδεο 
εθηειέζεηο, ιεειαζίεο θαη θαηαζηξνθέο. κσο 
απφ ην 1215 σο ην 1225 νη θάηνηθνη ηεο Λαλγθεληφθ πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ζεηξά 
αληεπηζέζεσλ θαη εμεγέξζεσλ θαηά ησλ θαηαθηεηψλ ηνπο κε αξθεηέο πνιεκηθέο 
αλαηξνπέο. Σν 1226 κε ηελ επέκβαζε ηνπ λένπ βαζηιηά ηεο Γαιιία  Λμοδμαίημο 
Ζ’ (ν παηέξαο ηνπ Φίιηππνο Αχγνπζηνο είρε πεζάλεη ην 1223), ε θαηάζηαζε 
αλαηξάπεθε θαη πάιη ππέξ ησλ ζηαπξνθφξσλ.  
          Ο Γάιινο βαζηιηάο φκσο πέζαλε απφ δπζεληεξία ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ 
ρξφλνπ θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν γηνο ηνπ ν (άγηνο) Λμοδμαίημξ Θ’ (Louis IX), ν 
νπνίνο σο ην 1229 αλαθαηέιαβε ηηο εμεγεξκέλεο πφιεηο ηνπ Νφηνπ. Οη ηνπηθνί 
άξρνληεο ηεο Λαλγθεληφθ δέρζεθαλ εθερεηξία. Μεηά ην 1233 ε Ηεξά Δμέηαζε 
αλέιαβε θαη πέηπρε λα ζπληξίςεη κε αλείπσηε βηαηφηεηα ηα ηειεπηαία 
ππνιείκκαηα ηνπ Καζαξηζκνχ. Ζ αληίζηαζε θαη νη ζπνξαδηθέο εμεγέξζεηο 
ζπλερίζηεθαλ φιν θαη πην αξαηέο θαη αδχλακεο θαη νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο 
δηήξθεζαλ  σο ην 1255.  
          πλνιηθά ε ζηαπξνθνξία απηή (πνπ ήηαλ ε πξψηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζε ρξηζηηαληθά εδάθε ελαληίνλ ρξηζηηαλψλ – έζησ θαη αηξεηηθψλ) θξάηεζε 
ζαξάληα  έμε ρξφληα. Κακηά ζηαπξνθνξία θαηά ησλ Αξάβσλ δελ είρε ηφζν 
κεγάιε δηάξθεηα.  
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01.04. Ζ Αθιπζβηεκζζακή ηαονμθμνία ηα έηδ 1209-1225 
 
          Σνλ Ηνχλην ηνπ 1209 νη ζηαπξνθφξνη ζπγθεληξψζεθαλ ζηηο φρζεο ηνπ 
πνηακνχ Λίγεξα, ζηε Λπψλ θαη μεθίλεζε  επίζεκα ε ζηαπξνθνξία θαηά ησλ 
Καζαξψλ. Ο αξηζκφο ησλ αλδξψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θπκαίλεηαη απφ 10.000 
σο 20.000, αλ θαη θάπνηνη ηζηνξηθνί ηνλ αλεβάδνπλ σο ηνπο 100.000. Ήηαλ έλα 
ζπλνλζχιεπκα ηηηινχρσλ, ηππνηψλ, αγξνηψλ, αζηψλ, επαγγεικαηηψλ 
κηζζνθφξσλ, ηπρνδησθηψλ, ππεξεηψλ, θαη παληφο είδνπο αθνινχζσλ θάζε 
κεγάιεο ζηξαηηάο, φπσο κηθξνπσιεηψλ, καγείξσλ, πνξλψλ, γηαηξψλ, ξαθηψλ, 
ζηδεξνπξγψλ, νπινπξγψλ, νηλνπσιψλ, θαιφγεξσλ, αηφκσλ πνπ νξγάλσλαλ ηα 
ζπζζίηηα ή βνεζνχζαλ ζην ζηήζηκν ησλ ζθελψλ θαη πνιιψλ άιισλ.   
          ηελ Λπψλ βξηζθφηαλ επίζεο ν πλεπκαηηθφο εγέηεο ηεο ζηαπξνθνξίαο, ν 
παπηθφο ιεγάηνο Αξλψ-Ακσξχ, ν ζηξαηησηηθφο επηθεθαιήο Γάιινο βαξφλνο 
ηκφλ ληε Μνλθφξ, ν δνχθαο ηεο Βνπξγνπλδίαο, νη θφκεηεο ηεο Νεβέξ θαη ηνπ 
αηλ Πσι, ν ζελεζάινο28 ηνπ Αλδνχ θαη πνιινί 
άιινη επγελείο ηνπ Βνξξά.  
 
  Η  πόλη Μπεζιέ (Béziers), όπως διατηρείται 
σήμερα 
 

          Ζ ζηξαηηά θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ 
πεξηνρή πνπ αλήθε ζηνλ ππνθφκε Ραυκφλδν-
Ρνδέ Σξαλζαβέι θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 
ζηξαηεγηθή πφιε Μπεγζέ (Béziers), ηεο νπνίαο 
ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ Καζαξνί. Ο λεαξφο Σξαλζαβέι (αληςηφο 
ηνπ θφκε ηεο Σνπινχδεο Ραυκφλδνπ) είρε ππνςηαζζεί φηη ε πξψηε επίζεζε ζα 
γηλφηαλ ζηα εδάθε ηνπ.  Καζψο δελ ήηαλ αηξεηηθφο, αιιά Καζνιηθφο, δήηεζε λα 
ζπλαληεζεί κε ηνλ παπηθφ ιεγάην, αιιά ν Αξλψ-Ακσξχ αξλήζεθε πεηζκαηηθά λα 

ηνλ δερζεί, κηαο θαη ε εθζηξαηεία είρε πιένλ 
δξνκνινγεζεί θαη ν ππνθφκεο ήηαλ γλσζηφο 
ππεξαζπηζηήο ησλ Καζαξψλ. Ο ππνθφκεο γχξηζε 
πίζσ, φκσο δελ θιείζηεθε ζηελ Μπεδηέ, αιιά 
θαηεπζχλζεθε ζηελ νρπξή Καξθαζζφλ θαη άξρηζε λα 
εηνηκάδεη ηελ άκπλά ηεο. 
 
 Ο Ραϋμοντ Ροζε Σρανσαβέλ, υποκόμης της 
Μπεζιέ, Αλμπί και Καρκασσόν, 

 
          Ο ηκφλ ληε Μνλθφξ θαηεπζχλζεθε ζηε 
Μπεδηέ, αθνχ θαηέιαβε πξψηα ην κηθξφ ρσξηφ 
εξβηάλ θαη ζηηο 21 Ηνπιίνπ έθηαζε έμσ απφ ηα ηείρε 
ηεο πφιεο. Ακέζσο κηα αληηπξνζσπεία ησλ 
ζηαπξνθφξσλ θάιεζε ηνπο Καζνιηθνχο ηεο πφιεο 

λα βγνπλ έμσ απφ ηα ηείρε θαη ηνπο Καζαξνχο λα παξαδνζνχλ. Καη νη δπν 
αξλήζεθαλ. Αθνινχζεζε κηα πξνζπάζεηα εμφδνπ ησλ πνιηνξθεκέλσλ, αιιά 
θάπνηνη απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο θαη ηνπο άηαθηνπο βνεζεηηθνχο, πξφιαβαλ ηελ 

                                                 
28

  Σελεζάινο (Seneschal) μκμιαγυηακ μ επζηεθαθήξ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ηιδιάηςκ εκυξ ιεζαζςκζημφ 

θεμοδάνπδ. Ήηακ επίζδξ ηαζ εηπνυζςπυξ ημο ζε μζημκμιζηά , δζμζηδηζηά ηαζ ζηναηζςηζηά εέιαηα.  
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πχιε αλνηρηή θαη κπήθαλ κέζα. Σν απφγεπκα ηεο 22αο Ηνπιίνπ ε πφιε βξηζθφηαλ 
ήδε ζηα ρέξηα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ ηκφλ. Απηφ πνπ αθνινχζεζε ήηαλ κηα 
πξαγκαηηθή θαη αλειέεηε ζθαγή.  
          Λέγεηαη φηη έλαο ζηαπξνθφξνο ξψηεζε ηνλ παπηθφ ιεγάην Αξλψ-Ακσξχ, 
πψο κπνξνχλ λα μερσξίδνπλ ηνπο Καζνιηθνχο απφ ηνπο αηξεηηθνχο θαη ν 
ηεξσκέλνο απάληεζε κε ηελ θξάζε πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία: „Caedite eos. Novit 
enim Dominus qui sunt eius‟ δειαδή «θνηώζηε ηνπο όινπο. Ο Θεόο ζα 
μερωξίζεη ηνπο δηθνύο ηνπ»!! Γελ είλαη βέβαην φηη ν Αξλψ είπε ηελ παξαπάλσ 
δηαβφεηε θξάζε29, αιιά ζε κηα ηνπ επηζηνιή πξνο ηνλ πάπα Ηλλνθέληην, ηνλ 
Αχγνπζην ηνπ 1209 γξάθεη ηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηελ άισζε ηεο Μπεδηέ: 

         «…Δλώ ζπλερίδνληαλ  νη ζπδεηήζεηο κε ηνπο βαξόλνπο γηα ηελ 

εηξεληθή  έμνδν εθείλσλ πνπ ζεσξνύζαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πηζηνύο 

Καζνιηθνύο, θάπνηνη ππεξέηεο θαη άιια ρακειόβαζκα πξόζσπα επηηέζεθαλ 

ζηελ πόιε, ρσξίο λα πεξηκέλνπλ δηαηαγέο από ηνπο αλσηέξνπο ηνπο. Πξνο 

κεγάιε καο έθπιεμε, αθνύζηεθε ε θξαπγή «ζηα όπια, ζηα όπια» θαη ζε 

δηάζηεκα δπν ή ηξηώλ σξώλ, νη δηθνί καο πέξαζαλ ην ραληάθη θαη ηα ηείρε 

θαη ε Μπεδηέ πάξζεθε. Οη άλδξεο καο δελ έδεημαλ νίθην ζε θαλέλα, πέξαζαλ 

από ην ζπαζί ηνπο ζρεδόλ 20.000 από απηνύο πνπ βξέζεθαλ κέζα, 

αλεμάξηεηα από θύιν, βαζκό, ηάμε ή ειηθία. Μεηά από απηή ηελ κεγάιε 

ζθαγή νιόθιεξε ε πόιε ιεειαηήζεθε, θάεθε θαη ηζνπεδώζεθε. Η εθδίθεζε 

ηνπ Θενύ έπεζε κε νξγή πάλσ ηνπο κε 

ζαπκαζηό ηξόπν». 

              
Σκοτώστε τους όλους. Ο Θεός θα ξεχωρίσει 

τους δικούς του!  Η ανελέητη σφαγή των 
κατοίκων της Μπεζιέ. 

       

          Γελ μέξνπκε θπζηθά πφζνη απφ ηνπο 
θαηνίθνπο ηεο πφιεο ζθαγηάζηεθαλ, αιιά ν 
αξηζκφο πνπ δίλεη ν ίδηνο ν εθπξφζσπνο ηνπ 
πάπα δελ πξέπεη λα απέρεη θαη πνιχ απφ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα30. Σν γεγνλφο είλαη φηη νη 
ζηαπξνθφξνη επέδεημαλ σκή βία θαη ζθιεξφηεηα 
ζε κηα απφ ηηο πην  απερζείο θαη πνιπάλζξσπεο 
ζθαγέο ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο, ζ‟ απηήλ ηελ 

πξψηε κάρε ηεο εθζηξαηείαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ ηνπ Θενχ. Γελ μέθπγε 
θαλείο, νη εηζβνιείο δελ ιππήζεθαλ θαλέλα, άληξα ή γπλαίθα, παηδί ή γέξνληα, 
ηεξέα ή πνιίηε, Καζνιηθφ ή αηξεηηθφ, δελ έθαλαλ θακηά δηάθξηζε.  
          ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Μαγδαιελήο είραλ ζπγθεληξσζεί παληθφβιεηνη 
πάλσ απφ ρίιηνη θάηνηθνη ηεο πφιεο. Οη ζηαπξνθφξνη έζπαζαλ ηελ είζνδν, 
ηξάβεμαλ έμσ ηνπο ηξνκνθξαηεκέλνπο πνιίηεο θαη ηνπο έζθαμαλ φινπο. Έβαιαλ 

                                                 
29

  Ζ θνάζδ αοηή βνάθηδηε απυ έκα Κζνζηενηζακυ ιμκαπυ πμο ζοιιεηείπε ζηδκ εηζηναηεία, ημκ  Cäsarius 

von Heisterbach, μ μπμίμξ ηαηέβναρε ηδκ ζζημνία ηδξ Αθιπζβηεκζζακήξ ηαονμθμνίαξ. Σμ πζεακυηενμ 

είκαζ υηζ μ Ανκχ-Αιςνφ δεκ είπε ηδκ επίιαπδ θνάζδ, υιςξ  ζδιακηζηυ είκαζ επίζδξ υηζ μ παπζηυξ θεβάημξ 

δεκ είπε ηδκ παναιζηνή θέλδ ζοιπυκζαξ βζα ηα πζθζάδεξ εφιαηα ηδξ Μπεγζέ, αηυια ηαζ βζα ημοξ 

Καεμθζημφξ ζενείξ πμο ηαηαπθαηχεδηακ ζημκ ηαεεδνζηυ καυ ηδξ πυθδξ. 
30

  Ο πθδεοζιυξ ηδξ Μπεγζέ δεκ οπενέααζκε ημοξ 5.000 ηαημίημοξ, αθθά  εηείκεξ ηζξ ιένεξ ημο Ημοθίμο είπε 

πμθθαπθαζζαζηεί θυβς ηδξ  αενυαξ εζζνμήξ ηαημίηςκ ηςκ βεζημκζηχκ πςνζχκ ηαζ πυθεςκ πμο ηαηέθοβακ 

εηεί εθπίγμκηαξ υηζ εα ημοξ πνμζηάηεοακ ηα ζζπονά ηείπδ ηδξ πυθδξ 
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θσηηά ζην θαζεδξηθφ λαφ ηνπ αηλ Ναδαίξ, ηνπ νπνίνπ ε ζηέγε θαηέξξεπζε θαη 
θαηαπιάθσζε φινπο, φζνη είραλ θαηαθχγεη εθεί, θπζηθά καδί θαη ηνπο ηεξείο. Άιινη 
αηρκάισηνη ηπθιψζεθαλ, δέζεθαλ πίζσ απφ άινγα ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 
ζηφρνη γηα εθπαίδεπζε. Οη επηηηζέκελνη, θπξίσο νη άηαρηνη αθφινπζνη ηεο 
ζηαπξνθνξίαο, ζηακαηνχζαλ γηα ιίγν ηε ζθαγή, κφλν γηα λα πιηαηζηθνινγήζνπλ 
ηνπο λεθξνχο θαη λα αξπάμνπλ φ,ηη πνιχηηκν θξαηνχζαλ πάλσ ηνπο. 
         Δθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ησλ Καζαξψλ ηεο πφιεο ήηαλ θάπνπ κεηαμχ 300 
θαη 2.000, άξα νη ππφινηπνη ήηαλ πηζηνί Καζνιηθνί θαη θάηνηθνη ησλ γχξσ ρσξηψλ 
θαη πφιεσλ, πνπ θιείζηεθαλ πίζσ απφ ηα ηζρπξά ηείρε ηεο Μπεδηέ γηα λα 
γιηηψζνπλ – αιίκνλν.  Αιήζεηα, ν Θεφο ζα είρε πνιιή  δνπιεηά εθείλε ηε κέξα. 
          Σν γεγνλφο είλαη φηη ηε βξψκηθε δνπιεηά ηεο ζθαγήο ησλ θαηνίθσλ ηεο 
Μπεδηέ, ηελ έθαλαλ νη πεδηθάξηνη, νη κηζζνθφξνη θαη 
νη εηεξφθιεηνη άηαθηνη  αθφινπζνη ηεο ζηξαηηάο. Οη 
επγελείο, νη ηππφηεο κπήθαλ ηειεπηαίνη ζηελ πφιε 
θαη δελ ζπκκεηείραλ ζηηο αθξφηεηεο, φκσο δελ 
έθαλαλ θαη πνιιά πξάγκαηα γηα λα ηηο εκπνδίζνπλ. 
 
 Οι σταυροφόροι εισέβαλαν στην εκκλησία της 
Αγίας Μαγδαληνής και σκότωσαν όλους όσους 
βρήκαν μέσα 

 
          Έλαο Καζνιηθφο ρξνληθνγξάθνο ηνπ Νφηνπ 
πηζηεχεη φηη ε ζθαγή ήηαλ πξνζρεδηαζκέλε πνιηηηθή 
πξάμε. Οη εγέηεο ηεο ζηαπξνθνξίαο είραλ 
ζπκθσλήζεη φηη «νη θάηνηθνη φπνηαο νρπξσκέλεο 
πφιεο πνπ δελ δέρνληαλ λα παξαδνζνχλ, ζα 
εμνληψλνληαλ φηαλ ε πφιε απηή ζα έπεθηε ζηα 
ρέξηα ησλ ζηαπξνθφξσλ». Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη ηέηνηαο έθηαζεο θαη αγξηφηεηαο 

ζθαγή δελ έγηλε νχηε ηνλ θαηξφ ησλ πνιέκσλ 
θαηά ησλ αξαθελψλ θαη Αξάβσλ. 
 
 Ανυπεράσπιστοι Καθαροί σφαγιάζονται από 
τους Γάλλους ιππότες 

 
          Ζ πηψζε ηεο Μπεδηέ θαη ηα θνβεξά 
γεγνλφηα πνπ ηελ αθνινχζεζαλ, 
ηξνκνθξάηεζαλ θαη παληθφβαιαλ ηνλ πιεζπζκφ 
ηεο λφηηαο Γαιιίαο. Κη ελψ ηα εξείπηα ηεο πφιεο 
αθφκα θάπληδαλ, ήξζε ζηελ εγεζία ησλ 
ζηαπξνθφξσλ αληηπξνζσπεία απφ ηελ 

Ναναυκκδ (Narbonne). Γήισζαλ φηη νη θάηνηθνί ηεο  πξνζθέξνληαη λα 
παξαδψζνπλ φινπο ηνπο Καζαξνχο θαη Δβξαίνπο31 ηεο πφιεο ηνπο  θαη επίζεο 
ήηαλ πξφζπκνη λα εθνδηάζνπλ ηε ζηξαηηά κε ηξφθηκα θαη ρξήκαηα. 
          Σν παξάδεηγκα ηεο Ναξβφλλεο αθνινχζεζαλ αξθεηέο άιιεο πφιεηο. κσο  
πνιιέο απφ ηηο γχξσ πφιεηο θαη ρσξηά άδεηαζαλ, θαζψο νη θάηνηθνη έληξνκνη, 
θαηέθπγαλ ζηα δάζε θαη ζηα βνπλά. Αιιά νη ζηαπξνθφξνη είραλ ζηφρν ηελ 
εμφλησζε φισλ ησλ αηξεηηθψλ ηνπ λφηνπ, ην ζεκαληηθφηεξν δε , απέβιεπαλ ζηελ 
ιεειαζία θαη πιηαηζηθνιφγεκα ηεο πεξηνρήο. 

                                                 
31

  ηδκ Αθιπζβηεκζζακή ηαονμθμνία (ηαζ υπζ ιυκμ) μζ Δαναίμζ ήηακ «κυιζιμζ ζηυπμζ» 
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          Αθνχ νη ζηαπξνθφξνη έκεηλαλ πεξίπνπ ηξεηο κέξεο έμσ απφ ηελ Μπεδηέ γηα 
λα κνηξάζνπλ ηα ιάθπξα, θηλήζεθαλ θαηά ηνπ επφκελνπ κεγάινπ ζηφρνπ πνπ 
ήηαλ ε πφιε Κανηαζζυκ (Carcassonne). Έθηαζαλ έμσ απφ ηα εληππσζηαθά 
ηείρε ηεο ηελ 1ε Απγνχζηνπ. Ζ πφιε ήηαλ αζθπθηηθά γεκάηε κε πξφζθπγεο απφ 
φια ηα ρσξηά θαη ηηο πφιεηο ηεο γχξσ πεξηνρήο, πνπ θαηέθπγαλ εθεί γηα λα 
γιηηψζνπλ απφ ηα ζπαζηά ηεο ζηξαηηάο ηνπ Βνξξά, θαζψο ηα ηείρε ηεο 
ζεσξνχληαλ απφξζεηα. Ζ πφιε ήηαλ ρηηζκέλε ζηελ θνξθή ελφο απφηνκνπ ιφθνπ 
θαη δελ ήηαλ εχθνιε ε πξφζβαζε, φκσο είρε έλα ζνβαξφ ηξσηφ ζεκείν: 
εμαξηηφηαλ απνιχησο γηα  ηελ ηξνθνδφηεζή ηεο ζε λεξφ απφ ην πνηάκη Χλη πνπ 
θπινχζε έμσ απφ ηα ηείρε. 
          Ο Αχγνπζηνο απηφο ήηαλ πνιχ δεζηφο κήλαο θαη ν ππεξβνιηθά απμεκέλνο 
πιεζπζκφο ηεο πφιεο ππέθεξε απφ ηελ έιιεηςε λεξνχ. Οη ζηαπξνθφξνη 
θαηάθεξαλ λα θαηαιάβνπλ δπν πξνάζηηα ηεο πφιεο θαη λα ηελ απνθφςνπλ απφ 
ηνλ εθνδηαζκνχ ηνπ λεξνχ. Οη πξφζθπγεο,  θάηνηθνη ησλ πξναζηίσλ απηψλ, 
πξνζηέζεθαλ ζηελ ήδε θνξησκέλε απφ αλζξψπνπο – θαη αλάγθεο – 
Καξθαζαζφλ. Μέζα ζηελ πφιε βξηζθφηαλ θαη ν λεαξφο ππνθφκεο Ραυκφλη-Ρνδέ 
Σξαλζαβέι, επηθεθαιήο ηεο άκπλάο ηεο.  
          Ο θαζνιηθφο βαζηιηάο ηεο Αξαγνλίαο Πέληξν, πνπ είρε απνθηήζεη 
ζπνπδαία θήκε κεηά ηηο λίθεο ηνπ επί ησλ Μαπξηηαλψλ ηεο Ηζπαλίαο, ήηαλ ηππηθά 
επηθπξίαξρνο ηεο Καξθαζζφλ, γακπξφο ηνπ θφκε ηεο Σνπινχδεο Ραυκφλδνπ θαη 
πξνζηάηεο ησλ Σξαλζαβέι. Γελ κπνξνχζε φκσο λα βνεζήζεη ηνλ Ραυκφλδν 
Σξαλζαβέι, γηαηί ζα εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ην πάπα Ηλλνθέληην. Ήξζε ινηπφλ 
ζηελ πφιε θαη πξνζπάζεζε λα κεζνιαβήζεη κεηαμχ ησλ ζηαπξνθφξσλ θαη ησλ 
πνιηνξθεκέλσλ. Ο ιεγάηνο Αξλψ-Ακσξχ ην κφλν πνπ ππνζρέζεθε ήηαλ λα 
επηηξέςεη ζηνλ ππνθφκε θαη ζε έληεθα αθφκα κέιε ηεο αθνινπζίαο ηνπ, λα 
θχγνπλ αζθαιείο. κσο φηαλ ν λεαξφο ππνθφκεο ήξζε ζην ζηξαηφπεδν ησλ 
ζηαπξνθφξσλ γηα λα επηθπξψζεη ηελ ζπλδηαιιαγή θαη λα ζπδεηήζεη ηνπο φξνπο 

ηεο παξάδνζεο, ζπλειήθζε σο αηρκάισηνο 
πνιέκνπ θαη θιείζηεθε ζηε θπιαθή, φπνπ 
πέζαλε ηξεηο κήλεο αξγφηεξα απφ 
δπζεληεξία – κηαο θαη  δελ επηβεβαηψζεθαλ 
πνηέ νη θήκεο φηη δειεηεξηάζηεθε. Ο 
Πέληξν δελ κπνξνχζε ζ‟ απηή ηε θάζε λα 
πξνζθέξεη ηίπνηε παξαπάλσ θαη έθπγε γηα 
ηελ Αξαγνλία 
 
  Οι κάτοικοι της Καρκασσόν (Καθαροί 
και Καθολικοί) εγκαταλείπουν την πόλη 
τους παίρνοντας μαζί τους «μόνο τις 
αμαρτίες τους» 
 

          ηηο 15 Απγνχζηνπ 1209 ε 
Καξθαζζφλ παξαδφζεθε ζηνπο ζηαπξνθφξνπο. Απηή ηε θνξά δελ ππήξρε ζθαγή 
φπσο ζηελ Μπεδηέ, απιψο φινη νη θάηνηθνί ηεο ππνρξεψζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ 
ηελ πφιε θξαηψληαο «κφλν ηηο ακαξηίεο ηνπο»! Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακηά 
ζθαγή νχηε εθηειέζεηο αηξεηηθψλ, αλ θαη ππήξραλ επηθαλείο Καζαξνί ζηελ 
Καξθαζζφλ. Ζ πφιε θαη ηα ππάξρνληά ηεο δηαλεκήζεθαλ σο ιάθπξα, αιιά 
επεηδή ν ηκφλ ληε Μνλθφξ έγηλε ππνθφκεο θαη επηθπξίαξρνο ηεο πφιεο, δελ 
θαηαζηξάθεθαλ νχηε ιεειαηήζεθαλ ζπίηηα ή δεκφζηα θηίξηα. Λίγν αξγφηεξα νη 
Καζνιηθνί θάηνηθνη  ηεο Καξθαζζφλ επέζηξεςαλ θαη μαλαπήξαλ ηηο πεξηνπζίεο 
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ηνπο. Ο ηκφλ, εθηφο ηεο Καξθαζζφλ, έγηλε θαη επηθπξίαξρνο ηεο Μπεδηέ θαη ηεο 
Αικπί. Οη αλψηεξνη απφ απηφλ επγελείο, φπσο ν δνχθαο ηεο Βνπξγνπλδίαο θαη νη 
θφκεηεο ηεο Νεβέξ θαη ηνπ αηλ Πνι, δελ δέρζεθαλ λα πάξνπλ άιινπο ηίηινπο θαη 
γαίεο θαη επέζηξεςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο. Άιισζηε ν δνχθαο ηεο Βνπξγνπλδίαο 
ήηαλ έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ηηηινχρνπο ηεο Δπξψπεο ηελ επνρή εθείλε θαη 
ε ελδπλάκσζή ηνπ ζα πξνζέθξνπε ζε αληηξξήζεηο ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο, ν 
νπνίνο έβιεπε ζην πξφζσπφ ηνπ έλαλ ηζρπξφ αληίπαιν. Δλψ ν ηκφλ ληε 
Μνλθφξ είρε απνδείμεη ηελ αθνζίσζή ηνπ ηφζν ζηνλ βαζηιηά ηνπ φζν θαη ζηελ 
θαζνιηθή Δθθιεζία, θαζψο θαη ηελ γελλαηφηεηά ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πνιηνξθίαο ηεο Καξθαζζφλ.  
 

  Σα ισχυρά τείχη της Καρκασσόν 
εντυπωσιάζουν ακόμα και σήμερα 
 

          Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλειέεηεο 
ζθαγήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Μπεδηέ θαη ηεο 
«επαγγεικαηηθήο» αληηκεηψπηζεο ηεο 
παξάδνζεο ηεο Καξθαζζφλ ήηαλ εκθαλήο. 
Απφ ην αλνξγάλσην πιηαηζηθνιφγεκα θαη ηηο 
ηπθιέο δνινθνλίεο  ζηελ πξψηε πεξίπησζε, 
νη ζηαπξνθφξνη έθζαζαλ – ζε δηάζηεκα 
κφιηο ελφο κελφο – ζηελ νξγαλσκέλε δήκεπζε ησλ αγαζψλ ησλ πνιηηψλ ηεο 
δεχηεξεο πφιεο θαη ζηελ πεηζαξρεκέλε  απνθπγή αθξνηήησλ. Απηφ απνδεηθλχεη 
φηη ε ζθαγή ηεο Μπεδηέ απνθαζίζηεθε θαη εθηειέζηεθε γηα ηνλ κνλαδηθφ ιφγν ηεο 

θαηαηξνκνθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 
ηεο Ομηηαλίαο. 
 

  Μάχη στα τείχη της Καρκασσόν 
 

          Μεηά ηελ θαηάιεςε ησλ δπν 
πφιεσλ, νη πεξηζζφηεξνη άξρνληεο 
ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ θαη θάζηξσλ, 
πξνζρψξεζαλ «νηθεηνζειψο» ζηελ 
ζηαπξνθνξία. Αιιά θαη νη 

πεξηζζφηεξνη επγελείο ηεο ζηαπξνθνξίαο γχξηζαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο καδί κε ην 
ζηξαηφ ηνπο, αθήλνληαο ηνλ ηκφλ κε ηξηαθφζηνπο ζηαπξνθφξνπο θαη ιίγνπο 
αθφκα κηζζνθφξνπο. Σα πξάγκαηα φκσο άξρηζαλ λα δπζθνιεχνπλ. Ο βαζηιηάο 
Πέληξν ηεο Αξαγφλαο αξλήζεθε λα απνδερζεί ηελ επηθπξηαξρία ηνπ ηκφλ επί 
ησλ εδαθψλ πνπ ήηαλ ππνηειή ζ‟ απηφλ. Άιινη επγελείο ηεο Ομηηαλίαο πνπ απφ 
θφβν είραλ δειψζεη ππνηαγή, ηψξα αξλήζεθαλ λα ππαθνχλ ζηηο δηαηαγέο ελφο 
αλίζρπξνπ βφξεηνπ ηππφηε, φπσο ν ηκφλ,  θαη ζε αξθεηέο πφιεηο μέζπαζαλ 
αληαξζίεο.  

          Ο ηκφλ έγξαςε ζην πάπα: «Οη άξρνληεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ 

ζηαπξνθνξία κε εγθαηέιεηςαλ, αθήλνληάο κε κόλν, θπθισκέλν από ερζξνύο ηνπ 

Ιεζνύ Υξηζηνύ θαη έρνπλ θαηαιάβεη ηα γύξσ βνπλά θαη ηνπο ιόθνπο. Γελ κπνξώ λα 

θπβεξλήζσ πιένλ ρσξίο ηελ βνήζεηα ηελ δηθή ζαο θαη ησλ πηζηώλ. Η ρώξα έρεη 

πέζεη ζε θαηάζηαζε έλδεηαο, ιόγσ ησλ θαηαζηξνθώλ ηνπ πνιέκνπ. Οη αηξεηηθνί 

εηηήζεθαλ θαη εγθαηέιεηςαλ θάπνηα από ηα θάζηξα ηνπο, αιιά θξαηάλε άιια 

δπλαηόηεξα κε ηελ πξόζεζε λα ηα ππεξαζπηζηνύλ. Πξέπεη λα πιεξώζσ ηνπο 
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ζηξαηηώηεο πνπ κνπ απέκεηλαλ, αιιά γηα λα ηνπο θξαηήζσ πξέπεη λα ηνπο πιεξώζσ 

κε δηπιάζηνπο κηζζνύο». 

          ην ηέινο ηνπ 1209 ν ηκφλ ληε Μνλθφξ επηηέζεθε ζηελ Λαζημφν-
Καιπανέ (Lastours-Cabaret) ηελ νπνία ππνζηήξηδε ν Ομηηαλφο ηππφηεο Πηέξ-
Ρνδέ ληε Κακπαξέ (Pierre Roger de Cabaret), ππνηειήο ηνπ λεθξνχ πιένλ 
ππνθφκε Ρευκφλη-Ρνδέ Σξαλζαβέι. Ζ Κακπαξέ ήηαλ ν ιφθνο πνπ είρε ην 
θάζηξν ηνπ ν ηππφηεο Πηέξ-Ρνδέ ληε Κακπαξέ θαη ε Λαζηνχξ ήηαλ ν θχξηνο 
νηθηζκφο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. ιε ε πεξηνρή ήηαλ έλα ζχζηεκα ηεζζάξσλ 
ηζρπξψλ θάζηξσλ πνπ ήηαλ πνιχ δχζθνια πξνζβάζηκα. Ο Πηέξ–Ρνδέ 
θηινμελνχζε ζηελ Λαζηνχξ αξθεηνχο Καζαξνχο πνπ είραλ δηαθχγεη γηα λα 
ζσζνχλ απφ ηελ Καξθαζζφλ θαη αιινχ. Ζ επίζεζε ηνπ ηκφλ φρη κφλν απέηπρε, 

αιιά ν ηκφλ έραζε θαη ηνλ ππαζπηζηή ηνπ, πνπ 
ζπλειήθζε αηρκάισηνο απφ ην ζηξαηφ ηνπ ηππφηε Πηέξ 
– Ρνδέ . 
 
  Οι σταυροφόροι είχαν υποχρέωση να υπηρετήσουν 
μόνο σαράντα μέρες. Αυτό συνέβαλε στην συνεχή 
κατάταξή τους και την ενίσχυση των μόνιμων 
μισθοφόρων του ιμόν ντε Μονφόρ 

 
          Σελ άλνημε ηνπ 1210 έθηαζε ζηελ Καξθαζζφλ ε 
Αιίθε ληε Μνλθφξ (ζχδπγνο ηνπ ηκφλ) θέξλνληαο καδί 
ηεο θαη εληζρχζεηο ζε άληξεο θαη εθφδηα. Γελ ήηαλ 
πνιιά, αιιά ήηαλ ηθαλά λα αληηζηξέςνπλ ην θιίκα. Δλ 
ησ κεηαμχ ν παπηθφο ιεγάηνο Αξλψ-Ακσξχ είρε εθιεγεί 
αξρηεπίζθνπνο ηεο Ναξβφλλεο (ε πφιε είρε παξαδνζεί 
«απηνβνχισο» κεηά ηελ ζθαγή ζηελ Μπεδηέ), απφ ην 
ιηκάλη ηεο νπνίαο έθζαλαλ εθφδηα θαη θαηλνχξηνη, 
δηςαζκέλνη γηα πιηάηζηθν θαη αίκα ηπρνδηψρηεο, απ‟ φια 
ζρεδφλ ηα κέξε ηεο Δπξψπεο, κε ηελ ειπίδα ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ιεειαζία ησλ θαηαθηεκέλσλ 
πφιεσλ  θαη – απηφ κελ ην μερλάκε – ηεο άθεζεο φισλ 
ησλ ακαξηηψλ ηνπο. 
          Σν Μάξηην, Ο ηκφλ ληε Μνλθφξ πνιηφξθεζε  θαη 
θαηέιαβε κέζα ζε ηξεηο κέξεο ηελ πφιε Μπναι (Bram). 
Αθνχ θξέκαζε έλαλ πξψελ ππνηαθηηθφ ηνπ, ηνλ νπνίν 
θαηεγφξεζε γηα πξνδνζία, δηάιεμε 100 ζηξαηηψηεο ηεο 
θξνπξάο ηεο πφιεο ηνπο νπνίνπο αθξσηεξίαζε32 θαη 

ηνπο έζηεηιε ζηελ Λαζηνχξ γηα λα ηξνκνθξαηήζεη ηνλ Πηέξ-Ρνδέ  ληε Κακπαξέ. Ο 
αθξσηεξηαζκφο ησλ αηρκαιψησλ δελ ήηαλ θάηη αζπλήζηζην ζηνλ Μεζαίσλα. Ο 
βαζηιηάο ηεο Αγγιίαο Ρηράξδνο (ν Λενληφθαξδνο) θαη ν βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο 
Φίιηππνο Αχγνπζηνο είραλ αθξσηεξηάζεη ρηιηάδεο αηρκαιψηνπο ζηηο 
ζηαπξνθνξίεο πνπ κεηείραλ. 

                                                 
32

  ε υθμοξ έαβαθε ηα ιάηζα, έημρε ηδ ιφηδ, ηα αοηζά ηαζ ημ πάκς πείθμξ. Μυκμ ζε έκακ άθδζε ημ έκα 

ιάηζ βζα κα ιπμνέζεζ κα ημοξ μδδβήζεζ ζηδκ Λαζημφν. Αοηή δ θνζηηή πνάλδ είκαζ πανυιμζα ι‟ εηείκδ ημο 

αοημηνάημνα ημο Βογακηίμο Βαζζθείμο Β΄ (ημο Βμοθβανμηηυκμο), μ μπμίμξ ιεηά ηδ κίηδ ημο Κθεζδί ημ 

1014, ζοκέθααε 14.000 Βμφθβανμοξ αζπιαθχημοξ. Σμοξ πχνζζε ακά εηαηυ, ηφθθςζε ημοξ 99 ηαζ απυ ηα 

δομ ιάηζα ηαζ άθδζε ζε ηάεε εηαημκηάδα έκα ιυκμ  ιε έκα ιάηζ, βζα κα ημοξ μδδβήζεζ ζημκ ηζάνμ ημοξ ημκ 

αιμοήθ. Ο ηεθεοηαίμξ υηακ ακηίηνζζε ημ εθζαενυ αοηυ εέαια λερφπδζε. 
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          Ο επφκελνο ζηφρνο ησλ ζηαπξνθφξσλ ήηαλ ε πφιε Μζκένα (Minerve) 
πνπ βξηζθφηαλ κεηαμχ ηεο Μπξακ θαη ηεο Καξθαζζφλ. Ζ θαιά νρπξσκέλε πφιε 
άληεμε ηελ πνιηνξθία επηά εβδνκάδσλ, αιιά φηαλ θαηαζηξάθεθε απφ 
βνκβαξδηζκφ ην κνλαδηθφ πεγάδη ηεο, αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη ζπλζεθνιφγεζε 
απφ έιιεηςε λεξνχ. Οη πνιηνξθεκέλνη δήηεζαλ λα θχγνπλ φινη άζηθηνη, φπσο 
έγηλε θαη ζηελ Καξθαζζφλ. Ο ηκφλ θάλεθε δηαιιαθηηθφο, αιιά ν ιεγάηνο Αξλψ-
Ακσξχ ήηαλ ακεηάπεηζηνο θαη επέκελε φηη νη εγέηεο ησλ Καζαξψλ έπξεπε λα 
ηηκσξεζνχλ.  
          Σειηθά ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1210, απνθαζίζηεθε λα επηηξέςνπλ ζηε θξνπξά, 
ζηνπο Καζνιηθνχο θαη ζηνπο απινχο νπαδνχο ησλ Καζαξψλ λα θχγνπλ, ρσξίο 
λα ελνριεζνχλ, αιιά νη «Σέιεηνη (Perfecti)» Καζαξνί ζα έπξεπε λα δείμνπλ 
έκπξαθηε κεηάλνηα. Μφλν ηξεηο γπλαίθεο 
δέρζεθαλ λα απνθεξχμνπλ ηελ πίζηε ηνπο θαη 
έηζη άλαςε κηα ηεξάζηηα θσηηά ζηελ νπνία 
νδεγήζεθαλ 150 θαη πάλσ αηξεηηθνί, γπλαίθεο θαη 
άλδξεο. Πνιινί απφ απηνχο ξίρζεθαλ ζηηο 
θιφγεο ςέιλνληαο χκλνπο θαη θαίλνληαλ κάιινλ 
επηπρείο πνπ ζα απαιιάζζνληαλ επηηέινπο  απφ 
ην ακαξησιφ ζαξθίν ηνπο. Ήηαλ ε πξψηε ππξά 
ηεο ηαπξνθνξίαο, πνπ ζηήζεθε γηα καδηθή 
εθηέιεζε αηξεηηθψλ.   
 
   Η πρώτη πυρά για μαζική εκτέλεση 
αιρετικών στήθηκε στην Μινέρβ 

 

          Μεηά ηελ πηψζε ηεο Μηλέξβ, ήξζε ε ζεηξά 
ηεο Σενι (Termes), πνπ απνδείρζεθε κηα απφ 
ηηο πην δχζθνιεο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ζηαπξνθνξίαο. Ζ πνιηνξθία άξρηζε 
ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ θαη ηα παλίζρπξα ηείρε ηεο πφιεο πνπ ήηαλ ρηηζκέλε ζε 
έλα απφθξεκλν χςσκα, θξάηεζαλ σο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, φηαλ νη 

ππεξαζπηζηέο δελ άληεμαλ ηελ έιιεηςε λεξνχ θαη 
παξαδφζεθαλ. Ο άξρνληαο ηεο πφιεο Ραυκφλδνο, έλαο 
αθνζησκέλνο Καζαξφο, ζάθηεθε ζην έδαθνο σο ην 
ιαηκφ θαη αθέζεθε εθεί λα πεζάλεη ή θαηά άιιε εθδνρή 
κεηαθέξζεθε ζηελ Καξθαζζφλ φπνπ θπιαθίζηεθε θαη 
πέζαλε κέζα ζηελ θπιαθή. 
 
 Ο παπικός λεγάτος Αρνώ Αμωρύ με το λευκό ράσο 
του Κιστερκιανού μοναχού 
 

         Σν 1211 βξήθε ηνλ ηκφλ ληε Μνλθφξη, 
ηζρπξφηεξν παξά πνηέ ζηελ πεξηνρή ηεο Ομηηαλίαο πνπ 
είρε θαηαιάβεη κε ην ζπαζί ησλ ζηαπξνθφξσλ. κσο 
ππήξρε αθφκα πνιχο δξφκνο λα δηαλπζεί σο ηελ ηειηθή 

ήηηα ησλ αηξεηηθψλ. Ο παπηθφο ιεγάηνο Αξλψ-Ακσξχ θαη νη άιινη θαζνιηθνί 
επίζθνπνη ήηαλ ακεηάπεηζηνη ζηελ νινθιεξσηηθή εμφλησζε ησλ Καζαξψλ θαη 
έπλεαλ κέλεα θαηά ηνπ θφκε ηεο Σνπινχδεο Ραυκφλδνπ η‟, νπνίνο παξά ηηο 
ππνζρέζεηο θαη ηνπο φξθνπο ηνπ, δελ έθαλε θακηά πξνζπάζεηα λα δηψμεη ηνπο 
Καζαξνχο ηεο θνκεηείαο ηνπ. ην παξειζφλ ηνλ είραλ θαηεγνξήζεη γηα εζηθή 
απηνπξγία ζηε δνινθνλία ηνπ ιεγάηνπ Πηέξ ληε Καζηειλψ, αιιά απηφ δελ είρε 
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απνδεηρζεί. Δπίζεο ν θφκεο είρε θαηεγνξεζεί σο αηξεηηθφο, αιιά νχηε θαη απηφ 
δελ ήηαλ απνδεδεηγκέλν. Ο Ραυκφλδνο εμαθνινπζνχζε λα είλαη ν ηζρπξφηεξνο 
άξρνληαο ηεο Ομηηαλίαο θαη είρε ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ κεγάιν ηκήκα ηεο. Ήηαλ 
θπζηθφ ινηπφλ λα ζέιεη λα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε φινπο ηνπο ζπκπαηξηψηεο θαη 
θίινπο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο.  
          Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1211 ν Αξλψ-Ακσξχ έζηεηιε κηα επηζηνιή ζηνλ 
Ραυκφλδν, κε ηελ νπνία θαηεγνξνχζε αξθεηνχο επηθαλείο θαηνίθνπο ηεο 
Σνπινχδεο σο αηξεηηθνχο.  Δπίζεο δεηνχζε απφ ηνλ θφκε λα επηηξέςεη ζηνλ 
ζηξαηφ ησλ ζηαπξνθφξσλ λα εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ γηα λα ζπιιεθζνχλ νη  
αηξεηηθνί. Καη αθφκα ηνπ δεηνχζε λα δεζκεπηεί φηη ζα ιάβεη κέξνο ζε κειινληηθή 
ζηαπξνθνξία ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο. Με άιια 
ιφγηα ηνπ δεηνχζε λα αθήζεη ηνπο ζηαπξνθφξνπο 
λα θάλνπλ ηε δνπιεηά πνπ απηφο δελ ήηαλ 
πξφζπκνο, ή δελ ήζειε ή δελ κπνξνχζε λα θάλεη 
κφλνο ηνπ. Ο Ραυκφλδνο αξλήζεθε λα δερζεί 
ηέηνηνπο εμεπηειηζηηθνχο θαη ηαπεηλσηηθνχο φξνπο 
θαη λα πάξεη κέηξα ελαληίνλ ησλ αηξεηηθψλ 
ππεθφσλ ηνπ θαη απέξξηςε φιεο ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ Αξλψ-Ακσξχ.  
 

 ταυροφόροι πολιορκούν ακόμη ένα κάστρο 
των Καθαρών 
 

          ε αληαπάληεζε ν παπηθφο ιεγάηνο ηνλ 
αθφξηζε αθφκα κηα θνξά. Ο πάπαο Ηλλνθέληηνο 
επηθχξσζε ακέζσο ηνλ αθνξηζκφ θαη δηέηαμε ηνλ ιεγάην θαη ηνπο ζηαπξνθφξνπο 
λα θαηαιάβνπλ ηα εδάθε ηνπ Ραυκφλδνπ. Ο βαζηιηάο ηεο Αξαγνλίαο Πέληξν 
βξηζθφηαλ εθεί φηαλ ν παπηθφο ιεγάηνο έζηεηιε ηελ επηζηνιή-ηειεζίγξαθν ζην 
θφκε ηεο Σνπινχδεο θαη εμνξγίζηεθε κε ην ηηακφ χθνο ηεο. Δλζάξξπλε ηνλ 
ηειεπηαίν λα νξγαλψζεη ζπκκαρία κε ηνπο γεηηνληθνχο άξρνληεο, πνπ θη απηνί 
θηλδχλεπαλ απφ ηελ απεηιή ησλ ζηαπξνθφξσλ ηνπ ηκφλ ληε Μνλθφξ θαη ηνπ 
παπηθνχ ιεγάηνπ.  Αιιά φπσο είδακε θαη ζε πξνεγνχκελεο ζειίδεο, νη ηνπηθνί 

άξρνληεο ηεο Ομηηαλίαο, θάζε άιιν 
παξά ελσκέλνη ήηαλ θαη δελ κπφξεζαλ 
πνηέ λα ζπλελλνεζνχλ θαη λα 
απνθηήζνπλ θνηλή πνιηηηθή ζηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ εηζβνιέσλ. 
   
την Λαβώρ εκτελέστηκαν στην 
πυρά πάνω από 300 Καθαροί 
 

          Ο Πέληξν πξνζπάζεζε λα 
ζπκθηιηψζεη ηηο δπν αληίπαιεο 
παξαηάμεηο. Μάιηζηα πάληξεςε ηελ 
αδειθή ηνπ κε ην γην ηνπ Ραυκφλδνπ 

θαη ηνλ γην ηνπ κε ηελ θφξε ηνπ ηκφλ. Ο ηειεπηαίνο ίζσο, δελ είρε πνιιέο 
αληηξξήζεηο γηα λα ζπκθσλεζεί αλαθσρή, αιιά πξνζέθξνπε ζηελ πεηζκαηηθή 
άξλεζε ηνπ Αξλψ-Ακσξχ θαη ησλ άιισλ θαζνιηθψλ ηεξσκέλσλ. Σελ άλνημε ηνπ 
1211, ήξζαλ ζεκαληηθέο εληζρχζεηο απφ ηνλ Βνξξά θαη ν ηκφλ ληε Μνλθφξ 
άξρηζε μαλά ηηο ερζξνπξαμίεο, ζε πφιεηο θνληά ζηελ Σνπινχδε. Ζ Μπμοζάν 
(Bouchard) έπεζε ακέζσο ρσξίο λα αληηζηαζεί, αιιά ε Λααχν (Lavaur), πφιε 
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κε κεγάιε θνηλφηεηα Καζαξψλ θαη πνιχ θνληά ζηελ Σνπινχδε, αληηζηάζεθε 
πεηζκαηηθά. Κχξηνο ηεο Λαβψξ ήηαλ ν ππνθφκεο Διενφ κηε Μμκηνεάθ (Aimery 
de Montréal), ν νπνίνο είρε δειψζεη δπν θνξέο ππνηαγή ζηνλ ηκφλ θαη ηνλ 
πξφδσζε θαη ηηο δπν. ηαλ ηειηθά ε πφιε έπεζε ηνλ Μάην ηνπ 1211, νη 
ζηαπξνθφξνη απαγρφληζαλ ηνλ Δκεξχ θαη εθηέιεζαλ αθφκα νγδφληα ηππφηεο ηνπ.  
          Ζ εθδηθεηηθή καλία ησλ ζηαπξνθφξσλ θαη ηνπ παπηθνχ ιεγάηνπ δελ 
ζηακάηεζε εδψ. πλέιαβαλ ηελ αδειθή ηνπ Δκεξχ θαη αξρφληηζζα ηνπ  θάζηξνπ 
Γηξάιδα ληε Λσξάθ (Giralda de Laurac), γλσζηή αηξεηηθή Καζαξή, αιιά θαη γηα 
ηηο θηιαλζξσπηθέο ηεο πξάμεηο, ηελ έξημαλ ζε έλα πεγάδη θαη ηελ ιηζνβφιεζαλ. 
Αθνινχζεζε κπξνζηά ζε κηα γηγάληηα ππξά ε καδηθή εμφλησζε 300-400 
Καζαξψλ Perfecti ρσξίο λα 
μερσξίδνπλ ειηθία ή θχιν. Ήηαλ κηα 
απφ ηηο κεγαιχηεξεο καδηθέο 
εθηειέζεηο ηεο ζηαπξνθνξίαο. 
 

 Οι σταυροφόροι ρίχνουν στο 
πηγάδι την αρχόντισσα της 
Λαβώρ, Γιράλδα ντε Λωράκ και 
την λιθοβολούν μέχρι θανάτου  
 

          Ζ ζθαγή ηεο Λαβψξ είρε ηα 
αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Πνιιέο 
πφιεηο θαη θάζηξα ηεο πεξηνρήο ηεο Σνπινχδεο δήισζαλ ππνηαγή ζηνλ ηκφλ. 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο απηήο είρε πιένλ πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ησλ 
ζηαπξνθφξσλ. Ο ηκφλ πίζηεςε πσο είρε έξζεη ε ψξα ηεο πνιηνξθίαο θαη 
θαηάθηεζεο ηεο Σμοθμφγδξ, αιιά ε πφιε απηή δελ νχηε ε Μπεδηέ νχηε ε 
Καξθαζζφλ. Ήηαλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Ομηηαλίαο, θαιά νρπξσκέλε, 

κε αξθεηνχο πνιεκηζηέο ηππφηεο, ζηξαηφ, νπιηζκφ θαη 
εθφδηα. Ζ πνιηνξθία δελ ζα ηεο ζηεξνχζε ηνλ λεξφ, αθνχ ν 
πνηακφο Γαξνχλαο (Garonne) δηέζρηδε ηελ πφιε.  
 

      Καθαροί οδηγούνται στην πυρά 
 

          Ζ κφλε ειπίδα ησλ πνιηνξθεηψλ ήηαλ λα ηνπο 
ζπλδξάκνπλ νη Καζνιηθνί ηεο  Σνπινχδεο, αιιά αθφκα κηα 
θνξά απνδείρζεθε φηη νη θάηνηθνη ηεο Ομηηαλίαο ήηαλ  
ελσκέλνη αλεμάξηεηα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο 
πεπνηζήζεηο. Γελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα απνδερζνχλ σο 
άξρνληά ηνπο ηνλ ηκφλ ληε Μνλθφξ νχηε έλα απηαξρηθφ 
επίζθνπν πνπ ζα ηνπο επέβαιε ην Βαηηθαλφ, γηα ηνλ κφλν 
ιφγν, φηη θάπνηνη απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο ήηαλ Καζαξνί.  

ηαλ νη εθπξφζσπνη ησλ ζηαπξνθφξσλ απείιεζαλ ηνπο πνιίηεο ηεο Σνπινχδεο 
κε επίζεζε, αλ δελ αξλνχληαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην δνχθα, απηνί απάληεζαλ 
φηη σο έληηκνη άλζξσπνη δελ ζα πξφδηλαλ ηνλ άξρνληα ηεο πφιεο ηνπο. 
          Ο ηκφλ θαηάιαβε φηη ν δνχθαο ηεο Σνπινχδεο είρε απνθαζίζεη λα 
πνιεκήζεη ζθιεξά γηα ηελ πφιε ηνπ. Δίρε ήδε πιεξνθνξίεο φηη ν δνχθαο ηεο 
Σνπινχδεο ήξζε ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο άξρνληεο ησλ πφιεσλ ηεο δπηηθήο 
Ομηηαλίαο, νη νπνίνη επηηέινπο θαηάιαβαλ φηη κφλν ελσκέλνη ζα κπνξνχζαλ λα 
αληηκεησπίζνπλ ηνπ ζηδεξφθξαρηνπο ζηαπξνθφξνπο. Αλ απηνί έζηειλαλ ην 
ζηξαηφ ηνπο θαηά ηνπ ηκφλ, απηφο ζα βξηζθφηαλ εγθισβηζκέλνο κεηαμχ ησλ 



 52 

ηεηρψλ ηεο Σνπινχδεο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπ Ραυκφλδνπ. Έηζη ινηπφλ κεηά απφ 
δπν εβδνκάδεο, απνθάζηζε λα ιχζεη ηελ πνιηνξθία. 
          Σνπο επφκελνπο κήλεο ηνπ 1211, αξθεηνί απφ ηνπο λφηηνπο άξρνληεο 
ζπγθέληξσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε απηέο ηνπ δνχθα ηεο Σνπινχδεο. Οη θφκεηεο 
ηεο Φνπά (Foix)  θαη ηεο Κνκκίλδ (Comminges), ν ππνθφκεο ηεο Μπεάξλ 
(Bearn), o ζελεζάινο ηεο Αθνπτηαλίαο (γηα ινγαξηαζκφ ηνπ βαζηιηά ηεο Αγγιίαο 
Ηςάκκδ ημο Αηηήιμκμξ - αδειθνχ ηνπ Ρηράξδνπ ηνπ Λενληφθαξδνπ) θαη άιινη 
κηθξφηεξνη βαξφλνη, ππνηειείο ηνπ Ραυκφλδνπ, ηνπ Άγγινπ Ησάλλε θαη ηνπ 
βαζηιηά ηεο Αξαγνλίαο Πέληξν.  
          Ο Ησάλλεο αληηπαζνχζε ηνλ πάπα Ηλλνθέληην (ππήξρε παξάδνζε 
ερζξφηεηαο κεηαμχ ησλ βαζηιέσλ ηεο Αγγιίαο θαη ηνπ Βαηηθαλνχ, γηα ηελ 
πξσηνθαζεδξία ζηε ρψξα ηνπο33) θαη ν Πέληξν θνβφηαλ ηελ απμαλφκελε δχλακε 
ηνπ ηκφλ ληε Μνλθφξ, πνπ απεηινχζε ηελ επηθπξηαξρία ηνπ ζε  αξθεηέο απφ ηηο 
πφιεηο ηεο Ομηηαλίαο. Καη νη δπν βαζηιείο ελζάξξπλαλ ηνπο ππνηαθηηθνχο ηνπο λα 

ελσζνχλ κε ην ζηξαηφ ησλ λνηίσλ. ηνλ ζηξαηφ απηφλ 
πξνζηέζεθαλ θαη αξθεηνί κηζζνθφξνη. Οη ηειεπηαίνη απηνί 
πξνέξρνληαλ απφ ηνλ Νφην θαη ήηαλ πνιχ πην αμηφπηζηνη 
απφ ηνπο κηζζνθφξνπο ηνπ ηκφλ, πνπ ήηαλ άηαθηνη, 
απείζαξρνη θαη φρη ζπάληα ιηπνηαθηνχζαλ γηα λα 
ιεειαηήζνπλ ηα ζπίηηα θαη ηα ρσξηά ησλ λνηίσλ. 
 
 Ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιωάννης ο Ακτήμων, ήρθε σε 
σύγκρουση με τον πάπα Ιννοκέντιο, ο οποίος τον 
αφόρισε 

 

          ια απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζηξέςνπλ ηελ πνξεία 
ησλ ερζξνπξαμηψλ πξνο ην κέξνο ηνπο. κσο νη επγελείο 
ηνπ Νφηνπ δελ κπφξεζαλ λα ζπληνληζηνχλ θαη θαζ‟ έλαο 
ελεξγνχζε θαηά ην ζπκθέξνλ ηνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν 
κεηνλέθηεκά ηνπο ήηαλ ε έιιεηςε εληαίαο θαη ηθαλήο 
ζηξαηησηηθήο εγεζίαο. Αληίζεηα ν ηκφλ, παξά ηηο κηθξέο 
ήηηεο πνπ ππέζηε ζηελ αξρή, είρε ήδε απνδεηρζεί ηθαλφο 
θαη απνθαζηζηηθφο πνιέκαξρνο θαη θαλείο δελ 

ακθηζβεηνχζε ηηο απνθάζεηο ηνπ. 
         Έηζη ηελ άλνημε ηνπ 1212, φηαλ έθηαζαλ λέεο δπλάκεηο ζηαπξνθφξσλ αιιά 
θαη πνιιψλ αηάθησλ απφ ηνλ Βνξξά, ν ηκφλ άξρηζε ηηο ερζξνπξαμίεο ζε πφιεηο 
θαη ρσξηά, γχξσ απφ ηελ Σνπινχδε. Σψξα είρε ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ φιεο ηηο 
πφιεηο θιεηδηά βφξεηα, αλαηνιηθά θαη λφηηα ηεο Σνπινχδεο. Θα κπνξνχζε ίζσο λα 
θιείζεη θαη ηηο δπηηθέο πξνζβάζεηο, αιιά νη πεξηνρέο απηέο ήηαλ ππνηειείο ζηνλ 

                                                 
33

  Ο ααζζθζάξ Ησάλλεο ηδξ Αββθίαξ ήνεε ζε ζφβηνμοζδ ιε ηδκ Καεμθζηή Δηηθδζία υηακ δήιεοζε ιεβάθμ 

ιένμξ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ πενζμοζίαξ ζηδκ Αββθία. Ο πάπαξ Ηκκμηέκηζμξ Γ‟ ημκ αθυνζζε. 

- Λίβα πνυκζα πνζκ, ημ 1170 μ ανπζεπίζημπμξ ημο Κακηένιπζμονο Τφκαο Μπέθεη (Thomas Becket), 

δμθμθμκήεδηε απυ ακενχπμοξ ημο ααζζθζά ηδξ Αββθίαξ Δννίημο Β‟, βζαηί εεςνμφζε ακχηενδ ηδκ ελμοζία 

ημο πάπα απυ αοηήκ ηςκ ημζιζηχκ δβειυκςκ. 

- Δίκαζ βκςζηή αηυια ιζα ζφβηνμοζδ ημζιζηήξ ελμοζίαξ ηδξ Αββθίαξ ηαζ Βαηζηακμφ. Σμ 1535 μ κμιζηυξ, 

πμθζηζηυξ, ζοββναθέαξ ηαζ θζθυζμθμξ Τφκαο Μνξ (Thomas More) εηηεθέζηδηε ιε απμηεθαθζζιυ βζαηί 

ανκήεδηε κα απμδεπεεί ηα πνςηεία ημο ααζζθζά Ρζπάνδμο Ζ‟ ζηδκ Δηηθδζία ηδξ Αββθίαξ. Ήηακ ημ 

έκαοζια βζα ηδκ ίδνοζδ ηδξ  ακελάνηδηδξ Αββθζηακζηήξ Δηηθδζίαξ. 
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βαζηιηά ηεο Αγγιίαο θαη ν ηκφλ ήηαλ πνιχ πξνζερηηθφο θαη δελ ήζειε λα εξεζίζεη 
ηνλ Ησάλλε. 
          Γχξσ ζην Πάζρα ηνπ 1212, κηα λέα ηδηφκνξθε ζηαπξνθνξία μεθίλεζε, 
ρσξίο λα μέξεη θαλείο απφ πνχ. Ήηαλ ε ιεγφκελε ηαονμθμνία ηςκ Παζδζχκ. 
Οχηε ε Δθθιεζία νχηε θαλείο θνζκηθφο εγεκφλαο είρε δεηήζεη ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Λέγεηαη φηη έγηλαλ δπν παξφκνηα θηλήκαηα ζηε Γαιιία θαη 
ηελ Γεξκαλία, κε πξσηαγσληζηέο λεαξνχο πνπ είδαλ φξακα κε ηνλ Ηεζνχ λα ηνπο 
θαιεί λα εγεζνχλ ζηαπξνθνξίαο κε παηδηά, γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
Ηεξνπζαιήκ.  
          ηελ πξψηε πεξίπησζε, έλαο λεαξφο Γεξκαλφο βνζθφο, ν Νζηυθαξ, 
ηέζεθε επηθεθαιήο κηα ζηξαηηάο λεαξψλ, πνπ πέξαζαλ ηηο Άιπεηο θαη έθηαζαλ 
ζηε Γέλνβα. Δθεί κάηαηα πεξίκελαλ λα αλνίμνπλ ηα λεξά (φπσο ηνπο είρε 
ππνζρεζεί ν Νηθφιαο) θαη λα θαλεί δξφκνο πνπ ζα ηνπο βνεζνχζε λα κεηαβνχλ 
νδηθψο ζηελ Παιαηζηίλε. Κάκπνζνη γχξηζαλ πίζσ, 
θαη θάπνηνη άιινη πήγαλ κέρξη ηε Μαζζαιία, φπνπ 
πηζαλφηαηα πνπιήζεθαλ σο δνχινη ζηα 
ζθιαβνπάδαξα ηεο επνρήο.  
 
    Η ταυροφορία των Παιδιών, έργο του 
Gustave Doré 

 
          ηελ δεχηεξε έλα άιινο βνζθφο, Γάιινο 
απηή ηε θνξά  ν ηέθακμξ, ηζρπξίζηεθε φηη 
κεηέθεξε έλα γξάκκα ηνπ Ηεζνχ πξνο ηνλ βαζηιηά 
ηεο Γαιιίαο. Καηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη έλα 
πιήζνο 20.000 λεαξψλ αγνξηψλ, έμη σο 
δεθαηεζζάξσλ ρξνλψλ, πνπ μεθίλεζαλ λα 
δηψμνπλ ηνπο άπηζηνπο απφ ηα άγηα ρψκαηα ηεο 
Παιαηζηίλεο.  Ο ηκφλ ληε Μνλθφξ έθπιεθηνο είδε ρηιηάδεο απφ απηά ηα παηδηά 
ξαθέλδπηα θαη πεηλαζκέλα λα γπξεχνπλ ηξφπν λα θηάζνπλ ζηε Μαζζαιία. Ο 
ηκφλ πξνζπάζεζε λα ηα δηεπθνιχλεη λα θηάζνπλ εθεί, αιιά πνιιά απφ απηά δελ 
έθηαζαλ νχηε εθεί, άιια θαθνπνηήζεθαλ, δνινθνλήζεθαλ ή απήρζεθαλ ζην 
κεγάιν απηφ ιηκάλη θαη ηα ππφινηπα επηβηβάζηεθαλ ζε πινία γηα ηελ Παιαηζηίλε. 
κσο – πηζαλφηαηα -νη πινηνθηήηεο ηνπο νδήγεζαλ ζηα ζθιαβνπάδαξα, απ‟ 

φπνπ ειάρηζηνη μαλαγχξηζαλ πίζσ. 
 
    Φριστιανοί και Μαυριτανοί 
αλληλοσφάζονται στην Ισπανία 

 
          Ο ρξφλνο θπινχζε θαη νη δπν 
θχξηεο δπλάκεηο, νη ζηαπξνθφξνη ηνπ 
ηκφλ ληε Μνλθφξ θαη νη Νφηηνη ηνπ 
δνχθα ηεο Σνπινχδεο θξαηνχζαλ ηηο 
ζέζεηο ηνπ κε αςηκαρίεο θαη απψιεηεο ή 
αλαθαηαιήςεηο ρσξηψλ θαη θάζηξσλ. 
Δλ ησλ κεηαμχ κηα λέα ζηαπξνθνξία 
θαηά ησλ Μαπξηηαλψλ ηεο Ηζπαλίαο 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε θαη πνιινί Γάιινη ηππφηεο θαη ζηαπξνθφξνη ηνπ Βνξξά 
θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν. Ο πάπαο έδσζε κεγαιχηεξε 
ζεκαζία ζηνλ πφιεκν απηφλ, παξά ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηνπ δνχθα ηεο 
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Σνπινχδεο. Αθφκα θαη ν ιεγάηνο Αξλψ Ακσξχ, ηψξα θαη αξρηεπίζθνπνο ηεο 
Ναξβφλλεο, έδσζε εληνιή ζε πνιινχο ηππφηεο λα θαηεπζπλζνχλ ζηελ Ηζπαλία. 
          Σνλ Ηνχιην ηνπ 1212 ν βαζηιηάο ηεο Αξαγνλίαο Πέληξν Β‟ πέηπρε ζπνπδαία 
λίθε κε ηελ ζπληξηβή θαη ηελ νινθιεξσηηθή ζθαγή ησλ Ηζπαλψλ Μνπζνπικάλσλ 
ζηελ κάρε ηεο Λαο Νάβαο ληε Σνιφδα (Las Navas de Tolosa). ην ζηξαηφ ησλ 
ληθεηψλ ήηαλ επίζεο κνλάδεο απφ Γάιινπο ζηαπξνθφξνπο θαη Ηζπαλνχο απφ ηελ  
Ναβάξξα, ηελ Καζηίιε θαη ηελ Αξαγνλία. Σν γφεηξν ηνπ Πέληξν κεηά απφ απηή 
ηε λίθε ήηαλ ςειφ θαη ν πάπαο ηνλ ζεσξνχζε ζηπινβάηε ηεο Δθθιεζίαο. Ο 
πάπαο πίζηεςε φηη κεηά απφ απηή ηε ζχγθξνπζε, νη Μαπξηηαλνί ζα 
επαλέξρνληαλ γηα εθδίθεζε, έρνληαο καδί ηνπο θαη εληζρχζεηο απφ ηελ Αθξηθή. 
Αθφκα ζθεθηφηαλ φηη ζα έπξεπε λα μεθηλήζεη 
λέα ζηαπξνθνξία ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο θαηά 
ησλ Αξάβσλ. Ίζσο αθφκα ζθεθηφηαλ φηη ε 
Αικπηγθελζηαλή ζηαπξνθνξία είρε θαηά 
κεγάιν κέξνο επηηειέζεη ην ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν μεθίλεζε. 
 
  Ο βασιλιάς της Αραγονίας Πέντρο Β’ και 
η γυναίκα του Μαρία  
 

          Σνλ επηέκβξην ηνπ 1213 ν βαζηιηάο 
ηεο Αξαγνλίαο Πέληξν εγήζεθε κηαο 
ζηξαηηάο θαη ελψζεθε κε ηνπο ζηξαηνχο ηνπ δνχθα ηεο Σνπινχδεο, ηνπ θφκε ηνπ 
Φνπά θαη ηνπ θφκε ηεο Κνκκίλδ. Ήηαλ αθνζησκέλνο Καζνιηθφο θαη είρε 
ζπκθσλήζεη αξρηθά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηαπξνθνξίαο θαηά ησλ 
Καζαξψλ ηεο Ομηηαλίαο, αιιά ήηαλ νξγηζκέλνο κε ηνλ ηκφλ ληε Μνλθφξ, ν 
νπνίνο θαηαιάκβαλε πφιεηο πνπ αλήθαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θαη νηθεηνπνηνχηαλ 
ηνπο ηίηινπο επγελψλ πνπ ήηαλ ππνηειείο ζ΄ απηφλ. Αθφκα ζέζπηδε λφκνπο πνπ 

επέβαιιαλ ην γαιιηθφ θενπδαξρηθφ θαζεζηψο ζην 
Νφην. Οη πφιεηο πνπ είρε θαηαιάβεη εμνπζηάδνληαλ 
ηψξα απφ Γάιινπο επγελείο θαη ν Πέληξν έβιεπε 
ηηο πηζαλφηεηεο λα επεθηείλεη ηελ εμνπζία ηνπ 
βφξεηα ησλ Ππξελαίσλ λα κεηψλνληαη. 
 
  Η μάχη της Μυρέ 

 
          Σψξα κε ην θχξνο ηνπ ζηα χςε, πίζηεςε  
πσο ήξζε ε ψξα λα ηηκσξήζεη ηνλ ηκφλ, πνπ  είρε 
γίλεη επηθίλδπλα ηζρπξφο θαη ζπλάκα λα ζηακαηήζεη 
ηελ γαιιηθή επέθηαζε πξνο ηνλ Νφην. Μελ 
μερλάκε φηη ε γιψζζα θαη ε θνπιηνχξα ησλ 
θαηνίθσλ ηεο Ομηηαλίαο ήηαλ ζρεδφλ φκνηα κε απηή 
ηεο Καηαινλίαο θαη ηεο Αξαγνλίαο θαη απείρε 
ζεκαληηθά απφ ηελ γαιιηθή. Έηζη απνθάζηζε λα 
ξηζθάξεη απηή ηελ εθζηξαηεία, γηα λα εκπνδίζεη ηελ 

θαηάθηεζε νιφθιεξνπ ηνπ Νφηνπ απφ ηνπο Γάιινπο. Αλ ην πεηχραηλε ζα γηλφηαλ 
θχξηνο ηεο Ομηηαλίαο θαη ελφο ιανχ πνπ ηνλ ζπκπαζνχζε θαη ηνλ θαηαιάβαηλε,  
          Οη δπλάκεηο ηνπ Πέληξν ηεο Αξαγνλίαο θαη ησλ επγελψλ ηνπ Νφηνπ 
πνιηφξθεζαλ ηελ πφιε Μονέ (Muret) πνπ ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ 
ζηαπξνθφξσλ πνπ πζηεξνχζαλ ζε δπλάκεηο. ηηο 12 επηεκβξίνπ 1213, Πέληξν 
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εμαπέιπζε επίζεζε θαηά ηεο Μπξέ, ε νπνία απνθξνχζηεθε. Ακέζσο κεηά ν  
ηκφλ νξγάλσζε έμνδν απφ ηα ηείρε θαη αηθληδίαζε ηνπο Ηζπαλνχο. Ο Πέληξν 
ζθνηψζεθε ζηε κάρε απηή πνιεκψληαο ζψκα κε ζψκα κε ηνπο Γάιινπο ηππφηεο 
θαη νη ζηξαηηψηεο ηνπ παληθφβιεηνη δηαιχζεθαλ. Ήηαλ αθφκα κηα απνθαζηζηηθή 
λίθε ηνπ ζηξαηησηηθνχ εγέηε απηήο ηεο ζηαπξνθνξίαο. Αθφκα κηα θνξά νη 
Ομηηαλνί απέδεημαλ ηελ κνηξαία αδπλακία ηνπο θαη αληίζεηα ν ηκφλ απέδεημε φηη 
δίθαηα είρε αλαγλσξηζηεί σο ν ζπνπδαίνο ζηξαηησηηθφο. Δίρε ληθήζεη ηηο 
ππέξηεξεο – ζρεδφλ δηπιάζηεο - ελσκέλεο δπλάκεηο ησλ Ννηίσλ θαη ησλ 
Ηζπαλψλ. 
          Ο ηκφλ ήηαλ ζξηακβεπηήο, είρε ληθήζεη ζρεδφλ παληνχ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
Δθθιεζίαο θαη ηνπ επηθπξίαξρνχ ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Φηιίππνπ-Απγνχζηνπ. 
κσο ε ελδπλάκσζή ηνπ άξρηζε λα αλεζπρεί θαη ηνπο δπν.  
          Ο Ηλλνθέληηνο άξρηζε λα πείζεηαη φηη απηέο νη ζηξαηησηηθέο λίθεο ηνπ ηκφλ 
ληε Μνλθφξ σθεινχζαλ πεξηζζφηεξν ηνλ ίδην, γηαηί απνθηνχζε ηεξάζηηεο 
εθηάζεηο γεο θαη ελδηαθεξφηαλ πεξηζζφηεξν γη απηέο, παξά γηα ηελ θαηαζηξνθή 
ηεο αίξεζεο.   Ο πάπαο έζηεηιε ζηελ πεξηνρή έλα λέν ιεγάην ηνλ Πέηεν κηε 
Μπεκεαέκημ (Peter de Benevento) κε νδεγίεο γηα ηελ νινθιεξσηηθή εμφλησζε 

ησλ Καζαξψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμνπζηψλ ηνπ 
ηκφλ θαη ηελ εμεχξεζε ιχζεο κε ην ζέκα ηνπ 
θφκε  ηεο Σνπινχδεο Ραυκφλδνπ. 
 
   Ο παπικός Λεγάτος Αρνώ Αμωρύ 
κατακεραυνώνει τους αιρετικούς Καθαρούς 
 

          Ο βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ αλεζπρνχζε θαη αλαξσηηφηαλ αλ ήηαλ 
πξνηηκφηεξν λα ζηεξίμεη ηνλ αδχλακν θφκε ηεο 
Σνπινχδεο, πξηλ ν ηκφλ απνδείμεη φηη δελ 
ζεβφηαλ ηα βαζηιηθά δηθαηψκαηα ζην Νφην. Σν 
1214 ν Φίιηππνο Αχγνπζηνο είρε εμέιζεη ληθεηήο 
απφ ηνπο πνιέκνπο θαηά ηνπ Γεξκαλνχ 
Απηνθξάηνξα Όεςκα Γ’ (Otto IV), ηνπ Άγγινπ 
βαζηιηά Ησάλλε θαη ησλ βαξφλσλ ηνπ Βνξξά. 
Σψξα αηζζαλφηαλ αζθαιήο θαη απνθάζηζε λα 
αλαζέζεη ζηνλ γην θαη δηάδνρφ ηνπ Λνπδνβίθν λα 

αζρνιεζεί κε ηελ ζηαπξνθνξία θαηά ησλ αηξεηηθψλ ηνπ Νφηνπ, αιιά θαη λα 
ειέγρεη ακέζσο ηηο θηλήζεηο ηνπ ηκφλ. Ο Λνπδνβίθνο θαη ν ηκφλ ήηαλ θίινη απφ 
παιηά θαη ηψξα ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά, κάιηζηα ν Λνπδνβίθνο έπαηξλε πάληα ην 
κέξνο ηνπ ηκφλ ζηηο αληηξξήζεηο πνπ είραλ νη θαζνιηθνί επίζθνπνη γηα ηελ 
ζπλερή ελδπλάκσζή ηνπ. 
          Ο Λνπδνβίθνο απνθάζηζε λα δξάζεη απνθαζηζηηθά θαηά ηεο Σνπινχδεο. 
Γηέηαμε λα γθξεκηζηνχλ ηα ηείρε ηεο, λα γεκίζεη ε ηάθξνο πνπ ηα πεξηέβαιε θαη λα 
απνδερζεί σο θπβεξλήηε ηεο ηνλ ηκφλ ληε Μνλθφξ.  Ο Ραυκφλδνο θαη ν γηνο ηνπ 
(αξγφηεξα Ραυκφλδνο Ε‟) αλαδήηεζαλ θαηαθχγην ζηελ Αγγιία θαη ζηηο 15 Μαΐνπ 
1215, ν ηκφλ, ν Λνπδνβίθνο θαη ν παπηθφο ιεγάηνο κπήθαλ ζηελ πφιε. Ο ηκφλ 
εγθαηαζηάζεθε ζην ζπίηη ηνπ θφκε, κηα ζπκβνιηθή πξάμε ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ. 
Σψξα ήηαλ θχξηνο φισλ ησλ θηήζεσλ ηνπ θφκε ηεο Σνπινχδεο. 
          Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1215 ν πάπαο Ηλλνθέληηνο Γ‟ ζπγθάιεζε ηελ Σεηάνηδ 
φκμδμ ημο Λαηενακμφ, ε νπνία απνθαιείηαη θαη 12ε Οηθνπκεληθή χλνδνο. 
ηελ ζχλνδν παξέζηεζαλ 71 παηξηάξρεο, αξρηεπίζθνπνη θαη κεηξνπνιίηεο, 412 
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επίζθνπνη, 900 εγνχκελνη κνλαζηεξηψλ, αληηπξφζσπνη ζξεζθεπηηθψλ ηαγκάησλ 
θαη εθπξφζσπνη απφ θάζε βαζίιεην, δνπθάην θαη θνκεηεία ηεο Υξηζηηαλνζχλεο, 
ζπλνιηθά 2283 ζχλεδξνη.  
          Ήηαλ κηα πνιπάλζξσπε, πνιχγισζζε, πνιχρξσκε θαη πνιπηειήο 
ζπγθέληξσζε πνπ ππνγξάκκηζε ην κεγαιείν θαη ηα πξσηεία ηνπ πνληίθηθα. Οη 
δξφκνη ηεο Ρψκεο γέκηζαλ απφ θαξδηλαιίνπο, πξίγθηπεο, βαξφλνπο, καξθήζηνπο, 
θαλαηηθνχο θαιφγεξνπο, μππφιπηνπο κνλαρνχο, παζηαζκέλνπο ηεξνθήξπθεο θαη 
θάζε ινγήο ζξεζθφιεπηνπο, θάζε θαξπδηάο θαξχδη, πεξίεξγνπο ηχπνπο απφ 
θάζε γσληά ηεο Δπξψπεο. Ήηαλ ε απνζέσζε ηεο ηζρχνο ηνπ πξνθαζεκέλνπ ηεο 
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, ζηνλ 
νπνίν ππάθνπαλ φινη ζρεδφλ 
νη θνζκηθνί άξρνληεο. 
 
 Η Σετάρτη ύνοδος του 
Λατερανού του 1215 

 
          Σειηθά ςεθίζηεθαλ 79 
Καλφλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 
 

-  Γζαδζηαζίεξ δίςλδξ ηαζ ηζιςνίαξ ηςκ αζνεηζηχκ ηαζ ηςκ πνμζηαηχκ 

ημοξ. Δζδζηή ικεία έβζκε βζα ημ ιαφνμ πνυααημ ηδξ 

Δηηθδζίαξ ημοξ Καεανμφξ ημο Λακβηεκηυη. 

 - Έηηθδζδ ζημοξ Έθθδκεξ κα εκςεμφκ ζε ιζα 

εκζαία μνευδμλδ ηαζ ηαεμθζηή Δηηθδζία, ζηδκ 

μπμία εα οπάνπεζ έκαξ ιυκμ πμζιέκαξ. 

 
 Οι άγιοι Υραγκίσκος και Δομίνικος 
 

-  Δπζαεααίςζδ ηςκ πνςηείςκ ημο πάπα έκακηζ υθςκ 

ηςκ άθθςκ ζενανπχκ. Αημθμοεμφκ ηαηά ζεζνά μζ 

παηνζάνπεξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ
34

, Αθελάκδνεζαξ, 

Ακηζυπεζαξ ηαζ Ηενμοζαθήι. 

-  Οζ ηθδνζημί δεκ ιπμνμφκ μφηε κα επζαάθθμοκ, 

μφηε κα εηηεθμφκ εακαηζηέξ πμζκέξ. 

-  Οζ Δαναίμζ ηδξ Δονχπδξ εα θμνμφκ έκα ειθακή 

ηίηνζκμ ηφηθμ πάκς ζημ θυνειά ημοξ βζα κα δζαηνίκμκηαζ απυ ημοξ 

θμζπμφξ εοοπυθδπημοξ πνζζηζακμφξ πμθίηεξ. Ακάθμβμ δζαηνζηζηυ ζήια εα 

θμνμφκ ηαζ μζ Μμοζμοθιάκμζ (μ Υίηθεν μφηε εηεί δεκ πνςημηφπδζε). 

-  Οζ αανυκμζ ηδξ Αββθίαξ πμο πίεζακ ηαζ έπεζζακ ημκ ααζζθζά Ηςάκκδ κα 

οπμβνάρεζ ηδκ Μάβηκα Κάνηα
35

,  ακαεειαηίζηδηακ απυ ηδ φκμδμ. 

-  Μεηά ηδκ απμηοπία ηδξ Σνίηδξ ηαζ ηδκ εηηνμπή ηδξ Σεηάνηδξ 

ηαονμθμνίαξ, μ πάπαξ ηήνολε ηδκ Πέιπηδ ηαονμθμνία βζα ηδκ 

                                                 
34

  Απυ ημ 1204 υηακ μζ ζηαονμθυνμζ ηδξ Σεηάνηδξ ηαονμθμνίαξ άθςζακ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, μ 

παηνζάνπδξ ηδξ Πυθδξ ήηακ ηαεμθζηυξ. 
35

  Μάγθλα Κάξηα (Magna Carta) ζδιαίκεζ ζηα θαηζκζηά Μεβάθμ Υανηί. Τπμβνάθηδηε  ημ1215 απυ ημκ 

ααζζθζά ηδξ Αββθίαξ Ηςάκκδ ημκ Αηηήιμκα ηαζ εεςνείηαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα έββναθα ζηδκ 

ζζημνία ηδξ Γδιμηναηίαξ. Με αοηυ ημ έββναθμ μ ααζζθζάξ έπακε πμθθά απυ ηα πνμκυιζά ημο ηαζ 

δεζιεουηακ υηζ εα ζέαεηαζ ημοξ κυιμοξ ηαζ εα πνμζηαηεφεζ ηα δζηαζχιαηα ηςκ οπδηυςκ ημο. 
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ακαηαηάθδρδ ηδξ Ηενμοζαθήι. Φοζζηά υζμζ εα ζοιιεηείπακ ζηδκ 

ζηαονμθμνία εα είπακ υθα ηα πνμκυιζα ηςκ πνμδβμφιεκςκ: Άθεζδ ηςκ 

αιανηζχκ ημοξ, δζηαζχιαηα απυηηδζδξ βαζχκ ηαζ θαθφνςκ, ελαίνεζδ 

πθδνςιήξ ηυηςκ βζα δάκεζα πμο είπακ θάαεζ ηθπ.     

          Με ηελ επθαηξία ηεο πλφδνπ, ζηε Ρψκε παξαβξέζεθε θαη ν θφκεο  ηεο 
Σνπινχδεο Ραυκφλδνο κε ηελ  πέκπηε γπλαίθα ηνπ θαη ηνλ γην ηνπ Ραυκφλδν. 
Γήισζαλ αθφκα κηα θνξά ππνηαγή ζηνλ πάπα, ππνγξάκκηζαλ ηελ πίζηε ηνπο 
ζηνλ θαζνιηθηζκφ θαη παξαπνλέζεθαλ γηα ηελ απψιεηα ησλ εδαθψλ ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο πφιεο ηεο Σνπινχδεο απφ ηνλ ηκφλ 
ληε Μνλθφξ. Ο Ηλλνθέληηνο ηνπο δέρζεθε κε ηηκέο, 
αιιά δελ αλέιαβε θακηά ππνρξέσζε, νχηε 
ππνζρέζεθε λα πηέζεη ηνλ ηκφλ γηα ηελ 
επηζηξνθή ηεο Σνπινχδεο. Ο Ραυκφλδνο θαη ν 
λεαξφο γηνο ηνπ έθπγαλ απφ ηε Ρψκε θαη έθηαζαλ 
ζηε Μαζζαιία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1216. 
         
  Γάλλος πολεμιστής, μισθοφόρος του στρατού 
του ιμόν ντε Μονφόρ 
 

          Μεηά ηελ θαηάιεςε θαη ηεο Σνπινχδεο απφ 
ηνπο ζηαπξνθφξνπο θάλεθε πσο ε ζηαπξνθνξία 
πέηπρε ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη φινη ζεψξεζαλ φηη 
είρε ιήμεη πηα. Οη πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο 
πεξηνρήο Λαλγθεληφθ είραλ αισζεί ε παξαδνζεί 
θαη ν ηκφλ αλαδείρζεθε σο έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πνιέκαξρνπο ηεο Δπξψπεο ηεο επνρήο εθείλεο. Ο ίδηνο είρε 
γίλεη άξρνληαο πνιιψλ απφ ηηο θαηαιεθζείζεο πφιεηο, ηηο νπνίεο έζεζε ππφ ηελ 
επηθπξηαξρία ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο. 
          κσο δελ έηζη αθξηβψο ηα πξάγκαηα. Οη πνιίηεο ηεο Νφηηαο Γαιιίαο, 
Καζνιηθνί ή Καζαξνί, δπζαλαζρεηνχζαλ γηα ηελ θαηάιεςε ησλ εδαθψλ ηνπο απφ 
ηνπο Βφξεηνπο θαη ηελ επηβνιή μέλσλ εζψλ, εζίκσλ θαη αξρφλησλ ζηηο πφιεηο 
ηνπο. Αθφκα θαη ε δχλακε πνπ απέθηεζαλ νη θαζνιηθνί ηεξσκέλνη ηνπο 
ελνρινχζε. Θα αθνινπζήζνπλ εμεγέξζεηο, λέεο κάρεο, θαηαιήςεηο θαη 
παξαδφζεηο πφισλ, αλαηξνπέο ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ θαη ε ζηαπξνθνξία πνπ 
μεθίλεζε κε ζθνπφ λα ηειεηψζεη ζε πνιχ κηθξφ δηάζηεκα, ζα θξαηήζεη αθφκα 
πνιιά ρξφληα, σο ηελ ηειηθή ηεο θάζε. Με ηελ θαίξηα ζπλδξνκή ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο, ε απιαία ηεο Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο, ζα πέζεη κφιηο ην 1255. 
          πσο είδακε ν θφκεο ηεο Σνπινχδεο Ραυκφλδνο η‟ θαη ν λεαξφο γηνο ηνπ, 
έθπγαλ απφ ηε Ρψκε φπνπ δηεμαγφηαλ ε χλνδνο ηνπ Λαηεξαλνχ,  έθηαζαλ ζηηο 
αξρέο ηνπ 1216 ζηε Μαζζαιία. Ζ πφιε απηή δελ αλήθε ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ 
Ραυκφλδνπ, αιιά ππνδέρζεθε ζεξκά θαη ηνπο δπν ηνπο, γηαηί πίζηεπαλ φηη απηνί 
κφλν ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο πξνζηαηεχζνπλ απφ ηελ γαιιηθή απεηιή, ρσξίο λα 
απεηιήζνπλ ηελ θπξηαξρία ησλ ηνπηθψλ βαξφλσλ θαη άιισλ αξρφλησλ. Ο 
Ραυκφλδνο έθπγε γηα ηελ Αξαγνλία λα δεηήζεη εληζρχζεηο θαη Ο λεαξφο γηνο ηνπ 
άξρηζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαθαηαιάβεη θάπνηα απφ ηα εδάθε ηνπ παηέξα ηνπ 
θαη κε ηελ  βνήζεηα ζηξαηνχ ηεο Αβηληφλ. 
         Σνλ Μάην πνιηφξθεζε ηελ θνληηλή πφιε Μπςηαίν (Beaucaire), κηα 
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πφιε ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Ρήλνπ θαη  γελέηεηξα  πφιε ηνπ 
Ραυκφλδνπ Ε‟. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηκφλ ληε Μνλθφξ, ε πφιε 
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παξαδφζεθε ηνλ Αχγνπζην απφ έιιεησε ηξνθίκσλ θαη απηή ήηαλ ε πξψηε 
ζνβαξή ήηηα ηνπ ηκφλ. 
          Ο ηκφλ ππέζηε αθφκα κηα ήηηα ζηελ δπηηθφηεξε πφιε ηεο Ομηηαλίαο ηελ 
Λμφνδδ (Lourdes), ε νπνία απνηεινχζε ζεκαληηθφ πξνπχξγην ησλ Καζαξψλ. Ο 
ζξχινο ηνπ αλίθεηνπ ηκφλ θαηέξξεε θαη νη ηξνβαδνχξνη ηεο Ομηηαλίαο ζαηίξηδαλ 
ηνλ Γάιιν ζηξαηησηηθφ. Έλα ξίγνο αληαξζίαο δηαπεξλνχζε φιεο ηηο πφιεηο θαη ηα 
ρσξηά ηνπ Λαλγθεληφθ. 
         Δλ ησ κεηαμχ ν Ραυκφλδνο (παηέξαο) αηθληδίαζε ηνλ ηκφλ θαη ηνλ 
επηέκβξην ηνπ 1216 θαη κπήθε ζηελ Σνπινχδε 
ζξηακβεπηήο. Αθνινχζεζαλ αξθεηέο κάρεο θαη ην 
θζηλφπσξν ηνπ 1217, ν ηκφλ πνιηφξθεζε ηελ 
Σνπινχδε. κσο νη θάηνηθνη ηεο Σνπινχδεο, 
κηθξνί θαη κεγάινη, άληξεο θαη γπλαίθεο, επγελείο 
θαη ιαφο, ελψζεθαλ φινη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηνπ ζηαπξνθνξηθνχ ζηξαηνχ.  
 
Ο ιμόν ντε Μονφόρ πέφτει νεκρός κατά την 
πολιορκία της Σουλούζης 

 
Γελ είραλ θακηά ακθηβνιία γηα ην ηη ηνπο 
πεξίκελε αλ ε πφιε έπεθηε ζηα ρέξηα ησλ 
Γάιισλ. Ήηαλ βέβαην φηη δελ ζα έκελε θαλέλαο 
δσληαλφο, νη ζηαπξνθφξνη ζα ηνπο έζθαδαλ 
ρσξίο δηάθξηζε Καζνιηθψλ ή Καζαξψλ, αλδξψλ 
ή γπλαηθψλ θαη παηδηψλ θαη ε πφιε ζα 
ηζνπεδσλφηαλ. Οη αγξηφηεηεο θαη απφ ηηο δπν 
πιεπξέο ήηαλ απίζηεπηεο. ζνη ζηαπξνθφξνη έπεθηαλ ζηα ρέξηα ησλ 
ππεξαζπηζηψλ ηεο Σνπινχδεο, ιηζνβνιήζεθαλ ή γδάξζεθαλ δσληαλνί θαη ηα 
πηψκαηα θξεκάζηεθαλ ζε γάληδνπο γηα λα ηα βιέπνπλ νη πνιηνξθεηέο.  Σειηθά, 
ηνλ Ηνχλην ηνπ 1218 κηα πέηξα πνπ ξίρηεθε απφ έλα θαηαπέιηε ησλ ηεηρψλ 
(ιέγεηαη φηη ηνλ θαηαπέιηε ρεηξηδφηαλ κηα νκάδα γπλαηθψλ) έπεζε ζην θεθάιη ηνπ 

ηκφλ ληε Μνλθφξ θαη ην ζχληξηςε. Ο ζηξαηειάηεο ηνπ 
Θενχ βξέζεθε αηθληδίσο - θαη αθνπζίσο - ζηελ αγθαιηά 
ηνπ Κπξίνπ ηνπ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ πνιέκεζε ηφζα 
ρξφληα. 
 
  Ο πάπας Ονώριος Γ’ 

 
          Ο ζάλαηνο ηνπ ζηξαηησηηθνχ εγέηε ησλ 
ζηαπξνθφξσλ, άιιαμε ηειείσο ηελ πνξεία ηνπ 
πνιέκνπ. Γελ ππήξρε άιινο επγελήο άμηνο ή 
πξφζπκνο λα αλαιάβεη ηα ελία ηεο ζηαπξνθνξίαο. Ο 
γηνο ηνπ ηκφλ ν Ακσξχ ληε Μνλθφξ (Amaury de 
Monfort) αλέιαβε γηα ιίγν θαηξφ ηελ εγεζία, αιιά νη 
δηνηθεηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο θαη ε ζηαπξνθνξία έραζε ηνλ βεκαηηζκφ ηεο θαη παξάπαηε. Ο λένο 
πάπαο Οκχνζμξ Γ’ (Honorius III)   - ν  Ηλλνθέληηνο Γ‟ είρε πεζάλεη απφ ηνλ 
Ηνχλην 1216 - παξαθάιεζε ηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Φίιηππν-Αχγνπζην λα 
βνεζήζεη ηνλ λεαξφ ληε Μνλθφξ θη απηφο έζηεηιε μαλά ηνλ γην ηνπ Λνπδνβίθν. Ο 
Λνπδνβίθνο θαη ν Ακσξχ ληε Μνλθφξ πνιηφξθεζαλ ηε κηθξή πφιε Μανιάκη 
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(Marmande) θαη ηελ θαηέιαβαλ ηνλ Ηνχλην 1219. ινη νη ππεξαζπηζηέο θαη ν 
άκαρνο πιεζπζκφο ηεο, πεξίπνπ 5.000 άλζξσπνη, ζθαγηάζηεθαλ σκά ρσξίο 
δηάθξηζε ειηθίαο, θχινπ ή δφγκαηνο. Ήηαλ αθφκα  κηα σκή ζθαγή αζψσλ 
παξφκνηα κε ηελ ζθαγή ησλ θαηνίθσλ ηεο Μπεδηέ. 
          Ακέζσο κεηά ν Λνπδνβίθνο γχξηζε ζην Παξίζη θαη ν λεαξφο Ακσξχ γηνο 
ηνπ ηκφλ ληε Μνλθφξ ππέζηε κηα ζεηξά απφ ήηηεο, θαζψο ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ 
Ραυκφλδνπ Ε‟ αλαθαηαιάκβαλαλ ηηο πφιεηο ηεο πεξηνρήο ηελ κηα κεηά ηελ άιιε. 
Σν 1220 ν Ραυκφλδνο Ε‟ θαηέιαβε ηελ πφιε Καζηεθκςκηνφ (Castelnaudary). 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζεζεο ζθνηψζεθε ν δεχηεξνο γηνο ηνπ ηκφλ θαη 
αδειθφο ηνπ Ακσξχ, ν Γθπ ληε Μνλθφξ (Guy de Montfort). Ο Ακσξχ πνιηφξθεζε 
ηελ πφιε επί νθηψ κήλεο, αιιά απέηπρε λα ηελ θαηαιάβεη. 
          Σν 1221 νη δπλάκεηο ηνπ Ραυκφλδνπ Ε‟ αλαθαηέιαβαλ ηελ πφιε Μμκηνεάθ 
έλα απφ ηα πξνπχξγηα ησλ ζηαπξνθφξσλ. Σνλ επφκελν ρξφλν πέζαλε ν 
Ραυκφλδνο Σ‟ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θφκε ηεο Σνπινχδεο θαη ηεο Πξνβάλο έθεξε πηα 

ν γηνο ηνπ ν Ραυκφλδνο Ε‟. Ζ Καζνιηθή  Δθθιεζία 
αξλήζεθε λα ζάςεη ηνλ λεθξφ κε ρξηζηηαληθέο ηηκέο, 
πξάγκα πνπ επαλέιαβε αξθεηέο θνξέο ε Ηεξά 
Δμέηαζε γηα λεθξνχο ηνπο νπνίνπο βάξαηλε ε ππνςία 
ηεο αίξεζεο. Σν ζψκα ηνπ Ραυκφλδνπ παξέκεηλε 
άηαθν θαη θιεηζκέλν ζε έλα απιφ θέξεηξν,  έμσ απφ 
ηα ηείρε ηεο Σνπινχδεο 
 
  Ο Λουδοβίκος Η’ διαδέχθηκε τον πατέρα του 
Υίλιππο-Αύγουστο στο θρόνο της Γαλλίας. 

 
          Καζψο νη ήηηεο ησλ ζηαπξνθφξσλ 
δηαδέρνληαλ ε κηα ηελ άιιε, νη Καζαξνί 
αλαζάξξεζαλ θαη ζε πνιιέο πφιεηο νη Καζνιηθνί 

ηεξσκέλνη αλαγθάζηεθαλ λα ην ζθάζνπλ, γηα λα απνθχγνπλ ηελ κήλε ησλ 
θαηνίθσλ ησλ Λαλγθεληφθ, Καζαξψλ θαη Καζνιηθψλ. 
          Σν 1223 ν βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο Φίιηππνο-Αχγνπζηνο πέζαλε θαη ηνλ 
δηαδέρζεθε ν γηνο ηνπ Λμοδμαίημξ Ζ’ (Louis VIII) ν νπνίνο αξρηθά πήξε 
απνζηάζεηο απφ ηελ ζηαπξνθνξία, ήηαλ απξφζπκνο λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά κηα 
λέα εθζηξαηεία θαη απέθπγε λα ππνζηεξίμεη ηνλ ληε Μνλθφξ. 
          Ο λεαξφο ληε Μνλθφξ, ηνλ 1224 εγθαηέιεηςε ηελ πφιε Καξθαζζφλ θαη 
ππνρψξεζε ζηε βφξεην Γαιιία. Ο Ραυκφλδνο Ε΄ θαηέιαβε ηελ Καξθαζζφλ θαη 
ηελ καξηπξηθή Μπεδηέ.  Ο Ραυκφλδνο-Ρνδέ Γ‟ είρε πεζάλεη ιίγν κεηά ηελ 
θαηάιεςε ηεο Καξθαζζφλ απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο θαη ν γηνο ηνπ γχξηζε ζηελ 
πφιε θαη αλέιαβε σο ππνθφκεο Ραυκφλδνο-Ρνδέ Γ’ ληε Σξαλζαβέι (Raymond-
Roger IV de Trencavel), ππνηειήο ηνπ δνχθα ηεο Σνπινχδεο.  
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01.05. Ζ (δεφηενδ) Αθιπζβηεκζζακή ηαονμθμνία 1226-1255 

 
          Έηζη κεηά απφ 15 ρξφληα πνιέκνπ, καρψλ, ζθαγηαζκψλ αζψσλ πνιηηψλ 
θαη εθηειέζεσλ ρηιηάδσλ αλζξψπσλ ζηελ ππξά, ε θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή 
Λαλγθεληφθ, ήηαλ ε ίδηα πεξίπνπ κε ην 1209, φηαλ μεθίλεζε ε Αικπηγθελζηαλή 
ζηαπξνθνξία. H ζηαπξνθνξία κέρξη εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν είρε απνηχρεη 
νινθιεξσηηθά, θαηλφηαλ φηη έπλεε ηα ινίζζηα θαη νη θάηνηθνη ηεο Ομηηαλίαο 
έπαηξλαλ ηελ εθδίθεζή ηνπο γηα φια φζα είραλ ππνζηεί απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο 
ηα ηειεπηαία δέθα πέληε ρξφληα. Απφ ηελ αξρή δελ δέρζεθαλ κε θαιέο δηαζέζεηο 
ηνπο άξρνληεο ηεο βφξεηαο Γαιιίαο πνπ ηνπο επεβιήζεζαλ κε ηα φπια. Γελ ηνπο 

έλησζαλ σο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη 
ηνπο αληηκεηψπηδαλ θπξίσο σο θαηνρηθνχο 
θπβεξλήηεο.  
 
  Ο πάπας Ονώριος, σε πίνακα του 
Ιταλού ζωγράφου Σζιόττο  

 
          κσο απηή ε θαηάζηαζε θαη ε εθ λένπ 
εκθάληζε ησλ Καζαξψλ ζηηο πφιεηο ηεο 
Λαλγθεληφθ, αλεζχρεζε ηνλ πάπα Ολψξην. 
Εήηεζε απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο 
Λνπδνβίθν Ζ’ λα εγεζεί κηαο λέαο 
ζηαπξνθνξίαο, αιιά ν ηειεπηαίνο πξφβαιε 
πνιιέο απαηηήζεηο: Να αλαιάβεη ην θφζηνο 
ηεο ζηαπξνθνξίαο ε Δθθιεζία, ν ίδηνο ζα 
ήηαλ ειεχζεξνο λα πεγαίλεη θαη λα θεχγεη 
φπνηε ήζειε (δελ είρε θακηά δηάζεζε λα έρεη 

ηελ ηχρε ηνπ ηκφλ) θαη ηέινο φιεο νη θαηαθηεκέλεο πεξηνρέο ζα πεξλνχζαλ ζηε 
δηθαηνδνζία ηνπ γαιιηθνχ ζηέκκαηνο. Ο Ολψξηνο εμαγξηψζεθε απφ ηα αηηήκαηα 
ηνπ Λνπδνβίθνπ, αιιά είρε αλάγθε ην Γάιιν βαζηιηά γηα ηελ λέα ζηαπξνθνξία 
πνπ εηνίκαδε θαηά ησλ Αξάβσλ πνπ θαηείραλ ηελ Ηεξνπζαιήκ. 
          Σελ άλνημε ηνπ 1225 ν πάπαο έζηεηιε ζηε Γαιιία ηνλ ιεγάην ηνπ Ρςιακυ, 
έλα θαξδηλάιην απφ θαιή ξσκατθή νηθνγέλεηα θαη ηθαλφ δηπισκάηε, λα έιζεη ζε 
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ βαζηιηά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθζηξαηείαο θαηά 
ησλ αηξεηηθψλ ηνπ Νφηνπ. Ο Ρσκαλφο άξρηζε κε κηα ζχλαμε ησλ Γάιισλ 
ηεξαξρψλ πνπ θαηέιεμε ζε αθνξηζκφ ηνπ δνχθα ηεο Σνπινχδεο Ραυκφλδνπ. 
Καηφπηλ απνδέρζεθε ηνπο πεξηζζφηεξνπο φξνπο ηνπ βαζηιηά Λνπδνβίθνπ θαη 
θπξίσο απηνχο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζηαπξνθνξίαο απφ ηελ Δθθιεζία θαη  
γηα ηελ πξνζάξηεζε ησλ εδαθψλ ηνπ Νφηνπ ζηε γαιιηθή επηθξάηεηα. 
          Πξάγκαηη ε ρξεκαηνδφηεζε απηή ηε θνξά ήηαλ γελλαία απφ ηνπο ηεξάξρεο 
θαη ν Λνπδνβίθνο δήηεζε απφ ηνπο ππνηαθηηθνχο ηνπ λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο 
ζηξαηηψηεο ηνπο πιήξε ζηξαηησηηθή ζεηεία – θαη φρη ζεηεία 40 εκεξψλ φπσο πξηλ 
- θαη θπζηθά απμεκέλεο ακνηβέο γη‟ απηνχο πνπ ζα πξνζέξρνληαλ λα 
ππεξεηήζνπλ εζεινληηθά. Δπίζεο φζνη δελ κπνξνχζαλ ή δελ ήζειαλ λα 
θαηαηαγνχλ, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ έλα ζεβαζηφ αληίηηκν πνπ 
κεγάισλε αθφκα ηνλ ήδε ζεβαζηφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζηαπξνθνξίαο. Με απηά 
ηα κέηξα ε πξνζέιεπζε εζεινληψλ θαη κηζζνθφξσλ ήηαλ ζεκαληηθή. 
          Ο ζηξαηφο ζπγθεληξψζεθε ζηελ Μπνχξδ ηνλ Μάην ηνπ 1226. Γελ μέξνπκε 
ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ζηαπξνθφξσλ, φκσο ήηαλ ζίγνπξα πνιχ κεγαιχηεξνο 
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απφ απηφλ πνπ ζπγθεληξψζεθε ην 1209 ζηελ Λπψλ. Σν πιήζνο απηφ ηξφκαμε 
ηνπο Νφηηνπο θαη πξηλ αθφκα αξρίζεη ε εθζηξαηεία, πνιινί άξρνληεο ηεο 
Ομηηαλίαο έζπεπζαλ λα δειψζνπλ ππνηαγή ζηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο, πνπ είρε 
θνξέζεη θη απηφο ηνλ ζηαπξφ ζην ζηήζνο ηνπ.  
          Καζψο ε ζηξαηηά θαηέβαηλε πξνο ηνλ Νφην, κεγάιεο πφιεηο φπσο ε 
Καξθαζζφλ, ε Μπεδηέ, ε Νηκ θαη άιιεο εγθαηέιεηπαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ 
Ραυκφλδνπ θαη δεηνχζαλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ επηείθεηα ηνπ Γάιινπ βαζηιηά. 
Οπζηαζηηθά κφλν ε Σνπινχδε παξέκεηλε ςχρξαηκε θαη έηνηκε λα δερζεί ηελ 
επίζεζε ησλ ηππνηψλ ηνπ Βνξξά. Ο Ραυκφλδνο είρε ηελ ππνζηήξημε θάπνησλ 
αξρφλησλ ησλ δπηηθψλ πφιεσλ ηεο Ομηηαλίαο, φπσο ν θφκεο ηνπ Φνπά (Foix) θαη 
ν λεαξφο ππνθφκεο Ραυκφλδνο-Ρνδέ Γ‟ ληε 
Σξαλζαβέι. 
 

  Η κατάκτηση της Αβινιόν από τον βασιλιά 
της Γαλλίας Λουδοβίκο Η’ 
 

          Ζ πξψηε πφιε πνπ έπεζε κεηά απφ 
πνιηνξθία ηξηψλ κελψλ ήηαλ ε Ααζκζυκ πνπ 
ήηαλ ηππηθά ππνηειήο ηνπ απηνθξάηνξα ηεο 
Γεξκαλίαο, αιιά ήηαλ νπζηαζηηθά ειεχζεξε, 
απηνδηνηθνχκελε θαη αλεμάξηεηε, φπσο νη 
πεξηζζφηεξεο ηηαιηθέο θαη νμηηαληθέο πφιεηο. Ζ 
θαηάιεςε ηεο Αβηληφλ δελ ζπλνδεχηεθε απφ ηηο ζπλήζεηο εθηειέζεηο, ζθαγέο θαη 
ιεειαζίεο. Ζ πηψζε ηεο ήηαλ ζπνπδαίν θαηφξζσκα ησλ ζηαπξνθφξσλ, γηαηί 
εδξαίσλε ηελ γαιιηθή θπξηαξρία ζηνλ Νφην. Μεηά απφ απηφ, ν έλαο κεηά ηνλ άιιν 
νη βαξφλνη ηνπ Νφηνπ δήισλαλ φηη ήηαλ πξφζπκνη λα δερζνχλ ηελ επηθπξηαξρία 

ηνπ Λνπδνβίθνπ θαη ηηο εληνιέο ηνπ πάπα. 
 

  Ο Λουδοβίκος Θ’ (ο άγιος) διαδέχθηκε τον 
πατέρα του στο θρόνο της Γαλλίας σε ηλικία 
μόλις δώδεκα ετών. 
 

          κσο ν Λνπδνβίθνο αξξψζηεζε μαθληθά θαη 
έθπγε γηα ην Παξίζη αθήλνληαο ηνλ ζελεζάιν ηνπ 
Οοιπέν κηε Μπςγέ (Humbert de Beaujeu) λα 
ζπλερίζεη ηελ ζηαπξνθνξία. Ο Λνπδνβίθνο πέζαλε 
ζην δξφκν ηεο επηζηξνθήο πξνο ηελ πξσηεχνπζα 
θνληά ζηελ Χβέξλε ηνλ Ννέκβξην 1226 θαη ηνλ 
δηαδέρζεθε ν δσδεθάρξνλνο γηνο ηνπ Λμοδμαίημξ 
Θ’ (Louis IX, 1214-70) γλσζηφο σο Άγηνο 
Λνπδνβίθνο. ε ιίγνπο κήλεο πέζαλε θαη ν πάπαο 

Ολψξηνο θαη ζηε ζέζε ηνπ αλήιζε ν πάπαο Γνδβυνζμξ Θ’. 
          Ζ κεηέξα ηνπ λένπ βαζηιηά ε ζξεζθφιεπηε θαη δπλακηθή Μπθακξ ηδξ 
Καζηίθδξ (Blanche de Castile) θπβεξλνχζε σο επίηξνπνο-αληηβαζίιηζζα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ γηνπ ηεο σο ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Οη βαξφλνη ηνπ Βνξξά 
αληηπαζνχζαλ ηελ Μπιάλο γηαηί ηελ ζεσξνχζαλ μέλε (ήηαλ Ηζπαλίδα) θαη γηαηί 
δελ κπνξνχζαλ λα δερζνχλ λα ηνπο θπβεξλά κηα γπλαίθα. κσο κε κηα 
αηθληδηαζηηθή θίλεζε ε Μπιαλο θαηφξζσζε λα ζπληξίςεη απηνχο πνπ ηελ 
ακθηζβεηνχζαλ, απνδεηθλχνληαο φηη ήηαλ ηθαλή αθφκα θαη ζην ζηξαηησηηθφ 
πεδίν. Ζ αληηβαζίιηζζα πξνθεηκέλνπ λα έρεη πνιιά κέησπα αλνηρηά, ζεψξεζε 
πξνηηκφηεξν λα επηζπεχζεη ηε ζχλαςε εηξήλεο κε ηνλ θφκε ηεο Σνπινχδεο 
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Ραυκφλδν, ν νπνίνο έβιεπε πιένλ θαζαξά φηη δελ κπνξνχζε λα αληηζηαζεί ζηνλ 
λέν ζηδεξφθξαθην ζηξαηφ ησλ ζηαπξνθφξσλ θαη ε ήηηα ήηαλ αλαπφθεπθηε.  
          Πξάγκαηη ππνγξάθεθε εηξήλε κεηαμχ ηεο Μπιάλο θαη ηνπ Ραυκφλδνπ ηνλ 
Απξίιην 1229, κε ηελ νπνία ν Ραυκφλδνο αλαγλσξηδφηαλ ηππηθά σο λφκηκνο 
θχξηνο ηεο Σνπινχδεο θαη απηφο αλαγλψξηδε ηελ επηθπξηαξρία ηνπ βαζηιηά ηεο 
Γαιιίαο. Ο Ραυκφλδνο δέρζεθε λα θαηαζηείιεη ηελ αίξεζε ησλ Καζαξψλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ, λα επηζηξέςεη ηελ πεξηνπζία ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο θαη λα ηελ 
απνδεκηψζεη γηα ηηο δεκηέο πνπ ππέζηε φια απηά ηα ρξφληα, λα θαηεδαθίζεη ηα 
ηείρε ηεο Σνπινχδεο θαη λα θαηαβάιεη πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο. Δπίζεο αλέιαβε 
λα πιεξψλεη ηε κηζζνδνζία ησλ θαζεγεηψλ ηεο ζενινγίαο θαη ηνπ θαλνληθνχ 
δηθαίνπ πνπ ζα έξρνληαλ ζηελ Σνπινχδε γηα λα 
ηδξχζνπλ έλα θέληξν νξζνδνμίαο ζηελ θαξδηά ηεο 
αίξεζεο. Απηή ήηαλ νπζηαζηηθά ε ίδξπζε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σνπινχδεο. Ο Ραυκφλδνο 
ππέζηε αθφκα έλα εμεπηειηζκφ. Απνδέρζεθε ηνλ 
δεκφζην ξαβδηζκφ θαη δηαπφκπεπζή ηνπ κπξνζηά 
ζηελ είζνδν ηεο εθθιεζίαο Ννηξ Νηακ ηνπ 
Παξηζηνχ.  
 

 Η Μπλανς της Καστίλης, μητέρα και 
επίτροπος του ανήλικου Γάλλου βασιλιά 
Λουδοβίκου Θ’ 
 

          Ζ ζπκθσλία επηθπξψζεθε κε ηνλ γάκν ηεο 
Ησάλλαο, θφξεο ηνπ Ραυκφλδνπ θαη ηνπ Αιθφλζνπ 
γηνπ  ηεο Μπιάλο (θαη αδειθνχ ηνπ βαζηιηά Λνπδνβίθνπ). Καη νη δπν λεφλπκθνη 
ήηαλ κφιηο ελλέα ρξφλσλ θαη φπσο ζπκθσλήζεθε, ζα θιεξνλνκνχζαλ ηνλ ηίηιν 
ηνπ θφκε ηεο Σνπινχδεο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ραυκφλδνπ (ν νπνίνο πέζαλε 

ρσξίο λα αθήζεη αξζεληθφ δηάδνρν). Απηή ε 
ζπκθσλία ήηαλ ην ηέινο ηνπ ηζηνξηθνχ Οίθνπ 
ηεο Σνπινχδεο θαη ε νπζηαζηηθή επέθηαζε ηνπ 
βαζηιείνπ ηεο Γαιιίαο ζην Νφην σο ηελ 
Μεζφγεην θαη ηα Ππξελαία θαζψο  θαη ην ηέινο 
ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Ομηηαλίαο. 
 

  Ο κόμης της Σουλούζης Ραϋμόνδος 

ραβδίζεται δημοσίως μπροστά στην Νοτρ 
Νταμ του Παρισιού 
 

          Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν φκσο φισλ 
απηψλ ησλ ζπκθσληψλ πνπ αλαγθάζηεθε λα 

απνδερζεί ν Ραυκφλδνο, ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ  θαηλνχξηνπ ζεζκνχ ηεο Δθθιεζίαο 
γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηηκσξία ησλ αηξεηηθψλ, ηεο  Ηενάξ Δλέηαζδξ ζηε Σνπινχδε 
ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1229. Ζ ζπκθσλία ηεο Μπιαλο κε ηνλ Ραυκφλδν έδηλε ηέινο 
ζην πνιηηηθφ κέξνο ηεο ζηαπξνθνξίαο, αιιά ν ζξεζθεπηηθφο αγψλαο γηα ηελ 
εθθαζάξηζε φισλ ησλ πξνππξγίσλ ησλ αηξεηηθψλ ζα ζπλερηδφηαλ αθφκα γηα 
αξθεηά ρξφληα. 
           Σνλ Απξίιην ηνπ 1233 ν λένο πάπαο Γνδβυνζμξ Θ’ εμνπζηνδφηεζε ηελ 
Ηεξά Δμέηαζε (πνπ απαξηηδφηαλ θπξίσο απφ Γνκηληθαλνχο κνλαρνχο) ηεο 
Λαλγθεληφθ λα ρξεζηκνπνηεί θαηά ησλ αηξεηηθψλ φια ηα κέζα, αθφκα θαη 
βαζαληζκνχο θαη εθηειέζεηο ζηελ ππξά. Ακέζσο άξρηζε ην θπλήγη ησλ Καζαξψλ. 
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Μηα απφ ηηο πξψηεο πξάμεηο ησλ ηεξνεμεηαζηψλ ήηαλ ε δεκφζηα εθηέιεζε ζηε 
ππξά είθνζη αηξεηηθψλ πνπ ζπλειήθζεζαλ λα ηεξνπξγνχλ ζην δάζνο. Γηα λα 
απαιιαγεί θάπνηνο απφ ηε θαηεγνξία ηεο αίξεζεο έπξεπε λα πξνζθνκίζεη 
απνδεηθηηθφ γάκνπ, αθνχ νη Καζαξνί απέξξηπηαλ απηφ ην κπζηήξην. Οη 
κεηαλησκέλνη πξψελ παξαβάηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ ζην ζηήζνο θαη 
ζηελ πιάηε ηνπο, έλα θίηξηλν ζηαπξφ, ηνλ νπνίν έπξεπε λα αληηθαζηζηνχλ φηαλ 
ζρηδφηαλ ή θζεηξφηαλ απφ ην ρξφλν36.   
          ηελ απφθαζε ηνπ πάπα ζπκθψλεζε απφιπηα θαη ε επίηξνπνο ηνπ 
βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Μπιαλο ηεο Καζηίιεο, ε νπνία έζεζε φιεο ηηο θξαηηθέο 

δπλάκεηο ζηελ ππεξεζία ησλ Καζνιηθψλ αξρψλ ηεο 
θάζε πεξηνρήο. Οη θνζκηθέο αξρέο είραλ ππνρξέσζε 
λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ζην «ζεάξεζην» έξγν ηνπο. Ζ Μπιαλο 
έδεηρλε ηδηαίηεξε αδπλακία ζηνπο «αδειθνχο 
Γνκηληθαλνχο» θαη νη απζηεξέο νδεγίεο πνπ είρε 
δψζεη ζηνπο ππνηειείο ηεο, γηα ηελ βνήζεηα ζηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, δεκηνχξγεζε απφ ηελ 
αξρή έλα αίζζεκα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο ζηνλ 
πιεζπζκφ ηνπ Νφηνπ. 
 

Δομινικανός μοναχός κηρύσσει το αληθινό 
(Καθολικό) δόγμα σε Καθαρούς 
 

          Δθηφο ησλ εθηειέζεσλ ζηελ ππξά37, νη 
ηεξνεμεηαζηέο ηηκσξνχζαλ – αλάινγα κε ην βάξνο 
ησλ θαηεγνξηψλ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο ζε δηάθνξεο 
πνηλέο φπσο: καζηίγσκα, πξνζσξηλή θπιάθηζε, 
θαηάζρεζε πεξηνπζίαο, ππνρξεσηηθφ πξνζθχλεκα 
ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο ή ζε ζεκαληηθά κνλαζηήξηα ηεο 

Δπξψπεο θαη άιιεο.   
          Πνιινί απφ ηνπο Καζαξνχο πξνζπάζεζαλ λα αληηζηαζνχλ θαη νη 
πεξηζζφηεξνη αλαδήηεζαλ θαηαθχγην ζε νξεηλέο πφιεηο φπσο ζηελ Μμκζεβηφν 
(Montségur) θαη άιιεο. Οη ειηθησκέλνη θαη άξξσζηνη πνπ δελ κπφξεζαλ λα 
δηαθχγνπλ, αιιά αθφκα θαη πηψκαηα Καζαξψλ πνπ εθηάθεθαλ, θάεθαλ ζηελ 
ππξά. Ζ ππεξβνιηθή αγξηφηεηα ησλ Ηεξνεμεηαζηψλ μεζήθσζε αληαξζίεο ζε 
αξθεηέο πφιεηο φπσο ε Ναξβφλλε, ε Καξθαζζφλ, ε Αικπί , ε Κμνκη (Cordes) 
θαη ε Σνπινχδε. 
          Οη ιατθέο εμεγέξζεηο θαηά ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζπλερίζηεθαλ θαη ηνπο 
επφκελνπο κήλεο. Σν 1235 νη Γνκηληθαλνί εθδηψρζεθαλ θαθήλ-θαθψο απφ ηελ 
Σνπινχδε ηελ Αικπί θαη ηελ Ναξβφλλε. ηελ Αικπί έξημαλ ζην πνηάκη έλα 
ηεξνεμεηαζηή θαιφγεξν αθνχ πξψηα ηνλ μπινθφπεζαλ άγξηα. Ο ηεξσκέλνο απηφο 
ήζειε λα μεζάςεη ην πηψκα κηαο πεζακέλεο αηξεηηθήο θαη λα ην θάςεη. ηελ 
Κνξλη θάπνηνη ηεξνεμεηαζηέο ξίρηεθαλ ζε έλα πεγάδη θαη ηνπο άθεζαλ εθεί κέρξη 
λα πεζάλνπλ. ηελ Σνπινχδε νη ηεξνεμεηαζηέο ζέιεζαλ λα πεξάζνπλ απφ δίθε 
δψδεθα αμηνζέβαζηνπο πνιίηεο κε ηελ θαηεγνξία ηεο αίξεζεο. Ο ιαφο ηεο πφιεο 

                                                 
36

  Αοημί μζ ηίηνζκμζ ζηαονμί πμο θμνμφζακ μζ ιεηακζςιέκμζ αζνεηζημί – πμο εοιίγμοκ ηα ηίηνζκα αζηένζα 

ζημοξ Δαναίμοξ ή ηα νμγ ζημοξ μιμθοθυθοθμοξ ή ηα ακηίζημζπα ζημοξ ηζζββάκμοξ, ημοξ Μάνηονεξ ημο 

Ηεπςαά ηαζ ζημοξ πκεοιαηζηά ηαεοζηενδιέκμοξ επί Υίηθεν - μκμιάγμκηακ ζηδκ μλζηακζηή βθχζζα “las 

debanaroras”, πμο ζδιαίκεζ ηανμφθζ ή ακειυιοθμξ. 
37

  Ζ εηηέθεζδ ζηδκ πονά απμηεθμφζε – ηαηά ηδκ Ηενά Δλέηαζδ – ελαβκζζιυ ηδξ ροπήξ ημο ηαηαδίημο, δ 

μπμία βθίηςκε έηζζ απυ ηδκ αβηαθζά ημο αηακά. 
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μεζεθψζεθε, εηζέβαιε ζην κνλαζηήξη ησλ Γνκηληθαλψλ θαη δελ άθεζε ηίπνηε 
φξζην. Οη κνλαρνί ζχξζεθαλ εμεπηειηζηηθά ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο θαη ν φρινο 
ηνπο ρηππνχζε θαη ηνπο έθηπλε. ε κηα κηθξή πφιε λνηηνδπηηθά ηεο Σνπινχδεο 
ηελ Ααζκζμκέ (Avignonet) νη εμαγξησκέλνη Καζαξνί απφ ηελ νξεηλή Μνλζεγθχξ 
εγθιψβηζαλ θαη έζθαμαλ αιχπεηα κηα νκάδα ηεξνεμεηαζηψλ. Ζ πφιε αλήθε ζηνλ 
Ραυκφλδν ηεο Σνπινχδεο θαη ιέγεηαη φηη ζηελ ζθαγή παξαβξέζεθαλ θαη 
άλζξσπνί ηνπ.  
          Σν 1240 ν Ραυκφλδνο-Ρνδέ Γ‟ ληε Σξαλζαβέι 
επηρείξεζε κηα αληαξζία απειπηζίαο. Ζηηήζεθε ζηελ 
Καξθαζζφλ θαη αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη δηαθπγή ζηελ 
Αξαγνλία κε ηα ππνιείκκαηα ηνπ  ζηξαηνχ ηνπ.  
 
Οι «μετανιωμένοι» Καθαροί υποχρεώθηκαν από την Ιερά 
Εξέταση να φορούν τον κίτρινο σταυρό ή «σημάδι της 
ντροπής» 

 
          Σν 1242 ήξζε ε ζεηξά ηνπ δνχθα ηεο Σνπινχδεο λα 
εμεγεξζεί. Αλ θαη ζηελ αξρή είρε θάπνηεο επηηπρίεο θαη 
θαηέιαβε νξηζκέλα εδάθε κεηαμχ ηεο Σνπινχδεο θαη ηεο 
Ναξβφλλεο, ν αγψλαο ηνπ ήηαλ κάηαηνο. Οη ζχκκαρνί ηνπ ηνλ είραλ εγθαηαιείςεη 
θαη ν Ραυκφλδνο δελ είρε άιιε επηινγή παξά λα δειψζεη αθφκα κηα θνξά 
ππνηαγή ζηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο. Ο βαζηιηάο ηνλ ζπγρψξεζε, αιιά ε Δθθιεζία 

έρνληαο ππ‟ φςε ηελ ζθαγή ησλ ηεξνεμεηαζηψλ 
ζηελ Αβηληνλέ, ηνλ αθφξηζε, φπσο είρε θάλεη θαη κε 
ηνλ παηέξα ηνπ. 
 
 Οι σταυροφόροι πολιορκούν το κάστρο του 
Μονσεγκύρ  

 
           Σψξα ζηνπο ζηαπξνθφξνπο έκελε αθφκα ε 
θαηάιεςε ηνπ νρπξνχ ηνπ Μνλζεγθχξ. Σν θξνχξην 
απηφ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ θαξδηά ηεο Λαλγθεληφθ, 
ήηαλ θαηαθχγην ησλ Καζαξψλ θαη θπξίσο ησλ 
επγελψλ θαη ηεο εγεζίαο ηνπο, νη νπνίνη ην είραλ 
θαηαζηήζεη ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο αίξεζεο. Οη 
θαζνιηθνί απνθαινχζαλ ην Μνλζεγθχξ πλαγσγή 

ηνπ αηαλά. Ήηαλ ρηηζκέλν ζε κηα απφ ηηο θνξπθέο ηεο νξνζεηξάο ησλ 
Ππξελαίσλ ζε χςνο 1200 κέηξσλ θαη ήηαλ ζρεδφλ απξφζηην. Ήηαλ βαηφ κφλν 
απφ έλα κνλνπάηη πνπ νδεγνχζε ζην θάζηξν, νη ππεξαζπηζηέο ηνπ είραλ 
θξνληίζεη λα εμαζθαιίζνπλ ηα αλαγθαία εθφδηα ζε ηξνθέο, λεξφ θαη πνιεκνθφδηα 
θαη θαηλφηαλ απξφζβιεην. Ο άξρνληαο ηνπ θάζηξνπ θαη ν ζχδπγνο ηεο θφξεο ηνπ 
ήηαλ Καζαξνί ή θηιηθά δηαθείκελνη πξνο ηνπο Καζαξνχο. Σν θάζηξν ππεξάζπηδαλ 
έληεθα ηππφηεο θαη 150 ζηξαηηψηεο. ινη απηνί καδί κε ηηο   νηθνγέλεηέο ηνπο δελ 
ππεξέβαηλαλ ηηο 500 ςπρέο. 
          Σελ εγεζία ηνπ ζηξαηνχ ησλ 1500 ζηαπξνθφξσλ πνπ μεθίλεζαλ λα 
θαηαιάβνπλ ην Μνλζεγθχξ, αλέιαβε ν βαζηιηθφο εθπξφζσπνο Οφβμξ κηεγ Ανηί 
(Hugues des Arcis), έλαο ηθαλφο ζηξαηησηηθφο. Ζ πνιηνξθία άξρηζε ηνλ Μάξηην 
ηνπ 1243 θαη θξάηεζε έλα νιφθιεξν ρξφλν. Ο Οχγνο δήηεζε εληζρχζεηο θαη 
ηειηθά ν αξηζκφο ησλ πνιηνξθεηψλ μεπέξαζε ηνπο 10.000 άληξεο. Γελ έγηλαλ 
εληππσζηαθέο κάρεο, αιιά ν Οχγνο – παξά ην θξχν θαη ηηο άζρεκεο νξεηλέο 
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ζπλζήθεο – πξνρψξεζε ζπηζακή πξνο ζπηζακή πξνο ηα ηείρε ηνπ θξνπξίνπ, 
θιείλνληαο θαη ηηο ηειεπηαίεο δηφδνπο γηα εθφδηα ζην θάζηξν. 
           Σειηθά νη ππεξαζπηζηέο δελ άληεμαλ ηελ πείλα θαη ηε δίςα θαη 
παξαδφζεθαλ ηελ άλνημε ηνπ 1244. πσο ζπκθσλήζεθε, νη ληθεηέο ράξηζαλ ηε 
δσή ζηελ θξνπξά, ζηνπο Καζνιηθνχο θαη ζε φζνπο Καζαξνχο έδεημαλ κεηακέιεηα 
θαη απαξλήζεθαλ ηελ αίξεζε. Πξηλ ηελ παξάδνζε πνιινί απφ ηε θξνπξά 
πξνζρψξεζαλ ζηελ αίξεζε ησλ Καζαξψλ θαη αξθεηνί απφ ηνπο απινχο 
Καζαξνχο δέρζεθαλ ην ρξίζκα θαη έγηλαλ, «Σέιεηνη».  πλνιηθά πάλσ απφ 210 
«αηξεηηθνί» άληξεο θαη γπλαίθεο, αξλήζεθαλ λα δείμνπλ κεηακέιεηα θαη 
πξνηίκεζαλ λα ζπζηαζηνχλ βαδίδνληαο εθνχζηα θαη 
ςάιινληαο χκλνπο πξνο ζηελ ηεξάζηηα ππξά πνπ 
ζηήζεθε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ. 
 

  16 Μαρτίου 1244. παραδίδονται στις φλόγες 
210 Καθαροί του Μονσεγκύρ 
 

          Ζ πηψζε ηνπ Μνλζεγθχξ ήηαλ ην ηέινο ηεο 
έλνπιεο αληίζηαζεο ησλ Καζαξψλ θαη ε νπζηαζηηθή 
δηάιπζε ηεο δνκήο ηεο αίξεζεο. Οη εγέηεο ηνπο δελ 
ηα παξάηεζαλ, πξνζπάζεζαλ λα ζηήζνπλ μαλά ηελ 
νξγάλσζή ηνπο, αιιά ε ζέρηα απηή δελ ζπλήιζε 
πνηέ απφ ην ρηχπεκα ηνπ 1244. 
         Ο Ραυκφλδνο Ε‟ πξνζπάζεζε λα γίλεη δεθηφο 
ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο θαη δελ δίζηαζε λα 
ζηείιεη ζηελ ππξά αξθεηνχο απφ ηνπο Καζαξνχο. Πέζαλε ην 1249 θαη ε Σνπινχδε 
πέξαζε ζηελ εμνπζία ηεο θφξεο ηνπ Μπιαλο θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο Αιθφλζνπ. 

ηαλ ην δεπγάξη πέζαλε άηεθλν, ε θνκεηεία ηεο 
Σνπινχδεο ελζσκαηψζεθε ζην βαζίιεην ηεο 
Γαιιίαο ηνπ Φζθίππμο Γ’ ημο Φαθαηνμφ (Philip 
III le Hardi) γηνπ ηνπ Λνπδνβίθνπ Θ‟.  
 

   Η ενθρόνιση του βασιλιά της Γαλλίας 
Υιλίππου Γ (του Υαλακρού) 
 

          Ζ ηειεπηαία ζηξαηησηηθή επηρείξεζε πνπ 
έθιεηζε ηνλ θχθιν ηεο ζαξαληαπεληαεηνχο 
Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο ήηαλ ε επίζεζε 
θαηά ηνπ ηειεπηαίνπ πξνππξγίνπ ησλ Καζαξψλ, 
ηνπ θάζηξνπ Κενζιπμφξ (Quéribus), ζηα 
γαιιντζπαληθά ζχλνξα. Σν θάζηξν έπεζε 

γξήγνξα θαη κφλν ηφηε ζηακάηεζε ε νξγαλσκέλε αληίζηαζε ησλ Καζαξψλ. Οη 
ιίγνη πνπ απέκεηλαλ θαηάθεξαλ λα δηαθχγνπλ πξνο ηελ Αξαγνλία ή ην 
Πεδεκφληην θαη ηελ Λνκβαξδία ηεο Ηηαιίαο, φπνπ ππήξραλ αθφκα θάπνηνη 
ππξήλεο ηεο αίξεζεο θαη ε νμηηαληθή γιψζζα ήηαλ θνηλή. Αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε 
Γαιιία νη Καζαξνί δελ εμαθαλίζηεθαλ ηειείσο, αλακίρζεθαλ κε ηνλ ληφπην 
πιεζπζκφ θαη ζπλέρηζαλ θξπθά θαη παξάλνκα ηηο ηειεηνπξγίεο ηνπο γηα πεξίπνπ 
κηζφ αηψλα αθφκα. Σηο πξψηεο ηξεηο δεθαεηίεο ηνπ 14νπ αηψλα ε αίξεζε 
αλαδσππξψζεθε γχξσ απφ ηελ πφιε Μμκηαζβζμφ (Montaillou) ησλ γαιιηθψλ 
Ππξελαίσλ, αιιά ε θιφγα απηή γξήγνξα έζβεζε. Μεηά απφ δεθαεηίεο δηψμεσλ 
θαη θπξίσο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, ε ζέρηα ησλ Καζαξψλ 
εμαθαλίζηεθε ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. Οη δπν ηειεπηαίνη εγέηεο ησλ Καζαξψλ, νη 
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Πζέν θαη Εαη Ωηζέ (Pierre et Jacques Autier) εθηειέζηεθαλ ην 1310. Απφ ηφηε ηα 
αξρεία ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο αλαθέξνπλ αθφκα κηα εθηέιεζε, ηνπ Σέιεηνπ Γηζβζχι 
Μπεθζιπάζη  (Guillaume Bélibaste), πνπ ζαλαηψζεθε ζηελ ππξά ην 1331, απφ 
ηνλ επίζθνπν ηεο Πακηέξ (Pamiers).  
          ηελ πφιε απηή, πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο πνπ αλήθεη ε Μνληαηγηνχ θαη 
ηειεπηαίν απηφ πξνπχξγην ησλ Καζαξψλ, ρξεκάηηζε επίζθνπνο απφ ην 1318 σο 
ην 1325 ν Εαη Φμονκζέ (Jacques Fournier), ν κειινληηθφο πάπαο Βελέδηθηνο ΗΒ’. 
Ο Φνπξληέ ίδξπζε δηθαζηήξην ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο φπνπ αλέθξηλε εθαηνληάδεο 
πνιίηεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Μνληαηγηνχ - εθηφο ησλ 
πνιχ κηθξψλ παηδηψλ) θαη ζρνιαζηηθά θξάηεζε αληίγξαθα φισλ (ή ζρεδφλ φισλ) 
απηψλ ησλ αλαθξίζεσλ (κεηαθξαζκέλα απφ ηελ ληφπηα νμηηαληθή γιψζζα ζηελ 
ιαηηληθή ηεο Δθθιεζίαο). ‟ απηέο ηηο αλαθξίζεηο ηηο νπνίεο επέβιεπε ν ίδηνο ν 
επίζθνπνο, δεηνχζε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ θάζε αλαθξηλφκελν. Οη 
πεξηζζφηεξνη χπνπηνη ήηαλ αγξφηεο ηεο πεξηνρήο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο 
ηνπο θσηίδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αγξνηψλ ηεο λφηηαο Γαιιίαο ηνπ 14νπ αηψλα.  
          Ο Φνπξληέ ήηαλ ηθαλφο αλαθξηηήο, θαηάθεξλε κε ηηο εξσηήζεηο θαη ηελ 
πεηζψ λα απνζπάζεη απηφ πνπ ήζειε θαη ζπάληα θαηέθεπγε ζε βαζαληζηήξηα. 
πνηε ην έθαλε ήηαλ ππνρξεσκέλνο γηαηί είρε ζαθείο νδεγίεο απφ ηνπο 
αλσηέξνπο ηνπ. Ο Φνπξληέ θαηέγξαςε 578 αλαθξίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 370 
εκεξψλ πνπ ιεηηνχξγεζε ην δηθαζηήξην. πσο ήηαλ θεηδσιφο ζηα βαζαληζηήξηα 
ήηαλ θαη ζηηο ζαλαηηθέο θαηαδίθεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηά εηψλ ηεο ζεηείαο 
ηνπ, κφιηο πέληε αηξεηηθνί θαηαδηθάζηεθαλ ζηελ 
ππξά (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Σέιεηνο Γθηγηψκ 
Μπειηκπάζη). ινλ απηφ ηνλ ηεξάζηην φγθν 
αλαθξίζεσλ ηνλ έθεξε καδί ηνπ φηαλ έγηλε πάπαο 
(1334) θαη ζήκεξα ην ληνθνπκέλην απηφ ππάξρεη 
ζηελ Βηβιηνζήθε ηνπ Βαηηθαλνχ38. 
 

   Ο επίσκοπος Ζακ Υουρνιέ, μετέπειτα πάπας 
Βενέδικτος ΙΒ’ 
 

          Θα θιείζνπκε κε ην ζέκα ησλ δηψμεσλ θαη ηεο 
ηειηθήο εμφλησζεο ησλ Καζαξψλ, αλαθέξνληαο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
ηεξνεμεηαζηέο ηνπ 14νπ αηψλα, ηνπ ζενιφγνπ, 
δηπισκάηε θαη ηεξσκέλνπ Μπενκάν Γηο39 (Bernard 
Gui ή Bernardus Guidonis, 1261-1331). Ο Γθπ εληάρζεθε λεαξφο ζηνπο 
Γνκηληθαλνχο θαη ην 1290 έγηλε επίζθνπνο ηεο Αικπί, ηεο Καξθαζζφλ θαη ηεο 
Ληκφδ. Σν 1317 δηνξίζηεθε απφ ηνλ πάπα Κιήκε Δ’ ηεξνεμεηαζηήο ηεο 
Σνπινχδεο. Ζ Αικπηγθελζηαλή ηαπξνθνξία είρε ήδε ηειεηψζεη πξν αξθεηψλ 
δεθαεηηψλ, αιιά ν Γθπ αλέιαβε ην έξγν ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο ηειηθήο 
εθθαζάξηζεο θαη ηεο ηηκσξίαο ησλ φπνησλ ππνιεηκκάησλ ησλ Καζαξψλ, ησλ 
ζπκπαζνχλησλ,  θαζψο θαη θάζε είδνπο αηξεηηθψλ θαη αιινδφμσλ. 
          Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, σο ηεξνεμεηαζηή, ν Γθπ επέδεημε 
ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επζπλεηδεζία αιιά θαη αληίζηνηρε ζθιεξφηεηα. 
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  θμ αοηυ ημ οθζηυ ηςκ ακαηνίζεςκ ημο επζζηυπμο Εαη Φμονκζέ ηαηέβναρε θεπημιενχξ μ Γάθθμξ 

ζζημνζηυξ Δκκαλνπέι Λαληπξί (Emmanuel Le Roy Ladurie) ζημ αζαθίμ ημο: Montaillou, village occitan 

(Μμκηαζβζμφ, μλζηακζηυ πςνζυ). Απυ αοηέξ ηζξ ακαηνίζεζξ είκαζ θακενή δ θζθία ηαζ δ ζοιπάεεζα ιεηαλφ 

ηςκ Καεμθζηχκ ηαζ ηςκ Καεανχκ ζοβπςνζακχκ 
39

  Ο Μπεξλάξ Γθπ απεζημκίγεηαζ βθαθονά ζημ ιοεζζηυνδια ημο Οοιπένημ Έημ  Σν όλνκα ηνπ Ρόδνπ 
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Καηαδίθαζε ηνπιάρηζηνλ 900 αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο βξήθε έλνρνπο σο 
Καζαξνχο, Βαιληελζηαλνχο, Μπεράξδνπο, Μαληραίνπο άιινπο αηξεηηθνχο, αθφκα 
θαη Δβξαίνπο θαη ππνηηζέκελνπο  κάγνπο, λεθξνκάληεο θαη ςεπδναπνζηφινπο.  
Γεθάδεο απφ απηνχο έζηεηιε ζηελ ππξά, κε κφλν ηνπο ζθάικα φηη πίζηεπαλ ζε 
θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα δφγκαηα ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Οη 
θαηαδηθαζκέλνη πεξλνχζαλ ακέζσο ζηε δηθαηνδνζία ησλ θνζκηθψλ αξρψλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ πνηλψλ.  
          Σν 1323 ν πάπαο Ηςάκκδξ ΚΒ’ αλαγλψξηζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γθπ θαη ηνλ 
δηφξηζε επίζθνπν ηεο Γαιηθίαο ζηελ Ηζπαλία θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα επίζθνπν 
ηεο Λνληέβ ζηελ πεξηνρή Λαλγθεληφθ. Παξά ηελ φρη ηφζν ζπκπαζή 
δξαζηεξηφηεηά ηνπ ν Μπεξλάξ Γθπ ήηαλ έλαο ηθαλφο ηζηνξηθφο θαη ζπγγξαθέαο. 
Μεηαμχ άιισλ έγξαςε ηελ Αλζνινγία ησλ ρξνληθψλ πνπ είλαη ε Παγθφζκηα 

Ηζηνξία σο ην 1331, Σν Υξνληθφ ησλ βαζηιέσλ 
ηεο Γαιιίαο, Βίνπο ησλ αγίσλ, Ηζηνξία ηνπο 
Σάγκαηνο ησλ Γνκηληθαλψλ θαη άιια ζενινγηθά 
δνθίκηα. 
 

 Ο Μπερνάρ Γκυ (με το μαύρο ράσο), 
συνομιλεί με ένα άλλο ιερέα 
 

          κσο ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ ήηαλ 
ην Πξαθηηθφ Δγρεηξίδην ηεο Αηξεηηθήο 
Φαπιφηεηαο40 ή φπσο είλαη επξχηεξα γλσζηφ 

Ο Οδεγφο ηνπ Ηεξνεμεηαζηή. ην εγρεηξίδην απηφ δίλεη αλαιπηηθφ θαηάινγν ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ αηξέζεσλ ηεο επνρήο ηνπ θαη ζπκβνπιεχεη ηνπο ηεξνεμεηαζηέο 
πψο λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα αλαθξίλνπλ ηνπο χπνπηνπο αλάινγα κε ηελ 
αίξεζε ζηελ νπνία αλήθνπλ. Δθζέηεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
ηεξνεμεηαζηή, ηηο κεζφδνπο «εμέηαζεο» θαη ηηο πνηλέο πνπ κπνξεί λα επηβάιιεη. 
Αθφκα πεξηγξάθεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο Καζνιηθφο, φηαλ 
βξίζθεηαη ζε δηάινγν κε έλαλ ελεκεξσκέλν θαη πηζηφ Καζαξφ.  
           Δίλαη έλα ελδηαθέξνλ έξγν,  ρξήζηκν γηα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο, αιιά θαη έλα 
ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ησλ κεηαιιάμεσλ ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο χπαξμήο ηεο. Σν έξγν είρε ραζεί θαη 
βξέζεθε θαη δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1886. 
 

  ******************************************************************************* 
          Δλ ηέιεη, ν κεγάινο θεξδηζκέλνο απηήο ηεο ζηαπξνθνξίαο, γηα ηελ νπνία 
ρχζεθε πνιχ αίκα, μνδεχηεθαλ ηεξάζηηα πνζά, θαηαζηξάθεθαλ θαη ιεειαηήζεθαλ 
πνιιέο πφιεηο θαη εθαηνκκχξηα απινί θαη αζψνη άλζξσπνη ππέθεξαλ, ήηαλ ην 
βαζίιεην ηεο Γαιιίαο, πνπ θαηάθεξε λα ππεξδηπιαζηάζεη ηελ έθηαζή ηνπ θαη λα 
γίλεη έλα απφ ην πην ηζρπξά θαη εληαία θξάηε ηνπ Μεζαίσλα. 
 
 

                                                 
40

  Ο πνςηυηοπμξ ηίηθμξ ζηα θαηζκζηά είκαζ Practica Inquisitionis Heretice Pravitatis 
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01.06. Οζ ζοκέπεζεξ ηδξ Αθιπζβηεκζζακήξ ηαονμθμνίαξ 

 
          Ζ Ηζηνξία είλαη ην κέζνλ ηεο θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, 
κε ζηφρν φρη κφλν ηελ ρξνληθή αξρεηνζέηεζε, αιιά θπξίσο ηελ θξηηηθή ζεψξεζε 
φισλ ησλ ζεκαληηθψλ ζηαζκψλ ησλ αηψλσλ πνπ πέξαζαλ θαη ηελ εμαγσγή 
ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Τπάξρεη φκσο θαη κηα επηζηήκε πνπ αληηηίζεηαη 
ξηδηθά ζηηο δηδαζθαιίεο ηεο Δθθιεζίαο θαη γεληθά ησλ δηδαζθαιηψλ ησλ 
ηεξσκέλσλ φισλ ησλ ζξεζθεηψλ θαη απηή είλαη ε Δπηζηήκε ηεο Δμέιημεο. Απηή ε 
επηζηήκε δηαρσξίδεη νινθιεξσηηθά ην ππεξθπζηθφ – θαη ην κεηαθπζηθφ – απφ ην 
ρξνληθφ ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο. Τπνζηεξίδεη φηη  ηα γεγνλφηα, 
ηα νπνία ζπλήζσο νη ζξεζθείεο εκθαλίδνπλ σο ζετθή παξέκβαζε, δελ είλαη 
ηίπνηε άιιν απφ ην απνηέιεζκα αλζξψπηλεο άγλνηαο, αξεηήο ή αδπλακίαο. Ζ 
επηζηήκε ηεο Δμέιημεο κειεηά θαη ηα λεθειψκαηα, ηνπο δεηλνζαχξνπο, ηνπο 
ζεηζκνχο, ηα άηνκα, ηελ ρισξίδα θαη ηνπο 
πιαλήηεο, αγλνψληαο ηηο απφςεηο ησλ 
ζξεζθεηψλ θαη ησλ εθθιεζηψλ, πνπ φ,ηη δελ 
κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ην απέδηδαλ ζηνπο 
ζενχο ή ηνλ Θεφ. 
 

     Η Ιστορία, πίνακας του Νικολάου Γύζη 
 

          ηελ επνρή καο - 21νο αηψλαο πιένλ – ε 
θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ ηεο 
ηζηνξίαο δελ εξεζίδεη ηελ κλεζηθαθία θαη ηελ 
ερζξφηεηα ησλ ζενιφγσλ, αθνχ είλαη πηα θνηλή 
ζπλείδεζε φηη ηα γεγνλφηα, φπσο έρνπλ 
θαηαγξαθεί, είλαη πξαγκαηηθά θαη ε ηζηνξηθφηεηά ηνπο είλαη φρη απιά αμηφπηζηε, 
είλαη αλακθηζβήηεηε. κσο αθφκα θαη ζήκεξα, ιίγνη ηνικνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ 
ηελ αιήζεηα ησλ ηεξψλ Γξαθψλ, ηνπ Κνξαλίνπ, ηνπ Σνξάρ (Torah)41, ηεο Παιηάο 
θαη ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. ια απηά ζεσξνχληαη ηεξά θαη απαξαβίαζηα, γηαηί 

γξάθηεθαλ απφ πξνθήηεο, απνζηφινπο, 
αγίνπο θαη άιινπο ζεβαζηνχο θαη επηθαλείο 
ζπγγξαθείο, πνπ ην θάζε ηεξαηείν ηνπο 
ζεσξεί απζεληίεο. 
 

 Ο Αβερρόης από την Κόρντομπα της 
Ισπανίας ήταν επιφανής Άραβας 
γεωγράφος, αστρονόμος, μαθηματικός, 
γιατρός και φιλόσοφος 

 
          ηελ αιιαγή ηεο ρηιηεηίαο, πεξί ην 
έηνο 1000, ζηε Μεζαησληθή Δπξψπε άξρηζε 

κηα πξαγκαηηθή επαλαζηαηηθή αιιαγή ζηηο θνηλσλίεο πνπ, απφ ηελ επηθξάηεζε 
ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη κεηά, είραλ βπζηζηεί ζηα ζθνηάδηα ηεο άγλνηαο, ηεο 
ακάζεηαο, ησλ δεηζηδαηκνληψλ θαη ηεο ζξεζθνιεςίαο. Σν θσο ζην ζθνηάδη ηεο 
επνρήο εθείλεο ήξζε ζηε Δπξψπε απφ ηελ Αλαηνιή θαη κάιηζηα απφ δπν 
δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο:  

                                                 
41

  Σμ Τνξάρ (Νφκνο)  ή Πεληάηεπρνο είκαζ δ ζενά Βίαθμξ ηςκ Δαναίςκ. Πενζθαιαάκεζ  ηζξ δζδαζηαθίεξ 

ημο Μςοζή ηαζ μζ πνμθμνζηέξ  παναδυζεζξ πμο ηαηαβνάθδηακ ανβυηενα ζημ Σαθιμφδ 
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          Ο πξψηνο ήηαλ ν ιακπξφο κνπζνπικαληθφο θαη  αξαβηθφο πνιηηηζκφο, πνπ 
πέξαζε απφ ηε Μεζνπνηακία θαη ηε πξία, κέζσ ηεο βφξεηαο Αθξηθήο ζηελ 
Ηζπαλία, δηέζρηζε ηα Ππξελαία θαη έθηαζε σο ην λφην ηεο Γαιιίαο. Ζ αιήζεηα 
είλαη φηη νη κνπζνπικάλνη επέδεημαλ κηα αμηνζεκείσηε αλνρή θαη αλεθηηθφηεηα 
πξνο ηνπο ιανχο πνπ ιάηξεπαλ δηαθνξεηηθφ ζεφ απφ ηνλ Αιιάρ. Γελ πείξαμαλ 
νχηε ηνπο Δβξαίνπο, νχηε ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ηνπο άθεζαλ ειεχζεξνπο λα 
αζθνχλ ηελ ιαηξεία ηνπο. Οη Άξαβεο κεηαιακπάδεπζαλ ζηελ βάξβαξε ηφηε 
Δπξψπε κεγάιν κέξνο ηεο αξραίαο  ειιεληθήο γξακκαηείαο (Αξηζηνηέιε, 
Πιάησλα, Γεκφθξηην, κεξν, Ζζίνδν, Δπθιείδε, Θαιή, Αξίζηαξρν, Ηππνθξάηε, 
Γαιελφ, Θέσλα θαη πνιινχο άιινπο) αιιά θαη ησλ πξνεγκέλσλ αξαβηθψλ 
επηζηεκψλ φπσο ε αξηζκεηηθή42, ε αζηξνλνκία, ε θπζηθή, ε ρεκεία, ε ηαηξηθή, ε 
θαξκαθνινγία, ε γεσγξαθία, ε αξρηηεθηνληθή ε κεραληθή θαη άιιεο. Δπίζεο είραλ 
αλαπηχμεη ζε πςειφ βαζκφ ηελ πνίεζε, ηελ θαιιηγξαθία, ηελ ινγνηερλία θαη ηελ 
θηινζνθία. Καη αθφκα έκαζαλ απφ ηνπο Κηλέδνπο θαη δίδαμαλ ζηνπο Δπξσπαίνπο 
ηελ ρξήζε ηεο ππμίδαο, ηεο ππξίηηδαο θαη ηξφπνπο παξαγσγήο ραξηηνχ.   

          {Είλαη πξαγκαηηθά πεξίεξγν πωο ηελ επνρή πνπ ε Επξώπε πεξλνύζε ην Μεζαίωλά 
ηεο, ν Μνπζνπικαληθόο θόζκνο δνύζε κηα πνιηηηζκηθή αλάηαζε πνπ άθεζε βαζεηά ηα 
ζεκάδηα ηεο όρη κόλν ζηελ πεξηνρή ηεο Γεο  πνπ δξνύζε, αιιά θαη ζε νιόθιεξε ηελ 
Επξώπε θαη ηνλ γλωζηό ηόηε θόζκν. Σήκεξα ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ξηδηθά κε ηελ 
επηθξάηεζε ηωλ κνπιάδωλ ζην Ιξάλ, ηελ Αι Κάηληα, ηε Σαξία, ηελ κπνύξθα, ηνπο 
Ταιηκπάλ, ηνπο Μνπζνπικάλνπο Αδειθνύο, ηελ Χακάο, ηνπο ηκάκεδεο ηνπ Ληβάλνπ θαη 
ηεο Αηγύπηνπ θαη γεληθά κε ηνπο θαλαηηθνύο ηνπ Ιζιάκ, πνπ έθεξαλ ηνλ κνπζνπικαληθό 
θόζκν πίζω, ζην δηθό ηνπ Μεζαίωλα}. 

           Έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο πεθσηηζκέλνπο 
θαη πξαγκαηηθά κνξθσκέλνπο ηεξάξρεο ηνπ 
Μεζαίσλα, ν πάπαο ζθαέζηνμξ Β’ (Silvestro II, 
999-1003)43 δηδάρζεθε θαη πξνψζεζε ηελ 
αξαβηθή-ειιελνξσκατθή γεσκεηξία, ηα 
καζεκαηηθά θαη ηελ αζηξνλνκία θαη εηζήγαγε ηε 
ρξήζε ηνπ άβαθα θαη ηνπ αζηξνιάβνπ. 
 

 Η πλατειά μόρφωση και η πολυπραγμοσύνη 
του πάπα ιλβέστρου Β’ έδωσε αφορμή για να 
κατηγορηθεί ως μάγος και συνεργός του 
Διαβόλου 

            
          Ο άιινο δξφκνο πνπ έθεξε ην θσο ηεο 
αιιαγήο ζηελ θπξηαξρνχκελε απφ ηνλ 
ζθνηαδηζκφ Δπξψπε, μεθίλεζε απφ ηελ Αξκελία, 

πνπ ήηαλ ηφηε κέξνο ηεο Βπδαληηλήο ή, φπσο νλνκαδφηαλ ηφηε, ηεο (Αλαηνιηθήο) 
Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Κη ελψ ζηε Γχζε ν πάπαο θαη νη θαξδηλάιηνη ήηαλ 
εθείλνη πνπ επέβαιιαλ ηνπο θαλφλεο δσήο ησλ  ιαψλ, φληαο αθφκα θαη 
ηζρπξφηεξνη ησλ εγεκφλσλ θαη πξηγθίπσλ, ζηελ Αλαηνιή ν απηνθξάηνξαο δηφξηδε 
ή έπαπε – θαηά ην θέθη ηνπ – ηνπο παηξηάξρεο θαη αξρηεξείο. Έηζη ινηπφλ ηα 

                                                 
42

     Οζ αξηζκνί πμο πνδζζιμπμζμφιε ζήιενα (1, 2, 3...0) είκαζ δχνμ ηςκ Ανάαςκ ζηδκ επζζηήιδ.  
43

  Ο πάπαξ Σηιβέζηξνο Β’ ήηακ βαθθζηήξ ηαηαβςβήξ, πμθφπθεονδ πνμζςπζηυηδηα ηαζ  πθαηεζά 

ιμνθςιέκμξ. Δίπε δδιζμονβήζεζ ιεβάθδ ζοθθμβή πεζνμβνάθςκ ηαζ πναβιαηεζχκ (ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ 

πμθθά παιέκα ανααζηά ζοββνάιιαηα) βζα ηδκ εεμθμβία, ηα ιαεδιαηζηά, ηδκ αζηνμκμιία, ηδκ ιμοζζηή ηαζ 

άθθεξ επζζηήιεξ ή ηέπκεξ. Πανάθθδθα ηαηαζηεφαζε αζηνμκμιζηά ηαζ ιμοζζηά υνβακα. θα ηα παναπάκς 

ήηακ ανηεηά βζα κα δδιζμονβδεεί μ ιφεμξ υηζ μ πάπαξ είπε ζοκάρεζ ζοιαυθαζμ ιε ημκ αηακά! 
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πξάγκαηα ήηαλ πην πξφζθνξα γηα θάπνηνπο, πνπ ακθηζβεηνχζαλ ηελ 
εγθπξφηεηα ησλ δηδαζθαιηψλ ηεο επίζεκεο Δθθιεζίαο. Σν έθαλαλ, φρη βέβαηα 
ρσξίο θηλδχλνπο, αιιά ζρεηηθά επθνιφηεξα απ‟ φ,ηη ζπλέβαηλε ζηε Γχζε. 
          Απφ ηελ επηβνιή ηνπ Υξηζηηαληζκνχ είραλ δεκηνπξγεζεί, θπξίσο ζηελ 
Αλαηνιή, πνιιέο αηξέζεηο, πνπ ακθηζβεηνχζαλ ηνπο θαηεζηεκέλνπο θαλφλεο πνπ 
είρε επηβάιεη ε ρξηζηηαληθή εθθιεζία ζε φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε, ηελ Μέζε 
Αλαηνιή θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή. Βξέζεθαλ άλζξσπνη ή νκάδεο πνπ άξρηζαλ λα 
απνξξίπηνπλ ηηο  εηθφλεο, ηα ζχκβνια, ηνλ ζηαπξφ, ηηο λεζηείεο, ηηο ηειεηνπξγίεο, 
ηα κπζηήξηα, ηελ αλζξψπηλε ή ηελ ζεία θχζε ηνπ Ηεζνχ, ηελ ηξηαδηθφηεηα ηνπ 
κνλαδηθνχ ζενχ, ηελ Παιαηά Γηαζήθε, ην 
ηεξαηείν θαη ηελ ηεξαξρία ηνπ θαη φια απηά 
ηα ηεξά θαη απαξαβίαζηα σο ηφηε.   
 

  Σο ισλαμικό τέμενος της Κόρδοβας 
στην Ισπανία είναι χαρακτηριστικό 
δείγμα  αραβικής αρχιτεκτονικής 
 

          Αιιά ε αίξεζε πνπ ηάξαμε ηα λεξά 
θαη δεκηνχξγεζε πξαγκαηηθή ζξεζθεπηηθή 
επαλάζηαζε ήηαλ εθείλε ησλ 
Παπιηθηαλψλ. Ζ αίξεζε απηή ήηαλ έλα 
κίγκα πξσηνρξηζηηαληθψλ, καληρατζηηθψλ 
θαη γλσζηηθψλ ηδεψλ θαη δηδαζθαιηψλ. πσο ήδε έρνπκε πεη, ε αίξεζε απηή 
ρηππήζεθε αιχπεηα απφ ηελ απηνθξάηεηξα  Θενδψξα (ηνπ 9νπ αηψλα), αιιά ηνλ 
επφκελν αηψλα ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Σζηκηζθήο κεηέθεξε ηνπο 

Παπιηαθηαλνχο  λφηηα ηνπ Γνχλαβε, πεξίπνπ 
εθεί πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ε  Βνπιγαξία, γηα 
λα κελ ζπλερίζνπλ λα κνιχλνπλ ηνπο πηζηνχο 
ζηελ πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Μηθξάο 
Αζίαο. 
  
  Δομινικανοί μοναχοί 
 

          ηελ Βνπιγαξία νη ηδέεο ησλ 
Παπιηθηαλψλ κεηαιακπαδεχηεθαλ ζε κηα άιιε, 
πην δξαζηήξηα αίξεζε, απηή ησλ Βνγνκίισλ. Ζ 

ζνβαξή θαη αζθεηηθή απηή ζέρηα, θαηάθεξε λα ζηείιεη ηεξνθήξπθεο θαη λα 
κεηαθέξεη ηηο ηδέεο ηεο κέζσ ηεο Βνζλίαο ζε πνιιά ζεκεία ηεο Δπξψπεο. Μέρξη 
ηνλ 12ν αηψλα ζε Γεξκαλία, Βέιγην, Γαιιία, Ηηαιία θαη αιινχ, μεθχηξσλαλ 
αηξέζεηο κε παξαπιήζην πεξηερφκελν κε απηφ ησλ Βνγνκίισλ.  
          Ζ ζεκαληηθφηεξε, αιιά θαη ε πην επηθίλδπλε απφ απηέο – γηα ηελ Δθθιεζία 
– ήηαλ ε ζέρηα ησλ Καζαξψλ πνπ ξίδσζε θπξίσο ζηε Νφηηα Γαιιία, βφξεηα ησλ 
Ππξελαίσλ θαη κεηαμχ ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Βηζθατθνχ Κφιπνπ, αιιά είρε 
νπαδνχο θαη ζηε Ηηαιία, Ηζπαλία, Βέιγην θαη αιινχ. 
          Ζ Δθθιεζία πξνζπάζεζε κε πνιινχο ηξφπνπο λα πείζεη ηνπο Καζαξνχο 
λα κεηαλνήζνπλ θαη λα γπξίζνπλ ζηνπο θφιπνπο ηεο. Υξεζηκνπνίεζε θάζε κέζν, 
απφ ηελ πεηζψ σο ηελ  άζθεζε ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο βίαο, ρσξίο φκσο λα 
πεηχρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Ο άγηνο Γνκίληθνο πξνζέθεξε πνιιά 
ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζπάζεηαο πξνζειπηηζκνχ θαη ζπγρψξεζεο ηεο 
κεηαλνησκέλσλ αηξεηηθψλ. Σν 1209 ίδξπζε έλα κνλαζηήξη ζηελ πφιε Πξνπίγ 
(Pruille) ζην νπνίν δερφηαλ γπλαίθεο πνπ είραλ απνθεξχμεη ηνλ Καζαξηζκφ. Οη 



 71 

νπαδνί ηνπ, νη Γνκηληθαλνί κνλαρνί (ή κέιε ηνπ Σάγκαηνο ησλ Ηεξνθεξχθσλ), 
ήηαλ ζσζηά εθπαηδεπκέλνη ζηα ζενινγηθά δεηήκαηα θαη αξθεηά κνξθσκέλνη γηα 
λα κπνξνχλ λα αληηθξνχζνπλ θαη ηηο πην δχζθνιεο – αθφκα θαη θαθφπηζηεο - 
απφςεηο ησλ Καζαξψλ. Πξηλ αξρίζνπλ ην έξγν ηνπο, ήμεξαλ πην πνιιά γηα ηελ 
αίξεζε, ηηο απφςεηο ηεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 
καδψλ, απ‟ φζα ήμεξαλ νη πεξηζζφηεξνη ληφπηνη 
θαζνιηθνί επίζθνπνη.  
 

 Ελ Γκρέκο: Ο Άγιος Δομίνικος προσεύχεται 
 

          Οη κνλαρνί απηνί απνηέιεζαλ ηα ηδαληθά 
φξγαλα γηα ηα ζρέδηα ηνπ πάπα. Έηζη θαλείο δελ 
εμεπιάγε φηαλ ην 1233 ν πάπαο Γξεγφξηνο Θ’ ηνπο 
αλέζεζε ηελ ίδξπζε ησλ εηδηθψλ εθθιεζηαζηηθψλ 
δηθαζηεξίσλ, κε επξχηαηεο δηθαηνδνζίεο θαη 
δηθαίσκα επηβνιήο σο θαη ζαλαηηθήο πνηλήο. Ήηαλ 
ην εηθνζηφ ηέηαξην έηνο ηεο Αικπηγθελζηαλήο 
ηαπξνθνξίαο θαη παξά ηηο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο 
ησλ ζηαπξνθφξσλ, ε αίξεζε ησλ Καζαξψλ δελ είρε 
ιπγίζεη αθφκα. Απηνί εμαθνινπζνχζαλ λα θεξχηηνπλ, λα πξνζειπηίδνπλ θαη λα 
ηεξνπξγνχλ, έζησ θαη παξάλνκα, ζηα δάζε θαη ζε απνκνλσκέλεο ηνπνζεζίεο. 
Κάπνηνο ή θάπνηνη έπξεπε λα ζεθψζνπλ ην θνξηίν ηεο νξηζηηθήο εμαθάληζεο ηεο 
επηθίλδπλεο απηήο αίξεζεο θαη απηνί δελ ήηαλ νχηε νη ζηξαηησηηθνί νχηε νη 
θνζκηθνί άξρνληεο, πνπ πνιιέο θνξέο φρη κφλν αλερφηαλ, αιιά θαη ππεξάζπηδαλ 

ηνπο Καζαξνχο. Έπξεπε λα είλαη άλζξσπνη απφ 
ηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο θαη νη 
θαηαιιειφηεξνη γη‟ απηφλ ηνλ ξφιν ήηαλ νη 
Γνκηληθαλνί κνλαρνί. 
 

      Ο πάπας Γρηγόριος Θ’ 
 

          Φπζηθά ηα λέα – εμνπζηνδνηεκέλα απφ ην 
Βαηηθαλφ - αθεληηθά ζηηο θαηερφκελεο απφ ηνπο 
ζηαπξνθφξνπο πεξηνρέο ηεο Ομηηαλίαο, δελ έγηλαλ 
δεθηά κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο 
θαηνίθνπο. Οη ζθιεξέο αλαθξίζεηο θαη νη αθφκα πην 
ζθιεξέο πνηλέο πνπ επέβαιαλ νη ηεξνεμεηαζηέο, 
εμαγξίσζαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 

Λαγθεληφθ, Καζνιηθνχο θαη Καζαξνχο. Οη θαζνιηθνί δελ πξνζπαζνχζαλ λα 
ζψζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ή ηνπο αηξεηηθνχο απφ ηελ ππξά, αιιά ηνπο 
ζπκπνιίηεο ηνπο απφ ηελ αγξηφηεηα ησλ ηεξνεμεηαζηψλ. κσο είδακε νη 
αληαξζίεο ζε πφιεηο φπσο ε Σνπινχδε, ε Ναξβφλλε, ε Καξθαζζφλ, ε Κνξλη, ε 
Αικπί θαη άιιεο, έθηαζαλ ζε ζεκείν λα δηψμνπλ απφ ηηο πφιεηο ηνπο 
Γνκηληθαλνχο, ζε άιιεο λα ηνπο ξίμνπλ ζην πνηάκη ή ζε πεγάδη, ζε άιιεο λα ηνπο 
μπινθνπήζνπλ άγξηα θαη αιινχ αθφκα θαη λα ηνπο δνινθνλήζνπλ. 
          κσο κε ηελ νιφζεξκε ππνζηήξημε ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο θαη θπζηθά ηνπ 
Βαηηθαλνχ, νη αληαξζίεο θαηαιάγηαζαλ, νη ηεξνεμεηαζηέο επαλήιζαλ γξήγνξα ζηηο 
ζέζεηο ηνπο θαη ηα δηθαζηήξηα άξρηζαλ λα εξγάδνληαη ππξεησδψο. Οη 
επζπλείδεηνη, εξγαζηνκαλείο αιιά θαη θαλαηηθνί Γνκηληθαλνί έθηαζαλ λα δηθάδνπλ 
ρηιηάδεο ππνζέζεηο θάζε ρξφλν. Μέρξη ην 1240 είραλ θαηαθέξεη λα 
απνδηνξγαλψζνπλ πιήξσο ηελ Δθθιεζία ησλ Καζαξψλ ζηηο πφιεηο πνπ 
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δξνχζαλ. Οη ελαπνκείλαληεο θαη απνγνεηεπκέλνη πηζηνί ηεο ζέρηαο έθεπγαλ γηα 
ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ δελ είρε θηάζεη αθφκα ην καθξχ ρέξη ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο, φπσο ην Μνλζεγθχξ ζηηο πιαγηέο ησλ Ππξελαίσλ. 
          Αιιά θαη εθεί αξγφηεξα, φηαλ έπεζε θαη ην Μνλζεγθχξ, ε δξαζηεξηφηεηα 
ησλ ηεξνεμεηαζηψλ επεθηάζεθε ζε θάζε πφιε, ρσξηφ ή γεηηνληά, αθφκα θαη ζε 
θάζε ζπίηη. Ο Καζαξφο πνπ δήισλε πσο κεηάλησζε θαη νξθηδφηαλ πίζηε ζηελ 
Καζνιηθή Δθθιεζία, έπξεπε λα ην απνδείμεη θαηνλνκάδνληαο άιινπο Καζαξνχο ή 
ηνπο θξπθνχο ηφπνπο άζθεζεο ηεο ιαηξείαο ηνπο ή αθφκα θαη ηα ζπίηηα ζηα 
νπνία γίλνληαλ θξπθέο ηεξνπξγίεο. Έηζη πνιιέο 
θνξέο ζπιιακβάλνληαλ δεθάδεο αηξεηηθνί καδί 
θαη αθνινπζνχζε ε ζπλήζεο νδφο ησλ 
αλαθξίζεσλ θαη ηεο απφζπαζεο άιισλ 
νκνινγηψλ – ζπρλά κε ηελ απεηιή θαηά ηεο 
δσήο κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αλαθξηλφκελνπ 
- θαη επηβνιήο πνηλψλ. 
 

          ταυροφόροι εναντίον αιρετικών 
 

          Σν 1233 ινηπφλ ήηαλ ε νπζηαζηηθή 
έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο. Πξνεγνπκέλσο νη Γνκηληθαλνί είραλ 
δνθηκαζηεί – κε εηδηθέο εμνπζηνδνηήζεηο απφ ην Βαηηθαλφ - ζε νξηζκέλεο 
απνζηνιέο θαηά ησλ αηξέζεσλ ζηελ Ρελαλία ηεο Γεξκαλίαο, ζηελ Φισξεληία, 
ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Πάδνπ ζηελ Ηηαιία, ζηε Ναξβφλλε,  ζηελ Σνπινχδε  
θαη αιινχ. Πξάγκαηη πέηπραλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα εθεί πνπ νη ηνπηθνί 

επίζθνπνη αζρνινχληαλ κε άιια ζέκαηα – 
ζπλήζσο εμσεθθιεζηαζηηθά - ή αδηαθνξνχζαλ 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.  
 

 Η ανάκριση αρχίζει 
 

          Μεηά απφ απηέο ηηο δνθηκαζηηθέο 
πξνζπάζεηεο, ν πάπαο πήξε ηελ νξηζηηθή 
απφθαζε πνπ αλαθέξακε. Ζ επίζεκε 
αηηηνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ φηη νη 
ηνπηθνί επίζθνπνη ήηαλ πνιχ απαζρνιεκέλνη 
κε ηα θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα θαη νη 
Γνκηληθαλνί αδειθνί ήηαλ επηθνξηηζκέλνη λα 

ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαζηνιή ηεο αίξεζεο.  
          Πξηλ ην 1233 ηελ θχξηα επζχλε ηνπ εληνπηζκνχ  θαη αλάθξηζεο ησλ 
αηξεηηθψλ είραλ νη επίζθνπνη θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο είραλ ηελ βνήζεηα 
παπηθψλ αληηπξνζψπσλ. Μεηά φκσο απφ ην 1233 ε επζχλε απηή πέξαζε 
ζηαδηαθά ζηνπο εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνπο ηεξνεμεηαζηέο, επηιεγκέλνπο θαηά 
θαλφλα απφ ην Σάγκα ησλ Γνκηληθαλψλ. Φπζηθά νη επίζθνπνη δπζαλαζρέηεζαλ 
γηα ηελ επέκβαζε ηξίησλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη πξνζπάζεζαλ 
λα κεηψζνπλ ηηο εμνπζίεο ησλ ηεξνεμεηαζηψλ ή λα ηνπο ρεηξαγσγήζνπλ. Αλ θαη νη 
αξρηεξείο απηνί είραλ ζηελ αξρή θάπνηεο λίθεο, κεηά ην 1450, έραζαλ νξηζηηθά ηνλ 
έιεγρν ηεο δίσμεο ησλ αηξεηηθψλ θαη φιε ε δνπιεηά ηνπ εληνπηζκνχ  θαη εμέηαζεο 
ησλ «ερζξψλ ηεο Δθθιεζίαο» πέξαζε απνθιεηζηηθά ζηα ρέξηα ηεο ηξνκεξήο 
Ηεξάο Δμέηαζεο. 
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          Με ην ηέινο ηεο Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο φιε ε λφηηα πεξηνρή ηεο 
Γαιιίαο, ε Λαλγθεληφθ, έγηλε επαξρία ηνπ γαιιηθνχ βαζηιείνπ θαη ε Γαιιία κηα 
Μεζνγεηαθή δχλακε. Οη κέξεο πνπ νη βαξφλνη θαη νη άξρνληεο ηνπ Νφηνπ 
ζπλνκηινχζαλ σο ίζνη κε ίζνπο κε ηνπο βαζηιείο θαη ηνπο πάπεο παξήιζαλ 
νξηζηηθά. Μηα απφ ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ καθξνρξφληνπ πνιέκνπ ήηαλ 
ε απψιεηα ηεο ηνπηθήο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ Νφηνπ θαη ην αίζζεκα ηεο 
κείσζεο ηνπ απηνζεβαζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Έλαο νιφθιεξνο πνιηηηζκφο, απφ 
ηνπο πην πξνεγκέλνπο ζηελ Δπξψπε, θαηαζηξάθεθε. Ζ εζληθή  νμηηαληθή 
γιψζζα έγηλε ηνπηθή δηάιεθηνο ηεο Γαιιίαο. Ζ λέα εμνπζία δελ ππνρξέσζε κελ 
ηνπο λεαξνχο καζεηέο λα κάζνπλ ηελ γαιιηθή γιψζζα, αιιά φπνηνο λένο δελ 
κπνξνχζε λα ηελ κηιήζεη, απνκνλσλφηαλ σο επαξρηψηεο, «βιάρνο», άμεζηνο θαη 
αδαήο. Οη πνηεηέο θαη νη ζπγγξαθείο πνπ έγξαθαλ ζηελ νμηηαληθή γιψζζα 
έκεηλαλ ζηελ αθάλεηα αληί λα είλαη κέξνο ηεο γαιιηθήο θνπιηνχξαο θαη φρη ζπάληα 
ραξαθηεξίδνληαλ γξαθηθνί. Αξθεηνί ηζηνξηθνί ππνινγίδνπλ φηη νη λεθξνί απφ 

απηήλ ηελ ζηαπξνθνξία μεπέξαζαλ ζε  αξηζκφ 
ηνπο λεθξνχο θάζε άιιεο πξνεγνχκελεο 
ζηαπξνθνξίαο. 
 
 Ακόμα και σήμερα σε πολλές πόλεις της 
νότιας Γαλλίας χρησιμοποιούν δίγλωσσες 
επιγραφές. Πινακίδα δρόμου της Σουλούζης 
στην Γαλλική και την Οξιτανική γλώσσα. 

 
          Κιείλνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηή ε 
κηθξή ζρεηηθά ζέρηα ησλ Καζαξψλ, θαηάθεξε λα 
αλαζηαηψζεη ηε Καζνιηθή Δθθιεζία θαη λα 

ζεσξεζεί φηη απεηιεί ηε θαζεζηεθπία θνζκηθή θαη εθθιεζηαζηηθή ηάμε. Ήηαλ ε 
πξψηε θνξά πνπ ην Βαηηθαλφ γηα λα αληηκεησπίζεη κηα  αίξεζε θαινχζε ζε 
ζηαπξνθνξία ελαληίνλ Υξηζηηαλψλ θαη φρη αιινδφμσλ, φπσο είρε γίλεη σο ηφηε 
ζηηο ηέζζεξηο πξνεγνχκελεο ζηαπξνθνξίεο. 
          Με ηελ ζπλδξνκή ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο θαη θπζηθά ησλ φπισλ, νη 
Καζαξνί ιχγηδαλ, αιιά δελ εμνληψζεθαλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηάζηεθε λα 
επηζηξαηεπζεί θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο νιφθιεξνο εθθιεζηαζηηθφο αλαθξηηηθφο 
κεραληζκφο, ε δηαβφεηε Ηεξά Δμέηαζε. Απηφο ν ηξνκεξφο ζεζκφο – φπσο ζα 
δνχκε ζηηο επφκελεο ζειίδεο - επηβιήζεθε κε ηελ ηξνκνθξαηία, ηα βαζαληζηήξηα, 
ηηο ππξέο θαη ηηο νκαδηθέο εθηειέζεηο αηξεηηθψλ θαη αζψσλ πνιηηψλ.   
          κσο φιεο απηέο νη ηδέεο πνπ πξέζβεπαλ νη Παπιηθηαλνί, νη Βνγφκηινη, νη 
Βαιληεζηαλνί, νη Καζαξνί θαη νη άιινη «αηξεηηθνί» δελ πέζαλαλ. Παξά ηελ παπηθή 
θπξηαξρία θαη ηελ ηεξνεμεηαζηηθή θαηαπίεζε - πνπ δηήξθεζε σο ηνλ 19ν αηψλα ! – 
ε ζξεζθεπηηθή Μεηαξξχζκηζε, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, ήξζε ηνλ 16ν αηψλα, 
ελζσκαηψλνληαο ζηηο αξρέο ηεο θαη πνιιέο απφ απηέο ησλ Καζαξψλ. 
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02. ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΚΑ ΣΑΓΜΑΣΑ 
 
02.01.  Γεκζηά πενί ιμκαπζζιμφ 

 
          Ο κνλαρηζκφο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ Αλαηνιή. Οη αξραηφηεξνη γλσζηνί 
κνλαρνί ήηαλ Βνπδηζηέο, πνπ αθνινχζεζαλ ην πξφηππν ηεο αζθεηηθήο δσήο ηνπ 
ηδξπηή ηνπ Βνπδηζκνχ, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ, ηνπ 
Γηαμοηάια Βμφδα44. Ο Βνχδαο έδεζε θαη δίδαμε ηνλ 6ν-5ν π.Υ. αηψλα θαη 
δηαθήξπμε κεηαμχ άιισλ ηνπο Πέληε Ζζηθνχο Καλφλεο: Να κε ζθνηψλεηο θαλέλα 
δσληαλφ νλ  - Να κελ παίξλεηο παξά κφλν φ,ηη ζνπ δίλνπλ  - Να κελ ςεχδεζαη  - 
Να κελ πίλεηο κεζπζηηθά πνηά  - Να ηεξείο ηελ αγλφηεηα. 
          Απέθηεζε γξήγνξα πνιινχο νπαδνχο θαη σο ην ζάλαηφ ηνπ ην 483 π.Υ. 
είραλ ηδξπζεί εθαηνληάδεο κνλαζηήξηα. Οη βνπδηζηέο κνλαρνί νλνκάδνληαη 
κπίθρνπ θαη νη γπλαίθεο κπηθρνχλη θαη δνπλ θάησ απφ απζηεξνχο εζηθνχο 
θαλφλεο. Ο Βνπδηζκφο επεθηάζεθε ζην Θηβέη, ηελ Κίλα, ηελ Κνξέα, ηελ Ηαπσλία 
θαη ηελ λνηηναλαηνιηθή Αζία θαη ζήκεξα έρεη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα νπαδνχο. 

Αληίζεηα ζηελ παηξίδα ηνπ Βνχδα ηελ Ηλδία 
ν Βνπδηζκφο έρεη ειάρηζηνπο νπαδνχο, ε 
κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Ηλδψλ έρεη 
αζπαζηεί ηνλ Ηλδνπηζκφ. 
 
 Βουδίστριες μοναχές  

 
          Δθηφο ηνπ Βνπδηζκνχ θαη ηνπ 
Υξηζηηαληζκνχ, ν κνλαρηζκφο ππάξρεη, ζε 
κηθξή έθηαζε, θαη ζηνλ Ηλδνπηζκφ. Ζ 
ηνπδατθή ζξεζθεία δελ γλψξηζε πνηέ απηφλ 
ηνλ ζεζκφ -  θπζηθά φπσο εκείο ηνλ 
μέξνπκε - ην δε Ηζιάκ δελ ηνλ ελζάξξπλε. 

           Μεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ηελ επηβνιή ησλ απζηεξψλ 
εζηθψλ ηνπ θαλφλσλ – φπσο ηνπιάρηζηνλ ηνπο εξκήλεπαλ νη ιεγφκελνη Παηέξεο 
ηεο Δθθιεζίαο – πνιινί πηζηνί ζέιεζαλ λα αθνινπζήζνπλ δσή ζηεξεκέλε απφ 
ηξνθή, πινχηε, ζαξθηθέο επαθέο, κε ιίγα ιφγηα λα κνλάζνπλ. Ζ Δθθιεζία 
θήξπηηε φηη ε ζαξθηθή επαθή ήηαλ επηηξεπηή κφλν γηα έλα ζθνπφ, ηελ ηεθλνπνηία. 
Ζ παξζελία – θαη γηα ηα δπν θχια - ήηαλ έλα ζηνιίδη γηα ηνλ πηζηφ, πνπ ηνπ 
εμαζθάιηδε ηελ έλσζή ηνπ κε ην ζείν. 
          Αθφκα νη πνιιέο θαη δηάθνξεο «λεζηείεο» πνπ επέβαιαλ νη θαλφλεο ηεο 
λέαο ζξεζθείαο (Σεηάξηεο, Παξαζθεπέο, ζαξάληα κέξεο πξηλ ην Πάζρα, ηξεηο 
βδνκάδεο πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα, νξηζκέλεο γηνξηέο  θαη αθφκα θάπνηεο άιιεο 
κέξεο), νδήγεζαλ ηνπο πηζηνχο ζηε ινγηθή φηη ε θαηαλάισζε θξέαηνο, ηρζπεξψλ, 
γαιαθηνθνκηθψλ, ιαδηνχ, αβγψλ θαη άιισλ ηέηνησλ ακαξησιψλ πξντφλησλ δελ 
νδεγνχζε ζηηο πχιεο ηεο Παξαδείζνπ!  
          Απφ ηνλ 4ν αηψλα θαη κεηά, ζηελ Μηθξά Αζία, ζηελ πξία, ηελ Αίγππην θαη 
ηε Ληβχε μεθίλεζε έλα θαηλφκελν πνπ γξήγνξα πήξε κεγάιε έθηαζε. Υηιηάδεο 
ρξηζηηαλνί θαη ησλ δπν θχισλ απνδέρνληαλ ηελ παξζελία, ράξηδαλ ηελ πεξηνπζία 

                                                 
44

  Ζ θέλδ Βνχδαο πνμένπεηαζ απυ ηδκ ζκδζηή Μπμφκηα πμο ζδιαίκεζ θσηηζκέλνο. 
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ηνπο, θνξνχζαλ ξάζν ή ηξίρηλν καλδχα, έηξσγαλ θαη έπηλαλ ηφζν, φζν ήηαλ 
απαξαίηεην λα ηνπο θξαηήζεη ζηε δσή θαη πεξλνχζαλ ηηο κέξεο ηνπο ζηελ έξεκν 
ζε ζθήηεο ή ζε ζπειηέο ή ζε δέληξα ή αθφκα θαη πάλσ ζε ζηχινπο. Ο πξψηνο 
γλσζηφο εξεκίηεο πνπ έδεζε σο αζθεηήο ζηελ αηγππηηαθή έξεκν, ήηαλ ν Άβζμξ 
Ακηχκζμξ ηνλ 3ν-4ν αηψλα 
          Αθφκα πνιινί ζπγθεληξψλνληαλ ζε κνλαζηηθέο θνηλφηεηεο, ηα κνλαζηήξηα 
- αληξηθά ή γπλαηθεία – φπνπ δνχζαλ θάησ απφ απζηεξνχο θαλφλεο εγθξάηεηαο 
θαη πξνζεπρήο θαη αζρνινχληαλ κε θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ ή ηελ παξαγσγή 
θξαζηνχ ή κε ηελ δσγξαθηθή εηθφλσλ αγίσλ θαη καξηχξσλ, ηε ρεηξνηερλία, ηελ 
θηελνηξνθία, ηελ ζπγγξαθή ςαικψλ θαη χκλσλ ή αθφκα κε ηελ ζπιινγή θαη 
αληηγξαθή θεηκέλσλ ησλ απνζηφισλ 
θαη γλσζηψλ ηεξαξρψλ Ήηαλ νη 
γλσζηνί καο κνλαρνί θαη κνλαρέο ή 
θαιφγεξνη θαη θαιφγξηεο.   
 
  Μοναχός του Αγίου Όρους κρατά 
το σήμαντρο 

 
          Σνλ 5ν αηψλα κφλν ζηελ 
Αίγππην ηα κνλαζηήξηα μεπεξλνχζαλ 
ηνλ αξηζκφ ησλ 7.000 θαη ππήξραλ 
ρηιηάδεο ζηελ Παιαηζηίλε, ζηε πξία 
ζηελ ππφινηπε Μέζε Αλαηνιή, ζηελ Θξάθε, ζηελ Διιάδα θαη ζηα ππφινηπα 
Βαιθάληα. Πνιιά απφ απηά απέθηεζαλ ζπνπδαία θήκε φπσο ηεο Πάηκνπ, ηνπ 
Οζίνπ Λνπθά, ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ηνπ ηλά, ηεο Καηζαξηαλήο θαη άιια. 
Γεκηνπξγήζεθαλ επίζεο κνλαζηηθέο θνηλφηεηεο φπσο απηή ησλ Μεηεψξσλ θαη ε 
πην γλσζηή παγθνζκίσο ε Απηφλνκε Μνλαζηεξηαθή Κνηλφηεηα ηνπ Αγίνπ ξνπο, 
πνπ επί αηψλεο ηψξα παξακέλεη ην πλεπκαηηθφ θέληξν ηνπ κνλαρηζκνχ ηεο 
Οξζνδνμίαο. 
          Σνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο ζηε Γχζε ν κνλαρηζκφο δελ πήξε ηελ 
έθηαζε πνπ είρε ζηελ Αλαηνιή. Οη πξψηνη γλσζηνί κνλαρνί ηνπ 4νπ αηψλα είλαη ν 
Άγηνο Μαξηίλνο ηεο Σνπξ (Saint Martin de Tours) πνπ ίδξπζε έλα κνλαζηήξη 
ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Λίγεξα θαη ν Άγηνο Ηωάλλεο Καζζηέλ (Saint Jean 
Cassien) ν πνίνο ίδξπζε έλα αλδξηθφ θαη έλα γπλαηθείν κνλαζηήξη θνληά ζηε 
Μαζζαιία, ζην νπνίν ζπγθεληξψζεθαλ πεξίπνπ 5.000 κνλαρνί θαη κνλαρέο. 
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02.02.  Σα νςιαζμηαεμθζηά Μμκαπζηά Σάβιαηα 
 

02.02.01.  Οζ Βεκεδζηηίκμζ 
 
          Ηδξπηήο ηνπ κνλαρηζκνχ ζηε Γχζε ζεσξείηαη ν Άβζμξ Βεκέδζηημξ ηδξ 
Νυνηζζα (San Benedetto da Norcia), ν νπνίνο ηνλ 6ν αηψλα ίδξπζε ην γλσζηφ 
κνλαζηήξη ηνπ Μφληε Καζίλν ζηα εξείπηα ελφο αξραίνπ λανχ ηνπ Απφιισλα. 
Δίλαη επίζεο ν ηδξπηήο ηνπ πεξίθεκνπ Σάγκαηνο (Ordo Sancti Benedicti) ηωλ 
Βελεδηθηίλωλ Μνλαρώλ. Σα κνλαζηήξηα ησλ Βελεδηθηίλσλ είλαη αληξηθά θαη 
γπλαηθεία. Απηά ηα κνλαζηήξηα ζηελ Ηηαιία ήηαλ ηα κφλα 
θέληξα ηεο επνρήο εθείλεο πνπ δηδαζθφηαλ 
ζπζηεκαηηθά ε ειιεληθή γιψζζα.  
 
  Ο Άγιος Βενέδικτος γράφει το βιβλίο «Ο Κανόνας 
του Βενέδικτου» 

 
          Ο Βελέδηθηνο έγξαςε έλα βηβιίν νδεγηψλ γηα ηνπο 
κνλαρνχο πνπ δνπλ ζε θνηλφβηα ππφ ηελ θαζνδήγεζε 
ελφο εγνπκέλνπ, ηνλ Καλφλα ηνπ Βελεδίθηνπ (Regula 
Benedicti). Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ έξγνπ απηνχ ήηαλ: 
«Δηξήλε, δνπιεηά θαη πξνζεπρή». Σν βηβιίν απηφ 
απνηέιεζε πξφηππν γηα ηελ ίδξπζε κηαο πιεηάδαο 
κνλαζηηθψλ ηαγκάησλ. ηα 73 θεθάιαηα απηνχ ηνπ 
βηβιίνπ ν Βελέδηθηνο πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο φινπο 
ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε κνλαζηηθή δσή, ηελ πίζηε 
θαη ππαθνή ζηνπο εγνπκέλνπο, ηα θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα, ηηο ζρέζεηο 
κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο απινχο πνιίηεο, ηηο ππνρξεψζεηο γηα ιηηή θαη θησρηθή 

δσή θιπ, θιπ. ιε ε νκάδα ηνπ κνλαζηεξηνχ έπξεπε 
λα αηζζάλεηαη ζαλ νηθνγέλεηα, ν εγνχκελνο ήηαλ ν 
παηέξαο θαη νη ππφινηπνη κνλαρνί νη αδειθνί. ηα 
γπλαηθεία κνλαζηήξηα αληίζηνηρα ε εγνπκέλε ήηαλ ε 
κεηέξα θαη νη κνλαρέο νη αδειθέο. 
 
 Σραππιστής μοναχός προσεύχεται 

 
          Ο Καξινκάγλνο είρε αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ 
απηνχ θαη ππνρξέσλε ηνπο θιεξηθνχο ηεο 
απηνθξαηνξίαο ηνπ, φρη κφλν λα ην δηαβάδνπλ αιιά 
θαη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ. Δπίζεο 
ελζάξξπλε ηνπο κνλαρνχο λα πεηζαξρνχλ ζηηο 
δηδαρέο ηνπ Καλφλα. 

          Οη Βελεδηθηίλνη κνλαρνί θνξνχζαλ καχξν ξάζν θαη είραλ θνηλφηεηεο ζε 
πνιιά κέξε ηεο Δπξψπεο. ήκεξα ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Βελεδηθηίλσλ 
αθνινπζεί ηα δφγκαηα ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, αλ θαη ππάξρνπλ θνηλφηεηέο 
ηνπο ζηε Αγγιηθαληθή θαη ζηε Λνπζεξηαλή Δθθιεζία. 
          Με βάζε ηνλ Καλφλα ηνπ Βελέδηθηνπ, ηδξχζεθαλ αξθεηά κνλαζηηθά 
ηάγκαηα φπσο απηά ησλ ηιβεζηξίλωλ (ηνπ αγίνπ ηιβέζηξνπ), ησλ 
Κηζηεξθηαλώλ (Ordo Cisterciensis) ηνπο νπνίνπο ζπλαληήζακε θαη ζε 
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πξνεγνχκελεο ζειίδεο, ησλ Κακαιληνλέδωλ, ησλ Οιηβεηαλώλ (Congregatio 
Sanctae Mariae Montis Oliveti), ησλ Βαιινπκπξνζηαλώλ (πήξαλ ην φλνκά ηνπο 
απφ ηελ αξρηθή ηνπο έδξα πνπ ήηαλ ε πφιε Βαιινπκπξφδα θνληά ζηελ 
Φισξεληία) θαη ησλ Σξαππηζηώλ45 (Ordo Cisterciensis Strictioris), πνπ 
ηεξνχζαλ δηαξθή ζησπή. ια απηά έρνπλ σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε δξάζε 
ηνπο πεξηνξηδφηαλ κέζα ζην κνλαζηήξη.  
          Σα ππφινηπα ηάγκαηα ησλ κνλαρψλ ηεο δπηηθήο Δθθιεζίαο είλαη 
πνηθηιψλπκα θαη πνιπάξηζκα. Θα αλαθέξνπκε παξαθάησ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη 
θπξίσο απηά πνπ έρνπλ έκκεζε ή άκεζε ζρέζε κε ην θεληξηθφ ζέκα απηνχ ηνπ 
βηβιίνπ. 

 
02.02.02.  Οζ Γμιζκζηακμί 
 
          Δίδακε ζε πξνεγνχκελεο ζειίδεο πψο ν Ηζπαλφο κνλαρφο Γνκίληθνο ληε 
Γθνπζκάλ, πεξλψληαο απφ ηε Νφηηα Γαιιία, ηξφκαμε απφ ηελ εμάπισζε ησλ 
ηδεψλ ησλ Καζαξψλ, αιιά θαη εληππσζηάζηεθε απφ ηελ απιφηεηα, ιηηφηεηα θαη 
ακεζφηεηα ησλ θεξχθσλ ηεο αίξεζεο θαη απνγνεηεχηεθε απφ ηελ ακάζεηα, ριηδή, 
αδηαθνξία, ππεξνςία θαη ηνλ έθιπην βίν ησλ θαζνιηθψλ ηεξέσλ θαη ηεξαξρψλ. Ο 
ηφο ηεο αίξεζεο είρε κνιχλεη φιε ηελ πεξηνρή ηεο Λαλγθεληφθ θαη απεηινχζε λα 
εμαπισζεί ζηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία. Ο Γνκίληθνο ήηαλ ηφηε (1206) 
ηξηάληα έμε ρξνλψλ θαη είρε ζπνπδάζεη ζην 
Παλεπηζηήκην ηεο Παιέληζηα, φπνπ είρε δηαθξηζεί 
γηα ηε ξεηνξηθή ηνπ δεηλφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά 
ηνπ ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο ζενινγηθέο δηακάρεο. 
  
  Ο Δομίνικος με ράσο Δομινικανού μοναχού 
(πίνακας του Υρα Αντζέλικο) 
 

          Αθνχ αθηέξσζε αξθεηνχο κήλεο γηα λα 
πείζεη ηνπο αηξεηηθνχο λα απνθεξχμνπλ ηηο ηδέεο 
ηνπο θαη λα γπξίζνπλ ζηελ αγθαιηά ηεο θαζνιηθήο 
Δθθιεζίαο, κε πεληρξά φκσο απνηειέζκαηα, 
απνδέρζεθε ηελ άπνςε ηνπ πάπα φηη ν κφλνο 
ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο ήηαλ ε ρξήζε βίαο. 
Μάιηζηα ν – κεηέπεηηα άγηνο - Γνκίληθνο 
πξνεηδνπνίεζε ηνπο εγέηεο ηεο αίξεζεο φηη αθνχ 
δελ άθνπζαλ ηα ιφγηα ηνπ, δελ ππήξρε άιινο 
δξφκνο απφ ηελ εμαθάληζε ηεο ζέρηαο κε ηα φπια. Ακέζσο κεηά (1209) άξρηζε ε 
πνιχρξνλε θαη αηκαηεξή Αικπηγθελζηαλή ηαπξνθνξία. 
          Σν 1216 κεηά απφ άδεηα ηνπ πάπα Ολψξηνπ Γ‟, ν Γνκίληθνο ίδξπζε ην 
κνλαζηηθφ Σάγκα ηωλ Ηεξνθεξύθωλ (Ordo Praedicatorum) γλσζηφηεξν σο 
Σάγκα ηωλ Γνκηληθαλώλ.  Με κεγάιε πξνζνρή επέιεμε πνιινχο εγγξάκκαηνπο 
κνλαρνχο, ηεξσκέλνπο θαη ηεξνθήξπθεο, νη νπνίνη δελ είραλ κάζεη ζην εγθιεηζκφ 
ζε κνλαζηήξηα θαη ζθήηεο, αιιά γχξηδαλ ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά, μππφιεηνη θαη 
ληπκέλνη θησρηθά, δνχζαλ ιηηά θαη απιά θαη ζχκηδαλ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαλνχο 
θαη ηνπο παιηνχο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. Δπί πιένλ νη άλζξσπνη ηνπ Γνκίληθνπ 

                                                 
45

  Οζ Τξαππηζηέο κνλαρνί (μζ βοκαίηεξ απμηαθμφκηαζ Σναππζζηίκεξ) είκαζ βκςζημί ηαζ βζα ηδκ εηθεηηή 

πμζυηδηα ιπίναξ πμο πανάβμοκ. Πμθθά ιμκαζηήνζα ζημ Βέθβζμ, ηδκ Οθθακδία, ηδκ Γενιακία ηαζ ηδκ 

Γαθθία είκαζ βκςζηά βζα ηζξ θδιζζιέκεξ ιάνηεξ ιπίναξ πμο δζαεέημοκ ηαζ  ζηδκ αβμνά (Chimay, 

Westmalle, La Trappe, Achel, Orval, Trappistes Rochefort ηαζ άθθεξ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Westmalle_Brewery
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ήηαλ γλψζηεο ησλ ζενινγηθψλ ζεκάησλ, ηθαλνί ζπδεηεηέο θαη είραλ άλεζε ζηελ 
αληίθξνπζε ησλ επηρεηξεκάησλ ησλ θεξχθσλ ησλ Καζαξψλ. Οη Γνκηληθαλνί 
κπνξεί  λα γχξηδαλ μππφιεηνη, αιιά είραλ πάληα βηβιία καδί ηνπο, πξάγκα 
πξσηφθαλην γηα θαζνιηθνχο ηεξσκέλνπο. Χο ηφηε ηα βηβιία ρξεζίκεπαλ ζηνπο 
επηζθφπνπο κφλν   γηα λα κπνξνχλ λα κνλνπσινχλ ηελ αιήζεηα πνπ πξέζβεπε 
ην Βαηηθαλφ, άιισζηε ήηαλ γξακκέλα ζηα ιαηηληθά πνπ ειάρηζηνη γλψξηδαλ. 
          Ο ίδηνο ν Γνκίληθνο δνχζε απιά, θνξνχζε πάληα έλα ηξίρηλν ξάζν θαη 
θνηκφηαλ ζην πάησκα ή ζε κηα ζαλίδα. Έηξσγε ειάρηζηα θαη γλψξηδε πψο λα 
εληππσζηάζεη ην πιήζνο. ηαλ πιεζίαδε ζε έλα ρσξηφ 
φπνπ επξφθεηην λα κηιήζεη, έβξηζθε κηα πεγή ή έλα ξπάθη 
απ‟ φπνπ έπηλε αξθεηφ λεξφ. Έηζη φηαλ βξηζθφηαλ 
κπξνζηά ζην αθξναηήξηφ ηνπ, ζέινληαο λα δείμεη πσο 
ηεξνχζε ηνπο θαλφλεο ηεο ιηηφηεηαο θαη ηεο 
απζηεξφηεηαο, δελ έπηλε ηίπνηε. 
 

                                       Δομινικανός μοναχός 
 

          Ο Γνκίληθνο ζπκκεηείρε απφ ηελ αξρή ζηελ 
ζηαπξνθνξία θαηά ησλ Καζαξψλ θαη ζπλεξγάζηεθε ζηελά 
κε ηνλ – εμ ίζνπ θαλαηηθφ θαη αηκνζηαγή  - παπηθφ ιεγάην 
θαη πλεπκαηηθφ εγέηε ηεο ζηαπξνθνξίαο, Αξλψ-Ακσξχ. 
πσο ήδε αλαθέξζεθε, ζ‟ απηφλ απνδίδεηαη ε θξάζε 
«ζθνηψζηε ηνπο φινπο, ν Θεφο ζα αλαγλσξίζεη ηνπο 
δηθνχο ηνπ» κεηά ηελ πηψζε ηεο Μπεδηέ.  
          Αιιά θαη ν ίδηνο ν Γνκίληθνο δελ δηαθξηλφηαλ γηα ηελ επηείθεηά ηνπ απέλαληη 

ζηνπο αηξεηηθνχο. πρλά δεηνχζε λα εκθαληζζνχλ  ζην 
δηθαζηήξην, λα θιεζνχλ λα επαλέιζνπλ ζηνπο θφιπνπο 
ηνπ θαζνιηθηζκνχ θαη φζνη αξλνχληαλ λα ξηρζνχλ ζηελ 
ππξά. Ήηαλ παξψλ ζε ππξέο ζηηο νπνίεο νδεγήζεθαλ 
πνιπάξηζκνη αηξεηηθνί θαη έδεηρλε φηη ε ζπλείδεζή ηνπ 
ήηαλ αλαπαπκέλε, παξά ηηο ηξαγηθέο απηέο ζαλαηψζεηο. 
 

 Ο Δομίνικος ντε Γκουθμάν 
 

          Ο Γνκίληθνο έγηλε ζηελφο θίινο θαη ζχκβνπινο 
ηνπ ζηξαηησηηθνχ εγέηε ηεο ζηαπξνθνξίαο ηκφλ ληε 
Μνλθφξ θαη ηνλ αθνινπζνχζε ζε φιεο ηηο πφιεηο πνπ 
θαηαιάκβαλε θαη ζηελ ζθαγή θαη ιεειαζία πνπ 
αθνινπζνχζε ζπλήζσο. Ο Ηζπαλφο ηεξσκέλνο ήηαλ 

ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα γηα ηνπο ζηαπξνθφξνπο θαη ηνπο Καζνιηθνχο. Σν 
1214 θάπνηνη εχπνξνη θάηνηθνη ηεο Σνπινχδεο ηνπ παξαρψξεζαλ ηξία ζπίηηα γηα 
λα ζηεγάζεη ηελ πξψηε θνηλφηεηα ησλ κνλαρψλ ηεο – ππφ δηακφξθσζε αθφκα – 
αδειθφηεηαο πνπ πξνεηνίκαδε. Σν 1215 ζπκκεηείρε ζηε χλνδν ηνπ Λαηεξαλνχ 
θαη ν πάπαο Ηλλνθέληηνο Γ‟ πηνζέηεζε ηελ πξφηαζε ηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 
λένπ ηάγκαηνο κνξθσκέλσλ κνλαρψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 
ηνπο αηξεηηθνχο. 
          Ο Ηλλνθέληηνο πέζαλε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1216 θαη ζηνλ παπηθφ ζξφλν ηνλ 
δηαδέρζεθε ν Ολψξηνο Γ’, ν νπνίνο ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ εμέδσζε παπηθή 
βνχια κε ηελ νπνία ηδξχζεθε επίζεκα ην Σάγκα ησλ Γνκηληθαλψλ. Ο Γνκίληθνο 
πέζαλε ην 1221 θαη κέρξη ηφηε  πεξίπνπ είθνζη νηθήκαηα ζηέγαδαλ  θνηλφηεηεο 
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ησλ αδειθψλ ηνπ Σάγκαηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο Γαιιίαο, Ηζπαλίαο θαη 
Ηηαιίαο.  
          Ζ αλάπηπμε ηνπ Σάγκαηνο ζπλερίζηεθε θαη ζηξαηνινγνχληαλ ζ‟ απηφ 
θπξίσο κνξθσκέλνη θαη επθξαδείο, αιιά ζπλάκα πηζηνί θαη πεηζαξρηθνί θαζνιηθνί 
λένη. Σν 1224 ζην παλεπηζηήκην ηνπ Παξηζηνχ ζπνχδαδαλ ζενινγία 120 
Γνκηληθαλνί. Σν 1234 νη θνηλφηεηεο ησλ Γνκηληθαλψλ ζηελ Δπξψπε μεπεξλνχζαλ 
ηηο εθαηφ. Σνλ ίδην ρξφλν ν Γνκίληθνο αγηνπνηήζεθε απφ ην Βαηηθαλφ, κφιηο 13 
ρξφληα απφ ην ζάλαηφ ηνπ. Γελ ππάξρνπλ πνιινί 
άγηνη πνπ λα έρνπλ βάςεη ηα ρέξηα ηνπο κε ηφζν 
αίκα φζν ν Γνκίληθνο. 
 
      Ελ Γκρέκο : Πορτρέτο Δομινικανού αδελφού 
(Μουσείο Πράδο Μαδρίτης) 
 

          Με φιε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην πάζνο 
ησλ Γνκηληθαλψλ, σο θπζηθφ επαθφινπζν ήξζε – 
ηνλ Απξίιην ηνπ 1233 – ε Βνχια ηνπ πάπα 
Γξεγνξίνπ Θ΄, κε ηελ νπνία αλέζεηε ζηα κέιε ηνπ 
πηζηνχ απηνχ Σάγκαηνο ηελ απνζηνιή ηεο 
εμάιεηςεο ηεο αίξεζεο. Με ηε Βνχια απηή ην 
Βαηηθαλφ ζέζπηδε έλα θαηλνχξην ζεζκφ, έλα κφληκν 
δηθαζηήξην ην νπνίν ζα επάλδξσλαλ νη Γνκηληθαλνί 
αδειθνί. Ήηαλ νπζηαζηηθά ε ηδξπηηθή πξάμε ηεο 
Ηεξάο Δμέηαζεο.  

          Σνλ επφκελν ρξφλν ε εληνιή ηνπ πάπα πήξε 
ζάξθα θαη νζηά ζηελ Σνπινχδε, φπνπ δηνξίζηεθαλ 
επίζεκα δπν ηεξνεμεηαζηέο. Σνλ πξψην θαηξφ ηα βέιε ηεο 
Ηεξάο Δμέηαζεο έπεζαλ θπξίσο ζε θιεξηθνχο, πξάγκα 
πνπ δείρλεη φηη ππήξραλ πνιινί άλζξσπνη ηεο Δθθιεζίαο 
πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ Καζαξνί ή 
ζπκπαζνχληεο. Πξννδεπηηθά νη ηεξνεμεηαζηέο άξρηζαλ λα 
αλαθξίλνπλ θαη λα θαηαδηθάδνπλ ζηελ ππξά θαη πνιίηεο 
ππφπηνπο γηα αίξεζε.  
 
       Σειεζηίλα κνλαρή 

 
          Φπζηθά ε πξαθηηθή ηεο ππξάο δελ ήηαλ θάηη 
θαηλνχξην, ε κέζνδνο απηήο ηεο εθηέιεζεο αηξεηηθψλ είρε 
εθαξκνζηεί θαη ζην Βπδάληην (Ηνπζηηληαλφο, Αιέμηνο 
Κνκλελφο, Θενδψξα ηνπ 9νπ αηψλα θαη άιινη) θαζψο θαη 
ζηε Γχζε. Ο ίδηνο ν ηκφλ ληε Μνλθφξ θαη νη ζηξαηηψηεο 
ηνπ είραλ θάςεη, ρσξίο ηχςεηο, πνιινχο αηξεηηθνχο αιιά 

θαη αζψνπο θαζνιηθνχο. Οη πξάμεηο φκσο ηνπ ηκφλ ήηαλ πεξηζζφηεξν πξάμεηο 
επηβνιήο ζε θαηερφκελα εδάθε, ελψ ηψξα κε ηνπο Γνκηληθαλνχο ηεξνεμεηαζηέο – 
θαη ηηο επινγίεο ηνπ πάπα - ην θαηλφκελν ησλ καδηθψλ εθηειέζεσλ πήξε κεγάιεο 
δηαζηάζεηο. Οη θαλαηηθνί κνλαρνί έζηεζαλ έλα λφκηκν κεραληζκφ καδηθήο 
εμφλησζεο.  
          Οη πηζηνί θαη θαηαξηηζκέλνη ζενινγηθά Γνκηληθαλνί ιεηηνχξγεζαλ κε 
ππεξβνιηθφ δήιν θαη ηξνκνθξάηεζαλ εθαηνκκχξηα πνιίηεο ζε φιε ζρεδφλ ηελ 
επξσπατθή ήπεηξν, εθηειψληαο θαηά γξάκκα ηηο εληνιέο ηνπ εθάζηνηε  
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πξνθαζεκέλνπ ηνπ Βαηηθαλνχ. Κάπνηνη ηεξσκέλνη έθαλαλ ινγνπαίγλην θαη ηνπο 
έδσζαλ ην παξαηζνχθιη Domini canes  δειαδή ηζνπαλφζθπια ηνπ Κπξίνπ. 
          Σν Σάγκα ησλ Γνκηληθαλψλ γξήγνξα εμαπιψζεθε θαη έγηλε πνιχ ηζρπξφ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα πνιέκεζε κε δήιν ηηο αηξέζεηο, ην ζρίζκα, ηνλ 
παγαληζκφ θαη θάζε ηη ερζξηθφ πξνο ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο. Οη 
κνλαρνί απηνί ίδξπζαλ ζρνιεία παληνχ, αθφκα θαη εθηφο ηεο επείξνπ θαη πνιινί 
απφθνηηνη ηνπο έγηλαλ πάπεο, θαξδηλάιηνη, επίζθνπνη, ιεγάηνη, ηεξνεμεηαζηέο, 
εγνχκελνη αθφκα θαη πξίγθηπεο.  
           ηελ Αγγιία απνθαινχζαλ ηνπο Γνκηληθαλνχο Μαχξνπο Αδειθνχο, επεηδή 
θνξνχζαλ καχξν καλδχα πάλσ απφ ην άζπξν ξάζν ηνπο. ηε Γαιιία ηνπο 
απνθαινχζαλ Γηαθνβίλνπο, επεηδή ην πξψην ηνπο κνλαζηήξη ήηαλ αθηεξσκέλν 
ζηελ Άγην Ηάθσβν (Saint Jacques ή Jacobus ζηα ιαηηληθά). 
          Παξαθιάδη ηνπ Σάγκαηνο ησλ Γνκηληθαλψλ ήηαλ ην Σάγκα ηωλ 
ειεζηίλωλ, νη νπνίνη ήηαλ κνλαρνί αζθεηέο. Πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηνλ 
πάπα ειεζηίλν Δ’, ν νπνίνο ππήξμε κέινο ηνπο. 
          Αιιά θαη θαηά ηελ Αλαγέλλεζε νη Γνκηληθαλνί 
έδσζαλ κάρεο θαηά ηεο Μεηαξξχζκηζεο θαη ησλ 
λέσλ νπκαληζηηθψλ ηδεψλ πνπ γελληφληαλ ζε θάζε 
γσληά ηεο Δπξψπεο. Ζ αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο 
άλνημε λένπο νξίδνληεο γηα ην Σάγκα, πνπ έζηεηιε 
ηεξαπνζηφινπο, αιιά θαη ηεξνεμεηαζηέο ζε φιε ηε 
Λαηηληθή Ακεξηθή, απφ ην Μεμηθφ σο ηελ Βξαδηιία. 
 
 Η Αικατερίνη της ιένα ήταν φιλόσοφος, 
θεολόγος και μέλος των Δομινικανών   

 
          Δπηθαλή κέιε ηνπ Σάγκαηνο ησλ Γνκηληθαλψλ 
ππήξμαλ: ν ηεξσκέλνο θαη θηιφζνθνο Θσκάο 
Αθνπτλάηεο, ε αγία Αηθαηεξίλε ηεο ηέλα (ε νπνία 
είλαη θαη ε πξνζηάηηδα αγία ηεο Ηηαιίαο), νη πάπεο 
Πίνο Δ’, Ηλλνθέληηνο Δ΄, Βελέδηθηνο ΗΑ’, Βελέδηθηνο 
ΗΓ’, ν θηιφζνθνο, καζεκαηηθφο θαη αζηξνλφκνο  Σδηνξληάλν Μπξνχλν 
(εθηειέζηεθε ζηελ ππξά κε ηελ θαηεγνξία ηεο αίξεζεο θαη ηνπ παλζετζκνχ), ν 
ηεξνεμεηαζηήο ηεο Σνπινχδεο θαη ζπγγξαθέαο Μπεξλάξ Γθπ, ν ζπνπδαίνο 
αλαγελλεζηαθφο δσγξάθνο Φξα Αληδέιηθν θαη πνιινί άιινη. 

 
02.02.03.  Οζ Φναβηζζηακμί 
 

         Σν Σάγκα ηωλ Διαζζόλωλ Αδειθώλ (Ordo Fratrum Minorum) ή φπσο 
είλαη επξχηεξα γλσζηφ ησλ Σάγκα ηωλ Φξαγθηζθαλώλ, αλήθεη – φπσο θαη ην 
Σάγκα ησλ Γνκηληθαλψλ  - ζηελ θαηεγνξία ησλ Δπαηηηθψλ Σαγκάησλ, πνπ ηα 
κέιε ηνπο δνχζαλ ζε απφιπηε θηψρεηα, πεξηπιαλψκελα ζηηο πφιεηο θαη ζηελ 
χπαηζξν, ζπλδπάδνληαο ηελ επαηηεία κε ην θήξπγκα. Με ηνλ θαηξφ φκσο ε 
θηψρεηα ησλ ηαγκάησλ απηψλ πεξηνξίζηεθε θαη νξηζκέλα δεκηνχξγεζαλ 
ζεκαληηθέο πεξηνπζίεο. Οη Φξαγθηζθαλνί είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν θαη ην 
κεγαιχηεξν απφ ηα κνλαζηηθά ηάγκαηα. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ ηδξπηή ηνπ, 
ηνλ Άβζμ Φναβηίζημ ηδξ Αζίγδξ46 (1182-1226). 

                                                 
46

  Ο Νίημξ Καγακηγάηδξ έβναρε ημ αζαθίμ ημο Ο θησρνύιεο ηνπ Θενύ, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζηδ γςή ηαζ 

ζηδ δνάζδ ημο Φναβηίζημο ηδξ Αζίγδξ,. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Franciscan
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          Ο Φξαγθίζθνο εκθαλίζηεθε ζε κηα επνρή ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα ηελ 
Καζνιηθή Δθθιεζία. Σελ επνρή εθείλε ε Καζνιηθή Δθθιεζία ζπαξαζζφηαλ απφ 
ηελ εκθάληζε αξθεηψλ αηξεηηθψλ θηλεκάησλ, ν παπηζκφο πξσηαγσληζηνχζε ζηηο 
πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ην ηεξαηείν, ηδηαίηεξα νη θαξδηλάιηνη θαη νη επίζθνπνη 
ήηαλ άπιεζηνη, δηεθζαξκέλνη θαη ηπξαλληθνί.  Σν θπξηφηεξν, νη επίζθνπνη ήηαλ 
ζχκκαρνη ησλ θενπδαξρψλ πνπ θαηαπίεδαλ κε αγξηφηεηα ηνπο ιανχο ηεο 
Δπξψπεο. κσο ν Φξαγθίζθνο δελ έιαβε 
επηθξηηηθή ζέζε απέλαληη ζ‟ απηά ηα θαηλφκελα, 
νχηε επηδίσμε λα παίμεη ξφιν αλακνξθσηή ηεο 
Δθθιεζίαο, αληίζεηα παξέκεηλε κέρξη ην ηέινο 
ηεο δσήο ηνπ, πηζηφ θαη αθνζησκέλν ηέθλν ηεο. 
        
Ο Άγιος Υραγκίσκος της Ασίζης σε πίνακα 
του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (Γκρέκο) 

 
          Αλ θαη ήηαλ γφλνο πινχζηαο νηθνγέλεηαο 
απνθάζηζε λα αθηεξσζεί ζηα ζεία, εγθαηέιεηςε 
ηνπο δηθνχο ηνπο θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη 
άξρηζε λα θεξχηηεη ηελ εηξήλε, ηελ ηζφηεηα 
κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ηελ πεξηθξφλεζε ηνπ 
πινχηνπ θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηεο θηψρεηαο, ηελ αγάπε πξνο φια ηα πιάζκαηα 
ηνπ Θενχ (είλαη θαη ν πξνζηάηεο-άγηνο ησλ δψσλ) θαη ηελ ειπίδα φηη ηειηθά ζα 
επηθξαηήζεη ε βαζηιεία ηνπ Κπξίνπ. χληνκα απέθηεζε καζεηέο, ηνπο 
νλνκαδφκελνπο Φξαγθηζθαλνχο θαη δνχζε καδί ηνπο. ‟ απηνχο δελ επηηξεπφηαλ  
λα έρνπλ ηελ παξακηθξή πεξηνπζία. Ενχζαλ κφλν απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 
εξγαζία θαη ηηο ειεεκνζχλεο. Φνξνχζαλ γθξίδα ξάζα.  

         Έθηηαμε έλα θαλνληζκφ γηα ηελ νκάδα 
ηνπ, πνπ ηελ νλφκαζε ειάζζνλεο αδειθνί, ηνλ 
νπνίν ελέθξηλε ν Πάπαο Ηλλνθέληηνο Γ’. Οη 
Φξαγθηζθαλνί ζπρλά ζπκκεηείραλ ζηηο 
ζπλζέζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο, αλ θαη θπζηθά ηνλ πξψην ιφγν ηνλ 
είραλ πάληα νη Γνκηληθαλνί ηεξνεμεηαζηέο. 
 
 Υραγκισκανοί αδελφοί προσπαθούν να 
προσηλυτίσουν αιρετικούς Καθαρούς 

 
          Ο Φξαγθίζθνο έδεζε ζρεδφλ ηελ ίδηα 
πεξίνδν πνπ έδεζε θαη ν άιινο ηδξπηήο 
κνλαζηηθνχ ηάγκαηνο, ν Γνκίληθνο. Αληίζεηα κε 

ηνλ Γνκίληθν ν νπνίνο επηδίσθε λα απνθηήζεη εμνπζία, ν Φξαγθίζθνο, αλ θαη 
ίδξπζε ην δηθφ ηάγκα, απαξλήζεθε – εθηφο ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ πιηθψλ 
αγαζψλ – θαη ηελ ίδηα ηελ εμνπζία ηνπ θαη γξήγνξα παξαρψξεζε ηελ εγεζία ησλ 
Φξαγθηζθαλψλ ζε άιια ρέξηα θαη έδεζε κε εγθξάηεηα θαη πελία σο ην ηέινο ηεο 
δσήο ηνπ.  
          Οη δηαθνξέο κεηαμχ Γνκηληθαλψλ θαη Φξαγθηζθαλψλ ήηαλ ζεκαληηθέο. Οη 
πξψηνη ήηαλ ζπλήζσο κνξθσκέλνη θαη άξηζηα θαηαξηηζκέλνη ζηα ζενινγηθά 
ζέκαηα, ελψ αληίζεηα νη δεχηεξνη ήηαλ θαηά θαλφλα ηαπεηλήο θαηαγσγήο θαη 
αγξάκκαηνη. Δπίζεο αλ θαη ζηα δπν ηάγκαηα ε πελία ήηαλ επηβεβιεκέλε, νη 
Φξαγθηζθαλνί ππνρξενχληαλ λα εξγάδνληαη γηα λα δήζνπλ, αλ ηα ρξήκαηα πνπ 
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εηζέπξαηηαλ απφ δσξεέο θαη αγαζνεξγίεο δελ ήηαλ αξθεηά. Ήηαλ δε ηφζν θησρνί 
θαη ξαθέλδπηνη θαη δνχζαλ ηφζν ιηηά, πνπ φρη ζπάληα – απφ παξεμήγεζε ή 
εζειεκέλα – ηνπο ζεσξνχζαλ αηξεηηθνχο Βαιληελζηαλνχο ή Καζαξνχο. Απφ 
ηέηνηα παξεμήγεζε ζηελ Ηζπαλία πέληε Φξαγθηζθαλνί εθηειέζηεθαλ ζηελ ππξά 
σο αηξεηηθνί. 
          Φπζηθά δελ πέξαζαλ νχηε πέληε δεθαεηίεο απφ ην ζάλαην ηνπ ηδξπηή ηνπ 
θαη ην Σάγκα ησλ Φξαγθηζθαλψλ απέθηεζε κεγάιε πεξηνπζία θαη έγηλε ηφζν 
πινχζην, φζν θαη αξθεηά άιια εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα. 
          Σν 1212 ηδξχζεθε θαη γπλαηθείν ηκήκα ησλ Φξαγθηζθαλψλ, κε επηθεθαιήο 
ηελ - κεηέπεηηα αγία – Κιάξα, κηα γφλν επγελνχο νηθνγέλεηαο ηεο Αζίδεο, ε 
Αδειθόηεηα ηωλ θηωρώλ Κιαξηζζώλ ή Σάγκα ηεο Αγίαο Κιάξαο (Οrdo 
sanctae Clarae). Σν 1216, ζηε Ρψκε ε Κιάξα γλσξίζηεθε κε ηνλ θιεξηθφ 
Γνκίληθν (ηδξπηή ηνπ ηάγκαηνο ησλ Γνκηληθαλψλ) κε ηνλ νπνίν ζπλδέζεθε κε 
ζηελή θηιία. Σν ηάγκα ησλ Φξαγθηζθαλψλ κεγάισλε θαη αξηζκνχζε ηφηε 
πεξηζζφηεξα απφ 5000 κέιε.  
 
 Η Αγία Κλάρα της Ασίζης ιδρύτρια της 
Αδελφότητας των φτωχών Κλαρισσών. 
Νωπογραφία του Simone Martini (Βασιλική 
του Αγίου Υραγκίσκου στην Ασίζη) 

 
          Παξαθιάδη ησλ Φξαγθηζθαλψλ είλαη θαη ην 
Σάγκα ηωλ Διαζζόλωλ  Μνλαζηεξηαθώλ 
Αδειθώλ (Ordo Fratrum Minorum 
Conventualium), ην νπνίν ζήκεξα απνηειεί έλα 
απφ ηα κεγαιχηεξα ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα.  
          Δπίζεο παξαθιάδη ησλ Φξαγθηζθαλψλ 
ήηαλ νη Πλεπκαηηθνί Αδειθνί ή Φξαηηηζέιιη 
(Fraticelli) πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο αλεμάξηεηε 
νληφηεηα, φηαλ δηαθψλεζαλ κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ηάγκαηνο πνπ νπζηαζηηθά είρε 
απνθεξχμεη ηε θηψρεηα θαη είρε απνθηήζεη ηεξάζηηα πεξηνπζία. Σν 1296 ν πάπαο 
Βμκζθάηζμξ Ζ’ απνθήξπμε ηνπο Φξαηηηζέιιη σο αηξεηηθνχο. Σν 1318 ηέζζεξηο 
Φξαηηηζέιιη αδειθνί  εθηειέζηεθαλ ζηελ ππξά κε ηελ θαηεγνξία ηεο αίξεζεο. 
          ήκεξα ην Σάγκα ησλ Φξαγθηζθαλψλ είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα θαη 
ηζρπξφηεξα ξσκαηνθαζνιηθά ηάγκαηα, έρνπλ δε ηδξπζεί δεθάδεο παξαθιάδηα ηνπ 
ζε φιν ηνλ θφζκν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο χπαξμήο ηνπ – πάλσ απφ νθηψ αηψλεο 
– κέιε ηνπ ηάγκαηνο ππήξμαλ επηθαλείο δηαλννχκελνη, θηιφζνθνη, ζπγγξαθείο 
θαη θιεξηθνί. 

 
02.02.04.  Οζ Καπμοηζίκμζ 
 
          Έλα απφ ηα θχξηα παξαθιάδηα ησλ Φξαγθηζθαλψλ ήηαλ ην Σάγκα ηωλ 
Διαζζόλωλ Αδειθώλ Καπνπηζίλωλ  (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum) 
νη γλσζηνί ζε φινπο Καπνπηζίλνη.  Σν φλνκά ηνπο ην νθείινπλ ζηελ θνπθνχια 
(θαπνχηζην) πνπ θνξνχζαλ ζην θεθάιη ηνπο θαη θαηά θαλφλα έηξεθαλ γελεηάδα. 
Σν Σάγκα ηδξχζεθε ην 1520 απφ ηνλ κνλαρφ Μαηεαίμ κηα Μπάζζμ (Matteo da 
Bascio) θαη είρε ζηφρν ηελ επηζηξνθή ησλ Φξαγθηζθαλψλ ζηνλ θησρφ θαη ιηηφ 
ηξφπν δσήο, ηεο πελίαο θαη ηεο κεηάλνηαο, φπσο ηνλ δίδαμε θαη ηνλ μεθίλεζε ν 
Φξαγθίζθνο ηεο Αζίδεο. 
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          Σεξνχζαλ ηηο αξρέο ηεο θηψρεηαο θαη είραλ ηαρζεί θαηά ηεο απφθηεζεο 
πεξηνπζίαο, φρη κφλν απφ ηνπο κνλαρνχο αιιά θαη απφ ηα κνλαζηήξηα. 
Φξφληηδαλ ηνπο αξξψζηνπο, αλήκπνξνπο θαη ειηθησκέλνπο θαη έγηλαλ αγαπεηνί 
ζην ιαφ γηα ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ ιηηφηεηα θαη ηελ εηιηθξηλή ηνπο πίζηε. Αθφκα θαη 
ηα κνλαζηήξηα ηνπο δηαθξίλνληαλ γηα ηε ιηηφηεηα, αιιά θαη ηελ άλεζή ηνπο. Οη 
Καπνπηζίλνη, κε ην πξφζσπν πνπ έδεηρλαλ πξνο ηνλ θφζκν, επέηπραλ λα 
επαλαθέξνπλ ζηηο ηάμεηο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο πνιινχο πξνηεζηάληεο. 
Δπίζεο ζηηο ηάμεηο ηνπο πξνζειθχζηεθαλ πνιινί λεαξνί, γφλνη επγελψλ θαη 
πινχζησλ νηθνγελεηψλ. 

       
 Καπουτσίνος μοναχός (Πίνακας του Ν. Γκύζη) 
 
          Οη γπλαίθεο κνλαρέο απνθαινχληαη 
Καπνπηζίλεο ή Φηωρέο Κιάξεο θαη γηα ηνλ 
πεηζαξρηθφ θαη  απζηεξφ ηξφπν δσήο ηνπο, ν ιαφο ηηο 
απνθαινχζε Οη αδειθέο πνπ ππνθέξνπλ. 
 

02.02.05.  Οζ Ηδζμοΐηεξ 

 

          Σν Σάγκα ησλ Ηεζνπτηψλ ηδξχζεθε απφ ηνλ 
Ησάλλε Κνινκπίλη ην 1360 ζηε ηέλα. Ζ νλνκαζία ηνπ 

ήηαλ Απνζηνιηθνί ηεξωκέλνη 
ηνπ Αγίνπ Ηεξωλύκνπ  (Clerici 
apostolici Sancti Hieronymi), αιιά απνθιήζεθαλ Ηεζνπΐηεο 
απφ ηελ ζπλήζεηά ηνπο λα θξαπγάδνπλ ην φλνκα ηνπ Ηεζνχ 
φηαλ βξηζθφηαλ ζε ζξεζθεπηηθή έθζηαζε. Σν ηάγκα 
παξεθηξάπεθε απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη ην Βαηηθαλφ 
δηέηαμε ηελ δηάιπζή ηνπ ην 1668. 
 

  Ιησουΐτης ιεραπόστολος 
 

          Απηνί φκσο πνπ έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία σο Ηεζνπΐηεο 
ήηαλ ε Αδειθόηεηα (ή Δηαηξία) ηνπ Ηεζνύ (Societas 
Iesu). Ηδξχζεθε ην 1540 απφ ηνλ Ηζπαλφ ηππφηε θαη 
ηεξσκέλν Ηβκάηζμ Λμβζυθα (1491-1556) κε ηελ έγθξηζε 
ηνπ πάπα Παχινπ Γ’ κε θχξην ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο ζξεζθεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ 

Λνπζεξαλψλ, Καιβηληζηψλ θαη άιισλ Πξνηεζηαληψλ ζηνπο θφιπνπο ηεο 
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο. Σν ηάγκα είρε έλα ζρεδφλ ζηξαηησηηθφ θαλνληζκφ θαη ηα 
κέιε ηνπ ήηαλ έηνηκα λα ηαμηδέςνπλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ θαη θάησ 
απφ ηηο πην αληίμνεο ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηελ απνζηνιή πνπ 
ηνπο είρε αλαηεζεί. πλήζσο ήηαλ ε θαηαπνιέκεζε ηεο αίξεζεο ή ε 
ηεξαπνζηνιηθή δξάζε ζε θάπνην ζεκείν. Ήηαλ ππνρξεσκέλα δε λα απνδερζνχλ 
ηελ θηψρεηα, ηελ αγλφηεηα θαη ηελ ηπθιή πεηζαξρία ζηνλ πάπα47. 
          ήκεξα ην Σάγκα ησλ Ηεζνπτηψλ δηαζέηεη πνιιέο ρηιηάδεο κέιε θαη είλαη κηα 
απφ ηηο πην ηζρπξέο νξγαλψζεηο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. 

                                                 
47 Ζ αηναία οπενάζπζζδ ηδξ πίζηδξ ημοξ,  δ ζοκεπήξ επίηθδζδ ημο μκυιαημξ ημο Ηδζμφ, δ άηνζηδ ηαζ 

αοζηδνή πεζεανπία, ηαφηζζακ ημ υκμια ηεζνπΐηεο ιε ηάπμζα υπζ ημθαηεοηζηά επίεεηα, υπςξ οπμηνζηήξ, 

πακμφνβμξ ηαζ δμθμπθυημξ. 
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02.02.06. Σα άθθα ενδζηεοηζηά Καεμθζηά ηάβιαηα 
 
Σμ Σάβια ηδξ Αβίαξ Σνζάδαξ: Απνθαιείηαη θαη Σξηαδηθό Σάγκα (Ordo 
Sanctissimae Trinitatis). Ηδξχζεθε ην 1198 ζηε Γαιιία. Οη κνλαρνί μερσξίδνπλ 
απφ ηνλ κπιε θαη θφθθηλν ζηαπξφ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ Σάγκαηνο 
απηνχ ήηαλ ε ζπιινγή ρξεκάησλ θαη ηελ θαηαβνιή ιχηξσλ ζηνπο Άξαβεο πνπ 
θξαηνχζαλ αηρκαιψηνπο ζηαπξνθφξνπο. 

 
Σν Σάγκα ηνπ Αγίνπ Απγνπζηίλνπ: Σν Σάγκα ηωλ Απγνπζηίλωλ  (Ordo Sancti 
Augustini) ηδξχζεθε ην 1256 θαη είρε ζηφρν λα ελψζεη ηηο δηάθνξεο θνηλφηεηεο 
ησλ κνλαζηεξηψλ ηνπ Αγίνπ Απγνπζηίλνπ ζε κηα εληαία νξγάλσζε. θνπφο ηεο 
νξγάλσζεο ήηαλ ε εμάπισζε ησλ ξσκαηνθαζνιηθψλ δνγκάησλ θαη ε εθπαίδεπζε 

ησλ λέσλ κνλαρψλ.   

 
  Ιταλός μοναχός του 18ου αιώνα 

 
          Παξαθιάδη ηνπ Σάγκαηνο απηνχ είλαη ην Σάγκα 
ηωλ Αλαπνιεηώλ Απγνπζηίλωλ (Ordo 
Augustinianorum Recollectorum).  

 
Σν Σάγκα ηνπ Αγίνπ Ηεξώλπκνπ : Σν εξεκηηηθφ 
Σάγκα ηωλ Ηεξωλπκηηώλ  (Ordo Sancti Hieronymi) 
ηδξχζεθε ζηελ Ηζπαλία ην 1374 απφ καζεηέο ηνπ 
Αγίνπ Θσκά ηεο ηέλλα. Οη κνλαρνί ηνπ Σάγκαηνο 
απηνχ δηαθξίλνληαη γηα ηελ απζηεξφηεηα ηνπ ηξφπνπ 
δσήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο δηάθνξεο ηεξαπνζηνιέο 

πνπ ίδξπζαλ ζηελ Ακεξηθή θαη αιινχ. 

 
Σν Σάγκα ηωλ Αδειθώλ ηνπ Καινύ Πνηκέλνο: Δίλαη απνθιεηζηηθά γπλαηθείν 
Σάγκα πνπ ηδξχζεθε ην 1641, κε ζθνπφ λα ζψζεη ηηο ςπρέο ησλ λέσλ θνξηηζηψλ 
θαη γπλαηθψλ. ήκεξα κνλαζηήξηα ηνπ Σάγκαηνο απηνχ ππάξρνπλ ζε 70 ρψξεο 
θαη ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη δηνηθνχληαη απηνηειψο. 

 
Σν Σάγκα ηωλ Βαξλαβηηώλ: Απηφ ην Σάγκα (Clerici Regulares Sancti Pauli) 
ηδξχζεθε ην 1530 απφ ηξεηο Ηηαινχο επγελείο θαη πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ Άγην 
Βαξλάβα ηνπ Μηιάλνπ 

 
Σν Σάγκα ηωλ Διαρίζηωλ: Δίλαη γλσζηφ θαη σο Σάβια ηςκ Μίκζιζ (Ordo 
Minimorum). Δίλαη απνθιεηζηηθά αλδξηθφ Σάγκα θαη ηδξχζεθε ζηελ Ηηαιία ηνλ 15ν 
αηψλα. Σν φλνκά ηνπο παξαπέκπεη ζηελ ηαπεηλφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαθξίλεη ηα 
κέιε ηνπ. Δίρε κεγάιε εμάπισζε ζηελ Γαιιία σο ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1789 

 
Σν Σάγκα ηωλ Δπηζθεπηξηώλ Αδειθώλ ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο: Δίλαη 
απνθιεηζηηθά γπλαηθεία νξγάλσζε (Ordo Visitationis Beatissimae Mariae Virginis) 
πνπ ηδξχζεθε ην 1602. Οη κνλαρέο ηνπ Σάγκαηνο δηαθξίλνληαη γηα ηελ πξαφηεηα 
θαη ηελ γελλαηφηεηα ηνπ πλεχκαηνο. 
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Σν Σάγκα ηωλ Θεαηίλωλ ή Σν Δθθιεζίαζκα ηωλ Πηζηώλ Τπεξεηώλ ηεο 
Θείαο Πξόλνηαο (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum) είλαη αλδξηθφ 
ξσκαηνθαζνιηθφ ηάγκα. Ηδξχζεθε ηνλ 16ν αηψλα απφ ηνλ  (άγην) Καεηάλν κε 
ζθνπφ λα ζπκίδεη ζηνπο θιεξηθνχο λα δνπλ επζεβή θαη επνηθνδνκεηηθή δσή θαη 
ζηνπο ιατθνχο λα ππεξαζπίδνληαη ηελ αξεηή. 

 
Σν Σάγκα ηωλ Καξκειηηώλ: Σν Σάγκα ηωλ 
αδειθώλ ηεο Κπξίαο καο ηνπ όξνπο Καξκέιν 
(Ordo Fratrum Beatissimæ Virginis Mariæ de 
Monte Carmelo), ηδξχζεθε ηνλ 12ν αηψλα ζην φξνο 
Καξκέιν ηεο Ηηαιίαο. 
 
      Η Αγία Μπριγκίττα της ουηδίας, ιδρύτρια 
του γυναικείου Σάγματος των Μπριγκιττίνων 

 
          Παξαθιάδη απηήο ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ην 
Σάγκα ηωλ Γπκλόπνδωλ Καξκειηηώλ (Ordo 
Fratrum Discalceatorum). Ηδξχζεθε ην 1593 απφ 
δπν Ηζπαλνχο, ηελ (αγία) Σενέγα ηδξ Άαζθα θαη ηνλ (άγην) Ηςάκκδ ημο ηαονμφ. 
Σν Σάγκα απηνχ ηεξνχζε ζησπή ηελ νπνία δηέθνπηε κφλν θαηά ηηο ψξεο ηεο ζείαο 
ιεηηνπξγίαο. 

 
Σν Σάγκα ηωλ Καξζνπζηαλώλ: Απηφ ην Σάγκα (Ordo Cartusiensis) είλαη γλσζηφ 

θαη σο Σάγκα ηνπ Αγίνπ Μπξνύλν.  Ήηαλ θπξίσο 
ηάγκα εξεκηηψλ θαη θνηλνβίσλ (γπλαηθείσλ θαη 
αληξηθψλ) θαη ηδξχζεθε ην 1084 απφ ηνλ Άγην 
Μπξνχλν ηεο Κνισλίαο. Σν ζχλζεκα ηνπ Σάγκαηνο 
ήηαλ: Δλψ ν θφζκνο γπξίδεη, ν ηαπξφο είλαη ζηαζεξφο. 
Μνλαζηήξηα ησλ Καξζνπζηαλψλ ππάξρνπλ ζήκεξα ζε 
πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ 
 
 Η (αγία) Αγγέλα Μέριτσι, ίδρυσε το Σάγμα των 
Ουρσουλίνων 

 
Σν Σάγκα ηωλ Μπξηγθηηηίλωλ: Έλα γπλαηθείν αιιά 
θαη αληξηθφ θαζνιηθφ Σάγκα (Ordo Sanctissimi 
Salvatoris Sanctae Brigittae) πνπ ηδξχζεθε ην 1350 
ζηε νπεδία απφ ηελ Αβία Μπνζβηίηηα. 

 
Σν Σάγκα ηωλ Οπξζνπιίλωλ: Οη Οπξζνπιίλεο κνλαρέο είλαη έλα απνθιεηζηηθά 
γπλαηθείν ηάγκα πνπ ηδξχζεθε ην 1533 απφ ηελ Αββέθα Μενίηζζ κε ζθνπφ ηελ 
εθπαίδεπζε λέσλ θνξηηζηψλ, ηελ θαηήρεζε ησλ ηζαγελψλ ζηελ Ακεξηθή θαη 
Απζηξαιία θαη ηελ πεξίζαιςε αζζελψλ θαη ειηθησκέλσλ. ήκεξα αξηζκνχλ 
πνιιέο ρηιηάδεο κέιε θαη έρνπλ ηδξχζεη ζρνιεία ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Σν 
Σάγκα πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηελ Αγία Οχξζνπια. 
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Σν Σάγκα ηωλ Παζζηνληζηώλ: (Congregatio Passionis Iesu Christi). Ηδξχζεθε 
ην 1720 θαη ηα κέιε ηνπ θνξνχλ καχξν ξάζν κε δεξκάηηλε δψλε, είλαη μππφιπηνη 
θαη ζην ζηήζνο έρνπλ ηελ ιαηηληθή επηγξαθή "Jesu XPI Passio" (= Πάζε Ηεζνχ 
Υξηζηνχ). 

 
Σν Σάγκα ηωλ Πξεκνλζηξαηελζηαλώλ: Σν Σάγκα απηφ (Canonicus Ordo 
Praemonstratensis) πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηε γαιιηθή πφιε Πξεκνληέ, φπνπ 
ηδξχζεθε ην 1120. Οη κνλαρνί ηνπ Σάγκαηνο απηνχ είλαη γλσζηνί θαη σο 
Νμνιπενηίκμζ θαη θνξνχλ άζπξα ξάζα. 

 
Σν Σάγκα ηωλ εξβηηώλ: Έηζη νλνκάδεηαη ην Σάγκα 
ηωλ Τπεξεηώλ ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο (Ordo 
Servorum Beatae Virginis Mariae). Δίλαη κηα επαηηηθή 
νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε ζηε Φισξεληία ην 1233. 

 
 Σρεις Ολλανδοί Νορμπερτίνοι, 1893 

 
Σν Σάγκα ηωλ Φειηηζηαλώλ Αδειθώλ: Σν Σάγκα 
ηωλ αδειθώλ ηνπ Αγίνπ Φειίμ (Congregatio 
Sororum Santci Felicis) είλαη απνθιεηζηηθά γπλαηθείν. 
Ηδξχζεθε ζηελ Πνισλία ην 1855, Οη κνλαρέο ηνπ 
Σάγκαηνο απηνχ είλαη αθηεξσκέλεο ζε πξάμεηο 
θηιαλζξσπίαο. 
 

******************************************************************************************** 
 
          Τπάξρνπλ αθφκα πνιιέο δεθάδεο θαζνιηθά κνλαζηηθά ηάγκαηα θαη 
θνηλφηεηεο, πνπ δελ έρεη έλλνηα ε απαξίζκεζή ηνπο. Σα παξαπάλσ είλαη 
ελδεηθηηθά ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο επξεκαηηθφηεηαο ησλ ηίηισλ ησλ 
ξσκαηνθαζνιηθψλ κνλαζηηθψλ Σαγκάησλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

 
02.03.  Σα (παναζηναηζςηζηά) Ηππμηζηά Σάβιαηα  
 
          Σελ επνρή ησλ ζηαπξνθνξηψλ ηδξχζεθαλ ηα πξψηα Ηππνηηθά Σάγκαηα, ηα 
νπνία ζπλδχαδαλ ηνλ κνλαρηζκφ κε ηελ ηππνζχλε, ην ζηαπξφ κε ην μίθνο θαη 
πνιέκεζαλ θαηά ησλ Αξάβσλ, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ Δθθιεζία θαη γηα 
ηελ επηβνιή ηεο θαηά ησλ αηξεηηθψλ θαη άιισλ αληηπάισλ ηεο. Σα Σάγκαηα πνπ 
ηδξχζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζηαπξνθνξηψλ, αιιά ζπλέρηζαλ λα ηδξχνληαη 
θαη κεηά ην ηέινο. ηνπο ήηαλ  ζαξάληα κε πελήληα.  
          Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ήηαλ: 

 
02.03.01. Οζ Ηςακκίηεξ Ηππυηεξ 
 
          Οη Ησαλλίηεο Ηππφηεο είλαη γλσζηνί κε δηάθνξα νλφκαηα φπσο: 
Ακελάνηδημ ηναηζςηζηυ Σάβια ημο Ξεκχκα ηδξ Αβίμο Ηςάκκμο ηδξ 
Ηενμοζαθήι ή Οζπηηάιηνη ή Ηππυηεξ ηδξ Ρυδμο ή Ηππφηεο ηεο Μάιηαο ή  
απιψο Σάβια ημο Αβίμο Ηςάκκμο. Σν Σάγκα απηφ ηδξχζεθε ην 1080 κε ζηφρν 
ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηνπο άξξσζηνπο θαη θησρνχο πξνζθπλεηέο ησλ Αγίσλ 
Σφπσλ ζην ρξηζηηαληθφ λνζνθνκείν ηεο Ηεξνπζαιήκ.  
         Σν 1113, ιίγα ρξφληα κεηά ηελ θήξπμε ηεο Πξψηεο ηαπξνθνξίαο, ην Σάγκα 
κε Βνχια ηνπ πάπα Παζηάθ Β’  κεηαηξάπεθε ζε ζξεζθεπηηθφ θαη πνιεκηθφ 
Σάγκα θαη αλέιαβε ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαθηεκέλσλ πφιεσλ ηεο Παιαηζηίλεο 
θαη ηεο πξίαο. Ηδξχζεθε ην ζεκαληηθφ λνζνθνκείν ηεο Ηεξνπζαιήκ ππφ ηελ 
επνπηεία ηνπ Σάγκαηνο, θνληά ζηνλ λαφ ηεο Αλαζηάζεσο. 
          Οη Ησαλλίηεο Ηππφηεο καδί κε ηνπο Ναΐηεο Ηππφηεο (πνπ ηδξχζεθαλ ην 1119) 
ζπκκεηείραλ θαη δηαθξίζεθαλ ζε κάρεο θαηά ησλ Αξάβσλ Μνπζνπικάλσλ. Οη 
Ησαλλίηεο θνξνχζαλ καχξν καλδχα κε άζπξν ζηαπξφ (νη Ναΐηεο θνξνχζαλ 
άζπξν καλδχα κε θφθθηλν ζηαπξφ) θαη είραλ σο έκβιεκα ην γεξάθη. Έρηηζαλ 

πνιιά θάζηξα θαη νρπξά θαη δελ έδηλαλ 
ινγαξηαζκφ ζε θαλέλα θνζκηθφ εγέηε, 
νχηε πιήξσλαλ θφξνπο. Ο κφλνο 
εγέηεο πνπ ππάθνπαλ θαη αλαγλψξηδαλ 
ήηαλ ν πξνθαζήκελνο ηνπ Βαηηθαλνχ. 
 
  Σο Κράκ των Ιπποτών  
 

          Σν θξνχξην ην νπνίν έρηηζαλ ζηελ 
πφιεο Υνκο ζηεο πξίαο ζεσξείηαη απφ 
ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία κεζαησληθήο 
αξρηηεθηνληθήο. Δίρε εμσηεξηθά ηείρε 
πάρνπο 30 κέηξσλ θαη επηά πχξγνπο 

δηακέηξνπ 10 κέηξσλ θαη κπνξνχζε λα ζηεγάζεη σο 2.000 ππεξαζπηζηέο. 
Απνηέιεζε πξφηππν γηα ηελ θαηαζθεπή δεθάδσλ θξνπξίσλ απφ Άξαβεο θαη 
Δπξσπαίνπο εγεκφλεο. Ολνκάδεηαη ην Κξαθ ησλ Ηππνηψλ, απφ ηελ αξαβηθή ιέμε 
Καξάθ πνπ ζεκαίλεη θξνχξην.  
          ηαλ ην 1187 ε Ηεξνπζαιήκ έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Αξάβσλ, νη Ησαλλίηεο 
πεξηνξίζηεθαλ ζηελ Σξίπνιε ηνπ Ληβάλνπ θαη φηαλ έπεζε θαη ε Άθξα ην 1291 
κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηελ Κχπξν. Σν 1309 δεκηνχξγεζαλ δηθφ ηνπο «θξάηνο» 
ζηελ Ρφδν, απ‟ φπνπ έιεγραλ κεξηθά κηθξφηεξα λεζηά, Πάηκν, Λέξν, Κσ,  
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Καζηειφξηδν θαη ηελ Αιηθαξλαζζφ ζηελ αζηαηηθή αθηή. Έκεηλαλ εθεί παξαπάλσ 
απφ δπν αηψλεο θαη απέθηεζαλ ηελ πξνζσλπκία Ηππφηεο ηεο Ρφδνπ. Αθφκα 
ππάξρεη ζην λεζί ην εληππσζηαθφ θάζηξν ησλ Ηππνηψλ48.  Σν 1312 ε βίαηε 
δηάιπζε ηνπ Σάγκαηνο ησλ Νατηψλ σθέιεζε ηνπο Ησαλλίηεο φηαλ κεγάιν κέξνο 
ηεο ηεξάζηηαο πεξηνπζίαο ησλ πξψησλ πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ δεχηεξσλ. 
          Μεηά ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453, νη Ησαλλίηεο, έγηλαλ ν 
επφκελνο ζηφρνο ησλ Οζσκαλψλ. Σν 1522 ν ζνπιηάλνο νπιετκάλ ν 
Μεγαινπξεπήο πνιηφξθεζε κε κεγάιε ζηξαηηά ηελ Ρφδν θαη κεηά απφ έμη κήλεο 
αληίζηαζε, νη Οζσκαλνί επέηξεςαλ ζηνπο Ηππφηεο θαη ζε πεξίπνπ 4.000 
θαηνίθνπο, λα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί θαη φινη καδί επηβηβάζηεθαλ ζε 50 πινία θαη 
αλαρψξεζαλ αλελφριεηνη κε ηα φπια ηνπο. Μεηά 
απφ πνιιέο ηαιαηπσξίεο θαη κεηαθηλήζεηο, ν πάπαο 
θαη ν βαζηιηάο ηεο Ηζπαλίαο ηνπο παξερψξεζε ην 
λεζί ηεο Μάιηαο, ζην νπνίν εγθαηαζηάζεθαλ (εμ νπ 
θαη ε άιιε πξνζσλπκία ηνπο Ηππφηεο ηεο Μάιηαο). 
 
 Ναϊτης ιππότης  και Ιωαννίτης ιππότης  

 
          ηελ Μάιηα πνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο 
ζέζεο ήηαλ ην επίθεληξν ηεο Μεζνγείνπ, νη 
Ησαλλίηεο Ηππφηεο αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κε 
ηελ πεηξαηεία θαη ην δνπιεκπφξην, πνπιψληαο σο 
ζθιάβνπο φπνηνπο Άξαβεο ή γεληθά Αθξηθαλνχο 
έπεθηαλ ζηα ρέξηα ηνπο. 
          Σν 1565 ε Μάιηα δέρζεθε επίζεζε απφ 

ηζρπξή δχλακε Οζσκαλψλ, φκσο παξά ηηο κεγάιεο 
απψιεηεο πνπ ππέζηεζαλ νη Ηππφηεο θαηάθεξαλ λα 
απσζήζνπλ ηνλ ερζξφ. Σν 1571 νη Ησαλλίηεο ζπκκεηείραλ 
ζηελ λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ. Γηα παξαπάλσ απφ δπν 
αηψλεο ηα πινία ησλ Ηππνηψλ θπλεγνχζαλ πεηξαηηθά θαη 
κνπζνπικαληθά πινία θαη ηνπο αηρκαιψηνπο ηνπο 
πνπινχζαλ ζε ζθιαβνπάδαξα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο 
Ακεξηθήο. 
 
 Ιωαννίτης Ιππότης 

 
          Μεηά ηελ εκθάληζε ηνπ Λνπζεξαληζκνχ, 
δεκηνπξγήζεθαλ πξνηεζηαληηθά παξαθιάδηα ησλ 
Ησαλληηψλ Ηππνηψλ ζηελ Αγγιία θαη ηελ Πξσζία. Μεηά 
ηελ θαηάιεςε ηεο Μάιηαο απφ ηνλ γαιιηθφ  ζηξαηφ ηνπ 
Ναπνιένληα ην 1798, ε έδξα ηνπ Σάγκαηνο κεηαθέξζεθε 

ζηε Ρψκε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Κπξίαξρν ηξαηηωηηθό Σάγκα ηεο Μάιηαο. 
ήκεξα ηα Σάγκα έρεη 12.500 κέιε θαη 80.000 ζπλεξγάηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 
13.000 γηαηξνί θαη λνζνθφκνη πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 
ειηθησκέλσλ, ησλ απφξσλ, ησλ αζζελψλ, ησλ πξνζθχγσλ θαη άιισλ νκάδσλ 
πνπ ρξεηάδνληαη θξνληίδα.  
 
 
                                                 
48

  Σμ ηάζηνμ ηςκ Ηππμηχκ ηδξ Ρυδμο έπεζ ακαηδνοπεεί απυ ηδκ Οοκέζημ Μκδιείμ Παβηυζιζαξ 

Πμθζηζζηζηήξ Κθδνμκμιζάξ. 
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02.03.02. Οζ Ναΐηεξ Ηππυηεξ 

 
          Έλα απφ ηα πην θεκηζκέλα ηππνηηθά ηάγκαηα ηεο Γπηηθήο Δθθιεζίαο ήηαλ 
νη Φηωρνί πζηξαηηώηεο ηνπ Υξηζηνύ θαη ηνπ Νανύ ηνπ νινκώληα 
(Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici), γλσζηφηεξνη σο Σάγκα 
ηνπ Νανχ ή απινχζηεξα Ναΐηεξ. Γχξσ ζηα 1119, ιίγα ρξφληα κεηά ηελ Πξψηε 
ηαπξνθνξία θαη ηελ θαηάιεςε ηεο Ηεξνπζαιήκ, έλαο Γάιινο επγελήο ν Οφβμξ 
κηε Πεΰκ  (Hughes de Payns) ζπγθέληξσζε άιινπο νθηψ ηππφηεο θαη 
ζρεκάηηζαλ έλα Σάγκα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ Δπξσπαίσλ πξνζθπλεηψλ 
πνπ ηαμίδεπαλ ζηνπο θαηαθηεκέλνπο απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο Αγίνπο Σφπνπο. Ο 
βαζηιηάο ηεο Ηεξνπζαιήκ Βαθδμοίκμξ Β’ (Baldwin II) ηνπο επέηξεςε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ σο ζηξαηεγείν ηνπο ην ηζιακηθφ ηέκελνο Αι Αθζά, ζην νπνίν, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, βξηζθφηαλ παιαηφηεξα ν 
λαφο ηνπ νινκψληα θη έηζη ην Σάγκα πήξε ηελ 
επίζεκε νλνκαζία ηνπ.  
 
   Σο σήμα των Ιπποτών του Ναού 
 

          Σν 1129 ε Καζνιηθή Δθθιεζία επηθχξσζε ηελ 
ίδξπζε ηνπ ηάγκαηνο, ην νπνίν έγηλε γξήγνξα 
γλσζηφ ζε φιε ηελ Δπξψπε. χκθσλα κε ηνλ  
Καλφλα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα κέιε ηνπ ηάγκαηνο 
νξθίδνληαλ λα ηεξήζνπλ πελία, αγλφηεηα θαη 
ππνηαγή. ινη έηξεθαλ γελεηάδα θαη θνξνχζαλ ιεπθφ ξάζν (καλδχα) κε έλα 
θφθθηλν ζηαπξφ ζην ζηήζνο. Έηξσγαλ φινη απφ θνηλή γαβάζα ηεξψληαο ζησπή 

θαη θνηκφηαλ κε ην πνπθάκηζν θαη ηα εζψξνπρα. 
Δίραλ επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ηεινχλ ιεηηνπξγία 
θάζε κέξα. Ο Οχγνο έγηλε ν πξψηνο Μέγαο 
Μάγηζηξνο49 ηνπ Σάγκαηνο. 
 
         Ναΐτης ιππότης στη μάχη 

 
          ηηο αξρέο ππήξμαλ θσλέο πνπ 
αλαξσηηφληαλ αλ ζπκβηβαδφηαλ ε ηδηφηεηα ελφο 
κνλαρνχ κε απηή ηνπ ηππφηε, πνπ θέξεη μίθνο θαη 
πνιεκά, αιιά νη εθθιεζηαζηηθνί πξνζηάηεο ηνπ 
ηάγκαηνο πξφηαμαλ ην επηρείξεκα φηη νη Ναΐηεο 

πξννξίδνληαλ λα πνιεκήζνπλ ζ‟ έλα «δίθαην πφιεκν», ζηνλ νπνίν ζα 
ππεξαζπίδνληαλ ηελ Δθθιεζία θαη ηε ζξεζθεία απφ ηηο επηζέζεηο ησλ αιινδφμσλ. 
Σα κέιε ηνπ Σάγκαηνο, πνπ ππεξεηνχζαλ σο πνιεκηζηέο, είραλ πιήξε πνιεκηθφ 
εμνπιηζκφ, παλνπιία, αζπίδα, μίθε, δφξαηα. Ο θάζε ηππφηεο δηέζεηε βνεζεηηθφ 
πξνζσπηθφ δέθα αηφκσλ, Αθφκα θαη ηα άινγά ηνπο ήηαλ εθπαηδεπκέλα γηα κάρεο 
θαη θνξνχζαλ βαξηέο παλνπιίεο. Οη Ναΐηεο ήηαλ γελλαίνη πνιεκηζηέο, γλψξηδαλ 
πνιχ θαιά ηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο θαη ήηαλ βέβαηνη φηη ν ζάλαηνο ζηε κάρε 
ήηαλ έλδνμνο. Άιισζηε ν Καλφλαο ηνπ Σάγκαηνο ηνπο απαγφξεπε ηελ 

                                                 
49

 Ο Μέγαο Μάγηζηξνο ήηακ μ ακχηαημξ δζμζηδηήξ υθμο ημο Σάβιαημξ ηςκ Νασηχκ. ε ηάεε πχνα ημ 

Σάβια ήηακ ακελάνηδημ ηαζ επζηεθαθήξ ημο ήηακ μ Μάβζζηνμξ (ηδξ Γαθθίαξ, ηδξ Αββθίαξ, ηδξ Ηζπακίαξ 

ηθπ). θμζ μζ Μάβζζηνμζ θμβμδμημφζακ ζημκ Μέβα Μάβζζηνμ.   
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ππνρψξεζε ζηελ κάρε, παξά κφλν αλ ν ερζξφο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο 
ππέξηεξνο, αιιά θαη ηφηε ήηαλ απαξαίηεηε ε δηαηαγή ηνπ δηνηθεηή ηνπο. 
           Οη πνιεκηζηέο ηνπ Σάγκαηνο, φρη κφλν δελ απέθεπγαλ ηηο κάρεο, αιιά θαη 
επηδίσθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζ` απηέο ή λα ζπλδξάκνπλ άιιεο κνλάδεο ησλ 
ηαπξνθφξσλ πνπ είραλ αλάγθε εληζρχζεσλ. Έηζη πνιέκεζαλ ζην πιάη ηνπ 
βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Λνπδνβίθνπ Θ‟ θαη ηνπ βαζηιηά ηεο Αγγιίαο Ρηράξδνπ Β‟ (ηνπ 
Λενληφθαξδνπ). Αθφκα αληηκεηψπηζαλ κε επηηπρία ηνλ θεκηζκέλν εγέηε ησλ 
Αξάβσλ αιαληίλ. Δθηφο απφ ηελ Παιαηζηίλε νη Ναΐηεο πνιέκεζαλ θαηά ησλ 
Αξάβσλ ζηελ Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία. Δπίζεο ην Σάγκα ζπλεξγάζηεθε ζηελά ζε 
πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο κε ην άιιν κεγάιν ηππνηηθφ Σάγκα ησλ Ησαλληηψλ.     
           Σν ηάγκα δήηεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε ρξήκα ή γαίεο απφ φζνπο 
κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ, κε ηελ ππφζρεζε φηη νη δσξεηέο ζα θέξδηδαλ κηα 
ζίγνπξε ζέζε ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. Εήηεζε αθφκα απφ ηηο νηθνγέλεηεο 
επγελψλ λα ζηείινπλ ηνπο γηνπο ηνπο γηα λα ππθλψζνπλ ηηο ηάμεηο ηνπ, θαη νη λένη 
απηνί εληάρζεθαλ είηε σο έλνπινη ηππφηεο είηε  σο απινί κνλαρνί πνπ θξφληηδαλ 
γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηε δηαηξνθή ησλ ηππνηψλ  ή  κεξηκλνχζαλ γηα ηελ 
πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ θαη ησλ ηξαπκαηηψλ, φρη κφλν ηππνηψλ, αιιά θαη 
φπνηνπ Δπξσπαίνπ πξνζθπλεηή δεηνχζε ηελ βνήζεηά ηνπο. Αξθεηά απφ ηα κέιε 
ηνπ ηάγκαηνο ήηαλ ρεηξνηνλεκέλνη ηεξείο πνπ θάιππηαλ ηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο 
ησλ καρεηψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αξγφηεξα πνιιά κέιε ηνπ 
Σάγκαηνο αζρνινχληαλ 
απνθιεηζηηθά κε ηελ δηαρείξηζε 
ηεο ηεξάζηηαο πεξηνπζίαο ηνπ.  
 
                Ναΐτες πολεμιστές  

 
          Απφ ηελ αξρή ζρεδφλ ηεο 
χπαξμήο ηνπ, ην Σάγκα δερφηαλ 
δσξεέο, ρξήκαηα, γαίεο, 

ξνπ
ρηζ
κφ, φπια, παλνπιίεο, ηξφθηκα, άινγα θαη φ,ηη άιιν 
κπνξνχζε θάπνηνο λα ζπλεηζθέξεη, αθφκα θαη έλα 
ηαπεηλφ δελάξην. Οη ίδηνη νη ηππφηεο, γηα λα γίλνπλ 
Ναΐηεο θαη λα ηεξήζνπλ ηελ αξρή ηεο πελίαο, 
παξαρσξνχζαλ φιε ηνπο ηελ πεξηνπζία ζην Σάγκα 
ηνπ Νανχ ηνπ νινκψληα.  
 
 Ο πάπας Ιννοκέντιος Β’ έδωσε πολλά 
οικονομικά προνόμια τους Ναΐτες.  

 
          Γξήγνξα ην Σάγκα απηφ απέθηεζε ζεκαληηθή 
πεξηνπζία. Ο βαζηιηάο ηεο Καζηίιεο θαη Αξαγνλίαο 
ηνπο άθεζε θιεξνλνκηά έμη θάζηξα. Ο βαζηιηάο ηεο 

Πνξηνγαιίαο έλα νιφθιεξν δάζνο, πνπ φκσο αλήθε ζηνπο  Μαπξηηαλνχο. Οη 
Ναΐηεο λίθεζαλ ηνπο Άξαβεο θαη θνληά ζην δηθφ ηνπο πιένλ δάζνο, ίδξπζαλ ηελ 
πφιε Κνΐκπξα. Ζ Ηζπαλίδα βαζίιηζζα Δθεμκυνα απάιιαμε ηνπο Ναΐηεο απφ ηελ 
θαηαβνιή ηειψλ ζην ιηκάλη ηεο Λα Ρνζέι. ηελ Αγγιία ηα κέιε ηνπ ηάγκαηνο 
αζρνιήζεθαλ κε ηελ γεσξγία,  ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ εμαγσγή καιιηνχ ησλ 
πξνβάησλ ζηα κεγάια εξγνζηάζηα πθαληνπξγίαο ηεο Φιάλδξαο. Πνιινί 
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θενπδάξρεο θαη επγελείο ηεο Δπξψπεο παξερψξεζαλ ζην Σάγκα κεγάιεο 
εθηάζεηο γεο. Οη Ναΐηεο είραλ επίζεο  ζηελ θαηνρή ηνπο δεθάδεο θξνχξηα ζηελ 
Παιαηζηίλε θαη ηελ πξία. 
          Οη κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο παξαρσξήζεηο θαη πξνλφκηα  ζηνπο Ναΐηεο 
έγηλαλ απφ ηνλ πάπα Ηλλνθέληην Β’. Απηφο ηνπο επέηξεςε λα θξαηνχλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπο φια ηα πνιεκηθά ιάθπξα. Γηα ηα πεξηνπζηαθά ηνπο δελ 
ινγνδνηνχζαλ νχηε ζε θνζκηθέο αξρέο (βαζηιείο, βαξφλνπο θιπ), νχηε ζε 
εθθιεζηαζηηθέο (παηξηάξρεο, επηζθφπνπο θιπ) αξρέο, παξά κφλν ζηνλ ίδην ηνλ 
πάπα. Καη ηέινο ν πάπαο ηνπο απάιιαμε απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ 
ζε φιεο ηεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαη Μέζεο Αλαηνιήο. Αληίζεηα νη Ναΐηεο είραλ 
δηθαίσκα λα επηβάιινπλ θνξνινγία ζηνπο 
ηφπνπο πνπ έιεγραλ. Αθφκα είραλ 
δηθαίσκα λα ρηίδνπλ λανχο θαη λα έρνπλ 
δηθά ηνπο θνηκεηήξηα. 
 
  Ναΐτης προσεύχεται πριν τη μάχη 

 
          Με φιεο απηέο ηηο δσξεέο, ηηο 
θιεξνλνκηέο ( ην Σάγκα είρε ζηελ θαηνρή 
ηνπ πάλσ απφ 9.000 θένπδα θαη ππήξραλ 
ζηελ Δπξψπε – αθφκα θαη ζηελ νξζφδνμε 
Κσλζηαληηλνχπνιε - πάλσ απφ 1.000 
λαΐηηθεο θαηνηθίεο), ηηο παξνρέο θαη ηηο 
πξνζφδνπο, ην Σάγκα απέθηεζε ηεξάζηηα πεξηνπζία, φρη κφλν ζηελ Παιαηζηίλε 
αιιά θαη ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε. Αθφκα είρε επηρεηξήζεηο εθηξνθήο 
δψσλ, παξαγσγήο μπιείαο, ηππνθνξβεία, αιιά αζθνχζε  θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο. Οη Ναΐηεο είραλ δηθφ ηνπο ζηφιν απφ δεθάδεο γαιέξεο πνπ 

κεηέθεξαλ - θπζηθά κε ακνηβή - απφ ηελ 
Δπξψπε ζηελ Παιαηζηίλε ζηαπξνθφξνπο, 
άινγα, ηξφθηκα, εκπνξεχκαηα, εμνπιηζκφ, 
βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζθπλεηέο. 
 
 Ένα από τα καθήκοντα των Ναϊτών ήταν 
και η περίθαλψη των τραυματιών 

 
          Σα κέιε ηνπ ηάγκαηνο δελ ήηαλ πηα 
κφλν απινί ηππφηεο-πνιεκηζηέο, αιιά  πνιιά 
απφ απηά ζηειέρσλαλ ηνλ δηνηθεηηθφ 
κεραληζκφ, ήηαλ «κάλαηδεξο», γξαθεην-

θξάηεο, ηακίεο, δηαρεηξηζηέο θαη πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο.  Σειηθά απηφ ην 
ζξεζθεπηηθφ ηππνηηθφ ηάγκα έγηλε ε πξψηε πνιπεζληθή επηρείξεζε ηεο ηζηνξίαο. 
          Οη Ναΐηεο έκαζαλ λα δηαρεηξίδνληαη ηελ πεξηνπζία ηνπο απνηειεζκαηηθά. 
ηαδηαθά άξρηζαλ λα δηελεξγνχλ έλα είδνο ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. Γάλεηδαλ 
ηεξάζηηα πνζά ζε βαζηιηάδεο, πξίγθηπεο, επγελείο, εκπφξνπο, ζε 
εθθιεζηαζηηθνχο παξάγνληεο θαη ζε άιινπο αμηφπηζηνπο νξγαληζκνχο, αθφκα θαη 
ζε Δβξαίνπο. Σν Σάγκα έγηλε έλαο ηεξάζηηνο θαη αμηφπηζηνο ηξαπεδηθφο 
νξγαληζκφο, πνπ ζπλαιιαζζφηαλ φρη κφλν κε θαζνιηθνχο εγεκφλεο θαη επγελείο, 
αιιά θαη κε ηνπο βπδαληηλνχο νξζφδνμνπο, αθφκα θαη πνιηηηθνχο θαη 
ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο ηνπ Ηζιάκ. Πνιινί εχπνξνη ζηαπξνθφξνη, πξηλ θχγνπλ απφ 
ηελ Δπξψπε γηα ηνπο Αγίνπο Σφπνπο εκπηζηεχνληαλ - κε επίζεκν πιεξεμνχζην - 
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ζηνπο Ναΐηεο ηελ θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαη έπαηξλαλ κηα επηζηνιή (ζήκεξα 
ζα ηελ ιέγακε επηηαγή), ηελ νπνία νη δηαρεηξηζηέο ηνπ Σάγκαηνο ζηελ Παιαηζηίλε 
εμαξγχξσλαλ κε κεηξεηά. 
          ε ιίγεο δεθαεηίεο νη Ναΐηεο έγηλαλ νη ηξαπεδίηεο ηεο ρξηζηηαλνζχλεο θαη φρη 
ζπάληα ηα δάλεηα ηνπο  ζε εγεκφλεο απνζφβεζαλ ηελ ρξενθνπία ηνπ θξάηνπο ή 
αθφκα θαη ηνπ βαζηιηθνχ ηακείνπ! Σν 1299 είραλ δαλείζεη έλα εμσθξεληθφ πνζφ 
ζηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο γηα ηελ πξνηθνδφηεζε ηεο αδειθήο ηνπ. Φπζηθά ηα 
δάλεηα απηά ζπλνδεπφηαλ απφ εγγπήζεηο θηεκάησλ ή θξαηηθψλ πξνζφδσλ. 
Αθφκα ην Σάγκα δερφηαλ δσξεέο απφ δεπγάξηα, κε ηελ ππνρξέσζε λα 
εμαζθαιίδεη  θαη ζηνπο δπν κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, 
δειαδή ρνξεγνχζε θαη ζπληάμεηο ζαλ λα ήηαλ έλα ηζρπξφ Αζθαιηζηηθφ Σακείν. 
          ιε απηή ε ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα, φινο απηφο ν πινχηνο θαη ε 
δηαρείξηζε ηεο γηγάληηαο πεξηνπζίαο ηνπ Σάγκαηνο πξνθάιεζε, φπσο είλαη 
θπζηθφ, ηελ δεινθζνλία, ηελ ππνςία, ηελ αληηπάζεηα, αθφκα θαη ηελ έρζξα 
ηζρπξψλ εγεκφλσλ, αιιά θαη κεγαιφζρεκσλ ηεξσκέλσλ, νη νπνίνη δελ έραλαλ 
επθαηξία λα θαηεγνξήζνπλ ηνπο Ναΐηεο γηα απιεζηία, γηα ρξεκαηηζκφ, γηα 
εθηξνπή απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ηππνηηθψλ ηαγκάησλ, κηα απφ ηηο νπνίεο 
ήηαλ θαη ε πελία. Αθφκα θαη ην Βαηηθαλφ αηζζαλφηαλ φηη νη Ναΐηεο ηνπ ζηεξνχζαλ 
κεγάιεο πξνζφδνπο θαη φηη φιε απηή ε πεξηνπζία ζα κπνξνχζε λα ήηαλ δηθή ηνπ. 

Σνπο θαηεγνξνχζαλ, αθφκα,  φηη δέρνληαλ ζηηο ηάμεηο 
ηνπο, αθνξηζκέλνπο απφ ηελ Δθθιεζία ηππφηεο θαη φηη 
έδεηρλαλ ππεξβνιηθή αλνρή ζηνπο αηξεηηθνχο, ηνπο 
Δβξαίνπο θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο. 
 
Ο Ζακ ντε Μολέ ήταν ο τελευταίος Μέγας 
Μάγιστρος των Ναϊτών 

 
          Μεηά ηελ πηψζε θαη ηνπο ηειεπηαίνπ 
επξσπατθνχ πξνππξγίνπ ζηελ Παιαηζηίλε, ηεο Άθξαο, 
πνπ πξνθάιεζε κεγάιεο απψιεηεο ζην Σάγκα,  νη 
Ναΐηεο – φπσο θαη νη Ησαλλίηεο – κεηέθεξαλ ην 
αξρεγείν ηνπο ζηελ Κχπξν. κσο είραλ ράζεη πιένλ 
ηνλ θχξην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηδξχζεθαλ, ηελ 
πξνζηαζία ησλ Αγίσλ Σφπσλ θαη ησλ πξνζθπλεηψλ 
ησλ ηεξψλ ηεο Υξηζηηαλνζχλεο εθεί. Σν 1306, δπν 

πεξίπνπ αηψλεο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ηάγκαηνο, πξνηάζεθε απφ ην Βαηηθαλφ ε 
ζπγρψλεπζε ησλ δπν ηππνηηθψλ Σαγκάησλ, ησλ Ησαλληηψλ θαη ησλ Νατηψλ, αιιά 
ν Μέγαο Μάγηζηξνο ησλ ηειεπηαίσλ ν Εαη κηε Μμθέ (Jacques de Molay) 
αληέδξαζε, ζέινληαο λα δηαηεξήζεη ηελ απηνηέιεηα ηνπ ηάγκαηφο ηνπ. Σν 
πηζαλφηεξν είλαη φηη νη Ναΐηεο ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηθφ ηνπο απηφλνκν 
θξάηνο – φπσο πεξίπνπ έθαλαλ θαη νη ζχληξνθνί ηνπο Σεχηνλεο Ηππφηεο ζηελ 
Βαιηηθή. Λέγεηαη κάιηζηα φηη επνθζαικηνχζαλ ηελ πεξηνρή ηεο Λαλγθεληφθ ζηε 
Νφηηα Γαιιία – ζηελ νπνία κφιηο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, είρε πξαγκαηνπνηεζεί  ε 
ζηαπξνθνξία θαηά ηεο αίξεζεο ησλ Καζαξψλ. Οη θάηνηθνη ηεο Λαλγθεληφθ δελ 
ζπκπαζνχζαλ θαη πνιχ ηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο, πνπ είρε πξνζαξηήζεη βίαηα ηελ 
πεξηνρή ηνπο ζην βαζίιεηφ ηνπ. 
          Ο βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο Φίθζππμξ Γ’ μ Ωναίμξ (Philippe le Bel) είρε 
ρξεσζεί ππέξκεηξα ζηνπο Ναΐηεο θαη πηζαλφηαηα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 
εμππεξεηήζεη ην ρξένο απηφ. Οχησο ή άιισο ζεσξνχζε ηνπο ηππφηεο απηνχο σο 
ιεζηέο θαη ηνθνγιχθνπο θαη είρε βάιεη ζην κάηη ηελ ακχζεηε πεξηνπζία ηνπο ζηελ 
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Γαιιία. Σν 1306 ν Φίιηππνο είρε δηαηάμεη ηελ απέιαζε απφ ηε Γαιιία φισλ ησλ 
Δβξαίσλ θαη ηελ δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Ήηαλ θαλεξφ φηη πιεζίαδε ε ψξα 
ησλ Νατηψλ. ηαλ απηνί αξλήζεθαλ λα δαλείδνπλ θαη άιια κεγάια πνζά ηνλ 
βαζηιηά, απηφο πήξε ηηο απνθάζεηο ηνπ. 
           Ο Φίιηππνο έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ πάπα Κιήκε Δ’, κε ηελ νπνία 
θαηεγνξνχζε ηνπο Ναΐηεο γηα αίξεζε, δηαθζνξά, ζνδνκία θαη έλα ζσξφ άιια. Ο 
πάπαο ππνζρέζεθε φηη ζα δηεμαγάγεη έξεπλα, αιιά ν Φίιηππνο είρε ήδε δηαηάμεη 
ηελ αηθληδηαζηηθή ζχιιεςε φισλ ησλ κειψλ ηνπ 
ηάγκαηνο πνπ βξίζθνληαλ ηφηε ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. 
ηηο 14 Οθησβξίνπ 1307, ζε κηα θαη κφλν κέξα 
ζπλειήθζεζαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ βαζηιηά 
15.000 ηππφηεο, ππεξέηεο, ηεξείο θαη εξγάηεο ηνπ 
ηάγκαηνο πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ 
γαιιηθνχ βαζηιείνπ. Μεηαμχ ησλ ζπιιεθζέλησλ ήηαλ 
θαη Εαθ ληε Μνιιέ θαη πνιιά απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε 
ησλ Νατηψλ. Σαπηφρξνλα θαηαζρέζεθε φιε ε 
πεξηνπζία ηνπ ηάγκαηνο, ζην γαιιηθφ βαζίιεην. 
 
  Ο βασιλιάς της Γαλλίας Υίλιππος ο Ψραίος 

 
          Ο πάπαο αληέδξαζε νξγηζκέλα θαη 
δηακαξηπξήζεθε γα ηελ ζχιιεςε πξνζψπσλ θαη ηελ 
θαηάζρεζε πεξηνπζηψλ, πνπ ήηαλ ππφ ηελ πξνζηαζία 
ηεο Ρσκατθήο Δθθιεζίαο. Θεσξνχζε φηη νη ελέξγεηεο 
ηνπ βαζηιηά ήηαλ πξάμεηο πεξηθξφλεζεο θαη απαμίαο 
πξνο ηνλ ίδην ηνλ πνληίθηθα θαη ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία. Ο βαζηιηάο δελ 
πηνήζεθε θαη αλέζεζε ζηνπο Γνκηληθαλνχο ηεξνεμεηαζηέο ηελ δηελέξγεηα 

αλαθξίζεσλ. Οη θξαηνχκελνη ήηαλ δεκέλνη κε 
αιπζίδεο θαη δνχζαλ κφλν κε ςσκί θαη λεξφ.  
 
 Ναΐτες στην πυρά 

 
          Πνιινί απφ ηνπο θξαηνχκελνπο 
βαζαλίζηεθαλ απάλζξσπα θαη αξθεηνί 
πέζαλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
βαζαληζηεξίσλ – κφλν ζην Παξίζη ηξηάληα έμε 
απφ απηνχο πέζαλαλ θαηά ηηο «αλαθξίζεηο». 

Άιινη απφ απηνχο ζπκθψλεζαλ λα «νκνινγήζνπλ» φηη είραλ πξάμεη φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο πνπ ηνπο βάξαηλαλ θαη ζε αληάιιαγκα αθήλνληαλ ειεχζεξνη. Καζψο 
νη πεξηζζφηεξνη θξαηνχκελνη ήηαλ απινί γεσξγνί ή εξγάηεο ή ππεξέηεο θαη φρη 
ζθιεξνηξάρεινη πνιεκηζηέο, «νκνιφγεζαλ» γξήγνξα πνιιά απφ ηα ακαξηήκαηα 
γηα ηα νπνία ηνπο θαηεγνξνχζαλ, φπσο φηη ην ηάγκα ηνπο ήηαλ βιάζθεκν θαη 
αηξεηηθφ, φηη είρε ηαρζεί ζηελ ππεξεζία ηνπ δηαβφινπ, φηη ηα κέιε ηνπ είραλ 
πηεζηεί θαη νξθηζηεί λα θηχζνπλ ή αθφκα θαη λα νπξήζνπλ πάλσ ζηελ εηθφλα ηνπ 
Ηεζνχ, φηη νη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αδειθψλ ηνπ ηάγκαηνο ήηαλ 
επηηξεπηέο, φηη δηαπξαγκαηεχηεθαλ κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο γηα ηελ παξάδνζε 
ησλ Αγίσλ Σφπσλ, φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηάγκαηνο ήηαλ απνθηεκέλα 
παξάλνκα θαη πνιιά άιια αθφκα, φζα ε «επζπλεηδεζία» ησλ ηεξνεμεηαζηψλ 
ήζειε λα απνζπάζεη σο νκνινγίεο. 
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          ιεο απηέο νη νκνινγίεο έγηλαλ γλσζηέο ζηνλ πάπα, ν νπνίνο 
εληππσζηάζηεθε, αιιά δελ πείζηεθε εληειψο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1308 
δηέηαμε ηελ Ηεξά Δμέηαζε λα αλαζηείιεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ο Φίιηππνο ζε 
κηα πξνζπάζεηα ζπλδηαιιαγήο παξερψξεζε ζηελ Δθθιεζία ηελ αθίλεηε 
πεξηνπζία ηνπ ηάγκαηνο θαη δέρζεθε λα έξζεη ζηελ Γαιιία έλα ζπκβνχιην 
Γνκηληθαλψλ θαη Φξαγθηζθαλψλ κνλαρψλ, νη νπνίνη ζα δηεξεπλνχζαλ δηεμνδηθά 
ηελ ππφζεζε. Αθνινχζεζαλ ηέζζεξα ρξφληα αλαθξίζεσλ θαη δηθψλ θαη ηνλ Μάην 
ηνπ 1310, εβδνκήληα πέληε Ναΐηεο θαηαδηθάζηεθαλ απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε σο 
ππφηξνπνη αηξεηηθνί,  νδεγήζεθαλ κε άκαμεο ζε έλα γήπεδν θαη εθηειέζηεθαλ 
ζηελ ππξά. Γπν ρξφληα αξγφηεξα, ην Σάγκα ησλ Νατηψλ δηαιχζεθε κε παπηθφ 
δηάηαγκα.  
          Σέινο ηνλ Μάξηην ηνπ 1314 ν Μέγαο Μάγηζηξνο Εαθ ληε Μνιέ θαη έλαο 
ζχληξνθφο ηνπ ν Γμδεθνείδμξ κηε ανκέ (Geoffroy de Charnay), νδεγήζεθαλ 
ζ‟ έλα κηθξφ λεζί ηνπ εθνπάλα, δέζεθαλ ζε έλα πάζαιν θαη θάεθαλ δσληαλνί. Ο 
Εαθ πξηλ πεζάλεη θαηαξάζηεθε ηνλ 
πάπα θαη ηνλ βαζηιηά. Ο Κιήκεο 
πέζαλε ηνλ επφκελν κήλα θαη ν 
Φίιηππνο ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ 
ρξφλνπ. 
 
  Η ανάκριση του Μεγάλου 
Μάγιστρου των Ναϊτών Ζακ ντε 
Μολέ από τους ιεροεξεταστές 

 
          Γηψμεηο θαη εθηειέζεηο Νατηψλ 
δελ έγηλαλ κφλν ζηε Γαιιία, αιιά θαη 
ζε θξάηε φπνπ ε Ηεξά Δμέηαζε ήηαλ ηζρπξή θαη απνηειεζκαηηθή φπσο ε Ηηαιία,  ε 
Απζηξία, ε Γεξκαλία θαη αιινχ. Αληίζεηα ζηελ Αγγιία ν βαζηιηάο Δδμοάνδμξ Β’ 
ήηαλ αληίζεηνο θαη ζηηο δηψμεηο θαη ζηα βαζαληζηήξηα. Σν 1309 ε Ηεξά Δμέηαζε 

έβαιε πφδη θαη ζηελ Αγγιία κε θχξην ζηφρν ηελ 
εμφλησζε ησλ Νατηψλ. Παξφι‟ απηά φκσο, απηνί 
πνπ ζπλειήθζεζαλ δελ ήηαλ πάλσ απφ εθαηφ, 
απφ ηνπο νπνίνπο κφιηο ηξεηο απνδέρζεθαλ ηηο 
θαηεγνξίεο θαη ππνρξεψζεθαλ λα θιεηζηνχλ ζε 
κνλαζηήξη. 
 
 Η εκτέλεση στην πυρά του Ζακ ντε Μολέ και 
του Γοδεφρείδου ντε αρνέ 

 
          Σν ηάγκα ησλ Νατηψλ δηαιχζεθε γξήγνξα, 
ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πέξαζαλ ζηελ 
εθθιεζία ή ζηηο θξαηηθέο αξρέο θαη κεγάιν κέξνο 
ηνπο παξαρσξήζεθε ζηνπο Ησαλλίηεο ηππφηεο. 
Πνιιά γξάθηεθαλ γηα ηε δξάζε, ηα ακχζεηα 

πινχηε θαη ηα „κπζηήξηα‟ πνπ ραξαθηήξηδαλ ην παλίζρπξν Σάγκα ησλ Νατηψλ. Σα 
αξρεία ηνπ Σάγκαηνο θαζψο θαη κεγάιν κέξνο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ δελ 
βξέζεθαλ πνηέ. 
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02.03.03. Οζ Σεφημκεξ Ηππυηεξ 

 
          Μηα αθφκα ζηξαηησηηθή κνλαρηθή κνλάδα ήηαλ ην Σάγκα ηωλ Αδειθώλ 
ηνπ Γεξκαληθνύ Οίθνπ (Ννζνθνκείνπ) ηεο Αγίαο Μαξίαο ηεο Ηεξνπζαιήκ 
(Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum) ή πην απιά νη 
Σεύηνλεο Ηππόηεο. Σν ηάγκα απηφ δεκηνπξγήζεθε ην 1190 θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
Σξίηεο ηαπξνθνξίαο, κε ζθνπφ παξφκνην κε απηφλ ησλ Ησαλληηψλ Ηππνηψλ. 
Γειαδή νξγαλψζεθε απφ Γεξκαλνχο πξνζθπλεηέο ζηελ πφιε Άθξα ηεο 
Παιαηζηίλεο, κε ζηφρν ηελ πεξίζαιςε ησλ Γεξκαλψλ αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ 
πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζηαπξνθνξία.  
          Ζ επίζεκε αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία έγηλε ην 1198, 
φηαλ αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ Νατηψλ νξγαλψζεθε ζε ζηξαηησηηθφ θαη 
ηππνηηθφ ηάγκα, πνπ αθνξνχζε φκσο ηελ γεξκαληθή εζλφηεηα – δελ είρε ηελ 
παγθνζκηφηεηα ησλ Νατηψλ. Σα κέιε ηνπ ηάγκαηνο θνξνχζαλ ιεπθφ καλδχα κε 
καχξν ζηαπξφ. Οη ηππφηεο καρεηέο είραλ πιήξε εμνπιηζκφ θαη ηα άινγά ηνπο 
ήηαλ θαιπκκέλα κε ιεπθφ χθαζκα φπσο ησλ ηππνηψλ.  Ο αξρεγφο ηνπ ηάγκαηνο 
έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ 
Υμπιάζζηεξ (Hochmeister), 
θάηη αληίζηνηρν κε ηνλ Μέγα 
Μάγηζηξν ησλ Νατηψλ. 
 
   Σεύτονες Ιππότες στη 

μάχη 

 
          Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
ηάγκαηνο ησλ Σεπηφλσλ ζηελ 
Παιαηζηίλε δελ ήηαλ 
ζεκαληηθή. Αληίζεηα έδξαζαλ 
δξαζηήξηα ζηελ βφξεηα Δπξψπε θαηαιακβάλνληαο εδάθε ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη 
ήηαλ παγαληζηέο. Σν 1230, κε ηελ άδεηα ηνπ απηνθξάηνξα ηεο Αγίαο Ρσκατθήο 
Απηνθξαηνξίαο, εηζέβαιαλ ζηελ Αλαηνιηθή Πξσζία θαη ηα Βαιηηθά θξάηε θαη 
αθνχ έζθαμαλ δεθάδεο ρηιηάδεο απίζηνπο, ίδξπζαλ ην Μνλαζηηθφ Κξάηνο ησλ 
Σεπηφλσλ Ηππνηψλ θαη πξνζειχηηζαλ βίαηα ζηνλ ρξηζηηαληζκφ ηνπο πιεζπζκνχο 

ηεο Πξσζίαο, ηεο Δζζνλίαο θαη ησλ άιισλ θξαηηδίσλ ηεο 
Βαιηηθήο.  
 
 Ο ταυρός των Σευτόνων Ιπποτών 
 

          Αθνινχζεζε ε θαηάιεςε ηνπ Γθληαλζθ, ηεο Πνκεξαλίαο 
θαη άιισλ εδαθψλ θαη ην θξάηνο ησλ Σεπηφλσλ έθηαζε ζην 
κέγηζην ηεο εμάπισζήο ηνπ, πεξίπνπ ην 1402. Ζ έδξα ηνπ 
Υφρκάηζηεξ κεηαθέξζεθε ζηελ Καηλημβέξγε (ζήκεξα 

Καιιίληγθξαλη). Απφ ηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα θαη κεηά απφ δηαδνρηθέο ήηηεο απφ 
ηνπο Πνισλνχο θαη ηνπο Ληζνπαλνχο, ην θξάηνο απηφ άξρηζε λα ζπξξηθλψλεηαη 
αιιά έδεζε σο ην 1525, φηαλ ηα εδάθε ηνπ κνηξάζηεθαλ κεηαμχ ηεο Πνισλίαο θαη 
ηνπ δνπθάηνπ ηεο Λαβνλίαο. Σν ίδην ην Σάγκα ησλ Σεπηφλσλ Ηππνηψλ δελ είρε 
πιένλ ιφγν χπαξμεο θαη δηαιχζεθε ην 1560-61.  
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02.03.04. Σμ Σάβια ηςκ Ηππμηχκ ημο Αβίμο Λαγάνμο 
 
           Σν ηξαηηωηηθό θαη ηππνηηθό Σάγκα ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ ηεο 
Ηεξνπζαιήκ, ηδξχζεθε ην 1098 απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο ηεο Πξψηεο 
ηαπξνθνξίαο, κε ζθνπφ ηελ πεξίζαιςε ησλ ιεπξψλ ηνπ Λαηηληθνχ Βαζηιείνπ 
ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο ρξηζηηαληθήο 
πίζηεο. Ήηαλ παξαθιάδη ησλ Ησαλληηψλ Ηππνηψλ, ηα κέιε 
ηνπ   θνξνχζαλ άζπξν καλδχα κε πξάζηλν ζηαπξφ. Σα 
πξψηα κέιε ηνπ ηάγκαηνο ήηαλ θαη νη ίδηνη ιεπξνί. 
Ννζνθνκεία γηα ιεπξνχο ηδξχζεθαλ ζε πνιιά θξάηε ηεο 
Δπξψπεο θαη νλνκάζηεθαλ Οίθνη ηνπ Λαδάξνπ. 
 

             Ιππότης του Σάγματος του Αγίου Λαζάρου 
 

          Ζ ζηξαηησηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηππνηψλ ηνπ 
Σάγκαηνο πεξηνξίζηεθε ζε δπν ζπγθξνχζεηο θαηά ησλ 
Αξάβσλ, ην 1244 ζηε κάρε ηνπ Λα Φνξκπί θαη ην 1250 
ζηε κάρε ηεο Αι-Μαλζνχξα, ζηελ νπνία φινη νη Ηππφηεο 
ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο. Μεηά ηελ πηψζε 
ηεο Άθξαο ην 1291, ην ηάγκα κεηαθηλήζεθε ζηελ Κχπξν, 
θαηφπηλ ζηε ηθειία θαη ηειηθά εγθαηαζηάζεθε ζηε Γαιιία. 
Καηά ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ην Σάγκα δηψρζεθε θαη ε 
πεξηνπζία ηνπ ζηελ Γαιιία δεκεχηεθε. κσο κεηά ηελ πηψζε ηνπ Ναπνιένληα ην 
Σάγκα αλαζπζηάζεθε. 

 
02.03.05. Σα άθθα Ηππμηζηά Σάβιαηα 
 
Σν Σάβια ημο Αβίμο Ηαηχαμο ημο Αθημπάζηζμ ή αιιηψο ησλ Ηππμηχκ ημο 
Σαο50, είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα ηππνηηθά ηάγκαηα. Ηδξχζεθε ην 1075 απφ κηα 
Ηηαιίδα επγελή, ηελ θφκηζζα  Μαηίθκηε κηζ Κακυζζα (Matilde di Canossa) ζε κηα 

πφιε ηεο Σνζθάλεο, ην Αιηνπάζθην. Ο ζθνπφο ηεο 
ίδξπζεο ήηαλ ε βνήζεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ 
πξνζθπλεηψλ ησλ Αγίσλ Σφπσλ, ε επάλδξσζε ησλ 
λνζνθνκείσλ θαη ησλ μελψλσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ 
Δπξσπαίσλ πνιηηψλ απφ επηζέζεηο Αξάβσλ. 
 
 Η κόμισσα Ματίλντε ντι Κανόσσα, ιδρύτρια του 
Σάγματος του Σαυ 

 
Σν Σάβια ημο Αβίμο Θςιά ημο Κακηένιπζμονο ηδξ Άηνα ήηαλ ζηξαηησηηθφ 
θαζνιηθφ ηάγκα ηνπ νπνίνπ ηα κέιε ήηαλ φια Άγγινη. Ηδξχζεθε ην 1191 απφ ηνλ 
βαζηιηά Ρηράξδν, κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο παιαηζηηληαθήο πφιεο Άθξα. Ήηαλ 
ηαγκέλν ζηε πελία, ηελ επιάβεηα θαη ηελ ππαθνή, ζηφρνπο είρε ηελ πεξίζαιςε 
ησλ αξξψζησλ θαη ηξαπκαηηψλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηελ θαηαβνιή 
ιχηξσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε αηρκαιψησλ ζηαπξνθφξσλ απφ ηνπο Άξαβεο. 

 

                                                 
50

  Οκμιάζηδηε ηαζ Τάγκα ηνπ Ταπ βζαηί είπακ ζήια ημοξ έκα άζπνμ ζηαονυ ζε ζπήια Σ ζε πνοζυ θυκημ 
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Σν Σάβια ηςκ Λζαμκζακχκ Αδεθθχκ ημο Ξίθμοξ (Fratres militiæ Christi 
Livoniae) ηδξχζεθε ην 1202 απφ ηνλ επίζθνπν ηεο Ρίγαο Άικπερη Α‟ κε ζθνπφ 
ηνλ εθρξηζηηαληζκφ ησλ εηδσινιαηξψλ θαηνίθσλ ηεο Βαιηηθήο. Σν ηάγκα ήηαλ 
επαλδξσκέλν απφ Γεξκαλνχο «ηεξείο-πνιεκηζηέο» θαη εγθξίζεθε επίζεκα απφ 
ηνλ πάπα Ηλλνθέληην Γ‟ ην 1204. ηαλ νη ηππφηεο ηνπ ηάγκαηνο εηηήζεθαλ απφ 
ηνπο παγαληζηέο ακνγέηεο, νη ελαπνκείλαληεο ελζσκαηψζεθαλ 
ζην Σάγκα ησλ Σεπηφλσλ Ηππνηψλ.  
 
                                        Λιβονιανός ιππότης 

 
Σν Σάβια ηςκ Ηππμηχκ ημο ηαονμφ ιε ημ Κυηηζκμ Αζηένζ 
(Ordo Militaris Crucigerorum cum Rubea Stella, Canonici 
Regulares Sanctissimae Crucis a stella rubea) ή ηναηζςηζηυ 
Σάβια ηςκ ηαονμθυνςκ ιε ημ Κυηηζκμ Αζηένζ, ήηαλ έλα 
ζξεζθεπηηθφ ηάγκα πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηε Βνεκία θαη ήηαλ αξρηθά 
ηαγκέλν λα πξνζθέξεη ηαηξηθή θξνληίδα. κσο ζηαδηαθά άξρηζε λα 
εμνπιίδεηαη θαη αλαγλσξίζηεθε νξηζηηθά σο ζηξαηησηηθφ θαζνιηθφ 
ηάγκα απφ δπν πάπεο θαη ηνλ απηνθξάηνξα ηεο Αγίαο Ρσκατθήο 
Απηνθξαηνξίαο. 

 
Σν Σάβια ημο Καθαηνάαα51 ήηαλ ην πξψην ζηξαηησηηθφ 
ζξεζθεπηηθφ ηάγκα πνπ ηδξχζεθε ην 1098 ζηελ πφιε Καιαηξάβα 
ηεο Καζηίιεο ζηελ Ηζπαλία θαη αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ πάπα 
Αιέμαλδξν Γ‟ ην 1164. Οη ηππφηεο-κέιε ηνπ ηάγκαηνο πνιέκεζαλ 
γελλαία θαηά ησλ Μαπξηηαλψλ θαη ν βαζηιηάο ηεο Καζηίιεο αλαγλσξίδνληαο ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο, ηνπο παξαρψξεζε κεγάιεο εθηάζεηο γεο. ηα κέζα ηνπ 15νπ 
αηψλα ην ηάγκα είρε θένπδα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ 64 ρσξηά κε 200.000 

ςπρέο. Φπζηθά νη ηππφηεο ηνπ ηάγκαηνο 
ζπκκεηείραλ ζηελ νξηζηηθή εθδίσμε ησλ 
Αξάβσλ απφ ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν.  
 
 Ιππότης του τάγματος του Καλατράβα 
σκοτώνει Μαυριτανό στη μάχη 

 
Σν Σάβια ηδξ Δοθμβδιέκδξ Πανεέκμο 
Μανίαξ ηδξ Υανζηςιέκδξ (Ordo Beatae 

Mariae Virginis de Mercede) ήηαλ έλα Ρσκαηνθαζνιηθφ ζξεζθεπηηθφ ηάγκα ηνπ 
ηδξχζεθε ην 1218 ζηελ Βαξθειψλε (πνπ αλήθε ηφηε ζην βαζίιεην ηεο Αξαγνλίαο) 
κε ζηφρν ηελ εμαγνξά απφξσλ αηρκαιψησλ πνπ θξαηνχληαλ απφ ηνπο Άξαβεο. 
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηάγκαηνο ήηαλ ε έλνξθε ππνρξέσζε ησλ κειψλ ηνπ λα 
πεζάλνπλ γηα θάπνηνλ πνπ θηλδχλεπε λα ράζεη ηελ πίζηε ηνπ.  
          Σν ηάγκα είρε κέιε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 17 ρψξεο, ζπκκεηείρε ζηηο 
ζηαπξνθνξίεο θαη ζηνπο πνιέκνπο θαηά ησλ Μαπξηηαλψλ ηεο Ηζπαλίαο. Δπίζεο 
είρε ηδξχζεη λνζνθνκεία θαη άζπια ζε αξθεηά κέξε ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 
Δπξψπεο. 

 

                                                 
51

  Καιαηξάβα ζηα ανααζηά ζδιαίκεζ ηάζηνμ ηαζ μκμιάζηδηε έηζζ υηακ ηαηαθήθεδηε απυ ημοξ 

Μαονζηακμφξ ημκ 7
μ
 αζχκα. Ζ παθζά μκμιαζία ηδξ πυθδξ ήηακ Ονέημ. 
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Σν Σάβια ηδξ Πίζηδξ ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ηδξχζεθε ζηελ πεξηνρή Λαλγθεληφθ 
ηεο λφηηαο Γαιιίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο ην 
1221, απφ ηνλ επίζθνπν ηεο Σνπινχδεο, ηνλ ζηξαηησηηθφ εγέηε ησλ 
ζηαπξνθφξσλ ηκφλ ληε Μνλθφξ θαη πηζαλψο θαη απφ ηνλ Νηνκηλίθ ληε Γθνπζκάλ 
(άγην Γνκίληθν, ηδξπηή ηνπ Σάγκαηνο ησλ Γνκηληθαλψλ). Ο ζθνπφο ηεο ίδξπζεο 
ηνπ ηάγκαηνο απηνχ ήηαλ: ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο σο ηεξνεμεηαζηψλ, ε αλαθάιπςε 
θαη ε θαηαζηξνθή ησλ θαηαξακέλσλ αηξεηηθψλ θαη ησλ εδαθψλ ηνπο, θαζψο 
επίζεο απηψλ πνπ θαηαθέξνληαη θαηά ηεο αγίαο Δθθιεζίαο θαη ηεο πίζηεο.  
        Σα κέιε ηνπ ηάγκαηνο θπλήγεζαλ θαη πνιέκεζαλ ηνπο Καζαξνχο κε ηνλ ίδην 
δήιν πνπ πνιέκεζαλ νη Ναΐηεο ηνπο αξαθελνχο. κσο κεηά ην πέξαο ηεο 
ζηαπξνθνξίαο θαηά ησλ αηξεηηθψλ, ην ηάγκα απνξξνθήζεθε απφ ηνπο 
Γνκηληθαλνχο αδειθνχο. 

 
Σν Σάβια ημο ακηζάβημ, ηδξχζεθε ζηελ Ηζπαλία ηνλ 12ν αηψλα θαη νθείιεη ηνλ 
φλνκά ηνπ ζην πξνζηάηε άγην ηεο Γαιηθίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο Άγην αληηάγθν52. 
Τπφ ηα ιάβαξα ηνπ αγίνπ, απφ ηνλ 9ν αηψλα, νη Ηζπαλνί ηεο Γαιηθίαο, ηεο 
Καζηίιεο θαη ηεο Αζηνχξηαο άξρηζαλ ηνλ αγψλα γηα ηελ εθδίσμε ησλ Μαπξηηαλψλ 
απφ ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν. Μέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα ην ηάγκα είρε απφ δσξεέο 

κεγαιχηεξε πεξηνπζία απφ ην παιαηφηεξν ηάγκα ηνπ 
Καιαηξάβα. ηα θένπδά ηνπ πεξηιακβάλνληαλ 2 
πφιεηο 178 ρσξηά, 200 ελνξίεο, 5 λνζνθνκεία, 5 
κνλαζηήξηα θαη έλα θνιέγην ζηε αιακάλθα. Δπίζεο 
θαηείρε εθηάζεηο ζηελ Πνξηνγαιία, ζηελ Γαιιία, ζηελ 
Ηηαιία, ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Παιαηζηίλε. 
 
 Πίνακας του Βελάσκεθ: Ένας ιππότης του 

Τάγματος του Σαντιάγκο  

 
          Οη ηππφηεο ηνπ ηάγκαηνο πνιέκεζαλ ηνπο 
Μαπξηηαλνχο ζηελ Ηζπαλία, κφλνη ηνπο ή ππφ ηελ 
δηνίθεζε ησλ βαζηιέσλ ηεο Καζηίιεο, ηεο Λεφλ, ηεο 

Αξαγνλίαο θαη άιισλ. Σν ηάγκα αθφκα ππάξρεη θαη ππεξεηεί ην ηζπαληθφ ζηέκκα. 

 
Σν Σάβια ηδξ Πίζηδξ ηαζ ηδξ Δζνήκδξ, ήηαλ έλα ζηξαηησηηθφ κνλαζηηθφ ηάγκα 
πνπ ηδξχζεθε ζηε Γαζθψλε ηεο λφηηαο Γαιιίαο ζηα πεξίπνπ ην 1231. Ο ζηφρνο 
ηνπ δελ ήηαλ λα πνιεκήζεη ηνπο αηξεηηθνχο Καζαξνχο, αιιά λα θξαηήζεη ηελ 
εηξήλε ηεο ηππνζχλεο ζηε δπηηθή Ομηηαλία. Σν ηάγκα δελ έδεζε πνιχ θαηξφ, κφιηο 
ην 1267 ν πάπαο Κθήιδξ Γ΄ θαηεγφξεζε ηνλ εγέηε γηα απηζηία θαη δφιν θαη ιίγα 
ρξφληα αξγφηεξα απνξξνθήζεθε απφ ην Σάγκα ηνπ αληηάγθν.  
 

            

          Δίραλ ηδξπζεί αθφκα δεθάδεο Ηππνηηθά ηάγκαηα ζε φιε ηελ Δπξψπε.  

 

 

                                                 
52

  Ο Σαληηάγθν απμηαθείηαζ ζηα ζζπακζηά, μ ιαεδηήξ ημο Ηδζμφ απυζημθμξ Ηάηςαμξ, αδεθθυξ ημο επίζδξ 

απυζημθμο Ηςάκκδ ηαζ βζμξ ημο Εεαεδαίμο.  
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03. Ζ ΗΔΡΑ ΔΞΔΣΑΖ 
 

ην όλνκα ηνπ Υξηζηνύ, ρξηζηηαλνί εγεκόλεο, θάζνληαλ καδί κε ηηο 

γπλαίθεο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο θαη παξαηεξνύζαλ αβνήζεηνπο 

ρξηζηηαλνύο λα θαίγνληαη. 

Αλώηαηνη ηεξείο ηνπ Υξηζηνύ θάζνληαλ απηάξεζθα θαη θόκπαδαλ, ελώ 

ρξηζηηαλνί δεκέλνη ζε παζζάινπο, μεθώληδαλ θαζώο ε ρακειή θσηηά 

θξαηηόηαλ επίηεδεο ζε θάπνηα απόζηαζε από απηνύο.  

Καζώο ε ζάξθα ηνπο θαηγόηαλ θαη ηζηηζίξηδε, απηνί νύξιηαδαλ: «ημ 

υκμια ημο βθοηφηαημο Ηδζμφ  ημκ μπμίμ πνμζηοκχ, θένηε ηδ θςηζά 

πζμ ημκηά».  Αιιά νη εθθιήζεηο ηνπο ριεπάδνληαλ. 

Όρη κηα θνξά, όρη δπν θνξέο, αιιά δεθάδεο ρηιηάδεο θνξέο. 

 

                                                               Rupert Hughes
53

 
 

03.01.  Οζ απανπέξ ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ 
 
          Οη ξίδεο ηνπ ζεζκνχ ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο 
πξψηνπο αηψλεο ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηε Ρσκατθή απηνθξαηνξία. 
Ο απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο πξνήδξεπζε ηεο Πξψηεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ 
ηεο Νίθαηαο (325) ε νπνία θαηαδίθαζε ην δφγκα ηνπ Αξείνπ. Οη γηνη ηνπ Κψλζηαο 
θαη Κσλζηάληηνο νξγάλσζαλ ζηε θπζφπνιε ηεο πξίαο ην πξψην ζηελ ηζηνξία 
ζηξαηφπεδν καδηθήο εμφλησζεο. πγθέληξσζαλ απφ φια ηα ζεκεία ηεο 
απηνθξαηνξίαο ρηιηάδεο αιινζξήζθσλ, ειιεληδφλησλ, νπαδψλ ηεο ειιεληθήο 
θηινζνθίαο, αιινδφμσλ θαη αηξεηηθψλ, ηνπο νπνίνπο βαζάληδαλ κέρξη ζαλάηνπ. 
Οη ίδηνη εγεκφλεο εμέδσζαλ δηαηάγκαηα θαηά ησλ αηξεηηθψλ Γνλαηηζηψλ θαη ν 

(Ηεξφο) Απγνπζηίλνο θξφληηζε γηα ηελ νινθιεξσηηθή 
εμφλησζή ηνπο ζηε Βφξεην Αθξηθή.  Γηθαηνινγψληαο 
ηηο ζθαγέο ησλ αηξεηηθψλ ν Απγνπζηίλνο έγξαςε: 
«Αο πιαθψζεη ν ζάλαηνο πάλσ ηνπο θη αο πάλε 
γξήγνξα ζηελ Κφιαζε». 
 

 Ο Άγιος Αυγουστίνος  ήταν Μανιχαϊστής πριν 
βαφτιστεί χριστιανός. Όμως αυτό δεν τον 
εμπόδισε να γίνει απηνής διώκτης - μέχρι 
θανάτου – των αιρετικών. 
 

          Σν 382 ν απηνθξάηνξαο Θενδφζηνο εμέδσζε 
δηάηαγκα γηα ηελ δίσμε ησλ αηξεηηθψλ θαη εηδηθφηεξα 
ησλ Μαληραίσλ. πσο είδακε απφ ην πξψην 

θεθάιαην ν πξψηνο αηξεηηθφο πνπ θαηεγνξήζεθε γηα καληρατζηηθή, γλσζηηθηζηηθή 
θαη δπτζηηθή αίξεζε θαη θαηαδηθάζηεθε, ήηαλ ν επίζθνπνο Άβηιαο ηεο Ηζπαλίαο 
Πξηζηιηαλφο πνπ εθηειέζηεθε κε απνθεθαιηζκφ ην 385. Σν 472 ν επίζθνπνο 
Ρψκεο (αθφκα δελ ιεγφηαλ πάπαο) Λέσλ Α‟ ραξαθηεξίδεη ηε ιαηξεία ησλ 
Διιήλσλ (δσδεθαζετζκφ) σο δεκφζην έγθιεκα. 

                                                 
53

 O Rupert Hughes (1872-1956) ήηακ Αιενζηακυξ ζζημνζηυξ, ζοββναθέαξ, ζηδκμεέηδξ ηαζ ζοκεέηδξ 
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          Δπί απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλνχ (6νο αηψλαο) ε δίσμε αηξεηηθψλ θαη «πηζηψλ 
ηεο ειιεληθήο πιάλεο», λνκηκνπνηείηαη επίζεκα. ην Ηνπζηηληάλεην Κψδηθα 
αλαγξάθεηαη: «Οη Μαληραίνη, φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη, ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή 
ηνπ ζαλάηνπ»54 θαη επίζεο «Ζ αλάθξηζε (ηεξά εμέηαζε)  κπνξεί λα επεθηαζεί θαη 
κέρξη ζαλάηνπ»55. Γελ κηιάκε γηα ηηο απελείο δηψμεηο θαηά ησλ «κπζαξψλ, 
αλφζησλ», ή φπσο αιιηψο ραξαθηεξίδνληαη, «αιηηήξησλ Διιήλσλ» δειαδή θαηά 
ησλ νπαδψλ ηεο παιαηάο ζξεζθείαο, φρη γηαηί ήηαλ ακειεηέεο (δεθάδεο ρηιηάδσλ 
βαζαλίζηεθαλ άγξηα, ζθάρηεθαλ, ιηληζαξίζηεθαλ, ζηαπξψζεθαλ, ιηζνβνιήζεθαλ, 
ξίρζεθαλ ζηε ζάιαζζα ή ζηα πνηάκηα, εμαλδξαπνδίζηεθαλ, αλαζθνινπίζεθαλ, 
ζηξαγγαιίζηεθαλ, θάεθαλ ζηελ ππξά ή ζηε ζξάθα, απνθεθαιίζηεθαλ, 
απαγρνλίζηεθαλ, δηακειίζηεθαλ, γδάξζεθαλ δσληαλνί, δεκαηίζηεθαλ κε θαπηφ 
ιάδη, δειεηεξηάζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ κε πνηθίινπο άιινπο ηξφπνπο – ε 
αλζξψπηλε εθεπξεηηθφηεηα ζην ζεκείν ηεο εμφλησζεο ησλ αληηθξνλνχλησλ 
μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ θαληαζία - ζην ζενθξαηηθφ Βπδάληην) αιιά γηαηί εθείλν 
πνπ απαζρνιεί απηφ ην βηβιίν, είλαη νη δηψμεηο 
ρξηζηηαλψλ θαηά ρξηζηηαλψλ, έζησ θαη αηξεηηθψλ.  
 
  Η Τπατία η Αλεξανδρινή δεν ήταν ούτε χριστιανή 
ούτε «Ελληνίδα». ήταν φιλόσοφος, μαθηματικός 
και επιστήμων. Όμως ο φανατισμένος όχλος των 
χριστιανών της Αλεξάνδρειας την κατακρεούργησε 
 

          Απφ ηελ επνρή ηνπ Θενδνζίνπ ηνπ Α‟ σο θαη ηνλ 
9ν αηψλα, εθηφο ησλ λαψλ, αγαικάησλ, πηλάθσλ, 
ζρνιψλ, βσκψλ, ζεάηξσλ θαη άιισλ κλεκείσλ, 
θάεθαλ ζηελ ππξά θαη ρηιηάδεο βηβιία αξραίσλ θαη 
λεψηεξσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, θηινζφθσλ, 

ηζηνξηθψλ, καζεκαηηθψλ, 
επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα θαη αηξεηηθά βηβιία. 
Τπνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ 99% ησλ βηβιίσλ πνπ 
ππήξραλ θάεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ δεκνζίσο ή 
θξπθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, κηαο θαη 
ε θαηνρή θαη κφλν ηέηνησλ ζπγγξακκάησλ επέζπξε 
ηε ζαλαηηθή πνηλή.   
 
 Ο αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος, επιχείρησε 
να μεταρρυθμίσει την Εκκλησία, 
απομακρύνοντας τις εικόνες από τους ναούς 

 
          Μηα πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο πνπ ηαιάληζε γηα ζρεδφλ 120 ρξφληα ηελ Βπδαληηλή απηνθξαηνξία 
θαη εμειίρζεθε ζε πνιηηηθή θαη ηεξαηηθή δηακάρε ήηαλ ε Δηθνλνκαρία. Ξεθίλεζε ην 
726 φηαλ ν απηνθξάηνξαο Λέςκ Γ΄ μ Ίζαονμξ θήξπμε επίζεκα ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ εηθφλσλ απφ ηηο εθθιεζίεο θαη ηα  δεκφζηα ηδξχκαηα. Ζ 
αληίδξαζε ησλ ηεξέσλ, επηζθφπσλ, ηνπ ζξεζθφιεπηνπ ιανχ, αιιά θαη ηεο 
δπηηθήο Δθθιεζίαο ήηαλ έληνλε. Ο πάπαο Γξεγφξηνο Γ΄ θαηαδίθαζε θπζηθά, ηηο 
εηθνλνθιαζηηθέο απφςεηο ηνπ Λένληα.  

                                                 
54

 Manichaei ubicunque reperti capitali poena plectuntur 
55

 In mortem quoque inquisition tendatur 
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           Σν 741 ηνλ Λένληα δηαδέρζεθε ν γηνο ηνπ Κσλζηαληίλνο Δ’ πνπ 
νλνκάζηεθε ριεπαζηηθά απφ ηνλ ιαφ θαη ηνπο ηεξείο, Κνπξψλπκνο. Απηφο φρη 
κφλν ζπλέρηζε ηελ εηθνλνκαρηθή πνιηηηθή ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά εμαπέιπζε 
δησγκφ θαηά ησλ κνλαρψλ θαη θαηαζηξνθέο ησλ κνλαζηεξηψλ πνπ δηαηεξνχζαλ 
ηηο εηθφλεο. Αθφκα μέζπαζε νιηγνήκεξε επαλάζηαζε πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
βαζαληζκνχο θαη εθηειέζεηο αληηθξνλνχλησλ. Ο Κσλζηαληίλνο ζπγθάιεζε 
Οηθνπκεληθή χλνδν (απφ απφιπηα ειεγρφκελνπο απφ απηφλ εηθνλνκάρνπο 
επηζθφπνπο) θαη νη απνθάζεηο ηεο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ αγνξά ηεο Πφιεο. 
ηξαηφο θαη ηεξείο θαηέζηξεθαλ κνλαζηήξηα, εηθφλεο, ππξπνινχζαλ ηα πάληα θα 
δηαπφκπεπαλ, ηχθισλαλ ή ζθφησλαλ ηνπο 
εηθνλνιάηξεο κνλαρνχο. Ο απηνθξάηνξαο ππεξέβε 
ηηο απνθάζεηο ηεο πλφδνπ απαγνξεχνληαο αθφκα 
θαη ηελ ιαηξεία ηεο Θενηφθνπ θαη ησλ αγίσλ. Δθηφο 
απφ ην Κνπξψλπκνο ν ιαφο ηνπ έδσζε αθφκα έλα 
παξαηζνχθιη «Καβαιιίλνο».  
 
 Η Θεοδώρα αναστήλωσε τις εικόνες και τιμάται 
ως αγία από την Εκκλησία 
 

          Μεηά ην ζάλαην ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
αθνινχζεζαλ ν γηνο ηνπ Λέσλ Γ‟ πνπ αθνινχζεζε κεηξηνπαζή πνιηηηθή θαη άιινη 
επηά απηνθξάηνξεο σο ην 843, φηαλ ε Θενδψξα ρήξα ηνπ Θεφθηινπ, ελεξγψληαο 
σο επίηξνπνο ην αλήιηθνπ γηνπ ηεο Μηραήι Γ, ζπγθάιεζε Οηθνπκεληθή χλνδν 
πνπ απνθάζηζε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εηθφλσλ. Με ηελ απφθαζε απηή έιεμε ε 
καθξνρξφληα δηακάρε. Δηθνλνιαηξψλ θαη Δηθνλνθιαζηψλ, πνπ ηξαπκάηηζε 
ζνβαξά ηε ζπλνρή ηεο απηνθξαηνξίαο γηα πνιιέο δεθαεηίεο. 
          Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ηηο ζθιεξφηαηεο δηψμεηο θαη ηηο ζθαγέο πάλσ απφ 

100.000 Παπιηθηαλψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ην 834 κε 
απνθεθαιηζκφ, ζηαχξσζε, πληγκφ ζηε ζάιαζζα θαη 
άιιεο επθάληαζηεο κεζφδνπο. Καηφπηλ νη πεξηνπζίεο 
ηνπο δεκεχζεθαλ κε δηαηαγή ηεο απηνθξάηεηξαο 
Θενδψξαο, ε νπνία – φπσο είπακε - θπβεξλνχζε σο 
επίηξνπνο ηνπ αλήιηθνπ γηνπ ηεο. 
 
   Η ιστορικός Άννα Κομνηνή, κόρη του 
αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιου Α’ Κομνηνού, 

έγραψε το σπουδαίο βιβλίο «Αλεξιάς», στο οποίο 
εξιστορεί με λεπτομέρειες τη  ζωή και το έργο του 
πατέρα της 

 
          Δπίζεο αλαθεξζήθακε φηη ν Βαζίιεηνο ν Ηαηξφο, 
εγέηεο ησλ εηθνλνκάρσλ Βνγφκηισλ ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο, θάεθε δσληαλφο ζηνλ Ηππφδξνκν 

ηεο πφιεο, καδί κε αξθεηνχο απφ ηνπο ζπληξφθνπο θαη καζεηέο ηνπ ην 1118. Ζ 
εθηέιεζε έγηλε ζε δεκφζηα ηειεηή, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ απηνθξάηνξα Αιέμηνπ Α‟ 
Κνκλελνχ θαη παξνπζία ηνπ παηξηάξρε Ησάλλε Θ‟ θαη πνιιψλ άιισλ αξρηεξέσλ, 
ηεξέσλ, κνλαρψλ θαη ιανχ.  Ζ θφξε ηνπ απηνθξάηνξα θαη ηζηνξηθφο Άλλα 
Κνκλελή πξνζπαζψληαο λα εμσξαΐζεη ηελ απνηξφπαηα απηή πξάμε έγξαςε ζην 
βηβιίν ηεο Αιεμηάδα : 
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Απφ ηνπο Βνγφκηινπο, άιινη επηκέλαλε ζηηο ηδέεο ηνπο, άιινη ηηο 

αξληφληαλ. Ο απηνθξάηνξαο επηρείξεζε λα γπξίζεη ζηελ Οξζνδνμία 

ηνπο πιαλεκέλνπο, ζπκβνπιεχνληάο ηνπο ν ίδηνο, είηε ζηέιλνληαο ζηηο 

θπιαθέο θάπνηνπο ζενιφγνπο θιεξηθνχο γηα λα ηνπο ηξαβήμνπλε απφ 

ηελ αίξεζε. Έηζη φζνη μαλαγπξίζαλε ζηε ζσζηή πίζηε, 

ειεπζεξσζήθαλε, θη’ φζνη επηκείλαλε ζηελ αίξεζε, απνκείλαλε ζηηο 

θπιαθέο, φπνπ δελ ζηεξεζήθαλε ηίπνηα απφ ηα ρξεηαδνχκελα, θαγεηά, 

ξνχρα θαη ζθεπάζκαηα. Τνλ Βαζίιεην ηνλ θαηαδίθαζε ν βαζηιηάο λα 

θαεί, αλ δελ αξλεζεί ηελ πιάλε ηνπ. Πξφζηαμε ινηπφλ κέζα ζηνλ 

ηππφδξνκν λα ζηήζνπλ απφ κηα κεξηά έλαλ ζηαπξφ, θη’ απφ ηελ άιιε λ’ 

αλάςνπλε κηα θσηηά, ψζηε ν θαηάδηθνο λα θνβεζεί ηε θσηηά θαη λα 

βαδίζεη πξνο ηνλ ζηαπξφ θ’ έηζη λα γιηηψζεη. Αιιά ν Βαζίιεηνο πίζηεπε 

πσο ζα ηνλ αξπάμνπλ νη Άγγεινη, θαη ηξάβεμε πξνο ηε θσηηά. Όηαλ 

φκσο πήγε θνληά ζηε θσηηά, δείιηαζε θη’ άξρηζε λα γπξίδεη ην 

πξφζσπφ ηνπ απφ δσ θη’ απφ θεη θαη λα ρηππά ηα ρέξηα ηνπ θαη ηα 

κεξηά ηνπ. Σην ηέινο ζηάζεθε αθίλεηνο. Τφηε νη δήκηνη πεηάμαλε ζηε 

θσηηά ηνλ καλδχα ηνπ γηα λα δεη πσο θάεθε θαη λα κελ πέζεη κέζα. Μα 

ν Βαζίιεηνο κ’ φιν πνπ θάεθε ν καλδχαο ηνπ, θψλαδε πσο ηνλ βιέπεη 

λα αλεβαίλεη ςειά ζηνλ νπξαλφ, θ’ έηζη έπεζε θη’ ν ίδηνο κέζα ζηηο 

θιφγεο, θαη θάεθε. Ύζηεξα θάςαλε θαη ηνπο «δψδεθα απνζηφινπο» 

θαζψο θη’ φινπο ηνπο θνξπθαίνπο Βνγφκηινπο». 

 
 Σο Μεγάλο χίσμα (1054) 

 
          Σν 1054 επήιζε γηα ηελ εληαία – σο 
ηφηε – Υξηζηηαληθή Δθθιεζία ην ιεγφκελν 
Μεγάιν ρίζκα. Ο πάπαο ηεο Ρψκεο Λέςκ 
Θ’ θαη ν παηξηάξρεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 
Μζπαήθ Α΄ Κδνμοθάνζμξ αλαζεκάηηζαλ θαη 
αθφξηζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Οη δηαθνξέο 
ηνπο ήηαλ δνγκαηηθέο, ζενινγηθέο, 
ζεσξεηηθέο σο πξνο ηελ εξκελεία ηεξψλ 
θεηκέλσλ, πξνθαλψο αζήκαληεο αιιά θαηά 
βάζε πνιηηηθέο, κηαο θαη ν πάπαο επέκελε 
φηη κφλν απηφο είρε δηθαησκαηηθά ηα πξσηεία 

ηεο ρξηζηηαλνζχλεο σο δηάδνρνο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, ελψ νη ηέζζεξηο παηξηάξρεο 
ηεο Αλαηνιήο ην ακθηζβεηνχζαλ.  Οη δπν αξρηεξείο ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο, 
θήξπμαλ ηνπο άιινπο αηξεηηθνχο θαη παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο 
επαλέλσζεο ησλ δπν Δθθιεζηψλ, ην ρίζκα παξακέλεη φπσο έκεηλε πξηλ απφ 
ρίιηα πεξίπνπ ρξφληα. 
          Δλ ηέιεη θαη γηα πνιινχο αηψλεο ζηελ Αλαηνιή ε εμνπζία ηνπ Οηθνπκεληθνχ 
Παηξηάξρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο – αιιά θαη ησλ άιισλ ηξηψλ παηξηαξρψλ – 
ειεγρφηαλ απφιπηα απφ ηελ θνζκηθή εμνπζία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ  
Βπδαληηλφ απηνθξάηνξα. Μεηά ηελ θαηάιπζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, νη 
παηξηάξρεο ήηαλ θαη πάιη ππνρείξηα ηεο Οζσκαληθήο εμνπζίαο. Χο εθ ηνχηνπ ε 
δχλακή ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλε, δελ είραλ θακηά δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ηελ 
θνζκηθή εμνπζία θαη ε ηζρχο ηνπ κνλαδηθνχ φπινπ ηνπο, ηνπ αθνξηζκνχ, ήηαλ 
απνδπλακσκέλε θαη δελ ηξφκαδε. 
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          Αληίζεηα ζηε Γχζε ε εμνπζία ηνπ πάπα ήηαλ απφιπηε, φρη κφλν επί ηνπ 
θιήξνπ, αιιά θαη επί ηνπ ιανχ, αθφκα δε θαη επί ησλ θνζκηθψλ αξρφλησλ. Έρξηδε 
εγεκφλεο θαη επγελείο, θχξσλε ή δηέιπε γάκνπο βαζηιέσλ αλάινγα κε ην 
ζπκθέξνλ ηεο Δθθιεζίαο, παξαρσξνχζε εδάθε γηα δεκηνπξγία θξαηψλ πνπ 
κπνξνχζε λα ειέγμεη ρσξίο πξφβιεκα, θήξπζζε ζηαπξνθνξίεο θαη επινγνχζε 
ηελ ρξήζε φπισλ θαηά αιινπίζησλ, αιινδφμσλ θαη αηξεηηθψλ, δηέζεηε ην 
«αιάζεην» θαη ν ιφγνο ηνπ ήηαλ δφγκα, 
παξαρσξνχζε – κε ην αδεκίσην – άθεζε 
ακαξηηψλ θαη επέζεηε σο θφβεηξν ην ηζρπξφ 
φπιν ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, ηνλ 
αθνξηζκφ (excommunio ή communicatio).  
 
   Ο πάπας Γρηγόριος ΙΑ’ υπαγορεύει 
αφορισμούς 

 
          Γελ δίζηαζε λα αθνξίζεη εγεκφλεο 
(ηξεηο ηνπιάρηζηνλ βαζηιείο ηεο Αγγιίαο, 
ηέζζεξηο ηεο Γαιιίαο,  δπν απηνθξάηνξεο 
ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη 
άιινπο νθηψ βαζηιείο απφ δηάθνξεο ρψξεο 
αθνξίζηεθαλ), επγελείο, αξρηεξείο, 
πνιηηηθνχο, ζπγγξαθείο, θηινζφθνπο θαη άιινπο δηαλννχκελνπο, αλ ηα θείκελα ή 
νη απφςεηο ηνπο δελ ήηαλ αξεζηέο ζηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία. Ο 
αθνξηζκέλνο απφ ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία ήηαλ απφιπηα απνκνλσκέλνο 
απφ ηελ θνηλσλία, δελ επηηξεπφηαλ ζε θαλέλα λα ηνπ απεπζχλεη ηνλ ιφγν, λα ηνπ 
παξαρσξήζεη ζηέγε ή ηξνθή, δελ είρε δηθαίσκα λα εηζέξρεηαη ζε λαφ ή λα 
παξαθνινπζεί ηεξνηειεζηίεο θαη φηαλ πέζαηλε, ήηαλ απαγνξεπκέλν ηα ηαθεί ζε 
«θαζαγηαζκέλν έδαθνο», δειαδή ζε λεθξνηαθείν. 
         Καη θηάλνπκε ηψξα ζην ζέκα πνπ απαζρνιεί ην βηβιίν απηφ, ην θνβεξφ θαη 
ηξνκεξφ φπιν ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, πνπ – ελψ φπσο είπακε 
πξνυπήξρε, έζησ θαη άηππα – πήξε επίζεκα ζεζκηθή κνξθή κεηά ηνλ 12ν αηψλα, 
ηελ Ηενά Δλέηαζδ (Sacra Inquisitio ή Inquisitio). 
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03.02. Ζ Μεζαζςκζηή Ηενά Δλέηαζδ 
 
          Με ηνλ φξν Ηεξά Δμέηαζε ελλννχκε ηηο δηάθνξεο εθθιεζηαζηηθέο 
νξγαλψζεηο θαη ηδξχκαηα, πνπ είραλ ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηξέζεσλ θαη 
ησλ αληίζεησλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο απφςεσλ. Με 
ηνλ ίδην φξν ελλννχκε ζπρλά: 

- Σα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα ηνπ Μεζαίσλα πνπ έθξηλαλ αηξεηηθνχο θαη 
απνθάζηδαλ αλ έπξεπε λα απνβιεζνχλ απφ ηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο. 

- Έλα ζεζκφ ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο πνπ ηδξχζεθε γηα λα ελεξγεί θαηά 
ησλ αηξέζεσλ 

- Κάπνηνπο κεραληζκνχο θάζαξζεο θαη θαηαζηνιήο ησλ αηξέζεσλ θαη ησλ 
αηξεηηθψλ, πνπ θηλνχληαλ απφ νκάδεο ή άηνκα κέζα απφ ηνπο θφιπνπο 
ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ή ησλ Καζνιηθψλ θνζκηθψλ αξρφλησλ. 

- Απηή ηελ ίδηα ηελ αλάθξηζε θαη ηηο αλαθξηηηθέο κεζφδνπο (δνθηκαζίεο ή 
βαζαληζκνχο) θαηά αηφκσλ πνπ θαηεγνξνχληαλ γηα αίξεζε. 

          Δθηφο ησλ απνθαινπκέλσλ αηξεηηθψλ – απηψλ πνπ πίζηεπαλ ζε δφγκαηα 
δηαθνξεηηθά απφ ηα παξαδεδεγκέλα ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο - ζηα 
εθθιεζηαζηηθά απηά δηθαζηήξηα ζχξνληαλ θαη φζνη είραλ απιψο ζπκκεηάζρεη ζε 
ζπλαζξνίζεηο αηξεηηθψλ ή δελ θαηέδηδαλ αηξεηηθνχο ή γλψξηδαλ αηξεηηθνχο θαη 
ηνπο έθξπβαλ. Αξγφηεξα ζην  επηθίλδπλν παξάπησκα ηεο αίξεζεο, πξνζηέζεθαλ 

θαη άιια αδηθήκαηα φπσο ε καγεία, ε 
καληεία, ε κνηρεία, ε ζνδνκία, ε βιαζθεκία, 
ε ηνθνγιπθία, ε νκνθπινθηιία θαη ν 
ειεπζεξνηεθηνληζκφο (καζνλία).  
 

 Ο τεκτονικός γνώμων  και ο διαβήτης 
(το σήμα των Ελευθεροτεκτόνων) 
σκαλισμένα στην πέτρα 
 

          Αθφκα θαη πξηλ ηνλ 12ν αηψλα ε 
Καζνιηθή Δθθιεζία θαηέζηειιε ηηο αηξέζεηο 
κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζξεζθεπηηθψλ 

ηηκσξηψλ (αλαζεκαηηζκφο, αθνξηζκφο, επηβνιή πνηλψλ φπσο κεηάλνηα, ηαμίδηα 
ζε ηεξά πξνζθπλήκαηα θαη άιια), ρσξίο φκσο λα ρξεζηκνπνηεί βαζαληζηήξηα ή 
ζσκαηηθή βία. πάληα επηβαιιφηαλ ε ζαλαηηθή πνηλή, αλ θαη ζε κεξηθέο ρψξεο ε 
εζράηε ησλ πνηλψλ είρε ζεζπηζηεί απφ ην θξάηνο θαη ηα θνζκηθά δηθαζηήξηα δελ 
δίζηαδαλ λα ηελ επηβάιινπλ ζε κεγάιε πνηθηιία πεξηπηψζεσλ, απφ κηθξνθινπή 
σο ιεζηεία, απφ κηα απιή βιαζηήκηα σο ηελ εθδήισζεο πεξηθξφλεζεο πξνο ην 
ζεπηφ πξφζσπν ηνπ βαζηιηά  θαη απφ ιαζξαίν θπλήγη σο θάπνηα ζξεζθεπηηθή 
απφθιηζε – αίξεζε. Γειαδή ππήξραλ ζπνξαδηθέο θαηαδίθεο, αιιά φρη ζε 
νξγαλσκέλε βάζε. 
          Ζ Ηεξά Δμέηαζε – απηφ ην απάλζξσπν θαη αλάιγεην δεκηνχξγεκα ηεο 
Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο - δελ ήηαλ θάηη εληαίν θαη ζπλερέο. Απφ ηνλ 12ν  
αηψλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, κπνξνχκε ζε 
αδξέο γξακκέο λα πξνζδηνξίζνπκε ηα παξαθάησ ζηάδηά (ή εθθάλζεηο) ηεο 
      -   Ζ Μεζαησληθή Ηεξά Δμέηαζε 

- Ζ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε 
- Ζ Πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε 
- Ζ Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε 
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- Ζ Ηεξά Δμέηαζε ζε δηάθνξεο άιιεο ρψξεο θαη πφιεηο, φπσο ε Γεξκαλία, ε 
Γαιιία, ε Απζηξία, ε Οπγγαξία, ε Ηηαιία, ε Βελεηία, ε Σνπινχδε θιπ. 

          Αξθεηέο απφ απηέο έρνπλ θαη παξαθιάδηα, φπσο ε Ηζπαληθή πνπ 
δεκηνχξγεζε ηελ Ηεξά Δμέηαζε ζην Μεμηθφ, ζην Πεξνχ θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ 
Νένπ Κφζκνπ. Σν ίδην έπξαμε θαη ε Πνξηνγαιηθή πνπ ίδξπζε αληίζηνηρα 
εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα ζηηο Ηλδίεο, ζηε Νφηηα Ακεξηθή θαη αιινχ.  
           ιεο απηέο νη κνξθέο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ήηαλ απνθεληξσκέλεο δειαδή 
δελ ππήξρε θεληξηθή αξρή πνπ λα ηηο θαηεπζχλεη θαη ηελ εμνπζία αζθνχζαλ νη 
ληφπηεο αξρέο, πνπ αθνινπζνχζαλ θπζηθά ηηο νδεγίεο ηεο εθάζηνηε  εγεζίαο ηεο 
Ρψκεο. Έηζη ππήξραλ δηαθνξεηηθέο 
κνξθέο ησλ ηεξνεμεηαζηηθψλ 
δηθαζηεξίσλ, αλάινγα κε ηελ 
πεξηνρή θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
κεζφδνπο. 
 

    Ακόμα και οι τσιγγάνοι ήταν 
στο στόχαστρο της Ιεράς Εξέτασης 
 

          Παξά ηηο επαλαζηαηηθέο 
δηαθεξχμεηο ηεο Θξεζθεπηηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο θαη ηελ επηβνιή 
ξηδνζπαζηηθψλ – γηα ηελ επνρή ηνπ 
16νπ αηψλα – κέηξσλ ζηα εθθιεζηαζηηθά ηειεηνπξγηθά θαη ζηα εθθιεζηαζηηθά 
δφγκαηα, νη νπαδνί ηνπ Λνχζεξνπ θαη ησλ άιισλ κεηαξξπζκηζηψλ, κπνξεί λα 
θαηάξγεζαλ θξαζηηθά ηελ Ηεξά Δμέηαζε, αιιά δελ θαηάξγεζαλ ηα εθθιεζηαζηηθά 
δηθαζηήξηα, ηα νπνία ζην φλνκα ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ θαη ησλ δηάθνξσλ 
παξαιιαγψλ ηνπ, εμαθνινχζεζαλ λα δηθάδνπλ θαη λα ζηέιλνπλ ζηελ ππξά ηνπο 
αιιφδνμνπο, εηεξφδνμνπο, κάγηζζεο, ηζηγγάλνπο, Δβξαίνπο θαη άιινπο 
«δηαθνξεηηθνχο» αηξεηηθνχο (απηή ηε θνξά θαη Καζνιηθνχο). Απηφ ζπλέβε ζηελ 

Αγγιία, ηε Οιιαλδία, ηελ Γεξκαλία, ζηελ Διβεηία, 
ζηελ Πνισλία, ηελ νπεδία, ζηελ Βνεκία, ζηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη άιινχ. 
 

 Ο πάπας Λούκιος Γ’, με την Βούλα του οποίου 
μπαίνουν ουσιαστικά οι βάσεις για την 
θεσμοθέτηση της Ιεράς Εξέτασης.  
 

          Ζ  απνθαινχκελε Μεζαησληθή Ηεξά Δμέηαζε 
ππνινγίδεηαη φηη μεθίλεζε ρξνλνινγηθά έρνληαο σο 
ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νγθνχκελσλ 
ζξεζθεπηηθψλ θηλεκάησλ, φπσο ησλ Βαιληελζηαλψλ 
ζηελ βφξεηα Ηηαιία θαη ησλ Καζαξψλ ζηε λφηηα 

Γαιιία, πνπ ζεσξήζεθε φηη πξνθαινχζαλ ηελ εμνπζία θαη ηελ απζεληία ηεο 
Ρψκεο. Δηδηθφηεξα νη Καζαξνί, πνπ ήηαλ ε πην ηζρπξή θαη νξγαλσκέλε ζέρηα ηεο 
ησλ πξψησλ αηψλσλ ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο, αληηκεησπίζηεθαλ σο ε ζνβαξφηεξε 
απεηιή γηα ηελ ζπλνρή θαη ηελ χπαξμε ηεο  Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. 
          Ζ Μεζαησληθή Ηεξά Δμέηαζε ρσξίδεηαη ζηελ Δπηζθνπηθή θαη ζηελ Παπηθή 
Ηεξά Δμέηαζε. Αλ θαη ζεσξεηηθά ε Δπηζθνπηθή Ηεξά Δμέηαζε αξρίδεη απφ ην 1184, 
επί πάπα Λνχθηνπ Γ’, πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ν πάπαο Αιέμαλδξνο Γ’, πνπ ην 
1163 δήηεζε απφ ηνπο θνζκηθνχο εγεκφλεο θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο λα 
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θαηαδηψμνπλ θαη λα ηηκσξήζνπλ δεφλησο ηνπο αηξεηηθνχο κε ζαλάησζε ή 
θπιάθηζε θαη δήκεπζε ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. 
          Σν ρξνληθά πξψην κέξνο ηεο κεζαησληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο νλνκάζηεθε 
Δπζζημπζηή γηαηί εμνπζηνδνηεί ηνπο θαηά ηφπνπο επηζθφπνπο γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ παπηθψλ νδεγηψλ. Ξεθηλά απφ ηε Βνχια ηνπ πάπα Λνχθηνπ Γ’ Ad 
abolendam (πξνο θαηάξγεζε) πνπ εθδφζεθε κεηά ηε χλνδν ηεο Βεξφλαο ην 
1184. Ζ παπηθή Βνχια θαηαδηθάδεη ηηο αηξέζεηο ησλ Βαιληελζηαλψλ, ησλ 
Αξλνιληηζηψλ56, ησλ Παηεξίλη θαη ησλ Καζαξψλ θαη αλαζεκαηίδεη ηνπο 
«απζάδεηο» αηξεηηθνχο, ηνπο ππνζηεξηρηέο θαη ηνπο ππνθηλεηέο ηνπο. Πεξηγξάθεη 
λα αλαγθαία κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα λα εθξηδσζνχλ νη αηξέζεηο – 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θπζηθά θαη ν αθνξηζκφο - θαη ηηο ελέξγεηεο θαη  πξνζπάζεηεο 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηξεηηθψλ, πνπ ηειηθά θνξπθψζεθαλ ιίγα ρξφληα 
αξγφηεξα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο  Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο. Ο 
πάπαο  θαηαδίθαζε επίζεο θαη ηα πξφζσπα πνπ θήξπηηαλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο 
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, είηε δεκνζίσο είηε θξπθά θαη ηνπο απείιεζε κε αθνξηζκφ. 
Σελ ίδηα απεηιή θαη ηηο ίδηεο ηηκσξίεο – αθνξηζκφ θαη αλάζεκα - πξνέβιεπε ν 
πάπαο θαη γηα θείλνπο πνπ ππνζηήξηδαλ ηνπο αηξεηηθνχο θξπθά ή θαλεξά. 
          Αλ νη θαηεγνξνχκελνη γηα αίξεζε δελ κπνξνχζαλ λα απνδείμνπλ ηελ 
αζσφηεηά ηνπο ή δελ ήζειαλ λα απαξλεζνχλ ην ιάζνο ηνπο ή έθαλαλ 
επαλεηιεκκέλσο ην ίδην ζθάικα, έπξεπε λα παξαδνζνχλ ζηελ θνζκηθή εμνπζία 
γηα λα δερζνχλ ηελ πξνζήθνπζα ηηκσξία (animadversio debita). Απηνί πνπ 
ππνζηήξηδαλ ηνπο αηξεηηθνχο έραλαλ ηα δηθαηψκαηα: λα θαηέρνπλ δεκφζηα 

αμηψκαηα, λα ππνγξάθνπλ δηαζήθε,  λα 
παξίζηαληαη ζε δίθε θαη λα θιεξνλνκνχλ θένπδα 
θαη ηίηινπο.  
 

  Ο πάπαξ Ηκκμηέκηζμξ Γ’ απεζημκίγεηαζ ιεηαλφ ηςκ 
ιεβάθςκ κμιμεεηχκ ηδξ ζζημνίαξ, ζηδκ 
αιενζηακζηή Βμοθή ηςκ Ακηζπνμζχπςκ 

 

          Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παπηθήο Βνχιαο ν Λνχθηνο θαηέζηεζε ππεχζπλνπο 
ηνπο θαηά ηφπνπο παηξηάξρεο, αξρηεπηζθφπνπο θαη 
επηζθφπνπο. Απηνί αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα 
αλαγγέιινπλ ηνπο αθνξηζκνχο θαηά ηηο αξγίεο θαη 
ζε δεκφζηεο γηνξηέο. Αθφκα ν πάπαο ππνρξέσζε 
ηνπο επηζθφπνπο λα αλαδεηνχλ ηνπο αηξεηηθνχο 

ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ έπξεπε λα πεξηνδεχνπλ ηηο ελνξίεο ηεο 
επηζθνπήο ηνπο θάζε δπν ή ηξία ρξφληα, ηδηαίηεξα ζε κέξε φπνπ είραλ 
πιεξνθνξίεο φηη ππήξραλ δξαζηήξηνη αηξεηηθνί.  
          Οη αξρηεξείο πνπ γηα ηξία ζπλερή ρξφληα δελ ηεξνχζαλ ηα παξαπάλσ 
έραλαλ ην αμίσκά ηνπο. Οη πηζηνί φθεηιαλ λα νξθηζηνχλ θαη λα πιεξνθνξήζνπλ 
ηνπο θιεξηθνχο γηα φ,ηη ήμεξαλ ζρεηηθφ κε ηνπο αηξεηηθνχο. ζνη παξέβαηλαλ ηνλ 
φξθν ηνπο, πθίζηαλην ηελ ίδηα κεηαρείξηζε κε ηνπο αηξεηηθνχο.     
          Αθνινχζεζε δηάηαγκα ηνπ πάπα Ηλλνθέληηνπ Γ΄ κε ην νπνίν γηα πξψηε 
θνξά  ηαπηηδφηαλ ε αίξεζε κε ηνλ φξν «πξνδνζία ή έγθιεκα θαζνζηψζεσο» 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ξσκατθφ δίθαην. Οη αηξεηηθνί πξέπεη λα παξαδίλνληαη ζηα 
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  Οζ Ανκμθκηζζηέξ ήηακ μπαδμί Ηηαθμφ ιμκαπμφ, ημο Αξλφιδνπ ηεο Μπξέζηα (Arnaldo da Brescia), μ 

μπμίμξ ηαθμφζε ηδκ Δηηθδζία κα απανκδεεί ηδκ ζδζμηηδζία  ηαζ κα αημθμοεήζεζ ηα αήιαηα ηςκ πνχηςκ 

πνζζηζακχκ. Ζ Δηηθδζία ημκ απαβπυκζζε, έηαρε ημ πηχια ημο ηαζ πέηαλε ηζξ ζηάπηεξ ημο ζημκ Σίαενδ.  
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θνζκηθά δηθαζηήξηα θαη λα ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ην λφκν. Σα αγαζά ηνπο 
πξέπεη λα δεκεχνληαη θαη ηα παηδηά ηνπο λα κελ έρνπλ δηθαίσκα ζ‟ απηά εμ αηηίαο 
ησλ ακαξηεκάησλ ησλ γνληψλ ηνπο. Σα αγαζά απηά ζα πνπιηνχληαη θαη απφ ηνλ 
πξντφλ ηεο πψιεζεο ην έλα ηξίην ζα εηζπξάμεη απηφο πνπ ζπλέιαβε ηνλ αηξεηηθφ, 
ην άιιν ηξίην ζα πεγαίλεη ζηηο θπιαθέο πνπ θπιαθίζηεθε θαη ηα ππφινηπν ζην 
δηθαζηήξην πνπ ηνλ δίθαζε. 
          Ο απηνθξάηνξαο Φνεζδενίημξ Β’57 κε κηα ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ εμέδσζε 
απφ ην 1220 σο ην 1231, ζεζκνζέηεζε κε λφκνπο ηελ θαχζε θαη ηειηθά 
θαζηέξσζε θαη ζπληαγκαηηθά ηε ζαλαηηθή πνηλή ησλ αηξεηηθψλ. Αιιά θαη  ν 
βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο Λνπδνβίθνο Ζ‟, ππέγξαςε λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο 
ιακβάλνληαλ κέηξα θαηά ησλ αηξεηηθψλ θαη   
πξνβιεπφηαλ κεηαμχ άιισλ θαη ε δήκεπζε ησλ 
πεξηνπζηψλ ηνπο.  
 
    Ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας Υρειδερίκος Β’ (Friedrich II)   

 
          Ο πάπαο Γξεγφξηνο Θ’ ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο 
ηεο Μεζαζςκζηήξ (Παπζηήξ) Ηενάξ Δλέηαζδξ. Σν 
1227 αλέζεζε ζε Γνκηληθαλνχο κνλαρνχο (νη νπνίνη 
σο επαηηηθφ ηάγκα ζεσξνχληαλ αδηάθζνξνη)  λα 
δξάζνπλ θαηά ησλ αηξεηηθψλ ζηε Γεξκαλία θαη ζηε 
βφξεηα Ηηαιία. Σν 1230 ν ίδηνο πάπαο δηαπίζησζε ηελ 
απνηπρία ηεο επηζθνπηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο θαη 

αθνινχζεζε κηα ζεηξά 
απνθάζεσλ γηα λα 
κεηαβηβαζηεί γξήγνξα ε εμνπζία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 
δηθαζηεξίσλ απφ ηνπο επηζθφπνπο ζηνπο θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλνπο κνλαρνχο (θπξίσο Γνκηληθαλνχο θαη 
θαηά δεχηεξν ιφγν Φξαγθηζθαλνχο). Σν 1231 κε 
απφθαζή ηνπ ζεζκνζέηεζε ηελ ηζφβηα θπιάθηζε 
απηψλ πνπ δήισλαλ εηιηθξηλή κεηάλνηα θαη – επεηδή ε 
Δθθιεζία απερζάλεηαη ην αίκα58 - ηελ παξάδνζε ησλ 
θαηαδηθαζκέλσλ ζε ζάλαην ακεηαλφεησλ αηξεηηθψλ 
ζηηο θνζκηθέο αξρέο γηα λα εθηειέζνπλ πνηλή.  
 
 Ο πάπας Γρηγόριος Θ’ 
 

          Ζ πξαγκαηηθή έλαξμε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο φπσο 
ηνπιάρηζην είλαη επξχηεξα γλσζηή, έγηλε ην 1233, 
φηαλ ε Αικπηγθελζηαλή ηαπξνθνξία βξηζθφηαλ 

αθφκα ζε εμέιημε, αλ θαη ε έλνπιε αληίζηαζε ησλ Καζαξψλ είρε αηνλήζεη θαη ε 
ήηηα ηνπο ήηαλ πηα νξαηή. Ο πάπαο Γξεγφξηνο αλέζεζε ζηνπο Γνκηληθαλνχο 
κνλαρνχο ηνλ εληνπηζκφ  θαη ηελ εμφλησζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ αηξεηηθψλ ζηε 
λφηηα Γαιιία θαη ζηηο γεηηνληθέο επαξρίεο θαη ην 1238 αλέζεζε ζηνπο 
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  Ο ίδζμξ μ αοημηνάημναξ ηδξ Αβίαξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ Φξεηδεξίθνο δεκ ήηακ δα ηαζ ημ πνυηοπμ 

ημο πζζημφ πνζζηζακμφ. Πθμφηζζε ηζξ βκχζεζξ ημο ιε ηδκ ιεθέηδ ζζθαιζηχκ ηαζ ζμοδασηχκ ηεζιέκςκ, 

δζάααγε αζηνμθμβία ηαζ αθπδιεία ηαζ δεκ ηα είπε ηαθά μφηε ιε ηδκ Δηηθδζία, μφηε ιε ημκ πάπα, πμο 

επακεζθδιιέκα ημκ ηαηδβυνδζε βζα αίνεζδ ηαζ ημκ αθυνζζε δομ θμνέξ. 
58

  Ecclesia  abhorret  a  sanguine 
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Φξαγθηζθαλνχο ηελ δίσμε ησλ αηξεηηθψλ ηεο Ναβάξαο. Σν πξψην δηθαζηήξην 
ζηήζεθε ζηελ Σνπινχδε, φπνπ έγηλαλ νη δίθεο θαη άλαςαλ νη ππξέο γηα 
εθαηνληάδεο Καζαξνχο. Πεξίπνπ ηφηε ν ίδηνο πάπαο ζα κηιήζεη γηα ην επάγγεικα 
(negotium inquisitionis)  ή ην αμίσκα ηνπ ηεξνεμεηαζηή (officium inquisitionis).   
          Δπίζεο κηα απφ ηηο πξψηεο πξάμεηο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηε λφηηα Γαιιία 
ήηαλ θαη ε δίσμε ησλ Δβξαίσλ θαη ην θάςηκν ησλ ηεξψλ ηνπο βηβιίσλ. Οη 
Γνκηληθαλνί έθαςαλ ηα βηβιία ηνπ ζεκαληηθνχ Δβξαίνπ ζνθνχ Μασιμκίδδ59 
(1135-1204) θαη ην 1240 ζην Παξίζη ην ηεξφ βηβιίν ησλ Δβξαίσλ, ην Σαικνχδ, 
δηθάζηεθε θαη θαηαδηθάζηεθε απφ ηεξνεμεηαζηέο. Σν 1242 είθνζη ηέζζεξα θνξηία 
εβξατθψλ βηβιίσλ θάεθαλ ηειεηνπξγηθά.  
 
     Ο Εβραίος γιατρός, νομικός και φιλόσοφος 
Μωυσής Μαϊμονίδης  

 
          Με εληνιή ηνπ πάπα, νη ηεξνεμεηαζηέο δελ 
ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ππαθνχλ ζηνπο ηνπηθνχο 
επηζθφπνπο θαη ελεξγνχζαλ κε επξχηαηε 
δηθαηνδνζία, κε ζηφρν ηελ θαηαζηνιή ηεο αίξεζεο, 
ηελ δίσμε θαη ηηκσξία ησλ αηξεηηθψλ θαη φισλ 
εθείλσλ πνπ ζπλδένληαλ άκεζα ή έκκεζα κε ηηο 
αηξεηηθέο δνμαζίεο. Οη κνλαρνί ηεξνεμεηαζηέο, ζε 
αληίζεζε κε ηνπο αλνξγάλσηνπο θαη 
απξνεηνίκαζηνπο  επηζθφπνπο,  ήηαλ – σο κέιε 
επαηηηθψλ ηαγκάησλ - ζπλεζηζκέλνη ζηα ηαμίδηα, δελ βαξχλνληαλ κε ζθάλδαια, 
ήηαλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ κνξθσκέλνπο αηξεηηθνχο 
θαη κεζνδηθνί ζηε δνπιεηά ηνπο. Κξαηνχζαλ ιεπηνκεξή πξαθηηθά ησλ αλαθξίζεσλ 
θαη ησλ δηθψλ, πνιιά απφ απηά ππάξρνπλ θαη ζήκεξα θαη δείρλνπλ ην πνηφλ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ αλέιαβαλ ην έξγν ηεο 
εμαθάληζεο ησλ αηξέζεσλ  - θαη ησλ 
αηξεηηθψλ θπζηθά.  
 
 Ο πάπας Ιννοκέντιος Δ’ με 
Δομινικανούς και Υραγκισκανούς 
μοναχούς 

 
          Κάζε δηθαζηήξην απαξηηδφηαλ απφ 
δπν ηεξνεμεηαζηέο πνπ είραλ ίζε εμνπζία 
θαη ινγνδνηνχζαλ κφλν ζηνλ πάπα. Δθηφο 
απφ απηνχο ηνπο δπν, ππήξραλ θαη νη 
ηεξνεμεηαζηέο νη νπνίνη ήηαλ θαη ηεξείο αιιά 
θαη ιατθνί, νη γξακκαηείο θαη 
ζπκβνιαηνγξάθνη, γηαηξνί, δηθεγφξνη θαη 
βνεζνί. Οη ζπλεζέζηεξεο πνηλέο πνπ 

πξνβιεπφηαλ γηα ηνπο έλνρνπο αηξεηηθνχο ήηαλ ε θπιάθηζε, ν αθνξηζκφο θαη ε 
ζαλαηηθή πνηλή. Καηά θαλφλα ε εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ήηαλ ε ππξά θαη 
απηή δελ κπνξνχζε λα εθηειεζηεί απφ ηεξσκέλνπο  - νη νπνίνη δελ έπξεπε λα 
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  Ο Δαναίμξ βζαηνυξ, θζθυζμθμξ ηαζ κμιζηυξ Μμζζέ ιπεκ Μασιυκ βκςζηυξ ζηδ Γφζδ ιε ημ 

εθθδκμπμζδιέκμ υκμια  Μσπζήο Μαïκνλίδεο ηαηαβυηακ απυ ηδκ Κυνδμαα ηδξ Ηζπακίαξ.  Σα 

ζοββνάιιαηά ημο πενζθαιαάκμοκ ιεθέηεξ ηαζ δμηίιζα βζα ηδκ ζαηνζηή, ηα ιαεδιαηζηά, ηδ κμιζηή, ηδ 

εεμθμβία 



 109 

βάςνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε αίκα, αιιά απφ ηηο ηνπηθέο θνζκηθέο αξρέο. Σα πξψηα 
ρξφληα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο δελ είρε ζεζπηζηεί ν βαζαληζκφο γηα ηελ απφζπαζε 
νκνινγηψλ. Απηφ έγηλε ην 1252, φηαλ ν πάπαο Ηκκμηέκηζμξ Γ’60  επέηξεςε 
επηζήκσο ηελ ρξήζε ζσκαηηθψλ βαζάλσλ61.  
          Μηιήζακε παξαπάλσ – ζην θεθάιαην γηα ηελ Αικπηγθελζηαλή ηαπξνθνξία 
– γηα ηνλ δηαπξεπή ζπγγξαθέα, κνλαρφ (θαη γλσζηφ απφ ην έξγν ηνπ Έθν Σν 
φλνκα ηνπ Ρφδνπ) ηεξνεμεηαζηή ηεο Καξθαζζφλ Μπενκάν Γηφ, ν νπνίνο ζηα 15 
ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ εθηέιεζε κφιηο 42 αηξεηηθνχο.  ην ελδηαθέξνλ βηβιίν ηνπ 
Ο Οδεγφο ηνπ Ηεξνεμεηαζηή, (Ρractica officii inquisitionis heretice pravitatis) 
ζπκβνπιεχεη ηνπο ηεξνεμεηαζηέο πψο κεζνδηθά θαη κε επηκνλή λα αλαθξίλνπλ 
ηνπο χπνπηνπο θαη λα επηηπγράλνπλ λα απνζπάζνπλ απφ απηνχο ηηο νκνινγίεο 
ηνπο.  
         Παξαηίζεηαη έλα απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ηεο αλάθξηζεο ελφο 
πεπεηξακέλνπ ηεξνεμεηαζηή θαη ελφο αηξεηηθνχ αγξφηε, νπνίνο αγσλίδεηαη λα 
ζψζεη ηε δσή ηνπ, αιιά λα ηα „ρεη θαιά θαη κε ηελ ζπλείδεζή ηνπ:         
 

   …ηακ μ αζνεηζηυξ πνμζάβεηαζ βζα πνχηδ θμνά βζα ακάηνζζδ, 

αζζεάκεηαζ αοημπεπμίεδζδ ηαζ αεααζυηδηα βζα ηδκ αεςυηδηά ημο.  

   Σμκ νςηχ βζαηί ημκ έθενακ ιπνμζηά ιμο. 

   Απακηά παιμβεθχκηαξ εοβεκζηά: «Κφνζε, εα πανχ κα ιάες ημκ θυβμ απυ 

ζαξ».  

Η. (Ηενμελεηαζηήξ): Καηδβμνείζαζ ςξ αζνεηζηυξ 

ηαζ υηζ πζζηεφεζξ ηαζ δζδάζηεζξ δζαθμνεηζηέξ 

απυρεζξ απυ αοηέξ πμο πνεζαεφεζ δ Αβία ιαξ 

Δηηθδζία. 

Α. (Ακαηνζκυιεκμξ) Τςώλνληαο ηα κάηηα ζηνλ 

νπξαλό δείρλνληαο έηζη κεγάιε πίζηε: Όρζζηε, 

βκςνίγεζξ υηζ είιαζ αεχμξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ 

ηαζ υηζ πμηέ δεκ θάηνερα άθθδ πίζηδ απυ ηδκ 

πνζζηζακζηή. 
 

      Ο ιεροεξεταστής Μπερνάρ Γκυ 
ανταλλάσσει ασπασμό με ένα ηγεμόνα 

 

Η. : Απμηαθείξ ηδκ πίζηδ ζμο πνζζηζακζηή, ακ 

ηαζ εεςνείξ ειάξ ακεζθζηνζκείξ ηαζ αζνεηζημφξ. 

Αθθά ζε νςηχ, πίζηερεξ πμηέ ςξ αθδεζκή, άθθδ 

πίζηδ εηηυξ απυ αοηήκ ηδκ μπμία δ Ρςιασηή Δηηθδζία εεςνεί αθδεζκή;  

Α. : Πζζηεφς ζηδκ αθδεζκή ενδζηεία πμο πζζηεφεζ δ Ρςιασηή Δηηθδζία 

ηαζ ζ‟ αοηά ηα μπμία ηδνφζζεηε ζε ιαξ.  

                                                 
60

  Σζ εζνςκεία αθήεεζα, ημ υκμιά Ηλλνθέληηνο ζδιαίκεζ αεχμξ! 
61

  Με  αθμνιή ηδκ δμθμθμκία ημο ζενμελεηαζηή ηδξ Λμιαανδίαξ (αβίμο) Πέηνμο ηδξ Βενυκαξ απυ 

Καεανμφξ ή ζοιπαεμφκηεξ, μ Ηκκμηέκηζμξ  ελέδςζε ηδκ Βμφθα Ad extirpanda (Γηα ηελ εμάιεηςε)  ιε ηδκ 

μπμία επέηνεπε ηδκ πνήζδ ααζακζζηδνίςκ βζα ηδκ απυζπαζδ μιμθμβζχκ.  Σμ έββναθμ αοηυ υνζγε υηζ «νη 

αηξεηηθνί  είλαη δνινθόλνη ςπρώλ θαη ιεζηέο ησλ κπζηεξίσλ ηνπ Θενύ θαη ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο» ηαζ 

«πξέπεη λα εμαλαγθάδνληαη – όπσο νη θιέθηεο θαη νη ιεζηέο – λα νκνινγνύλ ηα ζθάικαηά ηνπο θαη λα 

θαηαδίδνπλ θαη άιινπο». ιςξ επέηνεπε ηδ πνήζδ ηςκ ααζακζζηδνίςκ ιε ημκ υνμ: Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακάηνζζδξ, μ ηαηδβμνμφιεκμξ δεκ  πνέπεζ κα πάζεζ ηδ γςή ημο ή ηάπμζμ ιέθμξ ημο ζχιαηυξ ημο. 
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Η. : Πζεακχξ έπεηε ηάπμζμ ηιήια ηδξ ζέπηαξ ζαξ ζηδκ Ρχιδ, ημ μπμίμ 

απμηαθείξ Ρςιασηή Δηηθδζία.. Δβχ υηακ ηδνφζζς, θές πμθθά πνάβιαηα, 

απυ ηα μπμία ανηεηά είκαζ ημζκχξ απμδεηηά ηαζ ζημοξ δομ ιαξ, υπςξ μ γςκ 

Θευξ ηαζ πζζηεφεζξ ιενζηά απυ αοηά ηα μπμία ηδνφζζς. Παν‟ υθ‟ αοηά 

ιπμνείξ κα είζαζ αζνεηζηυξ ιδ πζζηεφμκηαξ ζε πνάβιαηα πμο πνέπεζ κα 

πζζηεφεζξ.  

Α. : Πζζηεφς ζε υθα υζα έκαξ πνζζηζακυξ πνέπεζ κα πζζηεφεζ. 

Η. : Ξένς ημ ηυθπα ζμο. ,ηζ πζζηεφμοκ ηα ιέθδ ηδξ ζέπηαξ ζμο, εεςνείξ 

υηζ είκαζ αοηά πμο πνέπεζ κα πζζηεφεζ έκαξ πνζζηζακυξ. Αθθά πάκμοιε 

πνυκμ ι‟ αοηυ ημ ιπένδεια. Πεξ απθά: Πζζηεφεζξ ζε έκα Θευ Παηένα, Τζυ 

ηαζ Άβζμ Πκεφια; 

Α. : Πζζηεφς 

Η. : Πζζηεφεζξ ζημκ Υνζζηυ πμο βεκκήεδηε απυ ηδκ Πανεέκμ, οπέθενε, 

ζηαονχεδηε ηαζ ακαθήθεδηε ζημοξ μονακμφξ; 

Α. : Πζζηεφς 

Η. : Πζζηεφεζξ υηζ μ άνημξ ηαζ μ μίκμξ πμο πνμζθένεηαζ απυ ημοξ ζενείξ ζηδκ 

θεζημονβία, έπμοκ ιεημοζζςεεί ζε ζχια ηαζ αίια ημο Υνζζημφ; 

  Α. : Θα έπνεπε κα ιδκ ημ πζζηεφς; 

Η. : Γεκ ζε νχηδζα ακ έπνεπε κα ημ πζζηεφεζξ ή υπζ, αθθά ακ πνάβιαηζ ημ 

πζζηεφεζξ. 

Α. : Πζζηεφς ζε υ,ηζ εζείξ ηαζ άθθμζ ηαθμί ηαζ ιμνθςιέκμζ άκενςπμζ ιε 

δζέηαλακ κα πζζηεφς.  
την 

κινηματογραφική 
εκδοχή του έργου 
του Ουμπέρτο 
Έκο Το όνομα του 
ρόδου, ο ηθοποιός 

Murray Abraham    
ενσαρκώνει τον 

ιεροεξεταστή 
Μπερνάρ Γκυ 
(δεξιά με το μαύρο 
ράσο). 

 

Η. : Αοημί μζ ηαθμί άκενςπμζ είκαζ μζ δβέηεξ ηδξ ζέπηαξ ζαξ; Ακ ζοιθςκχ 

ι‟ αοημφξ, πζζηεφεζξ ζ΄ αοηά πμο θές, ακ υπζ, υπζ. 

Α. : Με πνμεοιία πζζηεφς ζε ζαξ, ακ ιε δζδάλεηε ηζ είκαζ ηαθυ βζα ιέκα. 

Η. : Θεςνείξ ηαθυ βζα ζέκα ακ δζδάζης αοηά πμο μζ δβέηεξ ηζξ ζέπηαξ 

δζδάζημοκ. Πεξ ιμο ηχνα, πζζηεφεζξ υηζ ημ ζχια ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ 

Υνζζημφ ανίζηεηαζ ζηδκ Αβία Σνάπεγα; 

Α.  (Πξόζπκα): Πζζηεφς υηζ έκα ζχια ανίζηεηαζ εηεί ηαζ υηζ υθα ηα 

ζχιαηα είκαζ ημο Κονίμο ιαξ. 

Η. :ε νςηχ ακ ημ ζχια εηεί είκαζ ημο Κονίμο πμο βεκκήεδηε απυ ηδ 

Πανεέκμ, ζηαονχεδηε, οπέθενε, ακαζηήεδηε απυ ημοξ κεηνμφξ, 

ακαθήθεδηε ηθπ, ηθπ. 

Α. : Κζ εζείξ ηφνζε, ημ πζζηεφεηε; 

Η. : Σμ πζζηεφς ιε υθδ ιμο ηδκ ηανδζά. 
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Α. : Σμ πζζηεφς ηζ εβχ. 

Η. : Πζζηεφεζξ υ,ηζ πζζηεφς, υιςξ δεκ είκαζ αοηυ πμο ζε νχηδζα, αθθά ακ 

πνάβιαηζ ημ πζζηεφεζξ. 

Α. : Ακ εέθεηε κα ενιδκεφεηε υθα υζα απθά ηαζ ζαθή θές δζαθμνεηζηά, 

ηυηε δεκ λένς ηζ κα πς. Δίιαζ έκαξ απθυξ ηαζ αδαήξ άκενςπμξ. αξ 

παναηαθχ ιδκ ιε παβζδεφεηε ιε ηζξ θέλεζξ ιμο. 

Η. : Αθμφ είζαζ απθυξ άκενςπμξ, κα απακηάξ απθά, πςνίξ οπεηθοβέξ. 

Α. : Πνυεοια. 

Η. : Ονηίγεζαζ υηζ πμηέ δεκ έιαεεξ ηάηζ εκάκηζμ 

ζηδκ πίζηδ πμο ηδνμφιε ςξ ιυκδ αθδεζκή; 

Α. (Υινκηάδνληαο) : Ακ πνέπεζ κα μνηζζηχ, εα 

μνηζζηχ πνυεοια. 

Η. : Γεκ ζμο γδηχ κα μνηζζηείξ επεζδή πνέπεζ, 

αθθά ακ εα μνηζζηείξ. 

Α. : Ακ ιε δζαηάλεηε κα μνηζζηχ, εα μνηζζηχ.  

 
 Υρ. Γκόγια: Αιρετικός ανακρίνεται από 
ιεροεξεταστή 

 

Η. : Γεκ ζε οπμπνεχκς κα μνηζζηείξ, βζαηί αθμφ 

πζζηεφεζξ υηζ μζ υνημζ είκαζ πανάκμιμζ, εα 

ιεηαθένεζξ ημ αιάνηδια ζε ιέκα πμο ζε 

ακάβηαζα κα ημ ηάκεζξ, αθθά ακ μνηζζηείξ, 

είιαζ έημζιμξ κα ημ αημφζς. 

  

Α. : Γζαηί πνέπεζ κα μνηζζηχ ακ δεκ ιε 

δζαηάλεηε κα ημ ηάκς; 

Η. : Γζαηί έηζζ ιπμνεί κα ηθμκίζεζξ ηδκ 

οπμρία υηζ είζαζ αζνεηζηυξ. 

Α. : Κφνζε, δεκ λένς πχξ, εηηυξ ακ ιμο 

οπμδείλεηε.  
             
    Εκκλησιαστικό δικαστήριο 

 

Η. : Ακ έπνεπε κα μνηζζηχ, εα ζήηςκα 

ημ πένζ ιμο, εα άπθςκα ηα δάπηοθά ιμο 

ηαζ εα έθεβα: «Βνήζεζέ κε Κύξηε, δελ 

έκαζα πνηέ γηα αίξεζε ή πίζηεςα θάηη 

πνπ είλαη ελάληην ζηελ αιεζηλή πίζηε» 

    Συηε ηνειάιεκμξ ζακ κα ιδκ ιπμνεί κα επακαθάαεζ ημκ υνημ, εα 

ημιπζάζεζ ζακ κα ιζθά βζα ημκ εαοηυ ημο ή βζα ηάπμζμκ άθθμκ, ζακ κα ιδκ 

οπήνπε μ ηέθεζμξ ηφπμξ ημο υνημο ηαζ αηυια ζηεθηυηακ ακ εα μνηζζηεί.  

Ακ οπήνπακ μζ θέλεζξ, αοηέξ ηνζβφνζγακ βφνς ημο ηζ αοηυξ δεκ μνηζγυηακ 

ακ ηαζ θαζκυηακ υηζ μνηίζηδηε. Ή ιεηέηνερε ημκ υνημ ζε έκα ηφπμ 

πνμζεοπήξ, υπςξ: «Θεέ κνπ, βνήζεζέ κε, γηαηί δελ είκαη αηξεηηθόο» ή ηάηζ 

πανυιμζμ. Κζ υηακ νςηδεεί ακ μνηίζηδηε, εα πεζ: «Μ‟ αθνύζαηε λα 

νξθίδνκαη;». Καζ υηακ εα πζεζηεί αηυια θίβμ εα πεζ: «Κύξηε, έρσ ζθάιεη ζε 
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θάηη; Θα ππνζηώ πξόζπκα ην επηηίκην, κόλν βνεζήζηε κε λα απνθύγσ ηελ 

αηηκία γηα ηελ νπνία θαηεγνξνύκαη, αλ θαη δελ ππήξρε θαθή πξόζεζε ή 

δόινο εθ κέξνπο κνπ».  
   Αθθά έκαξ εοζοκείδδημξ ζενμελεηαζηήξ δεκ πνέπεζ κα επζηνέρεζ ζημκ εαοηυ ημο 

κα ενβαζηεί ι‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ, αθθά κα πνμπςνήζεζ ζεεκανά, ιέπνζ κα ηάκεζ 

αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ κα μιμθμβήζμοκ ηα ζθάθια ημοξ ή ημοθάπζζημκ κα 

παναδεπεμφκ δδιμζίςξ αίνεζδ, μφηςξ χζηε ακ ηαη‟ επακάθδρδ έπμοκ ανεεεί κα 

μνηίγμκηαζ ρεοδχξ, ιπμνεί πςνίξ άθθδ πενζηηή ακάηνζζδ, κα ημοξ παναδχζεζ 

ζηδκ ημζιζηή ελμοζία βζα ηα πεναζηένς.  

           
        Οι Υραγκισκανοί μοναχοί επάνδρωσαν 
(μαζί με τους Δομινικανούς) τα 
εκκλησιαστικά δικαστήρια 

       
         Ζ Παπηθή Ηεξά Δμέηαζε επηβιήζεθε ζηηο 
πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ηαρχηαηα. 
Γηνξίζηεθαλ ηεξνεμεηαζηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο 
ηηαιηθέο πφιεηο, ζηελ Πξνβεγθία, αβνΐα, Κνξζηθή, 
ηθειία, Γαιιία,  Γεξκαλία, Βνεκία, Οπγγαξία θαη 
αιινχ Δπεηδή νη ηεξνεμεηαζηέο δηέζεηαλ ζεκαληηθή 
δχλακε θαη κπνξνχζαλ λα αθνξίζνπλ αθφκα θαη  
πξίγθηπεο ή επγελείο, δελ γίλνληαλ πάληνηε δεθηνί 
κε επραξίζηεζε.  Βαζηιείο, πξίγθηπεο, θαξδηλάιηνη 
θαη άιινη πςειφβαζκνη αμησκαηνχρνη, δελ έβιεπαλ κε θαιφ κάηη ηηο αλεμέιεγθηεο 
εμνπζίεο ησλ ηεξνεμεηαζηψλ θαη ηνπ λένπ ζεζκνχ απηνχ, πνπ μεπεξλνχζε αθφκα 

θαη ηελ δηθή ηνπο εμνπζία.  
 
 Ο αδυσώπητος Γερμανός 
ιεροεξεταστής Κονράδος του 
Μαρβούργου 

 
          κσο ε δχλακε πνπ απέθηεζε ε 
Ηεξά Δμέηαζε ήηαλ ηέηνηα πνπ δξνχζε 
ζρεδφλ απηνθέθαια θαη  αθφκα θη ν 
ίδηνο ν πάπαο δελ κπνξνχζε λα ηελ 
ειέγμεη εχθνια.  πσο είλαη θπζηθφ 
αξθεηνί απφ ηνπο ηεξνεμεηαζηέο 
θεκίδνληαλ γηα ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ 

θεηδψ ζηελ επηβνιή απζηεξψλ πνηλψλ, εηδηθφηεξα ηεο ζαλαηηθήο, αιιά ήηαλ θαη 
άιινη πνπ επέδεημαλ εμαηξεηηθή ζθιεξφηεηα θαη αλαιγεζία, σο θαη ζαδηζκφ ζηηο 
απνθάζεηο ηνπο θαη είραλ ηελ ππνκνλή λα βαζαλίδνπλ επί ψξεο ηνπο χπνπηνπο, 
ψζπνπ λα ηνπο απνζπάζνπλ ηελ νκνινγία πνπ ήζειαλ λα αθνχζνπλ. Σν φλνκα 
αξθεηψλ απφ απηνχο έκεηλε ζηε κλήκε ησλ απιψλ αλζξψπσλ αιιά θαη ηεο 
Ηζηνξίαο.  
           Ο Γεξκαλφο κνλαρφο Κμκνάδμξ ημο Μαναμφνβμο (Konrad von 
Marburg), πνπ ζπκκεηείρε θαη ζηελ Αικπηγθελζηαλή ηαπξνθνξία, δηνξίζηεθε 
απφ ην Βαηηθαλφ ηεξνεμεηαζηήο ζηελ παηξίδα ηνπ. Απέθηεζε ζεκαληηθή επηξξνή 
ζηελ απιή ηνπ εγεκφλα Λνπδνβίθνπ Γ’ ηεο Θνπξηγγίαο θαη έγηλε ζχκβνπινο θαη 
εμνκνινγεηήο ηεο γπλαίθαο ηνπ Διηζάβεη ηεο Οπγγαξίαο. Ζ κεηαρείξηζε ηεο 
Διηζάβεη ήηαλ ηφζν ζθιεξή θαη ζαδηζηηθή πνπ ηελ αλάγθαδε λα 
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απηνκαζηηγψλεηαη θαη ηελ ππνρξέσζε λα ρσξηζηεί απφ ηα ηξία ηεο παηδηά. 
Λέγεηαη φηη ε γπλαίθα απηή πέζαλε απφ φιε απηή ηελ θαθνκεηαρείξηζε - 
ηνπιάρηζηνλ ε Δθθιεζία ηελ αλαθήξπμε αγία! 
          Ο Κνλξάδνο, σο ηεξνεμεηαζηήο ήηαλ επίζεο ζθιεξφο θαη ζαδηζηήο θαη 
ζρεδφλ πάληα δερφηαλ ηηο θαηεγνξίεο θαηά ησλ ππφπησλ πνπ πξνζάγνληαλ ζην 
εθθιεζηαζηηθφ δηθαζηήξην. Δλάληηα ζε θάζε θαζηεξσκέλε λνκηθή ινγηθή θαη 
πξαθηηθή, ν Κνλξάδνο ζεσξνχζε ηνπο ππφπηνπο σο ελφρνπο κέρξηο απνδείμεσο 
ηεο αζσφηεηάο ηνπο! Έζηεηιε ζηελ ππξά δεθάδεο πνιίηεο, αιιά θαη ηεξσκέλνπο 
θαη επγελείο. Ο ίδηνο είρε πεη: «Θα θάςσ επραξίζησο εθαηφ αλζξψπνπο, αλ έζησ 
θαη έλαο απφ απηνχο είλαη αηξεηηθφο»!. Ζ ζθιεξφηεηά 
ηνπ ήηαλ ηέηνηα, πνπ πξνθάιεζε αγαλάθηεζε θαη έλα 
βξάδπ ηνπ 1233 θάπνηνη ηππφηεο δνινθφλεζαλ ηνλ 
δηαβφεην ηεξνεμεηαζηή62 καδί κε ηελ αθνινπζία ηνπ.  
 

  Ο διαβόητος για τη σκληρότητά του 
ιεροεξεταστής Ρομπέρ λε Μπούργκ 

 
         Έλαο άιινο ηεξνεμεηαζηήο, δηάζεκνο γηα ηελ 
ζθιεξφηεηα θαη αλαιγεζία πνπ επέδεημε ζηνπο 
αηξεηηθνχο θαη ζηνπο ππφπηνπο γηα αίξεζε, ήηαλ ν 
δνκηληθαλφο κνλαρφο Ρμιπέν μ Μζηνυξ ή Λε 
Μπμοβη (ν Βνχιγαξνο) (Robert le Petit ή le Bourge).  
          Ο Ρνκπέξ ππήξμε πξψελ Καζαξφο θαη κάιηζηα 
αλήθε ζηελ ηάμε ησλ Σέιεησλ θαη έηζη ήμεξε απφ πξψην ρέξη ηηο απφςεηο θαη 
αξρέο ησλ Καζαξψλ. Σν 1233 δηνξίζηεθε ηεξνεμεηαζηήο ζηελ Κακπαλία ηεο 
Γαιιίαο. Ζ εκπεηξία ηνπ σο πξψελ αηξεηηθφο θαη ν θαλαηηζκφο ηνπ ηνλ νδήγεζαλ 
λα πξνρσξήζεη ζε εθαηνληάδεο θαηαδίθεο. ε έλα ρσξηφ κφλν έζηεηιε ζηελ ππξά 
50 αηξεηηθνχο. Παξά ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ ιανχ. αθφκα θαη επηζθφπσλ, ν Ρνκπέξ 
ην 1235 έγηλε γεληθφο ηεξνεμεηαζηήο ηνπ βαζηιείνπ ηεο Γαιιίαο. Σν 1239 ζηελ 
γαιιηθή πεξηνρή  Le mont Aimé έζηεηιε νκαδηθά ζηελ ππξά εθαηφλ νγδφληα ηξεηο 

αηξεηηθνχο, ησλ νπνίσλ ε δίθε άξρηζε θαη 
ηειείσζε ζε κηα κφιηο εβδνκάδα! Κέξδηζε 
επάμηα ηνλ ηίηιν «Σν ζθπξί ησλ 
αηξεηηθψλ». 
 

   Ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος 
Θ’ και ο ιεροεξεταστής Ρομπέρ λε 
Μπούργκ παρακολουθούν την 
εκτέλεση αιρετικών στην πυρά. 
 

          Γλσζηνί επίζεο γηα ηελ 
ζθιεξφηεηά ηνπο ηεξνεμεηαζηέο ήηαλ  Ο 
Κυκνακη Νηυνζμ (Conrad Dorso) θαη ν 

Σγςκ μ Μμκυθεαθιμξ (John the One-Eyed), πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ην θαλαηηζκφ 
ηνπο. αιιά θαη ην κίζνο πνπ πξνθάιεζαλ κε ηηο κεζφδνπο ηνπο. 
          Τπάξρνπλ αθφκα δεθάδεο πεξηπηψζεηο επψλπκσλ ηεξνεμεηαζηψλ, 
νξηζκέλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ζα ζπλαληήζνπκε ζηελ πνξεία ηεο εμηζηφξεζεο 

                                                 
62

 Λέβεηαζ υηζ μζ ζππυηεξ αοημί ήηακ άκενςπμζ ημο ηυιδ ηδξ αΰκ, Δννίημο Β‟. Ο ηυιδξ είπε ηαηδβμνδεεί 

απυ ημκ Κμκνάδμ υηζ ζοιιεηείπε ζε ζαηακζηά υνβζα., αθθά πνμζέθοβε ζημ οιαμφθζμ ηςκ επζζηυπςκ ημο 

Μέζκξ ηαζ αεςχεδηε. Ο Κμκνάδμξ μνβζζιέκμξ ανκήεδηε κα δεπεεί αοηή ηδκ απυθαζδ ηςκ επζζηυπςκ ηαζ 

γήηδζε ηδκ ακαεεχνδζή ηδξ. ιςξ ζημ δνυιμ ηδξ επζζηνμθήξ απυ ημ Μέζκξ δμθμθμκήεδηε. 
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ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνβεξνχ απηνχ εθθιεζηαζηηθνχ ζεζκνχ. Ζ ζθιεξφηεηα 
νξηζκέλσλ απφ απηνχο, ψζεζε ην 1258 ηνλ πάπα Αθέλακδνμ Γ’ λα 
πξνζπαζήζεη λα ραιηλαγσγήζεη ηελ αλεμέιεγθηε δξάζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, 
δηέηαμε  λα ζηακαηήζεη ε ρξήζε βαζαληζηεξίσλ θαη ηα δηθαζηήξηα λα αζρνιεζνχλ 
κε ηηο ππνζέζεηο αηξεηηθψλ θαη κφλν θαη φρη κε άιιεο (καγεία θιπ). Παξ‟ φι‟ απηά 
νη ηεξνεμεηαζηέο αγλφεζαλ ην δηάηαγκα ηνπ πάπα θαη ζπλέρηζαλ αλελφριεηνη ηελ 
δξάζε ηνπο. Άιισζηε πνιχ ζχληνκα, ην 1265 ν πάπαο Κθήιδξ Γ’ ,κε λέν 
δηάηαγκά ηνπ, επέηξεςε θαη πάιη ηελ ρξήζε ζσκαηηθψλ βαζάλσλ ζηνπο 
αλαθξηλφκελνπο ππφπηνπο. 
          Μεηά ηελ ήηηα ησλ Καζαξψλ, ζηηο πφιεηο ηεο Λαλγθεληφθ εγθαηαζηάζεθε ε 
Ηεξά Δμέηαζε, ε νπνία άξρηζε ακέζσο ην έξγν ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνρήο 
απφ ηα αηξεηηθά θαηάινηπα. Ζ ζθιεξφηεηα θαη νη ζπρλέο ζαλαηηθέο εθηειέζεηο 
δεκηνχξγεζαλ κηα βαξηά αηκφζθαηξα εηο βάξνο 
ησλ Γνκηληθαλψλ κνλαρψλ πνπ είραλ αλαιάβεη – 
κε παπηθή εληνιή θπζηθά – ην έξγν ηνπ 
εληνπηζκνχ θαη ηεο παξαπνκπήο ζε δίθε ησλ 
αηξεηηθψλ. Οη πνιίηεο είραλ αγαλαθηήζεη κε ηελ 
σκφηεηα θαη ηελ αλειεή δίσμε δεθάδσλ 
ζπκπνιηηψλ ηνπο. 
 
 Ο πάπας Αλέξανδρος Δ΄ προσπάθησε να 
χαλιναγωγήσει την δράση της Ιεράς Εξέτασης 
απαγορεύοντας τα βασανιστήρια, αλλά εις 
μάτην! 

 
          Ο Γηοβζυι Πεθζζζυκ, θάηνηθνο ηεο Σνπινχδεο πνπ εληάρζεθε ζηνπο 
Γνκηληθαλνχο θαη αξγφηεξα έγηλε ν ίδηνο ηεξνεμεηαζηήο, πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηνπ 

Υξνληθφ (Chronique de Guillaume 
Pelhisson), πνιιέο πεξηπηψζεηο 
απζαηξεζίαο θαη αδηθίαο εηο βάξνο απιψλ 
αλζξψπσλ, αιιά θαη ηεο αληίδξαζεο ησλ 
θαηνίθσλ – αθφκα θαη πηζηψλ θαζνιηθψλ, 
φπσο: 
 

    «Ανάκριση» γυναίκας ύποπτης για 
αίρεση από τους ιεροεξεταστές 

 
- Σν 1234, ρξνληά πνπ αγηνπνηήζεθε 

ν Γνκίληθνο, νη Γνκηληθαλνί ηεο Σνπινχδεο 
απνθάζηζαλ λα νξγαλψζνπλ κηα 
ενξηαζηηθή ιεηηνπξγία γηα λα ηηκήζνπλ ηνλ 
ηδξπηή ηνπο ηάγκαηφο ηνπο. Λίγν πξηλ απφ 
ην γεχκα, ζαλ απφ «ζεία πξφλνηα» 
πιεξνθνξήζεθαλ φηη κηα γπλαίθα εθεί 

θνληά, πνπ πέζαηλε απφ ςειφ ππξεηφ, δέρζεθε ην consolamentum ησλ Καζαξψλ 
(ην αληίζηνηρν κε ηελ ηειεπηαία κεηάιεςε ησλ θαζνιηθψλ) απφ θάπνηνπο 
αηξεηηθνχο. Μεξηθνί απφ ηνπο Γνκηληθαλνχο παξάηεζαλ ην γεχκα θαη ηελ ηειεηή 
θαη ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ επίζθνπν ηεο Σνπινχδεο, έηξεμαλ ζην ζπίηη ηεο 
άξξσζηεο γπλαίθαο θαη φξκεζαλ κέζα ζηελ θάκαξά ηεο. 
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     … Ο επίζημπμξ έηαηζε δίπθα ζηδκ αζεεκή ηαζ άνπζζε κα ηδξ ιζθά βζα 

δζάθμνα πνάβιαηα, βζα ηδκ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο ηαζ βζα βήζκα 

εέιαηα…Με ιεβάθδ πνμζμπή (μ επίζημπμξ) απέζπαζε απυ αοηήκ υζα 

εεςνμφζε υηζ ήηακ αζνεηζηέξ δμλαζίεξ… Σεθζηά ηδξ είπε: «Λνηπόλ, είζαη 

αηξεηηθή, γηαηί όια όζα κνπ εμνκνινγήζεθεο είλαη απηά πνπ πξεζβεύνπλ νη 

αηξεηηθνί θαη ζε δηαβεβαηώλσ όηη νη αηξέζεηο είλαη θαηαδηθαζκέλεο. 

Απαξλήζνπ ηα όια θαη δέμνπ απηά πνπ πηζηεύεη ε θαζνιηθή καο Δθθιεζία». 

Ο επίζημπμξ ζοκέπζζε ηαζ ιε άθθεξ παναηδνήζεζξ, αθθά αοηή δζαηδνμφζε 

ιε επζιμκή ηδκ αζνεηζηή ηδξ ζζπονμβκςιμζφκδ. Αιέζςξ μ επίζημπμξ αθμφ 

ζογήηδζε ιε ημκ ζενέα ηαζ ημοξ άθθμοξ πανεονζζηυιεκμοξ, ηαηαδίηαζε ηδκ 

βοκαίηα ςξ αζνεηζηή. ηδ ζοκέπεζα ηδκ ζήηςζακ ιαγί ιε ημ ηνεαάηζ ηδξ, 

ηδκ πήβακ ζημ θζαάδζ ηαζ ηδκ έηαρακ αιέζςξ… 
 

          Με απηφλ ηνλ ηξφπν γηφξηαζαλ νη Γνκηληθαλνί κνλαρνί ηεο Σνπινχδεο ηεο 
αγηνπνίεζε ηνπ Γνκίληθνπ, κε επηζηέγαζκα κηα αλζξσπνζπζία. 
          - Γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Ηεξνεμεηαζηέο ζηελ 
πφιε Αικπί ν  Γθπγηφκ Πειηζζφλ έγξαςε:   
 

     … Ο θεβάημξ δζυνζζε ημκ Αξλφιλη Καηαιάλ, ζενμελεηαζηή ηαηά ηςκ 

αζνεηζηχκ ηδξ επζζημπήξ ηδξ Αθιπί, υπμο ιε ζεέκμξ ηαζ πςνίξ θυαμ 

ηήνοζζε ημκ θυβμ ημο Θεμφ ηαζ ζπδιάηζζε ηδκ Ηενά Δλέηαζδ υζμ πζμ ηαθά 

ιπμνμφζε. ιςξ μζ θακαηζημί αζνεηζημί εκχεδηακ ηαζ ανκζυκηακ ηα πάκηα. 

Συηε ηαηαδίηαζε ηαζ έηαρε ζηδκ πονά δομ αζνεηζημφξ… Δλμνβζζιέκμζ απυ 

αοηυ ημ βεβμκυξ μζ ηάημζημζ ηδξ Αθιπί υνιδζακ κα νίλμοκ ημκ Ανκυθ ζημ 

πμηάιζ, αθθά ιενζημί απυ αοημφξ έθενακ ακηζννήζεζξ ηαζ δεκ άθδζακ κα 

ημκ πκίλμοκ. ιςξ μ θαυξ ημκ πηφπδζε, λέζηζζε ηα νμφπα ημο ηαζ 

ηναοιάηζζε ημ πνυζςπυ ημο… Ανβυηενα 

μ θαυξ οπέθενε βζαηί μ ζενμελεηαζηήξ 

ζοκέθααε ηαζ θοθάηζζε ιενζημφξ απυ 

αοημφξ ηαζ ηάπμζμοξ ημοξ έζηεζθε ζηδκ 

πονά, βζα κα θάιρεζ δ δζηαζμζφκδ ημο 

Θεμφ…  
    
Οι Δομινικανοί αποκαλούνταν και 

Μαύροι Αδελφοί, εξ αιτίας της μαύρης 
κάπας που φορούσαν πάνω από το 
άσπρο τους ράσο. 

       

- Γηα ηελ πφιε ηεο Σνπινχδεο θαη ηηο 
αληηδξάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο 
απζαίξεηεο θαη αλάιγεηεο θαηαδίθεο 
πνιηηψλ,  ν Γθπγηφκ γξάθεη: 

 

     … εηείκεξ ηζξ ιένεξ μζ Καεμθζημί έκζςεακ εκμπθδιέκμζ ηαζ ζε ανηεηέξ 

πενζμπέξ δμθμθμκήεδηακ ηάπμζμζ (ζενμελεηαζηέξ) πμο ακαγδημφζακ 

αζνεηζημφξ… εκχ μ άνπμκηαξ ηδξ πενζμπήξ ηαεχξ ηαζ εοβεκείξ ηαζ άθθμζ, 

πνμζηάηεοακ ηαζ έηνοαακ ημοξ αζνεηζημφξ. Υηφπδζακ, ηναοιάηζζακ ηαζ 
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ζηυηςζακ αοημφξ πμο έραπκακ βζα αζνεηζημφξ… πμθθά άζπδια πνάβιαηα 

έηακακ ζημοξ ακενχπμοξ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ζημοξ πζζημφξ…  
    

          - Αθφκα ν Γθπγηφκ αλαθέξεη φηη ην 1235, ε ερζξφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο 
Σνπινχδεο θαηά ησλ Γνκηληθαλψλ εληάζεθε. Ο ζπγγξαθέαο ζαζηηζκέλνο θαη 
αγαλαθηηζκέλνο γηα ηελ ζηάζε απηή ησλ πνιηηψλ, γξάθεη κε πξνθιεηηθή 
πεξεθάληα:  
 

     … Δηείκμ ημκ ηαζνυ ηα πηχιαηα ηάπμζςκ φπμπηςκ πνμζχπςκ πμο 

ιαεεφηδηε ιεηαεακάηζα υηζ ήηακ αζνεηζημί… ζφνεδηακ ζημοξ δνυιμοξ ηδξ 

πυθδξ ηαζ ηάδηακ. Οθυηθδνδ δ πυθδ λεζδηχεδηε ηαζ λέζπαζε ηαηά ηςκ 

αδεθθχκ ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ ηαζ απεοεφκεδηακ ζημκ ηυιδ. Αοηυξ πήβε 

ζημοξ ζενμελεηαζηέξ ηαζ ημοξ γήηδζε κα ζηαιαηήζμοκ βζα θίβμ, 

πνμαάθθμκηαξ αζήιακηεξ δζηαζμθμβίεξ. Αοημί 

ανκήεδηακ κα ημ δεπεμφκ…  

 
                          Αιρετικός στις φλόγες 
 

- Σέινο ν Γθπγηφκ αλαθέξεη φηη ηνλ  
Ννέκβξην ηνπ 1235, φινη νη Γνκηληθαλνί θαη 
ηα κέιε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, εθδηψρζεθαλ 
βηαίσο απφ ηελ Σνπινχδε, απφ ην 
ζπκβνχιην ηεο πφιεο. Φπζηθά νη 
ζχκβνπινη ην πιήξσζαλ απηφ κε 
αθνξηζκφ. χληνκα ν πάπαο δήηεζε λα 
επηηξαπεί θαη πάιη ζηνπο ηεξνεμεηαζηέο λα 

γπξίδνπλ 
ζηελ πφιε. 
Ακέζσο κφιηο εγθαηαζηάζεθαλ άξρηζαλ 
μαλά έλα φξγην θξηθηήο βίαο. 

 

            Ρωμαιοκαθολικός καρδινάλιος 
 

     … Πμθθμί επζθακείξ ηαζ άθθμζ πμθίηεξ πμο 

πέεακακ, αθθά ηχνα απμηαθφθεδηε υηζ ήηακ 

αζνεηζημί, ηαηαδζηάζηδηακ ιεηαεακάηζα, ηα 

ζχιαηά ημοξ εηηάθδηακ ηαζ πεηάπηδηακ 

ελεοηεθζζηζηά έλς απυ ημ ημζιδηήνζμ, απυ ημοξ 

αδεθθμφξ, πανμοζία ημο  εθδιένζμο ηαζ ηςκ 

ακενχπςκ ημο. Σα ηυηαθα ηαζ ηα ανςιενά ημοξ 

πηχιαηα, ζφνεδηακ ζημοξ δνυιμοξ ηδξ πυθδξ. Έκαξ ηήνοηαξ δζάααζε ηα 

μκυιαηά ημοξ ηαζ θχκαλε: «Όπνηνο ζπκπεξηθέξεηαη κ΄ απηόλ ηνλ ηξόπν ζα 

εμαθαληζηεί νκνίσο» ηαζ ηεθζηά ηάδηακ πνμξ δυλα ημο Θεμφ ηαζ ηδξ 

Δοθμβδιέκδξ Πανεέκμο, ηδξ ιδηέναξ Σμο ηαζ ημο Αβίμο Γμιίκζημο, ημο 

οπδνέηδ Σμο … πμο εοηοπήξ πανμοζίαζε ηδκ δμοθεζά ημο ζημκ Κφνζμ… 

             
          Μέρξη ην ηέινο ηνπ 13νπ αηψλα ε Ηεξά Δμέηαζε είρε απιψζεη ηα πινθάκηα 
ηεο ζε φιε ηελ επξσπατθή ήπεηξν ή ηνπιάρηζην ζηα ζεκεία ηεο επείξνπ πνπ 
κπνξνχζε λα θηάζεη ην ρέξη ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. ρεδφλ ζε θάζε 
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πφιε ή ελνξία είρε δεκηνπξγεζεί έλαο νιφθιεξνο γξαθεηνθξαηηθφο κεραληζκφο 
πνπ ππνβνεζνχζε ην έξγν ησλ ηεξνεμεηαζηψλ.  
          Σν 1254 ν πάπαο Ηλλνθέληηνο Γ‟ (ν ίδηνο πνπ επέηξεςε ηε ρξήζε 
βαζαληζηεξίσλ θαηά ηελ αλάθξηζε ησλ χπνπησλ αηξεηηθψλ) γηα λα δηεπθνιχλεη ην 
έξγν ησλ ηεξνεμεηαζηψλ, απνθάζηζε φηη νη θαηήγνξνη ζα έπξεπε λα κείλνπλ 
αλψλπκνη, ψζηε λα κελ κπνξνχλ ηα ζχκαηα λα αληηθξνχζνπλ ηηο θαηαγγειίεο θαη 
λα ππεξαζπίζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο.  
          Αθφκα, πνιιέο εθθιεζίεο δηέζεηαλ έλα θνπηί ζην νπνίν φπνηνο ήζειε 
κπνξνχζε – αλψλπκα -  λα ξίμεη έλα ραξηί κε θαηεγνξίεο θαηά ησλ  γεηηφλσλ ηνπ. 
Γελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη πνπ είραλ δηαθνξέο κε θάπνηνλ ζπκπνιίηε ηνπο θαη ηνλ 

θαηήγγεηιαλ σο αηξεηηθφ, ρσξίο θπζηθά λα 
παξνπζηάζνπλ θακηά ζπγθεθξηκέλε απφδεημε. 
Οη πνηλέο ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο 
δελ ήηαλ πνηέ εθέζηκεο θαη ήηαλ εθηειεζηέο 
ακέζσο.  
 
  Υρ. Γκόγια: Σύλληψη κατηγορουμένων 

 
          Δπίζεο αλ έλαο θαηεγνξνχκελνο 
αξληφηαλ κε θάζε ηξφπν ηηο θαηεγνξίεο ή αθφκα 
θαη αλ απνδεηθλπφηαλ αζψνο, δελ μεκπέξδεπε 
εχθνια απφ ηα λχρηα ησλ ηεξνεμεηαζηψλ. 
Έπξεπε λα αλαθέξεη νπσζδήπνηε, θάπνηα 
νλφκαηα ζπλεξγαηψλ ηνπ ή λα «θαξθψζεη» 
θάπνηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ πνπ ππνςηαδφηαλ 
φηη ήηαλ αηξεηηθνί63.  
         Οη πνηλέο ήηαλ πνιιέο θαη πνηθίιεο: 

Τπνρξέσζε θαζεκεξηλήο επίζθεςεο ζε εθθιεζία, πξνζθχλεκα ζηνπο Αγίνπο 
Σφπνπο ή ζε θεκηζκέλα κνλαζηήξηα, ππνρξέσζε λα θνξνχλ ηνλ θίηξηλν 
αηηκσηηθφ ζηαπξφ ζην ζηήζνο, λα ηεξνχλ ηηο λεζηείεο, καζηίγσκα, θπιάθηζε 
ιίγσλ εηψλ σο ηζφβηα θαη ζάλαηνο. Οη δπν ηειεπηαίεο ζπλνδεπφηαλ απφ 
αθνξηζκφ. Δθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζήκαηλε θάςηκν ζηελ ππξά θαη πάληα 
ηελ αλαιάκβαλαλ νη θνζκηθέο αξρέο.  
          Ο θπζηνινγηθφο ζάλαηνο δελ ήηαλ θαηαθχγην γηα ηνπο ερζξνχο ηεο 
Δθθιεζίαο. Καηεγνξίεο γηα αίξεζε κπνξνχζαλ λα απαγγειζνχλ θαη γηα άληξεο ή 
γπλαίθεο πνπ είραλ πεζάλεη απφ θαηξφ. ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γηλφηαλ εθηαθή 
ηνπ λεθξνχ, ν νπνίνο πεξλνχζε απφ δίθε.  Αλ θξηλφηαλ έλνρνο, ηα νζηά ή ην 
πηψκα ηνπ παξαδίλνληαλ ζηηο θιφγεο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε πεξηνπζία ηνπ 
λεθξνχ δεκεπφηαλ, αλεμάξηεηα αλ νη θιεξνλφκνη ηνπ (ηα παηδηά ή ηα εγγφληα ηνπ) 
ήηαλ πηζηνί θαζνιηθνί, απηφ ην ζέκα ήηαλ αδηάθνξν γηα ηελ Ηεξά Δμέηαζε. Αθφκα 
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  Σμ ίδζμ πνάβια πενίπμο έβζκε επί ηδξ επμπήξ ηςκ ζηαθζκζηχκ εηηαεανίζεςκ ζηδκ μαζεηζηή Έκςζδ, 

ζηδκ Γενιακία ημο Υίηθεν ηαζ αηυια ηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ πχνα ιαξ υηακ μζ ημοημοθμθυνμζ έδεζπκακ ζημοξ 

Γενιακμφξ ιε ημ δάπηοθμ εηείκμκ πμο ακηζπαεμφζακ ή είπακ πνμζςπζηέξ δζαθμνέξ ή εεςνμφζακ υηζ ήηακ 

ακηζζηαζζαηυξ. 

 - Αηυια δ ηαηαββεθία ηαζ ημ ηάνθςια θίθςκ, βεζηυκςκ ηαζ ζοκαδέθθςκ , ήηακ ηαεδιενζκή πναηηζηή ζηζξ 

Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, υηακ ηονζανπμφζε μ ηνυιμξ ηδξ Μαθαξζηθήο Ιεξάο Δμέηαζεο 

(ηδξ ηαη΄ εοθδιζζιυκ Δπζηνμπήξ Ακηζαιενζηακζηχκ Δκενβεζχκ) ηαζ υθμζ – ιέπνζξ απμδείλεςξ ημο εκακηίμο 

- ήηακ φπμπημζ ςξ ημιιμοκζζηέξ ή θίθμζ ηδξ ανζζηενάξ ή αηυια ηαζ θίθμζ ηάπμζςκ φπμπηςκ ανζζηενχκ. 

Πμθθμί δζάζδιμζ ζοββναθείξ, δεμπμζμί, ηαθθζηέπκεξ, ζηδκμεέηεξ ηαζ άκενςπμζ ημο εεάηνμο ηαζ ημο 

ηζκδιαημβνάθμο, ηαηαβνάθηδηακ ζηδκ Μαφνδ Λίζηα, ελ αζηίαξ ιζαξ απθή ηαηαββεθίαξ ζοκαδέθθμο ημοξ 

ηαζ οπμπνεχεδηακ κα εβηαηαθείρμοκ ηδκ πχνα, πνμηεζιέκμο κα ανμοκ δμοθεζά βζα κα επζαζχζμοκ. 
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πην ζθιεξφ, αλ ν – αζψνο θπζηθά - θιεξνλφκνο ήηαλ θαιφγεξνο ή ηεξέαο, 
απνζρεκαηηδφηαλ θη έηζη καδί κε ηελ πεξηνπζία ηνπ έραλε θαη ηα δηθαηψκαηα θαη 
ηελ δνπιεηά ηνπ. 
          Οη πνηλέο ηζφβηα θαη ζάλαηνο ζπλνδεχνληαλ επίζεο θαη απφ ηελ θαηάζρεζε 
ηεο πεξηνπζίαο  ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. Με απηήλ ηελ ηδηαίηεξα επηθεξδή πεγή 
πινπηηζκνχ, ε Δθθιεζία απφθηεζε αθφκα πην κεγάιε πεξηνπζία, απφ γαίεο, 
ρξπζφ, πνιχηηκεο πέηξεο θαη άιια πνιχηηκα αληηθείκελα. Βεβαίσο κεγάιν κέξνο 
απφ απηφ κνηξαδφηαλ θαη ν 
θνζκηθφο άξρνληαο, ν βαζηιηάο ή ν 
δνχθαο ηεο πεξηνρήο.  
 
Δυο Δομινικανοί μοναχοί 
καίγονται στην πυρά, γιατί 
«αποδείχθηκε» ότι υπόγραψαν 
συμβόλαιο με τον ατανά 

 
          πσο είλαη θπζηθφ, ππήξμαλ 
δεθάδεο άπιεζηνη ηεξνεμεηαζηέο, 
επίζθνπνη, αθφκα θαη κνλαρνί απφ 
ηνπο «αδηάθζνξνπο» δνκηληθαλνχο 
ή θξαγθηζθαλνχο πνπ δελ άληεμαλ ζηνλ πεηξαζκφ θαη επσθειήζεθαλ, 
ηδηνπνηήζεθαλ κεηξεηά, ρξπζφ, θνζκήκαηα θαη άιια θαη πινχηηζαλ ζε ζχληνκν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. Οξηζκέλνη απφ απηνχο έγηλαλ αληηιεπηνί απφ ηνπο αλψηεξνχο 

ηνπο ή ην ηάγκα ηνπο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο έκαζαλ απφ 
πξψην ρέξη ηη ζεκαίλεη λα είζαη θξαηνχκελνο ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο.   
 
    Αιρετικός βασανίζεται παρουσία επισκόπου 

 
         Σα δηθαζηήξηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ιεηηνπξγνχζαλ 
κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ηα θνζκηθά δηθαζηήξηα θαη 
πηζαλψο νη πνηλέο θαη νη ηηκσξίεο πνπ επέβαιαλ ήηαλ 
ιηγφηεξν ζθιεξέο. Ζ ρξήζε βαζαληζηεξίσλ γηα ηελ 
απφζπαζε νκνινγηψλ δελ ήηαλ θάηη αζχλεζεο ηελ 
επνρή εθείλε νχηε ζηα θξαηηθά δηθαζηήξηα  ησλ 
επξσπατθψλ ρσξψλ, αθφκα θαη ηεο  ζρεηηθά πην 
δεκνθξαηηθήο Αγγιίαο, νχηε θπζηθά θαη – φπσο ήδε 
είπακε – ζηε ζενθξαηνχκελε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία.  
          Άιισζηε ηα βαζαληζηήξηα δελ ζεσξνχληαλ 
ηηκσξία, αιιά έλαο λφκηκνο ηξφπνο απφζπαζεο 
νκνινγηψλ απφ ηνπο αλαθξηλφκελνπο. Κάζε νκνινγία 
πνπ νη αλαθξηηέο απνζπνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

βαζαληζηεξίσλ, έπξεπε λα επηβεβαησζεί ηελ επνκέλε κέξα ρσξίο άιιε πίεζε, 
δηαθνξεηηθά ζεσξείην άθπξε. 
          Ζ Ηεξά Δμέηαζε δίδαμε ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 
γιψζζα θαη λα παίδνπλ κε ηηο ιέμεηο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ θνβεξά εγθιήκαηα 
θαη ηαπηφρξνλα λα ελζπείξνπλ θφβν θαη ηξφκν ζηα ζχκαηά ηνπο. Ζ ιαηηληθή 
θξάζε judicium secularum (θνζκηθή δηθαηνζχλε) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 
ππνδειψζεη ηα πνηθίια ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά βαζαληζηήξηα θαη ε ηζπαληθή 
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θξάζε auto de fe (πξάμε πίζηεο) ζήκαηλε ην ηειεηνπξγηθφ θάςηκν ησλ αηξεηηθψλ 
ζηελ ππξά.  
          Έηζη θαη ζηε νβηεηηθή Έλσζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ε ιέμε 
ξεπζηνπνίεζε ζήκαηλε ηελ καδηθή εμφλησζε εθαηνκκπξίσλ αληηθξνλνχλησλ θαη 
ζηελ Γεξκαλία ηεο ίδηαο πεξίπνπ επνρήο ε θξάζε Σειηθή ιχζε (Die Endlösung) 
ήηαλ ζπλψλπκε κε ηελ εμνιφζξεπζε έμη εθαηνκκπξίσλ Δβξαίσλ θαη ηζηγγάλσλ 
ηεο Δπξψπεο}.  
          Ο Βξεηαλφο δεκνζηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο Σγμνηγ Όνβμοεθ (George 
Orwell, 1903-50), ζην ζπνπδαίν βηβιίν ηνπ Υίιηα ελληαθφζηα νγδφληα ηέζζεξα 
(1984), επηλφεζε ηελ Νέα Οκηιία (Newspeak) γηα λα πεξηγξάςεη κε λενινγηζκνχο 
ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επθεκηζηηθά απφ κηα απηαξρηθή εμνπζία θαη 
δηαζηξεβιψλνπλ ηειείσο ηηο έλλνηεο: «Ο Πφιεκνο είλαη Δηξήλε, Ζ Αγάπε είλαη 

Μίζνο, ε Άγλνηα είλαη Γχλακε». Ο ξγνπει - 
εκπλεπζκέλνο πξνθαλψο απφ ην ιεμηιφγην ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο – ρξεζηκνπνίεζε ηηο θξάζεηο Μεγάινο 
αδειθφο (Big Brother) γηα ηνλ – αλχπαξθην - εγέηε ηνπ 
νινθιεξσηηθνχ θξάηνπο ζε κηα δπζηνπηθή64 ρψξα, 
Έγθιεκα θέςεο (Thought Crime), θαη Αζηπλνκία 
θέςεο (Thought Police) γηα ηα πνιηηηθά εγθιήκαηα 
(αθφκα θαη απηά πνπ πεξλάλε απφ ην κπαιφ ηνπ πνιίηε) 
θαη ηελ αζηπλνκία πνπ ειέγρεη ηα πάληα, αθφκα θαη ηελ 
ζθέςε. 
 
  Ο Βρετανός συγγραφέας Σζορτζ Όργουελ 

 
          Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο έγξαςε θαη ην επίζεο 

δηάζεκν βηβιίν Ζ Φάξκα ησλ Εψσλ, ζην νπνίν επίζεο κε λενινγηζκνχο θαη 
επθεκηζκνχο πεξηγξάθεη κηα θνηλσλία δψσλ, πνπ ζπλεηξκηθά ζπκίδεη ηελ 
νβηεηηθή Έλσζε ηεο επνρήο ηνπ ηάιηλ. 
            Ζ Καζνιηθή Δθθιεζία ήηαλ ε πξψηε εμνπζία ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία 
πνπ ρξεζηκνπνίεζε κεζνδεπκέλα ηελ Αζηπλνκία θέςεο, απηή θπζηθά ήηαλ ε 
Ηενά Δλέηαζδ πνπ ηηκσξνχζε θαη ηα Δγθιήκαηα θέςεο. 
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  Οζ θέλεζξ Οπηνπία ηαζ Γπζηνπία είκαζ πνμσυκηα ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ζ πνχηδ (απυ ηα εθθδκζηά 

νπ+ηφπνο) πενζβνάθεζ ηδκ ζδακζηή ημζκυηδηα ή ημζκςκία. Υνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1516 απυ 

ημκ Άββθμ θζθυζμθμ, ζοββναθέα ηαζ πμθζηζηυ Τφκαο Μνξ  (Sir Thomas More) ςξ ηίηθμξ ημο αζαθίμο ημο 

Utopia ζημ μπμίμ πενζβνάθεζ έκα θακηαζηζηυ κδζί ζημκ Αηθακηζηυ Χηεακυ. Ο Μμν ακ ηαζ οπήνλε θίθμξ 

ηαζ ηαβηεθάνζμξ ημο ααζζθζά Δννίημο Ζ‟, απμηεθαθίζηδηε ηαηυπζκ εκημθήξ ημο, υηακ ανκήεδηε κα 

απμδεπεεί ηα εηηθδζζαζηζηά πνςηεία ημο ααζζθζά έκακηζ ημο πάπα. 

     Τπάνπεζ ηαζ ημ θζθμζμθζηυ ζοκχκοιμ ηδξ μοημπίαξ δ Δπηνπία (εο+ηυπμξ) 

     Γπζηνπία είκαζ ημ ηεθείςξ ακηίεεημ, (ζηδκ αββθζηή βθχζζα Dystopia ή Cacotopia ή Anti-utopia) 

ακαθένεηαζ ζε ιζα ημζκςκία απυθοηδξ δοζηοπίαξ, πςνίξ εθπίδα βζα ημ αφνζμ. Ζ θέλδ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ 

εηηυξ θμβμηεπκίαξ (θζθμζμθία, ημζκςκζμθμβία, πμθζηζηή) βζα κα πενζβνάρεζ έκα ανκδηζηυ ημζκςκζηυ ή 

πμθζηζηυ ζφζηδια. Ζ θέλδ αοηή πνμζδζμνίγεζ αηνζαχξ αοηυ πμο εέθεζ κα εηθνάζεζ μ νβμοεθ ζημ Υίιηα 

Δλληαθόζηα  Ογδόληα Σέζζεξα. 
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03.03. Οζ «δμηζιαζίεξ» ηαζ μζ πναηηζηέξ ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ 
  
             Αλαθέξακε παξαπάλσ ην εγρεηξίδην ηνπ Μπεξλάξ Γθπ κε δηεμνδηθέο 
νδεγίεο γηα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο. Φπζηθά δελ ήηαλ ην κφλν. ηα ηέιε ηνπ 14νπ 
αηψλα ν ηεξνεμεηαζηήο απφ ηελ Αξαγνλία Νζηυθαξ Έοιενζη (Nicholas Eymerich 
ή ζηα θαηαιαληθά Nicolau Aymerich) θαηέγξαςε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο νδεγίεο πξνο 
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ζην βηβιίν ηνπ Directorium Inquisitorum, πνπ ζεσξείηαη 
απφ ηα θαιχηεξα βνεζήκαηα γηα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο ηνπ 15νπ σο θαη 16νπ αηψλα. 
          Σν βηβιίν ηνπ Δπκέξηθ επεξέαζε έλα δηαβφεην ηεξνεμεηαζηή ηνλ Ηζπαλφ 
Θςιά Σμνημοειάδα (Tomás de Torquemada), ν νπνίνο έγξαςε ην εγρεηξίδην 
Οδεγίεο (Instructiones) γηα ηα κέιε ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. Τπάξρεη 
αθφκα θαη έλα αλψλπκν εγρεηξίδην κε ηίηιν Repertorium Inquisitorum, πνπ 

θπθινθφξεζε ζηελ Βαιέληζηα 
ηεο Ηζπαλίαο ην 1494. Δίλαη κηα 
αιθαβεηηθή ζχλνςε θαη 
επεμήγεζε φισλ ησλ ιέμεσλ 
πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο 
ηεξνεμεηαζηέο.  
 
Μπροστά στους ιεροεξεταστές 

 
          Σν 1234 ν Ηζπαλφο 
Γνκηληθαλφο κνλαρφο (άγηνο) 
Ρατιυκδμξ κηε Πέκζαθμνη 

(Raimundo de Peñafort), κεηά απφ εληνιή ηνπ πάπα Γξεγνξίνπ Θ‟, έγξαςε έλα 
βηβιίν ζην νπνίν ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη φινη νη θαλνληθνί λφκνη ηεο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο θαη ίζρπζε σο νδεγφο θαλνληθνχ δηθαίνπ σο ην 1917.  ην βηβιίν απηφ 
δίλνληαλ νξηζκνί γηα πνιιέο ιέμεηο θαζεκεξηλήο ρξήζεο απφ ηνπο θαζνιηθνχο  
ηεξσκέλνπο. ην ιήκκα αηξεηηθφο (Hereticum) νξίδεηαη: 

- Απηφο πνπ δηαζηξέθεη ηα κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο ή δηαπξάηηεη ην 
ακάξηεκα ηεο ζηκσλίαο65. 

- Απηφο πνπ δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ εληαία Δθθιεζία. 
- Κάζε αθνξηζκέλν πξφζσπν, ζεσξείηαη αηξεηηθφο 
- Απηφο πνπ ζθάιεη ζηελ εξκελεία ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ 
- Απηφο πνπ ηδξχεη κηα λέα ζέθηα ή αθνινπζεί κηα ήδε ππάξρνπζα 
- Απηφο πνπ αληηιακβάλεηαη ηα άξζξα ηεο Πίζηεο δηαθνξεηηθά απφ ηελ 

Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία 
- Απηφο πνπ ζθέθηεηαη επηδήκηα γηα ηα κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο.  

          Οη ζενιφγνη θαη νη λνκηθνί ηεο Δθθιεζίαο εξγάζηεθαλ ζθιεξά γηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, βάζεη ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα ελεξγνχλ νη 
ηεξνεμεηαζηέο. ηελ χλνδν ηεο Σαξαγφλα ηνπ 1242, πνπ ζπλεθιήζε απφ ηνλ 
αξρηεπίζθνπν Πέκηνμ κηε Αθιπαθάη (Pedro de Albalat) ζην νπνίν 
παξαβξέζεθε θαη ν Ραυκφλδνο ληε Πέληαθνξη, θαζνξίζηεθαλ πξνζεθηηθά νη 
νξηζκνί θαη νη έλλνηεο νξηζκέλσλ φξσλ-θιεηδηψλ θαη νη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
ππφπησλ: 

- Αηξεηηθνί είλαη εθείλνη πνπ επηκέλνπλ πεηζκαηηθφ ζην ιάζνο ηνπο 

                                                 
65

  Σηκσλία: δ πεζνμημκία ή πνμαβςβή ηθδνζηχκ ηαζ δ ιεηάδμζδ εηηθδζζαζηζηχκ ιοζηδνίςκ έκακηζ 

μζημκμιζηχκ ακηαθθαβιάηςκ 
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- Πηζηνί αηξεηηθνί είλαη εθείλνη πνπ δίλνπλ πίζηε ζηα ιάζε ησλ αηξεηηθψλ θαη 
ηαπηίδνληαη καδί ηνπο. 

- Όπνπηνη γηα αίξεζε είλαη απηνί πνπ παξίζηαληαη ζηα θεξχγκαηα ησλ 
αηξεηηθψλ θαη ζπκκεηέρνπλ, έζησ θαη ειάρηζηα, ζηηο ηειεηέο ηνπο. 

- Απιψο χπνπηνη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηα παξαπάλσ 
κηα κφλν θνξά. 

- Οη ζθφδξα χπνπηνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ θάλεη ηα παξαπάλσ αξθεηέο 
θνξέο. 

  
    Γκόγια: Η Ιερά   

Εξέταση 

 
- Οη βαξέσο χπνπηνη 

είλαη εθείλνη πνπ 
θάλνπλ ηα 
παξαπάλσ πνιχ 
ζπρλά. 

- Οη απνθξχπηνληεο 
είλαη απηνί πνπ μέξνπλ ηνπο αηξεηηθνχο θαη δελ ηνπο θαηαγγέιινπλ. 

- Οη πξνζηάηεο είλαη απηνί πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλαθάιπςε ησλ αηξεηηθψλ. 
- Οη απνδέθηεο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ δερζεί, δπν ηνπιάρηζηνλ θνξέο, 

αηξεηηθνχο ζην ζπίηη ηνπο. 
- Οη ππεξαζπηζηέο είλαη απηνί πνπ ελ γλψζεη ηνπο ππεξαζπίδνληαη ηνπο 

αηξεηηθνχο θαη εκπνδίδνπλ ηελ Δθθιεζία απφ ην μεξίδσκα ηεο αηξεηηθήο 
αθνιαζίαο. 

- Οη ζπκπαζνχληεο είλαη απηνί πνπ έρνπλ θάλεη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ 
ζε κεγαιχηεξν ή θαη  κηθξφηεξν βαζκφ. 

- Τπφηξνπνη είλαη απηνί πνπ επηζηξέθνπλ ζηα πξνεγνχκελα αηξεηηθά ηνπο 
ιάζε αλ θαη ηα έρνπλ ήδε 
απαξλεζεί εθνπζίσο 

θιπ, θιπ. 
 
 Ανάκριση υπόπτου 
 

          Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ 
ηεξνεμεηαζηψλ ήηαλ ε ζσηεξία ηεο 
ςπρήο ησλ αηξεηηθψλ θαη απηψλ πνπ 
βξίζθνληαλ θνληά ηνπο θαη ε 
πξνζηαζία ηεο ελφηεηαο ηεο 
Δθθιεζίαο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 
απηνχο δελ είραλ λνκηθέο γλψζεηο 

νχηε δηθαζηηθή εκπεηξία θαη γηα ην ιφγν απηφο είραλ ηελ βνήζεηα φισλ απηψλ ησλ 
εγρεηξηδίσλ αιιά θαη έκπεηξσλ λνκηθψλ. Γέρνληαλ θαηαγγειίεο νη νπνίεο ήηαλ 
βαζηζκέλεο φρη κφλν ζε πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ θαηαγγέιινληνο, αιιά πνιιέο 
θνξέο ζηεξηγκέλεο ζε απιέο θήκεο ή κφλν ζε ππνθεηκεληθέο απφςεηο.  
          Έπξεπε ππνρξεσηηθά νη κάξηπξεο (απηνί πνπ θαηήγγειιαλ ή 
επηβεβαίσλαλ ηηο καξηπξίεο θαη ηηο θήκεο} λα είλαη  ηνπιάρηζηνλ δπν γηα λα 
πξνρσξήζεη ε πεξαηηέξσ έξεπλα. Απηή θπζηθά δελ ήηαλ κηα απιή αλάθξηζε, 
αιιά μεθηλνχζε κε πεξίηερλεο ηερληθέο θαη εξσηήζεηο (ηηο ζπλαληήζακε 
παξαπάλσ ζηηο νδεγίεο ησλ Μπεξλάξ Γθπ θαη  Νηθφια Έπκεξηθ, νη νπνίνη είραλ 
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θαη πξνζσπηθή εκπεηξία σο ηεξνεμεηαζηέο) θαη έθηαλαλ σο ηνπο εθβηαζκνχο 
(νηθνγέλεηα, πεξηβάιινλ, πεξηνπζία) θαη ηηο ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο 
βαζάλνπο.  
          Αιιά θαη γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ βαζαληζηεξίσλ, σο κεζφδνπ απφζπαζεο 
νκνινγηψλ, ππήξρε θψδηθαο νδεγηψλ γηα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο. Καη επεηδή νη 
ηεξνεμεηαζηέο γλψξηδαλ φηη ζπρλά νη κάξηπξεο-θαηαγγέιινληεο ήηαλ ακθηβφινπ 
αμηνπηζηίαο, νη ζρεηηθέο νδεγίεο φξηδαλ, φπσο ήδε είπακε,  φηη αλ κε ηα 
βαζαληζηήξηα, ν θαηεγνξνχκελνο 
νκνινγνχζε ηα παξαπηψκαηά ηνπ, ηελ 
επνκέλε εκέξα έπξεπε λα επαλαιάβεη ηελ 
νκνινγία ηνπ ρσξίο ρξήζε βίαο, 
δηαθνξεηηθά ε ρζεζηλή νκνινγία 
θεξπζζφηαλ άθπξε. Έηζη ε Δθθιεζία 
ζεσξνχζε ηα ζσκαηηθά βαζαληζηήξηα 
απνθιεηζηηθά  σο έλα κέζνλ απφζπαζεο 
ηεο νκνινγίαο  ελνρήο, φηαλ θαλέλα άιιν 
κέζνλ δελ ήηαλ δηαζέζηκν.  
 
           ύλληψη ύποπτης αιρετικής 

 
          Ζ Ηεξά Δμέηαζε γξήγνξα αλέπηπμε 
κηα κεζνδνινγία ηξφκνπ θαη ειέγρνπ ησλ 
πάλησλ, πνπ ήηαλ ηφζν εληππσζηαθά 
απνηειεζκαηηθή, ψζηε αξγφηεξα 
αληέγξαςαλ ηηο κεζφδνπο ηεο ε GPU ε 
ηξνκεξή κπζηηθή αζηπλνκία ηνπ ηάιηλ, ηα SS θαη ε Γθεζηάπν ηνπ Υίηιεξ θαη 
πνιινί άιινη - παιηνί θαη ζχγρξνλνη - δηθηάηνξεο ή δηθηαηνξίζθνη. ε θάζε 
πεξηθέξεηα δηνξίδνληαλ δχν ηεξνεμεηαζηέο, νη νπνίνη είραλ ην δηθαίσκα λα 

επηζθέπηνληαη κε νιφθιεξε αθνινπζία απφ 
γξακκαηείο, ζπκβνιαηνγξάθν, γηαηξφ, ζπκβνχινπο, 
βνεζνχο, ππεξέηεο, αθφκα θαη έλνπινπο ζπλνδνχο, 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, φπνηα πφιε, ρσξηφ, 
παλεπηζηήκην ή αθφκα θαη κνλαζηήξη απηνί 
επέιεγαλ.  
 
 Υρ. Γκόγια: τη φυλακή 

 
          Δθεί, ε Ηεξά Δμέηαζε ζε κηα παλεγπξηθή 
ζχλαμε ζπγθέληξσλε ηνλ επίζθνπν ηεο 
πεξηθέξεηαο, ηνπο ηεξείο θαη  φινπο ηνπο πνιίηεο θαη 
κεηά απφ κηα ζχληνκε ιεηηνπξγία, θαινχζε φπνηνλ 
ήζειε λα νκνινγήζεη φηη είλαη αηξεηηθφο λα 
πξνζέιζεη. Γηλφηαλ ζπλήζσο κηα „πεξίνδνο 
ράξεηνο‟ ελφο κελφο ζηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο 
δερφηαλ νκνινγίεο αιιά θαη θαηαγγειίεο, απφ ηνπο 

«πξαγκαηηθνχο πηζηνχο». Βεβαίσο γίλνληαλ δεθηέο θάζε είδνπο καξηπξίεο, 
„θαξθψκαηα‟, ππνδείμεηο αθφκα θαη „ηζρπξέο ελδείμεηο‟ ή ππνςίεο. ην κεηαμχ νη 
ηεξνεμεηαζηέο θαη ν επίζθνπνο (αλ θαη δελ είρε ζεκαληηθή εμνπζία ζην ζέκα απηφ) 
εμέιεγαλ έλα ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα απφ 20-50 „θαινχο θαη έκπεηξνπο πνιίηεο‟ θαη 
φινη καδί ππνηίζεηαη φηη απνθαζίδαλε γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Λέσ ππνηίζεηαη 
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γηαηί νη ηεξνεμεηαζηέο ζπάληα ξσηνχζαλ ηνπο άιινπο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη 
αθφκα θαη αλ ξσηνχζαλ, ζπάληα δερφηαλ ηηο απφςεηο ηνπο. 
          Οη χπνπηνη, εθφζνλ νκνινγνχζαλ ηελ ελνρή ηνπο θαη δήισλαλ εηιηθξηλή 
κεηάλνηα, επαλέξρνληαλ ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο θαη θαηαδηθάδνληαλ ζε 
ειαθξηέο πνηλέο, φπσο επηηίκην ή λεζηεία. κσο ε απιή νκνινγία ή ε εηιηθξηλήο 
κεηάλνηα δελ ήηαλ αξθεηή θαη ζρεδφλ πάληνηε ν κεηαλνψλ ήηαλ ππνρξεσκέλνο 
λα θαηαγγείιεη θάπνηνλ φηη ηνλ κχεζε ζηελ αίξεζε ή άιινπο πνπ γλψξηδε φηη ήηαλ 
αηξεηηθνί66. Αθφκα ε Ηεξά Δμέηαζε ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα δείμεη επηείθεηα ζε 
θάπνηνλ παξαβάηε αθφκα θη αλ ήηαλ έλνρνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 
«θάξθσλε» θακηά δεθαξηά άιινπο, αθφκα θη αλ ήηαλ αζψνη. ηελ απειπηζία ηνπ 
απηφο  έδηλε ηα πξψηα νλφκαηα πνπ ηνπ εξρφηαλ ζην κπαιφ, ζπλήζσο γείηνλεο, 
θίινπο ή αθφκα θαη ζπγγελείο ηνπ. Με απηή ηε κέζνδν, νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη  
ηνπ ρσξηνχ ή ηεο πφιεο έραλαλ ηε ζπλεθηηθφηεηα, ηελ ζπληξνθηθφηεηα θαη ηνλ 
απζνξκεηηζκφ ηνπο θαη κεηακνξθψλνληαλ ζε θαηαζθφπνπο ή θαηαγγέιινληεο. 
          Αθφκα θαη νη πην επηεηθείο ηηκσξίεο φπσο ε κεηάλνηα, κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 
ζνβαξέο, εμεπηειηζηηθέο θαη επψδπλεο. Ο αηξεηηθφο πνπ νκνιφγεζε εθνπζίσο, 
ήηαλ ππνρξεσκέλνο, θάζε Κπξηαθή λα πεγαίλεη γπκλφο ζηελ εθθιεζία θξαηψληαο 

έλα ξαβδί. ε θάπνην ζεκείν 
ηεο ιεηηνπξγίαο, ν ηεξέαο 
δηέθνπηε γηα ιίγν θαη 
ρηππνχζε ηνλ ηηκσξεκέλν κε 
ην ξαβδί, κπξνζηά ζε φιν ην 
εθθιεζίαζκα. 
 
Διαπόμπευση αιρετικών  

 
Απηή ε ηηκσξία δελ 
ζηακαηνχζε εθεί. Σν πξψην 
άββαην θάζε κήλα ήηαλ 
ππνρξεσκέλνο λα 
επηζθέπηεηαη ηα ζπίηηα ζηα 
νπνία είρε ζπλαληήζεηο κε 

άιινπο αηξεηηθνχο – ζην παξειζφλ - θαη εθεί καζηηγσλφηαλ θαη πάιη. Απηφ δελ 
ζηακαηνχζε πνηέ, εθηφο αλ ν ηεξνεμεηαζηήο πεξλνχζε θαη πάιη απφ ηελ πφιε ή 
ην ρσξηφ, ζπκφηαλ ηνλ ηηκσξεκέλν θαη δηέηαδε λα ζηακαηήζεη πηα ε ηηκσξία.  
          Δθηφο ησλ άιισλ νη αηξεηηθνί πνπ νκνιφγεζαλ απζφξκεηα ηελ ελνρή ηνπο, 
είραλ ηελ ππνρξέσζε λα θνξάλ έλα θίηξηλν ζηαπξφ ζην ζηήζνο θαη ζηελ πιάηε. 
Απηφ ηνπο έθαλε λα θαίλνληαη  ζηηγκαηηζκέλνη ζηα κάηηα ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο, νη 
νπνίνη ζπάληα έθαλαλ δνπιεηέο καδί ηνπο ή ηνπο ριεχαδαλ θαη ηνπο απέθεπγαλ 
θαη θάπνηεο θνξέο αζθνχζαλ βία επάλσ ηνπο. 
 

                                                 
66

  Αηνζαχξ ηδκ ίδζα ηαηηζηή είπε αημθμοεήζεζ δ δζααυδηδ Δπζηνμπή Ακηζαιενζηακζηχκ Δκενβεζχκ ζηζξ 

Ζ.Π.Α. ηδκ δεηαεηία ημο 1950. Γεκ ήηακ ανηεηή δ μιμθμβία ή δ δήθςζδ ιεηακμίαξ, αθθά δ Δπζηνμπή 

εεςνμφζε απαναίηδηδ ηδκ ηαηάεεζδ μκμιάηςκ πμο ζοκενβάζηδηακ ή ήηακ πανυκηεξ ζε ηάπμζα 

ζοβηέκηνςζδ ή δζαδήθςζδ ανζζηενχκ. Ο δζάζδιμξ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ Άξζνπξ Μίιιεξ (Arthur 

Miller, 1905-2005) ηαηαδζηάζηδηε επεζδή ηαηδβμνήεδηε ςξ ζοιπαεχκ ηδκ Ανζζηενά ηαζ αηυια βζαηί 

ανκήεδηε κα «δχζεζ» μκυιαηα θίθςκ ηαζ ζοκαδέθθςκ ημο ανζζηενχκ. Μπήηε ζηδ θεβυιεκδ «Μαύξε 

ιίζηα»,  δ μπμία οπμπνέςκε ημοξ ενβμδυηεξ ηαζ επζπεζνδιαηίεξ κα ιδκ δίκμοκ δμοθεζά ζε ζοββναθείξ, 

ζηδκμεέηεξ, δεμπμζμφξ ηθπ. Ακηίεεηα μ ζπμοδαίμξ ζηδκμεέηδξ Ζιίαο Καδάλ (Elia Kazan, 1909-2003) 

ηαηέδςζε ημκ θίθμ  ηαζ ζοκενβάηδ ημο Μίθθεν ζ‟ αοηήκ ηδκ Δπζηνμπή.  
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          Άιινο ηξφπνο ηηκσξίαο ησλ κεηαλνεκέλσλ αηξεηηθψλ ήηαλ ε ππνρξέσζε 
λα πεγαίλνπλ πεδή ζηα δηάθνξα ηεξά πξνζθπλήκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζε φιεο ηηο 
ρψξεο ή ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Καζνιηθηζκνχ ηελ Ρψκε. Αθφκα ν ηηκσξεκέλνο 
κπνξνχζε λα δεηήζεη λα ππεξεηήζεη σο ζηαπξνθφξνο ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο γηα 
δχν ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα. Χο απφδεημε φηη ππεξέηεζε εθεί, ήηαλ απαξαίηεηε 
κηα επηζηνιή απφ ηνλ παηξηάξρε ηεο Ηεξνπζαιήκ ή ηνλ επίζθνπν ηεο Άθξαο. 
          πρλά ε ηηκσξία έπαηξλε ηε κνξθή πξνζηίκνπ ή ηεο δήκεπζεο ηεο 
πεξηνπζίαο. Ζ δήκεπζε πνιιέο θνξέο γηλφηαλ πξηλ απφ ηελ δίθε ηνπ χπνπηνπ 
θαη αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκά ηεο. Απηά ηα πξφζηηκα θαη νη δεκεχζεηο 
έγηλαλ πεγή ηξνκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ, γηαηί φρη ζπάληα, νη 
ηεξνεμεηαζηέο απνζπνχζαλ κεγάια πνζά πξνο φθειφο ηνπο. Αλαθέξεηαη σο 
παξάδεηγκα έλαο ηεξνεμεηαζηήο ζηελ Φισξεληία πνπ ζπγθέληξσζε ζε δηάζηεκα 
ηεζζάξσλ εηψλ ην ηεξάζηην πνζφ ησλ επηά ρηιηάδσλ θηνξηληψλ. Ζ δσξνδνθία θαη 
ε δηαθζνξά ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλεο πνπ έγηλαλ ζρεδφλ ζεζκφο ζηνπο θφιπνπο 
ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. ζε ζεκείν 
πνπ ην Βαηηθαλφ αλαγθάζηεθε λα απαγνξεχζεη 
ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ. κσο ε απαγφξεπζε 
δελ θξάηεζε πνιχ θαη ζχληνκα πάιη νη 
ηεξνεμεηαζηέο απέθηεζαλ ην δηθαίσκα λα 
επηβάιινπλ πξφζηηκα θαηά ηελ θξίζε ηνπο. 
 
   Υρ. Γκόγια: Διαπόμπευση αιρετικής 
γυναίκας  
 

          Αθφκα θαη νη λεθξνί δελ γιίησλαλ ηελ 
ππξά θαη ηελ δήκεπζε. Αλ θάπνηνο πνπ 
απνδείρζεθε αηξεηηθφο είρε πεζάλεη, γηλφηαλ 
εθηαθή ηεο ζνξνχ ή ησλ νζηψλ ηνπ ηα νπνία 
θαίγνληαλ δεκνζίσο. Αθνινπζνχζε ε δήκεπζε 
ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αλεμάξηεηα αλ απηή 
βξηζθφηαλ πηα ζηα ρέξηα ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ. 
          Οη παξαπάλσ ήηαλ νη ειαθξφηεξεο 
πνηλέο πνπ επηβάιινληαλ επηεηθψο ζ‟ εθείλνπο 
πνπ εθνχζηα νκνινγνχζαλ ηηο ακαξηίεο ηνπο θαη θπζηθά έδηλαλ πιεξνθνξίεο γηα 
άιινπο. Ζ ηάμε θαη ε νξγάλσζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ήηαλ εθπιεθηηθή. ιεο νη 
πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαλ ιεπηνκεξψο, ηαμηλνκνχληαλ θαη ζχληνκα ππήξρε 
(ζήκεξα ζηελ επνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζα ην ιέγακε «βάζε 
δεδνκέλσλ») έλα πιήξεο αξρείν κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο θαηαγγειίεο θαη ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο ηνπ θάζε πνιίηε ή ρσξηθνχ ζηελ πεξηθέξεηα πνπ είρε 
εμνπζία ην θιηκάθην ηεο  Ηεξάο Δμέηαζεο. Δίραλ δειαδή θηηάμεη πιήξεηο θαθέινπο 
(ηη καο ζπκίδεη, ηη καο ζπκίδεη;) γηα φινπο. Κη έηζη αηθληδίαδαλ ηνλ αλαθξηλφκελν 
φηαλ ηνπ ζχκηδαλ ιφγηα πνπ είρε πεη ή παξαπηψκαηα ή λεαληθά ακαξηήκαηα πνπ 
είρε δηαπξάμεη πξηλ απφ δεθαπέληε, είθνζη ή θαη παξαπάλσ ρξφληα. 
          ηελ πφιε πνπ έθηαλε ε Ηεξά Δμέηαζε, εγθαζηζηνχζε ην αξρεγείν ηεο ζε 
θάπνην θηίξην θαη εθεί δερφηαλ ηηο νκνινγίεο θαη ηηο θαηαγγειίεο. Απηέο δελ 
αθνξνχζαλ κφλν ζηνπο αηξεηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ζηνπο ππφηξνπνπο 
- απηνχο πνπ είραλ δειψζεη κεηάλνηα αιιά ζπλέρηδαλ ηελ αηξεηηθή ηνπο πξαθηηθή 
- ζηνπο ζπκπαζνχληεο, ζ‟ εθείλνπο πνπ ηνπο πξνζηάηεπαλ ή ηνπο έθξπβαλ, ηνπο 
αιιφζξεζθνπο θαη άιινπο. Σν ζχζηεκα ησλ θαηαγγειηψλ πξφζθεξε κεγάιεο 
επθαηξίεο μεθαζαξίζκαηνο παιηψλ ινγαξηαζκψλ. Κάπνηνο πνπ είρε δηαθνξέο κε 
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ηνλ γείηνλά ηνπ δελ δίζηαδε λα ηνλ θαξθψζεη γηα λα πάξεη εθδίθεζε. Καη απφ ηε 
ζηηγκή πνπ εθείλνο πηαλφηαλ ζην δφθαλν ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο δελ γιίησλε 
θαζφινπ εχθνια. Υξεηαδφηαλ αθφκα έλαο κάξηπξαο – θη απηφο βξηζθφηαλ εχθνια, 
αθφκα θαη κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα – θαη ν θνπθαξάο θαηαγγειιφκελνο έπαηξλε 
επίζεκε θιήζε λα παξνπζηαζηεί κπξνζηά ζην δηθαζηήξην. Ζ θιήζε πνιιέο 
θνξέο αλέθεξε ην αδίθεκα γηα ην νπνίν ηνλ θαηεγνξνχζαλ, αιιά πνηέ δελ 
αλαθέξνληαλ ηα νλφκαηα ησλ καξηχξσλ ή εθείλσλ πνπ είραλ θάλεη ηελ 
θαηαγγειία. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο επηρεηξνχζε λα δηαθχγεη, θεξπζζφηαλ 
αθνξηζκέλνο θαη απφβιεηνο θαη απαγνξεπφηαλ απζηεξά λα ηνπ ρνξεγεζεί 
θαηαθχγην, άζπιν ή ηξνθή. 
 
  Υρ. Γκόγια: Τιμωρία της ελεύθερης 
σκέψης 
   
          χκθσλα κε ηνλ πάπα Ηλλνθέληην Γ‟, νη 
αηξεηηθνί δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν απφ «πξνδφηεο 
ηνπ Θενχ» θαη θαηά ηνλ Ηλλνθέληην Γ‟ «θιέθηεο 
θαη δνινθφλνη ςπρψλ». Κη αθνχ ν πφιεκνο 
θαηά ηεο αίξεζεο ήηαλ θαηαλνεηφο σο ε πάιε 
κεηαμχ Καινχ θαη Καθνχ, κεηαμχ Θενχ θαη 
αηαλά, ηφηε απηφο ν ζθνπφο δηθαίσλε φια ηα 
κέζα θαη θαλέλα κέζνλ δελ έπξεπε λα 
απνθιεηζηεί, νχηε θπζηθά ηα βαζαληζηήξηα. Ο 
επίζθνπνο ηνπ Βεξληέλ έγξαςε ζε έλα 
θπιιάδηφ ηνπ: «Όηαλ ε χπαξμε ηεο Δθθιεζίαο απεηιείηαη, νη εζηθέο πξνζηαγέο δελ 

πξέπεη λα είλαη εκπφδην γηα ηελ 
ππεξάζπηζή ηεο. Ζ ρξήζε θάζε κέζνπ 
είλαη θαζαγηαζκέλε, αθφκα θαη ε 
πνλεξηά, ε βία, ε παλνπξγία ε 
ζηκσλία, ε θπιάθηζε θαη ν ζάλαηνο». 
 
  Η ανάκριση αρχίζει 
 

          ηαλ ινηπφλ ν θαηεγνξνχκελνο 
εκθαληδφηαλ κεηά ηελ θιήζε κπξνζηά 
ζηελ Ηεξά Δμέηαζε, νη δηθαζηέο ηνπ 
δηάβαδαλ επηζήκσο ην θαηεγνξεηήξην 
θαη αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

κπνξνχζε λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη λα θπιαθηζηεί. Απφ θεη θαη 
πέξα ν ηεξνεμεηαζηήο ρξεζηκνπνηνχζε θάζε επηρείξεκα αθφκα θαη πεξίηερλν 
ηέρλαζκα γηα λα θαηνξζψζεη λα απνζπάζεη απφ ηνλ θξαηνχκελν κηα νκνινγία. 
Οη ηξφπνη πίεζεο δηέθεξαλ, αιιά νη ηεξνεμεηαζηέο δελ βηάδνληαλ, ήμεξαλ θαιά φηη 
ε παξαηεηακέλε θπιάθηζε, νη ζηεξήζεηο θαη θπζηθά ν θφβνο ησλ βαζαληζηεξίσλ, 
αξθνχζαλ γηα λ‟ αιιάμεη γλψκε ν θξαηνχκελνο θαη λα νκνινγήζεη. Πνιιέο θνξέο 
άθελαλ ηνλ χπνπην λα πεηλάζεη ή ηνλ άθελαλ πνιχ θαηξφ αιπζνδεκέλν ζηε 
θπιαθή, ρσξίο λα ηνπ επηηξέπνληαη επηζθέςεηο, ζπρλά φκσο ηνλ θαιφπηαλαλ κε 
ππνζρέζεηο θαη δηάθνξα ηεξηίπηα θαη αθφκα πην ζπρλά ηνλ βαζάληδαλ. 
          χκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα ηφηε λνκνζεζία νη ηππφηεο, νη ζηξαηησηηθνί 
θαη νη επγελείο απνιάκβαλαλ αζπιία θαη δελ πεξλνχζαλ απφ βαζαληζηήξηα. 
κσο ε Ηεξά Δμέηαζε θέξζεθε δεκνθξαηηθά ζην ζέκα απηφ θαη δελ εμαηξνχζε 
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θαλέλα απφ ηηο αλαθξίζεηο, θπιαθίζεηο θαη βαζαληζηήξηα, δελ μερψξηζε ειηθία, 
θχιν ή θνηλσληθή ζέζε. Οη ηεξνεμεηαζηέο, σο ηεξσκέλνη δελ ζπκκεηείραλ 
πξνζσπηθά ζηα βαζαληζηήξηα, απηά ηα πξαγκαηνπνηνχζαλ θξαηηθνί ππάιιεινη. 
Οη κνλαρνί παξαθνινπζνχζαλ απιψο, θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο θαη θαηέγξαθαλ 
φ,ηη ν αλαθξηλφκελνο έιεγε, έζησ θαη παξαιεξψληαο απφ ηνπο πφλνπο. 
          Δίδακε ζε πξνεγνχκελεο ζειίδεο φηη, ην 1252 κηα Βνχια ηνπ πάπα 
Ηλλνθέληηνπ Γ‟ εμνπζηνδνηνχζε επίζεκα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο λα ζπκκεηέρνπλ νη 
ίδηνη ζηα βαζαληζηήξηα κε ηνλ φξν λα κελ ππάξμνπλ ζπαζκέλα κέιε ή ζάλαηνο 
ηνπ αλαθξηλφκελνπ χπνπηνπ γηα αίξεζε. Αιιά θη απηφο ν πεξηνξηζκφο 
μεπεξάζηεθε γξήγνξα θαη ηα 
κέιε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο 
κπνξνχζαλ λα δξνπλ 
αλεμέιεγθηα.  
 
      Οι βασανιστές και το θύμα 
μπροστά στην Ιερά Εξέταση 

 
           Έηζη επηβιήζεθε έλα 
θαζεζηψο ηξφκνπ θαη ηα 
βαζαληζηήξηα έγηλαλ ζεζκφο ζηε 
Γχζε γηα αξθεηνχο αηψλεο. Σα 
καξηχξηα, ζηα νπνία  ππέβαιιε 
ζε εηδηθέο αίζνπζεο ην δηθαζηήξην ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ηνλ χπνπην, είραλ ηέηνην 
εχξνο θαη ηφζε πνηθηιία, πνπ μεπεξλνχζαλ θαη ηελ πην δηεζηξακκέλε  θαληαζία. 
Σξνραιίεο πνπ χςσλαλ ην ζχκα δεκέλν πηζζάγθσλα, ν „ηξνρφο‟ πνπ πάλσ ηνπ 
μάπισλαλ ην ζχκα θαη ηέλησλαλ ηα κέιε ηνπ σο ηελ εμάξζξσζε, ε „ζξάθα‟ φηαλ 
ηνπνζεηνχζαλ αλακκέλα θάξβνπλα ζην αιεηκκέλν κε ιίπνο ζψκα ηνπ 
θαηεγνξνχκελνπ, ην „ρσλί‟ κε ην νπνίν έρπλαλ λεξφ ζην ζηφκα ηνπ 
αλαθξηλφκελνπ, αθνχ ηνπ είραλ θιείζεη ηε κχηε θαη άιια πνιιά αλαηξηρηαζηηθά.              
          ηηο επφκελεο ζειίδεο ζα δνχκε, φζν πην ςπρξά γίλεηαη, ηηο κεζφδνπο θαη 
ηα φξγαλα βαζαληζκνχ θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο θαη ηα φξγαλα εθηέιεζεο ησλ 
αηξεηηθψλ, κάγσλ θαη καγηζζψλ θαη θάζε αληηπάινπ, θάζε πξαγκαηηθνχ ή 
θαληαζηηθνχ ερζξνχ ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο αιιά θαη ησλ θνζκηθψλ 
αξρφλησλ. Απηφ ζα γίλεη φρη απφ θακηά ζαδνκαδνρηζηηθή δηάζεζε, αιιά γηα λα 
θαλεί φηη ε ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία θαη γεληθά ην κίζνο θάπνησλ αλζξψπσλ – 
πνπ ζεσξνχλ φηη θαηέρνπλ ηελ πεκπηνπζία ηεο απφιπηεο αιήζεηαο – κπνξεί λα 
θηάζεη ζε ζεκεία πνπ μεπεξλνχλ ηελ θαληαζία θαη ηνπ πην πξνηθηζκέλνπ 
παξακπζά. 
          Ζ αλζξψπηλε εθεπξεηηθφηεηα δελ έρεη φξηα! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 127 

 
03.03.01. Οζ ιέεμδμζ ηαζ ηα υνβακα ααζακζζιμφ 
 
          Καλνληθά ζ΄ απηήλ θαη ηελ επφκελε παξάγξαθν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί  ην 

ζήκα   δειαδή «αοζηδνχξ αηαηάθθδθμ» φρη κφλν γηα αλήιηθνπο αιιά θαη 
γηα φζνπο δελ αληέρνπλ λα δνπλ – ζσζηφηεξν λα δηαβάζνπλ -  κέρξη πνηνπ 
ζεκείνπ δηαζηξνθήο κπνξεί λα θηάζεη ην αλζξψπηλν κπαιφ, πξνθεηκέλνπ λα 
πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Έρνπκε κάζεη απφ ηελ Ηζηνξία - αιιά θαη 
απφ ηελ θαζεκεξηλή καο πξαθηηθή – φηη φπνηνο 
θαηέρεη εμνπζία (απφ ηνλ ρσξνθχιαθα ηνπ ρσξηνχ 
σο ηνλ ζπληαγκαηάξρε πνπ κε ηα φπια θαηαιχεη ηε 
λνκηκφηεηα), γίλεηαη δπλάζηεο γηα ηνπο απινχο 
αλζξψπνπο. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ε εμνπζία 
απηή είλαη αλεμέιεγθηε, φπσο ήηαλ θαηά ηνλ 
Μεζαίσλα ε εμνπζία ηνπ πάπα, ησλ ηεξνεμεηαζηψλ 
θαη ησλ απφιπησλ κνλαξρψλ. 
 
   ύλληψη και φίμωση ύποπτης αιρετικής 

 
          Πξάγκαηη νη επφκελεο δπν παξάγξαθνη είλαη 
βνπηεγκέλεο ζηνλ πφλν, ζηελ σκφηεηα, ζηελ πίζηε, 
ζηε ζθιεξφηεηα, ζηελ αληνρή, ζηε κηζαιινδνμία, 
ζηελ εκκνλή ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ζην κίζνο, 
ζηνλ θαλαηηζκφ, ζηελ πξνδνζία, ζην πείζκα, ζην ςέκκα, ζηελ ηθεζία, ζηελ 
ππνθξηζία, ζηελ ηζρπξνγλσκνζχλε, ζηα δάθξπα θαη θπξίσο ζην αίκα.  
          Καλείο δελ κπνξεί λα μέξεη πφζνη αζψνη άληξεο, γπλαίθεο αθφκα θαη παηδηά 
έραζαλ ηε δσή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ αηψλσλ πνπ ε Ηεξά Δμέηαζε 
ήηαλ ζε ζπλερή δξάζε. Έρνπλ θαηά θαηξνχο γξαθηεί αξηζκνί πνπ κεηξάλε 
δεθάδεο ρηιηάδεο σο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ίζσο θαη πεξηζζφηεξα ζχκαηα. Βέβαηα 
νη αξηζκνί αλαθέξνληαη ζε αλζξψπηλεο ςπρέο, αιιά ζεκαζία δελ έρεη πιένλ 

πφζνη πέζαλαλ άδηθα, αιιά ε βαζχηεξε 
κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
 
  Υωτογραφία από τις περίφημες 
«δίκες της Μόσχας» 1936-38. Όλοι 

σχεδόν οι κατηγορούμενοι 
ομολόγησαν την ενοχή τους για 
προδοσία κατά του κράτους του 
κόμματος και του τάλιν και φυσικά 
εκτελέστηκαν.  

 
            Οκνινγνπκέλσο ην θαηλφκελν 

απηφ ήηαλ πξντφλ ηνπ Μεζαίσλα, αιιά δπζηπρψο ελψ αθνινχζεζαλ ε 
Αλαγέλλεζε, ε Ακεξηθαληθή θαη ε Γαιιηθή επαλάζηαζε, ε βηνκεραληθή 
επαλάζηαζε, ε επηθξάηεζε ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ησλ θηιειεχζεξσλ 
ηδεψλ, ην θαηλφκελν απηφ επαλαιήθζεθε ζπρλά θαη ζηνλ 20φ αηψλα. Σελ 
δεθαεηία ηνπ 1930 ζηελ νβηεηηθή Έλσζε, νη δηψμεηο ησλ αληηθξνλνχλησλ ζην 
θφκκα θαη ηνλ εγέηε ηνπ Ησζήθ ηάιηλ, αθνινχζεζαλ ηνλ ίδην δξφκν κε απηφλ ηεο 
Ηεξάο Δμέηαζεο: Απζαίξεηεο ζπιιήςεηο αθφκα θαη γηα ππνςίεο ή αλεχζπλεο 
θαηαγγειίεο, ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά βαζαληζηήξηα θαηά ηηο αλαθξίζεηο θαη 
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απφζπαζε «απζφξκεησλ νκνινγηψλ» ζηηο ζηεκέλεο δίθεο, εμνξίεο θαη ελ ςπρξψ 
εθηειέζεηο, δηψμεηο ζπγγελψλ θαη θίισλ κε επαθφινπζν πνιιά εθαηνκκχξηα 
ζχκαηα, πνιιά δε απφ απηά, ππήξμαλ επηθαλή ζηειέρε θαη κέιε ηνπ 
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 
          Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία θαη αξγφηεξα ζηελ 
θαηερφκελε Δπξψπε, νη εθθαζαξίζεηο Δβξαίσλ, ηζηγγάλσλ, δεκνθξαηηθψλ, 
ιάβσλ, καζφλσλ, αξηζηεξψλ, νκνθπιφθηισλ, 
δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ θαη θπζηθά θάζε είδνπο 
αληηθξνλνχλησλ, δεκηνχξγεζε δεθάδεο ζηξαηφπεδα 
καδηθήο εμφλησζεο – κε ηνπο γλσζηνχο ζαιάκνπο 
αεξίσλ - θαη επίζεο εθαηφκβεο ζπκάησλ. 
 
Βασανισμός κρατουμένου στο ναζιστικό 
στρατόπεδο εξόντωσης του Νταχάου. αν να μην 
πέρασε μια μέρα από τον Μεσαίωνα. 

 
          Αθφκα θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πνπ νη 
πνιίηεο ηνπο ήηαλ πεξήθαλνη γηα ην δεκνθξαηηθφ 
πνιίηεπκα ηεο ρψξαο ηνπο θαη ζηελ ηζρχ ησλ ζεζκψλ 
ηεο, ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, φηαλ ν Φπρξφο Πφιεκνο 
θνξπθσλφηαλ, μέζπαζε κηα πξσηνθαλήο αληηθνκνπληζηηθή πζηεξία, ηελ νπνία 
εμαπέιπζε ε δηαβφεηε Δπηηξνπή Αληηακεξηθαληθψλ Δλεξγεηψλ, ε ιεγφκελε 
Μαθαξζηθή Ηεξά Δμέηαζε. Δίλαη ζρεηηθά πξφζθαηα ηα γεγνλφηα θαη νη ίδηνη νη 
Ακεξηθαλνί γηα λα δείμνπλ φηη δελ μερλάλε νχηε θαη θνβνχληαη, ηα παξνπζίαζαλ 
κε ζάξξνο ζηα βηβιία ηνπο, ζηα ζεαηξηθά ηνπο έξγα, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, αθφκα 
θαη ζηα ηξαγνχδηα ηνπο,  θάλνληαο έηζη ζε φιν ηνλ θφζκν γλσζηφ ην δνθεξφ 

θιίκα πνπ επηθξάηεζε θαηά ηελ – έζησ 
ζχληνκε – απηή πεξίνδν ηεο ηζρχνο ησλ 
«θπλεγψλ καγηζζψλ» ηεο ρψξαο.  
   
 Ιρακινός κρατούμενος στις φυλακές του 
Αμπού Γκράιμπ βασανίζεται από 
Αμερικανίδα στρατιωτικό, που τον έχει 
δεμένο με λουρί σκύλου. 
 

          Καη δπζηπρψο δελ είλαη κφλν απηά ηα 
παξαδείγκαηα πνπ αλέθεξα θαη αλαθέξνληαη 
ζε ηξεηο κεγάιεο ρψξεο. Γηψμεηο, 
απάλζξσπνη βαζαληζκνί, δίθεο, θπιαθίζεηο 

αληηθξνλνχλησλ θαη εθηειέζεηο είρακε ζηηο αθξηθαληθέο απνηθίεο απφ ηνπο 
«πνιηηηζκέλνπο»  Δπξσπαίνπο. Αθφκα ζην Ηξάθ, ζηε Υηιή, ηελ Αξγεληηλή, ηελ 
Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ηελ ανπδηθή Αξαβία, ηε Ννηηναθξηθαληθή Έλσζε, ην Ηξάλ 
ηνπ άρε θαη ησλ κνπιάδσλ θαη αιινχ. Δίλαη πνιχ λσπέο αθφκα νη εληππψζεηο 
απφ ηελ θαθνκεηαρείξηζε, ηνπο βηαζκνχο θαη ηνπο απάλζξσπνπο ςπρνινγηθνχο, 
ζσκαηηθνχο θαη ζεμνπαιηθνχο βαζαληζκνχο θξαηνπκέλσλ Ηξαθηλψλ ζηηο θπιαθέο 
ηνπ Ακπνχ Γθξάηκπ ηεο Βαγδάηεο, απφ Ακεξηθαλνχο (θαη Ακεξηθαλίδεο!) 
ζηξαηησηηθνχο, πνπ έγηλαλ πεξηζζφηεξν «γηα ηελ πιάθα ηνπο» θαη γηα λα δείμνπλ 
ζηνπο έληξνκνπο Άξαβεο θπιαθηζκέλνπο πνηνο έρεη ην πάλσ ρέξη. 
          Αιιά αο μαλαγπξίζνπκε ζηνλ Μεζαίσλα θαη ζηελ επνρή ηνπ δφθνπ θαη ηεο 
θπξηαξρίαο ηνπ ηξφκνπ ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο.  
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          Ο θξαηνχκελνο κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ δνχζε απνκνλσκέλνο θαη θαηά 
θαλφλα ζηδεξνδέζκηνο, ζε έλα θειί θαη θαλείο εθηφο απφ ηνπο ηεξνεμεηαζηέο δελ 
κπνξνχζε λα ηνλ επηζθεθζεί. Έπξεπε λα θέξεη ζηξψκα θαη θξεβάηη απφ ην ζπίηη 
θαη επηβαξπλφηαλ κε φια ηα έμνδα θπιάθηζεο θαη δηαηξνθήο. πλήζσο – 
πξνιεπηηθά – ε Ηεξά Δμέηαζε έθαλε θαηάζρεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ γηα λα 
απνθεπρζεί ε ξεπζηνπνίεζή ηεο θαη  λα κπνξεί αξγφηεξα λα δεκεπζεί.   
          Ζ ππνθξηηηθή ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο γηα ηελ απνθπγή αηκαηνρπζίαο θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ ενςηήιαημξ δειαδή ησλ αλαθξίζεσλ κε ζσκαηηθή βάζαλν, 
ππνρξέσζε ηνπο εθεπξεηηθνχο βαζαληζηέο λα θάλνπλ ρξήζε ρξήζε νξγάλσλ 
πνπ ηξαπκάηηδαλ ην ζψκα, ρσξίο λα ρπζεί αίκα, φπσο ηξνρνί, βίδεο, ζράξεο, 
ζρνηληά θαη άιια φξγαλα. Αθφκα θαη φηαλ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην 
ακβιχ φξγαλν, π.ρ. κηα ηαλάιηα, απηή 
πξψηα έκπαηλε ζηε θσηηά θαη φηαλ 
πχξσλε, νη βαζαληζηέο ηελ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην ζψκα ηνπ 
ζχκαηνο. Σν θαπηφ θφθθηλν κέηαιιν 
θαπηεξίαδε ακέζσο ηελ πιεγή πνπ 
άλνηγε θαη ην αίκα δελ έηξερε! 
 
Βασανισμοί ύποπτου αιρετικού 
ενώπιον των ιεροεξεταστών 
 

          Αλ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ Βαηηθαλνχ ν χπνπηνο έπξεπε λα 
βαζαληζηεί κφλν κηα θνξά θαη κφλν γηα κηζή ψξα, νη ηεξνεμεηαζηέο γξήγνξα 
μεπέξαζαλ απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ, κε ηε ζεσξία φηη γηα θάζε θαηεγνξία, έπξεπε 
λα αθνινπζήζεη ρσξηζηή αλάθξηζε, δειαδή θαη ρσξηζηφο βαζαληζκφο. Έρνπλ 
θαηαγξαθεί πνιπάξηζκεο πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ βαζαλίζηεθαλ γηα πνιιέο 
κέξεο ζπλέρεηα. Οπζηαζηηθά ν βαζαληζκφο ζπλερηδφηαλ θαζεκεξηλά θαη  

ζηακαηνχζε κφλν φηαλ ν χπνπηνο 
«νκνινγνχζε», πξάγκα πνπ ζρεδφλ 
αλαπφθεπθηα ζπλέβαηλε. Φπζηθά ε νκνινγία 
ζπλνδεπφηαλ θαη απφ ηελ θαηάδνζε ζπληξφθσλ 
θαη ζπλεξγαηψλ – πξαγκαηηθψλ ή θαληαζηηθψλ 
– αηξεηηθψλ. 
 
Μετά τη σύλληψη, η προσαγωγή της 
ύποπτης στο δικαστήριο της Ιεράς Εξέτασης 
 

          Ακέζσο κεηά, ε νκνινγία 
θαζαξνγξαθφηαλ θαη ηελ δηάβαδαλ ζηνλ 
θαηεγνξνχκελν κε ην εξψηεκα αλ απηή ήηαλ 
αιεζήο θαη αλ δφζεθε «ειεχζεξα θαη 

απζφξκεηα», ρσξίο άζθεζε βίαο ή εθθνβηζκνχ. Μεηά ηε ζεηηθή απάληεζή ηνπ, 
αθνινπζνχζε ε δίθε θαη ε επηκέηξεζε ηεο πνηλήο. ηελ δίθε δελ παξνπζηαδφηαλ 
θαλείο κάξηπξαο γηα λα θαηαζέζεη θαηά ηνπ θαηεγνξνχκελν θη απηφ γηλφηαλ γηα λα 
«πξνζηαηεπζεί» ν πιεξνθνξηνδφηεο, ν νπνίνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ θη 
απηφο θξαηνχκελνο θαη θαηέδσζε θάπνηνλ γηα λα γιηηψζεη απφ ηα βαζαληζηήξηα.     
Οη πνηλέο ήηαλ πνηθίιεο, απφ απιή επίπιεμε σο ηελ δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο 
ηνπ, απφ πνιπεηείο θπιαθίζεηο σο πξνζθχλεκα ζε ηεξνχο ηφπνπο θαη απφ 
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κεηάλνηεο θαη δεκφζηεο ηαπεηλψζεηο σο ηελ θαηαδίθε ζε ζάλαην. Ζ παξαηεηακέλε 
θπιάθηζε θαη απνκφλσζε ζε έλα ζθνηεηλφ θειί γηα κέξεο θαη κήλεο, κε κνλαδηθή 
ηξνθή ιίγν ςσκί θαη λεξφ, ήηαλ έλα αθφκα ςπρνινγηθφ θαη ζσκαηηθφ καξηχξην. 
πάληα επέηξεπαλ ζε ζπγγελή ηνπ θξαηνχκελνπ (ζχδπγν, γνληφ, γην ή θφξε) λα 
ηνλ επηζθεθζεί κφλν θαη κφλν γηα λα πηεζηεί ςπρνινγηθά ν θξαηνχκελνο. Δπίζεο 
δερφηαλ ζπρλά επηζθέςεηο ηεξέα, ν νπνίνο ηνλ θαιφπηαλε θαη ηνλ παξφηξπλε λα 
νκνινγήζεη γηα λα γιηηψζεη θαη ηελ θπιαθή αιιά θαη γηα λα δψζεη ηελ ςπρή ηνπ.     
          Οη ηεξνεμεηαζηέο θξφληηδαλ λα επηβάιινπλ ηελ ζαλαηηθή πνηλή ζε ζρεηηθά 
ιίγεο πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο παξά ηα 
βαζαληζηήξηα θαη ηηο ςπρνινγηθέο πηέζεηο πνπ ηνπ επέβαιιαλ δελ νκνινγνχζε. Ή 
αθφκα θη φηαλ νκνινγνχζε δελ δερφηαλ λα δεηήζεη έκπξαθηε κεηάλνηα θαη 
ζπγλψκε θαη δελ θαηέδηδε νλφκαηα ζπλεξγαηψλ ηνπ ζηελ ακαξηία ή ηελ αίξεζε. 
Αθφκα ηηκσξνχζαλ κε ηελ εζράηε ησλ πνηλψλ ηνπο ακεηαλφεηνπο αηξεηηθνχο θαη 
ηνπο αιιφδνμνπο (Δβξαίνπο, Μνπζνπικάλνπο) 
πνπ είραλ βαθηηζηεί ρξηζηηαλνί θαη μαλαγχξηζαλ 
ζηελ πίζηε ησλ παηέξσλ ηνπο.   
 
    Μοναχός εξομολογεί σιδηροδέσμια 
κρατούμενη στο κελί της 

 
          Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ δελ απαγγειιφηαλ, 
αιιά ν ηεξνεμεηαζηήο έιεγε ζηνλ θαηαδηθαζκέλν 
γηα αίξεζε ή άιιν ζξεζθεπηηθφ ακάξηεκα: «ε 
απνθιείνκε απφ ην πνίκλην ηεο Δθθιεζίαο θαη ζε 
παξαδίλνκε ζηνλ θνζκηθφ δηθαζηήξην, ην νπνίν 
παξαθαινχκε ζεξκφηαηα λα δείμεη επηείθεηα θαη λα 
απνθχγεη ηελ αηκαηνρπζία». κσο, ήηαλ ζε φινπο γλσζηφ θαη βέβαην  φηη  ε 
απφθαζε ηνπ θνζκηθνχ δηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ήηαλ πάληα ή 
ίδηα γηα ηνλ απνδεδεηγκέλα αηξεηηθφ, ε ζαλάησζε ζηελ ππξά. Οη ηεξσκέλνη δελ 

ζπκκεηείραλ πνηέ ζε εθηειέζεηο, γηαηί ε ζαλάησζε 
ελφο αλζξψπνπ ήηαλ θπζηθά αληηρξηζηηαληθή πξάμε,  
φκσο ήηαλ παξφληεο θαη επέβιεπαλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο. 
 
 Ανάκριση νεαρής γυναίκας 
 

          Δθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ ζθιεξψλ 
ηεξνεμεηαζηψλ, γηα ηνπο ππνινίπνπο ε νκνινγία θαη 
έκπξαθηε κεηάλνηα ήηαλ αξθεηή γηα λα δείμεη ε 
Δθθιεζία έιενο θαη κεγαινζχλε. ην θάησ-θάησ – 
φπσο παξαηήξεζε θάπνηνο ηζηνξηθφο - έλαο 
κεηαλνεκέλνο αηξεηηθφο πνπ θαηαδίδεη ηνπο θίινπο 

ηνπ είλαη ρξεζηκφηεξνο απφ έλα θαςαιηζκέλν πηψκα. 
          Απηή θαζ‟ εαπηήλ ε ζαλάησζε ζηελ ππξά ήηαλ έλα θνβεξή καξηχξην θαη 
απιψο έδηλε έλα ηέινο ζηα πνιιαπιά βαζαληζηήξηα πνπ είρε ππνζηεί ν άκνηξνο 
θαηάδηθνο. Οη κέζνδνη βαζαληζκνχ ήηαλ ηφζεο πνιιέο θαη είραλ ηφζεο πνηθηιίεο 
θαη παξαιιαγέο πνπ δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη ηζηνξηθφο πνπ λα ηηο έρεη θαηαγξάςεη 
φιεο. Ακέζσο κεηά ζα επηρεηξήζσ λα θαηαγξάςσ ηηο κεζφδνπο θαη λα 
πεξηγξάςσ λα φξγαλα βαζαληζκνχ, φζν κπνξψ πην παξαζηαηηθά αιιά θαη 
ζχληνκα, ρσξίο - επαλαιακβάλσ - ε πξφζεζή κνπ  λα είλαη λα πξνθαιέζσ 
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εθηάιηεο θαη απνηξνπηαζκφ, παξά κφλν λα θαηαδείμσ σο πνχ κπνξεί λα θηάζεη 
ν θαλαηηζκφο,  ε κηζαιινδνμία θαη ε ρξήζε ηεο αλεμέιεγθηεο εμνπζίαο. Οη 
πεξηγξαθέο μεπεξλνχλ θάζε αξξσζηεκέλε θαληαζία πνπ αθφκα θαη νη ηαηλίεο 
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ηνπ Υφιπγνπλη σρξηνχλ κπξνζηά ζ‟ απηή ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα: 

 Ζ ηνμπαθία: Σν ζχκα67  γπκλσλφηαλ θαη έδελαλ ηα ρέξηα ηνπ ζηελ πιάηε 
ηνπ. Έλα γεξφ ζθνηλί έλσλε ηα ρέξηα ηνπ κε κηα ηξνραιία πνπ ήηαλ ζηέξεα 
ηνπνζεηεκέλε ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ βαζαληζκνχ. Ο 
βαζαληζηήο ηξαβνχζε κε ην ζθνηλί ην ζχκα ζε χςνο 
πεξίπνπ 60 εθαηνζηψλ απφ ην έδαθνο. Γηα λα γίλεη 
αθφκα πην επψδπλν ην καξηχξην, ζηα πφδηα ηνπ 
ζχκαηνο είραλ θξεκάζεη κεηαιιηθά βάξε 45-50 θηιψλ. ‟ 
απηφ ην ζεκείν θη ελψ ν άκνηξνο ππέθεξε θαη νχξιηαδε, 
ν ηεξνεμεηαζηήο ηνπ δεηνχζε λα απνθαιχςεη ηελ 
αιήζεηα. Ζ άξλεζε ηνπ ζχκαηνο είρε σο ζπλέπεηα ηελ 
καζηίγσζε ηεο γπκλήο ηνπ πιάηεο. Τπήξμαλ πνιινί 
πνπ γηα λα απαιιαγνχλ απφ απηφ ην αλππφθνξν 
καξηχξην, νκνιφγεζαλ φ,ηη ηνπο δεηνχζαλ νη κνλαρνί.  

                                                   
                                                         Η τροχαλία 

 

  Ο ζπμζκζζιυξ (Strappado): Ο ζρνηληζκφο είλαη κηα 
ηζπαληθή παξαιιαγή ηεο ηξνραιίαο, κε ηε δηαθνξά φηη 
αθνχ ην δεκέλν πηζζάγθσλα ζχκα πςσλφηαλ αξθεηά 
κέηξα, ν βαζαληζηήο ραιάξσλε απφηνκα ην ζθνηλί κε 
απνηέιεζκα ν θξαηνχκελνο λα πέζεη κε νξκή ζην έδαθνο θαη ακέζσο 

κεηά ην ζθνηλί ηελησλφηαλ μαλά. 
Οη πφλνη ήηαλ κεγάινη θαη ηα 
κέιε εμαξζξψλνληαλ εχθνια. 

 
      Το στραππάδο, πίνακας του Nicolay 
      Bessonov     
 

 Ζ ηανέηθα ημο Ημφδα: Ήηαλ κηα 
θαξέθια ζηελ νπνία είραλ 
ηνπνζεηεζεί 500 σο 1500 
θαξθηά ζην θάζηζκα, ζηα 
κπξάηζα, ζηελ πιάηε θαη ζηα 
πφδηα. Οξηζκέλεο θνξέο θάησ 

απφ ηελ θαξέθια ηνπνζεηνχζαλ αλακκέλα θάξβνπλα, γηα λα θάλνπλ ην 
ζχκα λα ζπζηξέθεηαη θαη ηα θαξθηά λα κπήγνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν 
ζηελ ζάξθα ηνπ. Σν ζέακα ήηαλ ηφζν ηξνκεξφ πνπ πνιιέο θνξέο 
έθεξλαλ άιινπο θαηεγνξνχκελνπο λα ην δνπλ. Καη κφλν ζηε ζέα απηνχ 
ηνπ καξηπξίνπ, νη θαηεγνξνχκελνη δελ άληεραλ θαη νκνινγνχζαλ ηελ 
«ελνρή» ηνπο. 

                                                 
67

  Γεκ είκαζ ηαευθμο πενίενβμ ημ βεβμκυξ υηζ μζ - ζελμοαθζηά ζηενδιέκμζ – ζενμελεηαζηέξ, δεκ δίζηαγακ 

κα λεβοικχζμοκ  ηζξ βοκαίηεξ. Ονζζιέκα ιάθζζηα ααζακζζηήνζα, υπςξ αοηυ ηδξ ηνμπαθίαξ ηαζ ημο 

ζηναππάδμ, ηα εθάνιμγακ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζε ημνίηζζα πμο ιε δειέκα πένζα ηαζ ηεκηςιέκμ ημνιί, 

απμηάθοπηακ αημφζζα υθα υζα πμεμφζακ κα δμοκ μζ θακαηζζιέκμζ ιμκαπμί. 
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 Ζ ημφκζα ημο Ημφδα: Ήηαλ έλα ηξνκεξφ καξηχξην. Σν ζχκα 
ππνρξεσλφηαλ λα θαζίζεη γπκλφ ζηελ θνξπθή ελφο ππξακηδνεηδνχο 
θαηαζθεπάζκαηνο (θαζίζκαηνο) κε δεκέλα ρέξηα θαη πφδηα. Κάζε 
πξνζπάζεηα, έζησ θαη ειαθξηάο  κεηαθίλεζήο ηνπ πξνθαινχζε κεγάιε 
δηείζδπζε ηεο θνξπθήο ηεο «θνχληαο ηνπ Ηνχδα» ζην πξσθηφ ή ζην 
αηδνίν. Ο πφλνο ήηαλ αλππφθνξνο, ηδίσο φηαλ ηνπνζεηνχζαλ βάξε ζηα 
πφδηα θαη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα ζχκα νκνινγνχζε ηα 
πάληα. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν 
θξαηνχκελνο δελ άληερε θαη πέζαηλε. 

 
                             Η κούνια του 
Ιούδα 

 

 Ο ζζπακζηυξ βάζδανμξ: Ήηαλ έλα 
ςειφο μχιηλνο πάγθνο ζε ζρήκα 
ππξακίδαο. Σν ζχκα, ζπλήζσο λέα 
γπλαίθα ήηαλ ππνρξεσκέλν λα θαζίζεη 
γπκλφ θαη κε δεκέλα ηα ρέξηα ζηελ 
αηρκεξή θνξπθή ηνπ επί πνιχ ψξα. Καη 
ζηα δπν πφδηα ηνπ θξεκνχζαλ ζηδεξέληα 

βάξε πνπ ηξαβνχζαλ ην θνξκί πξνο ηα 
θάησ, Ζ παξακηθξή θίλεζε έρσλε ηελ 
θνξπθή πην βαζεηά ζην ζψκα ηνπ 
ζχκαηνο. Κακηά γπλαίθα δελ ήηαλ δπλαηφ 
λα αληέμεη πεξηζζφηεξν απφ ιίγεο ψξεο. 

 
        Ο ισπανικός γάιδαρος, πίνακας του Nicolay 
      Bessonov     

 

 Σμ θένεηνμ: Ζ ζπζθεπή απηή δελ ήηαλ 
παξά έλα κεηαιιηθφ πιέγκα, ζην ζρήκα 
ελφο αλζξψπνπ. Σν πιέγκα απηφ είρε κηα 
πφξηα. Σν ζχκα ππνρξεσλφηαλ λα κπεη 
κέζα θαη παξέκελε επί πνιιέο ψξεο 

ρσξίο λα κπνξεί λα θνπλεζεί νχηε ειάρηζηα, ηδηαίηεξα αλ ήηαλ ππέξβαξν. 
πλήζσο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην «θέξεηξν» ζε θαηεγνξνχκελνπο γηα 
βιαζθεκία θαη κάιηζηα ην πεξηέθεξαλ ζηνπο δξφκνπο γηα λα κπνξεί ν 
φρινο λα ριεπάζεη θαη λα ινηδνξήζεη ην ζχκα, «πξνο δφμα ηνπ Τςίζηνπ». 

 Σμ ζηαθζηυ υκεζνμ (sueno italiano): Σν ηηαιηθφ φλεηξν ήηαλ έλαο 
ζπλδπαζκφο ηνπ «θεξέηξνπ» θαη ηεο «παλαγίηζαο». Σν ζχκα ζηελφηαλ 
φξζην ζε έλα ζηελφ θέξεηξν ην νπνίν είρε ζην εζσηεξηθφ ηνπ άπεηξα 
αηρκεξφηαηα θαξθηά. Μεηά ην ζηήζηκν ηνπ θξαηνπκέλνπ, ην θαπάθη 
θιεηλφηαλ κε δχλακε θαη ηα θαξθηά δηαπεξλνχζαλ ηε ζάξθα. Ζ παξακηθξή 
θίλεζε πνιιαπιαζίαδε ηνπο πφλνπο ηνπ ζχκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
πσο ζην θάησ κέξνο ηνπ θεξέηξνπ, ππήξρε κηα ηξχπα έηζη ψζηε λα 
ζπιιέγεηαη ην αίκα θαη λα κε ιεξψλεη ην πάησκα!. Σν βαζαληζηήξην απηφ 
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο φξγαλν εθηέιεζεο ζαλαηηθήο θαηαδίθεο. 

 Σα κφπζα ηδξ βάηαξ: Σν καξηχξην απηφ είρε θαη ηελ νλνκαζία Ηζπακζηή 
θαβμφνα ίζσο γηαηί ην εθάξκνδε ζπρλά ε Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε. Με 
καθξηά θαη αηρκεξά ζνπβιηά, ζαλ κεγάια πηξνχληα,  νη βαζαληζηέο 
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έγδεξλαλ ηελ πιάηε ηνπ γπκλνχ θαη δεκέλνπ ζχκαηνο. Σα ζνπβιηά δελ 
μερψξηδαλ δέξκα, κπο ή άιια φξγαλα. πλήζσο, αλ ην καξηχξην ήηαλ 
φξγαλν εθηέιεζεο ζαλαηηθήο πνηλήο, απηφ παξνπζηαδφηαλ δεκφζηα. 

 Ζ Verginella (Πακαβίηζα): Ήηαλ έλα απφ ηα «ειαθξά» βαζαληζηήξηα, 
θπξίσο γηα γπλαίθεο, γλσζηή ζηελ Αγγιία θαη σο iron maiden. Έθεξλαλ 
ηελ θαηεγνξνχκελε κπξνζηά ζε έλα νκνίσκα ηεο Παξζέλνπ, θπζηθνχ 
κεγέζνπο, ληπκέλν κε σξαία θαη πινχζηα θνξέκαηα. Μέζα απφ ηηο 
δαληέιεο θαη ην κεηάμη φκσο, ην νκνίσκα απφ ηελ θνξπθή σο ηνπο 
αζηξαγάινπο, ήηαλ γεκάην κε πνιπάξηζκεο αηρκεξέο αθίδεο. Ο 
Ηεξνεμεηαζηήο πνπ δηελεξγνχζε ηελ αλάθξηζε, 
πξφζηαδε ηελ θαηεγνξνχκελε λα κπεη κέζα ζην 
άγαικα ην νπνίν έθιεηλε ζθηρηά. Σφηε φιεο νη 
βειφλεο κπήγνληαλ ζην θνξκί ηεο. Σν ζχκα 
αηκνξξαγνχζε φκσο δελ πέζαηλε. κσο νη 
αθφξεηνη πφλνη ππνρξέσλαλ ηελ θξαηνχκελε λα 
θσλάμεη φηη είλαη έλνρε, μέξνληαο θπζηθά ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο νκνινγίαο απηήο. 

 

                                Η Verginella (Παναγίτσα) 

          

 Ζ Πανεέκμξ ηδξ Νονειαένβδξ: Ήηαλ κηα 
παξαιιαγή ηεο Verginella, κε έλα νκνίσκα ηεο 
Παξζέλνπ, ζην θεθάιη ηεο νπνίαο ππήξραλ 
πνιπάξηζκα θαξθηά. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ 
Νπξεκβέξγε. 

 Ζ ζπάνα: Ήηαλ έλα απφ ηα πην επψδπλα καξηχξηα ηνπ Μεζαίσλα (ιεο 
θαη ππάξρεη κέηξν ζχγθξηζεο ηνπ πφλνπ). Ήηαλ έλα μχιηλν «θξεβάηη» ζην 
νπνίν είραλ πξνζαξκνζηεί δπν ζειηέο ζηε βάζε θαη άιιεο δπν ζηελ 
θνξπθή. Πεξλνχζαλ ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ ζχκαηνο ζηηο ζειηέο θαη ν 
βαζαληζηήο κε κηα ηξνραιία ηέλησλε ηα ζθνηληά ζε ζεκείν πνπ ηα κέιε 
ηνπ αλίζρπξνπ θαη δεκέλνπ «αλαθξηλφκελνπ» θφληεπαλ λα απνθνιιεζνχλ. 
Οη πφλνη ήηαλ αλππφθνξνη θαη ην ζχκα θξαχγαδε, ελψ ήηαλ ππνρξεσκέλν 
λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο ησλ ηεξνεμεηαζηψλ. Απηή ε κέζνδνο 

βαζαληζκνχ 
ρξεζηκνπνηήζεθε 

επξχηαηα θαηά ηελ 
επνρή ηεο δίσμεο 
ησλ Νατηψλ Ηππνηψλ, 
νη νπνίνη θπζηθά 
νκνιφγεζαλ ηα 
πάληα.  

 
  υνδυασμός σχάρας και 

βίαιης κατάποσης νερού 
 

 Σμ ιανηφνζμ ημο 
κενμφ: Τπήξραλ αξθεηέο παξαιιαγέο απηήο ηεο βαζάλνπ. Ζ κηα ήηαλ ε 
βίαηε θαηάπνζε κεγάιεο πνζφηεηαο λεξνχ. Ο θαηεγνξνχκελνο ήηαλ 
δεκέλνο θαη αθηλεηνπνηεκέλνο ζε έλα πάγθν θαη ν βαζαληζηήο έξηρλε κε 
έλα ρσλί ζην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο ζπλερψο λεξφ, ελψ άιινο βαζαληζηήο 
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αθηλεηνπνηνχζε ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ. Ο θαηεγνξνχκελνο έλνησζε 
έλα αθφξεην ζπλαίζζεκα πληγκνχ θαη αζθπμίαο, ην ζηνκάρη ηνπ 
ηνπκπάληαδε θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη απηφ ην εθηαιηηθφ καξηχξην, 
νκνινγνχζε φ,ηη ήζειαλ νη ηεξνεμεηαζηέο πνπ παξαθνινπζνχζαλ δίπια.  
Άιιε παξαιιαγή ήηαλ ε έθζεζε ηνπ γπκλνχ ζχκαηνο ηηο ρεηκσληάηηθεο 
κέξεο ζηνλ ρηνληζκέλν δξφκν. Σν ζχκα έηξεκε απφ ην θξχν θαη ν 
βαζαληζηήο θάζε ιίγν ηνπ έξηρλε κηα θαλάηα παγσκέλν λεξφ ζην θεθάιη. 
Ο θαθφκνηξνο ν θαηεγνξνχκελνο παγσκέλνο θαη απειπηζκέλνο δελ είρε 
θαη πνιιέο επηινγέο, ή νκνινγνχζε γξήγνξα ή πέζαηλε απφ ην θξχν. 
Αθφκα κηα παξαιιαγή ήηαλ ε βχζηζε ζην λεξφ ηεο ζάιαζζαο ή ηνπ 
πνηακνχ ελφο θαζίζκαηνο ζην νπνίν ζπλήζσο ήηαλ δεκέλε κηα κάγηζζα. 
Ο βαζαληζηήο ξχζκηδε ην χςνο ηνπ θαζίζκαηνο κε ηξνραιίεο θαη ζθνηληά 
θαη βνπηνχζε ην ζχκα ζην λεξφ. 
Λίγν πξηλ πληγεί ζήθσλε ην 
θάζηζκα ζηελ επηθάλεηα θαη ε 
θαηεγνξνχκελε έπξεπε λα 
νκνινγήζεη, δηαθνξεηηθά 
αθνινπζνχζε θαη πάιη λέα 
βχζηζε.  

 
                  Βύθιση στο νερό 
 

 Σμ απθάδζ ηδξ μδφκδξ: Σν 
«αριάδη» ήηαλ έλα φξγαλν πνπ είρε ην ζρήκα ην νκψλπκνπ θξνχηνπ θαη 
ήηαλ ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξα θχιια. Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα 
βαζαλίζνπλ γπλαίθεο πνπ είραλ θάλεη έθηξσζε, νκνθπιφθηινπο, ςεχηεο 
θαη βιάζθεκνπο. Ο βαζαληζηήο ζθήλσλε ην αριάδη ζην αηδνίν ή ζηνλ 
πξσθηφ ή ζην ζηφκα (αλάινγα κε ην «ακάξηεκα») θαη κε κηα βίδα άλνηγε 
ηα θχιια. Ζ ζάξθα μεζθηδφηαλ θαη ν  πφλνο ήηαλ αβάζηαρηνο, φκσο ην 

ζχκα δελ πέζαηλε. 
      
      Σο αχλάδι κλειστό και ανοιχτό 

 

 Ο ανμοναίμξ: Μηα θζελή 
κέζνδνο βαζαληζκνχ ήηαλ 
ε ρξήζε αξνπξαίσλ. Σν 
ζχκα μάπισλε γπκλφ θαη 
δεκέλν θαη πάλσ ζηελ 
θνηιηά ηνπ ηνπνζεηνχζαλ 
έλα αξνπξαίν θαιπκκέλν 
κε κεηαιιηθφ πιέγκα. ηαλ 
δέζηαλαλ ην πιέγκα, ην 
δψν παληθφβιεην ζέινληαο λα μεθχγεη, άλνηγε κε 
ηα δφληηα θαη ηα λχρηα ηνπ ηελ θνηιηά ηνπ ζχκαηνο 

γηα βξεη δηέμνδν δηαθπγήο. Σν ζχκα ήηαλ αλίζρπξν θαη αθφκα πην 
παληθφβιεην απφ ηνλ αξνπξαίν. Σν ίδην καξηχξην ρξεζηκνπνηήζεθε 
αξγφηεξα θαη απφ ηνπο Πξνηεζηάληεο,  κε ηε δηαθνξά φηη ζηε ζέζε ηνπ 
αξνπξαίνπ, έβαδαλ κηα λπθίηζα, πνπ έρεη αθφκα πην θνθηεξά δφληηα. 

 Ο απμημθθδηήξ ζηήεμοξ ή «δ Ηζπακζηή ανάπκδ»: Ήηαλ έλα απιφ 
κεηαιιηθφ φξγαλν πνπ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα βαζαλίζνπλ θαη λα 
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θφςνπλ ηα ζηήζε ζε γπλαίθεο πνπ έθαλαλ έθηξσζε ή κνίρεπζαλ. Σν ζχκα 
αθξσηεξηαδφηαλ επψδπλα θαη φρη ζπάληα πέζαηλε απφ αθαηάζρεηε 
αηκνξξαγία.  

 Σμ δίηνακμ ημο αζνεηζημφ: Ήηαλ έλα ζηδεξέλην φξγαλν πνπ θαηέιεγε ζε 
δπν πηξνχληα, πνπ ζηεξεσλφηαλ ζηνλ ιαηκφ ηνπ δεκέλνπ πηζζάγθσλα 
ζχκαηνο. Σν έλα απφ απηά αθνπκπνχζε ζην ζαγφλη θαη ην άιιν ζην 
ζηήζνο. Οη αηρκέο ησλ πηξνπληψλ ηξππνχζαλ ηελ ζάξθα ρσξίο λα 
πεηξάμνπλ δσηηθά φξγαλα θαη ν θξαηνχκελνο ππέθεξε απφ θνβεξνχο 
πφλνπο, αιιά δελ πέζαηλε. Σν καξηχξην ζηακαηνχζε κφιηο ην ζχκα έιεγε 

ηελ καγηθή ιέμε ιαηηληθή abiuro 
(απνθεξχζζσ) νπφηε ην βαζαληζηήξην 
ζηακαηνχζε θαη πξνρσξνχζε ε 
δηαδηθαζία ηεο δίθεο. 

 
                         Σο δίκρανο του αιρετικού 
 

 Ζ ιάζηα ηδξ αηζιίαξ: Απηή 
πξννξηδφηαλ γηα θαηάδηθνπο πνπ 
πήγαηλαλ ζηελ ππξά. Ήηαλ ζηδεξέληα 
πξνζσπεία κε κεγάια γατδνπξηλά απηηά 
πνπ πξνζαξκνδφηαλ ζην θεθάιη ηνπ 
ζχκαηνο, πρλά ζην εζσηεξηθφ ηεο 
κάζθαο ππήξρε έλα κεηαιιηθφ ζθαηξίδην 

πνπ έκπαηλε ζην ζηφκα θαη εκπφδηδε ηνλ κειινζάλαην λα θξαπγάζεη ή λα 
πεη θάηη πνπ δελ έπξεπε. 

 Ζ βφικςζδ ημο ζχιαημξ: Δθαξκνδφηαλ θαηά θφξνλ – επλφεην γηαηί - 
ζηηο λέεο γπλαίθεο. Σηο μάπισλαλ γπκλέο ζε έλα πάγθν θαη γχξσ ηεο 
ζπλσζηίδνληαλ νη βαζαληζηέο πνπ θξαηνχζαλ απεηιεηηθά ηα  φξγαλα ηνπ 
βαζαληζκνχ, νη κνλαρνί πνπ ςηζχξηδαλ ςαικνχο θαη νη ηεξνεμεηαζηέο πνπ 
έθαλαλ ζπλερψο εξσηήζεηο, θαιψληαο ηηο λα νκνινγήζνπλ. ινη απηνί νη 
άληξεο θνίηαδαλ μεδηάληξνπα ηε γχκληα ησλ θνξηηζηψλ, ηα νπνία δελ είραλ 
ηξφπν λα ηελ ζθεπάζνπλ. 
Αλ δελ νκνινγνχζαλ 
γξήγνξα, αθνινπζνχζε έλα 
απφ ηα πνηθίια 
βαζαληζηήξηα.  

 

  Πάνω από το γυμνό 
σώμα της νεαρής 
ανακρινόμενης, μοναχοί 
και βασανιστές 
«εργάζονται» 
ευσυνείδητα. 

 

 Σμ πνζυκζ: Σν πξηφλη ήηαλ φξγαλν βαζαληζκνχ, αιιά θαη ζαλάησζεο. Σν 
ζχκα γπκλφ ήηαλ θξεκαζκέλν απφ ηα πφδηα κε ηα ζθέιε αλνηρηά. Γπν 
βαζαληζηέο θξαηνχζαλ έλα πξηφλη θαη άξρηδαλ λα πξηνλίδνπλ ην ζψκα, κε 
αξγέο θηλήζεηο. Δθηφο ηεο εμεπηειηζηηθήο ζηάζεο, ην ζχκα πνλνχζε 
αθάληαζηα θαη αηκνξξαγνχζε ζηγά-ζηγά. πλήζσο ην ζέακα 
παξαθνινπζνχζαλ θαη άιινη θξαηνχκελνη, νη νπνίνη δελ άληεραλ νχηε λα 
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ην βιέπνπλ θαη δεηνχζαλ λα νκνινγήζνπλ ακέζσο. Καη ην ίδην ην ζχκα ή 
νκνινγνχζε ή αθελφηαλ λα πεζάλεη, αθνχ ην ηεκάρηδαλ ζηα δπν.  

 Ζ θααίδα: Ήηαλ κηα ζηδεξέληα ιαβίδα, ζαλ καθξηά ηαλάιηα, πνπ ζηηο 
θαηαιήμεηο ηεο ππήξραλ θαξθηά ή άιια αηρκεξά φξγαλα. Ζ ιαβίδα 
έκπαηλε ζηε θσηηά θαη κ‟ απηήλ έπηαλαλ ηηο ζειέο ή ηα γελλεηηθά φξγαλα 
ηνπ ζχκαηνο θαη ηα ηξαβνχζαλ κέρξη λα απνθνιιεζνχλ. 

 Ζ ιέββεκδ ή ημ ρήζζιμ ηςκ πμδζχκ: „Ζηαλ ζπλεζηζκέλε κέζνδνο 
βαζαληζκνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Σα πφδηα ηνπ ζχκαηνο 
αθνπκπνχζαλ ζε δπν θνκκάηηα μχινπ. Απηά φηαλ έθιεηλαλ ζρεκάηηδαλ δπν 
νπέο θαη αθηλεηνπνηνχζαλ ην θάησ κέξνο ησλ πνδηψλ ηνπ 
θαηεγνξνπκέλνπ. Ο βαζαληζηήο άιεηθε κε ιίπνο ηα πέικαηα θαη αθξηβψο 
απφ θάησ έβαδε κηα ζξάθα κα αλακκέλα θάξβνπλα. Σα πέικαηα έβγαδαλ 
θνπζθάιεο θαη ζε ιίγν μεξνςήλνληαλ πξνθαιψληαο θξαπγέο πφλνπ ηνπ 
ζχκαηνο. Κάζε ιίγν ν βαζαληζηήο 
ηξαβνχζε καθξηά ηε ζξάθα θαη ν 
ηεξνεμεηαζηήο ηνλ ξσηνχζε αλ είλαη 
έηνηκνο λα νκνινγήζεη. ε αξλεηηθή 
απάληεζε, ην καξηχξην ζπλερηδφηαλ. Καη 
απηή ε κέζνδνο βαζαληζκνχ 
ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο θαηά ησλ 
Νατηψλ Ηππνηψλ, απφ ηνπο βαζαληζηέο 
ηνπ Γάιινπ βαζηιηά Φίιηππνπ Γ’ ηνπ 
Ωξαίνπ.  

  

                       Η μέγγενη των ποδιών 
 

 Ο απμημθθδηήξ βθχζζαξ: Οη θαηάδηθνη 
αηξεηηθνί θαη νη βιάζθεκνη ηηκσξνχληαλ κε απνθνπή ηεο γιψζζαο ηνπο. Ο 
απνθνιιεηήο ήηαλ   έλα φξγαλν, πεξίπνπ φπσο ην ςαιίδη, πνπ έθιεηλε 
ζηγά-ζηγά φηαλ ν βαζαληζηήο έζθηγγε κηα βίδα, κέρξη λα μεξηδσζεί ε 
γιψζζα ηνπ ζχκαηνο. 
                    

      Ο  αποκολλητής γλώσσας 
 

 Ο ρεηαζηήναξ ιμθφαδμο : 
Ήηαλ έλα καθξχ φξγαλν πνπ 
θαηέιεγε ζε έλα ζηξνγγπιφ 
ηξππεηφ φπσο ην πνηηζηήξη.  
Με απηφ ν βαζαληζηήο έξηρλε 
ιεησκέλν κέηαιιν (ζπλήζσο 

κφιπβδν) ή θαπηφ ιάδη ή πίζζα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
ζχκαηνο. Ήηαλ έλα πνιχ νδπλεξφ βαζαληζηήξην θαη ειάρηζηνη άληεραλ 
ηνπο αθφξεηνπο πφλνπο πνπ πξνθαινχζε ην ιησκέλν κνιχβη ή ε 
δεκαηηζηή πίζζα.  Ο ςεθαζηήξαο ήηαλ επίζεο θαη φξγαλν εθηέιεζεο 
ζαλαηηθψλ θαηαδηθψλ. 

 Ο Κφθςκαξ: Ο θχθσλαο ήηαλ έλα μχιηλν φξγαλν φπσο ε κέγγελε, κε ην  
νπνίν αθηλεηνπνηνχληαλ ηα ρέξηα θαη ην θεθάιη ηνπ ζχκαηνο. Έηζη 
κπνξνχζαλ λα πεξηθέξνπλ έλα ή πεξηζζφηεξνπο θξαηνχκελνπο ζηνπο 
δξφκνπο ηεο πφιεο θαη λα ηνπο εμεπηειίδνπλ ή ηνπο άθελαλ επί ψξεο 
ζηελ αγνξά ή ζηελ θεληξηθή πιαηεία. Πνιιέο θνξέο ν φρινο ηνπο πεηνχζε 
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απφ δαξδαβαηηθά, αβγά θαη αθαζαξζίεο σο πέηξεο θαη βαξηά αληηθείκελα 
πσο ην ζχκα ήηαλ αθηλεηνπνηεκέλν, ν βαζαληζηήο κπνξνχζε λα 
ζπκπιεξψζεη ην καξηχξην ηνπ κε έλα γεξφ καζηίγσκα.  

 Ο βμκαημεναφζηδξ: Με ην φξγαλν απηφ, ν βαζαληζηήο πεξλνχζε ην 
πφδη ηνπ ζχκαηνο αλάκεζα ζε δπν παξάιιεια θαδξφληα απφ ηα νπνία 
πξνεμείραλ αηρκέο. Αλάινγα κε ηελ πίεζε πνπ αζθνχζε ν βαζαληζηήο ζην 
γφλαην απηφ πξνθαινχζε θνβεξφ 
πφλν, κέρξη πνπ έζπαγε. Σν ίδην 
φξγαλν κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 
θαη γηα ηα ρέξηα θαη ηνπο αγθψλεο. 

 
       Σέσσερις γυναίκες στον 

κύφωνα 

 

 Ο ηνμπυξ: Γλσζηφ θαη σο «ηνμπυξ 
ηδξ Αζηαηενίκδξ» ήηαλ έλα απφ ηα 
νδπλεξφηεξα φξγαλα βαζαληζκνχ ηεο 
Ηεξάο Δμέηαζεο. Σν ζχκα ήηαλ δεκέλν 
θαη αθηλεηνπνηεκέλν ζην πιάη ηνπ 
ηξνρνχ θαη ν δήκηνο έζπαδε κε κηα 
ζηδεξέληα βέξγα έλα-έλα ην νζηά ηνπ 
ζχκαηνο. Ήηαλ πνιχ  επψδπλε 
κέζνδνο θαη ειάρηζηνη άληεραλ απηφ ην καξηχξην. Υξεζηκνπνηήζεθε 

επξέσο θαη σο φξγαλν 
εθηέιεζεο ζαλαηηθψλ 
θαηαδηθψλ.  

 

                                                Ο τροχός 
 

 Ο ζςθήκαξ ημο 
ηνμηυδεζθμο: Ήηαλ έλα απφ 
ηα πην απάλζξσπα (αλ 
κπνξεί θάπνηα κέζνδνο 
βαζαληζκνχ λα απνθιεζεί 
αλζξψπηλε) θαη επψδπλα 
καξηχξηα πνπ άξκνδαλ ζε 
άπηζηνπο, ιεζηέο θαη 
θιέθηεο. Σνπνζεηνχζαλ ην 
ζχκα  ζε έλα ζσιήλα πνπ 

άλνηγε ζαλ κπανχιν θαη πνπ κφιηο ρσξνχζε ην ζψκα ηνπ. ην εζσηεξηθφ 
ηνπ ζσιήλα ππήξραλ αθίδεο ζαλ δφληηα θαη κε ην θιείζηκν ηνπ ζσιήλα 
αξγά-αξγά ην ζχκα έκελε αθίλεην θαη ν βαζαληζηήο έβιεπε κφλν ηα 
θεθάιη θαη ηα πφδηα ηνπ. Δπηπξφζζεηα ν βαζαληζηήο άλαβε θσηηά θάησ 
απφ ηνλ ζσιήλα θαη δελ ζηακαηνχζε αλ δελ απνζπνχζε ηελ νκνινγία 
ηνπ ζχκαηνο ή αλ ην ζχκα δελ άληερε θαη πέζαηλε. 

 Σμ ηθαδεοηήνζ-ηνμηυδεζθμξ: Ήηαλ έλα πιαηχ ζηδεξέλην φξγαλν πνπ 
έκνηαδε κε ζηφκα θξνθνδείινπ θαη είρε αθίδεο ζαλ δφληηα θαη ζηηο δπν 
πιεπξέο. Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα ηηκσξήζνπλ απηνχο πνπ 
επηρείξεζαλ λα δνινθνλήζνπλ ηνλ βαζηιηά. Με ην φξγαλν απηφ ν 
βαζαληζηήο έθνβε ηα δάρηπια ή αθφκα θαη ην πένο ηνπ ζχκαηνο.         
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 Σμ ηνάκμξ: Σν «θξάλνο» ην θνξνχζαλ γπλαίθεο κάγηζζεο, 
θνπηζνκπφιεο θαη θαβγαηδνχδεο πνπ δηαηάξαζζαλ ηελ εζπρία ηεο 
γεηηνληάο θαη δεκηνπξγνχζαλ θνηλσληθή αλαζηάησζε. Ήηαλ έλα απιφ 
θαηαζθεχαζκα ζαλ θινπβί πνπ ην εθάξκνδαλ ζην θεθάιη ηεο 
θαηεγνξνχκελεο θαη ήηαλ ππνρξεσκέλε λα θπθινθνξεί κε απηφ, απφ κηα 
κέξα σο θαη αξθεηνχο κήλεο. πλήζσο είρε πξνζαξκνζκέλν θαη έλα 
κηθξφ θνπδνχλη γηα λα γίλεηαη αθφκα πην εκθαλέο ην πέξαζκά ηεο. Φπζηθά 
δελ ήηαλ νδπλεξφ καξηχξην, αιιά ήηαλ κηα ηαπεηλσηηθή θαη εμεπηειηζηηθή 
κνξθή ηηκσξίαο.   

        
               Υρ. Γκόγια: το κράνος 

 

 Ζ αίδα ηςκ δαπηφθςκ 
(δαπηοθμζθίηηδξ): Ήηαλ έλα 
φξγαλν  ζαλ κέγγελε ζην νπνίν 
ηνπνζεηνχληαλ ηα δάρηπια ηνπ 
ζχκαηνο. Ο βαζαληζηήο έζηξηβε 
ηελ ιαβή ζηελ θνξπθή ηνπ 
νξγάλνπ θαη έλα-έλα ηα δάρηπια 
ζπζηξέθνληαλ θαη ζπνχζαλ. Οη 
ηεξνεμεηαζηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ 
απηή ηε επψδπλε θαη ρξνλνβφξα κέζνδν γηα λα απνζπάζνπλ νκνινγία. 
Αλ ν θξαηνχκελνο δελ νκνινγνχζαλ πξνρσξνχζαλ ζε επφκελα αθφκα 

πην επψδπλα 
βαζαληζηήξηα.  

 
   Μοναχή μαστιγώνει νέα 

γυναίκα μέσα στην φυλακή 

 

 Σμ ιαζηίβςια: 
Αξραηφηαηε κέζνδνο 
ηηκσξίαο θαη 
βαζαληζκνχ, δελ ήηαλ 
δπλαηφ λα αγλνεζεί θαη 
απφ ηνπο ζαδηζηέο 
κνλαρνχο ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο, γηα λα 

ηηκσξνχληαη νη αηξεηηθνί, νη άπηζηνη, νη θιέθηεο, νη πξνδφηεο. Αξθεηέο 
πφιεηο είραλ ζηελ θεληξηθή ηνπο πιαηεία έλα ρνληξφ δνθάξη, ζην νπνίν 
έδελαλ ηνλ θξαηνχκελν ηνλ νπνίνλ καζηίγσλαλ δεκνζίσο. Ο αξηζκφο ησλ 
ρηππεκάησλ θπκαηλφηαλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ εγθιήκαηνο πνπ 
βάξαηλε ην ζχκα. ρη ζπάληα ήηαλ δπζαλάινγα κεγάινο θαη ε αηκνξξαγία 
πνπ πξνθαινχζαλ ηα απαλσηά ρηππήκαηα πξνθαινχζε ιηπνζπκία,  
αθφκα δε θαη ηνλ ζάλαην. 

 Σμ pendulum: Μηα θαιή κέζνδνο απφζπαζεο νκνινγηψλ ήηαλ ην 
pendulum πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχ απφ ηελ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε. 
Ο βαζαληζηήο έδελε πηζζάγθσλα ηα ρέξηα ηνπ ζχκαηνο θαη κε έλα ζθνηλί 
ην ζήθσλε ςειά, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα εμαξζξσζνχλ νη ψκνη 
ηνπ. Σν ζχκα δελ πέζαηλε, αιιά αλ ην καξηχξην απηφ ζπλερηδφηαλ γηα 
πνιχ, έκελε ζαθαηεκέλν γηα φιε ηνπ ηε δσή (αλ δνχζε θπζηθά).  
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 Ζ ηφθθςζδ ιε αιαθφ υνβακμ: Ζ ηχθισζε κε βίαηε εμαγσγή ησλ 
καηηψλ κε ακβιχ φξγαλν ή κε ππξσκέλε βειφλα ή  κε άιιν ηξφπν ήηαλ 
κηα πνιχ παιηά κέζνδνο βαζαληζκνχ, πνιχ ζπλεζηζκέλε ζην Βπδάληην, 
αιιά θαη ζε ρξήζε απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε.  

 Ζ ζθήκα ηςκ κοπζχκ: Αθφκα έλα επψδπλν καξηχξην. Ο βαζαληζηήο 
έκπεγε κηα ζνπβιεξή ζθήλα αλάκεζα ζην δάρηπιν θαη ζην λχρη ηνπ 
ζχκαηνο. Μεηά απφ αξθεηή ψξα πφλνπ θαη εθφζνλ ην ζχκα δελ 
νκνινγνχζε, ν βαζαληζηήο ζπλέρηζε ζε δεχηεξν δάρηπιν, θαηφπηλ ζε 
ηξίην θαη ζπλέρηδε σο φηνπ ν άκνηξνο 
θξαηνχκελνο δελ άληερε άιιν ηνλ πφλν θαη 
ππέγξαθε ηελ νκνινγία πνπ πεξίκελε ν 
ηεξνεμεηαζηήο.  

                                          
              φήνες των νυχιών 

 

 Ζ ηυνδ ημο μδμηαεανζζηή: Απηή ε 
θαηλνκεληθά αζψα νλνκαζία έθξπβε έλα 
αθφκα καξηχξην. Σν ζψκα ηνπ ζχκαηνο 
ζπκπηεδφηαλ (ζηε ζηάζε ηνπ εκβξχνπ) θαη 
δελφηαλ ζθηρηά. Αλ θαη ην καξηχξην απηφ δελ 
θαίλεηαη  επψδπλν ην ζχκα δελ κπνξνχζε λα 
θνπλεζεί θαη φιν ηνπ ην ζψκα πνλνχζε. πλήζσο ην δεκέλν ζαλ 
ζθαρηάξη ζχκα παξνπζηαδφηαλ γηα εμεπηειηζκφ ζην δξφκν ή ζε θάπνηα 
πιαηεία θαη δερφηαλ ηα γηνπραΐζκαηα θαη ηνπο ριεπαζκνχο ηνπ θφζκνπ, 
πνπ ηνπ πεηνχζε θαη πέηξεο ή αθαζαξζίεο. Αθφκα νη βαζαληζηέο 
κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ ηνλ δεκέλν θαηάδηθν λα θαηξαθπιήζεη ζε κηα 

θαησθέξεηα κε 
απνηέιεζκα ηνλ 
βαξχηαην ηξαπκαηηζκφ 
ηνπ.               

         
      Σο μαρτύριο με την περίεργη 

ονομασία Η Κόρη του 
οδοκαθαριστή 

 

 Σέκηςια ημο ζχιαημξ 
ιε ζημζκζά: Σα ρέξηα θαη 
ηα πφδηα ηνπ ζχκαηνο 
δέλνληαλ κε ζρνηληά θαη ζε 
ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο, νη βαζαληζηέο ηξαβνχζαλ απφ έλα κνριφ θαη ην θνξκί ηνπ 
άκνηξνπ θπιαθηζκέλνπ ηελησλφηαλ ζε ζεκείν εμάξζξσζεο. Δλψ νχξιηαδε 
απφ ηνπο πφλνπο, έλαο ηεξνεμεηαζηήο ζηεθφηαλ απφ πάλσ ηνπ θαη ηνλ 
θαινχζε λα νκνινγήζεη. 

 Ζ ιπυηα: Ολνκαδφηαλ επίζεο θαη ε Ηζπακζηή ιπυηα. Σα πφδηα ηνπ 
ζχκαηνο ηνπνζεηνχληαλ αλάκεζα ζε δπν ζαλίδεο πνπ ήηαλ δεκέλεο κε 
ζρνηληά θαη αλάκεζα ζε δπν ζθήλεο. Ο βαζαληζηήο κε έλα βαξχ ζθπξί 
ρηππνχζε ηηο ζθήλεο θαη ηα πφδηα αηκνξξαγνχζαλ, ε ζάξθα έθεπγε θαη 
μερψξηδαλ ηα θφθαια θαη φηαλ θάπνηε ην εμαηξεηηθά νδπλεξφ απηφ 
καξηχξην ζηακαηνχζε, ην ζχκα ήηαλ πιένλ νξηζηηθά αλάπεξν.   
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 Σμ βδάνζζιμ: Αξραία κέζνδνο βαζαληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πνιιέο 
θνξέο θαη απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε θαη γηα ζαλαηηθέο εθηειέζεηο. Ζ πην ζπρλή 
κέζνδνο ήηαλ ην δέζηκν ηνπ ζχκαηνο ζε κηα πάζζαιν κε δεκέλα ηα ρέξηα 
θαη ηα πφδηα ηνπ. Ο βαζαληζηήο κε έλα κηθξφ θνθηεξφ φξγαλν αθαηξνχζε 
ζηγά-ζηγά ην δέξκα ηνπ ζχκαηνο. ε άιιε εθδνρή ην ζχκα αθελφηαλ 
αξθεηά ζηνλ ήιην ψζπνπ ην δέξκα ηνπ λα θνθθηλίζεη. Αθνινπζνχζε ε ίδηα 
ζθελή φπσο παξαπάλσ.  

 Ο εοκμοπζζιυξ ηςκ ακδνχκ ηαζ μ αηνςηδνζαζιυξ ηςκ βοκαζηχκ: 
Αθφκα έλα νδπλεξφ θαη εμεπηειηζηηθφ καξηχξην ήηαλ ν επλνπρηζκφο ησλ 
αλδξψλ θαη ν ηξαπκαηηζκφο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ησλ γπλαηθψλ. 
Αθφκα κε αηρκεξά φξγαλα 
έθνβαλ ηεο ζειέο απφ ηα ζηήζε 
ησλ γπλαηθψλ.  
 
Η γυναίκα κρατούμενη είναι 
ξαπλωμένη με δεμένα τα 
χέρια και ένας γιατρός 
ετοιμάζεται να της κάνει 
«επέμβαση» και φυσικά, οι 
καλόγεροι παρακολουθούν 
με ενδιαφέρον τα 
τεκταινόμενα 

  

 Ζ αίαζδ αθαίνεζδ δμκηζχκ ιε ηακάθζα: ινη έρνπκε πεξάζεη κηα ή 
πεξηζζφηεξεο θνξέο  πνλφδνλην ή έρνπκε ππνζηή ηνλ ηξνρφ ηνπ 
νδνληνγηαηξνχ. Φαληάδεηαη θαλείο ηνλ αθφξεην πφλν φηαλ ν βαζαληζηήο 
έβγαδε κε ζαδηζηηθά αξγέο θηλήζεηο, έλα-έλα ηα δφληηα ηνπ αλίζρπξνπ θαη 
δεκέλνπ ζχκαηνο.  

 Σμ λενίγςια ηςκ κοπζχκ:  Ζ αθαίξεζε ησλ λπρηψλ ησλ ρεξηψλ θαη 
πνδηψλ κε ζθήλεο (δεο 
παξαπάλσ) ή ηαλάιηεο ή κε 
άιιν κέζν ήηαλ έλα αθφκε 
επψδπλν βαζαληζηήξην.  

 
      Γυναίκα δεμένη με αλυσίδες  
      στον τοίχο του κελιού της  

         

 ζδδνμδέζιζμξ ζε 
ιπμοκηνμφιζ: Μπνξεί λα 
αθνχγεηαη αλψδπλν, αιιά 
γηα ηνλ θξαηνχκελν πνπ 

βξίζθεηαη ζε έλα ζηελφ, πγξφ θαη ζθνηεηλφ θειί, δεκέλν κε αιπζίδεο ή 
ζηδεξέληεο κπάξεο, παξέα κε θαηζαξίδεο θαη αξνπξαίνπο, νη ψξεο θαη νη 
κέξεο πνπ πεξλά εθεί, είλαη έλα αβάζηαρην καξηχξην. Δίλαη ππνρξεσκέλνο 
λα θάλεη επί ηφπνπ ηηο ζσκαηηθέο ηνπ αλάγθεο, δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη 
νχηε δπν κέηξα, δελ κπνξεί λα κηιήζεη ζε θαλέλα. Αθφκα θαη λα θαηαπηεί 
ην μεξνθφκκαην πνπ ηνπ πεηάεη ν θχιαθαο είλαη άζινο.  

 Ο λοθμδανιυξ ή νααδζζιυξ: Έλα απφ ηα πην απιά θαη θζελά 
βαζαληζηήξηα ήηαλ ν μπινδαξκφο ηνπ θξαηνχκελνπ. Ξεθηλνχζε απφ 
ρηππήκαηα κε ην ρέξη ζηα εππαζή ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζχκαηνο θαη 
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ζηγά-ζηγά έπαηξλε δηαζηάζεηο γηα λα θαηαιήμεη ζε βίαηα ρηππήκαηα κε 
ξαβδηά, ξφπαια ή ζηδεξέληνπο ινζηνχο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ην 
ζπάζηκν ησλ νζηψλ σο αθφκα θαη ηε ζαλάησζε ηνπ άηπρνπ 
αλαθξηλφκελνπ. 

 Ο αζαζιυξ: Ο βηαζκφο θπξίσο ησλ λέσλ γπλαηθψλ ήηαλ ζπρλφηαηνο. Οη 
κνλαρνί θαη νη ηεξείο ηαγκέλνη ζηελ ππεξεζία ηνπ ζενχ αιιά θαη κε φξθν 
ζηελ αγακία, δελ δίζηαδαλ λα βηάζνπλ επαλεηιεκκέλα ηα αζψα ζχκαηά 
ηνπο, μέξνληαο φηη απηή ηνπο ε πξάμε ζα κείλεη αηηκψξεηε, Αλ ε θνπέια 
έκελε έγθπνο, ην ιάζνο ήηαλ θπζηθά δηθφ ηεο θαη ην βξέθνο ηα παξάδηλαλ 
ζηα κνλαζηήξηα, ζηεξψληαο ηνπ ηελ κεηξηθή αγθαιηά. 

 Σμ ηνειαζιέκμ ηθμοαί: Απηφ ην καξηχξην ήηαλ πην πνιχ ηξφπνο 
ζαλαηηθήο θαηαδίθεο. Οη βαζαληζηέο έβαδαλ ην ζχκα ζε έλα θινπβί θαη ην 
θξεκνχζαλ ζε έλα ςειφ ζεκείν, ζπλήζσο ζηα ηείρε ηεο πφιεο. Ο 
θαηάδηθνο ήηαλ εθηεζεηκέλνο ζην θξχν ή ζηνλ θαπηφ ήιην θαη θπζηθά δελ 
κπνξνχζε λα θάεη ή λα πηεη, αλ δελ ηνπ έδηλαλ θάηη νη βαζαληζηέο ηνπ θη 
απηφ γηα λα θξαηήζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ην καξηχξηφ ηνπ.     

 Ζ έηεεζδ ημο εφιαημξ ζημκ ήθζμ: Μνηάδεη κε ην θξεκαζκέλν θινπβί, κε 
ηελ δηαθνξά φηη ην ζχκα ήηαλ θαζεισκέλν ζην έδαθνο κε ζρνηληά, ή κε ην 
ζψκα ρσκέλν ζην ρψκα θαη κφλν ην θεθάιη λα πξνεμέρεη. Σν ζχκα ήηαλ 
εθηεζεηκέλν ζηηο θαπηέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ, ζηα έληνκα, ηα πνπιηά θαη ηα 
ζαξθνβφξα δψα, αθφκα θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο πεηνχζαλ απφ 
απγά σο πέηξεο. Αλ 
αθελφηαλ γηα αξθεηέο 
κέξεο ην ζχκα πέζαηλε.  

           
  την αίθουσα 
βασανιστηρίων, μοναχοί,   
βασανιστές και  κρατούμενοι  

 
       Οη αίζνπζεο 
βαζαληζηεξίσλ βξίζθνληαλ 
ζπλήζσο ζηα ππφγεηα ησλ 
θάζηξσλ. ηελ είζνδν, ζε 
πνιιέο απφ απηέο έθηαλεο 
αθνχ δηέζρηδεο  ιαβπξηλζψδεηο δηαδξφκνπο, πνπ εκπφδηδαλ ηηο θξαπγέο ησλ 
ζπκάησλ λα θηάζνπλ ζε ςειφηεξα δηακεξίζκαηα 
          κσο εδψ ζηακαηψ ηηο πεξηγξαθέο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ νξγάλσλ 
βαζαληζκνχ - πξαγκαηηθά δελ έρνπλ ηειεησκφ - πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 
επθάληαζηνπο,  έμαιινπο θαη θαλαηηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Θενχ ηεο αγάπεο. 
Αιήζεηα, ζε εθπιήζζεη ηνλ γεγνλφο φηη απηφ ην θξηθηφ θαηλφκελν ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο δελ ήηαλ θαζφινπ παξνδηθφ, θξάηεζε νιφθιεξνπο αηψλεο θαη δελ ήηαλ 
κφλν πξντφλ ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο (ε νπνία θξαηά φκσο ην copyright σο ν 
εκπλεπζηήο ηεο) αιιά νη βαζαληζκνί θαη νη νκαδηθέο εθηειέζεηο αηξεηηθψλ, 
καγηζζψλ θαη άιισλ ζηελ ππξά ή ζηελ θξεκάια ζπλερίζηεθαλ θαη απφ ηνπο 
αθφκα πην έμαιινπο θαη θαλαηηθνχο Λνπζεξηαλνχο, Καιβηληζηέο θαη ηα άιια 
παξαθιάδηα ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ, πάληνηε ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.  
          Τπάξρεη έλα αλαηξηρηαζηηθφ θείκελν κεηαμχ ησλ ρηιηάδσλ, πνπ αλαθέξεηαη 
ζηνλ βαζαληζκφ κηαο γπλαίθαο. Ζ θαηεγνξία δελ είλαη νχηε καγεία, νχηε αίξεζε. Ζ 
Maria Rodriquez είλαη απιψο χπνπηε γηα θινπή. Γξάθνπλ ηα πξαθηηθά: 
 



 142 

Πξάμε βαζαληζκνύ… 

Μαδξίηε 30 Ινπιίνπ 1648. Δλώπηνλ ηνπ Δμνρόηαηνπ δηθαζηή Mathias de 

Cavezo y Belasco, εκνύ ηνπ γξακκαηέσο θαη ηνπ Isidoro Ortiz νξγάλνπ ηεο 

δηθαηνζύλεο
68

 κε ην potro
69

  θαη ηα ζθνηληά (cordeles), ελεθαλίζζε εηο ηελ 

αίζνπζα βαζαληζηεξίσλ ε Maria Rodriquez ε νπνία θξαηείηαη κε ηελ σο άλσ 

θαηεγνξία. Δθιήζε ππό ηνπ Δμνρνηάηνπ λα νξθηζηεί 

ζύκθσλα κε ην λόκν. πκκνξθώζεθε θαη ππνζρέζεθε 

όηη ζα πεη ηελ αιήζεηα. Σελ πξνεηδνπνίεζαλ  πσο αλ 

απνθξύςεη ηελ αιήζεηα ζα ππνβιεζεί ζε βαζαληζηήξηα. 

Αξρίδεη ηππηθά ε αλάθξηζε ε νπνία γξήγνξα πεξλά απφ 
ηε κία θάζε βαζαληζκνχ ζηελ άιιε. Κχξην κέιεκα ησλ 
ηεξνεμεηαζηψλ ε δηαζθάιηζε ηεο…δηθνλνκηθήο 
λνκηκφηεηαο! Καη ν γξακκαηέαο γξάθεη: 

Ο Δμνρόηαηνο ηελ θάιεζε γηα πξώηε θνξά λα θαηαζέζεη 

ηη αθξηβώο ζπλέβε θαη ηελ πξνεηδνπνίεζε όηη εάλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ βαζαληζηεξίσλ, ζπάζεη θαλέλα πόδη ή 

ρέξη, ή ηεο βγεη ην κάηη, ή αλ πεζάλεη, ην ιάζνο ζα είλαη 

όιν δηθό ηεο θαη όρη ηνπ Δμνρνηάηνπ θαη ηελ 

μαλαθάιεζε λα πεη ηελ αιήζεηα. 
 

                    Εξομολόγηση στη φυλακή 
 

Δθείλε απάληεζε πσο ηζρύνπλ όζα έρεη θαηαζέζεη 

αξρηθά. Έπεηηα ν Δμνρόηαηνο πξόζηαμε ηνλ ρεηξηζηή λα ηε γδύζεη θαη λα ηελ 

δέζεη ζην κεράλεκα βαζαληζκνύ 

θξεκαζκέλε ζηνπο γάληδνπο. Σόηε ηελ 

θάιεζε γηα δεύηεξε θνξά, λα πεη ηελ 

αιήζεηα θη εθείλε επαλέιαβε ηα ίδηα. Όηη 

δελ μέξεη ηίπνηα παξαπάλσ απ‟ όζα έρεη 

θαηαζέζεη. 
 

 Προετοιμασία για την «ανάκριση» 
 

Καη ν Δμνρόηαηνο πξόζηαμε ηνλ ρεηξηζηή 

λα ηαθηνπνηήζεη ηα ζρνηληά γηα ην 

ζθίμηκν ησλ κπξάηζσλ, ν δηθαζηήο πξόζηαμε ηνλ ρεηξηζηή λα αξρίζεη ηελ πξώηε 

θάζε ηεο manquerda, ην ζθίμηκν ησλ κπξάηζσλ κε ζθνηληά θη εθείλνο άξρηζε ην 

βαζαληζηήξην εθαξκόδνληαο ηελ πξώηε manquerda ζηηο ηξεηο θαη κηζή ην πξσί 

πεξίπνπ… 

Καη θαζώο ζθίγγνληαλ ηα ζθνηληά θαη άξρηζε ην ηξάβεγκα ε γπλαίθα είπε: «Άβζα 

ιμο Μοζηήνζα, ιε ζημηχκμοκ άδζηα, ςπ, ςπ, ςπ, δεκ λένς ηίπμηα, δεκ πήνα 

ηίπμηα εβχ, ςπ, ςπ, θέκε ρέιαηα μζ ηεναηάδεξ»… 

                                                 
68

 Με ηδκ θνάζδ νξγάλνπ ηεο δηθαηνζύλεο εκκμεί ημκ ααζακζζηή 
69

 potro = ενβαθείμ ααζακζζιμφ, έκα είδμξ μδμκηςημφ ηνμπμφ πμο ζοκδοαγυηακ ιε θανδείξ ζιάκηεξ μζ 

μπμίμζ ηαηάθθδθα δειέκμζ ζημ εφια, θεζημονβμφζακ ςξ αζιμζηαηζημί επίδεζιμζ ζηαιαηχκηαξ ηδκ 

ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. 
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…Καη ν ζηληόξ δηθαζηήο είπε: «Πεξ ηδκ αθήεεζα» θη εθείλε: «Γεκ λένς ηίπμηα, 

ςπ, ςπ, ςπ, δεκ λένς ηίπμηα , ςπ ιε ζημηχκμοκ, ςπ, ιε ζημηχκμοκ άδζηα, ςπ, 

ςπ, ιε ζημηχκμοκ»… 

… Καη ν ζηληόξ δηθαζηήο δήηεζε λα γίλεη άιιν έλα ζηξίςηκν επεηδή δελ ιέεη ηελ 

αιήζεηα. Η γπλαίθα: «Χπ, ςπ, ιε ζημηχκμοκ πςνίξ κα θηαίς, ςπ, ςπ, βζα 

υκμια ημο Θεμφ θίβμ κενυ, δεκ λένς ηίπμηα»… 

          Ζ θησρή γπλαίθα αξρίδεη λα νπξιηάδεη απφ ηνλ πφλν. Οη βαζαληζηέο 
ζπλερίδνπλ ην έξγν ηνπο. Απηή αξλείηαη ηα πάληα, δειψλεη θάζε θνξά αζψα, 
παξά ηνπο αθφξεηνπο πφλνπο, αιιά νη ηεξνεμεηαζηέο επηκέλνπλ ζε κηα 
απφζπαζε νκνινγίαο ηεο ελνρήο ηεο (ζπκίδσ πσο ε γπλαίθα είλαη απιψο 
χπνπηε θινπήο, νχηε θαλ ζπλειήθζε λα θιέβεη). Ζ αγσλία ηεο θιηκαθψλεηαη 

φπσο θαη ηα βαζαληζηήξηα. Ο 
ρεηξηζηήο έρεη θηάζεη ζηελ ηέηαξηε 

manquerda
70

. 

           
 Οι βασανιστές ετοιμάζουν τα 
όργανα βασανισμού και ανάβουν 
φωτιά, ο ιεροεξεταστής καλεί την 
κατηγορούμενη να πει την αλήθεια 
και ένας άλλος ιεροεξεταστής 
παρακολουθεί με ενδιαφέρον το 
ξεγύμνωμα της γυναίκας. 
 

          Ζ Maria Rodriquez 
βαζαλίζηεθε ζε ζεκείν πνπ ηα λεχξα 

ηεο θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο θαη ηα θφθαια ηεο απφ ηελ ζηξέβισζε θαη ηελ 
πίεζε ησλ ζρνηληψλ, βγήθαλ έμσ απφ ην δέξκα. Αηκνξξαγνχζε κέρξη ζαλάηνπ 
νπφηε θαη νη βαζαληζηέο πείζηεθαλ λα ζηακαηήζνπλ γηα ιίγν, δηφηη ε πξαθηηθή 
ήηαλ λα κελ πεζάλεη ην ζχκα θαη λα κελ πιεγνχλ βαζηθά δσηηθά φξγαλα ψζηε λα 
παξαηαζεί ην καξηχξην επί ψξεο ή κέξεο ή εβδνκάδεο – νπζηαζηηθά δειαδή φζν 
αληέμεη ν θαηεγνξνχκελνο. Ζ δχζηπρε Maria Rodriquez κπήθε ζε κία θαηάζηαζε 
κε αλαζηξέςηκε, απφ ηελ νπνία δελ ζα έβγαηλε πνηέ νχηε ζα γηαηξεπφηαλ71. 
 
 

                                                 
70

  Αοηυ ημ ααζακζζηήνζμ πμο άνπζζε κα εθανιυγεηαζ ηαηά ηδ βέκκδζδ ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ ηαζ 

ζοκεπίζηδηε ιέπνζ ημκ 18
μ
 αζχκα βζκυηακ ιε ζθίλζιμ ηςκ ιδνχκ ηαζ ηςκ ιπνάηζςκ ημο ηαηδβμνμοιέκμο 

ιε ζημζκζά, πμο ηα απμηαθμφζακ cordeles ή garrotes. Σμ εφια ήηακ ακορςιέκμ ηαζ ηνειαζιέκμ ζε έκα 

βάκηγμ. Σμ ζθίλζιμ βζκυηακ απυ ημ έδαθμξ ιε ιδπακζηυ ιέζμκ, ιε ημπθζςηυ άλμκα ημο μπμίμο δ 

πενζζηνμθή έηακε ηα ζπμζκζά κα ηοθίβμκηαζ ηαζ κα ιπαίκμοκ ζηδ ζάνηα ημο εφιαημξ πνμηαθχκηαξ 

αθυνδημοξ πυκμοξ αθθά ηαζ ζοιθυνδζδ ημο αίιαημξ. Πμθθέξ θμνέξ ηα ζπμζκζά ηα έανεπακ ηζ έηζζ ζθζπηά 

ηαεχξ ήηακ έιπαζκακ ζηδ ζάνηα ζπίγμκηάξ ηδκ, ζαηαηεφμκηαξ ηα κεφνα. 
71

  Ζ παναπάκς πενζβναθή είκαζ ηιήια ηςκ πναηηζηχκ ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ πμο δδιμζζεφηδηακ ιε 

θεπημιένεζεξ ζημ αζαθίμ ημο Κονζάημο ζιυπμοθμο Βαζαληζηήξηα θαη Δμνπζία.. 
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03.03.02. Οζ ιέεμδμζ ηαζ ηα υνβακα εακάηςζδξ 
 
          Αλ νη πεξηγξαθέο ησλ πξνεγνχκελσλ ζειίδσλ ήηαλ νδπλεξέο, θξηθψδεηο, 
απάλζξσπεο θαη ηξνκαθηηθέο θαη ε πνηθηιία, ε νξγάλσζε θαη ε εθεπξεηηθφηεηα 
ησλ κεζφδσλ βαζαληζκνχ εληππσζίαζε, πηζαλφλ θάπνηνο ζα πίζηεπε φηη ε 
ζαλαηηθή πνηλή είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηα παξαπάλσ βαζαληζηήξηα. Πεζαίλεηο, 
μεκπεξδεχεηο, ηέινο. Έια φκσο πνπ δελ 
είλαη αθξηβψο έηζη.  
 
  Ο βασανιστής καθηλώνει τα χέρια της 
ύποπτης με σφήνες 

 
          Απηνί νη ζαηαληθνί θαη εθεπξεηηθνί 
επηζηήκνλεο ηνπ εθιεπηπζκέλνπ ηξφκνπ, νη 
παξαλντθνί ζαδηζηέο ηνπ Μεζαίσλα, νη 
θάηνρνη ηεο απφιπηεο αιήζεηαο, νη 
ππεξαζπηζηέο ησλ δνγκάησλ ηεο πίζηεο, νη 
ζθνηεηλνί καπξνθνξεκέλνη θαιφγεξνη πνπ 
δίθαδαλ, βαζάληδαλ θαη θαηαδίθαδαλ 
βαζηζκέλνη ζε κηα απιή θαηαγγειία ή 
αθφκα θαη ππνςία, νη κνλαρνί πνπ απνηεινχζαλ ηνλ ζηδεξέλην βξαρίνλα ηεο 
Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, ηελ Ηεξά Δμέηαζε, ήμεξαλ θαιχηεξα απφ ηνλ θάζε 
βαζαληζηή θαη δήκην, πάξα πνιινχο  ηξφπνπο λα ζηείινπλ θάπνηνλ ζηνλ άιιν 
θφζκν, αθνχ πξψηα ηνλ έθαλαλ λα κεηαληψζεη πνπ γελλήζεθε. Ήμεξαλ ηνπο 
ηξφπνπο, ζπλερψο έςαρλαλ λα βξνπλ θαηλνχξηνπο πην βάλαπζνπο θαη θξηθψδεηο 
κεραληζκνχο βαζαληζκνχ θαη ζαλάησζεο θαη ην βέβαην είλαη φηη ηνπο 
απνιάκβαλαλ. Άζε πνπ ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη πξνζέθεξαλ κεγάιε ππεξεζία 

ζηνλ Όςηζην, ζηέιλνληαο θνληά ηνπ ηφζεο 
ακαξησιέο  ςπρέο εμαγληζκέλεο απφ ηελ ππξά. 
 
 Καταδικασμένοι από την Ιερά Εξέταση, οδεύουν 
προς τον τόποι εκτέλεσης, συνοδευόμενοι από 
ιερείς, που τους καλούν συνεχώς να 
μετανοήσουν. 

 
          Κη εδψ πξηλ αξρίζεη ε δεηγκαηνιεπηηθή 
απαξίζκεζε ησλ κεζφδσλ ζαλάησζεο – αξθεηά απφ 
απηά είραλ πεξηγξαθεί θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
ζειίδεο  γηα ηα βαζαληζηήξηα – ζέισ λα ππελζπκίζσ 
φηη είλαη αλαγθαία ε επηζήκαλζε θαη ηεο παξαγξάθνπ 
απηήο κε ην ζήκα «απζηεξψο αθαηάιιειν» θαη φηη 
δελ είλαη απαξαίηεηε ε αλάγλσζε ησλ επφκελσλ 
ζειίδσλ. Αλ θάπνηνο δελ αληέρεη απηέο ηηο 

θξηθηαζηηθέο πεξηγξαθέο, κπνξεί λα πάεη θαηεπζείαλ ζην επφκελν θεθάιαην (γηα 
ηελ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε). 

 Ζ πονά: Ζ ζαλάησζε ζηελ ππξά αηξεηηθψλ, κάγσλ, καγηζζψλ, 
πξνδνηψλ, παξαραξαθηψλ θαη άιισλ θαηαδηθαζκέλσλ είλαη ζπλδεδεκέλε 
κε ηελ ηζηνξία ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Καη ζην παξειζφλ ππήξραλ ηέηνηνη 
ηξφπνη ζαλάησζεο, θπξίσο ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο ηεο 
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Ρσκατθήο θαη - αξγφηεξα - Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Αιιά ζηελ Γχζε ν 
πξψηνο γλσζηφο ζάλαηνο απφ ππξά (11νο αηψλαο) ήηαλ απηφο ηνπ ηεξέα 
Ραιζνκηφ κηε Καιπναί (Ramihrdus de Cambrai), ν νπνίνο αξλήζεθε λα 
δερζεί θνηλσλία απφ δηεθζαξκέλνπο ηεξείο. Καηεγνξήζεθε γηα αίξεζε θαη ν 
νξγηζκέλνο φρινο (πνηνο ηνλ ππνθίλεζε άξαγε;) ηνλ άξπαμε θαη ηνλ έθαςε 
ζηε θσηηά. 
          Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ έμη αηψλσλ πνπ δηήξθεζε ε θπξηαξρία ηεο 
Ηεξάο Δμέηαζεο, δεθάδεο - ίζσο θαη εθαηνληάδεο - ρηιηάδεο άληξεο, 
γπλαίθεο αθφκα θαη παηδηά 
ζχξζεθαλ ζηελ ππξά θαη 
παξαδφζεθαλ ζηηο θιφγεο.  
 
   Αργός θάνατος αιρετικού 
στην πυρά. Ο δήμιος κανονίζει 
την απόσταση του κατάδικου 
από την φωτιά για να 
υποφέρει όσο το δυνατό 
περισσότερο.  

 
          Ήηαλ ε ζπλεζέζηεξε 
ηηκσξία πνπ επέβαιιαλ ηα 
εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα ζηνπο αηξεηηθνχο, άπηζηνπο, αιιφζξεζθνπο, 
κάγηζζεο θαη άιινπο «εγθιεκαηίεο». Γηα ηελ αθξίβεηα ε Ηεξά Δμέηαζε 
απνθάζηδε φηη ν θαηεγνξνχκελνο θξίζεθε έλνρνο γηα αίξεζε ή γηα καγεία 
θαη θαηφπηλ ηνλ παξέδηδε ζηηο θνζκηθέο αξρέο, κε ηελ – ππνθξηηηθή - επρή 
«λα θαλνχλ επηεηθείο θαη λα απνθχγνπλ ηελ αηκαηνρπζία». ινη φκσο 
ήμεξαλ πνηα ήηαλ ε κνίξα ηνπ άηπρνπ θαηαδίθνπ. Ο λφκνο ήηαλ ζαθήο θαη 

άηεγθηνο θαη ζε φινπο γλσζηφο, έπξεπε λα 
νδεγεζεί ζηε θσηηά θαη λα θαεί. Ζ θσηηά είρε 
θαη ζεκαζία θάζαξζεο, ε θνηλφηεηα ησλ 
πηζηψλ θαζνιηθψλ απαιιαζζφηαλ απφ ην 
κίαζκα πνπ ηελ βάξαηλε. Δπίζεο δελ ήηαλ 
ιίγεο νη θαηαδίθεο ζηελ ππξά λεθξψλ απφ 
θαηξφ αηξεηηθψλ. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε 
γηλφηαλ εθηαθή ηνπ ζψκαηνο ή ησλ νζηψλ 
ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, ηα νπνία θαη 
κεηαθέξνληαλ ηειεηνπξγηθά ζηελ θσηηά. 

 
Αιρετική στην πυρά, στο όνομα του                             

Κυρίου 
 

Αλ ε θσηηά ήηαλ κεγάιε (ζε πεξίπησζε 
νκαδηθψλ εθηειέζεσλ), ν ζάλαηνο ζπρλά 
εξρφηαλ απφ αζθπμία ιφγσ εηζπλνήο 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη πξηλ πξνιάβεη ε θσηηά λα θηάζεη λα θαίεη ηε 
ζάξθα ησλ ζπκάησλ. Αλ ε θσηηά ήηαλ κηθξή – απηφ ήηαλ έλα αθφκα 
βαζαληζηήξην πξηλ ην νξηζηηθφ ηέινο – ηφηε ν θαηάδηθνο θαηγφηαλ ζηγά-
ζηγά, νη αδχλαηεο θιφγεο έθαηγαλ κέξε ησλ πνδηψλ ηνπ θαη αλέβαηλαλ 
αξγά πξνο ηα πάλσ, πξνθαιψληαο αλππφθνξνπο πφλνπο θαη αξγφ 
ζάλαην πνπ θακηά θνξά έθηαλε ιπηξσηηθά κεηά απφ δπν νιφθιεξεο ψξεο. 
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Οξηζκέλεο θνξέο ν ιαηκφο ηνπ θαηαδίθνπ ήηαλ δεκέλνο κε έλα ζρνηλί θαη ν 
δήκηνο – αλ έπαηξλε ηέηνηα εληνιή – κπνξνχζε λα ηξαβήμεη ην ζθνηλί θαη 
λα ζηξαγγαιίζεη ην ζχκα, ραξίδνληάο ηνπ έηζη έλα γξεγνξφηεξν ζάλαην. 

 Ο απμηεθαθζζιυξ: Ο ζάλαηνο κε ηελ βίαηε απνθνπή ηνπ θεθαιηνχ απφ 
ην ππφινηπν ζψκα ήηαλ ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο εθηέιεζεο απφ ηελ επνρή 
ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Σνλ Μεζαίσλα ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πάξα 
πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Αγγιία, φπνπ νη εθηειέζεηο θπξίσο 
επγελψλ γίλνληαλ κε ηζεθνχξη (πέιεθπ) ή ζπαζί, ελψ ησλ θνηλψλ ζλεηψλ ν 
ζπλήζεο ηξφπνο ήηαλ ν απαγρνληζκφο. Φπζηθά κεηά ηνλ 14ν αηψλα γηα 
ηνπο αηξεηηθνχο, άπηζηνπο, κάγηζζεο, κάγνπο θαη πξνδφηεο, ν ζρεδφλ 
απνθιεηζηηθφο ηξφπνο ζαλάησζεο ήηαλ 
ε ππξά.   

    
              Αποκεφαλισμός με σπαθί 
 

ηελ Αγγιία ζπλήζσο νη αηξεηηθνί δελ 
θαηαδηθάδνληαλ γηα ηελ αίξεζε ζηελ 
νπνία αλήθαλ, αιιά γηα εζράηε 
πξνδνζία θαηά ηνπ ζεπηνχ πξνζψπνπ 
ηνπ βαζηιηά, κηαο θαη απηφο ήηαλ ε 
θεθαιή ηεο Αγγιηθήο Δθθιεζίαο. Μεηά 
ηελ εθηέιεζε ε ηηκσξία ησλ πξνδνηψλ 
δελ ζηακαηνχζε. πρλά αθνινπζνχζε δηακειηζκφο θαη θαχζε ηνπ ζψκαηνο  
θαη ην θεθάιη, κπεγκέλν ζε έλα θνληάξη πςσλφηαλ ζηνλ Πχξγν ηνπ 

Λνλδίλνπ ή ζε άιιν πεξίνπην 
ζεκείν (θάζηξα ή ηείρε) γηα 
παξαδεηγκαηηζκφ.  

 
  Εκτέλεση με απαγχονισμό 

στην Αγγλία 
 

 Ο απαβπμκζζιυξ: Ζ 
εθηέιεζε κε 
απαγρνληζκφ είλαη (ίζσο 
κεηά ηελ ππξά) ν 

ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο ζαλάησζεο ησλ αηξεηηθψλ, ησλ απίζησλ, ησλ 
βιάζθεκσλ θαη ησλ καγηζζψλ.  Δθηφο φκσο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο 
«εγθιεκαηηψλ» ζηελ θξεκάια πήγαηλαλ νη θαηαδηθαζκέλνη ζε ζάλαην γηα 
πνηληθά αδηθήκαηα (θιέθηεο, ιεζηέο, δνινθφλνη, απαηεψλεο θιπ.), νη 
πξνδφηεο, νη ζπλσκφηεο, νη παξαραξάθηεο θαη πνιινί άιινη θαθνπνηνί θαη 
κε. Πνιιέο θνξέο ε Ηεξά Δμέηαζε ζπλδχαδε ηνλ απαγρνληζκφ κε ηελ 
ππξά, δειαδή αθνχ ν θαηάδηθνο πέζαλε ζηελ θξεκάια, ην ζψκα ξηρλφηαλ 
κεηά ζηελ θσηηά γηα εμαγληζκφ.  
         ηελ - πην εθεπξεηηθή ζε ζαδηζηηθνχο ηξφπνπο εθηέιεζεο – Αγγιία  
νη άληξεο  (φρη νη επγελείο) θαηαδηθαζκέλνη γηα πξνδνζία ή αίξεζε 
απαγρνλίδνληαλ, αιιά πξηλ εθπλεχζνπλ ηνπο θαηέβαδαλ απφ ηελ θξεκάια, 
ηνπο ηνπνζεηνχζαλ ζε έλα πάγθν θαη ηεκάρηδαλ ην ζψκα ηνπο, 
θξνληίδνληαο λα θξαηεζεί ην ζχκα ζηε δσή φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. 
Οη γπλαίθεο, πνπ ε αγγιηθή ζεκλνηπθία δελ επέηξεπε λα γπκλσζνχλ 
δεκνζίσο, ηηκσξνχληαλ κφλν κε ζαλάησζε ζηελ ππξά!. Ο ρξφλνο ηνπ 
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ζαλάηνπ θαηά ηνλ απαγρνληζκφ κπνξνχζε λα παξαηαζεί αξθεηά, αλάινγα 
κε ην κήθνο ηνπ ζθνηληνχ. Αλ ην ζθνηλί ήηαλ καθξχ, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε 
ηνπ θξεκαζκέλνπ έζπαγε ακέζσο, κε απνηέιεζκα ηνλ άκεζν ζάλαηφ ηνπ. 
Αλ φκσο ήηαλ θνληφ, ην ζχκα ππέθεξε επί πνιιή ψξα έρνληαο πιήξε 
ζπλείδεζε, κέρξη λα πεζάλεη επηηέινπο απφ αζθπμία. 
Ζ βηανυηηα: Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην ηζπαληθφ garotte πνπ ζεκαίλεη 
ζηεηιηάξη. Πξάγκαηη ε ζπζθεπή απηή ηνπ ζαλάηνπ ήηαλ απιή. Ήηαλ έλα 
απιφ ζηεηιηάξη ζπλήζσο κε πξνζαξκνζκέλν έλα θάζηζκα ζην νπνίν 
θαζφηαλ ν κειινζάλαηνο. Αλ δελ ππήξρε θάζηζκα, ν θαηάδηθνο ζηεθφηαλ 
φξζηνο παξάιιεια κε ην ζηεηιηάξη. ην χςνο ηνπ ιαηκνχ ηνπ ππήξρε έλα 
ζηδεξέλην θνιάξν ή ζρνηλί πνπ θαζήισλε ηνλ απρέλα ηνπ. Σν θνιάξν απηφ 
ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε έλα θνριησηφ κεραληζκφ, ηνλ νπνίν έζηξηβε ζηγά-
ζηγά ν δήκηνο πξνθαιψληαο αζθπμία ζην 
ζχκα.  
 
   Ομαδική εκτέλεση με γκαρόττα 
 

Γηα γξεγνξφηεξε ζαλάησζε, κε ην 
ζηξίςηκν ηνπ θνριία, έλαο κνριφο ή έλα 
θαξθί έζπξσρλε ηνλ απρέλα ηνπ ζχκαηνο 
πξνθαιψληαο εμάξζξσζε ηεο 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη αθαξηαίν ηέινο. 
Απηή ε κέζνδνο εθαξκφζηεθε θαηά θφξνλ 
απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε ζηελ Ηζπαλία θαη 
ζηηο απνηθίεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 
(Μεμηθφ, Πεξνχ θαη αιινχ). Μάιηζηα 
ζπλέρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηελ Ηζπαλία θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο σο θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960. 

 Ο δζαιεθζζιυξ: Μηα απφ ηηο πην θξηθψδεηο κνξθέο εθηέιεζεο ήηαλ ν 
δηακειηζκφο. Δθαξκφζηεθε θπξίσο ζηελ Αγγιία, γηα αηξεηηθνχο, άπηζηνπο 

θαη πξνδφηεο. Απαγρφληδαλ ην ζχκα θαη 
πξηλ αθφκα πεζάλεη ην μεθξεκνχζαλ, 
ην μάπισλαλ δσληαλφ αθφκα ζε έλα 
πάγθν θαη ν δήκηνο έθνβε πξψηα ηα 
γελλεηηθά φξγαλα, θαηφπηλ άλνηγε ηελ 
θνηιηά ηνπ, έθνβε έλα-έλα ηα άθξα ηνπ 
θαη ηέινο ην θεθάιη ηνπ, ην νπνίν 
θάξθσλαλ ζε έλα θνληάξη ζε  δεκφζηα 
ζέα γηα παξαδεηγκαηηζκφ. 

 
Εκτέλεση με διαμελισμό 

 

 Αζθολία: Αζθπμία πξνθαιείηαη φηαλ 
θαηά θάπνην ηξφπν απνθξάδεηαη ε 
αλαπλεπζηηθή νδφο θαη ην ζχκα δελ 

κπνξεί λα εηζπλεχζεη αέξα, φπσο ζηνλ απαγρνληζκφ θαη ζηελ γθαξφηηα. 
ην Βέιγην ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηξφπνο εθηέιεζεο έλα κηθξφ θειί, κέζα 
ζην νπνίν άλαβαλ ζεηάθη θαη ν θαπλφο ηνπ πξνθαινχζε αζθπμία ζηνλ 
θαηάδηθν. 
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 Σδβάκζζια: Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Ηζπαληθή Ηεξά 
Δμέηαζε ζηηο Κάησ Υψξεο, πνπ ήηαλ ηφηε θαηερφκελα απφ ηελ Ηζπαλία 
εδάθε. Οη εθηειεζηέο άλαβαλ ηεξάζηηα καγθάιηα κε αλακκέλα θάξβνπλα 
θαη ηα έβαδαλ θνληά ζηα πφδηα θαη ηα άιια κέιε ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
ζχκαηνο, αθνχ πξψηα ηα είραλ αιείςεη κε ιίπνο. Ο ζάλαηνο ήηαλ πνιχ 
αξγφο θαη νδπλεξφο.  

 Ο ηνμπυξ: Γλσζηφ θαη σο «ηνμπυξ ηδξ Αζηαηενίκδξ» ήηαλ έλα απφ ηα 
πην βαζαληζηηθά φξγαλα ζαλάησζεο. Σν ζχκα ήηαλ δεκέλν θαη 
αθηλεηνπνηεκέλν ζην πιάη ηνπ ηξνρνχ θαη ν δήκηνο έζπαδε κε κηα 
ζηδεξέληα βέξγα ην νζηά ηνπ ζχκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη σο φξγαλν 
βαζαληζκνχ. Σν καξηχξην κέρξη λα μεςπρήζεη ην ζχκα δηαξθνχζε αξθεηέο 
ψξεο, εθηφο αλ θάπνηνο πνλφςπρνο δήκηνο ηνπ έδηλε έλα γεξφ ρηχπεκα 
ζην ζηήζνο ή ην θεθάιη. Παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ βαζαληζηεξίνπ ήηαλ έλα 
απιφο ηξνρφο ζηνλ νπνίν ήηαλ δεκέλν 
ην ζχκα. Οη βαζαληζηέο έζπξσρλαλ 
ηνλ ηξνρφ ζε κηα θαησθέξεηα θαη ην 
ζχκα ζπλζιηβφηαλ ζηηο πέηξεο, ηνπο 
θνξκνχο δέληξσλ θαη ζε φ,ηη άιιν 
ζπλαληνχζε ζηνλ θξελήξε δξφκν ηνπ 

   
                     Ο τροχός 
 

 Γζαιεθζζιυξ ιε ηνμπυ:  πλδπαζκφο 
ηνπ ηξνρνχ θαη ηνπ δηακειηζκνχ ή κηα 
αθφκα παξαιιαγή ηνπ πξψηνπ ήηαλ ν 
δηακειηζκφο κε ηξνρφ. Σν ζχκα ήηαλ 
γπκλφ θαη μαπισκέλν  ζην έδαθνο θαη 
νη βαζαληζηέο θπινχζαλ έλα ηεξάζηην θαη βαξχ ηξνρφ πάλσ απφ ην ζψκα 
ηνπ. Σα νζηά έζπαδαλ, ν θαηάδηθνο νχξιηαδε απφ ηνπο πφλνπο θαη απηφ ην 

καξηχξην κπνξνχζε λα θξαηήζεη 
ψξεο ψζπνπ ην ζχκα λα εθπλεχζεη 
θαη λα ιπηξσζεί επί ηέινπο. 

 
Διαμελισμός με τροχό  

 

 Σμ ζηαθζηυ υκεζνμ (sueno italiano): 
Σν ζχκα ζηελφηαλ φξζην ζε έλα 
ζηελφ θέξεηξν κε θαπάθη, ην νπνίν 
είρε ζην εζσηεξηθφ ηνπ δεθάδεο 
αηρκεξφηαηα θαξθηά. Μεηά ην 
ζηήζηκν ηνπ θξαηνπκέλνπ, νη 
εθηειεζηέο έθιεηλαλ ην θαπάθη κε 
δχλακε θαη ηα θαξθηά δηαπεξλνχζαλ 

ηε ζάξθα. Ζ παξακηθξή θίλεζε πνιιαπιαζίαδε ηνπο πφλνπο ηνπ ζχκαηνο, 
ην νπνίν πέζαηλε κεηά απφ πνιιέο ψξεο απφ αηκνξξαγία. Σν «ηηαιηθφ 
φλεηξν» ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο φξγαλν βαζαληζκνχ. 

 οκηνζαή ιε αάνδ (πνεζάνζζια): Ο θαηάδηθνο μάπισλε ζε έλα πάγθν 
θαη νη εθηειεζηέο ηνπνζεηνχζαλ πάλσ ζην ζηήζνο θαη ζην ζηνκάρη ηνπ κηα 
θαξδηά ζαλίδα ζηελ νπνία θφξησλαλ κεγάια θαη βαξηά θνκκάηηα κεηάιινπ 
θαη πέηξαο, ην βάξνο ησλ νπνίσλ αχμαηλαλ ζηαδηαθά. Σν ζχκα 
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ζπλζιηβφηαλ θπξηνιεθηηθά θάησ απφ ηα βάξε απηά, ηα νπνία 
ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ πξέζα, πξνθαινχζαλ ζξαχζε ησλ νζηψλ ηνπ, 
αλππφθνξνπο πφλνπο θαη ηέινο ζάλαην απφ αζθπμία. 

 Ζ έηεεζδ: πσο θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκα, ην ζχκα ήηαλ εθηεζεηκέλν 
ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο. Έζαβαλ φιν ηνλ θνξκφ ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ κέρξη 
ην ιαηκφ ζην έδαθνο, κε ην θεθάιη λα πξνεμέρεη. Σα δψα, ηα έληνκα θαη ηα 
πνπιηά κπνξνχζαλ λα ηνλ ηξαπκαηίδνπλ, λα ηνπ βγάινπλ ην κάηηα θαη φρη 
ζπάληα αθφκα θαη νη άλζξσπνη ηνλ ιηζνβνινχζαλ. Ο ζάλαηνο εξρφηαλ 
πνιχ αξγά θαη βαζαληζηηθά. 

 Σμ ηνειαζιέκμ ηθμοαί: Οη βαζαληζηέο έβαδαλ ην ζχκα ζε έλα θινπβί θαη 
ην θξεκνχζαλ ζε έλα ςειφ ζεκείν, ζπλήζσο ζηα ηείρε ηεο πφιεο ή ζ‟ έλα 
θαλνζηάηε ηεο πιαηείαο. Ο θαηάδηθνο ήηαλ εθηεζεηκέλνο ζην θξχν, ζηνλ 
παγσκέλν άλεκν  ή ζηνλ θαπηφ ήιην. Σα έληνκα θαη ηα αξπαθηηθά πηελά 
ηνλ ηζηκπνχζαλ ζπλερψο θαη θπζηθά δελ κπνξνχζε λα θάεη ή λα πηεη, αλ 
δελ ηνπ έδηλαλ θάηη νη βαζαληζηέο ηνπ θη απηφ φρη 
απφ νίθην, αιιά γηα λα θξαηήζεη πεξηζζφηεξν 
ρξφλν ην καξηχξηφ ηνπ. 

 
                               Ο κεφαλοθραύστης 

 

 Ο ηεθαθμεναφζηδξ: Ήηαλ έλα φξγαλν πεξίπνπ 
ζαλ θξάλνο κε κηα κεηαιιηθή ξάβδν ζηελ νπνία 
ζηεξηδφηαλ ην ζαγφλη. ηε θνξπθή ηνπ θξάλνπο 
ήηαλ κηα θνριησηή ζηξφθηγγα πνπ ν βαζαληζηήο 
έζηξηβε ζηγά-ζηγά. Οη πφλνη ήηαλ αλππφθνξνη, ηα 
δφληηα ρψλνληαλ ζην ζαγφλη, ηα κάηηα 
πεηάγνληαλ απφ ηηο θφγρεο ηνπο θαη ζπλήζσο ν 
θξαηνχκελνο δελ άληερε άιιν θαη έθαλε λφεκα 
πσο ήζειε λα νκνινγήζεη. Γηαθνξεηηθά ην καξηχξην κπνξνχζε λα 
θξαηήζεη ψξεο, αθ‟ φζνλ ν δήκηνο κπνξνχζε λα ξπζκίδεη ρξνληθά ην 

ζθίμηκν ηεο ζηξφθηγγαο,  ψζπνπ ην 
ζχκα λα μεςπρήζεη.  

   

                                                Σο πριόνι 

 

 Σμ πνζυκζ: Σν πξηφλη εθηφο απφ 
φξγαλν βαζαληζκνχ, ήηαλ θπζηθά θαη 
φξγαλν ζαλάησζεο. Σν ζχκα γπκλφ 
ήηαλ θξεκαζκέλν απφ ηα πφδηα κε ηα 
ζθέιε αλνηρηά. Γπν βαζαληζηέο 
θξαηνχζαλ έλα πξηφλη θαη άξρηδαλ λα 
πξηνλίδνπλ ην ζψκα, κε αξγέο 
θηλήζεηο. Δθηφο ηεο εμεπηειηζηηθήο 
ζηάζεο, ην ζχκα πνλνχζε αθάληαζηα 
θαη αηκνξξαγνχζε ζηγά-ζηγά. 
πλήζσο ην θξηθηαζηηθφ απηφ ζέακα 

παξαθνινπζνχζαλ έληξνκνη θαη άιινη θξαηνχκελνη, νη νπνίνη πεξίκελαλ ηε 
ζεηξά ηνπο. Απηνί  δελ άληεραλ νχηε θαλ λα ην βιέπνπλ θαη δεηνχζαλ λα 
νκνινγήζνπλ φ,ηη ήζειαλ νη ηεξνεμεηαζηέο. Καη ην ίδην ην ζχκα αλ δελ 
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νκνινγνχζε ακέζσο αθελφηαλ λα πεζάλεη, αθνχ ην ηεκάρηδαλ ζηα δπν 
ζαλ ζθαρηάξη. 

 Ο ιπνμφηγζκμξ ηαφνμξ: Μαξηχξην θαη φξγαλν εθηέιεζεο γλσζηφ απφ ηελ 
αξραηφηεηα. Ο εθηειεζηήο έβαδε ην ζχκα κέζα ζηνλ ηαχξν θαη απφ θάησ 
άλαβε θσηηά. Ο θαηάδηθνο ςελφηαλ θαλνληθά θαη νη θξαπγέο ηνπ 
αθνχγνληαλ απφ ην ζηφκα ηνπ ηαχξνπ. 

 Ο ρεηαζηήναξ ιμθφαδμο: Ήηαλ έλα καθξχ φξγαλν πνπ θαηέιεγε ζε έλα 
ζηξνγγπιφ ηξππεηφ φπσο ην πνηηζηήξη.  Με απηφ ν βαζαληζηήο έξηρλε 
ιεησκέλν κφιπβδν ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζχκαηνο. ε 
πεξηπηψζεηο ζαλαηηθήο θαηαδίθεο ην καξηχξην απηφ 
ζπλερηδφηαλ κέρξη λα μεςπρήζεη ην ζχκα, πξάγκα πνπ 
έπαηξλε αξθεηέο ψξεο. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ ν 
εθηειεζηήο έρπλε ιεησκέλν αζήκη ζηα κάηηα ηνπ θαηαδίθνπ.  

 
                                       Ο ψεκαστήρας  μολύβδου 
 

 Βναζιυξ: Άιιε κηα θξηθηαζηηθή κέζνδνο ζαλάησζεο ήηαλ ην 
βχζηζκα ηνπ ζχκαηνο ζε έλα θαδάλη γεκάην λεξφ (ή ιίπνο ή 
ιάδη) πνπ βξάδεη. Δθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Αγγιία 
επί βαζηιηά Δξξίθνπ Ζ’ θαη ζηελ Δπξψπε γηα δηάθνξα 
εγθιήκαηα. 

 Σα κφπζα ηδξ βάηαξ ή «Ηζπακζηή θαβμφνα»: Σν καξηχξην 
απηφ σο φξγαλν ζαλάησζεο είρε θαη ηελ νλνκαζία Ηζπακζηή 
θαβμφνα ίζσο γηαηί ην εθάξκνδε ζπρλά ε Ηζπαληθή Ηεξά 

Δμέηαζε. Με καθξηά θαη 
αηρκεξά ζνπβιηά, ζαλ κεγάια 
πηξνχληα,  νη βαζαληζηέο έγδεξλαλ 
ηελ πιάηε ηνπ γπκλνχ θαη δεκέλνπ 
ζχκαηνο. Σα ζνπβιηά δελ μερψξηδαλ 
δέξκα, κπο ή άιια φξγαλα. ηαλ ηα 
«λχρηα ηεο γάηαο» εθαξκνδφηαλ ζε 
ζαλαηνπνηλίηεο ε εθηέιεζε 
παξνπζηαδφηαλ δεκφζηα. 

 

                          Σα νύχια της γάτας 

 

 Πκζβιυξ: Έλαο πνιχ θηελφο ηξφπνο 
ζαλάησζεο ήηαλ ν πληγκφο ζε λεξφ 
πνηακνχ ή ιίκλεο. Δθαξκφζηεθε γηα 
ηελ δνθηκαζία καγηζζψλ απφ ηελ 

Ηεξά Δμέηαζε, αιιά θαη ζε αξθεηέο άιιεο πεξηπηψζεηο. Σν 1680 ζηελ 
πνπξηηαληθή Αγγιία ηνπ Κξφκβει ηξηάληα άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά πνπ 
είραλ πάεη ζε ζεία ιεηηνπξγία, νδεγήζεθαλ ζηελ παξαιία θαη νη ζηξαηηψηεο 
ηνπο έζπξσμαλ κε ηα ζπαζηά ηνπο ζην λεξφ, φπνπ πλίγεθαλ φινη. ηελ 
πεξίνδν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ρηιηάδεο αληηθξνλνχληεο (ζηελ 
πεξηνρή ηεο Βαλδέαο) εμνληψζεθαλ κε πληγκφ. Σνλ Ννέκβξην 1793, δπν 
ρηιηάδεο Καζνιηθνί αηρκάισηνη – φπσο απηνιεμεί αλαθέξεη έλα ζηξαηεγφο 
ζηελ αλαθνξά ηνπ  - «έπεζαλ ζηνλ πνηακφ Λίγεξα θαη πλίγεθαλ. 
Γπζηπρψο γη’ απηνχο, ήηαλ δεκέλνη ρεηξνπφδαξα. Vive la République»! 
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 Ο θζεμαμθζζιυξ: Αξραία κέζνδνο ζαλάησζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ 
Παιαηζηίλε (ζηελ Βίβιν αλαθέξνληαη ηέηνηνπ είδνπο εθηειέζεηο) θαη 
εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλεο κνπζνπικαληθέο ρψξεο. Ζ 
Δθθιεζία ζηελ Αγγιία ηνπ Δξξίθνπ Ζ‟ εθηέιεζε έλα νπαδφ ηνπ Λνπζήξνπ 
κε ιηζνβνιηζκφ κέρξη ζαλάηνπ. Οη Γάιινη Οπγελφηνη ιηζνβφιεζαλ έλα 
θαζνιηθφ ηεξέα κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Δπίζεο ηνλ 17ν αηψλα ε ζαλάησζε δηα 
ιηζνβνιηζκνχ εθαξκφζηεθε ζηελ βφξεηα Ηηαιία κε ζχκαηα πξνηεζηάληεο 
ηνπ Πεδεκνληίνπ. 

 Ο θμφνκμξ: Έλαο αθφκα θξηθηαζηηθφο ηξφπνο εθηέιεζεο ζαλαηηθήο 
θαηαδίθεο ήηαλ ν θνχξλνο. Σν ζχκα ζπλνδεπφηαλ – ππφ ηηο ςαικσδίεο θαη 
ηηο πξνζεπρέο θαζνιηθψλ ηεξέσλ - ζε έλα ηεξάζηην θπιηλδξηθφ θνχξλν (ηνλ 
ιεγφκελν θιεγφκελν ζάιακν) πνπ ήδε είρε θνθθηλίζεη απφ ηε θσηηά θαη νη 
δήκηνη ην έζπξσρλαλ πξνο ηηο θιφγεο, 
νη νπνίεο γξήγνξα ην θαηέθαηαλ. ηελ 
Γαιιία απφ ην 1547 σο ην 1550, 500 
αηξεηηθνί θάεθαλ δσληαλνί ζ‟ απηφλ ηνλ 
ζάιακν. 

 
                         Ο τετρατροχισμός 

 

 Ο ηεηναπζζιυξ: Καηά ηνλ ηεηξαρηζκφ, 
έδελαλ θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα άθξα 
ηνπ ζχκαηνο (ρέξηα θαη πφδηα), ζε 
ηέζζεξα ζρνηληά πνπ ηα ηξαβνχζαλ 
ηέζζεξα άινγα. Με ην παξάγγεικα ηνπ 
δήκηνπ νη ίππνη καζηηγψλνληαλ θαη έηξεραλ μέθξελα πξνο ηέζζεξηο 
δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Έηζη ν θαηάδηθνο δηακειηδφηαλ κε ηνλ 

θξηθηφηεξν ηξφπν. Ζ πξαθηηθή απηή 
εθαξκνδφηαλ ζπρλά ζηελ Γαιιία θαη 
ηελ Αγγιία.  

 
Γδάρσιμο και ακρωτηριασμός 

 

 Γδάνζζιμ ηαζ αηνςηδνζαζιυξ: 
Αξραία κέζνδνο βαζαληζκνχ θαη 
ζαλάησζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
πνιιέο θνξέο θαη απφ ηελ Ηεξά 
Δμέηαζε. Ζ πην ζπρλή κέζνδνο ήηαλ 
ην δέζηκν ηνπ ζχκαηνο ζε έλα 
πάζζαιν κε δεκέλα ηα ρέξηα θαη ηα 
πφδηα ηνπ. Ο βαζαληζηήο κε έλα 

κηθξφ θνθηεξφ φξγαλν αθαηξνχζε ζηγά-ζηγά ην δέξκα ηνπ ζχκαηνο. ε 
άιιε εθδνρή ην ζχκα αθελφηαλ αξθεηά ζηνλ ήιην, ψζπνπ ην δέξκα ηνπ λα 
θνθθηλίζεη. Αθνινπζνχζε ε ίδηα ζθελή φπσο παξαπάλσ.  

 Σμ εηηνειέξ: Αθφκα κηα ηξνκαθηηθή κνξθή ζαλαηηθήο εθηέιεζεο ήηαλ ην 
εθθξεκέο. Σν ζχκα ήηαλ  δεκέλν θαη μαπισκέλν γπκλφ ζε έλα πάγθν. 
Απφ ηελ νξνθή θξεκφηαλ έλα εθθξεκέο πνπ ζηε ζέζε ηνπ βαξηδηνχ 
ππήξρε κηα ιεπίδα πεξίπνπ 30 εθαηνζηψλ. Ζ αθηίλα ηνπ εθθξεκνχο 
κεγάισλε ζηγά-ζηγά θαη θάπνηα ζηηγκή έθζαλε ζηε γπκλή ζάξθα ηνπ 
ζχκαηνο. Γελ είλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο ηνλ ηξφκν ηνπ ζχκαηνο 
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πνπ έβιεπε ηε ιεπίδα λα πεγαηλνέξρεηαη θαη λα μεζθίδεη ηηο ζάξθεο ηνπ. 
Αλάινγα κε ηηο εληνιέο πνπ είρε ν δήκηνο, ε αθηίλα ηνπ εθθξεκνχο 
κεγάισλε ρηιηνζηφ πξνο ρηιηνζηφ θαη ηειηθά έζρηδε ηνλ θαηάδηθν ζηα δπν. 

 Ο εκημζπζζιυξ: Αθφκα κηα κνξθή ζαλάησζεο πνπ ζπλεπαγφηαλ 
παξαηεηακέλε αγσλία ήηαλ ν εληνηρηζκφο. Σν ζχκα θιεηλφηαλ ζε έλα 
πνιχ κηθξφ ρψξν, ηνλ νπνίν νη δήκηνη έθιεηλαλ ρηίδνληαο έλα ηνίρν. Ο 
εληνηρηζκέλνο έκελε κέζα ζε απφιπην ζθνηάδη ρσξίο ηξνθή θαη λεξφ γηα 
αξθεηέο εκέξεο πξηλ πεζάλεη απφ αγσλία,  αζηηία θαη δίςα. 

          Γελ έρεη έλλνηα ε ζπλέρηζε ηεο πεξηγξαθήο θαη απαξίζκεζεο ησλ ηξφπσλ 
εμφλησζεο ησλ αληηπάισλ ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Δπί έμε αηψλεο νη 
θαλαηηθνί θαη δηςαζκέλνη γηα αίκα θαιφγεξνη πνπ έδξαζαλ ζε φιε ζρεδφλ ηελ 
Δπξψπε θαη αξγφηεξα ζηελ Ακεξηθή θαη ηηο Ηλδίεο, 
αλαθάιππηαλ ζπλερψο πεξίηερλνπο ηξφπνπο 
βαζαληζκνχ κε ηφζε δηεζηξακκέλε εθεπξεηηθφηεηα 
πνπ δελ ππάξρεη παξφκνηφ ηεο ζηελ Ηζηνξία. 
Βαζαληζηήξηα θαη πνηθίινπο ηξφπνπο εθηέιεζεο 
εθάξκνζαλ θαη νη Κηλέδνη, νη Ρσκαίνη, νη 
Βπδαληηλνί, νη Οζσκαλνί θαη άιινη ιανί, αιιά 
θαλείο δελ κπφξεζε λα μεπεξάζεη ηελ αραιίλσηε 
θαληαζία ζηελ εθαξκνγή ηφζσλ κεζφδσλ, πνπ 
πεξηγξάθεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο.  
 
            Φτίσιμο αμαρτωλής στον τοίχο, από 
καλόγριες 

 
         Οη ηεξνεμεηαζηέο ήηαλ ζρνιαζηηθνί ζηελ 
ηήξεζε αθξηβψλ  πξαθηηθψλ ηεο αλάθξηζεο, 
θαηαγξάθνληαο κε ιεπηνκέξεηεο ηηο εξσηήζεηο  θαη ηηο απαληήζεηο. Καηέγξαθαλ 

επίζεο θαη ηα έμνδα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα ηφζν 
γηα ηνλ βαζαληζκφ φζν θαη γηα ηελ εθηέιεζε ελφο 
ή πεξηζζφηεξσλ αηξεηηθψλ.  Φπζηθά ηα πάληα 
είραλ έλα θφζηνο, ν βαζαληζηήο ή ν δήκηνο, ηα 
φξγαλα βαζαληζκνχ, ηα αλαιψζηκα (θάξβνπλα, 
μχια, ζθνηληά  θαη άιια). Πνιιά πξαθηηθά 
αλαθξίζεσλ θαη δηθψλ φπσο θαη αλαιπηηθνί 
ινγαξηαζκνί ηνπ θφζηνπο εθηειέζεσλ ππάξρνπλ 
ζηα αξρεία ηνπ Βαηηθαλνχ θαη άιισλ πφιεσλ.  
 
  Κρατούμενη ανακρίνεται από ιεροεξεταστή 

 
          Παξαθάησ ππάξρεη κηα αλαθνξά πνπ 
ζπληάρζεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ 1323 ζηελ 
Καξθαζφλ ηεο Νφηηαο Γαιιίαο, ζρεηηθή κε ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ ζαλάησζε ζηελ ππξά 
ηεζζάξσλ αηξεηηθψλ θαη ζα δνχκε πφζν ζηνίρηζε 
ζηελ πνιηηεία φιε ε πξνζπάζεηα – θαηαθαλψο 

επηηπρήο – λα ζηείιεη, κέζσ ηεο ππξάο, θάζε κηα απφ ηηο ςπρέο απηψλ ησλ 
ακαξησιψλ ζηνλ Γεκηνπξγφ ηεο: 
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Γζα ιεβάθα λφθα                                                   55 ζμθδία  -  6 δδκάνζα  

Γζα ηθαδζά απυ ηθήιαηα                                      21 ζμθδία  -  3 δδκάνζα 

Γζα άπονα                                                                2 ζμθδία   - 6 δδκάνζα 

Γζα ηέζζενζξ παζζάθμοξ                                        10 ζμθδία  - 9 δδκάνζα 

Γζα ζπμζκί πμο δέζαιε ημοξ ηαηάδζημοξ                 4 ζμθδία  - 7 δδκάνζα 

Γζα ηδκ αιμζαή ημο δδιίμο, 4 επί 20 ζμθδία         80 ζμθδία  - 0 δδκάνζα 

Σχλνιν                                           8 ιίβξεο
72

 -     14 ζνιδία  - 7 δελάξηα 

 ή θίβμ παναπάκς απυ 2 θίανεξ ημ ημιιάηζ
73

   

 
          Καη ζηελ Αγγιία επίζεο ηεξνχληαλ απζηεξά ινγαξηαζκνί εμφδσλ γηα θάζε 

εθηέιεζε. ηηο 19 Ννεκβξίνπ 1633  
νδεγήζεθαλ ζηελ ππξά έλαο άληξαο θαη 
κηα γπλαίθα πνπ είραλ θαηαδηθαζηεί γηα 
άζθεζε καγείαο. Να ηη μφδεςε ε 
πνιηηεία γηα λα εμνληψζεη απηνχο ηνπο 
δπν επηθίλδπλνπο θαθνπνηνχο: 
 
 Ένας άντρας και μια γυναίκα 
καίγονται στην πυρά. Εκατοντάδες 
λαού, ιερέων και επισήμων 
παρακολουθούν το θεάρεστο θέαμα. 

 

Γζα δέηα θμνηία ηάναμοκμ                          3 θίνεξ
74

 - 06 ζεθίκζα - 8 πέκεξ  

Γζα έκα αανέθζ πίζζα                                                    14 ζεθίκζα - 0 πέκεξ 

Γζα ζημοπζά (πνμζάκαιια)                                           06 ζεθίκζα - 0 πέκεξ 

Γζ‟ αοηυκ πμο έθενε ημκ δήιζμ                     2 θίνεξ  - 18 ζεθίκζα - 6 πέκεξ 

Γζα ημκ δήιζμ, βζα ημοξ ηυπμοξ ημο              8 θίνεξ  - 14 ζεθίκζα - 7 πέκεξ 

Γζα ηα έλμδα ημο δδιίμο                                               16 ζεθίκζα - 4 πέκεξ 

Γζα κα θένεζ ηάπμζμξ ημκ άνπμκηα                               06 ζεθίκζα – 0 πέκεξ 

Σχλνιν                                                         17 ιίξεο – 01 ζειίλη – 0 πέλεο 

           
          Γπζηπρψο δελ μέξνπκε ηηο λνκηζκαηηθέο ηζνηηκίεο ηνπ 14νπ θαη ηνπ 17νπ 
αηψλα γηα λα κάζνπκε ζε πνηα ρψξα ήηαλ πην θζελή ε εθηέιεζε αηξεηηθψλ ή 
κάγσλ ή άιισλ ερζξψλ ηεο Δθθιεζίαο. 

 

                                                 
72

  Ζ ιίβξα (livre) ήηακ βαθθζηυ κυιζζια ημο Μεζαίςκα. Μζα θίανα ήηακ ίζδ ιε 20 ζνιδία (sols) ηαζ ηάεε 

ζμθδίμ ιε 12 δελάξηα (denier) 
73

  Με ηδ θέλδ ημιιάηζ κμείηαζ έκα ακενχπζκμ μκ! 
74

  Ζ ιζα αγγιηθή ιίξα (pound) ήηακ ίζδ ιε 20 ζειίληα (shillings) ηαζ ηάεε ζεθίκζ ήηακ ίζμ ιε 12 πέλεο 

(pence) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solidus_(coin)
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03.04. Ζ Ηενά Δλέηαζδ ηςκ ηναηχκ ηδξ Ηαδνζηήξ 
 
          Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα ε Ηβεξηθή ρεξζφλεζνο ήηαλ έλα ηκήκα ηεο 
Δπξψπεο, ζην νπνίν ζπλππήξραλ ηξεηο ζξεζθείεο, ε ρξηζηηαληθή, ε 
κνπζνπικαληθή θαη ε εβξατθή. Τπήξρε ζρεηηθή αλεθηηθφηεηα θαη νη πηζηνί θαη ησλ 
ηξηψλ ζξεζθεηψλ ζπδνχζαλ θαη ζπλππήξραλ – εθ ησλ πξαγκάησλ – εηξεληθά.  Οη 
θχξηνη αληίπαινη ήηαλ νη ρξηζηηαλνί θαη νη κνπζνπικάλνη, πνπ ν θαζ‟ έλαο απφ ηε 
κεξηά ηνπ ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη ήηαλ ν θάηνρνο ηεο απφιπηεο αιήζεηαο. Αλ 
αλερφηαλ ν έλαο ηνλ άιινλ ήηαλ γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά. 
Τπήξραλ πνιππιεζείο ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ζηα κνπζνπικαληθά εδάθε θαη 
αληίζηνηρεο κνπζνπικαληθέο ζηα ρξηζηηαληθά. ΟΗ κνπζνπικάλνη ήηαλ πην αλεθηηθνί 
ζηνπο αιιφζξεζθνπο, ηνπο άθελαλ λα 
αζθνχλ ηελ ιαηξεία ηεο πίζηεο ηνπο 
ειεχζεξα ζηηο εθθιεζίεο θαη ηηο ζπλαγσγέο, 
κε ηελ  δηαθνξά φηη νη αιιφζξεζθνη 
πιήξσλαλ βαξχηεξνπο θφξνπο απφ ηνπο 
πηζηνχο ηνπ Ηζιάκ.  
 

  Δυο μουσικοί, ένας Μαυριτανός και 
Φριστιανός παίζουν μαζί 
 

          Οη Δβξαίνη βξίζθνληαλ παληνχ, ζε 
θάζε πφιε θαη θνηλφηεηα θαη έιεγραλ 
θπξίσο ην εκπφξην θαη ηηο ηξαπεδηθέο θαη 
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο. 
Δθκεηαιιεχηεθαλ ηελ κνπζνπικαληθή 
αλνρή θαη γξήγνξα ελζσκαηψζεθαλ ζηελ θνηλσλία. Μηινχζαλ θαη έγξαθαλ κε 
άλεζε ηα αξαβηθά θαη απηφ ηνπο δηεπθφιπλε λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο θαη ζηελ Βφξεηα Αθξηθή, φπνπ επίζεο ε άζθεζε 
ηεο εβξατθήο (θαη ρξηζηηαληθήο) ιαηξείαο ήηαλ πνιχ πην 
ειεχζεξε απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο. 
 
 Ο Αλ Ζαχράουϊ από την Κόρδοβα θεωρείται ο 
σημαντικότερος χειρούργος του Μεσαίωνα. 
 

          Ο αξαβηθφο πνιηηηζκφο, ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 8ν 
σο ηνλ 13ν αηψλα,  ήηαλ ζαθψο πην ιακπξφο θαη πην 
πινχζηνο απφ απηφλ ηεο ππφινηπεο Ηβεξηθήο θαη 
κεηέδσζε ηηο γλψζεηο ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο 
θαη επηζηήκεο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Αλαθέξζεθε 
παξαπάλσ ε πεξίπησζε ηνπ ζπνπδαίνπ Δβξαίνπ 
γηαηξνχ, ιφγηνπ θαη θηινζφθνπ Ματκνλίδε.  

          Σελ ίδηα επνρή έιακςαλ  ηα νλφκαηα: ηνπ Ηζπαλν-Άξαβα θηινζφθνπ 
Μνπρακάλη ηκπλ Ρνπζλη, γλσζηνχ ζηε Γχζε κε ην εθιαηηληζκέλν φλνκα 
Ααεννυδξ ν νπνίνο ζεσξείηαη ν θαιιίηεξνο ζρνιηαζηήο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ήηαλ 
επίζεο λνκηθφο, καζεκαηηθφο, αζηξνλφκνο, θπζηθφο θαη κεραληθφο, ηνπ Σγαιπίν 
ζιπκ Αθθάπ (Jābir ibn Aflah) ζπνπδαίνπ καζεκαηηθνχ θαη αζηξνλφκνπ απφ ηε 
εβίιιε θαη  ηνπ κεγαιχηεξνπ ρεηξνχξγνπ ηνπ Μεζαίσλα Αθ Εαπνάμοσ (Al-
Zahrawi) απφ ηελ Κφξδνβα θαη άιισλ. 
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          Χο θαη ηνλ 13ν αηψλα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρεξζνλήζνπ ειεγρφηαλ 
αθφκα απφ Μνπζνπικαληθά θξαηίδηα. Αιιά θαη ην ρξηζηηαληθφ ηκήκα ηεο ήηαλ 
δηαηξεκέλν ζε αξθεηά κηθξά θαη πνιιέο θνξέο αληηκαρφκελα βαζίιεηα. Τπήξραλ 
ην Πνξηνγαιηθφ βαζίιεην, ην βαζίιεην ηεο Αξαγνλίαο (ην κεγαιχηεξν θαη 
ηζρπξφηεξν ηεο Ηζπαλίαο, πνπ πεξηιάκβαλε θαη ηελ Καηαινλία) θαη ηα βαζίιεηα 
ηεο Ναβάξαο, ηεο Καζηίιεο θαη Γαιηθίαο-Λεφλ.  
         Οη νδεγίεο ηνπ Βαηηθαλνχ ζηα ρξηζηηαληθά θξάηε ζρεηηθά κε ηνπο Δβξαίνπο 
ήηαλ απζηεξέο. Γελ επηηξεπφηαλ γάκνο νχηε θπζηθά ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 
ρξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ, νη ηειεπηαίνη δελ επηηξεπφηαλ λα απαζρνινχλ ζηε 
δνπιεηά ηνπο ρξηζηηαλνχο, απαγνξεχνληαλ ηα θνηλά γεχκαηα, νη Δβξαίνη έπξεπε 
λα θνξνχλ δηαθξηηηθά ζεκάδηα ζηα ξνχρα ηνπο θαη πνιιά άιια. κσο ζηελ 
πξάμε φια απηά δελ ηεξνχληαλ ή ηνπιάρηζηνλ δελ ηεξνχληαλ απζηεξά ζηηο 
ρξηζηηαληθέο πεξηνρέο ηεο Ηβεξηθήο. Οη Δβξαίνη είραλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλαγσγέο, 
ζρνιεία θαη θνηκεηήξηα, δελ δνχζαλ ζε γθέην αιιά ζηηο ίδηεο πφιεηο κε ηνπο 
ρξηζηηαλνχο, ζε απηνδηνηθνχκελεο 
πεξηθέξεηεο ηηο Aljamas. Δπηθεθαιήο 
ησλ πεξηνρψλ απηψλ ήηαλ 
ζπκβνχιηα, πνπ ζπλδηαιέγνληαλ κε 
ηηο αξρέο γηα ηηο ππνρξεψζεηο, ηα 
δηθαηψκαηα, ηνπο θφξνπο πνπ 
έπξεπε λα θαηαβάιινπλ θαη άιια.  
  
                      Μεσαιωνική Ισπανία 
 

          Οη πινχζηνη Δβξαίνη – θπζηθά 
ππήξραλ θαη πνιινί θησρνί - 
δάλεηδαλ ζπρλά επγελείο, ηεξάξρεο, 
γαηνθηήκνλεο, ηππφηεο, αθφκα θαη βαζηιηάδεο. Γεληθά ηφζν ζηα κνπζνπικαληθά 
φζν θαη ζηα ρξηζηηαληθά θξάηε ηεο Ηζπαλίαο δελ ππήξρε ν έληνλνο 
αληηζεκηηηζκφο, πνπ ππέζαιπε ην Βαηηθαλφ θαη επηθξαηνχζε ζηελ ππφινηπε 
Δπξψπε. ηελ επαξρία νη Δβξαίνη αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη εξγάδνληαλ δίπια-

δίπια κε ηνπο ρξηζηηαλνχο. ηηο πφιεηο νη 
πεξηζζφηεξνη Δβξαίνη ήηαλ ρεηξνηέρλεο, 
καγαδάηνξεο θαη έκπνξνη. Ήηαλ ε ρξπζή 
πεξίνδνο ηεο Ηβεξηθήο ησλ ηξηψλ 
ζξεζθεηψλ, πνπ ε ζπλχπαξμε θαη ε 
ζπλεξγαζία ηνπο ζπλέβαιε ζηελ νηθνλνκηθή 
θαη δεκνγξαθηθή αλάπηπμε θαη ζηελ γεληθή 
επεκεξία. 
 

  Βάφτιση Μαυριτανού converso 
 

          κσο – φζνλ αθνξά ηνπο Δβξαίνπο 
ηνπιάρηζην – ηα πξάγκαηα άιιαμαλ 
ξαγδαία ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα. Οη 
πφιεκνη, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο 

ζεηζκνί, πιεκκχξεο, μεξαζίεο θιπ. θαη ε  ηξνκαθηηθή επηδεκία παλνχθιαο – ν 
ιεγφκελνο Μαχξνο Θάλαηνο - ηεο δηεηίαο 1348-50 πνπ επαθνινχζεζε θαη 
απνδεθάηηζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Δπξψπεο, άιιαμαλ ξηδηθά ηηο δνκέο ηεο 
θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, άιιαμαλ  αθφκα θαη ηελ λννηξνπία ησλ ιαψλ. 
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          Ο ζάλαηνο θαη ε δπζηπρία πνπ επηθξάηεζαλ γηα πνιχ θαηξφ ζπλεηέιεζαλ 
ζηελ επηθξάηεζε ηεο ινγηθήο, φηη ππήξρε αθνξκή θαη ππήξραλ έλνρνη. Παληνχ νη 
ηεξείο θαη νη κνλαρνί θαινχζαλ ηνλ ιαφ λα κεηαλνήζεη θαη έξηρλαλ ηελ επζχλε ηεο 
ζπκθνξάο ζην ζενθηφλν έζλνο, ηνπο Δβξαίνπο. Σψξα ε παξνπζία απηψλ ησλ 
απφβιεησλ αλάκεζα ζην επζεβέο ρξηζηηαληθφ πιήξσκα ζεσξήζεθε 
ζθαλδαιψδεο. Ο ιαφο – επθνιφπηζηνο φπσο πάληα - ζηξάθεθε κε κίζνο θαηά 
ησλ Δβξαίσλ, ηνπο θαηεγνξνχζαλ φηη κφιπλαλ ηα πεγάδηα θαη έθεξαλ ηελ 
παλνχθια, ηνπο θαηεγνξνχζαλ γηα ηνλ πινχην πνπ δηαρεηξίδνληαλ, γηα 
ηνθνγιπθία, γηα ρπδαίεο, αθφκα θαη 
αλζξσπνθαγηθέο ηειεηνπξγίεο, γηα ηελ 
ζηαχξσζε ηνπ Ηεζνχ θαη πνιιά άιια.  
 
                          Εβραίοι του Μεσαίωνα 

 
          Ξέζπαζαλ ηαξαρέο, εκπξεζκνί 
θαηνηθηψλ θαη ζπλαγσγψλ θαη 
δνινθνλίεο Δβξαίσλ ζηελ Ναβάξα, 
ζηελ Πακπιφλα, ζην Μπνχξγθνο, ζηελ 
Βαξθειψλε θαη ζε πνιιέο αθφκα πφιεηο 
θαη γηα πξψηε θνξά ε ηδενινγία ηνπ 
αληηζεκηηηζκνχ εδξαηψζεθε ζηελ 
Ηβεξηθή.  Ζ Καζνιηθή Δθθιεζία ππνδαχιηδε ην κίζνο θαηά ηνπ «κπζαξνχ απηνχ 
έζλνπο» ησλ ηνθνγιχθσλ θαη ησλ δνινθφλσλ παηδηψλ. Σν 1390-91  ε εβξατθή 
θνηλφηεηα ηεο Βαξθειψλεο απνδεθαηίζηεθε. ηελ Αξαγνλία, ζηελ Αλδαινπζία  
θαη ζηελ Καζηίιε ρηιηάδεο Δβξαίνη ζθαγηάζηεθαλ ή  ππνρξεψζεθαλ λα 

βαθηηζηνχλ. ε φιε ηελ Ηβεξηθή δεθάδεο 
ρηιηάδεο Δβξαίνη αιιαμνπίζηεζαλ, είλαη απηνί 
πνπ γεληθψο απνθιήζεθαλ Conversos75. 
Δίλαη ν γεληθφο φξνο γηα ηνπο πξνζήιπηνπο, ε 
ηδηαίηεξε νλνκαζία γηα ηνπο Δβξαίνπο ήηαλ 
Νενρξηζηηαλνί ή marranos76  θαη γηα ηνπο 
Άξαβεο πνπ πξνζειπηίζηεθαλ ζηνλ 
ρξηζηηαληζκφ ήηαλ moriscos. 
 
  Εβραϊκή συναγωγή στην μεσαιωνική 
Ισπανία 
 

          Ζ θίλεζε θαηά ησλ Δβξαίσλ 
θνξπθψζεθε κεηά ην 1415, φηαλ νη αξρέο ζηα 
πεξηζζφηεξα βαζίιεηα ηεο Ηβεξηθήο πήξαλ 
απνθάζεηο θαη εμέδσζαλ δηάθνξα δηαηάγκαηα 

ελαληίνλ ηνπο. ηελ Καζηίιε δεκηνπξγήζεθαλ γθέην θαη νη Δβξαίνη έμσ απφ απηά 
ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα θνξάλε έλα θφθθηλν δηαθξηηηθφ ζηα ξνχρα ηνπο. Σνπο 
απαγνξεχηεθε λα αζθνχλ ηα επαγγέικαηα ηνπ γηαηξνχ, ηνπ ρεκηθνχ, ηνπ 

                                                 
75

 Conversos = πνμζήθοημζ 
76

 Οζ marranos ήηακ μζ Δαναίμζ ηδξ Ηαδνζηήξ πμο αζπάζηδηακ ημκ Καεμθζηζζιυ. ιςξ ιε ημκ υνμ αοηυ μζ 

πνζζηζακμί εκκμμφζακ εηείκμοξ πμο πανά ηδκ αάπηζζή ημοξ, ελαημθμοεμφζακ κα θαηνεφμοκ ηνοθά ηδκ 

παθζά ημοξ ενδζηεία ηαζ κα ηδνμφκ ηα εανασηά ηεθεημονβζηά. Αθίιμκμ ζημκ marrano πμο απέθεοβε 

δδιμζίςξ ηδκ ηαηακάθςζδ πμζνζκμφ ηνέαημξ ή  άθθαγε εζχνμοπα ημ άαααημ, δεκ βθίηςκε ηδκ ηζζιπίδα 

ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ ηαζ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ.  
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θαξκαθνπνηνχ, ηνπ μπινπξγνχ, ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηνπ ραζάπε, ηνπ 
θνξνεηζπξάθηνξα θαη αξθεηά άιια. ηελ Αξαγνλία εθηφο ησλ παξαπάλσ 
απαγνξεχηεθε θαη ε θαηνρή ηνπ Σαικνχδ θαη ηνπο επηβιήζεθε ε ππνρξέσζε ηεο 
παξνπζίαο ηνπο ζε ηξεηο ρξηζηηαληθέο ηειεηέο ην ρξφλν. ε φιε ηελ Ηβεξηθή 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο Δβξαίνπο βαθηίζηεθαλ, νξηζκέλνη δε απφ απηνχο 
θαηέιαβαλ ζεκαληηθέο θξαηηθέο ζέζεηο ελψ άιινη έγηλαλ ηεξείο θαη επίζθνπνη. 
          ηελ Ηβεξηθή – πνιχ πξηλ δεκηνπξγεζνχλ ε Ηζπαληθή θαη ε Πνξηνγαιηθή 
Ηεξά Δμέηαζε – ππήξμαλ αξθεηά θέληξα ηεο Μεζαησληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. Σν 
βαζίιεην ηεο Αξαγνλίαο πνπ ήηαλ φκνξν κε ηελ πεξηνρή ηεο Λαλγθεληφθ – 
νξηζκέλεο κάιηζηα πφιεηο ηεο ήηαλ ππνηειείο ζηνλ βαζηιηά ηεο Αξαγνλίαο -  ήηαλ 
αξρηθά ην θαηαθχγην ησλ αηξεηηθψλ Καζαξψλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα μεθχγνπλ 
απφ ηελ εθδηθεηηθή καλία ησλ ζηαπξνθφξσλ ηνπ ηκφλ ληε Μνλθφξ. κσο απφ 
ηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα νη βαζηιείο ηεο Αξαγνλίαο ζέζπηζαλ λφκνπο θαηά ησλ 
αηξεηηθψλ παξφκνηνπο κε απηνχο πνπ είραλ ζεζπίζεη θαη νη άιινη εγεκφλεο ηεο 
Δπξψπεο. Σν 1233 κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ πάπα Γξεγνξίνπ Θ‟ ηδξχζεθε ζηελ 

Αξαγνλία ε πξψηε 
επηζθνπηθή Ηεξά Δμέηαζε. 
 
     Εβραίοι προσήλυτοι 
(marranos) γιορτάζουν 
κρυφά το εβραϊκό Πάσχα, 
την εποχή της Ιεράς 
Εξέτασης (πίνακας του 
Moshe Maimon) 
 

          Αθνινχζεζε ην 
βαζίιεην ηεο Καζηίιεο-Λεφλ 

θαη Γαιηθίαο77, φπνπ ην 1236  ζεζπίζηεθαλ παξφκνηνη λφκνη θαηά ησλ αηξεηηθψλ 
θαη ην 1238 ηδξχζεθε ζηε Ναβάξα δηθαζηήξην ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Σν 1254 ν 
πάπαο Ηλλνθέληηνο Γ’ νξγάλσζε εληαία Ηεξά Δμέηαζε γηα φιε ηελ Ηβεξηθή 
ρεξζφλεζν, ηελ νπνία αλέιαβαλ πιένλ νη Γνκηληθαλνί θαη νη Φξαγθηζθαλνί 
κνλαρνί.  
          Οη ηεξνεμεηαζηέο είραλ δηθαηνδνζία λα εξεπλνχλ ηηο ππνζέζεηο αηξεηηθψλ 
θαη άιισλ παξαβαηψλ ηεο νξζνδνμίαο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, αιιά ε 
δηθαηνδνζία ηνπο απηή πεξηνξηδφηαλ κφλν ζε άηνκα πνπ ήηαλ βαθηηζκέλνη 
ρξηζηηαλνί, έηζη – ηνπιάρηζηνλ ηππηθά – ην ηηκσξφ ρέξη ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο δελ 
έθηαλε νχηε ζηνπο Δβξαίνπο νχηε ζηνπο Μνπζνπικάλνπο ή ηνπο αιιφδνμνπο 
γεληθά. κσο γηα ηνπο πξνζήιπηνπο (Conversos), πνπ είραλ αζπαζηεί ηελ 
ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ν θίλδπλνο λα θιεζνχλ απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε γηα αλάθξηζε, 
κε ηελ παξακηθξή  θαηαγγειία ή κε ηελ ειάρηζηε ππνςία φηη ηεξνχζαλ ηα 
ιαηξεπηηθά έζηκα ηεο πξνεγνχκελεο ζξεζθείαο ηνπο,  ήηαλ πνιχ κεγάινο θαη ε 
ηηκσξία πνιχ απζηεξή, φρη ζπάληα ε ζαλαηηθή θαηαδίθε ζηελ ππξά.  
          Γεληθψο επηθξαηνχζε ε άπνςε ηεο Δθθιεζίαο φηη «άπαμ ρξηζηηαλόο – γηα 
πάληα Υξηζηηαλόο». Κάπνηνο κπνξνχζε λα πξνζειπηηζηεί ζηνλ Καζνιηθηζκφ, 
αιιά απ‟ ηελ ζηηγκή πνπ γηλφηαλ κέινο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ ήηαλ απαγνξεπκέλν 
λα ηελ εγθαηαιείςεη. 
           

                                                 
77

  Ο ααζζθζάξ ηδξ Καζηίθδξ-Λευκ ηαζ Γαθζηίαξ Αιθφλζν Η’ (Alfonso X) ζοκήεζγε κα επαίνεηαζ υηζ ήηακ ν 

εγεκόλαο ηξηώλ ζξεζθεηώλ ηαζ μοζζαζηζηά πήνε ιέηνα ηαηά ηςκ Δαναίςκ ιεηά ηδκ επζδδιία ηδξ πμθέναξ 

ηδξ πενζυδμο 1348-1350, υηακ μ ακηζζδιζηζζιυξ πήνε ιεβάθδ έηηαζδ ηαζ ζηδκ Ηαδνζηή πενζυκδζμ. 
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03.04.01. Ζ Ηζπακζηή Ηενά Δλέηαζδ 
 
          Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1469 ζηελ πφιε Βαγηαδνιίδ ηεο Ηζπαλίαο, ελψζεθαλ κε 
ηα δεζκά ηνπ γάκνπ ε δεθανθηάρξνλε βαζίιηζζα ηεο Καζηίιεο Ηζααέθθα Α΄ 
(Isabel I) θαη ν δεθαεθηάρξνλνο βαζηιηάο ηεο Αξαγνλίαο Φενδζκάκδμξ Β’ 
(Fernando II). Ήηαλ ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη νη λεαξνί βαζηιείο ρξεηάζηεθαλ ηελ 
ζπλαίλεζε ηνπ πάπα ίλημο Γ’ (Sixtus IV).  Ο γάκνο απηφο έλσζε νπζηαζηηθά ηα 
δπν βαζίιεηα, αλ θαη ε ηππηθή έλσζε άξγεζε κεξηθέο δεθαεηίεο. Έηζη φιν ζρεδφλ 
ην ρξηζηηαληθφ ηκήκα ηεο Ηζπαλίαο ελψζεθε ζε έλα κεγάιν βαζίιεην (ε Ναβάξα 
πξνζαξηήζεθε ην 1512). Τπήξρε αθφκα ζηνλ λφην έλαο κνπζνπικαληθφο 
ζχιαθαο, ην αξαβηθφ ραιηθάην ηεο Γξαλάδαο. 
          Σν 1480 ζην Σνιέδν, ην βαζηιηθφ δεχγνο αλαγλψξηζε έλα ζχλνιν λφκσλ 
θαη θσδίθσλ, πνπ απνηέιεζαλ ηελ βάζε ηεο λνκνζεζίαο ηνπ λένπ θξάηνπο. Ο 
Φεξδηλάλδνο θαη ε Ηζαβέιια έβαιαλ σο πξσηαξρηθφ ηνπο ζηφρν ηελ 
νινθιήξσζε ηεο Reconquista78, δειαδή ηεο επέθηαζεο ηνπ ρξηζηηαληθνχ 
βαζηιείνπ ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ Ηζπαλία θαη ηελ εθδίσμε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ 

Μαπξηηαλψλ κνπζνπικάλσλ 
πνπ είραλ εηζβάιεη ζηελ 
Ηβεξηθή ρεξζφλεζν ην 711 θαη 
σο ην 900 είραλ θαηαιάβεη θαη 
εγθαηαζηαζεί ζην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο. 
  
 Ο Υερδινάνδος και η 
Ισαβέλλα εν μέσω αυλικών 
και υπηκόων 

 
          Ο ζηφρνο απηφο 
νινθιεξψζεθε ζε ιίγα ρξφληα 

κε ηελ θαηάιεςε ηεο Γξαλάδαο ην 1492. Ακέζσο κεηά άξρηζε κηα επηρείξεζε 
«εζλνθάζαξζεο»79, δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ ζξεζθεπηηθά θαη 
θπιεηηθά ηζπαληθνχ έζλνπο.  
          Ζ Ηζπαλία ηνπ Φεξδηλάλδνπ θαη ηεο Ηζαβέιιαο έπξεπε λα είλαη εζλνηηθά 
θαζαξή θαη απαιιαγκέλε απφ θάζε κνπζνπικαληθφ ή εβξατθφ θαηάινηπν θαζψο 
θαη απφ παγαληζηηθά θαη αηξεηηθά ζηνηρεία. Ήδε απφ ην 1475 ν Γνκηληθαλφο 
κνλαρφο Αθυκζμ κηε Υμπέδα (Alonso de Hojeda) παξνπζίαζε ζην βαζηιηθφ 
δεχγνο, πνπ είρε επηζθεθζεί ηφηε ηελ εβίιιε,  κηα αλεζπρεηηθή αλαθνξά ζρεηηθή 
κε ηνπο Δβξαίνπο πξνζήιπηνπο (ηνπο conversos). Καηά ηνλ Αιφλζν νη 
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηεξνχζαλ δεκνζίσο ηειείσο ηππηθά ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο σο ρξηζηηαλνί, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνινπζνχζαλ κπζηηθά φια ηα 
ηνπδατθά ηειεηνπξγηθά, φπσο ε πεξηηνκή ησλ αγνξηψλ, ε απνθπγή θαηαλάισζεο 
ρνηξηλνχ θξέαηνο θαη εξγαζίαο ην άββαην, ν ενξηαζκφο ηνπ εβξατθνχ Πάζρα, ε 
ηαθή ησλ λεθξψλ ζχκθσλα κε ηα ηνπδατθά έζηκα θαη άιια. ε κηα πεξίνδν πνπ ε 
ζξεζθεπηηθφηεηα ησλ καδψλ ήηαλ έθδειε θαη γεληθή, ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο 
ζθαλδάιηδαλ ηνπο πηζηνχο θαζνιηθνχο θαη ρηππνχζαλ θακπαλάθη ζηηο 

                                                 
78

 Reconquista = Δπακαηαηάηηδζδ ή Ακαηαηάθδρδ 
79

  Σμκ 20υ αζχκα, εεκμηάεανζδ επζπείνδζακ κα πναβιαημπμζήζμοκ δ καγζζηζηή Γενιακία ημο Υίηθεν 

1933-45 ηαζ δ εναία ημο Μζθυζεαζηξ ηδκ δεηαεηία ημο 1990, ζηδκ ηέςξ Γζμοβημζθααία. 
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εθθιεζηαζηηθέο αξρέο. Παξάιιεια δε ήηαλ θαη επηθίλδπλεο γηαηί απνηεινχζαλ 
πξφθιεζε γηα ηνπο εηιηθξηλείο πξνζήιπηνπο.  
          Αληίζεηα, ππήξραλ ηφηε θαη αξθεηνί conversos πνπ ήηαλ πηζηνί Καζνιηθνί, 
είραλ ελζσκαησζεί ζηελ ηζπαληθή θνηλσλία θαη κάιηζηα νξηζκέλνη απφ απηνχο 
έγηλαλ ηεξείο, επίζθνπνη θαη παπηθνί ιεγάηνη. Αιιά κεηά ηελ επηζήκαλζε ηνπ 
Αιφλζν, νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο ζπκθψλεζαλ ζηελ χπαξμε απηνχ 
ηνπ λένπ θηλδχλνπ θαη  «αλαθάιπςαλ» ηελ γέλλεζε κηαο θαηλνχξηαο αίξεζεο πνπ 
ηελ νλφκαζαλ «ηνπδαϊζκό». Οη Ηνπδαΐδνληεο (Judaizantes) δελ ήηαλ παξά 
λενρξηζηηαλνί (marranos) πνπ ελζηεξλίδνληαλ εβξατθέο δνμαζίεο. 
          Ο Φεξδηλάλδνο θαη ε Ηζαβέιια, αλήζπρνη απφ 
απηή ηελ αλαθνξά ηνπ κνλαρνχ Αιφλζν, απνθάζηζαλ 
φηη ν κφλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο 
«αίξεζεο» ήηαλ ε επέθηαζε ή ε ίδξπζε απηφλνκεο 
Ηεξάο Δμέηαζεο  ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. πσο μέξνπκε ε 
Ηεξά Δμέηαζε δελ είρε δηθαηνδνζία επί ησλ αιινδφμσλ 
(Δβξαίσλ ή Μνπζνπικάλσλ) αιιά κφλν επί ησλ 
βαθηηζκέλσλ ρξηζηηαλψλ, άξα κπνξνχζε θαη ηππηθά λα 
εληνπίζεη, λα δηψμεη, λα δηθάζεη θαη λα θαηαδηθάζεη ηνπο 
πξνζήιπηνπο Δβξαίνπο marranos ή Μαπξηηαλνχο 
moriscos.  
 
                                              Ο πάπας ίξτος Δ’ 

 
          Οη Ηζπαλνί βαζηιείο δήηεζαλ ηελ ζπγθαηάζεζε 
ηνπ Βαηηθαλνχ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. κσο ήζειαλ λα 
έρνπλ απηνί ηνλ έιεγρν ηνπ λένπ ζεζκνχ θαη φρη νη εθθιεζηαζηηθνί παξάγνληεο ή 
νη Γνκηληθαλνί κνλαρνί. Ο πάπαο ίμηνο Γ‟ αλαγθάζηεθε λα δερζεί θαη 

ππνρψξεζε κφλν φηαλ ν Φεξδηλάλδνο απείιεζε 
φηη ζα απνζχξεη ηα ηζπαληθά ζηξαηεχκαηα απφ ηελ 
Ηηαιία. Τπήξραλ ηφηε  πιεξνθνξίεο φηη νη Σνχξθνη 
ζα εηζέβαιαλ ζηελ Ηηαιία80 θαη ε απεηιή 
απνρψξεζεο ελφο ηζρπξνχ θαζνιηθνχ 
ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο δελ ηνπ άθελε πνιιά 
πεξηζψξηα. 
 
  Σο έμβλημα της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης 

 
          Έηζη ην 1478 κε ηελ  παπηθή Βνχια Exigit 
Sinceras Devotionis Affectus εγθξίζεθε ε ίδξπζε 
ηεο Ηζπακζηήξ Ηενάξ Δλέηαζδξ81, πνπ είρε ηελ 
ηδηαηηεξφηεηα – ζε ζρέζε κε ηνπο παξφκνηνπο 
ζεζκνχο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε πνπ ήηαλ 

φξγαλα ηεο παπνζχλεο – φηη ειεγρφηαλ απφιπηα απφ ηελ κνλαξρία. 
          Αθφκα κηα ηδηαηηεξφηεηα ηεο λέαο Ηεξάο Δμέηαζεο – πνιχ δπζάξεζηε γηα ην 
Βαηηθαλφ – ήηαλ ην γεγνλφο φηη φιεο νη δεκεπκέλεο πεξηνπζίεο ησλ αηξεηηθψλ θαη 
άιισλ θαηεγνξνπκέλσλ δελ θαηεπζχλνληαλ πιένλ ζηα ηακεία ηεο Δθθιεζίαο, 

                                                 
80

  Μδκ λεπκάιε υηζ δ Κςκζηακηζκμφπμθδ είπε πέζεζ ζηα πένζα ηςκ Σμφνηςκ ιυθζξ πνζκ απυ 25 πνυκζα 

(1453) ηαζ δ Οεςιακζηή αοημηναημνία ήηακ εηείκδ ηδκ επμπή, πακίζπονδ ηαζ απεζθδηζηή.  
81

 Ο πναβιαηζηυξ ηίηθμξ ήηακ: Τν δηθαζηήξην ηνπ Ηεξνχ Γξαθείνπ ηεο Δμέηαζεο (Tribunal del Santo 

Oficio de la Inquisición) 
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αιιά φδεπαλ πξνο ζηα βαζηιηθά ζεζαπξνθπιάθηα. Οη πεξηνπζίεο απηέο, ηδηαίηεξα 
ησλ Δβξαίσλ, ήηαλ ηεξάζηηεο θαη ηα δηαθπγφληα θέξδε γηα ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή 
Δθθιεζία – θαη αληίζηνηρα ηα νθέιε γηα ηελ ηζπαληθή κνλαξρία – ήηαλ αλάινγα. 
ηελ Ηζπαλία ηεο θαλαηηθήο θαζνιηθήο Ηζαβέιιαο θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο 
Φεξδηλάλδνπ ην θξάηνο είρε κεηαβιεζεί ζε ζενθξαηηθή κνλαξρία κε ηελ Δθθιεζία 
θαη ηελ Πνιηηεία λα δνπιεχνπλ παξάιιεια. 
          Οη κνλάξρεο απέθηεζαλ θπζηθά θαη ην δηθαίσκα λα δηνξίδνπλ νη ίδηνη ηνπο 
ηεξνεμεηαζηέο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο. Απηνί ζα έπξεπε λα είλαη ηεξάξρεο 
ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα ρξνλψλ, κε πιαηηά ζενινγηθή θαη ζεσξεηηθή κφξθσζε θαη 
εγλσζκέλεο εζηθήο αθεξαηφηεηαο. Οη πξψηνη δπν Ηεξνεμεηαζηέο πνπ δηνξίζηεθαλ 
ήηαλ νη Γνκηληθαλνί Μζβημοέθ κηε Μμνίβζμ (Miguel de Morillo) θαη Υμοάκ κηε 
ακ Μανηίκ (Juan de San Martín). Καη νη δπν δηνξίζηεθαλ ζηε εβίιιε, γηαηί ζηελ 
Αλδαινπζία ήηαλ ζπγθεληξσκέλνο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ηνπδατδφλησλ θαη 
ε πφιε ήηαλ πνιχ θνληά ζην κνπζνπικαληθφ ζχιαθα 
ηεο Γξαλάδαο.  
 
 Η βασίλισσα Ισαβέλλα Α’ της Καστίλης, γνωστή 
και ως η Ισαβέλλα η Καθολική 

 
         Ο Φεξδηλάλδνο απεπζχλζεθε ζηνπο 
λενδηνξηζζέληεο ηεξνεμεηαζηέο κε ηα ιφγηα: «Δζείο 
θαη φπνηνη άιινη θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ ηεξνεμεηαζηή, 
δελ πξέπεη λα μερλάηε φηη ε βαζίιηζζα θη εγψ ζαο 
ηνπνζεηήζακε ζ΄ απηήλ ηελ ζέζε θαη φηη ρσξίο ηελ 
ππνζηήξημή καο δελ έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεηε 
πνιιά πξάγκαηα».  
          Ζ Ηεξά Δμέηαζε ηεο Ηζπαλίαο αληέγξαςε ηηο 
κεζφδνπο αλάθξηζεο, βαζαληζκνχ θαη πνηλψλ ησλ 
αληίζηνηρσλ ηεξαηηθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο Μεζαησληθήο 
Ηεξάο Δμέηαζεο. κσο έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα ηελ 
ζθιεξφηεηα κε ηελ νπνία δίσθε ηνπ αληηπάινπο ηεο, 
ηελ σκφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη 
ηηο ρηιηάδεο ηα ζχκαηα πνπ βαζαλίζηεθαλ, 
θπιαθίζηεθαλ, δηαπνκπεχηεθαλ ή θάεθαλ ζηηο ππξέο πνπ άλαςαλ ζηα 378 
ρξφληα ηεο χπαξμή ηεο. Αθφκα βαξχλεηαη θαη γηα ακέηξεηα άιια ζχκαηα ησλ 
παξαξηεκάησλ ηεο ζηελ λέα ήπεηξν, ηελ Ακεξηθή  πνπ αλαθάιπςε ν 
Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα. Ζ Ηεξά Δμέηαζε ηνπ Μεμηθνχ θαη 
ηνπ Πεξνχ έγηλαλ εμ ίζνπ δηαβφεηεο κε ηελ κεηξηθή Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε. 
          Οη δπν λένη ηεξνεμεηαζηέο έπηαζαλ ακέζσο δνπιεηά κε ραξαθηεξηζηηθφ 
δήιν θαη πςειή αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο, πνπ πιεζίαδε ηελ εξγαζηνκαλία. Σν 
1478 νη θιφγεο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο θαηάπηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλδαινπζίαο 288 
αηξεηηθνχο θαη Ηνπδαΐδνληεο (Judaizantes), ελψ άιινη 79 θαηαδηθάζηεθαλ ζε 
ηζφβηα θπιάθηζε. Σν πξψην Άμοημ κηε θε (auto de fé) έγηλε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 
1481, φηαλ έμη άκνηξνη marranos θάεθαλ παλεγπξηθά ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο 
εβίιιεο.  
          Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1482 δηνξίζηεθε σο ν πξψηνο Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο 
ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, ν Γνκηληθαλφο εγνχκελνο ελφο κνλαζηεξηνχ ηεο 
εγθφβηα θαη εμνκνινγεηήο ηεο βαζίιηζζαο Ηζαβέιιαο ν Θςιάξ κηε 
Σμνημοειάδα (Tomás de Torquemada). Ο Σνξθνπεκάδα ήηαλ κεζνδηθφο θαη 
νξγάλσζε θαη επέθηεηλε ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα. Ακέζσο κεηά ηνλ δηνξηζκφ 
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ηνπ φιε ε νξγάλσζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ηέζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ελφο θξαηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Αλσηάηεο θαη Γεληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο (Consejo de 
la Suprema y General Inquisicion) ην νπνίν έγηλε γλσζηφ  σο La Suprema.   
          Ο Σνξθνπεκάδα ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο πην θαλαηηθνχο, 
κηζαιιφδνμνπο, αλειεείο θαη  ζθιεξνχο ηεξνεμεηαζηέο ηεο ηζηνξίαο. Μέζα ζε ηξία 
ρξφληα απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα ηδξχζεθαλ ζε ηέζζεξηο 
αθφκα πφιεηο ηεο Ηζπαλίαο θαη κέρξη ην 1492 ππήξραλ αθφκα ηέζζεξα ζε άιιεο 
κεγάιεο πφιεηο. Γη‟ απηφλ, θαζψο θαη γηα ηα autos da fé ζα κηιήζνπκε 
εθηελέζηεξα ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 
          Σα δηθαζηήξηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ππφ ηνλ Σνξθνπεκάδα, κφλν θαηά ηα έηε 
1482-88, έζηεηιαλ ζηελ ππξά πεξίπνπ 700 Conversos, ελψ άιινη 5.000 κε 
δηάθνξεο κεζφδνπο πεηζνχο ή βαζάλσλ θαη αλάινγεο 
ηηκσξίεο, επέζηξεςαλ παλεγπξηθά ζηηο αγθάιεο ηεο 
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο. 
  
    Ο Μέγας Ιεροεξεταστής Θωμάς Σορκουεμάδα 
 

          Ο Σνξθνπεκάδα έπεηζε ην βαζηιηθφ δεχγνο φηη 
νη Δβξαίνη ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην γηα ηελ 
αθνκνίσζε ησλ conversos ζηελ θαζνιηθή ηζπαληθή 
θνηλσλία. Οη Δβξαίνη θαη νη πξνζήιπηνη είραλ 
ηζρπξνχο δεζκνχο αίκαηνο, θηιίαο θαη εξγαζίαο. Καη 
κφλν ε παξνπζία ησλ πξψησλ εθπξνζσπνχζε έλα 
ζπλερή πεηξαζκφ γηα επηζηξνθή ζηνλ Ηνπδατζκφ ησλ 
δεχηεξσλ. ζν παξέκελαλ νη Δβξαίνη ζηελ ρψξα θαη είραλ επαθέο κε ηνπο 
πξνζήιπηνπο, ζα ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο conversos λα απαξλεζνχλ ηηο παιηέο 

ηνπο ζπλήζεηεο θαη ηελ πίζηε ησλ πξνγφλσλ ηνπο. 
 

    Ο Φριστόφορος Κολόμβος 
 

          Έηζη θηάζακε ζην ηζηνξηθφ έηνο 1492, πνπ 
ζπλέβεζαλ ηξία ζπληαξαρηηθά γεγνλφηα: 
        Σν πνχημ – παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο γεγνλφο 
– ήηαλ ε αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο απφ ηνλ 
Υνζζηυθμνμ Κμθυιαμ, ν νπνίνο είρε πείζεη ηνλ 
Φεξδηλάλδν θαη ηελ Ηζαβέιια φηη ζα έβξηζθε 
ζπληνκφηεξν δξφκν γηα ηηο Ηλδίεο (πεγή ηφηε ησλ 
παλάθξηβσλ κπαραξηθψλ θαη πνιχηηκσλ ιίζσλ) 
ηαμηδεχνληαο πξνο ηε Γχζε. Φπζηθά φινη ηψξα 
μέξνπκε, πσο αληί γηα λέν δξφκν γηα ηηο Ηλδίεο 
αλαθάιπςε κηα θαηλνχξηα ήπεηξν, πνπ ε 

απνηθηνπνίεζε θαη ε εθηεηακέλε εθκεηάιιεπζή ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ 
αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο, έθαλε γηα πνιιέο δεθαεηίεο ηελ Ηζπαλία κηα απφ ηηο 
ηζρπξφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Αθνινχζεζαλ ηδξχνληαο απνηθίεο ε Πνξηνγαιία, 
ε Αγγιία ε Γαιιία θ.α.  
          Σν δεφηενμ ζεκαληηθφ γεγνλφο ήηαλ ε θαηάιπζε θαη ε πηψζε ηνπ 
ραιηθάηνπ ηεο Γξαλάδαο ζηα ρέξηα ησλ Ηζπαλψλ θαη ε εθδίσμε ησλ Μαπξηηαλψλ 
απφ ηελ Ηβεξηθή. Απηή ε λίθε ησλ Ηζπαλψλ ρξηζηηαλψλ, ελνπνίεζε ηελ ρψξα θαη 
ηελ έθεξε πιεζηέζηεξα ζην ζηφρν ηνπ βαζηιηθνχ δεχγνπο, ηελ ζξεζθεπηηθή θαη 
θπιεηηθή θαζαξφηεηα ησλ ππεθφσλ ηνπ. Πξάγκαηη ζε φιε ηε ρψξα επηθξαηνχζε 
πηα ν Καζνιηθηζκφο, πνιινί απφ ηνπο Δβξαίνπο θαη Άξαβεο είραλ ήδε 
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πξνζειπηηζηεί θαη έκελε κφλν κηα ηζρπξή εβξατθή  θνηλφηεηα, ηελ νπνία ε 
Δθθιεζία θαη ε Ηεξά Δμέηαζε ζεσξνχζαλ εκπφδην ζην έξγν ηνπο, πνπ ήηαλ ε 
απφιπηε επηβνιή ησλ ξσκαηνθαζνιηθψλ δνγκάησλ ζε φιε ηε ρψξα θαη ε 
εμάιεηςε θάζε αηξεηηθήο παξαθσλίαο. 
          Καη ην ηνίημ γεγνλφο ήηαλ ε  απφθαζε ησλ Ηζπαλψλ βαζηιέσλ λα 
απνδερζνχλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Σνξθνπεκάδα θαη λα απνθαζίζνπλ ηελ εθδίσμε 
(απέιαζε) φισλ ησλ Δβξαίσλ απφ ηελ ρψξα. Έλα βαζηιηθφ δηάηαγκα ηεο 31εο 
Μαξηίνπ 1492, έδηλε εληνιή ζε φινπο ηνπο Δβξαίνπο ηεο ρψξαο, αλεμαξηήησο 
ειηθίαο, λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Ηζπαλία σο ην ηέινπο Ηνπιίνπ. Μπνξνχζαλ λα 
πάξνπλ καδί ηνπο ηελ θηλεηή πεξηνπζία 
εθηφο – θπζηθά – απφ ρξπζφ, άξγπξν, 
πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη ρξήκαηα!. 
 

  Ο πάπας ίξτος Δ’ και ο Μέγας 
Ιεροεξεταστής Σορκουεμάδα 
 

          Λέγεηαη φηη πξηλ παξζεί ε απφθαζε ν 
Φεξδηλάλδνο δίζηαζε λα ππνγξάςεη ηέηνην 
ζθιεξφ δηάηαγκα (νη Δβξαίνη έκπνξνη θαη 
ρξεκαηηζηέο, είραλ ηφηε ζρεδφλ ηνλ έιεγρν 
ηεο ηζπαληθήο νηθνλνκίαο), αιιά παξελέβε ν 
Σνξθνπεκάδα ν νπνίνο έξημε κπξνζηά ζην βαζηιηθφ δεχγνο έλαλ εζηαπξσκέλν 
ξσηψληαο ηνπο αλ ήηαλ πξφζπκνη λα πξνδψζνπλ ηνλ Ηεζνχ γηα 30 δελάξηα, 
φπσο έθαλε ν Ηνχδαο! 
           Μεηά απφ απηά, φινη νη Δβξαίνη ηεο Ηζπαλίαο82 εγθαηέιεηςαλ εθφληεο-
άθνληεο ηελ ρψξα πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο φπσο, ζηελ κνπζνπικαληθή 
βφξεηα Αθξηθή θαη ιίγεο ρηιηάδεο ζε ρξηζηηαληθά επξσπατθά θξάηε (Πνξηνγαιία, 
Οιιαλδία, Αγγιία, Ηηαιία θ.ά.). Ο κεγαιχηεξνο φκσο αξηζκφο – πάλσ απφ ηνπο 
κηζνχο - έγηλε δεθηφο ζηηο πφιεηο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο Θεζζαινλίθε 
θαη Κσλζηαληηλνχπνιε, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Οζσκαλνχ ζνπιηάλνπ Βαβζαγήη 

Β’, ν νπνίνο ηνπο δέρζεθε, ηνπο παξέζρε 
ζηέγαζε, πεξίζαιςε θαη  ζξεζθεπηηθή 
ειεπζεξία. Απφ ηφηε ε Θεζζαινλίθε είρε 
(σο ηελ Γεξκαληθή θαηνρή 1941-44) ηελ 
κεγαιχηεξε εβξατθή θνηλφηεηα ησλ 
Βαιθαλίσλ θαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηεο 
Δπξψπεο. 
 

1492: Οι Εβραίοι εγκαταλείπουν μαζικά 
την Ισπανία 
 

          κσο ην κέλνο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο 
δελ θφπαζε κε ηελ απέιαζε ησλ 

Ηζπαλνεβξαίσλ. Σα δηθαζηήξηά ηεο ζπλέρηζαλ κε πεξηζζφ δήιν θαη λα ζηέιλνπλ 
ζηα καξηχξηα, ζηε θπιαθή ή ζηελ ππξά ρηιηάδεο αηξεηηθνχο, ηνπδαΐδνληεο,  
αξγφηεξα Πξνηεζηάληεο θαη κάγηζζεο, ζην φλνκα πάληα ηνπ Κπξίνπ. 

                                                 
82

  Ο ανζειυξ ηςκ εηπαηνζζεέκηςκ Δαναίςκ πμο δίκμοκ μζ ζζημνζημί ηοιαίκεηαζ απυ 100 ςξ 800.000. Ζ 

πναβιαηζηυηδηα πνέπεζ κα είκαζ ημκηά ζημκ ανζειυ ηςκ 185-190.000, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ πμθθμί 

πνμζήθοημζ. Οζ ααθηζζιέκμζ Νεμπνζζηζακμί (conversos) πμο πανέιεζκακ ζηδκ Ηζπακία ήηακ πενίπμο 

50.000. Οζ πνζζηζακμί αβυναγακ ηζξ εανασηέξ πενζμοζίεξ βζα αζηείμ ηίιδια, έκα βασδμφνζ ή έκα ημιιάηζ 

φθαζια. Πμθθμί Δαναίμζ πνμηίιδζακ κα ηάρμοκ ηα ζπίηζα ημοξ ή κα ηα δςνίζμοκ ζηδκ ημζκυηδηα, 
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          ηαδηαθά ε Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε επεθηάζεθε ζε φιε ηελ Ηζπαλία, αθφκα 
θαη ζηηο Βαιεαξίδεο, ηα Καλάξηα λεζηά, ηελ ηθειία θαη αξδελία, πνπ ήηαλ ηφηε 
ηζπαληθέο θηήζεηο. Παξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Βαηηθαλνχ, ηα πξνεγνχκελα 
εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα (ηεο Παπηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο) πνπ ππήξραλ ζηελ 
Αξαγνλία, ηελ Καζηίιε, ηελ Ναβάξα θαη αιινχ – θαη ππάγνληαλ ζηελ παπηθή 
δηθαηνδνζία – αληηθαηαζηάζεθαλ απφ λέα ζηα νπνία νη ηεξνεμεηαζηέο 
απνιάκβαλαλ ηεο βαζηιηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ινγνδνηνχζαλ κφλν ζην βαζηιηθφ 
δεπγάξη. 
          Ζ έιεπζε ηεο (λέαο) Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηηο πφιεηο ηεο ρψξαο δελ 
έγηλε ρσξίο αληηδξάζεηο. Ζ Αξαγνλία αληηζηάζεθε ζαξξαιέα ζηελ επηβνιή ηεο. 
ηελ Σεξνπέι νη άξρνληεο έθιεηζαλ ηηο πχιεο ηεο πφιεο, ζηελ Βαιέλζηα νη 
ηνπηθνί επγελείο δελ επέηξεςαλ ζηνπο ηεξνεμεηαζηέο λα δξάζνπλ, ζηελ 
αξαγφζα νη Παιηνί θαη νη Νένη ρξηζηηαλνί (conversos) ελψζεθαλ γηα 
δηακαξηπξεζνχλ γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο La Suprema ζηελ πφιε ηνπο θαη 
κεξηθνί πξνζήιπηνη δνινθφλεζαλ έλαλ ηεξνεμεηαζηή. Αλάινγεο αληηδξάζεηο 

ππήξμαλ θαη ζε άιιεο πφιεηο.  
 

   Το καλωσόρισμα: Πίνακας του 
Σούρκου ζωγράφου Mevlut 
Akyildiz που απεικονίζει  τον 
σουλτάνο Βαγιαζήτ να υποδέχεται 
θερμά τους εκπατρισμένους 
Εβραίους 

  
          Ο βαζηιηάο Φεξδηλάλδνο 
έδξαζε ακέζσο, έζηεηιε ζηξαηφ θαη 
απέιπζε πνιινχο ππαιιήινπο πνπ 
είραλ «ζηαζηάζεη». ηελ Σεξνπέι 
δηέηαμε ηνπο ηεξνεμεηαζηέο λα 

εμνξίζνπλ ηνπο πξσηαίηηνπο. ηελ αξαγφζα ε δνινθνλία ηνπ ηεξνεμεηαζηή 
ζθαλδάιηζε ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη νξγαλψζεθαλ θαη δεηνχζαλ λα θανχλ νη 
πξνζήιπηνη. Πξάγκαηη νη δνινθφλνη ζπλειήθζεζαλ θαη εθηειέζηεθαλ. Δλσκέλνη, 
κνλαξρία θαη Δθθιεζία, κε φπια ην ζηξαηφ θαη ηνπο αθνξηζκνχο, επέβαιαλ ηελ 
ηάμε θαη θάζε αληίδξαζε ζηακάηεζε θπζηθά. ηελ Βαιέλζηα ην έηνο 1488 
εθδφζεθαλ 983 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη απφ απηέο νη 100 ήηαλ εθηέιεζε 
ζηελ ππξά! 
          πσο ήδε είπακε, ε κεζνδνινγία θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζε ε 
Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε, δελ δηέθεξαλ απφ απηέο πνπ εθαξκφδνληαλ ζηελ Γαιιία, 
ηελ Γεξκαλία θαη ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, απφ ηνλ 13ν αηψλα. Μφλν πνπ 
ζηελ Ηζπαλία νη κέζνδνη απηέο ήηαλ αθφκα πην απζηεξέο θαη πνιχ πην θπληθέο. Οη 
ηεξνεμεηαζηέο δελ δίζηαδαλ λα ζηείινπλ αλζξψπνπο ζηελ θπιαθή ή ζηελ ππξά 
αθφκα θαη κε αζηείεο θαη αλαπφδεηθηεο θαηεγνξίεο.  Έλαο ηεξνεμεηαζηήο 
νκνιφγεζε σκά ην 1578: «Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο δίθεο 
θαη ηεο εθηέιεζεο δελ είλαη λα ζψζνπκε ηελ ςπρή ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, αιιά λα 
επηηχρνπκε ηνλ θνηλφ ζπκθέξνλ θαη λα ελζπείξνπκε ηνλ θφβν ζηνπο άιινπο». 
          πσο μέξνπκε απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, έλα θιηκάθην ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο επηζθεπηφηαλ θάπνηα πφιε ή ρσξηφ θαη κεηά ηελ ζεία ιεηηνπξγία 
θαινχζε φιν ην πιήξσκα λα θαηαγγείιεη φπνηνλ αηξεηηθφ γλψξηδε. Μηαο θαη νη 
θαηαγγειίεο δελ δηαζηαπξψλνληαλ νχηε γηλφηαλ γλσζηφ ην φλνκα απηνχ πνπ 
έθαλε ηελ θαηαγγειία, ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο αζσφηεηαο έπεθηε ζηνλ 
θαηαγγειιφκελν. 
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          Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα έδηλε ηελ επθαηξία ζε πνιινχο λα θαηαγγείινπλ 
ηνπο γείηνλέο ηνπο, κε ηνπο νπνίνπο είραλ δηαθνξέο ή ζε έλα επαγγεικαηία λα 
θαηαγγείιεη ηνλ αληαγσληζηή ηνπ ή αθφκα θάπνηνο άιινο λα θαηαγγείιεη ηνλ 
αληεξαζηή ηνπ ή ηνλ ερζξφ ηνπ. Ο θφβνο ηεο θαηαγγειίαο έθαλε θάπνηνπο λα 
θαηαγγέιινπλ πξψηνη ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη λα δειψλνπλ κεηαλνησκέλνη γηα λα 
ππνζηνχλ επηεηθείο πνηλέο, πξηλ πξνιάβνπλ άιινη λα ηνπο θαηαγγείινπλ. Φπζηθά 
νη ηεξνεμεηαζηέο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δείμνπλ επηείθεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
νκνινγία ελνρήο δελ αξθνχζε, ν έλνρνο έπξεπε λα θαηνλνκάζεη ηνπο ζπλεξγνχο 
θαη ζπκκέηνρνχο ηνπ ζηελ ακαξηία. 
          Ζ ζθιεξφηεηα ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ήηαλ ηέηνηα, πνπ αθφκα θαη ν 
πάπαο ίμηνο απαίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ησλ θαηαδηθαζκέλσλ λα εθεζηβάιινπλ 
ηηο απνθάζεηο ζην Βαηηθαλφ. Σα ίδην επαλέιαβε θαη ν πάπαο Ηλλνθέληηνο Ζ’ πνπ 
δηαδέρζεθε ηνλ ίμην. κσο ζπλάληεζε ηελ 
θαηεγνξεκαηηθή αληίζεζε ησλ Ηζπαλψλ 
εγεκφλσλ, πνπ απείιεζαλ φηη φπνηνο 
πξνζθεχγεη ζην Βαηηθαλφ ζα θαηαδηθάδεηαη ζε 
ζάλαην.  
 

                     Δομινικανοί ιεροεξεταστές 
 

         Σα ηεξαηηθά δηθαζηήξηα ζπλέρηδαλ λα 
θαηαδηθάδνπλ θαη λα ζηέιλνπλ ζπρλά ζηελ 
ππξά θαηεγνξνχκελνπο, ρσξίο απνδείμεηο θαη 
ηεθκήξηα. Αιιά θαη νη «ηπρεξνί» πνπ 
παξέκελαλ ζηα κπνπληξνχκηα ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο, ππέθεξαλ έλα αξγφ θαη βαζαληζηηθφ 
καξηχξην. Κιεηζκέλνη ζε αλήιηαγα θαη βξψκηθα θειηά, ρσξίο θακηά επαθή κε ηνπο 
ζπγγελείο ηνπο, αιπζνδεκέλνη θαη κε ειάρηζηε ηξνθή (ζπλήζσο κφλν ςσκί θαη 
λεξφ) πνπ κφιηο ηνπο θξαηνχζε ζηε δσή θαη ζπρλά κε γλσξίδνληαο ην 
θαηεγνξεηήξην. Διάρηζηνη άληεραλ θαη ή πέζαηλαλ απφ ηελ εμάληιεζε θαη ηα 
βαζαληζηήξηα ή νκνινγνχζαλ ν,ηηδήπνηε, θηάλεη λα πάξεη ηέινο απηφ ην 

καξηχξην. Πνιινί θξαηνχκελνη έδηλαλ κφλνη ηνπο 
ηέινο ζηε δσή ηνπο ή έραλαλ ηα ινγηθά ηνπο. Αθφκα 
θη αλ θάπνηε ηνπο άθελαλ ειεχζεξνπο, 
αλαιάκβαλαλ ηελ ππνρξέσζε κε φξθν λα «κελ 
απνθαιχςνπλ πνηέ θαη ζε θαλέλα ηηο εκπεηξίεο ηνπο 
απφ ηελ θπιάθηζή ηνπο». 
 

      Ο πάπας Ιννοκέντιος Η’ 
 

          Αιιά ηα βάζαλα ησλ θξαηνπκέλσλ δελ 
ζηακαηνχζαλ ζ‟ απηνχο θαη κφλν.  Ζ νηθνγέλεηά ηνπο 
έραλε φιε ηεο πεξηνπζία ηεο, πνπ δεκεπφηαλ 
ακέζσο κεηά ηελ ζχιιεςε θαη θαλείο δελ 

ελδηαθεξφηαλ πψο ηα κέιε ηεο ζα δνχζαλ ρσξίο εηζνδήκαηα πιένλ. Ζ δήκεπζε 
πεξηιάκβαλε ηα πάληα, απφ ην ζπίηη θαη ηα κεηξεηά σο ηα έπηπια θαη ηα ζθεχε 
θνπδίλαο. Κη ελψ ε νηθνγέλεηα ηνπ θξαηνχκελνπ θπξηνιεθηηθά πεηλνχζε, νη αξρέο 
πνπινχζαλ ηελ θαηαζρεκέλε πεξηνπζία γηα λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα θπιάθηζήο 
ηνπ. Σηο πνηθίιεο ηηκσξίεο πνπ πεξίκελαλ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο ηηο 
πεξηγξάςακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο. Μηα ηζπαληθήο έκπλεπζεο ηηκσξία 
ήηαλ ε ππεξεζία γηα θάπνηα ρξφληα ζηηο βαζηιηθέο γαιέξεο 
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          Σν δηθαζηήξην ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζε θάζε πφιε ηεο Ηζπαλίαο δηέζεηε ηελ 
δηθή ηνπ θπιαθή, πνπ βξηζθφηαλ ζπλήζσο ζηα ππφγεηα ηνπ ηεξνεμεηαζηηθνχ 
κεγάξνπ. ηηο αλαθξίζεηο ήηαλ παξφληεο, εθηφο ησλ ηεξνεμεηαζηψλ, έλαο 
ζπκβνιαηνγξάθνο, έλαο γξακκαηέαο, ν εθπξφζσπνο ηνπ επηζθφπνπ ηεο 
πεξηνρήο, έλαο γηαηξφο θαη ν βαζαληζηήο, ν νπνίνο ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο ήηαλ θαη ν δήκηνο, δειαδή ν εθηειεζηήο ησλ απνθάζεσλ ησλ 
θνζκηθψλ δηθαζηεξίσλ. πσο έθαλε ε Μεζαησληθή, έηζη θαη ε Ηζπαληθή Ηεξά 
Δμέηαζε θξαηνχζε ιεπηνκεξή πξαθηηθά ησλ αλαθξίζεσλ, ηηο εξσηήζεηο πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαη ηηο απαληήζεηο θαη αληηδξάζεηο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Δπίζεο νη 

θαλφλεο ηεο νξγάλσζεο αλαγλψξηδαλ φηη ε 
νκνινγία πνπ νη αλαθξηηέο απνζπνχζαλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ βαζαληζκψλ δελ 
είρε αμία, αλ ηελ επνκέλε ν 
θαηεγνξνχκελνο δελ επηβεβαίσλε φηη φζα 
είρε νκνινγήζεη ήηαλ αιεζή θαη δελ 
απνζπάζηεθαλ κε  βία θαη πίεζε.  
 
   Υρ. Γκόγια: την φυλακή της Ιεράς 
Εξέτασης 

  
          Φπζηθά ην ζχκα δελ βαζαληδφηαλ 
κφλν κηα θνξά. ηαλ ζηακαηνχζε ν 
βαζαληζκφο ηεο εκέξαο, ν ηεξνεμεηαζηήο 
ζεσξνχζε φηη απηφ ήηαλ έλα απιφ 
δηάιεηκκα ή «αλαζηνιή» θαη ηα καξηχξηα 
ζπλερίδνληαλ θαη ηελ επνκέλε θαη ηελ 

κεζεπνκέλε, κέρξη ην ζχκα λα νκνινγήζεη ηειηθά. Βέβαηα, φκσο ήδε μέξνπκε, ε 
απιή νκνινγία δελ ήηαλ πνηέ αξθεηή αλ δελ ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ ππφδεημε 
ζπλελφρσλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ ζηελ αίξεζε, αλεμάξηεηα αλ απηνί ήηαλ ζχδπγνη, 
παηδηά, θίινη ή γείηνλεο. 
          Σν δηθαζηήξην επέβαιιε πνηλέο πνπ επέζπξαλ ηελ ζαλαηηθή πνηλή ζηνπο 
ακεηαλφεηνπο αηξεηηθνχο θαη ζ‟ εθείλνπο, πνπ ελψ είραλ αζπαζηεί ηνλ 
Καζνιηθηζκφ, επέζηξεθαλ θξπθά ή θαλεξά ζηελ παιηά ηνπο ζξεζθεία. Απηνί 
ζπλήζσο ήηαλ Δβξαίνη ή Μαπξηηαλνί.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 16νπ αηψλα ζηνπο 
ζηφρνπο ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο πξνζηέζεθαλ νη Πξνηεζηάληεο, νη κάγνη 
θαη νη κάγηζζεο83. Αλ θαη ζηελ Ηζπαλία νη Γηακαξηπξφκελνη ήηαλ ζρεηηθά ιίγνη, 
εθηειέζηεθαλ απφ ην 1560 σο ην 1600 πεξίπνπ 100 Πξνηεζηάληεο84. 
          ηα πιαίζηα ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο δειαδή ηεο  ηδενινγηθήο 
αληηκεηψπηζεο ησλ Λνπζεξαλψλ θαη ησλ άιισλ Πξνηεζηαληψλ, ην 1534 ν 
κνλαρφο Ηβκάηζμξ κηε Λμβζυθα (Ignacio de Loyola) πήξε εληνιή απφ ην 
Βαηηθαλφ, λα ηδξχζεη έλα κνλαρηθφ Σάγκα, απνηεινχκελν απφ κνξθσκέλνπο θαη 
ζενινγηθά θαηαξηηζκέλνπο κνλαρνχο θαη ηεξείο. Απηφο ίδξπζε ην ζξεζθεπηηθφ 
Σάβια ηδξ Δηαζνίαξ ημο Ηδζμφ, γλσζηφ ζηελ Ηζπαλία σο νη Φίινη ηνπ Κπξίνπ 
(Amigos En El Señor). Σα κέιε ηνπ απνθαινχληαη Ηεζνπΐηεο, αιιά δελ πξέπεη λα 
γίλεηαη ζχγρπζε κε ην Σάγκα ησλ Ηεζνπτηψλ, πνπ ηδξχζεθε ζηελ Ηηαιία ην 1363 
θαη δηαιχζεθε ην 1668.   

                                                 
83

  ηδκ Ηζπακία ημ Κοκήβζ ηςκ Μαβζζζχκ δεκ πήνε ηδκ έηηαζδ ηαζ ηδκ αζαζυηδηα πμο πήνε ζε άθθεξ 

εονςπασηέξ πχνεξ υπςξ ηδκ Γενιακία, ηδκ Γαθθία, ηδκ Δθαεηία, ηδκ ηςηία ηαζ αθθμφ. 
84

  Ακηίεεηα, ζηδκ ζζπακμηναημφιεκδ Οθθακδία, δ δίςλδ ηςκ Γζαιανηονμιέκςκ ήηακ αίαζδ, ηαζ άβνζα. 

Πενίπμο 6.000 απυ αοημφξ ηάδηακ ζηδκ πονά.  
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          Σν Σάγκα απηφ εξγάζηεθε ζθιεξά θαη γξήγνξα επεθηάζεθε ζηελ Ηηαιία, 
Πνξηνγαιία, Γαιιία, Ηξιαλδία θαη άιιεο ρψξεο. Οη Μεηαξξπζκηζηέο ην είδαλ σο 
ζνβαξφ αληίπαιν θαη πξνζπάζεζαλ λα νξγαλσζνχλ ελαληίνλ ηνπ, αιιά θαη λα 
ζπθνθαληήζνπλ ηα κέιε ηνπ. ηηο θαζνιηθέο κνλαξρίεο νη Ηεζνπΐηεο 
θαηεγνξήζεθαλ γηα ζπκπάζεηα πξνο ηνπο αηξεηηθνχο (Πεθσηηζκέλνπο θαη άιιεο 
γλσζηηθέο ζέρηεο) θαη νη θνζκηθνί άξρνληεο δελ έβιεπαλ κε θαιφ κάηη απηνχο 
ηνπο κνξθσκέλνπο ζενιφγνπο, πνπ είραλ 
πάληα επηρεηξήκαηα λα αληηηάμνπλ ζε θάζε 
θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπο. 
 
  Ο ιδρυτής του Τάγματος της Κοινωνίας 

του Ιησού (Ιησουϊτών) Ιγνάτιος Λογιόλα 

 
         Σν 1750 πξψηε ε Πνξηνγαιία θηλήζεθε 
θαηά ηνπ Σάγκαηνο, ζπλέιαβε πνιινχο θαη 
εθηέιεζε έλα ζηέιερνο κε ηελ θαηεγνξία ηεο 
αίξεζεο. ηελ Γαιιία, ηελ Πάξκα, ηελ ηθειία 
θαη ζηε Μάιηα ηα κέιε ηνπ Σάγκαηνο 
δηψρζεθαλ θαη θπιαθίζηεθαλ. Αθνινχζεζε ε 
Ηζπαλία, ζηελ νπνία νη Ηεζνπΐηεο 
θαηεγνξήζεθαλ σο φξγαλα ηεο Γαιιίαο θαη 
αηξεηηθνί. Σν 1767 έμε ρηιηάδεο κέιε ηνπ 
ηάγκαηνο ζπλειήθζεζαλ θαη νδεγήζεθαλ ζηηο αθηέο γηα λα θνξησζνχλ ζε 
θαξάβηα θαη λα ζηαινχλ ζηελ Ηηαιία. Μφλν ζηελ Ρσζία θαη ηελ Πξσζία νη 

Ηεζνπΐηεο βξήθαλ πξνζηαζία. Σειηθά ην 1814 ν 
πάπαο Πίμξ Ε’ δήηεζε θαη πέηπρε απφ ηηο 
θαζνιηθέο ρψξεο ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
Σάγκαηνο.  
 
 Ο Βαυαρός Άνταμ Βάισχάουπτ ήταν ο 
ιδρυτής του κινήματος των Πεφωτισμένων  

 
          Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα ηνπο 
απνθαινχκελνπο  Πεθςηζζιέκμοξ 
(alumbrados ή aluminados) πνπ έδξαζαλ πεξί 
ηνλ 15ν θαη 16ν αηψλα. Απηνί ζπγθξνηνχζαλ κηα 
κπζηηθηζηηθή θαη γλσζηηθή ζέρηα, φρη κφλν 
εηεξφδνμε απφ ηηο ξσκαηνθαζνιηθέο αληηιήςεηο 

αιιά θαζαξά αηξεηηθή. Οη alumbrados πίζηεπαλ φηη ε αλζξψπηλε ςπρή κπνξεί λα 
θηάζεη ζε χςηζην βαζκφ ηειεηφηεηαο αθφκα θαη ζηελ παξνχζα δσή θαη λα 
αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ θαη ην κπζηήξην ηεο Αγίαο Σξηάδαο – ρσξίο 
κάιηζηα ηελ κεζνιάβεζε ηεξσκέλσλ ή εθθιεζίαο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν 
άλζξσπνο θηάζεη ζ‟ απηφ ην ζεκείν, έρεη ήδε ελσζεί κε ην ζείν θαη κπνξεί 
ειεχζεξα πιένλ, λα ελδίδεη ζε ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο θαη ζε άιια ακαξηήκαηα, 
ρσξίο λα ακαπξψλεηαη ε ςπρή ηνπ. Δπίζεο δελ είρε ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρεη 
ζηα ηεξά κπζηήξηα. Οη Πεθσηηζκέλνη βξήθαλ απφ ηελ αξρή ηελ ζέζε ηνπο 
αλάκεζα ζηνπο ερζξνχο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο.   
           Σν αηξεηηθφ απηφ θίλεκα κεηαιακπάδεπζε ηηο ηδέεο ηνπ θαη ζηελ Γαιιία, 
φπνπ απέθηεζε νπαδνχο ην 1623. Οη Γάιινη Πεθσηηζκέλνη είλαη γλσζηνί σο 
Illuminés. Αξγφηεξα – ην 1776 - ηδξχζεθε ζηελ Βαπαξία ηεο Γεξκαλίαο, κε ηε 
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κνξθή κπζηηθήο εηαηξίαο85 απφ ηνλ Άκηαι Βάζζπάμοπη (Adam Weishaupt) ην 
πνιχ πην γλσζηφ θίλεκα ησλ Illuminati, πνπ επεξεάζηεθε απφ ην θίλεκα ησλ 
Διεπζεξνηεθηφλσλ (Μαζφλσλ). 
          Οη εγέηεο ησλ Πεθσηηζκέλσλ ηεο Ηζπαλίαο ήηαλ ε Ηζααέθθα κηε θα Κνμφγ 
(Isabella de la Cruz) θαη ν Πέκηνμ Ρμοίε κηεθ Αθηανάε  (Pedro Ruiz del 
Alcaraz). Σν 1525 ν Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο Αθυκζμ Μακνίηε κηε Λάνα (Alonso 
Manrique de Lara) κε επηζηνιή ηνπ εμεγεί πψο εληνπίζηεθε θαη αλαθαιχθζεθε ε 
αίξεζε απηή. Οη alumbrados δηψρζεθαλ ζε φιε ηελ Ηζπαλία, βαζαλίζηεθαλ θαη 
ηηκσξήζεθαλ κε καζηίγσκα, 
θπιάθηζε θαη άιιεο πνηλέο.  
 

   Οι Ισπανοί αραβικής καταγωγής 
εγκαταλείπουν μαζικά την χώρα 
    
          Αθφκα έλαο ζηφρνο ηεο 
Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ήηαλ νη 
κνπζνπικάλνη, θαηάινηπα ηεο 
αξαβηθήο θπξηαξρίαο ζηελ Ηβεξηθή 
επί αηψλεο. Απφ ην 1609 σο ην 1614 
πεξηζζφηεξνη απφ 250.000 Ηζπαλνί Μνπζνπικάλνη, αιιά θαη νη Moriscos 
(δειαδή πξνζήιπηνη ρξηζηηαλνί πνπ φπσο ηεξνχζαλ θξπθά ηα κνπζνπικαληθά 
ιαηξεπηηθά έζηκα) αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρψξα (φπσο έγηλε θαη ην 
1492 κε ηνπο Ηζπαλνχο Δβξαίνπο). Έηζη κεηά απφ ελλέα αηψλεο χπαξμήο ηνπο 
ζηελ ρεξζφλεζν, νη ηειεπηαίνη Άξαβεο αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 
Ηζπαλία. κσο πξσηίζησο ζηε ρψξα απηή, ζηελ Πνξηνγαιία, αιιά θαη ζηελ 
ππφινηπε Δπξψπε, άθεζαλ κηα ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηα ίρλε ηεο 

νπνίαο κέλνπλ αθφκα θαη ζήκεξα 
αλεμάιεηπηα. 
 

   Οι Ισπανοί Moriscos 
συνωστίζονται στο λιμάνι της 
Βιναρός για να μεταφερθούν 
στην Βόρεια Αφρική.    
 

        Οη Άξαβεο – φπσο θαη νη 
Δβξαίνη - έθπγαλ ζρεδφλ φινη, 
αθφκα θη εθείλνη πνπ ήηαλ πιένλ 
πηζηνί θαζνιηθνί. Γελ ηνπο 

επηηξάπεθε λα πάξνπλ καδί ηνπο ρξπζφ, άξγπξν, πνιχηηκνπο ιίζνπο ή ρξήκαηα. 
ια απηά δεκεχζεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ (φζα δελ θαηαρξάζηεθαλ νη ελδηάκεζνη 
αμησκαηνχρνη θαη ππάιιεινη) ζηα βαζηιηθά ζεζαπξνθπιάθηα. Οη ειάρηζηνη 
Moriscos πνπ απέκεηλαλ, θπξίσο ζηελ Γξαλάδα,  ππέθεξαλ ηα πάλδεηλα απφ 
ηνπο βινζπξνχο Ηζπαλνχο ηεξνεμεηαζηέο. Έλαο Ηζπαλφο ηεξέαο έγξαςε ην 1612: 
«Οη Moriscos είλαη νη ιχθνη αλάκεζα ζε θνπάδη πξνβάησλ, νη θεθήλεο ζηελ 
θπςέιε, ηα γεξάθηα αλάκεζα ζε πεξηζηέξηα, νη ζθχινη ηεο Δθθιεζίαο θαη ηειηθά νη 
αηξεηηθνί αλάκεζα ζηνπο Καζνιηθνχο».      

                                                 
85

  Οζ ιοζηζηέξ εηαζνίεξ ήηακ έκαξ πμθφ δζαδεδμιέκμξ εεζιυξ ζηδκ Δονχπδ ημο 17
μο

 - 19
μο

 αζχκα. Δηηυξ 

απυ Πεθσηηζκέλνπο ηαζ ημοξ Μαζφλνπο, μζ  οπυδμοθμζ Έθθδκεξ είπακ δδιζμονβήζεζ ιζα πανυιμζα 

μνβάκςζδ ηδκ Φηιηθή Δηαηξία, πμο μδήβδζε ζηδκ επακάζηαζδ ημο ΄21 ηαζ μζ Ηηαθμί ηδκ μνβάκςζδ ηςκ 

Καξκπνλάξσλ (Carbonari) πμο πέηοπε ηδκ ακελανηδζία ηαζ εκμπμίδζδ ηδξ πχναξ .  
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            Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο, ε Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε, 
αθνινχζεζε ηνπο θαηαθηεηέο ζηελ λέα ήπεηξν θαη εγθαηέζηεζε εθεί (Μεμηθφ, 
Πεξνχ, Κνινκβία θαη αιινχ) εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, ηα νπνία δελ δηέθεξαλ ζε 
ζθιεξφηεηα θαη σκφηεηα απφ εθείλα ηεο κεηέξαο παηξίδαο ηνπο. Αιιά θαη ζηελ 
Αζία (Φηιηππίλεο) ηδξχζεθαλ παξαξηήκαηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. 
        Ήδε απφ ηνλ 18ν αηψλα ην κέλνο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο είρε ζρεηηθά θνπάζεη. 
Οη δίθεο ζπλερίδνληαλ ρσξίο δηαθνπή, αιιά νη ζαλαηηθέο θαηαδίθεο ιηγφζηεπαλ. 
Απφ ηα ηζπαληθά αξρεία θαηά ηα έηε 1560-1700 θαίλεηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
ζπλνιηθά 49.092 δίθεο, απφ ηηο νπνίεο θαηεγνξνχκελνη ήηαλ: Ηνπδαΐδνληεο 
(Judaizantes) 5.007, Άξαβεο Moriscos 11.311, Λνπζεξαλνί 3.499, Πεθσηηζκέλνη 
149, κάγνη, δεηζηδαίκνλεο θαη κάγηζζεο 3.750, αηξεηηθνί 14.319, δίγακνη 2.790, γηα 
πξνζβνιή ηνπ Ηεξνχ Γξαθείνπ ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο 3.954, δηάθνξνη (βιάζθεκνη, 
νκνθπιφθηινη, ζνδνκηζηέο θαη άιινη) 3.816. Απφ ην ζχλνιν απηψλ ησλ δηθψλ 
απηνί πνπ δφζεθαλ ζηηο θνζκηθέο αξρέο γηα λα εθηειεζηνχλ ήηαλ πεξίπνπ 3.000 
σο 5.000 άηνκα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηνί πνπ θαηαδηθάζηεθαλ 
κεηά ην ζάλαηφ ηνπο.  
           Οη αξηζκνί πνπ δίλνπλ νη ηζηνξηθνί γηα ην ζχλνιν ησλ ζαλαηηθψλ 
εθηειέζεσλ απφ ην 1478 σο ην 1820, θπκαίλνληαη απφ 50.000 σο 100.000 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ηα νκνηψκαηα ή ηα νζηά ηνπο θάεθαλ, ελψ 
άιινη 300.000 κεηαλφεζαλ «απηνβνχισο» κεηά απφ βαζαληζηήξηα, θπζηθά.  
          Σν 1701 ηελ ηζπαλναπζηξηαθή δπλαζηεία ησλ Αςβνχξγσλ δηαδέρζεθε 
ζηνλ ηζπαληθφ ζξφλν ε γαιιηθή δπλαζηεία ησλ Βνπξβφλσλ. Ήηαλ ε επνρή πνπ 
αλέηειιε γαιιηθφο Γηαθσηηζκφο θαη ε ηζρχο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ είρε 
ράζεη ηελ νξκή ηεο πιένλ. Ο λένο βαζηιηάο Φίθζππμξ Δ’ (Felipe V), - πνπ ίζσο, 
είρε επεξεαζηεί ιηγάθη απφ ηνλ Γηαθσηηζκφ - αξλήζεθε (ζε αληίζεζε κε ηνπο 
πξνεγνχκελνπο Ηζπαλνχο βαζηιείο πνπ παξαβξίζθνληαλ νηθνγελεηαθψο) λα 
παξαζηεί ζην πξψην auto de fe πνπ δηνξγαλψζεθε πξνο ηηκή ηνπ. Σν 1703 ν 

Φίιηππνο απνθάζηζε φηη ε θπβέξλεζή ηνπ 
αλαιάκβαλε ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο. 
 

     Ο βασιλιάς της Ισπανίας Υίλιππος Ε’  
 

          Αιιά ζχληνκα ε Ηεξά Δμέηαζε 
επαλαβεβαίσζε ηνπο ζηελνχο δεζκνχο ηεο κε ηελ 
ηζπαληθή κνλαξρία θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1720 μέζπαζε έλα λέν θχκα δίσμεο, ζπιιήςεσλ 
θαη δηθψλ ησλ ερζξψλ ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο. 
Απηφ ην θαηλφκελν φκσο δελ δηάξθεζε πνιχ θαη 
κεηά απφ δέθα ρξφληα πεξίπνπ ε παξαθκή ηεο 
Ηεξάο Δμέηαζεο ήηαλ εκθαλήο. Οη κνλαρνί 

ηεξνεμεηαζηέο άξρηζαλ λα αδηαθνξνχλ θαη λα ηεκπειηάδνπλ θαη ην κφλν πνπ ηνπο 
ελδηέθεξε πηα ήηαλ λα εηζπξάηηνπλ ηαθηηθά ην κηζζφ ηνπο. Σν εθθιεζηαζηηθφ 
δηθαζηήξην ηνπ Σνιέδν, κεηαμχ ησλ εηψλ 1740-94, δίθαδε θαηά κέζν φξν κηα 
ππφζεζε ηνλ ρξφλν! 
           κσο ν αζθπθηηθφο έιεγρνο θαη ε ινγνθξηζία ζε θάζε βηβιίν ή άιιν 
έληππν πνπ θπθινθνξνχζε ζηε ρψξα ή εηζαγφηαλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ζε θάζε 
θαιιηηερληθφ δεκηνχξγεκα δελ ζηακάηεζε νχηε ζηηγκή. ηελ Δπξψπε νη ηδέεο ηνπ 
Γηαθσηηζκνχ δηαπεξλνχζαλ φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ζηα παλεπηζηήκηα 
γηλφηαλ κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε. Οη δεκνθξαηηθέο θαη θηιειεχζεξεο ηδέεο 
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φκσο, πνπ πήγαζαλ απφ ηελ Ακεξηθαληθή θαη ιίγν αξγφηεξα απφ ηελ Γαιιηθή 
Δπαλάζηαζε ηνπ 1789, επεξέαζαλ φιν ηνλ θφζκν θαη θπζηθά δελ κπνξνχζαλ λα 
αθήζνπλ αλεπεξέαζηε ηελ Ηζπαλία. 
          Έλαο άλζξσπνο, πνπ πξνθάιεζε ηελ Ηεξά Δμέηαζε κε ηελ ηέρλε ηνπ ήηαλ 
ν πεξίθεκνο δσγξάθνο Φνακζίζημ Γηυβζα (Francisco José de Goya, 1746-
1828). Σα ραξαθηηθά ηνπ ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ησλ ηζπαληθψλ εθθιεζηαζηηθψλ 
δηθαζηεξίσλ ήηαλ ηφζν απνθαιππηηθά, πνπ δελ ζα γιίησλε απφ ηελ ηζηκπίδα ησλ 
ηεξνεμεηαζηψλ, αλ δελ ήηαλ ν επίζεκνο δσγξάθνο ηεο 
βαζηιηθήο απιήο θαη πξνζηαηεπφκελνο ηνπ βαζηιηά. κσο 
δελ απέθπγε λα ληχζεη ην δηαζεκφηεξν πίλαθά ηνπ ηελ 
Γπκλή Μάγηα, δσγξαθίδνληαο ηελ Νηπκέλε Μάγηα ζηελ 
ίδηα αθξηβψο ζηάζε κε ηελ πξψηε. Καη νη δπν πίλαθεο 
απηνί θαηαζρέζεθαλ απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε. Σν 1836 
παξαδφζεθαλ ζηε Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ. 
 

         Αυτοπροσωπογραφία του Υρασίσκο Γκόγια 
 

          Σν 1808 ν γαιιηθφο ζηξαηφο ηνπ Ναπνιένληα 
εηζέβαιε ζηελ Ηζπαλία θαη ν αδειθφο ηνπ ν Ησζήθ 
Βνλαπάξηεο αλαθεξχρζεθε απζαίξεηα βαζηιηάο  ηεο 
ρψξαο θαη θαηέιαβε ηνλ ηζπαληθφ  ζξφλν εθδηψθνληαο 
ηνπο Βνπξβφλνπο.  πσο θαη ζηε Γαιιία, ν Καζνιηθηζκφο έπαςε λα είλαη 

ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο θαη ε Ηεξά Δμέηαζε 
θαηαξγήζεθε. κσο ζχληνκα ν αγγιηθφο ζηξαηφο, κε 
ηελ ζπλδξνκή ησλ βαζηιηθψλ ηζπαληθψλ δπλάκεσλ, 
έδησμε ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη ν 
βαζηιηάο Φενδζκάκδμξ Ε’ απνθαηαζηάζεθε ζην 
ζξφλν ηνπ ην 1814.  
 

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Υερδινάνδος Ζ’ (πίνακας 
του Υρανσίσκο Γκόγια) 
 

          Μαδί κε ηνλ βαζηιηά απνθαηαζηάζεθε θαη ε 
Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε, αιιά ήηαλ πηα μεδνληηαζκέλε. 
Ζ ηειεπηαία δίθε ήηαλ ζηελ Κφξδνβα ην 1818 ελαληίνλ 
ελφο Δβξαίνπ.  Σν 1820 ζηελ Βαξθειψλε, ηελ 
Βαιέλζηα θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο ρψξαο, ν ιαφο 
μεζεθψζεθε θαηέιαβε θαη πιηαηζηθνιφγεζε ηα ηνπηθά 

κέγαξα ηεο κηζεηήο Ηεξάο Δμέηαζεο. Σα πεξηζζφηεξα έγγξαθα παξαδφζεθαλ ζε 
ληφπηνπο θαηαζθεπαζηέο ππξνηερλεκάησλ θαη θαηέιεμαλ ζε κηθξά θνκκαηάθηα 
ζηνπο νπξαλνχο. 
           Σειηθά ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1834 ε δηαβφεηε Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε 
θαηαξγήζεθε επίζεκα θαη έηζη έιεμε κηα ζιηβεξή πεξίνδνο θαηαπίεζεο, 
κηζαιινδνμίαο, θαλαηηζκνχ, αλείπσηεο θξίθεο θαη ζθιεξφηεηαο, αίκαηνο, 
δαθξχσλ, αλειεψλ βαζαληζηεξίσλ θαη βάξβαξσλ εθηειέζεσλ ζηελ Ηζπαλία.  
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03.04.02. Ο Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ 
 
         ηελ εηζαγσγή απηνχ ηνπ βηβιίνπ παξαηίζεηαη έλα απφζπαζκα απφ κηα 
παξαβνιή κε ηνλ ηίηιν Ο Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο, πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν ηνπ 
Φενληφξ Νηνζηνγηέθζθη Οη αδειθνί Καξακαδψθ. Ο ραξαθηήξαο απηνχ ηνπ 
ηεξσκέλνπ πεξηγξάθεηαη ηφζν παξαζηαηηθά θαη γιαθπξά απφ ηνλ κεγάιν Ρψζν 
ζπγγξαθέα, πνπ ίζσο αξθνχζε απηή  θαη κφλν ε παξάζεζε ηνπ απνζπάζκαηνο 
γηα λα κελ ρξεηαζηεί λα εηπσζνχλ πεξηζζφηεξα γη‟ απηφλ ηνλ ηεξαηηθφ θαη θξαηηθφ 
ζεζκφ, πνπ γηα ηξεηζήκηζη αηψλεο ήηαλ ε θεθαιή ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ή 
– γηα λα ζπκεζνχκε μαλά ηνλ ξγνπει - ν αξρεγφο ηεο Αζηπλνκίαο θέςεο. 
          Ο Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ (Inquisitor General)  δηνξηδφηαλ απφ ηνλ Ηζπαλφ 
βαζηιηά θαη ην πξφζσπν απηφ έπξεπε λα ην εγθξίλεη θαη ν 
πάπαο. Δίρε ηελ βνήζεηα ηνπ Τςεινχ πκβνπιίνπ 
(Consejo Supremo) πνπ ην απνηεινχζαλ πέληε κέιε, 
γξακκαηείο, εηζεγεηέο, ζχκβνπινπο θαη άιινπο. Απηνί 
δηνξίδνληαλ απφ ηνλ Μεγάιν Ηεξνεμεηαζηή κε ηελ 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ βαζηιηά, ν νπνίνο φκσο κπνξνχζε 
λα δηνξίζεη ή λα παχζεη φπνηνλ ήζειε ζε φπνηα άιιε 
ζέζε.  
 

    Ο πρώτος Μέγας Ιεροεξεταστής της Ισπανίας 
   Θωμάς Σορκουεμάδα 
 

          Σν 1618 ν βαζηιηάο Φίιηππνο Γ‟ έδσζε ζηνπο Γνκηληθαλνχο ην πξνλφκην 
λα έρνπλ κνλίκσο έλα κέινο ηνπο ζην Consejo Supremo. Σν πκβνχιην απηφ 
ήηαλ παλίζρπξν, ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπ θαλείο ηεξέαο, ηππφηεο ή άιινο επγελήο 
δελ ήηαλ δπλαηφ λα θπιαθηζηεί ή λα ηηκσξεζεί.  

          Σνλ ηίηιν ηνπ Μεγάινπ Ηεξνεμεηαζηή έθεξαλ 
πνιινί Ηζπαλνί θαζνιηθνί ηεξάξρεο απφ ην 1498 σο ην 
1820, αιιά ζην λνπ καο έξρεηαη - θαηά θαλφλα - έλα θαη 
κφλν πξφζσπν, ν Θςιάξ Σμνημοειάδα ή Σμνηειάδα 
(Tomás de Torquemada). Ζ πεξηγξαθή ηνπ Μεγάινπ 
Ηεξνεμεηαζηή απφ ηνλ Νηνζηνγηέθζθη, ηαηξηάδεη γάληη 
ζηνλ δηαβφεην απηφλ Γνκηληθαλφ κνλαρφ, πνπ άθεζε ην 
ζηίγκα ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο Ηζπαλίαο θαη γεληθά ηεο 
Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. 
 
  Ο βασιλιάς της Ισπανίας Υερδινάνδος Β’ 
 

          Ο Θσκάο γελλήζεθε ην 1429 ζηε πφιε 
Βαγηαδνιίδ ηεο Καζηίιεο θαη ήηαλ αληςηφο ηνπ ζενιφγνπ Υνπάλ ληε Σνξθνπεκάδα 
(Juan de Torquemada), ν νπνίνο δηεηέιεζε θαη αξρηεπίζθνπνο ηεο πφιεο απηήο. 
Κάπνηνη Ηζπαλνί ρξνλνγξάθνη ηζρπξίδνληαη φηη νη πξν-παππνχδεο ηνπ ήηαλ 
Δβξαίνη πξνζήιπηνη, αιιά απηφ δελ είλαη ζηνηρεηνζεηεκέλν – αιιά θη αλ ήηαλ, ηη 
ζεκαζία είρε αιήζεηα;  
          Ο Σνξθνπεκάδα απφ πνιχ λένο έγηλε κνλαρφο θαη ππεξέηεζε ζην 
κνλαζηήξη ησλ Γνκηληθαλψλ ηεο γελέηεηξάο ηνπ. Αξγφηεξα, δηνξίζηεθε εγνχκελνο 
ηεο κνλήο ηεο άληα Κξνχδ ηεο πφιεο εγθφβηα φπνπ έδεζε επί 22 έηε. Ήηαλ 
εμνκνινγεηήο ηεο δηαδφρνπ ηνπ ζξφλνπ ηεο Καζηίιεο Ηζαβέιιαο θαη παξέκεηλε 
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ζηε ζέζε απηή θαη κεηά ηελ άλνδφ ηεο ζην ζξφλν. Αλ θαη ήηαλ απφ ηνπο πην 
έκπηζηνπο ζπκβνχινπο ηεο βαζίιηζζαο θαη ηελ επεξέαδε ζε πνιιά ζενινγηθά 
δεηήκαηα, αξλήζεθε νπνηαδήπνηε αλψηεξε εθθιεζηαζηηθή ζέζε θαη πξνηίκεζε λα 
παξακείλεη κνλαρφο. 
          Σν 1482, κε ππφδεημε ηνπ Βαηηθαλνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο βαζίιηζζαο, ν 
Σνξθνπκάδα νξίζηεθε Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο ηεο Καζηίιεο θαη αξγφηεξα 
επεμέηεηλε ηελ δηθαηνδνζία ηνπ ζε φιεο ηηο επαξρίεο ηεο Ηζπαλίαο. Απφ ηε ζέζε 
απηή είρε απφιπηε εμνπζία ζε φια ηε ζξεζθεπηηθά θαη ζενινγηθά δεηήκαηα ηεο 
ρψξαο θαη έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ πην νξγαλσκέλε θαη δηθηπσκέλε Ηεξά Δμέηαζε 
ηεο Μεζαησληθήο θαη Αλαγελλεζηαθήο Δπξψπεο. Ήηαλ 
ηφζνο ν θαλαηηζκφο θαη ν δήινο ηνπ πνπ θέξδηζε 
επάμηα ηνλ ηίηιν ηνπ «ζθπξηνχ ησλ αηξεηηθψλ». 
 

 Καταδικασμένοι αιρετικοί οδεύουν προς τον τόπο 
εκτέλεσής τους συνοδευόμενοι από Δομινικανούς  
 

          Ήηαλ έλαο εηιηθξηλήο θαη αθνζησκέλνο ζηελ 
Δθθιεζία ηεξσκέλνο αιιά αδηάιιαθηνο, αλειέεηνο θαη 
αδέθαζηνο, πνπ πεξηθξνλνχζε ηελ πνιπηέιεηα, δελ 
θαηαλάισλε πνηέ θξέαο, θνξνχζε κφλν ιηλά ξνχρα, 
δελ δέρζεθε θακηά ηηκεηηθή ζέζε, δελ θνβφηαλ ηελ 
ζθιεξή εξγαζία θαη φηαλ δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ 
αλψηαηνπ Ηεξνεμεηαζηή, ράξεθε γηα ηελ επθαηξία, πνπ 
ηνπ δφζεθε λα ππεξεηήζεη ηνλ Υξηζηφ θαη λα 
θαηαδηψμεη ηηο αηξέζεηο. Θεσξείηαη ην πξφηππν ηνπ 
θαλαηηθνχ θαη ζθιεξνχ ηεξνεμεηαζηή. πρλά επέπιεηηε ηνπο ηεξνεμεηαζηέο γηα 

ηελ «επηείθεηα» πνπ έδεηρλαλ, αθχξσλε 
πνιιέο αζσσηηθέο ηνπο απνθάζεηο  θαη 
απαηηνχζε ηελ ζαλαηηθή πνηλή, γηα 
φινπο ηνπο ηνπδαΐδνληεο πξνζήιπηνπο.  
 

    Εβραίοι παρακαλούν γονατιστοί 
τον βασιλιά Υερδινάνδο, να μην 
τους εκδιώξει από την Ισπανία. 
 

          Ήηαλ εθείλνο πνπ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα επέβαιε ζην βαζηιηθφ 
δεχγνο ηελ ηζηνξηθή απφθαζε ηεο 

απέιαζεο ησλ Ηζπαλψλ Δβξαίσλ απφ ηελ ρψξα. Ο Φεξδηλάλδνο είρε θάπνηεο 
επηθπιάμεηο (ιέγεηαη φηη νη Δβξαίνη ηνπ είραλ ππνζρεζεί έλα πνιχ κεγάιν 
ρξεκαηηθφ πνζφλ), αιιά ν Σνξθνπεκάδα, εθηφο εαπηνχ θαη κε κηα ζεαηξηθή 
θίλεζε, πέηαμε ηνλ εζηαπξσκέλν κπξνζηά ζην βαζηιηθφ δεπγάξη, ζπγθξίλνληαο 
ην δηζηαγκφ ηνπ βαζηιηά κε ηελ πξνδνζία ηνπ Ηεζνχ απφ ηνλ Ηνχδα.  
          Έκεηλε ζξπιηθφο γηα ηηο νξγαλσηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο – ε άςνγε νξγαλσηηθή 
δνκή ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ηνπ νθείιεη πνιιά – θαη ην κέλνο ηνπ θαηά 
ησλ αηξεηηθψλ, ησλ κνπζνπικάλσλ θαη ησλ Δβξαίσλ πνπ έζηεηιε ζηελ ππξά. 
ηελ Ηζπαλία, νη Δβξαίνη δελ είραλ ελνριεζεί απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο, ν 
πιεζπζκφο ηνπο είρε απμεζεί, πνιινί απφ απηνχο δε, αζρνινχληαλ κε ην 
εκπφξην θαη ήηαλ εχπνξνη. ηαλ επηθξάηεζαλ νη ρξηζηηαλνί, άξρηζαλ νη βίαηνη 
πξνζειπηηζκνί, νη δηψμεηο θαη νη θαηαδίθεο ησλ Δβξαίσλ, νη δε πεξηνπζίεο ηνπο 
πεξλνχζαλ ζηα ρέξηα ησλ ηεξνεμεηαζηψλ θαη ησλ εγεκφλσλ. 
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           Ο Πάπαο Αθέλακδνμξ Σ’ Βμνβίαξ (πνπ ην 1503 δηαδέρζεθε ηνλ 
Ηλλνθέληην Ζ‟),  ν νπνίνο είρε επαηλέζεη ηελ αθνζίσζε ηνπ Ηζπαλνχ Μεγάινπ 
Ηεξνεμεηαζηή ζηα θαζήθνληά ηνπ, αλεζχρεζε απφ ηελ απζηεξφηεηα ηνπ θαη ηνλ 
δηέηαμε (1494) λα δηακνηξάζεη ηηο εμνπζίεο ηνπ κε δχν άιινπο ηεξνεμεηαζηέο. Ο 
Θσκάο παξακέξηζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ απηνχο, δηαηήξεζε ηελ απφιπηε 
εγεζία θαη θαηέζηεζε ηελ Ηεξά Δμέηαζε θξάηνο ελ 
θξάηεη, ζηελ Ηζπαλία ησλ θαζνιηθψλ βαζηιέσλ 
Φεξδηλάλδνπ θαη Ηζαβέιιαο.  
 

                 Ο πάπας Αλέξανδρος τ΄ Βοργίας 
 

         Τπφ ηελ πίεζή ηνπ, ε Ηεξά Δμέηαζε ζηελ 
Θηνπδάδ Ρεάι έθαςε εληφο δχν εηψλ (1483-84) 
πελήληα δχν πξφζσπα, δήκεπζε ηηο πεξηνπζίεο 220 
θπγάδσλ θαη ηηκψξεζε 183 κεηαλνεκέλνπο. Οη 
ηεξνεμεηαζηέο κεηέθεξαλ ηελ έδξα ηνπο ζην Σνιέδν, 
ζπλέιαβαλ εληφο ελφο έηνπο 750 πξνζήιπηνπο 
Δβξαίνπο, δήκεπζαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη ηνπο 
θαηαδίθαζαλ λα βαδίζνπλ ζε πνκπέο κεηαλνίαο επί 
έμη Παξαζθεπέο, καζηηγψλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο κε ζρνηληά. Με δχν αθφκε auto 
de fe θαηά ην έηνο απηφ (1486) ζην Σνιέδν, πεηζάξρεζαλ άιινη 1650 
κεηαλνεκέλνη. Παξφκνηεο ελέξγεηεο έγηλαλ ζην Βαγηαδνιίδ, ηελ Γνπαδεινχπε θαη 

άιιεο πφιεηο ηεο Καζηίιεο. 
    
 Βασανιστήρια και 
εκτελέσεις επί Ισπανικής 
Ιεράς Εξέτασης της εποχής 
του Σορκουεμάδα 
 

       Λέγεηαη φηη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ (σο ην 
1496), ε Ηεξά Δμέηαζε έζηεηιε 
ζηελ ππξά πεξηζζφηεξνπο απφ 
4.000 (άιινη ηζηνξηθνί 
αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκφ απηφ 
κέρξη θαη 10.000) θαη βαζάληζε 

απάλζξσπα ή θπιάθηζε ζε ηζφβηα ή άιιεο ειαθξφηεξεο πνηλέο αθφκα 27.000 
αλζξψπνπο. Φπζηθά γξήγνξα έγηλε κηζεηφο φρη κφλν απφ ηνπο αηξεηηθνχο, ηνπο 
ηνπδαΐδνληεο θαη ηνπο Άξαβεο αιιά θαη απφ ηνλ απιφ ιαφ. Καη κφλν ην πέξαζκα 
ή ε εκθάληζε ηνπ Μεγάινπ Ηεξνεμεηαζηή ζε θάπνηα πφιε, ζθνξπνχζε ηελ 
ηαξαρή θαη ηνλ ηξφκν. Ο Σνξθνπεκάδα γλψξηδε φηη πξνθαινχζε ηνλ ηξφκν θαη ην 
κίζνο θαη ζπρλά θπθινθνξνχζε κε κηα πξνζσπηθή ζσκαηνθπιαθή 50 ηππέσλ θαη 
250 έλνπισλ αλδξψλ. κσο πξέπεη λα πνχκε φηη παξ‟ φιε ηελ θαθή ηνπ θήκε – 
πνπ ζπλνδεχεη ηελ κλήκε ηνπ σο θαη ζήκεξα – ζεσξείηαη ν αλακνξθσηήο ηνπ 
πνηληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ηζπαλίαο. Δπί ηεο επνρήο ηνπ νη θπιαθέο ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ήηαλ πάληα θαζαξέο θαη νη θπιαθηζκέλνη ζσζηά ληπκέλνη θαη κε ηαθηηθφ 
ζπζζίηην. Δθείλε ηελ επνρή, ήηαλ ηφζν κεγάιε ε δηαθνξά απηψλ ησλ θπιαθψλ 
απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο, πνπ πνιινί θνηλνί πνηληθνί 
θξαηνχκελνη ζηηο θπιαθέο ηνπ θξάηνπο, πξνηηκνχζαλ λα νκνινγήζνπλ φηη ήηαλ 
αηξεηηθνί ή ζπκπαζνχληεο, γηα λα κεηαθεξζνχλ ζηελ δηθαηνδνζία ησλ 
εθθιεζηαζηηθψλ θπιαθψλ. 
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          Ο Σνξθνπεκάδα έγξαςε θαη έλα εγρεηξίδην νδεγηψλ γηα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο 
κε ηίηιν χληαμε νδεγηψλ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Αγίαο Ηεξάο Δμέηαζεο, ην νπνίν είδε 
ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ην 1576. Απφ ηα γξαπηά ηνπ ήηαλ εκθαλήο ε 
πξνηίκεζή ηνπ ζηα βαζαληζηήξηα: «Μεξηθέο θνξέο ν ηηκσξία κε βαζαληζηήξηα 
είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηνλ ζάλαην». Σν 1496 παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ 
Μεγάινπ Ηεξνεμεηαζηή, έδεζε ζηελ αθάλεηα θαη πέζαλε εηξεληθά δπν ρξφληα 
αξγφηεξα, ην 1498.  
          Σν 1832, δπν κφιηο ρξφληα πξηλ ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηεο Ηζπαληθήο 
Ηεξάο Δμέηαζεο, ν επί αηψλεο θαηαπηεζκέλνο ιαφο μέζπαζε ζην ηάθν ηνπ 
πξψηνπ Μεγάινπ Ηεξνεμεηαζηή, ηνλ ζχιεζε, μέζαςε ηα νζηά ηνπ, ηα έθαςε θαη 
ζθφξπηζε ηηο ζηάρηεο ηνπ ζηνλ άλεκν. 
          Σνλ Σνξθνπεκάδα δηαδέρζεθε ν Γνκηληθαλφο κνλαρφο θαη ζενιφγνο 
Νηζέβημ Νηέγα (Diego Deza), ν νπνίνο είρε ην ίδην κέλνο θαηά ησλ conversos – 
Δβξαίσλ θαη Μνπζνπικάλσλ – φπσο θαη ν πξνθάηνρφο ηνπ. Πέηπρε λα βαθηίζεη 
ρηιηάδεο Μαπξηηαλψλ ζηηο πφιεηο Βαιέλζηα θαη εβίιιε (ήηαλ θαη αξρηεπίζθνπνο 
ηεο δεχηεξεο). Ο Νηέδα επέδεημε ηνλ ίδην δήιν θαη εξγαηηθφηεηα θαη ήηαλ ην ίδην 

ζθιεξφο θαη ακείιηθηνο – φπσο ν Σνξθνπεκάδα – 
ζε ζεκείν πνπ ην 1507 ν πάπαο δήηεζε δεκνζίσο 
κεηξηνπάζεηα. 
 

   Ο Μέγας Ιεροεξετεστής καρδινάλιος 
Υρανθίσκο Φιμένες ντε Σσισνέρος 
 

          Δπίζεο θαηεγνξήζεθε γηα αζέκηην 
πινπηηζκφ φηαλ γελλήζεθαλ ππνςίεο φηη 
ηδηνπνηήζεθε πεξηνπζίεο αηξεηηθψλ θαη Δβξαίσλ. 
Έλαο αμησκαηνχρνο ηεο απιήο δήισζε φηη: «Ο 
Νηέδα θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δελ ππνινγίδνπλ νχηε 
ηνλ Θεφ νχηε ηελ δηθαηνζχλε. Γνινθνλνχλ, 
θιέβνπλ θαη αηηκάδνπλ θνξίηζηα θαη γπλαίθεο 
ληξνπηάδνληαο ηελ ρξηζηηαληθή πίζηε». Σν 1506 ν 
Νηέδα αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί. 
          Απφ ην 1507 σο ην 1517 Μέγαο 

Ηεξνεμεηαζηήο ήηαλ ν θαξδηλάιηνο Φνακείζημ Υζιέκεξ κηε Σζζζκένμξ 
(Francisco Jiménez de Cisneros), έλαο κεηξηνπαζήο θαη κνξθσκέλνο ηεξσκέλνο, 
ν νπνίνο αθηέξσζε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ ζηελ ζπγγξαθή θαη ζηελ 
αλέγεξζε λνζνθνκείσλ θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αιθαιά ηεο Μαδξίηεο. Ήηαλ έλαο 
απφ ηνπο ζεκαληηθνχο Ηζπαλνχο θιεξηθνχο.   
          Αθνινχζεζε ν Αδξηαλφο ηεο Οπηξέρηεο ν νπνίνο ην 1523 έγηλε ν πάπαο 
ηεο Ρψκεο Αδνζακυξ η’ (Adrian VI).  
          Απφ ην 1547 σο ην 1566 ν Φενκάκημ κηε Βαθκηέξ ο άθαξ (Fernando de 
Valdés y Salas) ήηαλ ν Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο ηεο Ηζπαλίαο. Σν 1559 δεκνζίεπζε 
έλα Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Βηβιίσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ έξγα ηνπ 
Δξάζκνπ, κεηαθξάζεηο ηεο Βίβινπ θαη πνιιέο πξαγκαηείεο θαη ζενινγηθά θείκελα 
γξακκέλα ζηελ θαζνκηινχκελε γιψζζα. 
          Δπίζεο δεκνζηνπνίεζε έλα θαηάινγν ζηνλ νπνίν απαξηζκνχζε είθνζη 
πξάμεηο ή δειψζεηο πνπ ζεσξνχληαλ αηξεηηθέο. Μεηαμχ απηψλ: 

-    Σν λα ηζρπξίδεηαη θάπνηνο φηη δελ ππάξρεη Καζαξηήξην αιιά κφλν 
      Παξάδεηζνο θαη Κφιαζε. 

-    Όηη δελ ππάξρνπλ άιια Μπζηήξηα, παξά κφλν ε θνηλσλία θαη ν γάκνο. 
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-  Όηη ε εμνκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη κηα πλεπκαηηθή δηαδηθαζία θαη φηη ν 
άλζξσπνο πξέπεη λα εμνκνινγείηαη κφλν ζηνλ Θεφ κέζσ ηνπ πλεχκαηνο. Όρη 
κέζσ κνλαρψλ θαη θιεξηθψλ πνπ είλαη θνπηνί θαη αγξάκκαηνη. Ο άλζξσπνο 
ζψδεηαη κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εμνκνιφγεζε θαη κφλν. 
-  Όηη κεηά ηελ εμνκνιφγεζε, πξέπεη λα αθνινπζεί ε θνηλσλία κε ςσκί θαη 
θξαζί, φπσο ν Κχξηφο καο έθαλε ηελ Μεγάιε Πέκπηε, ηξψγνληαο κε ηνπο 
καζεηέο ηνπ θαη ιέγνληαο ηα ιφγηα πνπ είπε. 
-  Ζ απάιεηςε απφ ηηο πξνζεπρέο ησλ θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
Παλαγία θαζψο θαη ηελ έθθξαζε «Αγία 
Δθθιεζία».  
     
  Ο Μέγας Ιεροεξεταστής και συγγραφέας  
Υερνάντο ντε Βανντές 

 

- Ζ πίζηε φηη ν πάπαο δελ έρεη εμνπζία λα 
αθνξίδεη θαη φηη ν Θεφο δελ έδσζε θακηά 
εμνπζία ζηνλ πάπα εθηφο απφ ηελ δηάδνζε 
ηνπ Δπαγγειίνπ. 

-    Όηη ν πάπαο είλαη Αληίρξηζηνο θαη νη 
θαξδηλάιηνη νη ππεξέηεο ηνπ. 

-    Όηη νη θιεξηθνί, νη 
κνλαρνί θαη νη θαιφγξηεο πξέπεη λα παληξεχνληαη. 
-    Όηη ν πάπαο θαη νη θαξδηλάιηνη δνπλ 
πνιπηειψο.  
-    Να ζηακαηήζνπλ νη ιηηαλείεο 
      -    Να ζηακαηήζνπλ νη λεζηείεο, 

- Όηη ν Μαξηίλνο Λνχζεξνο θαη ηα έξγα ηνπ 
είλαη θαιά, φηη ν ίδηνο είλαη έλαο λένο 
Παχινο θαη φηη ην ράξηζκα ηεο πξνθεηείαο. 

  
 Ο Μέγας Ιεροεξεταστής Μπερνάρντο ντε 
αντοβάλ υ Ρόχας ήταν προστάτης των 
γραμμάτων 
 

         Σν 1600 Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο επειέγε ν 
Φενκάκημ Νίκζμ κηε Γημοεαάνα (Fernando Niño 

de Guevara) ηνπ νπνίνπ ην πνξηξέην θηινηέρλεζε ν Γθξέθν (ηνλ πίλαθα απηφ ηνλ 
είδακε ζηελ εηζαγσγή απηνχ ηνπ βηβιίνπ).  
          Σν 1608 ν θαξδηλάιηνο Μπενκάνκημ κηε ακημαάθ ο Ρυπαξ (Bernardo 
de Sandoval y Rojas) νξίζηεθε Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο. Δίλαη γλσζηφο σο 
πξνζηάηεο ησλ γξακκάησλ θαη έδεημε ηδηαίηεξε εχλνηα ζηνπο ζπγγξαθείο Μηγθέι 
ληε Θεξβάληεο, Λφπε ληε Βέγθα, Λνπΐο ληε Λεφλ θαη άιινπο. 
          Απφ ην 1669 σο ην 1695 Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο ήηαλ ν Νηζέβημ ανιζέκημ 
κηε Βαβζαδάνεξ (Diego Sarmiento de Valladares). Απφ ηελ ζέζε απηή επέβιεςε 
ην κεγαιχηεξν Άνπην-ληε-θε ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο θαηά ηνλ 17ν αηψλα, 
ζηελ Πηάηζα Μαγηφξ ηεο Μαδξίηεο ην 1680. Απηφ ην ζεαηξηθφ θαη ζεακαηηθφ auto-
de-fe, απεηθφληζε ζηνλ δηάζεκν πίλαθά ηνπ ν δσγξάθνο Φνακζίζημ Ρίγζ 
(Francisco Rizi). 
          Σα έηε 1720-1733 ήηαλ Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο ν επίζθνπνο Υμοάκ κηε 
Καιάνβημ ο Ακβημφθμ (Juan de Camargo y Angulo). Τπφ ηελ εγεζία ηνπ 
έγηλαλ καδηθέο δηψμεηο ησλ Ηνπδατδφλησλ Marranos. Απφ ην 1721 σο ην 1725 ζε 
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εμήληα έμη  Άνπην-ληε-θε ζε φιε ηελ ρψξα εθηειέζηεθαλ ζηελ ππξά 93 άηνκα, 
άληξεο θαη γπλαίθεο. 
          Ο Φεθίπε Μπεθηνάκ εννάκμ (Felipe Beltrán Serrano) πνπ ρξεκάηηζε 
Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο ηα έηε 1775-1783 δηαθξίζεθε γηα ηηο δηψμεηο ηνπ θαηά ησλ 
αηξεηηθψλ ηεο επνρήο, ησλ Γηαλζεληηψλ86. 
          Ο δηάδνρφο ηνπ Αβημοζηίκ Ρμοιπίκ κηε Καιπάθθμξ (Agustín Rubin de 
Ceballos) πνπ ππεξέηεζε σο Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο 1784-1793, δεκνζίεπζε έλα 
λέν Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Βηβιίσλ ζηελ Ηζπαλία. ‟ απηά πεξηιακβάλνληαλ  
εθδφζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηζπαληθφ ιαφ θαη λα 
κεηαθπηεχζνπλ ηηο ηδέεο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζηελ ρψξα. 
          Σν 1797 δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ Μεγάινπ Ηεξνεμεηαζηή ν Ραιυκ Υμζέ 
κηε Άνηε (Ramón José de Arce). κσο, φηαλ εηζέβαιαλ νη Γάιινη ηνπ 

Ναπνιένληα ζηελ Ηζπαλία, ν ηεξσκέλνο απηφο 
θαηεγνξήζεθε φηη ζπλεξγάζηεθε κε ηηο 
δπλάκεηο θαηνρήο θαη ην 1808 αλαγθάζηεθε λα 
παξαηηεζεί.  
 

 Ο Κορνήλιος Γιάνσενς ήταν ο ιδρυτής του 
θρησκευτικού κινήματος των Γιανσενιτών 
 

          Ο ηειεπηαίνο ηζπαλφο επίζθνπνο πνπ 
έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ Μεγάινπ Ηεξνεμεηαζηή 
ήηαλ ν Υενυκζιμ Καζηζβζυκ (Jerónimo 

Castillón) ηα έηε 1818-20. Απφ ηφηε σο ηελ 
θαηάξγεζε ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο 
θαλείο δελ δηνξίζηεθε ζ‟ απηή ηελ ζέζε. 
          Πξηλ ηελ έλσζε ηεο Ηζπαλίαο ζην ίδην 
ζηέκκα, ζην βαζίιεην ηεο Αξαγφλαο ππήξρε 
θαη δξνχζε ε Παπηθή Ηεξά Δμέηαζε, ε νπνία 

είρε θπζηθά ηνπο επηθεθαιήο ηεο, ηνπο νπνίνπο απνθαινχζε Μεγάινπο 
Ηεξνεμεηαζηέο. Ο επηθαλέζηεξνο απφ απηνχο ήηαλ ν Νζηυθαξ Έοιενζπ (ηνλ 
ζπλαληήζακε ζην θεθάιαην γηα ηηο «δνθηκαζίεο» ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο), πνπ 
αλέιαβε ηελ εγεζία ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ην 1357. Χο εθθιεζηαζηηθφο δηθαζηήο 
εθάξκνζε ηελ κέζνδν ησλ βαζαληζηεξίσλ, νξίδνληαο ρσξηζηά βαζαληζηήξηα ή 
ηηκσξίεο  γηα θάζε θαηεγνξία ή ακάξηεκα, γηα παξάδεηγκα νη βιάζθεκνη 
ηηκσξνχληαλ κε ηξχπεκα ηεο γιψζζαο ηνπο κε έλα θαξθί. 
          Ο Νηθφιαο Έπκεξηρ ήηαλ παξάιιεια θαη ζπγγξαθέαο ζξεζθεπηηθψλ θαη 
θηινζνθηθψλ δνθηκίσλ. εκαληηθφηεξν  έξγν ηνπ ζεσξείηαη ην  Directorium 
Inquisitorum87. Σν βηβιίν γξάθηεθε ην 1376 θαη αζρνιείηαη κε ηελ καγεία θαη ηηο 
κεζφδνπο αλαθάιπςεο κάγσλ θαη καγηζζψλ. Πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο ηηο 
απαγνξεπκέλεο πξαθηηθέο καγείαο φπσο ην θάπληζκα ησλ θεθαιψλ λεθξψλ 
πξνζψπσλ, ν εμνξθηζκφο ησλ πλεπκάησλ, ε αλάκεημε νλνκάησλ αγγέισλ θαη 
δαηκφλσλ, ε ρεηξνκαληεία θαη άιια παξφκνηα.  
          Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί ηελ καγεία σο ρσξηζηή αίξεζε θαη πξνηξέπεη ηνπο 
ηεξνεμεηαζηέο λα ηελ εμαθαλίζνπλ, φπσο έρνπλ ππνρξέσζε γηα θάζε άιιε 

                                                 
86

  Ο Γηαλζεληζκφο ήηακ έκα ενδζηεοηζηυ ηίκδια πμο ζδνφεδηε απυ ημκ Οθθακδυ εεμθυβμ Κνξλήιην 

Γηάλζελο (Corneille Janssens, βκςζηυηενμ ιε ημ θαηζκζηυ ημο υκμια Cornelius Jansen) ημκ 17
μ
 αζχκα. 

Ακαπηφπεδηε ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ Καεμθζηήξ Δηηθδζίαξ ηαζ δεκ είπε ζπέζδ ιε ημκ Πνμηεζηακηζζιυ. 
87

 Μεηαθνάγεηαζ πενίπμο ςξ Οδεγίεο πξνο ηεξνεμεηαζηέο. 
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αίξεζε. Πηζηεχεη φηη νη κάγνη ιαηξεχνπλ ηνπο δαίκνλεο,  πξαγκαηνπνηνχλ ζπζίεο 
θαη αλάβνπλ θεξηά σο πξνζθνξά ζ‟ απηνχο.  
          Σν βηβιίν ηνπ Έπκεξηρ ρξεζίκεπζε σο πξαθηηθφ εγρεηξίδην γηα ηνπο 
Ηζπαλνχο Ηεξνεμεηαζηέο κέρξη θαη ηνλ 17ν αηψλα. 
           Αλ θαη δελ ήηαλ Ηζπαλνί αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη πάιη νη δηαβφεηνη 
ηεξνεμεηαζηέο Μπεξλάξ Γθπ, Κνλξάδνο ηνπ Μαξβνχξγνπ, Ρνκπέξ ν Μηθξφο, 
Κφλξαλη Νηφξζν θαη Σδσλ ν Μνλφθζαικνο, ηνπ νπνίνπο ζπλαληήζακε ζε 
πξνεγνχκελεο ζειίδεο. Αθφκα πξέπεη λα αλαθέξνκε ηνλ πξψην Μεγάιν 
Ηεξνεμεηαζηή ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ηνλ θαξδηλάιην Σγζμαάκκζ Πζέηνμ 
Κανάθα (Giovanni Pietro Carafa) ν νπνίνο 
αξγφηεξα έγηλε πάπαο κε ηελ νλνκαζία Παφθμξ Γ’ 
(Paolo IV).  
 

                Η Εκκλησία και ο ατανάς 
 

            Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί έλαο αθφκα 
Μεγάινο Ηεξνεμεηαζηήο, ν Γνκηληθαλφο θαη 
εμνκνινγεηήο ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Φηιίππνπ 
Γηοβζχι Διπέν (Guillaume Imbert). Ήηαλ ν θχξηνο 
αλαθξηηήο ησλ Νατηψλ Ηππνηψλ θαη αλέθξηλε 
ζπλνιηθά 138 απφ απηνχο. Σν 1310 έζηεηιε ζηελ 
ππξά ηελ ζπγγξαθέα, κνλαρή θαη κπζηηθίζηξηα 
Μανβανίηα Πμνέη (Marguerite Porete) . 

          Σειεηψλνληαο κε ηελ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε θαη ηνπο 
Μεγάινπο Ηεξνεμεηαζηέο ζέισ λα ηνλίζσ φηη ηα γεγνλφηα ηεο 
επνρήο εθείλεο, επαλαιήθζεθαλ ζρεδφλ απηνχζηα ζηελ λαδηζηηθή 
Γεξκαλία ηνπ 20νχ αηψλα.  
- ηελ Ηζπαλία ππήξρε έλαο ζεζκφο κε ηελ νλνκαζία Unión κε 
ζηφρν ηελ ζπλέλσζε ησλ φκνξσλ ρσξψλ, ηελ Γεξκαλία ππήξρε 
ν αληίζηνηρνο φξνο Anschluss (πξνζάξηεζε). 
- ηελ Καζνιηθή Ηζπαλία  ην απνιπηαξρηθφ βαζηιηθφ θαζεζηψο 
ζπγθέληξσζε ζηα ρέξηα ηνπ φιεο ηηο θνζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 
εμνπζίεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ Γεξκαλία ηνπ Υίηιεξ. 
 

Μέλος της γερμανικής αστυνομίας Gestapo  

  
- ηελ Ηζπαλία δεκηνπξγήζεθε έλαο θαηαπηεζηηθήο αζηπλνκηθήο 
κνξθήο ζεζκφο ε Ηεξά Δμέηαζε, πνπ είρε ζηφρν λα εμνληψζεη 
φινπο ηνπο αληηπάινπο ηνπο θαζεζηψηνο θαη ηεο Δθθιεζίαο. Σα 

κέιε ηεο θνξνχζαλ καχξα. ηελ Γεξκαλία ν αληίζηνηρνο θαηαπηεζηηθφο 
αζηπλνκηθφο ζεζκφο ήηαλ ε καπξνθνξεκέλε Γθεζηάπν. 
- Ζ Καζνιηθή Ηζπαλία ππνζηήξηδε κε θαλαηηζκφ ηελ ηδέα ηνπ θαζαξνχ αίκαηνο 
(Sangre Limpia). Αληίζηνηρα ε λαδηζηηθή Γεξκαλία δηαθήξπζζε ην δφγκα Reines 
Blut πνπ έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο ζεκαζία. Με απηέο ηηο ηδέεο θαη ζηα δπν θξάηε νη 
Δβξαίνη δηψρζεθαλ, απειάζεθαλ, βαζαλίζηεθαλ θαη ζαλαηψζεθαλ. 
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03.04.03. Ζ Πμνημβαθζηή Ηενά Δλέηαζδ 
 
          Ζ Πμνημβαθζηή Ηενά Δλέηαζδ (Inquisição Portuguesa) έρεη πνιιέο 
νκνηφηεηεο κε ηελ αληίζηνηρε Ηζπαληθή. Ηδξχζεθε ην 1536, πελήληα νθηψ ρξφληα 
κεηά ηελ Ηζπαληθή θαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία νκνηφηεηαο ήηαλ: 

- Ήηαλ ππφ ηελ επνπηεία  θαη ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ Πνξηνγάινπ κνλάξρε, 
φπσο θαη ε Ηζπαληθή πνπ δελ ειεγρφηαλ απφ ηελ Δθθιεζία αιιά απφ ηνλ 
Ηζπαλφ βαζηιηά.  

- Ήηαλ ην ίδην ζθιεξή θαη αδπζψπεηε κε ηελ Ηζπαληθή, πξαγκαηνπνηνχζε 
κε ηνλ ίδην παλεγπξηθφ ηξφπν ηεο δεκφζηεο ηηκσξίεο θαη εθηειέζεηο ησλ 
θαηαδηθαζκέλσλ ηα γλσζηά autos-da-fé.  

- Ο αξρηθφο ζηφρνο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη ε Πνξηνγαιηθή Ηεξά 
Δμέηαζε, ήηαλ νη Δβξαίνη πξνζήιπηνη ηνπδαΐδνληεο, νη γλσζηνί Marranos ή 
Judaizantes θαη νη αληίζηνηρνη Μνπζνπικάλνη Moriscos. 

- Δπίζεο – πάληα φπσο ε Ηζπαληθή – ε Πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε 
κεηαθχηεπζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηηο 
απνηθίεο ηεο ζηελ Αζία θαη ζηελ λέα 
ήπεηξν ηελ Ακεξηθή. 

 

    Ο βασιλιάς της Πορτογαλίας Μανουέλ Α’ 
 

          Ο Μακμοέθ Α’ μ Σοπενυξ (Manuel I o 
Venturoso), ήηαλ βαζηιηάο ηεο Πνξηνγαιίαο απφ 
ην 1495 σο ην 1521. Δπί βαζηιείαο ηνπ παηέξα 
ηνπ Ηςάκκδ Β΄ (João II) ε Πνξηνγαιία είρε 
αξρίζεη λα επεθηείλεηαη θαη λα δεκηνπξγεί λαπηηθέο βάζεηο ζηελ Αθξηθή θαη ζηνλ 

Πεξζηθφ θφιπν. Αιιά επί Μαλνπέι ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά 
γεγνλφηα πνπ κεηέηξεςαλ ην κηθξφ απηφ πεξηζσξηαθφ 
θξάηνο ηεο Ηβεξηθήο ζε κηα κεγάιε απνηθηαθή δχλακε κε 
ηζρπξφηαην εκπνξηθφ λαπηηθφ πνπ ζπλαγσληδφηαλ ηηο 
κεγάιεο λαπηηθέο δπλάκεηο ηεο επνρήο  Ηζπαλία θαη Αγγιία. 
 

  Ο μεγάλος Πορτογάλος θαλασσοπόρος Βάσκο ντα 
Γκάμα αποβιβάζεται στο έδαφος των Ινδιών το 1498 
  

- Σν 1498 ν Πνξηνγάινο ζαιαζζνπφξνο Βάζημ κηα 
Γηάια (Vasco da Gama) αλαθάιπςε ηελ ζαιάζζηα 
νδφ γηα ηελ Ηλδία, αλνίγνληαο έηζη ην δξφκν γηα ηελ 
απνηθηνπνίεζή ηεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο Αζίαο θαη ηελ 
πξνκήζεηα ηεο Δπξψπεο κε ηα πεξηδήηεηα 
κπαραξηθά, αιιά θαη κε πνιχηηκεο πέηξεο. 

- Σν 1500 έλαο άιινο ζαιαζζνπφξνο ν Πέκηνμ 
Καιπνάθ (Pedro Álvares Cabral), αλαθάιπςε ηελ αραλή πεξηνρή ηεο 
λφηηαο Ακεξηθήο ηελ Βξαδηιία, κε άθζνλεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο. Οη 
δπν απηέο αλαθαιχςεηο κεηέηξεςαλ ηελ Πνξηνγαιία ζε κηα πινχζηα 
απνηθηαθή απηνθξαηνξία. 

- Ζ Πνξηνγαιία πέηπρε λα ζπλάςεη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο θαη εκπνξηθέο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Κίλα θαη ηελ Πεξζία. 
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- Σηο δπν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 16νπ αηψλα, ε Πνξηνγαιία θξαηνχζε ην 
κνλνπψιην ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ πξνο ηελ Ηλδία θαη ην θξάηε ηνπ 
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, κε ζπλέπεηα ηελ αθφκα κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

          ια ηα παξαπάλσ βνήζεζαλ ηελ πνξηνγαιηθή κνλαξρία λα κεηαηξέςεη 
ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο ζε κηα απηνθξαηνξηθή κεγαινχπνιε, κε 
κεγαινπξεπή αλάθηνξα, λανχο θαη άιια δεκφζηα θηίξηα. 
Αθφκα ν πινχηνο ηεο ρψξαο πξνζέιθπζε πνιινχο 
επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο απφ φιε ηελ Δπξψπε. 
  
   Η Ιζαμπέλλα των Αστουριών, βασίλισσα και πρώτη 
σύζυγος του βασιλιά της Πορτογαλίας Μανουέλ Α’. 
 

          Ο Μαλνπέι ήηαλ πνιχ ζξήζθνο θαη μφδεςε πνιιά 
ρξήκαηα ζε εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα θαη ζηελ απνζηνιή 
ηεξνθεξχθσλ ζηηο λέεο απνηθίεο γηα λα πξνζειπηίζνπλ ηνπο 
ηζαγελείο (Ηλδηάλνπο θαη Ηλδνχο) ζηνλ ρξηζηηαληζκφ. Δπίζεο 
ππνζηήξηδε φηη πξέπεη λα αλαιεθζεί κηα κεγάιε ζηαπξνθνξία 
θαηά ηεο αλεξρφκελεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 
          Οη Πνξηνγάινη Δβξαίνη σο ηφηε δελ είραλ ελνριεζεί 
ηδηαίηεξα, νχηε απφ ην θξάηνο νχηε απφ ηελ Δθθιεζία. κσο 
γηα θαθή ηνπο ηχρε, ν Μαλνπέι έκεηλε ρήξνο απφ ηελ πξψηε 
ηνπ ζχδπγν θαη θφξε ηνπ Φεξδηλάλδνπ θαη Ηζαβέιιαο88 ηελ 
Ηγαιπέθθα ηςκ Αζημονζχκ θαη απνθάζηζε λα πξνηείλεη ηελ  
ζχλαςε δεχηεξνπ γάκνπ κε ηελ Μανία ηδξ Αναβμκίαξ ηαζ 
Καζηίθδξ. Ζ Μαξία ήηαλ αδειθή ηεο Ηδακπέιιαο θαη νη Ηζπαλνί βαζηιείο νη 

νπνίνη κφιηο ην 1492 είραλ εθδηψμεη φινπο ηνπο 
Δβξαίνπο ηεο Ηζπαλίαο89, δελ κπνξνχζαλ λα δερζνχλ 
λα θάλνπλ γηα δεχηεξε θνξά γακπξφ ηνπο ηνλ 
βαζηιηά ελφο θξάηνπο πνπ έδεηρλε αλνρή ζηνπο 
αιιφζξεζθνπο. 
 
 Η Μαρία της Αραγονίας και Καστίλης και 
αδελφή της Ιζαμπέλλας, ήταν η δεύτερη σύζυγος 
του βασιλιά της Πορτογαλίας Μανουέλ Α’. 

 
          Σν 1497, έλα δηάηαγκα ππνρξέσλε ηνπο 
Δβξαίνπο ηεο Πνξηνγαιίαο λα βαθηηζηνχλ ρξηζηηαλνί 
ή λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρψξα. ζνη επέιεγαλ λα 

θχγνπλ, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηαμηδέςνπλ κε βαζηιηθά πινία απφ ηελ 
Ληζζαβφλα. κσο ζην ιηκάλη ηεο πξσηεχνπζαο ηνπο πεξίκελαλ θαζνιηθνί 
παπάδεο θαη ζηξαηηψηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ βία, εμαλαγθαζκφ θαη ππνζρέζεηο 
γηα λα ηνπο αλαγθάζνπλ λα πξνζειπηηζηνχλ θαη λα απαξλεζνχλ ηελ πίζηε ησλ 
παηέξσλ ηνπο. Δθείλνη πνπ επέκελαλ λα κελ βαθηηζηνχλ, ππνρξεψλνληαλ λα 
παξαδψζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ πνιηηεία, ε νπνία θπζηθά αλέιαβε λα ηα 
αλαζξέςεη ρξηζηηαληθά, ζηέιλνληάο ζε κνλαζηήξηα ή θαζνιηθά ζρνιεία.  

                                                 
88

  Ζ αδεθθή ηδξ Ηγαιπέθαξ ηςκ Αζημονζχκ ηαζ ηδξ Μανίαξ ηδξ Αναβμκίαξ ηαζ θοζζηά ηυνδ ημο ζζπακζημφ 

ααζζθζημφ γεφβμοξ, δ Αηθαηεξίλε ηεο Αξαγνλίαο, ήηακ δ πνχηδ ζφγοβμξ ημο ααζζθζά ηδξ Αββθίαξ 

Δξξίθνπ Ζ’ ηδξ Αββθίαξ ηαζ ιδηένα ηδξ ιεθθμκηζηήξ ααζίθζζζαξ Μαξίαο Α’ ηδξ Αββθίαξ. Ο Δννίημξ 

πχνζζε ηδκ Αζηαηενίκδ (πανά ηδκ ζθμδνή ακηίεεζδ ημο πάπα) ηαζ πακηνεφηδηε ηδκ Άκκα Μπυθετκ 
89

  Πμθθμί απυ ημοξ δζςβιέκμοξ Δαναίμοξ ηδξ Ηζπακίαξ είπακ ανεζ ηαηαθφβζμ ζηδκ Πμνημβαθία. 
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          Απηφ ήηαλ θαη ην ηέινο ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ ηεο Πνξηνγαιίαο. Οη 
πξνζειπηηζζέληεο Δβξαίνη νλνκάζηεθαλ Νενρξηζηηαλνί (novos cristãos) θαη ηνπο 
δφζεθε πεξίνδνο ράξεηνο ηξηάληα εηψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ ζα 
ήηαλ αλεθηή θακηά πξάμε ηνπο, πνπ ππαγνξεπφηαλ απφ ηελ παιηά ηνπο ζξεζθεία 
(πεξηηνκή, αξγία ηνπ αββάηνπ, απνθπγή θαηαλάισζεο ρνηξηλνχ θξέαηνο θιπ.). 
Γειαδή νη Πνξηνγάινη conversos βξίζθνληαλ θάησ απφ δηαξθή ππνςία θαη 
θαηαπίεζε. 
          Σν 1506 κηα επηδεκία παλψιεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ρηιηάδεο ζχκαηα 
ζηελ ρψξα, πξνθάιεζε άγξην αληηζεκηηηθφ κέλνο θαη ν ιαφο μέζπαζε ζηνλ 
ζπλήζε απνδηνπνκπαίν ηξάγν, ηνπο Δβξαίνπο πνπ ζεσξήζεθαλ ππαίηηνη ηεο 
επηδεκίαο. Σνλ Απξίιην, θάπνηνη ηνπδαΐδνληεο marranos θαηεγνξήζεθαλ φηη είραλ 
ζθάμεη αξληά θαη πνπιεξηθά ζχκθσλα κε ηα ηνπδατθά έζηκα, έςεζαλ άδπκν ςσκί 
θαη εηνίκαζαλ πηθξά ρφξηα γηα λα γηνξηάζνπλ ην εβξατθφ Πάζρα, πνπ ην 
γηφξηαδαλ αξγά ην βξάδπ, ζπλήζσο κεηά ηα κεζάλπρηα. 
          Οη αξρέο ζπλέιαβαλ νξηζκέλνπο πξνζήιπηνπο, αιιά κεηά απφ θάπνηεο 
αλαθξίζεηο ηνπο άθεζαλ ειεχζεξνπο. Απηφ πξνθάιεζε απνγνήηεπζε ζηνλ ιαφ 
θαη νξγή ζηνλ θιήξν. Σν έλαπζκα γηα ηαξαρέο δφζεθε φηαλ έλαο converso πνπ 
βξηζθφηαλ ζε έλα παξεθθιήζη απέδσζε ην θσο πνπ πξνεξρφηαλ απφ έλα 

εζηαπξσκέλν ζε θπζηθά αίηηα θαη φρη 
ζε ζαχκα φπσο δηαθήξπηηαλ νη 
ηεξείο. Δμαγξησκέλεο γπλαίθεο 
άξπαμαλ ηνλ άηπρν απηφλ θαη ηνλ 
ιίληζαξαλ ζην πξναχιην ηεο 
εθθιεζίαο. 
 

 Η Σφαγή της Λισσαβόνας,  1506 
 

          Ακέζσο κεηά, Γνκηληθαλνί  
κνλαρνί κε εζηαπξσκέλνπο θαη 
ιεηςαλνζήθεο ζηα ρέξηα θαη κε 
θξαπγέο Αηξεηηθνί! Καηαζηξέςηε 
ηνπο! μεζήθσζαλ ηνλ ιαφ πνπ 
μέζπαζε  αγαλαθηηζκέλνο θαηά ησλ 
Νενρξηζηηαλψλ.  Μφλν ηελ πξψηε 
κέξα (19ε Απξηιίνπ) πάλσ απφ 500 
marranos αξπάρηεθαλ απφ ηα 

ζπίηηα ηνπο ζχξζεθαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο Ληζζαβφλαο, ζθάρηεθαλ, ζάθηεθαλ ή 
θάεθαλ δσληαλνί ζε ππξέο πνπ είραλ αλάςεη ζε φιε ηελ πφιε.  
          Ζ επφκελε κέξα ήηαλ αθφκα πην βάξβαξε. Σα ζχκαηα ηνπ κέλνπο ηνπ 
φρινπ ξίρλνληαλ ζηε θσηηά ρσξίο δηάθξηζε θχινπ ή ειηθίαο. Αθφκα θαη 
Υξηζηηαλνί πνπ είραλ δνζνιεςίεο ή θηιίεο κε Δβξαίνπο δνινθνλήζεθαλ άγξηα. Σα 
ζπίηηα ησλ Νενρξηζηηαλψλ ιεειαηήζεθαλ θαη θαηαζηξάθεθαλ. Σν θχκα ησλ 
δνινθνληψλ δελ ζπλερίζηεθε ηελ επνκέλε γηαηί επελέβεζαλ νη αξρέο. πλνιηθά 
πάλσ απφ 2.000 Πνξηνγάινη Δβξαίνη ζθαγηάζηεθαλ απφ ηελ καλία ηνπ 
θαλαηηζκέλνπ φρινπ ζηηο ηαξαρέο πνπ έκεηλαλ γλσζηέο σο Ζ θαγή ηνπ Πάζρα. 
          Ο βαζηιηάο Μαλνπέι δηέηαμε λα ζπιιεθζνχλ φζνη πξσηνζηάηεζαλ ζηηο 
αηκαηεξέο ηαξαρέο, νη νπνίνη θαη εθηειέζηεθαλ κε απαγρνληζκφ ή δηακειηζκφ. Οη 
Γνκηληθαλνί πνπ μεζήθσζαλ ηνλ φριν ζηξαγγαιίζηεθαλ κε ηελ γθαξφηηα θαη ηα 
πηψκαηά ηνπο θάεθαλ. ζνη ζπκκεηείραλ ζηα έθηξνπα θαη ζηηο δνινθνλίεο, 
ππέζηεζαλ ζσκαηηθά βαζαληζηήξηα θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο δεκεχζεθαλ. Ο 
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βαζηιηάο παξαρψξεζε ζε φινπο ηνπο πξνζήιπηνπο Πνξηνγάινπο Δβξαίνπο 
ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία είθνζη εηψλ, σο απνδεκίσζε γηα ηηο απψιεηεο ηνπο ζε 
δσέο θαη πεξηνπζίεο ηνπο90. 
          Σν 1515 ν βαζηιηάο Μαλνπέι, (φπσο είρε αλαιάβεη ππνρξέσζε ζηα 
πεζεξηθά ηνπ Φεξδηλάλδν θαη Ηζαβέιια ηεο Ηζπαλίαο) ππέβαιε αίηεκα ζην 
Βαηηθαλφ λα ζπλαηλέζεη ζηελ ίδξπζε ηεο Πνξηνγαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. Σν 1521 
ν Μαλνπέι πέζαλε θαη ζην ζξφλν αλήιζε ν 19 εηψλ 
γηνο ηνπ (θαη ηεο Μαξίαο ηεο Αξαγνλίαο) Ηςάκκδξ Γ’ 
μ Δοζεαήξ (João III O Piedoso).  
 

             Ο βασιλιάς της Πορτογαλίας Ιωάννης Γ’  
 

          ηα 36 ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ ε Πνξηνγαιία 
επεθηάζεθε ζε λέεο ρψξεο. ηελ Ακεξηθή ε Βξαδηιία 
ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε απνηθία θαη ππήξραλ 
απνηθίεο θαη εκπνξηθνί ζηαζκνί ηεο ηεξάζηηαο 
Πνξηνγαιηθήο απηνθξαηνξίαο ζε φιεο ηεο δπηηθέο θαη 
αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Αθξηθήο, ζηελ ρεξζφλεζν ηεο 
Αξαβίαο, ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Ηλδίαο, ζηελ Κευιάλε, 
ζηελ Ηλδνθίλα, ζηελ Ηλδνλεζία, ηελ Κίλα σο θαη ηελ Ηαπσλία. ιεο απηέο νη 
θηήζεηο μεπεξλνχζαλ ηα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη 
εμαζθάιηδαλ ην κνλνπψιην ηεο ρψξαο ζε κπαραξηθά, πηπέξη, κνζρνθάξπδν, 
γαξχθαιιν, πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη πνιιά εμσηηθά πξντφληα. Οη Πνξηνγάινη 
λαπηηθνί ηαμίδεπαλ κέρξη ηηο καθξηλέο Κίλα θαη Ηλδία κε ηηο νπνίεο είραλ αλαπηχμεη 

εκπνξηθνχο δεζκνχο.  
 

 Η πορτογαλική αυτοκρατορία 
στα μέσα του 16ου αιώνα 
 

          Σν αίηεκα πνπ είρε 
ππνβάιεη ζην Βαηηθαλφ ν 
παηέξαο ηνπ Ησάλλε, ν  
Μαλνπέι Α‟, γηα ηελ ίδξπζε 

Ηεξάο Δμέηαζεο ζηελ Πνξηνγαιία, εγθξίζεθε ελ ηέιεη ην 1536 απφ ηνλ πάπα 
Παχιν Γ’. Ο λένο ζεζκφο ήηαλ έλα πνξηνγαιηθφ αληίγξαθν ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο 
Δμέηαζεο. Απφ ηελ αξρή ηέζεθε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ κνλάξρε θαη ν Μέγαο 
Ηεξνεμεηαζηήο πνπ πξφηεηλε ν πάπαο, έπξεπε λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφιπνπο 
ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο θαη θπζηθά λα εγθξηζεί απφ ηνλ βαζηιηά. Ο Μέγαο 
Ηεξνεμεηαζηήο δηφξηδε ηνπο ηεξνεμεηαζηέο ησλ κεγάισλ πφιεσλ.  
          Πξψηνο Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο ηεο Πνξηνγαιίαο νξίζηεθε ν θαξδηλάιηνο 
Δξξίθνο, γηνο ηνπ βαζηιηά Ησάλλε, Ο Δξξίθνο αξγφηεξα (1578) έγηλε βαζηιηάο ηεο 
ρψξαο ηνπ θαη έγηλε γλσζηφο σο ν Δξξίθνο ν Αγλόο (Henrique o Casto). 
          Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο Πνξηνγαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ήηαλ θπζηθά νη αηξεηηθνί 
θαη απηνί πνπ είραλ πξνζειπηηζηεί ζηνλ ρξηζηηαληζκφ, (νη απνθαινχκελνη 
Νενρξηζηηαλνί) απφ άιιεο ζξεζθείεο (Δβξαίνη, Άξαβεο), αιιά εμαθνινπζνχζαλ 
θξπθά λα ηεξνχλ ηα ιαηξεπηηθά έζηκα ηεο ζξεζθείαο ησλ παηέξσλ ηνπο.   
          Σν πξψην auto da fé ηεο νξγαλψζεθε ην 1540 ζηελ Ληζζαβφλα. Ζ Ηεξά 
Δμέηαζε ίδξπζε παξαξηήκαηά ηεο θαη ζηηο καθξηλέο απνηθίεο ηεο Πνξηνγαιίαο 

                                                 
90

  Πεκηαηυζζα πνυκζα ανβυηενα, ημ 2006 δ Δανασηή ημζκυηδηα ηδξ Πμνημβαθίαξ, πναβιαημπμίδζε  

επζικδιυζοκδ ηεθεηή ζηδ ικήιδ ηςκ εοιάηςκ ημο ηναβζημφ αοημφ βεβμκυημξ. 
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φπσο ήηαλ ε Βξαδηιία, ηα λεζηά ηνπ Πξάζηλνπ Αθξσηεξίνπ ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο 
Αθξηθήο θαη ζηελ Γθφα πφιε ηεο Ηλδίαο. Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ απνηθηαθψλ απηψλ 
εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ ήηαλ ν εληνπηζκφο θαη ε εμνπδεηέξσζε θάζε 
χπνπηνπ γηα απφςεηο πνπ δηέθεξαλ απηέο ηεο επίζεκεο Ρσκαηνθαζνιηθήο 
Δθθιεζίαο, αιιά θαη ν βίαηνο πξνζειπηηζκφο ησλ ηζαγελψλ ησλ απνηθηψλ.   
          ηαδηαθά ζην ζηφραζηξν ηεο Πνξηνγαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο πξνζηέζεθαλ 
νη κάγνη, νη κάγηζζεο, νη κάληεηο, νη Γηακαξηπξφκελνη, νη Διεπζεξνηέθηνλεο, νη 
ζνδνκηζηέο, νη δίγακνη θαη άιιεο θαηεγνξίεο «ερζξψλ» ηεο Δθθιεζίαο. Σα 
δηθαζηήξηα ηεο Πνξηνγαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο απφ ην 1540 σο ν 1794, αλέθξηλαλ 
θαη θαηαδίθαζαλ πεξίπνπ 32.000 θξαηνχκελνπο απφ ηνπο νπνίνπο εζηάιεζαλ 
ζηελ ππξά νη 1175 θαη αθφκα 633 θαηαδηθάζηεθαλ εξήκελ ή κεηά ζάλαηνλ. Σέινο 

θαηαδηθάζηεθαλ ζε 
δηάθνξεο πνηλέο 
θπιάθηζεο ή ηηκσξίαο 
άιινη 30.000 
θαηεγνξνχκελνη.  
 

 Αuto-da-fé στην 
Λισσαβόνα του 18ου 
αιώνα 
   
          Δπίζεο κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθέο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο ήηαλ 

ε ινγνθξηζία ησλ βηβιίσλ θαη γεληθά ηεο έθθξαζεο. Ζ επηξξνή ηεο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο θαη ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηελ Πνξηνγαιία ζε θάζε ηνκέα πνιηηηθφ 
θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ήηαλ ζρεδφλ απφιπηε. Τπήξρε απζηεξή 
παξαθνινχζεζε θάζε εληχπνπ πνπ θαηλφηαλ χπνπην φρη κφλν γηα αίξεζε, αιιά 
θαη γηαηί  εμέθξαδε πηζαλψο θάπνηα θηιειεχζεξε άπνςε. Απηή ε πεξηραξάθσζε 
πνπ εκπφδηδε ηελ εμάπισζε ησλ λέσλ ηδεψλ νη νπνίεο άιιαδαλ ξαγδαία θαη 
ξηδηθά ηελ Δπξψπε πνπ έκπαηλε κε γξήγνξα βήκαηα ζηελ λέα επνρή ηεο 
Αλαγέλλεζεο91, θξάηεζαλ ηνλ πνξηνγαιηθφ ιαφ ζε πνιηηηζηηθή ζηαζηκφηεηα θαη 
άγλνηα γηα πνιιέο δεθαεηίεο.  
          Απφ ην 1581 ε Πνξηνγαιία ελψζεθε κε ηελ Ηζπαλία θαη γηα 60 ρξφληα σο 
ην 1640, ηα δπν βαζίιεηα βξίζθνληαλ ππφ θνηλφ ζηέκκα. Καηά ηελ δηάξθεηα απηψλ 
ησλ ρξφλσλ ε Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε επελέβαηλε νπζηαζηηθά ζηηο εξγαζίεο ηεο 
αληίζηνηρεο Πνξηνγαιηθήο. Οη Ηζπαλνί ηεξνεμεηαζηέο ζεσξνχζαλ ηνπ 
Πνξηνγάινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνιχ επηεηθείο ζηελ κεηαρείξηζε ησλ Δβξαίσλ, 
ησλ Μαπξηηαλψλ θαη ησλ άιισλ αηξεηηθψλ. Απηφ θπζηθά δελ ήηαλ αιήζεηα, ε 
Πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε ήηαλ αθφκα πην ζθιεξή θαη πην άηεγθηε απφ ηελ 
Ηζπαληθή. Δθείλε ηελ επνρή πνιινί Δβξαίνη κελ έρνληαο άιιν ηξφπν λα ζσζνχλ 
κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Ακεξηθή.  
          Ζ Ληζζαβφλα ηνπ 17νπ θαη ηνπ 18νπ αηψλα έκνηαδε πεξηζζφηεξν κε πφιε 
ηνπ Θενχ παξά ησλ αλζξψπσλ. Τπήξραλ δεθάδεο εθθιεζίεο θαη παξεθθιήζηα, 
120 εθθιεζηαζηηθέο ζρνιέο, πάλσ απφ 150 ζξεζθεπηηθέο αδειθφηεηεο θαη 
ζσκαηεία θαη πάλσ απφ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ κέιε ζξεζθεπηηθψλ 

                                                 
91

  Γεκ οπάνπεζ θοζζηά αηνζαήξ διενμιδκία έκανλδξ ηδξ Ακαβέκκδζδξ. Άθθμζ ζζημνζημί ηδκ 

πνμζδζμνίγμοκ απυ ημ 1453 (πηχζδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ) εκχ άθθμζ απυ ημ 1450, υηακ μ 

Γθνχηελκπεξγθ (Γμοηειαένβζμξ) ιε ηδκ εθεφνεζδ ηδξ ηοπμβναθίαξ έθενε ηδκ επακάζηαζδ ζηδκ βνήβμνδ 

ελάπθςζδ ηςκ ζδεχκ. 
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ηαγκάησλ θαη νξγαλψζεσλ. Οη ιηηαλείεο θαη ε πεξηθνξά εηθφλσλ θαη 
ιεηςαλνζεθψλ ήηαλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. Ζ απνπζία απφ ηελ ιεηηνπξγία, ε 
παξάιεηςε λεζηείαο θαη ε παξαβίαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο αξγίαο, κπνξνχζαλ λα 
γίλνπλ αληηθείκελα θαηαγγειίαο ζηελ Ηεξά Δμέηαζε. Οη ζεακαηηθέο δίθεο θαη ηα 
autos-da-fé απέηξεπαλ φπνηνλ ηνικνχζε αθφκα θαη λα ζθεθηεί ή λα 
ακθηζβεηήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο απζεληίαο. Οη εγεκφλεο ηεο 
ρψξαο ήηαλ θαλαηηθά ζξεζθφιεπηνη θαη φιε ε Πνξηνγαιία έκνηαδε λα θπβεξλάηαη 
απφ έλα ζενθξαηηθφ θαζεζηψο.  
          Οη λέεο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ πνπ ζπγθιφληδαλ θαη ελέπλεαλ φιε ηελ 
Δπξψπε, έκελαλ άγλσζηεο ζηελ Πνξηνγαιία κηαο θαη ε παλίζρπξε θαη 
νπηζζνδξνκηθή Καζνιηθή Δθθιεζία θαη ε Ηεξά Δμέηαζε ηηο θξαηνχζε θξπθέο απφ 
ηνλ ιαφ. ηηο δεθαεηίεο απηέο επηθξαηνχζε ζε φιε ηε 
ρψξα ε ζξεζθνιεςία, ν θαλαηηζκφο, νη πξνιήςεηο 
θαη νη δεηζηδαηκνλίεο. 
 

   Ο Αντόνιο Βιέιρα προσηλυτίζει Ινδιάνους του 
Αμαζονίου 
 

          Σν 1674 κε εληνιή ηνπ πάπα Ηκκμηέκηζμο ΗΑ’ 
νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο θαη ηα autos-
da-fé αλεζηάιεζαλ θαη νη ηεξνεμεηαζηέο πήξαλ 
εληνιή λα κελ επηβάινπλ ζαλαηηθέο θαηαδίθεο, 
δεκεχζεηο πεξηνπζηψλ θαη θπιαθίζεηο γηα επηά 
ρξφληα δειαδή σο ην 1681. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα 
ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Ηεζνπΐηε ηεξσκέλνπ θαη 
ζπγγξαθέα Ακηυκζμ Βζέζνα92 (António Vieira, 1608-

1697) πνπ έγξαςε κηα πνιπζέιηδε αλαθνξά ζηνλ πάπα, 
ζρεηηθή κε ηελ θαηάξγεζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηελ 
Πνξηνγαιία θαη ηηο απνηθίεο ηεο. 
 

 Ο βασιλιάς της Πορτογαλίας Ιωάννης Δ’ 
 

          Ο Βηέηξα ζπκπαζνχζε ηνπο Νενρξηζηηαλνχο θαη 
παξφηξπλε ηνλ Πνξηνγάιν βαζηιηά Ηςάκκδ Γ΄ ( João IV) 
ν νπνίνο ηνλ ππνζηήξηδε, λα θαηαξγήζεη ηηο δεκεχζεηο 
θαη λα ζηακαηήζεη ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ Παιηψλ θαη Νέσλ 
Υξηζηηαλψλ. Ο ίδηνο ν Βηέηξα είρε πηθξή εκπεηξία απφ ηηο 
κεζφδνπο ηεο Πνξηνγαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο κηαο θαη ηα 
γξαπηά ηνπ πνπ ππνζηήξηδαλ ηνπο θαηαπηεζκέλνπο 
πνιίηεο ηεο ρψξαο, είραλ θαηαδηθαζηεί σο ζθαλδαιψδε, 
ρπδαία, δηεζηξακκέλα, εηξσληθά θαη ζρεδφλ αηξεηηθά.  
          Ο ίδηνο θαηαδηθάζηεθε ην 1667 θαη έκεηλε ηξία 
ρξφληα ζηε θπιαθή ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Έκεηλε ζε έλα 
ζενζθφηεηλν θειί, ζην νπνίν ζπλνιηθά πέληε αθφκα 

ζχκαηα ησλ θαλαηηθψλ κνλαρψλ δνχζαλ φινη καδί ζε έλα ρψξν δψδεθα 
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη φπνπ ηα δνρεία λπθηφο άιιαδαλ κηα θνξά ηελ 
εβδνκάδα. ηαλ απειεπζεξψζεθε πήγε ζηε Ρψκε φπνπ πεξηέγξαςε κε ηα 
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 Ο Αληφλην Βηέηξα ήηακ βζμξ εκυξ Πμνημβάθμο ηαζ ιζαξ Βναγζθζάκαξ ιμοθάηα (ιζβάδαξ). Αημθμφεδζε 

ηδκ εηηθδζζαζηζηή ζηαδζμδνμιία ηαζ αζπμθήεδηε επί ιαηνυκ ιε ημκ πνμζδθοηζζιυ ηςκ ζεαβεκχκ ηδξ 

Βναγζθίαξ. Έιεζκε ζηδκ ζζημνία ηδξ Πμνημβαθίαξ ςξ μ Απόζηνινο ηεο Βξαδηιίαο. 
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κειαλφηεξα ρξψκαηα ηηο πξαθηηθέο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, θαηεγφξεζε ηα 
δηθαζηήξηα θαη ηνπο ηεξνεμεηαζηέο ηεο, φηη ην κφλν γηα ην νπνίν ελδηαθέξνληαλ 
ήηαλ λα απνζπάζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ησλ ζπκάησλ ηνπο, λα ηνπο αθαηξέζνπλ ηελ 
ηηκή θαη ηε δσή ηνπο. Δπίζεο φηη δελ ήηαλ ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ πνηνη ήηαλ έλνρνη 
θαη πνηνη αζψνη. 
          Σν 1681 ε Πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε επαλήιζε ζηηο πξνεγνχκελεο 
αζρνιίεο ηεο, θξαηνχζε πάληα αζθπθηηθφ έιεγρν  αλ θαη νη ζαλαηηθέο θαηαδίθεο 
είραλ κεησζεί αηζζεηά. Σν 1773 απαγνξεχηεθαλ επίζεκα ηα autos-da-fé θαη ιίγν 
αξγφηεξα θαηαξγήζεθε θάζε δηάθξηζε κεηαμχ Παιαηψλ θαη Νέσλ ρξηζηηαλψλ. 
Απηή ε δηάθξηζε εμαθνινπζνχζε αθφκα λα βαξχλεη ηνπο απνγφλνπο ησλ 
πξνζήιπησλ Δβξαίσλ θαη Αξάβσλ.  
          Σελ 1ε Ννεκβξίνπ 1755, εκέξα ησλ Αγίσλ Πάλησλ, έλαο θαηαζηξεπηηθφο 
ζεηζκφο93 ζπγθιφληζε νιφθιεξε ηελ Πνξηνγαιία θαη θαηάζηξεςε ηελ Ληζζαβφλα. 
Αθνινχζεζε έλα αθφκα πην θαηαζηξεπηηθφ ηζνπλάκη πνπ ζάξσζε ηα πάληα θαη 
παξέζπξε ρηιηάδεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ παξάιησλ πφιεσλ ζηνλ ζάλαην. Οη 
πεξηζζφηεξεο εθθιεζίεο πνπ ήηαλ γεκάηεο απφ θφζκν θαηέξξεπζαλ 
θαηαπιαθψλνληαο ηνπο πηζηνχο πνπ ηηο είραλ γεκίζεη. Σα βαζηιηθά αλάθηνξα, ηα 
κέγαξα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο θαη ηα πεξηζζφηεξα δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηίξηα θαη 

θαηνηθίεο ηζνπεδψζεθαλ. Οη λεθξνί 
ππνινγίδνληαη ζε 30-50.000 ζηνλ πην 
θαηαζηξεπηηθφ ζεηζκφ ηεο Δπξψπεο ηνπ 18νπ 
αηψλα. 
 

 Ο Φοσέ ντε Καρβάλιο 
 

          Ο βαζηιηάο Υμζέ Α΄ (José I), νη ηεξείο θαη 
ν δεηζηδαίκσλ ιαφο απέδσζαλ ηνλ ζεηζκφ απηφ 
ζηελ νξγή ηνπ Θενχ θαη πξφηεηλαλ ιηηαλείεο θαη 
πξνζεπρέο. κσο, επηπρψο γηα ηελ 
Πνξηνγαιία ν πξσζππνπξγφο ειπαζηζάμ 
Υμζέ κηε Καναάθζμ (Sebastião José de 

Carvalho e Melo) είρε πην ξεαιηζηηθέο απφςεηο. ηαλ ν βαζηιηάο ηνλ ξψηεζε: «Ση 
πξέπεη λα γίλεη γηα λ’ αληαπνθξηζνχκε ζ’ απηή ηελ επηβνιή ηεο ζείαο 
δηθαηνζχλεο;», ν Καξβάιην απάληεζε ςπρξά: «Να ζάςνπκε ηνπο λεθξνχο θαη λα 
ηαΐζνπκε ηνπο επηδψληεο». Ο πξσζππνπξγφο αγλνψληαο ηελ Δθθιεζία θαη ηηο 
αλφεηεο απφςεηο ηεο, πξνρψξεζε ζε νπζηαζηηθά κέηξα, πνπ ζε ιίγεο δεθαεηίεο 
επνχισζαλ ηηο πιεγέο ηνπ ζεηζκνχ. Φπζηθά φρη απφ ζεία παξέκβαζε, αιιά κεηά 
απφ ζθιεξή δνπιεηά, ηνπ Καξβάιην, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηνπ ιανχ. 
          Σν 1821 ε Πνξηνγαιηθή πληαγκαηηθή πλέιεπζε θαηάξγεζε νξηζηηθά ηνλ 
ζεζκφ ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Σν 2007 κφιηο, ε πνξηνγαιηθή θπβέξλεζε έδσζε 
ζηελ δεκνζηφηεηα, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξρείσλ ηεο 
Πνξηνγαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, πνπ βξίζθνληαη ζην Δζληθφ Αξρείν. 
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  Οζ ζφβπνμκμζ ζεζζιμθυβμζ οπμθμβίγμοκ υηζ μ ζεζζιυξ αοηυξ είπε ιέβεεμξ 8,5-9 νίπηεν 
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03.04.04. Ζ Ηενά Δλέηαζδ ζηζξ Νέεξ Υχνεξ ηαζ απμζηίεξ 
 
          Σν 1492, ηελ ίδηα ρξνληά πνπ νη Ηζπαλνί Δβξαίνη ππνρξεψζεθαλ κε 
βαζηιηθφ δηάηαγκα λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο, ηξεηο ηζπαληθέο θαξαβέιεο 
μεθίλεζαλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πάινο κε επηθεθαιήο ηνλ Υξηζηφθνξν Κνιφκβν, 
ηαμηδεχνληαο δπηηθά γηα λα βξνπλ ζπληνκφηεξν δξφκν γηα ηηο Ηλδίεο θαη βξέζεθαλ 
κπξνζηά ζε κηα λέα κεγάιε ήπεηξν, απηή πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε Ακεξηθή. Ο 
Κνιφκβνο πέζαλε ην 1506 ρσξίο πνηέ λα κάζεη φηη νη Ηλδίεο πνπ αλαθάιπςε δελ 
ήηαλ νη Ηλδίεο, αιιά κηα άιιε ήπεηξνο, ε Ακεξηθή. 
 
    Ο Ερνάν Κορτές (Hernán Cortés), ένας από 

τους Ισπανούς κονκισταδόρες, κατέλυσε την 
αυτοκρατορία των Αζτέκων στο Μεξικό. 
 

          Ακέζσο κεηά ηελ αλαθάιπςε ησλ λέσλ 
εδαθψλ αθνινχζεζαλ νη Ηζπαλνί εμεξεπλεηέο, νη 
ζηξαηησηηθνί θαηαθηεηέο (conquistadores) θαη 
καδί ηνπο νη άπνηθνη θαη ηέινο ε Δθθιεζία θαη νη 
ηεξαπφζηνινη. πνπ πάηεζαλ ην πφδη ηνπο νη 
θαζνιηθνί ηεξσκέλνη, δελ άξγεζε λα ηνπο 
αθνινπζήζεη θαη ε Ηεξά Δμέηαζε. Σα εγθιήκαηα 
ησλ Ηζπαλψλ θνλθηζηαδφξεο πνπ πξνρσξνχζαλ 
θαηαθηψληαο ηεξάζηηα εδάθε θαη 
απνδεθαηίδνληαο ηνλ ληφπην πιεζπζκφ ζε 
ζεκείν εμαθάληζήο ηνπ, είλαη ηφζα πνπ ρξεηάδνληαη ηφκνη νιφθιεξνη γηα λα 
πεξηγξαθνχλ. Απηφ ην ζνβαξφ ηζηνξηθφ – θαη θπζηθά αλζξσπηζηηθφ θαη θνηλσληθφ 

– δήηεκα δελ είλαη ζέκα πνπ αθνξά ζ‟ 
απηφ ην βηβιίν. κσο απηά πνπ 
αθνινχζεζαλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 
θαλαηηθψλ θαιφγεξσλ ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ζηνλ Νέν Κφζκν, ζα καο 
απαζρνιήζνπλ γηα ηηο επφκελεο ζειίδεο 
απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 
 
 Οι Ισπανοί κατακτητές διδάσκουν 
πολιτισμό στους ιθαγενείς 
 

          Απφ ην 1492 σο ηελ δεθαεηία ηνπ 
1820 φιε ε Ακεξηθαληθή ήπεηξνο λφηηα 

ηνπ Μεμηθνχ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο Βξαδηιίαο, ήηαλ κέξνο ηεο ηεξάζηηαο Ηζπαληθήο 
απνηθηαθήο απηνθξαηνξίαο94. Γηα λα κπνξέζεη λα θπβεξλεζεί απηή ε αραλήο 
έθηαζε, ρσξίζηεθε ζε αληηβαζίιεηα. ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα ηδξχζεθε ε Νέα 
Ηζπαλία κε πξσηεχνπζα ηελ πφιε ηνπ Μεμηθνχ θαη ε Νέα Καζηίιε ή Πεξνχ κε 
πξσηεχνπζα ηελ Λίκα. Ζ πξψηε πεξηιάκβαλε ην ηκήκα ηεο επείξνπ πνπ ζήκεξα 
θαηαιακβάλνπλ ην Μεμηθφ, ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο, ηα λεζηά ηεο 
Καξατβηθήο (Κνχβα, Πφξην Ρίθν, Άγηνο Γνκίληθνο θα ηα άιια) θαζψο θαη ηα λεζηά 
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 . Αημθμφεδζακ μζ Άββθμζ ηαζ μζ Γάθθμζ, μζ μπμίμζ πενζμνίζηδηακ ζημ απακέξ αυνεζμ ηιήια ηδξ δπείνμο, 

εηεί πμο ζήιενα ανίζημκηαζ μζ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηαζ μ Κακαδάξ 
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ησλ Φηιηππίλσλ ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Ζ δεχηεξε πεξηιάκβαλε φιε ηελ Νφηηα 
Ακεξηθή εθηφο ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο Γνπτλέαο. 
          Αξγφηεξα ηδξχζεθαλ αθφκα δπν αληηβαζίιεηα, απηφ ηεο Νέαο Γξαλάδαο 
(1610) πνπ ην απνηεινχζαλ ηα ζεκεξηλά θξάηε Βελεδνπέια, Κνινκβία, Παλακάο 
θαη κέξνο ηνπ Δθνπαδφξ, κε πξσηεχνπζά ηνπ ηελ Καξζαγέλε θαη ην αληηβαζίιεην 
ηνπ Ρίν ληε ια Πιάηα (1776) ζην ηκήκα ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο πνπ ζήκεξα 
βξίζθνληαη ε Αξγεληηλή, ε Οπξνπγνπάε θαη ε Παξαγνπάε κε πξσηεχνπζα ην 
Μπνπέλνο Άηξεο. 
          ηαλ άξρηζε ε εηζξνή απνίθσλ ζην Νέν Κφζκν, ε Ηζπαλία απαγφξεπζε 
ζηνπο Δβξαίνπο θαη ζηνπο απνγφλνπο ηνπο κέρξη ηεηάξηεο γελεάο λα 
κεηαλαζηεχζνπλ ζηηο λέεο θηήζεηο. Απηνί νη πεξηνξηζκνί πνπ ζηφρεπαλ ζηελ 
«θαζαξφηεηα ηνπ αίκαηνο»95 ησλ  κεηαλαζηψλ, ζήκαηλαλ φηη φινη νη πξφγνλνη 
ησλ κεηαλαζηψλ – κέρξη ηεηάξηεο γελεάο – ήηαλ Παιηνί Καζνιηθνί θαη νη 
Νενρξηζηηαλνί εμαηξνχληαλ απφ απηνχο, πνπ ήζειαλ λα αξρίζνπλ κηα θαηλνχξηα 
δσή ζηνλ ηζπαληθφ Νέν Κφζκν. κσο πνιινί conversos εχξηζθαλ εχθνια 
ηξφπνπο δσξνδνθίαο δηεθζαξκέλσλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη θαπεηάλησλ θαη 
ρηιηάδεο απφ απηνχο έθζαλαλ ζηα ιηκάληα ηνπ Κφιπνπ ηνπ Μεμηθνχ θαη ηεο 
Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Δπίζεο πνιιά Πνξηνγαιηθά πινία πνπ είραλ θαη Δβξαίνπο 

λαχηεο, κπάξθαξαλ δεθάδεο 
Δβξαίνπο, Νενρξηζηηαλνχο αθφκα 
θαη Moriscos (κνπζνπικάλνπο 
πξνζήιπηνπο) θαη ηνπο 
απνβίβαδαλ ζηελ ακεξηθαληθή 
ήπεηξν. 
 

Ινδιάνοι της Αμερικής 
βαφτίζονται ‘οικειοθελώς’ από 
καθολικούς ιερείς, παρουσία 
στρατού 
 

          Οη δσξνδνθίεο ήηαλ – 
φπσο πάληα, απφ θαηαβνιήο 
θφζκνπ - απνηειεζκαηηθέο θαη 
ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα 

πάλσ απφ 5.000 Δβξαίνη θαη πξνζήιπηνη δνχζαλ ζηηο πφιεηο ηεο Κεληξηθήο 
Ακεξηθήο θαη αθφκα 2.000 ζηηο πφιεηο ηνπ Πεξνχ. Μέρξη ην 1630 αξθεηέο ρηιηάδεο 
conversos ππήξραλ ζε θάζε πφιε ηεο ηζπαληθήο απηνθξαηνξίαο. Απηνί ήηαλ 
γλσζηνί σο Δαναζμ-Υνζζηζακμί (hebreo cristianos) ή Νενρξηζηηαλνί (nuevos-
cristianos). 
          Σν 1508, κφιηο 16 ρξφληα κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο λέαο επείξνπ, ήξζε 
ζηελ Μαδξίηε κηα αλαθνξά απφ ηνπο επηζθφπνπο ηεο Αβάλαο θαη ηνπ Πφξην Ρίθν 
φηη ν Νένο Κφζκνο ήηαλ ήδε γεκάηνο– παξά ηηο απαγνξεχζεηο – απφ Δβξαίν-
ρξηζηηαλνχο, Νενρξηζηηαλνχο, Moriscos, Marranos θαη φισλ ησλ ινγηψλ 
αηξεηηθνχο. Σν 1522 ην Βαηηθαλφ έδσζε εηδηθή άδεηα ζηνπο εγνχκελνπο ησλ 
ηνπηθψλ κνλαζηεξηψλ λα αζθνχλ επηζθνπηθά θαζήθνληα ζηελ πεξηνρή ηνπο, σο 
φηνπ δηνξηζηνχλ θαλνληθνί επίζθνπνη. Γπν ρξφληα έθηαζε ζηε Νέα Ηζπαλία 
(Μεμηθφ) έλαο ηεξνεμεηαζηήο (είραλ ηαμηδέςεη απφ ηελ Ηζπαλία δπν, αιιά ν έλαο 
πέζαλε ζην ηαμίδη). Απηφο έθαςε έλαλ Ηλδηάλν πξνζήιπην πνπ εμαθνινπζνχζε λα 
ιαηξεχεη ηνπο παιηνχο ζενχο θαη θαηφπηλ γχξηζε πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ. 
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          Νέα Ηζπακία (Μελζηυ): Λίγν αξγφηεξα ήξζαλ νη πξψηνη επίζθνπνη κε 
δηθαηνδνζία λα ελεξγνχλ νη ίδηνη σο ηεξνεμεηαζηέο. Με εληνιή ηνπ βαζηιηά 
Φηιίππνπ Β‟, ην πξψην θιηκάθην ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο έθηαζε ηειηθά ην 1570 ζηελ 
Πφιε ηνπ Μεμηθνχ (θαη άιιν έλα ζηελ Λίκα ηνπ Πεξνχ) θαη αλέιαβε ακέζσο απφ 
ηνπο ηνπηθνχο επηζθφπνπο ηελ δηθαηνδνζία θαη ηελ επζχλε ηνπ εληνπηζκνχ θαη 
ηεο ηηκσξίαο ησλ αηξεηηθψλ. 
          Μέρξη ηφηε ζηηο ηζπαληθέο απνηθίεο ηνπ Νένπ Κφζκνπ επηθξαηνχζε ζρεηηθή 
ζξεζθεπηηθή αλεθηηθφηεηα θαη πνιινί θαζνιηθνί  ήμεξαλ φηη νη γείηνλεο ή νη θίινη 
ηνπο ήηαλ Δβξαίνη, αιιά δελ ην αλέθεξαλ νχηε ζηνπο ηεξνεμεηαζηέο νχηε ζηνπο 
εμνκνινγεηέο ηνπο.  Αιιά ηψξα ζηηο πφξηεο ησλ εθθιεζηψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ 
πφιεσλ ζπξνθνιιήζεθε έλα δηάηαγκα, ην νπνίν απαξηζκνχζε ηηο ζπλήζεηεο ησλ 
Δβξαίσλ, ησλ Μνπζνπικάλσλ - αξγφηεξα θαη ησλ Λνπζεξαλψλ – νχησο ψζηε ν 
επζεβήο θαζνιηθφο λα αλαγλσξίδεη εχθνια ηνπο ερζξνχο ηεο Δθθιεζίαο θαη λα 
ηνπο θαηαγγέιιεη ρσξίο ρξνλνηξηβή 
ζηελ Ηεξά Δμέηαζε.  
 

  Ομαδική βάφτιση Ινδιάνων από 
Δομινικανούς μοναχούς 
 

           Σν 1508, ιίγα ρξφληα κεηά 
ηελ αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο, ν 
πάπαο Ηνχιηνο Β’ έδσζε ζην 
ηζπαληθφ ζηέκκα εθηεηακέλεο 
εμνπζίεο κε ζηφρν ηνλ 
πξνζειπηηζκφ ησλ Ηλδηάλσλ ζηνλ ρξηζηηαληθφ θαζνιηθηζκφ. Πξψηνη μεθίλεζαλ ηελ 
εθζηξαηεία απηή, νη Φξαγθηζθαλνί κνλαρνί, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έκαζαλ ηελ 
γιψζζα θαη ηα έζηκα ησλ ηζαγελψλ  Αθνινχζεζαλ νη Γνκηληθαλνί θαη αξγφηεξα νη 

Ηεζνπΐηεο θαη ζχληνκα ν αξηζκφο ησλ 
θιεξηθψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 
Ακεξηθή έθηαζε ηηο αξθεηέο ρηιηάδεο. 
 
  Οι Ισπανοί στρατιώτες, ήξεραν τον 
τρόπο να αλλάξουν γνώμη σε όσους από 
τους Ινδιάνους δεν πείθονταν από τους 
μοναχούς. 
 

            Έηζη πξνζηέζεθε ζηνλ Νέν Κφζκν 
αθφκα κηα κεγάιε θαηεγνξία ρξηζηηαλψλ 
πξνζήιπησλ. Ήηαλ νη απηφρζνλεο πνπ 
„πείζηεθαλ‟ απφ ηελ αλσηεξφηεηα ησλ 

ηζπαληθψλ φπισλ θαη βαθηίζηεθαλ ρξηζηηαλνί. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ 
εγθαηέιεηςαλ εχθνια ηηο πξνεγνχκελεο ζξεζθεπηηθέο ηνπο παξαδφζεηο ή 
δεκηνχξγεζαλ έλα κίγκα ησλ παγαληζηηθψλ ηνπο παξαδφζεσλ κε ηα 
ρξηζηηαληθά96 ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά. Ζ Ηεξά Δμέηαζε θπζηθά δελ είρε 
δηθαηνδνζία επί ησλ εηδσινιαηξψλ ηζαγελψλ, αιιά άπαμ θαη βαθηίδνληαλ είρε 
θάζε δηθαίσκα λα ειέγμεη ηελ εηιηθξίλεηα ηεο πίζηεο ηνπο θαη θπζηθά λα ηνπο 
πεξάζεη απφ ηηο ζπλήζεηο «δνθηκαζίεο» φηαλ έθξηλε πσο ήηαλ αλαγθαίν – γηα ηελ 
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 Αηυια ηαζ ζήιενα πμθθμί Ηκδζάκμζ ηδξ Αιενζηήξ  (αθέπε Ασηή ιε ηα αμοκημφ ηθπ.), αθθά ηαε‟ υθα 

πζζημί ηαεμθζημί., έπμοκ δζαηδνήζεζ ανηεηέξ απυ ηζξ ανπαίεξ ημοξ θαηνεοηζηέξ ζοκήεεζεξ. ημ Μελζηυ δ 

πενίθδιδ Πανεέκμξ ηδξ Γμοαδεθμφπδξ έπεζ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ιε ηδκ ιδηένα-εεά ή ιδηένα-ηνμθυ  ή 

ιδηένα–βδ ηςκ Αγηέηςκ ηδκ Τνλαληδίλ 
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πξνζηαζία ηεο Δθθιεζίαο πάληα – λα νκνινγήζνπλ φηη ήηαλ αηξεηηθνί. Αθφκα νη 
Γνκηληθαλνί κνλαρνί δηάηαμαλ ηελ θαχζε φισλ ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ ησλ Μάγηαο. 
           Σα βαζαληζηήξηα εθαξκφδνληαλ θαη εδψ, ίζσο φρη κε ηελ ζπρλφηεηα θαη 
ηελ βηαηφηεηα ηεο κεηξηθήο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. Απηνί πνπ δελ 
θαηαδηθάδνληαλ ζηελ ππξά, αιιά δήισλαλ κεηάλνηα θαη επηζπκία επηζηξνθήο 
ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο απνθαινχληαλ Reconciliados97. Ζ πεξηνπζία 
ηνπο θπζηθά «απαιινηξησλφηαλ», ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ γηα 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (απφ έλα κήλα σο ρξφληα) ην sanbenito98 θαη λα εθηεινχλ 
νξηζκέλεο ζξεζθεπηηθέο πνηλέο, φπσο λεζηεία, παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγηψλ, λα 
κεηξάλε κε ην ξνδάξην νξηζκέλν αξηζκφ πξνζεπρψλ θιπ. Άιιεο πνηλέο ήηαλ ε 
καζηίγσζε, ε ππεξεζία ζε κνλαζηήξη ή ππνρξέσζε λα ππεξεηήζνπλ ζηηο 
βαζηιηθέο γαιέξεο γηα θάπνηνπο κήλεο. Αθφκα θη απηνί πνπ παξαδίδνληαλ ζηηο 
θνζκηθέο αξρέο γηα λα ζηαινχλ ζηελ ππξά, θνξνχζαλ έλα καχξν sanbenito 
πάλσ ζην νπνίν ήηαλ δσγξαθηζκέλνη δαίκνλεο ή θιφγεο.  
          ηελ εθηεηακέλε πεξηνρή ηεο Νέαο Ηζπαλίαο είραλ βξεη θαηαθχγην ρηιηάδεο 
εβξατθέο νηθνγέλεηεο δησγκέλεο απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία. Οη 
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ήηαλ πξνζήιπηνη (conversos) αιιά πνιινί θαη 
δηαηεξνχζαλ αξθεηά απφ ηα έζηκα θαη ηηο ιαηξεπηηθέο παξαδφζεηο ηεο ζξεζθείαο 
ησλ παηέξσλ ηνπο. Απηά ηα κέιε ηεο αλζνχζαο εβξατθήο θνηλφηεηαο είραλ 

αλαπηχμεη ην εκπφξην, ήηαλ αξθεηά εχπνξνη θαη 
είραλ πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηηο θνζκηθέο αξρέο 
ηνπ Μεμηθνχ θαη κε ηνπο απινχο θαζνιηθνχο 
πνιίηεο. Μεξηθνί απφ απηνχο θαηείραλ θαη 
πςειφβαζκα θξαηηθά πφζηα.  
          Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Μεμηθαληθήο 
Ηεξάο Δμέηαζεο, απηνί νη Δβξαίνη πξνζήιπηνη 
ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο ηεο. Γελ είλαη 
πεξίεξγν γηαηί εθηφο ηεο πηζαλφηεηαο λα ήηαλ 
αηξεηηθνί, νη ζεβαζηέο ηνπο πεξηνπζίεο ήηαλ έλα 
αθφκα ζνβαξφ θίλεηξν γηα ηελ πηζαλή δίσμή 
ηνπο.  
 
 Πίνακας του Υρ. Γκόγια με κατάδικο 
αιρετικό που φοράει το sanbenito 

 
          Αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο πνπ νιφθιεξε 
νηθνγέλεηα μεθιεξίζηεθε απφ ην κεμηθαληθφ 

ζξεζθεπηηθφ δηθαζηήξην. Μηα απφ απηέο ήηαλ ηνπ γηνπ ελφο Ηζπαλνχ 
θνλθηζηαδφξ, ηνπ λεαξνχ εκπφξνπ θαη πνηεηή Λμοίξ κηε Κανααπάθ ημο 
Νευηενμο (Luis de Carvajal "El Mozo"), ν νπνίνο ήηαλ απφ ηνπο εγέηεο ησλ 
θξππην-Ηνπδαίσλ ρξηζηηαλψλ ηνπ Μεμηθνχ. Σν 1596 ζπλειήθζε απφ ηελ Ηεξά 
Δμέηαζε θαη κεηά απφ βαζαληζηήξηα θαη ζπλερείο αλαθξίζεηο ν ηξηαληάρξνλνο 
Λνπίο, ε κεηέξα ηνπ θαη ηξεηο απφ ηηο αδειθέο ηνπ θάεθαλ δσληαλνί ζηελ ππξά κε 
ηελ θαηεγνξία ηεο επηζηξνθήο ζηνλ ηνπδατζκφ – θαη θπζηθά ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 
θαζνιηθηζκνχ. Ο θνλθηζηαδφξ παηέξαο ηνπ, ήηαλ πηζηφο θαζνιηθφο, επηθαλέο 
ζηέιερνο ησλ Ηζπαλψλ θπβεξλεηψλ θαη ηδξπηήο ηεο κεμηθαληθήο πφιεο 
Μνληεξξέπ. πλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία φηη δελ θαηήγγεηιε ηα κέιε ηεο 
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 Reconciliados = συμφιλιωμένοι 
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 Σμ Sanbenito ήηακ δ ηαπεζκςηζηή εκδοιαζία ιε ημ ρδθυ ηςκζηυ ηαπέθμ πμο θμνμφζακ μζ  ηζιςνδιέκμζ 

απυ ηδκ Ηενά Δλέηαζδ ζηδκ Ηζπακία ηαζ ηζξ απμζηίεξ ηδξ ζηδκ Αιενζηή. 
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νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απέθξπςε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο αηξεηηθέο απφςεηο, 
θπιαθίζηεθε θαη πέζαλε ζηελ θπιαθή.   
          Σν πξψην auto de fe πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πφιε ηνπ Μεμηθνχ ζηηο 28 
Φεβξνπαξίνπ 1574. Γπν εβδνκάδεο πξηλ, ην ηζηνξηθφ απηφ γεγνλφο αλαγγέιζεθε 
ζηνλ ιαφ παλεγπξηθά κε θαλθάξεο, ηξνκπέηεο θαη ηχκπαλα θαη πήξε ηε κνξθή 
ελφο κεγάινπ δεκφζηνπ ζεάκαηνο. Ζ πιαηεία δηακνξθψζεθε ζαλ ζηάδην, 
ζηήζεθαλ εμέδξεο γηα ηνπο δεκφζηνπο αμησκαηνχρνπο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 
θαζψο θαη ηνπο επηθαλείο πνιίηεο απφ ηηο επαξρίεο πνπ πξνζθιήζεθαλ ζηελ 
πφιε γηα λα «απνιαχζνπλ» ην ζέακα. 
          Σελ θαζνξηζκέλε εκέξα ε πιαηεία ήηαλ γεκάηε απφ θφζκν πνπ ζπλέξεπζε 
απφ δεθάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά. Δκθαλίζηεθαλ εβδνκήληα ηέζζεξηο 
θαηεγνξνχκελνη, νη πεξηζζφηεξνη Πξνηεζηάληεο. Σξηάληα έμη απφ απηνχο ήηαλ 
λαχηεο ησλ πινίσλ ηνπ Άγγινπ πινηάξρνπ Σγςκ Υχηζκξ πνπ είραλ ζπιιεθζεί 
πξηλ απφ έμη ρξφληα99. Σειηθά θαηαδηθάζηεθαλ θαη 
θάεθαλ ζηελ ππξά ηέζζεξηο Πξνηεζηάληεο, δπν 
Άγγινη, έλαο Ηξιαλδφο θαη έλαο Γάιινο. Οη ππφινηπνη 
θαηαδηθάζηεθαλ ζε δηάθνξεο άιιεο πνηλέο. 
   
            Ο Άγγλος πλοίαρχος Σζων Φώκινς 

 
          Σν Μεγάιν auto-da-fé ηνπ 1649 ήηαλ αθφκα 
πην ζεακαηηθφ απφ απηφ ηνπ 1574. Καη πάιη 
πξναλαγγέιζεθε κε παξειάζεηο, ηχκπαλα θαη 
ηξνκπέηεο ζε φιεο ηηο πφιεηο ηνπ Μεμηθνχ. ηελ πφιε 
θαηέθζαζαλ πιήζε εβδνκάδεο πξηλ, γηα λα βξνπλ 
εγθαίξσο θαιή ζέζε γηα λα απνιαχζνπλ ην ζέακα θαη 
θνηκφηαλ κέζα ζηηο άκαμέο ηνπο. Πνιινί απφ απηνχο 

πξνέξρνληαλ απφ πεξηνρέο πνπ 
βξίζθνληαλ πάλσ απφ 1000 ρηιηφκεηξα 
καθξηά.  
 
  Ομαδική πυρά για αιρετικούς και 
Εβραίους 
 

          Σελ θαζνξηζκέλε ψξα άξρηζε ε 
πνκπή κπξνζηά απφ ηνπο επίζεκνπο, ηνλ 
αληηβαζηιηά, ηνπο θαξδηλαιίνπο θαη ηνπο 
αμησκαηνχρνπο. ηελ θεθαιή ηεο 
πξνπνξεπφηαλ ην ζήκα ηεο Ηεξάο 

Δμέηαζεο θαη αθνινπζνχζαλ δεθάδεο ζηξαηηψηεο, ηεξείο θαη θπζηθά νη 
ηεξνεμεηαζηέο, πνπ νδεγνχζαλ ηνπο εθαηφλ ελλέα θαηεγνξνχκελνπο νη νπνίν 
θνξνχζαλ ην sanbenito. Πνιινί απφ απηνχο ήηαλ γλσζηνί θαη πινχζηνη έκπνξνη 
θαη επηρεηξεκαηίεο. Ήδε ε πεξηνπζία ηνπο είρε θαηαζρεζεί θαη δελ ηνπο 
επηζηξάθεθε πνηέ, αθφκα θαη ζ‟ εθείλνπο πνπ φηαλ εμέηηζαλ ηελ πνηλή ή ηηο 
πξνβιεπφκελεο ηηκσξίεο, επαλήιζαλ ζηνπο θφιπνπο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο. 
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  Ο Τδσλ Φψθηλο (John Hawkins, 1532-1595) ήηακ Άββθμξ καοπδβυξ, καοηζηυξ, πθμζμηηήηδξ ηαζ 
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απυ ημ πθήνςιά ημο ζοκεθήθεδζακ απυ ημοξ Ηζπακμφξ.  
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          Πξψηα δηθάζηεθαλ είθνζη θαηεγνξνχκελνη πνπ είραλ δξαπεηεχζεη απφ ηελ 
θπιαθή ή είραλ πεζάλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαθξίζεσλ απφ ηα καξηχξηα ή 
είραλ απηνθηνλήζεη. ινη απηνί (ηα νκνηψκαηα ή ηα πηψκαηά ηνπο) θάεθαλ ζηελ 
ππξά. Αθνινχζεζε ε δίθε ησλ παξφλησλ, δεθαηξείο απφ ηνπο νπνίνπο 
θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην. Οη δψδεθα επέιεμαλ λα δειψζνπλ κεηάλνηα  θαη νη 
αξρέο επέδεημαλ επηείθεηα, αιιά θπζηθά δελ ηνπο ράξηζαλ ηελ δσή. Απιψο νη  
δήκηνη ηνπο ζηξαγγάιηζαλ κε γθαξφηηα πξηλ θάςνπλ ηα άςπρα ζψκαηά ηνπο. 
Μφλν έλαο ν Θςιάξ Σνεαίκζμ (Tomás Treviño) - μέξνληαο απφ πξηλ ηελ 
εηπκεγνξία - πξνηίκεζε λα δειψζεη φηη ήηαλ πηζηφο Δβξαίνο θαη απνθαζηζκέλνο 
λα πεζάλεη γηα ηηο απφςεηο ηνπ θαη θάεθε δσληαλφο.  
          ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα δπν ππεξέηεο θαηήγγεηιαλ φηη άθνπζαλ 
ηέζζεξηο Πνξηνγάινπο λα ζπδεηάλε ζε έλα δξφκν ηεο Πφιεο ηνπ Μεμηθνχ. Δίπαλ 
φηη αλ ππήξραλ αθφκα άιινη ηέζζεξηο ηφζν γελλαίνη φζν απηνί, ζα έβαδαλ θσηηά 
ζην κέγαξν ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο πνπ ζα θαηγφηαλ καδί κε ηνπο ηεξνεμεηαζηέο. 
Φαίλεηαη φηη απηή ε ηζηνξία ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κνλαρνχο 
κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εβξατθή θνηλφηεηα σο ηνλ 
απνδηνπνκπαίν ηξάγν θαη λα θαξπσζνχλ – κέζσ ηεο θαηάζρεζεο –  ηηο κεγάιεο 
εβξατθέο πεξηνπζίεο. Πξάγκαηη απφ ην 1601 σο ην 1700 ν θχξηνο ζηφρνο ηεο 

Μεμηθαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ήηαλ νη ηνπδαΐδνληεο 
πξνζήιπηνη. 
          Έλαο άιινο ζηφρνο ηεο Μεμηθαληθήο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ήηαλ θπζηθά νη Γηακαξηπξφκελνη. Οη 
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ θαηεγνξήζεθαλ 
δελ ήηαλ Ηζπαλνί άπνηθνη, αιιά Άγγινη ή Οιιαλδνί 
λαπηηθνί πνπ έπεθηαλ ζηα ρέξηα ησλ Ηζπαληθψλ 
πινίσλ, κεηά απφ λαπκαρίεο ή πεηξαηηθέο 
επηρεηξήζεηο. 
 

  Η πυρά έχει ήδη ανάψει και οι ιερείς  
«νουθετούν» τον αιρετικό 
 

          Αθφκα ζηα αλαθξηηηθά γξαθεία πέξαζαλ 
φζνη θαηεγνξνχληαλ γηα βιαζθεκία, αζεΐα  θαη 
ζεμνπαιηθέο παξεθθιίζεηο φπσο ε νκνθπινθηιία 
θαη ε ζνδνκία. Σν 1658 κε κηα ζεηξά επηρεηξήζεσλ 
νη αξρέο ζπλέιαβαλ 123 άηνκα σο χπνπηα 
νκνθπινθηιίαο. Οη 99 θαηάθεξαλ λα ην ζθάζνπλ, 

αιιά 14 άληξεο θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην ζηελ ππξά θαη εθηειέζηεθαλ φινη ηελ 
ίδηα κέξα ζε κηα κεγάιε θσηηά πνπ άλαςε ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο Πφιεο ηνπ 
Μεμηθνχ. Παξφκνηεο δίθεο έγηλαλ ην 1660, ην 1673 θαη ην 1687. 
          Σέινο αθφκα κηα θαηεγνξία πνπ ππέθεξε απφ ηελ θαηαπίεζε ησλ 
ηεξνεμεηαζηψλ ήηαλ νη ιφγηνη θαη νη επηζηήκνλεο. ζνη πξνζπάζεζαλ λα 
εηζάγνπλ ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Νέαο Ηζπαλίαο ηηο θηιειεχζεξεο ηδέεο πνπ 
έξρνληαλ απφ ηελ Δπξψπε ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαζψο θαη ηηο 
επηζηεκνληθέο ηεθκεξηψζεηο ηνπ Γαιηιαίνπ, ηνπ Κνπέξληθνπ, ηνπ Κέπιεξ θαη ησλ 
άιισλ εξεπλεηψλ, αληηκεηψπηζαλ ηελ απεηιή ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Αθφκα θαη 
απηνί πνπ θαηείραλ απαγνξεπκέλα βηβιία απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Αγγιία, ηελ 
Βφξεηα Ακεξηθή θηλδχλεπαλ κε βαξχ πξφζηηκν θαη αθνξηζκφ. 
          Απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα άξρηζε ε ζηαδηαθή πηψζε ηεο ηζρχνο ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο. Οη ηεξνεμεηαζηέο δελ έθαλαλ πιένλ ζπιιήςεηο νχηε  βαζαληζηήξηα, ν 
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ζεκαληηθφηεξνο ξφινο ηνπο ήηαλ λα δξνπλ σο φξγαλα ηεο θαζνιηθήο νξζνδνμίαο 
θαη σο κπζηηθή αζηπλνκία ηεο θπβέξλεζεο. 
          Ζ Μεμηθαληθή Ηεξά Δμέηαζε θαηαξγήζεθε ην 1810, φηαλ νη Μεμηθαλνί 
μεζεθψζεθαλ θαηά ησλ Ηζπαλψλ θαηαθηεηψλ θαη θήξπμαλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο 
ρψξαο ηνπο. Ζ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο δήκεπζε φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 
θαη ζηηο θπιαθέο ηεο δελ έκεηλε νχηε έλαο θξαηνχκελνο!  
 
Νέα Καζηίθδ (Πενμφ): Με απφθαζε ηνπ βαζηιηά ηεο Ηζπαλίαο Φζθίππμο Β’ 
(Felipe II, 1527-98), ε Ηεξά Δμέηαζε ηεο Νέαο Καζηίιεο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Λίκα 
ηνπ Πεξνχ ην 1570, ηελ ίδηα ρξνληά κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Νέαο Ηζπαλίαο 
(Μεμηθνχ). Σν δηθαζηήξηφ ηεο είρε αξκνδηφηεηα γηα ηελ αλαθάιπςε θαη πάηαμε 
ησλ αηξεηηθψλ, ηνπδατδφλησλ, κάγσλ, πξνζήιπησλ (Δβξαίσλ, Μνπζνπικάλσλ 
θαη Ηλδηάλσλ), Πξνηεζηαληψλ θαη άιισλ 
θαηεγνξηψλ πνπ ε Καζνιηθή Δθθιεζία ζεσξνχζε 
φηη αληηζηξαηεχνληαλ ηελ δνγκαηηθή ηεο 
θαζαξφηεηα.  
  
    Ο βασιλιάς της Ισπανίας Υίλιππος Β’ 
 

          Γηα ζαξάληα ρξφληα σο ην 1610, φηαλ 
ηδξχζεθε ε Ηεξά Δμέηαζε ηεο Νέαο Γξαλάδαο ζηελ 
Καξζαγέλε, ε πεξηνρή ηελ νπνία έιεγρε ήηαλ 
νιφθιεξε ε Νφηηα Ακεξηθή, κε ηελ εμαίξεζε ηεο 
Βξαδηιίαο θαη ηεο Γνπτάλαο. Τπνζέζεηο αίξεζεο θαη 
άιισλ ζξεζθεπηηθψλ παξαβάζεσλ πνπ 
εληνπίδνληαλ ζην Μπνπέλνο Άηξεο ή ζηελ Υηιή, 
παξαπέκπνληαλ λα δηθαζηνχλ ηελ Λίκα, 2000 κίιηα 

καθξηά. 
 
  Βασανισμός κρατουμένου (από το 
Μουσείο της Ιεράς Εξέτασης στην 
Λίμα του Περού). 

 
          Σν ελδηαθέξνλ ηεο Πεξνπβηαλήο 
Ηεξάο Δμέηαζεο επηθεληξψζεθε θπξίσο 
ζηνπο πξνζήιπηνπο Ηλδηάλνπο θαη 
ηνπδαΐδνληεο Δβξαίνπο θαζψο θαη ηνπο 
Πξνηεζηάληεο. Δηδηθφηεξα ν πινχηνο ησλ 
Νενρξηζηηαλψλ Δβξαίσλ ήηαλ κεγάιε 

πξφθιεζε γηα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο, νη νπνίνη παξέπεκπαλ ζε δίθε κε ηελ 
παξακηθξή θαηαγγειία ή ππνςία γηα αίξεζε.  Σα πνζά πνπ άξπαδε ην Ηεξφ 
δηθαζηήξην απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο ήηαλ ηφζν κεγάια πνπ θίλεζαλ ην 
ελδηαθέξνλ ηεο ηζπαληθήο απιήο θαη ν βαζηιηάο δήηεζε λα ιάβεη ην κεξίδηφ ηνπ 
απφ απηά.  
          Ζ Ηεξά Δμέηαζε εξεπλνχζε θαη επηζέζεηο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 
ηεξέσλ θαηά γπλαηθψλ πνπ πήγαηλαλ γηα εμνκνιφγεζε. Μεηαμχ 1578 θαη 1585 
εξεχλεζε δέθα πέληε πεξηπηψζεηο. Μέρξη ην 1595 είθνζη ηέζζεξηο παπάδεο 
βξίζθνληαλ ζηελ θπιαθή κε παξφκνηεο θαηεγνξίεο. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ηφζν 
δξαζηήξηνο πνπ ηνλ θαηήγγεηιαλ ζαξάληα ηξεηο γπλαίθεο! Πάλησο νη πνηλέο πνπ 
επέβαιιε ην Ηεξφ Γηθαζηήξην γη‟ απηνχο ηνπο θαηεγνξνχκελνπο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 
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αζηείεο. ε νξηζκέλνπο απαγνξεχηεθε λα εμνκνινγνχλ γηα θάπνην ρξνληθφ 
δηάζηεκα θαη άιινη ηηκσξήζεθαλ κε εγθιεηζκφ ελφο έηνπο ζε κνλαζηήξη. Μφλν 
έλαο, ηνλ νπνίνλ βάξπλαλ είθνζη νρηψ απνπιαλήζεηο θαη έλαο βηαζκφο κέζα 
ζηελ εθθιεζία, απνκαθξχλζεθε απφ ηηο ηάμεηο ηνπ θιήξνπ. 
          Σν 1595, δέθα θαηεγνξνχκελνη κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη Άγγινη λαπηηθνί, 
παξέιαζαλ ζην πξψην auto de fé θαη νη ηέζζεξηο θαηαδηθάζηεθαλ θαη θάεθαλ 
ζηελ ππξά. Σν 1605 ζην λέν auto de fé ζπκκεηείραλ είθνζη νρηψ θξαηνχκελνη 
απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο νδεγήζεθαλ ζηελ ππξά.  
          Σν 1635 μέζπαζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εθθαζαξίζεηο Ηνπδατδφλησλ ζηελ 
Λαηηληθή Ακεξηθή. Καηαγγέιζεθε έλαο λεαξφο Νενρξηζηηαλφο ν Ακηυκζμ κηε 
Κμνκηένμ (Antonio de Cordero) ππάιιεινο ζε θάπνηα απνζήθε, φηη απέθεπγε 
ηελ εξγαζία ην άββαην. Ο Αληφλην ζπλειήθζε θαη φηαλ βαζαλίζηεθε άγξηα, 
αλαγθάζηεθε λα νκνινγήζεη φηη ππήξρε έλα νιφθιεξν δίθηπν Ηνπδατδφλησλ. 
          πλειήθζεζαλ εμήληα ηέζζεξα άηνκα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ηνπδατζκνχ θαη 
αθνχ βαζαλίζηεθαλ επί εβδνκάδεο, νη ηεξνεμεηαζηέο ηειηθά απνθάλζεθαλ φηη 
αλαθάιπςαλ ζπλνκσζία κεηαμχ Οιιαλδψλ Δβξαίσλ θαη ησλ Νενρξηζηηαλψλ ηεο 
Ακεξηθήο θαη νη πξψηνη έζηειλαλ θσδηθνπνηεκέλεο νδεγίεο θαη ρξήκαηα ζηνπο 
δεχηεξνπο κε ζηφρν ηελ θαηάιπζε ηνπ αληηβαζηιείνπ ηνπ Πεξνχ θαη ηελ εθδίσμε 
ησλ Ηζπαλψλ απφ ηελ Νφηηα Ακεξηθή. Οη Οιιαλδνί – ζχκθσλα κε ηελ Ηεξά 
Δμέηαζε - είραλ ππνζρεζεί 
ζηνπο Δβξαίνπο πιήξε 
ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία εθ΄ 
φζνλ ηνπο βνεζνχζαλ λα 
θαηαιάβνπλ ηηο ηζπαληθέο 
θηήζεηο.  
 

 Ιερείς, στρατιώτες και άλλοι 
αξιωματούχοι διαπομπεύουν 
δημόσια κρατούμενη της 
Ιεράς Εξέτασης. 
 

          Ζ θαηάιεμε αλαθξίζεσλ 
ηεζζάξσλ εηψλ ήηαλ έλα 
κεγάιν άνπην ληα θε ζηελ Λίκα ηνλ Ηαλνπάξην 1639. Καηεγνξνχκελνη ήηαλ 
εμήληα ηξεηο Δβξαίνη, απφ ηνπο νπνίνπο νη δψδεθα εθηειέζηεθαλ ζηελ ππξά. 
Μεηαμχ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ήηαλ θαη δπν γπλαίθεο πςειήο θνηλσληθήο ζέζεο, ε 
Μαβζυν κηε Λμφκα (Doña Mayor de Luna)θαη ε θφξε ηεο Ηγαιπέθ Ακηυκζα 
(Doña Isabel Antonia) νη νπνίεο είραλ θαηαδηθαζηεί ζε εθαηφ βνπξδνπιηέο, γηαηί 
έζηειλαλ θξπθά ζεκεηψκαηα ζηα θειηά ησλ θξαηνπκέλσλ ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. 
Γπκλέο απφ ηε κέζε θαη πάλσ βάδηδαλ - ππφ ηα ριεπαζηηθά θαη ζθσπηηθά 
βιέκκαηα θηινζεακφλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ - ζηνπο δξφκνπο ηεο Λίκαο θαη 
δέρνληαλ ηα απαλσηά ρηππήκαηα ηνπ καζηηγίνπ ησλ δεκίσλ. 
          Μαδηθέο επίζεο ήηαλ θαη νη δηψμεηο ησλ πξνζήιπησλ ηζαγελψλ. Πνιινί απφ 
απηνχο ήηαλ ππήθννη ηεο θξαηαηάο απηνθξαηνξίαο ησλ Ίλθαο πνπ θαηαιχζεθε 
βίαηα απφ ηνπο θνλθηζηαδφξεο ηνπ Φνακείζημ Πζγάνμ (Francisco Pizarro) θαη 
ήηαλ πεξήθαλνη ηφζν γηα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνπο, φζν θαη γηα ηηο παξαδφζεηο 
ηνπο. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πνπ ηνπο πξνζήπηε ε Ηεξά Δμέηαζε ήηαλ αίξεζε, 
καληεία, καγεία θαη άιιεο πξάμεηο δεηζηδαηκνλίαο.  
          Ζ Ηεξά Δμέηαζε ηνπ Πεξνχ θαηαξγήζεθε ηελ δεθαεηία ην 1820. 
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Νέα Γνακάδα (Κανεαβέκδ): Σν 1610, ζαξάληα ρξφληα κεηά ηελ Λίκα, ηδξχζεθε 
ε Ηεξά Δμέηαζε ζην ηξίην αληηβαζίιεην ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, απηφ ηεο Νέα 
Γξαλάδαο κε έδξα ηεο Καξζαγέλε (ζήκεξα πφιε ηεο Κνινκβίαο). Ζ πεξηνρή 
δηθαηνδνζίαο ηεο Νέαο Γξαλάδαο θαιχπηεηαη ζήκεξα απφ ηα θξάηε Βελεδνπέια, 
Κνινκβία, Παλακά θαη Δθνπαδφξ. Χο ηφηε νη αηξεηηθνί θαη άιινη χπνπηνη 
παξαπέκπνληαλ ζηελ Λίκα γηα ηα 
πεξαηηέξσ. 
  
  Εικόνα από του Μουσείο της Ιεράς 
Εξέτασης στην Καρθαγένη 

 
          ηνπο ζπλήζεηο χπνπηνπο ησλ 
άιισλ εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ 
ζπλαληήζακε ζηηο πξνεγνχκελεο 
ζειίδεο, ζηελ Καξζαγέλε πξνζηέζεθαλ 
θαη αξθεηνί καχξνη δνχινη ή απφγνλνη 
δνχισλ πνπ είραλ ζεκαληηθά απμεζεί 
απφ ηνλ 16ν  αηψλα θαη κεηά. Καη απηνί είραλ «εζεινληηθά» βαθηηζηεί θαζνιηθνί, 
αιιά δελ μερλνχζαλ ή δελ ζέιαλε λα απαξλεζνχλ ηα παηξνγνληθά ιαηξεπηηθά 
ηνπο ήζε. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη πξνζήιπηνη απηνί ελέπηπηαλ ζηελ 
δηθαηνδνζία ησλ  ξαζνθφξσλ ηεξεηψλ ηεο ζξεζθεπηηθήο θαζαξφηεηαο. 
          Σν πξψην auto-de-fé πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1714. 
Σξηάληα ζχκαηα, θαηεγνξνχκελνη γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο παξέιαζαλ κέζα 
απφ ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. Οη ηεξνεμεηαζηέο ηεο Καξζαγέλεο ζέινληαο λα 

ζπλαγσληζηνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο 
ηνπο ηεο Λίκαο θαη ηνπ Μεμηθνχ, 
νξγάλσζαλ κηα ζεακαηηθή πνκπή κε 
κεγαινπξέπεηα θαη θιπαξία πνπ 
θξάηεζε απφ 9.30‟ ην πξσί σο ηελ 
δχζε ηνπ ήιηνπ. 
 
 Κάποια autos-de-fé εξελίσσονταν 
σε  θεαματική παρέλαση  

 
          ηα δπν ρξφληα ηεο χπαξμή 
ηεο ε Ηεξά Δμέηαζε ηεο Νέαο 
Γξαλάδαο πξαγκαηνπνίεζε 54 

autos-de-fé ζηα νπνία παξέιαζαλ ζπλνιηθά 767 άηνκα. Απφ απηνχο κφλν πέληε 
θάεθαλ ζηελ ππξά, αιιά ην δηθαζηήξην απέθηεζε ηεξάζηηα πινχηε απφ ηελ 
δήκεπζε ησλ πεξηνπζηψλ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, αζψσλ ή φρη. 
          Σν 1697 κεξηθνί Γάιινη πεηξαηέο θαηέιαβαλ θαη ιεειάηεζαλ ηελ πφιε, 
εηζήιζαλ ζην κέγαξν ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο θαη ην πιηαηζηθνιφγεζαλ. Άξπαμαλ ηα 
ιάβαξα ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη έθαλαλ κηα θσκηθή απνκίκεζε ελφο auto-de-fé. Απφ 
απηφ ην εμεπηειηζηηθφ ηξαχκα ε Ηεξά Δμέηαζε ηεο Νέαο Γξαλάδαο δελ ζπλήιζε 
πνηέ. 
          Σν ηειεπηαίν ζχκα θάεθε ην 1715. Απφ ηφηε θαη σο ηελ ρξνληά πνπ 
θαηαξγήζεθε επίζεκα ε Ηεξά Δμέηαζε, νη ηεξνεμεηαζηέο αζρνιήζεθαλ κε δπν-
ηξεηο αζήκαληεο ππνζέζεηο. Σν 1821 ην Κνγθξέζν ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο ηεο 
Κνινκβίαο αλήγγεηιε παλεγπξηθά φηη: «Ζ Ηεξά Δμέηαζε θαηαξγήζεθε γηα πάληα 
θαη πνηέ μαλά δελ ζα ηδξπζεί παξφκνηνο ζεζκφο». 
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Ρίμ κηε θα Πθάηα: Σν 1776 ηδξχζεθε ε Ηεξά Δμέηαζε ζην ηζπαληθφ αληηβαζίιεην 
ηνπ Ρίν ληε ια Πιάηα κε έδξα ην Μπνπέλνο Άηξεο θαη αξκνδηφηεηα ζηελ 
εθηεηακέλε πεξηνρή ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη ηα θξάηε 
Αξγεληηλή, Οπξνπγνπάε θαη Παξαγνπάε. Ήηαλ ε επνρή πνπ ζε φιε ηελ Δπξψπε 
θαη ηελ Ακεξηθή θπζνχζε  δηαθνξεηηθφο άλεκνο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είραλ ήδε 
δηαθεξχμεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη νη ηεξνεμεηαζηέο ζηα άιια θξάηε θαη ησλ 
δπν επείξσλ ήηαλ ζρεδφλ άεξγνη θαη απιψο εηζέπξαηηαλ ηνπο παρπινχο ηνπο 
κηζζνχο. Ζ θαηλνχξηα Ηεξά Δμέηαζε ζηελ Αξγεληηλή, νπζηαζηηθά ππήξμε ρσξίο 
αξκνδηφηεηα θαη  πεξίκελε απιψο ηελ θαηάξγεζή ηεο, πνπ δελ άξγεζε λα έξζεη. 
 
Βναγζθία: Αλ θαη ε Πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε ήηαλ ίζσο, ε πην ζθιεξή θαη 
αλειαζηηθή απφ φιεο ηηο άιιεο, παξαδφμσο δελ ηδξχζεθε αληίζηνηρε ζηελ 
πνξηνγαιηθή Βξαδηιία. Οη Βξαδηιηαλνί θξαηνχκελνη κεηαθέξνληαλ ζηελ 
Ληζζαβφλα φπνπ θαη δηθάδνληαλ.  
 
Γηυα: Ζ Γθφα100 ήηαλ κηα πνξηνγαιηθή απνηθία ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Ηλδίαο θαη 
έδξα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα φιεο ηηο αζηαηηθέο πεξηνρέο ηεο 
πνξηνγαιηθήο απηνθξαηνξίαο. Ηδξχζεθε ην 1561 θαη απνηειεί ζηίγκα γηα ηελ 
Καζνιηθή Δθθιεζία θαη ηελ ηζηνξία ηεο Ηλδίαο. Ήηαλ ε ζθιεξφηεξε απφ φιεο ηηο 
αληίζηνηρεο ηεο Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο, αθφκα θαη απφ ηελ κεηξηθή ηεο 
Πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε. 
          Πξσηεξγάηεο ηεο ίδξπζεο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηελ Γθφα ήηαλ ν Ηεζνπΐηεο 
ηεξαπφζηνινο (άγηνο) Φνακζίζημ Ξααζέν (Francisco Xavier). Σνλ έζηεηιε ζηελ 
Ηλδία ν ηδξπηήο ηνπ Σάγκαηνο ν Ηγλάηηνο Λνγηφια θαη ν Ξαβηέξ επέδεημε ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πξνζειπηηζκφ ηεο ηλδηθήο 
θπιήο ησλ Παξάβαο. Ο Ξαβηέξ πέζαλε πξηλ ηελ 
επίζεκε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο. 
 
  Ο Ιησουΐτης μοναχός Υρανσίσκο Ξαβιέρ, 
βαφτίζει ένα Ινδό Παράβας. 

 
          Ήδε απφ ην 1540 θαη κεηά, ζηηο πεξηνρέο 
ηεο Ηλδίαο πνπ ήηαλ ππφ πνξηνγαιηθφ έιεγρν, νη 
Ηεζνπΐηεο θαη Φξαγθηζθαλνί ηεξαπφζηνινη 
θξφληηζαλ λα δηψμνπλ ηνπο ηεξείο θαη λα  
εμαθαλίζνπλ φια ηα είδσια ησλ ηλδνπηζηηθψλ θαη 
βξαρκάλσλ ζεψλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο 
βσκνχο θαη ηνπο λανχο ηνπο. Πεξίπνπ ηξηαθφζηνη 

λανί, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αξραίνη θαη ηδηαηηέξνπ θάιινπο θαηεδαθίζηεθαλ. 
Με ηα πιηθά θαηεδάθηζήο ηνπο έρηηδαλ λέεο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο θαη 
παξεθθιήζηα. ια ηα κε ρξηζηηαληθά ζξεζθεπηηθά βηβιία θάεθαλ θαη 
απαγνξεχηεθε ε θαηνρή ηνπο. Οη δεκφζηεο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο αθφκα θαη ηα 
ηλδνπηζηηθά έζηκα ηνπ γάκνπ απαγνξεχηεθαλ θαη ηα νξθαλά παηδηά ησλ Ηλδψλ 
δίδνληαλ ζε κνλαζηεξηαθά ζρνιεία γηα λα αλαηξαθνχλ ρξηζηηαληθά. 
          Απφ ηελ ίδξπζή ηεο σο ην 1774, έηνο πνπ θαηαξγήζεθαλ ηα autos-de-fé 
ζηελ Πνξηνγαιία, πεξίπνπ 16.200 άηνκα πξνζήρζεζαλ ζε δίθε, απφ ηα νπνία  

                                                 
100

 Ζ Γθφα ήηακ βκςζηή ςξ δ Ληζζαβόλα ηεο  Άπσ Αλαηνιήο. 



 194 

θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην θαη εθηειέζηεθαλ ηα 58, ελψ ηα νκνηψκαηα 64 
δηαθπγφλησλ ή ηα νζηά λεθξψλ θαηαδίθσλ θάεθαλ ζηελ ππξά. Πεξίπνπ 4.000 
(1000 πεξίπνπ ήηαλ γπλαίθεο) θαηαδηθάζηεθαλ ζε δηάθνξεο πνηλέο. πλνιηθά 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εβδνκήληα έλα autos-de-fé. Ζ Ηεξά Δμέηαζε ηεο Γθφα, 
ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ ηηκσξία ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη Δβξαίσλ πξνζήιπησλ 
πνπ αλ θαη βαθηηζκέλνη δελ είραλ εγθαηαιείςεη ηα ζξεζθεπηηθά έζηκα ηεο 
πξνεγνχκελεο ζξεζθείαο ηνπο. ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάρζεθαλ θαη νη 
Ηκδμοζζηέξ θαη Βναπιάκμζ πξνζήιπηνη. Δπίζεο δηψρζεθαλ θαη κε ρξηζηηαλνί, 
πνπ πξνζπάζεζαλ λα εκπνδίζνπλ ην έξγν ησλ Πνξηνγάισλ ηεξαπνζηφισλ θαη 

κνλαρψλ, δειαδή ηνλ πξνζειπηηζκφ ζηνλ 
θαζνιηθηζκφ ησλ ηζαγελψλ. 
 
 
 Εικόνα ενός από τα 71 autos-de-fé που 
πραγματοποιήθηκαν στην Γκόα 
 

          Οη δηαηάμεηο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο 
ζηελ Γθφα γέκηδαλ 230 ζειίδεο θαη 
πεξηιάκβαλαλ πιήζνο απαγνξεχζεσλ, 
φπσο:  

- Απαγφξεπζε φισλ ησλ ηνπηθψλ 
γακήιησλ ηειεηψλ θαη εζίκσλ 

- Σα ηξαγνχδηα ηνπ γάκνπ θαη ηα 
κνπζηθά φξγαλα απαγνξεχηεθαλ 

- Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη ηνλ αληίζηνηρν 
ρξηζηηαληθφ. 

- Δπίζεο θαηαξγήζεθαλ νη ηλδνπηζηηθέο εκέξεο λεζηείαο θαη επηβιήζεθαλ νη 
αληίζηνηρεο ρξηζηηαληθέο. 

- Απαγνξεχηεθε ην αξραηφηαην έζηκν ηεο θαχζεο ησλ λεθξψλ 

- ινη νη Ηλδνί απφ 15 εηψλ θαη πάλσ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα παξίζηαληαη 
ζηα θεξχγκαηα ησλ κνλαρψλ θαη ηεξέσλ. 

- Οη πξνζήιπηνη (Νενρξηζηηαλνί) απαιιάζζνληαλ απφ ηνλ θφξν γηα 15 
ρξφληα. 

- Απαγνξεχηεθε ε ρξήζε ηλδηθψλ νλνκάησλ θαη επηζέησλ 

- Σέινο, απφ ην 1684 απαγνξεχηεθε ε ρξήζε ηεο ηλδηθήο δηαιέθηνπ ηεο 
Γθφα θαη επηβιήζεθε ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηεο πνξηνγαιηθήο γιψζζαο. 
Πνιιά άιια «απαγνξεχεηαη», πεξηιάκβαλαλ νη δηαηάμεηο ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ε παξαβίαζε ησλ νπνίσλ είρε σο ζπλέπεηα απζηεξέο ηηκσξίεο. 

         Οη αλαθξίζεηο γίλνληαλ ζην κέγαξν ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο κε θιεηζηέο πφξηεο 
θαη παξάζπξα θαη φκσο νη θξαπγέο αγσλίαο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ (αλδξψλ, 
γπλαηθψλ αθφκα θαη παηδηψλ) πνπ βαζαλίδνληαλ θηελσδψο, αθνχγνληαλ ηηο 
λχρηεο απφ ηνλ δξφκν. Οη αλαθξίζεηο θαη νη βαζαληζκνί γίλνληαλ κπξνζηά ζε 
ζπγγελείο, πξνθαλέζηαηα γηα ιφγνπο ςπρνινγηθήο πίεζεο φισλ. Σα 
βαζαληζηήξηα πεξηιάκβαλαλ καζηίγσζε, θφςηκν βιεθάξσλ, απνθνπή άθξσλ θαη 
πνιιά άιια θηελψδε θαη απάλζξσπα. Οη βαζαληζηέο θξφληηδαλ λα κελ ράλεη ηηο 
αηζζήζεηο ηνπ ν θαηεγνξνχκελνο γηα πξνθαλείο ιφγνπο. 
          Ζ Ηεξά Δμέηαζε ηεο Γθφα θαηαξγήζεθε νξηζηηθά ην 1812. 
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03.04.05. Οζ εηηεθέζεζξ ηαζ ηα autos-da-fé 

 
          Γηα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο ν ζθνπφο ηεο δίθεο θαη ηεο θαηαδίθεο, δελ ήηαλ 
απιψο ε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ αηξεηηθνχ θαηάδηθνπ. Ήηαλ θπξίσο ε δηαζθάιηζε 
ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, αιιά θαη ε  πξνεηδνπνίεζε θαη ηξνκνθξάηεζε 
φπνησλ ηπρφλ ζθέθηνληαλ λα απνζηαηήζνπλ απφ ηελ αγθαιηά ηεο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο. Δηδηθφηεξα ζηελ λέα ήπεηξν ηελ Ακεξηθή, νη δίθεο θαη ηα autos-da-fé 
ήηαλ ρξήζηκα γηα λα παξαδεηγκαηηζηνχλ νη κφιηο πξνζειπηηζζέληεο Ηλδηάλνη θαη 
λα παληθνβιεζνχλ νη αηξεηηθνί, νη Δβξαίνη θαη νη Γηακαξηπξφκελνη Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ νη θαηαδίθεο θαη νη πνηλέο αλαθνηλψλνληαλ θαη δηαβάδνληαλ δεκνζίσο. 
Αθφκα δελ αξθνχζε ε παξαδνρή ηεο ελνρήο εθ κέξνπο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, 
νχηε ε δήισζε φηη είρε κεηαληψζεη. Καη απηή έπξεπε λα αλαθνηλσζεί δεκνζίσο 
απφ ηνλ ίδην ηνλ αηξεηηθφ, ψζηε λα γίλεη κάζεκα γηα φινπο ηνπο πηζηνχο πνπ 
είραλ θιεζεί λα παξαθνινπζήζνπλ απηή ηελ νκνινγία θαη λα δηαδειψζνπλ έηζη 
ηελ πξνζήισζή ηνπο ζηελ αιεζηλή πίζηε. 
          Απηφο ήηαλ ν θχξηνο ζθνπφο ηεο δεκφζηαο ηειεηήο κεηάλνηαο πνπ 
εθαξκνδφηαλ θπξίσο ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηηο θηήζεηο ηνπο ζηα 

ρξφληα ηνπ 15νπ θαη 16νπ αηψλα. Απηή ε ηειεηή 
έπαηξλε πάλδεκν θαη παλεγπξηθφ ραξαθηήξα 
δεκφζηνπ ζεάκαηνο θαη είλαη γλσζηή ζε φιν 
ηνλ θφζκν κε ηελ πνξηνγαιηθή θξάζε auto-
da-fé (ζηα ηζπαληθά auto de fe), πνπ 
ζεκαίλεη πξάμε πίζηεσο. Γεληθψο απηνχ ηνπ 
είδνπο νη εθδειψζεηο ήηαλ πνιχ δεκνθηιείο 
θαη ε ζπξξνή ησλ ζεαηψλ ζπλαγσληδφηαλ ηελ 
θνζκνζπξξνή ησλ – επίζεο δεκνθηιψλ - 
ηαπξνκαρηψλ.  
 
 Ο Άγιος Δομίνικος επιβλέπει την 
διεξαγωγή ενός από τα πρώτα auto-da-fé 
(πίνακας του Pedro Berruguete) 

 
          Παξά ηελ δηαδεδνκέλε άπνςε φηη 
απηέο νη ηειεηέο γίλνληαλ γηα λα εθηειεζηνχλ 
νη ήδε θαηαδηθαζκέλνη ζε ζάλαην, ε 
πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Καηά ηελ 
πνιχσξε δηαδηθαζία ελφο auto-da-fé δελ 
γίλνληαλ εθηειέζεηο. Μφλν θαηά ην ηέινο ηεο 
ηειεηήο, νη θαηαδηθαζκέλνη ζε ζάλαην 
παξαδίδνληαλ απφ ηνπο ηεξνεμεηαζηέο ζηηο 

θνζκηθέο αξρέο γηα λα ηηκσξεζνχλ, κε ηελ ππνθξηηηθή επρή λα κελ ρπζεί αίκα. 
Ακέζσο κεηά, αθνινπζνχζε ε εθηέιεζε, ζπλήζσο  θάςηκν ζηελ ππξά. Ο ηφπνο 
ησλ εθηειέζεσλ δελ ήηαλ ζηελ πιαηεία φπνπ γηλφηαλ φιν απηφ ην παλεγχξη, αιιά 
ζε άιιν ζεκείν ηεο πφιεο θαη θαηά θαλφλα έμσ απφ απηήλ. 
         Ζ ηειεηή απηή δελ ήηαλ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο Ηζπαληθήο ή ηεο 
Πνξηνγαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ πηζηεχεηαη.  Καη ε Μεζαησληθή 
Ηεξά Δμέηαζε πξαγκαηνπνηνχζε ηέηνηνπ είδνπο ηειεηέο, ηδίσο ηελ επνρή ηεο 
Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο, φηαλ δεθάδεο, αθφκα θαη εθαηνληάδεο Καζαξνί, 
φδεπαλ ηειεηνπξγηθά πξνο ηελ ππξά, ππφ ηεο επινγίεο ησλ θαξδηλαιίσλ θαη ησλ 
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θνζκηθψλ αξρψλ. ηελ Σνπινχδε θαη ζηηο γχξσ πφιεηο αλαθέξνληαη αξθεηέο 
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ε Ηεξά Δμέηαζε ηηο νλφκαδε Sermo Publicus ή Sermo 
Generalis de Fide101.  Ο γλσζηφο καο ηεξνεμεηαζηήο θαη ζπγγξαθέαο Μπεξλάξ 
Γθπ αλαθέξεη ζηα θείκελά ηνπ θάπνηεο παξφκνηεο ηειεηέο. Δπίζεο ην 1242, έρεη 
θαηαγξαθεί ζην Παξίζη, κηα ηειεηή – πξφδξνκνο ησλ ηζπαληθψλ autos de fe –πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζία ηνπ βαζηιηά (αγίνπ) Λνπδνβίθνπ Θ‟.  
          Παξφκνηεο εληππσζηαθέο θαη ιακπξέο ηέηνηεο εθδειψζεηο γίλνληαλ γηα λα 
ηηκεζνχλ νη κνλάξρεο, νη νπνίνη ζπλήζσο ήηαλ παξφληεο νηθνγελεηαθψο ζ‟ απηέο 
ηηο καθάβξηεο ηειεηέο. Σν πξψην auto de fe ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε εβίιιε ην 1481, φπνπ έμε 
αηξεηηθνί θάεθαλ δσληαλνί. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 
1560 έλα αθφκα auto de fe πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
Σνιέδν γηα λα ηηκεζεί ε επίζθεςε ζηελ πφιε απηή 
ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ Β‟ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Πξνο 
ηηκή ηνπ ίδηνπ βαζηιηά νξγαλψζεθαλ παξφκνηεο 
ηειεηέο ζηελ Βαξθειψλε ην 1564 θαη ζηελ 
Ληζζαβφλα ην 1582. 
 
  Σο Μεγάλο auto de fe του 1680, έγινε για να 
τιμηθούν οι γάμοι του βασιλιά Κάρλος Β’ και 
της συζύγου Μαρίας-Λουΐζας (δεξιά) 

 
          Σν κεγαιχηεξν φκσο auto de fe έγηλε ηνλ 
Ηνχλην ηνπ 1680 ζηελ Πηάηζα Μαγηφξ ηεο Μαδξίηεο 
γηα λα ηηκεζνχλ νη γάκνη ηνπ ηειεπηαίνπ Αςβνχξγνπ βαζηιηά ηεο Ηζπαλίαο 
Κανυθμο Β’ (Carlos II) θαη ηεο Μαξίαο-Λνπΐδαο ηεο Οξιεάλεο. Σν πάλδεκν απηφ 
παλεγχξη102, ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ πάλσ απφ 50.000 ιανχ, άξρηζε ζηηο 6 
ην πξσί θαη δηάξθεζε δεθαηέζζεξηο ψξεο. ην ηέινο ηεο ηειεηήο απηήο 51 
άλζξσπνη θάεθαλ (δσληαλνί ή ηα νκνηψκαηά ηνπο) θαη άιινη 188 θαηαδηθάζηεθαλ 
ζε δηάθνξεο πνηλέο. Ο βαζηιηάο απηνπξνζψπσο άλαςε ηελ δάδα πνπ έβαιε 

θσηηά ζηελ εμέδξα φπνπ ήηαλ 
δεκέλνη ζε παζζάινπο νη 
κειινζάλαηνη.  
 
  Αναπαράσταση ενός auto-da-fé 

 
          Απηφ ήηαλ θαη ην ηειεπηαίν 
κεγάιν ηζπαληθφ auto de fe, θαζψο 
ν πξψηνο Βνπξβφλνο βαζηιηάο ν 
Φίθζππμξ Δ’ (Felipe V), αξλήζεθε 
ην 1701, λα ηηκήζεη κε ηελ 
παξνπζία ηνπ έλα αθφκα πνπ είρε 

νξγαλσζεί κε ηελ επθαηξία ηεο αλαξξήζεψο ηνπ ζηνλ ζξφλν ηεο Ηζπαλίαο. Απφ 
ηφηε νξγαλψζεθαλ κφλν κηθξά θαη ηνπηθήο ζεκαζία autos ζηελ ρψξα.  
          Τπήξραλ δηάθνξνη ηχπνη auto-da-fé: Σν Μηθξφ (autillio) πνπ γηλφηαλ κέζα 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κεγάξνπ ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, ην Μεκνλσκέλν πνπ 
αθνξνχζε έλα κφλν θαηάδηθν θαη γηλφηαλ ή κπξνζηά ζε κηα εθθιεζία ή ζε κηα 

                                                 
101

 Sermo Publicus = Γδιυζζμξ Λυβμξ ηαζ Sermo Generalis de Fide = Καεμθζηυξ Λυβμξ Πίζηδξ 
102

  Ο Ηζπακυξ γςβνάθμξ Francisco Rizi απεζηυκζζε αοηυ ημ ιεβάθμ βεβμκυξ ιε ημκ πίκαηα πμο οπάνπεζ 

ζημ ηέθμξ ηδξ Δηζαγσγήο αοημφ ημο αζαθίμο. 
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πιαηεία, ην Αλεπίζεκν ην νπνίν γηλφηαλ ρσξίο παξάηεο θαη επηζεκφηεηεο θαη 
ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ θνζκηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ θαη ην Μεγάιν ή 
Γεληθφ auto-da-fé πνπ έπαηξλε ηελ κνξθή δεκφζηνπ ζεάκαηνο κε πνιινχο 
θαηαδηθαζκέλνπο θαη κε ηελ παξνπζία επηζήκσλ, θιήξνπ θαη πιήζνπο ιανχ. Σν 
ηειεπηαίν δηαξθνχζε ζπρλά πάλσ απφ δέθα ψξεο.  
          To auto-da-fé ήηαλ κηα θαιά ζρεδηαζκέλε θαη ζθελνζεηεκέλε ζεαηξηθή 
παξάζηαζε, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. Οη πξνεηνηκαζίεο άξρηδαλ ηνπιάρηζηνλ 
έλα κήλα πξηλ ηελ εθδήισζε θαη ην ζπκβάλ απνθαζηδφηαλ φηαλ νη ηεξνεμεηαζηέο 
ζεσξνχζαλ φηη ππήξραλ αξθεηνί θαηεγνξνχκελνη γηα έλα ζεακαηηθφ θαη 
ρνξηαζηηθφ γεγνλφο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο πνπ ζα ιάκβαλε ρψξα. Σν 
1561 ν Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο Φεξλάλην ληε Βαιληέο (ηνλ ζπλαληήζακε ζε 
πξνεγνχκελεο ζειίδεο) εμέδσζε ηηο Οδεγίεο γηα ηε νξγάλσζε ησλ autos-da-fé 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ έγξαςε:  
 

      ηακ μζ δίηεξ ηεθεζχζμοκ ηαζ μζ εηοιδβμνίεξ έπμοκ απμθαζζζηεί, μζ 

ζενμελεηαζηέξ πνέπεζ κα μνίζμοκ ηδκ διένα ηαηά πμο εα πναβιαημπμζδεεί 

ημ auto de fé. Ζ διενμιδκία εα νοειζζηεί ζε ζοιθςκία ιε ηζξ ημπζηέξ 

ανπέξ ηαζ πνέπεζ κα πνμζηθδεμφκ βζα κα παναζημφκ μ πνυεδνμξ ηαζ μζ 

δζηαζηέξ ημο δζηαζηδνίμο ηαεχξ ηαζ μζ επίζδιμζ ηδξ πυθδξ. Οζ 

ζενμελεηαζηέξ πνέπεζ κα θνμκηίζμοκ κα ιδκ ανπίζμοκ πμθφ ανβά, μφηςξ 

χζηε μζ εηηεθέζεζξ αοηχκ πμο εα παναδμεμφκ ζηζξ ημζιζηέξ ανπέξ, κα 

βίκμοκ ιε ημ θςξ ηδξ διέναξ ηαζ πςνίξ επεζζυδζα.  

           
          πλήζσο νη κέξεο πνπ επηιέγνληαλ γηα λα γίλνπλ ηα autos-da-fé ήηαλ νη  

Κπξηαθέο ή  θάπνηεο κεγάιεο ρξηζηηαληθέο 
γηνξηέο, ψζηε λα κπνξέζεη λα παξαζηεί 
φινο ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο θαη ησλ 
γχξσ πεξηνρψλ. ηέιλνληαλ πξνζθιήζεηο 
ζε φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο 
αξρέο θαη ζε φια ηα ηδξχκαηα θαη 
νξγαληζκνχο. Μάιηζηα ην 1598 ην Ηεξφ 
Γξαθείν εμέδσζε αλαθνίλσζε ζηελ νπνία 
απεηινχζε κε αθνξηζκφ ηνπο επίζεκνπο 
πνπ ζα ήηαλ απφληεο, παξά ηελ 
πξφζθιεζε πνπ είραλ ιάβεη. 
 

 Παρέλαση καταδίκων, κάτω από την 
εξέδρα των επισήμων σε ένα μεγάλο 
auto-da-fé στην Λισσαβόνα.   
 

          Ζ νξγάλσζε ελφο άνπην-ληα-θε ήηαλ 
πνιχπινθε θαη πνιπδάπαλε επηρείξεζε. 

Απαηηνχζε ηελ ζπλεξγαζία ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ, ηεο αζηπλνκίαο (ε νπνία 
ηεξνχζε ηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο, αιιά θαη επέβιεπε ηελ εθηέιεζε 
ησλ πνηλψλ κεηά απφ απηήλ) θαη πνιιψλ άιισλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ. ηελ 
θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο έπξεπε λα ζηεζεί κηα πιαηθφξκα κε πάγθνπο πνπ 
ζα θάζνληαλ νη θαηαδηθαζκέλνη θαη ζα ήηαλ νξαηνί απφ φια ζρεδφλ ηα ζεκεία ηεο 
πιαηείαο. Δπίζεο κηα άιιε εμέδξα πξννξηδφηαλ γηα ηνπο επίζεκνπο, ηνπο 
ηεξνεμεηαζηέο θαη ηηο αξρέο θαη αθφκα ππήξραλ δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο νη νπνίεο 
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είραλ θξαηεζεί απφ πξηλ. Σελ εμέδξα ησλ επηζήκσλ ζθέπαδε κηα κεγάιε ηέληα 
γηα λα ηνπο πξνζηαηεχεη απφ ηνλ θαπηφ ήιην ή ηελ βξνρή, 
          Έπξεπε αθφκα λα εηνηκαζηνχλ νη εηδηθέο ακθηέζεηο (sanbenitos) πνπ ζα 
θνξνχζαλ νη θαηαδηθαζκέλνη θαη ηα νκνηψκαηα εθείλσλ πνπ θαηαδηθάζηεθαλ 
εξήκελ ή ήηαλ λεθξνί. Δπί πιένλ έπξεπε λα είλαη έηνηκα ηα ιάβαξα θαη ηα 
δηάθνξα ηειεηνπξγηθά ζθεχε, θαγεηφ γηα ηνπο επίζεκνπο – γηα ηελ πεξίπησζε 
πνπ φιε απηή ε δηαδηθαζία ζα ηξαβνχζε σο κεηά ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο. Έπξεπε 
ηέινο, λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ φιε πνκπή, ε νπνία ζα ήηαλ ζεακαηηθή θαη 
εληππσζηαθή, λα εθπαηδεπηνχλ ηα ζηξαηησηηθά αγήκαηα πνπ ζα ζπλφδεπαλ φιε 
ηελ παξέιαζε.  
          Σν ζχλνιν ηνπ θφζηνπο φιεο απηήο ηεο παλεγπξηθήο ηειεηήο δελ ήηαλ 
επθαηαθξφλεην. Δθηφο φισλ απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, έπξεπε λα 
κεηξεζεί θαη ην θφζηνο ακνηβήο ηνπ βνεζεηηθνχ θαη θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ, ησλ 
ραιηψλ, ησλ θαζηζκάησλ, ησλ πάγθσλ, ησλ θεξηψλ, αθφκα θαη ησλ εηδηθψλ 
ζέζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηελ 
ηειεηή ζα ηηκνχζαλ κέιε ηεο 
βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ή ν ίδηνο ν 
βαζηιηάο.   
 
  Οι κατάδικοι βαδίζουν  προς 
την πλατεία  

 
         ιεο απηέο νη δαπάλεο ήηαλ 
ηφζν κεγάιεο πνπ ζπρλά ην ηακείν 
ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο δελ ηηο άληερε 
θαη ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή 
ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ ή πινπζίσλ εκπφξσλ – έλα είδνο ρνξεγίαο, αο πνχκε. 
Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ηα autos-da-fé ιηγφζηεπαλ φζν πεξλνχζαλ νη δεθαεηίεο θαη ηα 
έζνδα ησλ Ηεξψλ Γξαθείσλ κεηψλνληαλ εμ αηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 
έπιεμε ηελ Ηζπαλία ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ εβίιιε απφ 
ην 1550 σο ν 1600 πξαγκαηνπνηήζεθαλ είθνζη ηξία άνπην-ληα-θε, ελψ φιν ηνλ 

17ν αηψλα ειάρηζηα. 
 
  Τπό τα βλέμματα του βασιλιά, 
των αυλικών και των 
επισκόπων, οι αιρετικοί 

καίγονται στην πυρά, δεμένοι 
στον πάσσαλο 

 
          Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ ηαθηή 
εκεξνκελία, ην Ηεξφ Γξαθείν 
εμέδηδε κηα δεκφζηα πξνθήξπμε κε 
ηελ νπνία θαινχζε ηνλ ιαφ λα 
παξαζηεί ζην auto-da-fé. Γηα λα 

απνθεπρζεί ηπρφλ αληαγσληζκφο, δελ επηηξεπφηαλ θακηά άιιε ζξεζθεπηηθή 
ηειεηή εθείλε ηελ κέξα. Σελ παξακνλή ην απφγεπκα γηλφηαλ ε παξέιαζε ηνπ 
ιαβάξνπ ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, ην νπνίν θξαηνχζε ηηκεηηθά θάπνην πςειφβαζκν 
θπβεξλεηηθφ ζηέιερνο ή επγελήο. Σν ιάβαξν ζηελφηαλ ζην ςειφηεξν ζεκείν ηεο 
πιαηείαο πνπ ηελ επνκέλε ζα γηλφηαλ ην πξνγξακκαηηζκέλν γεγνλφο. Σελ λχρηα 
ην ιάβαξν επέβιεπαλ κνλαρνί θαη ην πξνζηάηεπε ζηξαηησηηθφ άγεκα. 
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        Σν επφκελν πξσί, ην πιήζνο ζπλσζηηδφηαλ γηα λα παξαθνινπζήζεη κηα 
άιιε πνκπή, απηή πνπ ζπλφδεπε ηνπο θξαηνχκελνπο απφ ηελ θπιαθή ζηνλ ρψξν 
πνπ ζα γηλφηαλ ε ηειεηή. Πξηλ αθφκα μεθηλήζνπλ, γηλφηαλ αθφκα κηα πξνζπάζεηα 
λα πείζνπλ εθείλνπο πνπ είραλ θαηαδηθαζηεί λα παξαδνζνχλ ζηηο θνζκηθέο αξρέο 
«γηα αλάπαπζε» δειαδή γηα ζαλαηηθή εθηέιεζε, λα εμνκνινγεζνχλ, λα 
κεηαλνήζνπλ θαη λα ζψζνπλ έηζη ηηο ςπρέο ηνπο. Καηά ηα ραξάκαηα μεθηλνχζε ε 
πνκπή, κε ηνπο θξαηνχκελνπο πιαηζησκέλνπο απφ ηεξείο, κνλαρνχο θαη 
ζηξαηηψηεο.  Μπξνζηά πήγαηλε ν Λεπθφο ηαπξφο γλσζηφο σο Θάκλνο, γηαηί ηνλ 
απνηεινχζαλ κεξηθά θνκκάηηα μχινπ, πνπ ζα ρξεζίκεπαλ ζην άλακκα ηεο 
ππξάο. Αθνινπζνχζε ν θιήξνο, ηεξείο θαη κνλαρνί θαη απηνί πνπ θξαηνχζαλ ηα 
νκνηψκαηα ησλ θαηαδηθαζζέλησλ εξήκελ ή ηα θνπηηά κε ην νζηά ησλ 
θαηαδηθαζζέλησλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο.  
          Μεηά έξρνληαλ νη θαηάδηθνη πνπ θνξνχζαλ ην εηδηθφ έλδπκα, κε ρξψκα 
αλάινγν κε ην ακάξηεκα θαη ηελ θαηαδίθε. Απηνί πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ ππξά 
θξαηνχζαλ αλακκέλεο ιακπάδεο θαη θνξνχζαλ θφθθηλα θσληθά θαπέια θαη 
καχξν sambenito, πάλσ ζην νπνίν ήηαλ δσγξαθηζκέλεο θιφγεο, δαίκνλεο, 
δξάθνη θαη θίδηα πνπ ππνδήισλαλ  ηελ Κφιαζε πνπ ηνπο πεξίκελε. Οη 
«ζπκθηιησκέλνη» δειαδή απηνί πνπ δήισζαλ κεηάλνηα θνξνχζαλ θίηξηλν 
sambenito θαη νη θιφγεο ήηαλ δσγξαθηζκέλεο αλάπνδα, ζεκάδη φηη γιίησζαλ ηελ 
ππξά. Απηφ ην έλδπκα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ην θνξάλε ζπλερψο γηα φζν 
ρξνληθφ δηάζηεκα απνθάζηδε ην δηθαζηήξην θαη ην έβγαδαλ κφλν ζην ζπίηη ηνπο. 
Οη απαηεψλεο, βιάζθεκνη, δίγακνη, πξνζήιπηνη θαη άιινη ακαξησινί, είραλ 
πεξαζκέλν ζην ιαηκφ έλα ζθνηλί, ζπλεζηξακκέλν ηφζεο θνξέο φζεο ήηαλ νη 
εθαηνληάδεο ρηππήκαηα απφ καζηίγην πνπ ηνπο πεξίκελαλ. Σα sambenitos ησλ 
θαηαδηθαζκέλσλ ζηελ ππξά ηα θξεκνχζαλ ζε έλα παξεθθιήζη γηα λα ζπκίδνπλ 
πάληα ζηνπο πηζηνχο, ηη ηχρε πεξηκέλεη ηνπο αηξεηηθνχο. 
          Σελ πνκπή έθιεηλαλ δεθάδεο αμησκαηνχρσλ, ζηξαηησηηθψλ θαη δηνηθεηψλ 

ησλ ζηξαηησηηθψλ αγεκάησλ θαη 
θπζηθά, νη δήκηνη.  
 
  Ομαδική πυρά στην Ισπανία 
 

          ιε ε δηαδηθαζία ηεο 
παξέιαζεο, ησλ ςαικσδηψλ θαη 
χκλσλ θαη ε αλάγλσζε ησλ 
θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ήηαλ 
ηειεηνπξγηθή θαη δηαξθνχζε 
αξθεηέο ψξεο. Αλ πξηλ ηελ 

αλάγλσζε ησλ απνθάζεσλ θάπνηνο δήισλε κεηάλνηα θαη δηάζεζε επηζηξνθήο 
ζηνπο θφιπνπο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, ε φιε δηαδηθαζία ζηακαηνχζε. 
Αλάβνληαλ θεξηά, αλαπέκπνληαλ δνμαζηηθνί χκλνη θαη ηα καχξα παληά πνπ 
πιαηζίσλαλ ηνπο εζηαπξσκέλνπο απνζχξνληαλ.  
          Κάηη παξφκνην ζπλέβε ζηελ Μαδξίηε ζην κεγάιν auto de fe ηνπ 1680, φηαλ 
έλαο άληξαο θαη κηα γπλαίθα θαηαδηθαζκέλνη ζε ζάλαην, ιηπνςχρεζαλ θαη πξηλ 
αθφκα θηάζνπλ ζηελ πιαηεία δήισζαλ κεηαλνησκέλνη θαη έηνηκνη λα δερζνχλ ηηο 
αιήζεηεο ηεο Δθθιεζίαο. Ακέζσο απνκνλψζεθαλ, νη γξακκαηείο θαηέγξαςαλ ηηο 
κεηάλνηεο θαη ηελ αίηεζε ζπγλψκεο, ε θαηαδίθε ζε ζάλαην αθπξψζεθε θαη ν ιαφο 
πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πιαηεία, επηδνθίκαζε κε δσεξέο θξαπγέο ηελ πξάμε ηνπο.  
          Πάλησο νη ηεξνεμεηαζηέο ήηαλ πνιχ επηθπιαθηηθνί ζηηο δειψζεηο κεηάλνηαο 
ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, γηαηί πίζηεπαλ φηη απηέο δελ νθείινληαλ ζε αλαγλψξηζε 
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ηνπ ιάζνπο ησλ κεηαλννχλησλ λα πξνζβάινπλ ηνλ Όςηζην, αιιά ζην θφβν ηεο 
θσηηάο πνπ ήδε άξρηζε λα αλάβεη κπξνζηά ηνπο. Δπίζεο νη ηεξνεμεηαζηέο 
έπαηξλαλ κέηξα γηα ηνπο αηξεηηθνχο πνπ φδεπαλ πξνο ηνλ ζάλαην θαη δελ είραλ 
πηα ηίπνηα λα θνβεζνχλ. Φξφληηδαλ λα ηνπο θηκψλνπλ γηα λα κελ αξρίζνπλ λα 
δειψλνπλ θσλαρηά ηηο αηξεηηθέο ηνπο απφςεηο θαη ζθαλδαιίδνπλ ηα πιήζε ή 
αθφκα θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο επηξξεπείο ζηελ αίξεζε. 
          Σν θηλάιε ηνπ auto-da-fé ήηαλ αληάμην απηήο ηεο κεγάιεο ζεαηξηθήο 
παξάζηαζεο. Οη θαηαδηθαζκέλνη ζε «αλάπαπζε» παξαδίλνληαλ ζηηο θνζκηθέο 
αξρέο γηα ηα πεξαηηέξσ. Ζ Ηεξά Δμέηαζε ηζρπξηδφηαλ φηη απηή ε ίδηα νπδέπνηε 
ζαλάησλε, άιι' απιψο παξέδηδε ηνλ θαηαδηθαζζέληα ζηηο αξρέο- ελ ηνχηνηο 
γλψξηδε θαιά φηη ν πνηληθφο λφκνο φξηδε σο ππνρξεσηηθή ηελ πνηλή ηεο θαχζεο 
ζηελ ππξά γηα αίξεζε. Αλ αθφκα θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θάπνηνο θαηάδηθνο 
δήισλε κεηάλνηα, νη δήκηνη ηνπ θέξνληαλ κε επζπιαρλία ζηξαγγαιίδνληάο ηνλ, 
ψζηε λα κελ ππνθέξεη ζηε θσηηά! Μάιηζηα ηνπ επέηξεπαλ θαη λα θνηλσλήζεη, 

ελψ ζηνπο ακεηαλφεηνπο ζηεξνχζαλ θαη απηφ 
ην χζηαην αίηεκα θαη νη ηεξνεμεηαζηέο ηνπο 
εγθαηέιεηπαλ ζηελ αηψληα θφιαζε. 
 
  Μετά την εκτέλεση 
 

          Οη θαηαδηθαζκέλνη ζε ζάλαην νδεγνχληαη 
ζην ρψξν ησλ εθηειέζεσλ, πνπ φπσο είπακε 
βξηζθφηαλ έμσ απφ ηελ πφιε. Σα ζχκαηα 
ζπλνδεπφκελα απφ έλα άγεκα ηεο αζηπλνκίαο, 
νδεγνχληαλ εθεί, ελψ κεγάιν πιήζνο 
αθνινπζνχζε, αξξσζηεκέλα πεξίεξγν θαη 
ζησπειφ, ηελ πέλζηκε απηή πνκπή. Οη 
θαηάδηθνη πξνζδέλνληαλ ζε έλα πάζζαιν, νη 
ηεξνεμεηαζηέο θάζνληαλ ζε κία εμέδξα 
απέλαληη, γηλφηαλ κία ηειεπηαία έθθιεζε λα 
νκνινγήζνπλ θαη λα κεηαλνήζνπλ, θαηφπηλ νη 
δήκηνη άλαβαλ ην ππξ θαη ε αγσλία 

θνξπθσλφηαλ. ηελ θσηηά ξίρλνληαλ καδί θαη ηα θηβψηηα κε ηα νζηά ησλ λεθξψλ 
θαη ηα νκνηψκαηα απηψλ, πνπ είραλ θαηαδηθαζηεί εξήκελ. Οη θσηηέο 
ζπληεξνχληαλ κέρξηο φηνπ δελ απέκελε ηίπνηε απφ ηνπο λεθξνχο παξά κφλνλ 
ζηάρηε, πνπ  ζθνξπηδφηαλ ζηνπο ηέζζεξηο αλέκνπο. Οη ηεξείο θαη νη ζεαηέο 
επαλέξρνληαλ ζηηο εθθιεζίεο θαη ηα ζπίηηα ηνπο,  ζίγνπξνη φηη είρε γίλεη κία 
εμηιεσηηθή πξνζθνξά πξνο ηνλ Θεφ, ν νπνίνο είρε πξνζβιεζεί απφ ηελ αίξεζε.  
Οη αλζξσπνζπζίεο άιισλ επνρψλ είραλ επαλαθεξζεί.  
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03.05. Ζ Ρςιασηή  Ηενά Δλέηαζδ ζηδκ Ηηαθία 
 
          Σν ζξεζθεπηηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα ηνπ Λνχζεξνπ πνπ μεθίλεζε ην 
1517, ζήκαλε ζπλαγεξκφ ζην Βαηηθαλφ. ην πξφζσπν ηνπ επαλαζηάηε ηεο 
Δθιεζίαο νη θαζνιηθνί θαξδηλάιηνη δηείδαλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ φιεο ηηο 
κέρξη ηψξα αηξέζεηο. Οη κεηαξξπζκηζηηθέο ηνπ ζέζεηο βξήθαλ πνιχ γξήγνξα 
απήρεζε, ηδηαίηεξα ζηελ βφξεηα Δπξψπε φπνπ πνιινί ηνπηθνί εγεκφλεο θαη 
πξίγθηπεο πξνζηάηεπαλ ή αθφκα πξνζρψξεζαλ ζηνπο νπαδνχο ηνπ Λνχζεξνπ. 
Πάπαο ηεο Ρψκεο απφ ην 1534 σο ην 1549 ήηαλ ν Παχινο Γ’ (Paolo III)103, ν 
νπνίνο ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ επείγνπζα αλάγθε 
κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία, γηα 
λα αληηκεησπηζηεί ε αίξεζε ηνπ Λνπζεξαληζκνχ 
μεθηλψληαο ηελ ιεγφκελε Ακηζιεηαννφειζζδ. 
  
   Ο Ιταλός Καπουτσίνος μοναχός Μπερναντίνο 
Οκίνο, που προσχώρησε στις θέσεις του Λουθήρου 

 
          Πνιιά ζηειέρε ηεο Δθθιεζίαο είραλ απφςεηο, 
ηδέεο θαη νξάκαηα πνπ δελ απείραλ απφ ηηο απφςεηο 
ηνπ Λνχζεξνπ. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν δεκνθηιήο 
Ηηαιφο ηεξνθήξπθαο θαη εγέηεο ησλ Καπνπηζίλσλ 
κνλαρψλ Μπενκανκηίκμ Οηίκμ (Bernardino Ochino). 
Ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηεξσκέλνπο ηεο Ηηαιίαο πνπ 
πξνζρψξεζαλ ζηηο πξνηεζηαληηθέο ζέζεηο θαη 
αξγφηεξα δηέθπγε ζηελ Γεξκαλία ηελ Αγγιία θαη άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο γηα λα απνθχγεη ηελ δίσμε 
απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε. 
 
 Ο πάπας Παύλος Γ’, έργο του Σισιανού 

 
          Έγηλαλ πξνζπάζεηεο ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ 
ησλ δπν κεξψλ αιιά κηα ζπλάληεζε κεηαμχ 
Καζνιηθψλ θαη Γηακαξηπξνκέλσλ ζενιφγσλ πνπ 
έγηλε ζην Ρέγθελζκπνπξγθ ηεο Βαπαξίαο ην 1541 
θαηέιεμε ζε λαπάγην, νη ζέζεηο ησλ δπν κεξψλ 
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζπγθιίλνπλ. Ζ απνηπρία 
απηή θαη ε δηαθπγή ηνπ «απνζηάηε» Οθίλν, 
ψζεζαλ ηνλ Παχιν Γ‟ λα εθδψζεη ην 1542 παπηθή 
Βνχια Licet ab initio κε ηελ νπνία ηδξχζεθε ε 

φκμδμξ ημο Ηενμφ Γναθείμο βζα ημ Γυβια ηδξ Πίζηδξ (Congregatio pro 

Doctrina Fidei), πνπ έκεηλε γλσζηφ ζηελ ηζηνξία σο ε Ρςιασηή Ηενά Δλέηαζδ.  
          Ο λένο απηφο ζεζκφο είρε σο ζηφρν ηελ ππεξάζπηζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο 
αθεξαηφηεηαο ηεο πίζηεο θαη ηεο ελφηεηαο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο θαη θπζηθά 

                                                 
103

  Ο πάπαξ Παχινο Γ’ ήηακ βυκμξ ηδξ ανζζημηναηζηήξ μζημβέκεζα ηςκ Φανκέγε, πμθφ πθμφζζμξ, 

πνμζηάηδξ ηςκ ηεπκχκ ηαζ ηοπζηυξ εηπνυζςπμξ ημο κεπμηζζιμφ. ηακ ακήθεε ζημκ παπαζηυ ενυκμ είπε 

ήδδ ηέζζενα παζδζά απυ πανάκμιμοξ δεζιμφξ, Σμκ πνχημ ηζυθαξ πνυκμ ηδξ εδηείαξ ημο έπνζζε 

ηανδζκαθίμοξ δομ απυ ημοξ εββμκμφξ ημο ημκ Αιεζάληξν Φαξλέδε ηαζ ημκ Γθνπίλην θόξηζα δεηαηεζζάνςκ 

ηαζ δεηαέλζ εηχκ ακηίζημζπα! 
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ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηξέζεσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηηκσξία ησλ αηξεηηθψλ 
θαη ησλ άιισλ ερζξψλ ηεο Δθθιεζίαο.  
          Αλ θαη ε Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε ηδξχζεθε αξρηθά κε θχξην ζθνπφ ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ηνπ Λνχζεξνπ (νη νπαδνί ηνπ 
ζεσξνχληαλ ζπιιήβδελ αηξεηηθνί) θαη ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ, νη αξκνδηφηεηέο ηεο 
επεθηάζεθαλ ακέζσο ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ βαξχλνληαλ κε 
αμηφπνηλεο πξάμεηο φπσο αίξεζε, καγεία, καληεία, αλεζηθφηεηα, αζεΐα 
βιαζθεκία, ζνδνκία, ηνπδατζκφ, δηγακία, πξνζβνιή ηνπ Ηεξνχ Γξαθείνπ θαη 
άιιεο. Μεηαμχ ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ην Ηεξφ Γξαθείν ήηαλ ππεχζπλν γηα 
ηελ ινγνθξηζία ησλ βηβιίσλ κε «αλαηξεπηηθφ» πεξηερφκελν, ηδίσο κεηά ηελ επξεία 
δηάδνζε ηεο ηππνγξαθίαο πνπ έθαλε εχθνιε θαη ηαρεία ηελ έθδνζε θαη δηαλνκή 
εληχπσλ ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο.        
          Αξρηθά ην Ηεξφ Γξαθείν ζηειέρσζαλ έμη θαξδηλάιηνη κε πξψην επηθεθαιήο 
(Μέγα Ηεξνεμεηαζηή) ηνλ θαξδηλάιην Σδηνβάλλη Πηέηξν Καξάθα. πσο ήδε 
μέξνπκε ν Καξάθα ην 1555 εμειέγε πάπαο κε ηελ νλνκαζία Παχινο Γ’ θαη ήηαλ 
απηφο πνπ έδσζε ψζεζε ζην θίλεκα ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο πνπ είρε μεθηλήζεη ν 
Παχινο Γ‟.  Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ λένπ πάπα ήηαλ ε ίδξπζε ελφο γθέην ζηε 
Ρψκε θαη ε ππνρξέσζε ησλ Δβξαίσλ λα θνξνχλ κφληκα ζηα ξνχρα ηνπο έλα 
δηαθξηηηθφ ζεκάδη. 
          Ζ Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε είρε ηελ επζχλε φισλ ησλ πφιεσλ ηεο Ηηαιηθήο 
ρεξζνλήζνπ, ηεο Μάιηαο θαη νξηζκέλσλ επξσπατθψλ πεξηνρψλ θαη πφιεσλ πνπ 

έιεγρε ε παπηθή εμνπζία, φπσο ε Αβηληφλ ηεο 
Γαιιίαο. Σν Βαηηθαλφ έδσζε ην δηθαίσκα ζηνπο 
ηεξνεμεηαζηέο ηνπ Ηεξνχ Γξαθείνπ λα δηνξίδνπλ 
άιινπο ηεξνεμεηαζηέο ζε δηάθνξεο ηηαιηθέο πφιεηο 
θαη λα επηβιέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 
Ηεξνεμεηαζηέο κπνξνχζαλ λα δηνξίδνληαη – 
ζεσξεηηθά – απφ νπνηνδήπνηε ηεξαηηθφ αμίσκα ή 
ηάγκα, αιιά ζπλήζσο ήηαλ Γνκηληθαλνί ή 
Φξαγθηζθαλνί κνλαρνί. 
 
  Ο πρώτος Μέγας Ιεροεξεταστής της Ρωμαϊκής 
Ιεράς Εξέτασης Σζιοβάννι Καράφα, εξελέγη 
αργότερα πάπας με το όνομα Παύλος Δ’. 

 
          Σν 1542 εθδφζεθε ζηελ Ρψκε έλαο 
Καηάθμβμξ Απαβμνεοιέκςκ αζαθίςκ (Index 
Librorum Prohibitorum), ησλ νπνίσλ ην 

πεξηερφκελν κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αληίζεην ή ερζξηθφ πξνο ηελ 
Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία θαη ηα δφγκαηά ηεο θαη θπζηθά λα κελ απερεί ηηο 
απφςεηο ησλ Λνπζεξαλψλ θαη ησλ άιισλ Γηακαξηπξφκελσλ. To 1559 
εκθαλίζηεθε έλαο πιεξέζηεξνο Καηάινγνο κε ηελ νλνκαζία Καηάινγνο 
Απαγνξεπκέλσλ Βηβιίσλ θαη πγγξαθέσλ (Index Auctorum et Librorum 
Prohibitorum). Σν 1564, ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο πλφδνπ ηνπ 
Σξέλην, ν Καηάινγνο έγηλε αθφκα δηεμνδηθφηεξνο θαη παξέκεηλε σο βάζε γηα ηνπο 
επφκελνπο. Γηα ην Index ζα κηιήζνπκε εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην.   
          Γεληθψο, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχζε ε Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε δελ 
δηέθεξε απφ απηήλ πνπ εθάξκνδε ε Μεζαησληθή αληίζηνηρή ηεο. Ζ κεηακέιεηα ή 
νη πνηλέο γη‟ απηνχο πνπ νκνινγνχζαλ θαη θεξχζζνληαλ έλνρνη, αλαγγέιινληαλ 
ζε κηα δεκφζηα ηειεηή πνπ νλνκαδφηαλ Sermo Generalis (Γεκφζηνο Λφγνο) 
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αληίζηνηρε κε ην auto-da-fé ησλ Πνξηνγάισλ θαη Ηζπαλψλ ηεξνεμεηαζηψλ. Γηα 
ηνπο κεηακειεκέλνπο νη πνηλέο ήηαλ έλα πξνζθχλεκα ή δεκφζην καζηίγσκα ή 
πξφζηηκν ή ε ππνρξέσζε λα θνξάλε έλα θίηξηλν ζηαπξφ ζην ζηήζνο ηνπο. Γηα 
ζνβαξφηεξεο ππνζέζεηο ππήξρε ε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ή ε θπιάθηζε θαη γηα 
ηηο αθφκα ζνβαξφηεξεο ε πνηλή ησλ ηζνβίσλ ή ε παξάδνζε ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ 
ζηηο θνζκηθέο αξρέο γηα λα αθνινπζεζεί ε γλσζηή δηαδηθαζία.  
          Πάλησο ε φιε δηαδηθαζία ησλ δηθψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Ρσκατθήο 
Ηεξάο Δμέηαζεο δηέθεξε ζεκαληηθά απφ απηέο ησλ αληίζηνηρσλ Ηεξψλ Γξαθείσλ 
ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ. Βαζηθά ήηαλ ππφ ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ Βαηηθαλνχ. 
Φπζηθά ην Βαηηθαλφ θαη ήηαλ ζθιεξφ θαη εθάξκνδε βαζαληζηήξηα, φκσο κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, έδεηρλε φηη ζεβφηαλ θαη αλαγλψξηδε νξηζκέλα απφ 
ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηεγνξνχκελνπ.  
 
  Η αίθουσα ανακρίσεων της 
Ρψμαϊκής Ιεράς Εξέτασης 

 
          Μηα απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ Ηεξνχ 
Γξαθείνπ ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο 
ήηαλ ε ηήξεζε ιεπηνκεξψλ πξαθηηθψλ 
θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, 
απφ ηελ θιήηεπζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ 
σο ηελ ηειεζίδηθε απφθαζε. Έλαο 
ζπκβνιαηνγξάθνο πνπ ήηαλ κφληκν 
κέινο ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαηέγξαθε θάζε εξψηεζε θαη απάληεζε, αθφκα θαη ηηο 
θξαπγέο πφλνπ ησλ ζπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ βαζαληζηεξίσλ. ια ηα κέιε 
ηνπ δηθαζηεξίνπ είραλ πάξεη ηεξφ φξθν ζησπήο, νη αλαθξίζεηο ήηαλ απζηεξά 
απφξξεηεο θαη ηα αξρεία ησλ πξαθηηθψλ ησλ δηθψλ θπιάζζνληαλ πξνζεθηηθά. 
Τπήξραλ αξθεηνί ιφγνη γη΄ απηήλ ηελ κπζηηθφηεηα:  

          Ο πξψηνο ιφγνο ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ 
καξηχξσλ απφ ηπρφλ πξάμεηο εθδίθεζεο εθ κέξνπο 
κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ηνπ 
θαηεγνξνχκελνπ. Ο δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ ε 
πξφιεςε δηαθπγήο ησλ ζπλελφρσλ πνπ είρε 
θαηνλνκάζεη ν θαηεγνξνχκελνο, νη νπνίνη έπξεπε 
λα ζπιιεθζνχλ θαη λα πξνζαρζνχλ γηα αλάθξηζε. 
Καη ν ηξίηνο ιφγνο ήηαλ ε πξνζηαζία ηεο θήκεο, 
ηεο ππφιεςεο θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ 
θαηεγνξνχκελνπ, πνπ φρη ζπάληα απαιιαζζφηαλ. 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ηεξνεμεηαζηέο ήηαλ πνιχ 
πξνζεθηηθνί φηαλ πξνρσξνχζαλ ζε θάπνηα 
ζχιιεςε. 
 
  ύλληψη ύποπτης για αίρεση 
 

          Δπίζεο ν θαηεγνξνχκελνο έπαηξλε έλα 
αληίγξαθν ηεο δηθνγξαθίαο γξακκέλν ζηελ 

θαζνκηινπκέλε ηηαιηθή γηα λα γίλεηαη θαηαλνεηφ. Δίρε αξθεηφ ρξφλν λα κειεηήζεη 
ηηο θαηεγνξίεο θαη λα εηνηκάζεη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ θαη αθφκα είρε ην δηθαίσκα 
λα θαιέζεη κάξηπξεο ππεξάζπηζεο γηα λα επηβεβαηψζνπλ ην αζηήξηρην ησλ 
θαηεγνξηψλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αζσφηεηά ηνπ. Αλ φκσο ν θαηεγνξνχκελνο 
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δελ έθαλε ρξήζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, ην δηθαζηήξην ζεσξνχζε φηη 
απνδερφηαλ ηηο θαηεγνξίεο θαη απιψο έιπηδε  ζηελ επηείθεηα ησλ ηεξνεμεηαζηψλ. 
Αθφκα, φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο εμέθξαδε ηελ άπνςε φηη δελ έρεη λνκηθέο γλψζεηο 
γηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, ην δηθαζηήξην ηνπ επέηξεπε λα δεηήζεη ηελ 
βνήζεηα απφ δηθεγφξνπο, φκσο έλαο απφ απηνχο δηνξηδφηαλ απφ ην Ηεξφ 
Γξαθείν. 
          Ζ ζρέζε δηθεγφξνπ-πειάηε δελ ήηαλ πάληα απηή πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα. 
Αλ ν δηθεγφξνο πίζηεπε ζηελ ελνρή ηνπ πειάηε ηνπ θαη δελ κπνξνχζε λα ηνλ 
πείζεη λα κεηαλνήζεη γηα ηα ακαξηήκαηά ηνπ, ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα παξαηηεζεί, 
δηαθνξεηηθά αλ ζπλέρηδε λα ππεξαζπίδεηαη έλαλ «εκθαλψο έλνρν», θηλδχλεπε λα 
ζεσξεζεί σο ζπκπαζψλ ή αθφκα θαη ζπλεξγφο θαη λα παξαπεκθζεί θαη απηφο!. 
Πάλησο ν δηθεγφξνο κπνξνχζε λα δεηήζεη αλαβνιέο ηεο δίθεο ή λα θαηαγγείιεη 
σο ςεπδφκελνπο ηνπο κάξηπξεο θαηεγνξίαο. Αθφκα ακθηζβεηνχζε νκνινγίεο 
πνπ απνζπάζζεθαλ κεηά απφ βαζαληζηήξηα θαη ζπρλά εηνίκαδε ν ίδηνο ηελ 
απνινγία ηνπ πειάηε ηνπ. ηαλ απφ ηελ φιε δηαδηθαζία έβιεπε φηη ράλεη ηελ 
ππφζεζε έθαλε έθθιεζε ζην δηθαζηήξην γηα ηελ επηβνιή επηεηθέζηεξεο πνηλήο. 
          Σα βαζαληζηήξηα επηβάιινληαλ ζπλήζσο ζε δπν πεξηπηψζεηο: ηαλ ηα 
ζηνηρεία ελνρήο ηνπ ήηαλ ζαθή θαη ν χπνπηνο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ 
αζσφηεηά ηνπ θαη φηαλ ε νκνινγία ηνπ θαηεγνξνχκελνπ δελ θαηλφηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εηιηθξηλήο. 
Αθφκα φηαλ νη ηεξνεμεηαζηέο 
έθξηλαλ φηη δελ θαηνλφκαζε 
φινπο ηνπο ζπλεξγνχο ηνπ. 
 
  Δομινικανός μοναχός 
καταγγέλλει κάποιον 
κατηγορούμενο στην Ιερά 
Εξέταση 

 
          Οη πεξηπηψζεηο ησλ 
θαηεγνξνπκέλσλ πνπ νη 
νδεγίεο εμαηξνχζαλ ξεηψο απφ 
ηα βαζαληζηήξηα ήηαλ: νη 
γπλαίθεο ζε θαηάζηαζε 
εγθπκνζχλεο, νη γπλαίθεο πνπ 

είραλ γελλήζεη κέρξη θαη πξηλ απφ 40 κέξεο, νη ειηθησκέλνη, ηα παηδηά θάησ ησλ 
δεθαηεζζάξσλ εηψλ θαη νη αλάπεξνη.  
           Σα βαζαληζηήξηα ειέγρνληαλ απφ ηελ Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε θαη ππήξραλ 
απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρξήζε ηνπο. Ο δηθαζηήο δελ πξνρσξνχζε ζε 
βαζαληζηήξηα εθηφο αλ ηα ζηνηρεία πνπ είρε ζηελ δηάζεζή ηνπ ηνλ ππνρξέσλαλ 
λα πηέζεη ηνλ χπνπην λα νκνινγήζεη. Οχηε ν ηεξνεμεηαζηήο είρε ην δηθαίσκα λα 
πξνρσξήζεη ζε βαζαληζηήξηα κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ απφθαζε, ήηαλ 
απαξαίηεηε ε γλψκε ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ πνπ ην απνηεινχζαλ 
ζενιφγνη θαη λνκηθνί. Αθφκα θαη φηαλ είρε εγθξηζεί απφθαζε γηα βαζαληζηήξηα, ην 
δηθαζηήξην ήηαλ ππνρξεσκέλν λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ είρε εθδψζεη γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Ρψκεο. 
          Σέινο θάηη πνπ μερψξηδε ηελ Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε απφ ηηο αληίζηνηρεο 
επξσπατθέο, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φηαλ θάπνηνο άληερε 
ζηα βαζαληζηήξηα ρσξίο λα αιιάμεη ηελ θαηάζεζή ηνπ ή λα νκνινγήζεη, 
ζεσξνχληαλ θαζαξφο θαη θεξπζζφηαλ αζψνο. Αλ φκσο νκνινγνχζε, ε ηηκσξία 
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πνπ ηνπ επέβαιιε ην δηθαζηήξην, έπξεπε λα επηθπξσζεί θαη απφ ηελ Ρψκε. 
Αλάινγα κε ην αδίθεκα πνπ ηνλ βάξαηλε, ε πνηλή πνπ επηβαιιφηαλ ζηνλ  έλνρν – 
ιατθφ ή θνζκηθφ – ήηαλ ε ππνρξέσζε εγθιεηζκνχ, γηα θάπνην πξνζδηνξηζκέλν 
ρξφλν, ζε κνλαζηήξη ή λα κείλεη ζην ζπίηη ππφ πεξηνξηζκφ ή λα ηνπ απαγνξεπζεί 
ε έμνδνο απφ ηελ πφιε ή ην ρσξηφ ηνπ. 
         Γηα ηα ζνβαξφηεξα αδηθήκαηα νη πνηλέο ήηαλ θπιάθηζε – πξφζθαηξε ή 
ηζφβηα – ή πξφζηηκν, δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο, ν δεκφζηνο εμεπηειηζκφο θαη γηα 
ηα αθφκα πην ζνβαξά ε ζαλαηηθή θαηαδίθε, θπζηθά θάςηκν ζηελ ππξά. κσο ε 
Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε επέβαιε ηελ ζαλαηηθή θαηαδίθε ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο. 
Καη εθεί νη εθηειέζεηο έπαηξλαλ ηελ κνξθή ελφο άνπην-ληα-θε ή φπσο ην 
απνθαινχζαλ ζηελ Ρψκε ελφο Sermo Generalis, φπνπ ηειηθά θαίγνληαλ νη 
ακεηαλφεηνη θαηάδηθνη. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηαδηθαζκέλνπο ζε ζάλαην 
απαγρνλίδνληαλ ή απνθεθαιίδνληαλ πξηλ θανχλ. Αιιά θαη ζ‟ απηνχο πνπ ηειηθά 
έπξεπε λα θανχλ δσληαλνί, πξφζθεξαλ έλα ζαθνπιάθη κε κπαξνχηη ην νπνίν 
θξεκνχζαλ ζην ιαηκφ ηνπο θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ 
έλαο ζπληνκφηεξνο θαη ιηγφηεξν νδπλεξφο ζάλαηνο. 
Οη Ηηαινί ηζηνξηθνί ππνινγίδνπλ φηη απφ ην 1542 σο ην 
1850, πάλσ απφ 60.000 ππνζέζεηο εθδηθάζηεθαλ ζηα 
δηθαζηήξηα ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, απφ ηηο 
νπνίεο νη 1.250 ήηαλ απνθάζεηο γηα ζαλαηηθή 
θαηαδίθε. 
 
  Ο Σζιορντάνο Μπρούνο ήταν ένα από τα θύματα 
της Ρωμαϊκής Ιεράς Εξέτασης 

 
          Οη δηαζεκφηεξεο δίθεο ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ήηαλ απηέο ηνπ καζεκαηηθνχ θαη θηιφζνθνπ 
Σγζμνκηάκμ Μπνμφκμ (Giordano Bruno) θαη ηνπ επίζεο καζεκαηηθνχ, θπζηθνχ 
θηιφζνθνπ θαη αζηξνλφκνπ Γαθζθαίμο (Galileo Galilei) ηηο νπνίεο ζα δνχκε 
αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελν θεθάιαην. 
 
Βεκεηία: 

 
 

  Φάρτης της Βενετίας του 16ου αιώνα 

 
           πσο θαη πνιιέο άιιεο πφιεηο ηεο 
Ηηαιίαο ηνπ 16νπ αηψλα, ε Βελεηία ήηαλ κηα 
αλεμάξηεηε πφιε, πεξήθαλε γηα ηελ ηζρπξή 
Γεκνθξαηία ηεο, ην λαπηηθφ ηεο πνπ 
θπξηαξρνχζε ζηελ Μεζφγεην θαη ηηο θηήζεηο 
ηεο ζε πνιιά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ 
Κξήηε. Γελ αλαγλψξηδε επηθπξίαξρν θαη 

κφλν ζε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα δερφηαλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ πάπα, άιισζηε ε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Βελεηζηάλσλ ήηαλ πηζηνί θαζνιηθνί. Ζ πφιε είρε 
δηθνχο ηεο λφκνπο θαη νινθιεξσκέλν πνηληθφ θψδηθα, ζηνλ νπνίνλ ππήξραλ 
απζηεξέο δηαηάμεηο θαηά ησλ αηξέζεσλ θαη ησλ αηξεηηθψλ. Ο εληνπηζκφο θαη ε 
δίθε αηξεηηθψλ κέρξη ηνλ 13ν αηψλα ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ θνζκηθψλ δηθαζηεξίσλ. 
          Σν 1289 ν πάπαο Νηθφιανο Γ’ εγθαηέζηεζε ζηελ Βελεηία έλα Φξαγθηζθαλφ 
ηεξνεμεηαζηή, αιιά – φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ηηαιηθέο πφιεηο – ε εμνπζία ηνπ 
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ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη ηνπο επφκελνπο δπν αηψλεο δελ είρε θαη πνιιή δνπιεηά. 
Άιισζηε ε Βελεηία, εμ αηηίαο ηεο κεγάιεο εκπνξηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε φια 
ζρεδφλ ηα επξσπατθά θξάηε, έδεηρλε ζεκαληηθή αλεθηηθφηεηα απέλαληη ζηνπο 
αιιφζξεζθνπο, ηνπο κε Καζνιηθνχο ρξηζηηαλνχο αθφκα θαη ζηνπο Δβξαίνπο. Αλ 
θαη νη λφκνη ηεο πφιεο φξηδαλ σο επίζεκε ζξεζθεία ηεο δεκνθξαηίαο ηνλ 
θαζνιηθηζκφ, νη ίδηνη νη Βελεηνί έιεγαλ φηη είλαη πξψηα Βελεηζηάλνη θαη κεηά 
ρξηζηηαλνί (Primo siamo veneciani e poi cristiani). 
          Γχξσ ζην 1540 ην Βαηηθαλφ δήηεζε απ΄ ηελ Βελεηία λα πάξεη κέηξα θαηά 
ησλ αηξεηηθψλ θαη ησλ κεηαξξπζκηζηψλ, αιιά ε πφιε ήηαλ πνιχ δηζηαθηηθή 
δεδνκέλσλ ησλ πνιχ θαιψλ εκπνξηθψλ ηεο ζρέζεσλ κε ρψξεο ηεο βφξεηαο 
Δπξψπεο πνπ είραλ ήδε πξνζρσξήζεη ζηνλ Λνπζεξαληζκφ. Αθφκα ζηελ πφιε 
είραλ θαηαθχγεη πνιινί Δβξαίνη conversos κεηά ηηο δηψμεηο ζηελ Ηζπαλία θαη 
απηνί είραλ πνιιά ζπλεηζθέξεη ζηελ εκπνξηθή αλάπηπμε θαη ηνλ πινχην ηεο 
Βελεηίαο. Έηζη ην 1547, νη αξρέο ηεο πφιεηο 
απνθάζηζαλ ηελ ζπγθξφηεζε κηαο «επηηξνπήο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο αίξεζεο» πνπ ηελ 
απνηεινχζαλ ηξεηο επηθαλείο θαη επζεβείο 
πνιίηεο (ιατθνί), ν παηξηάξρεο ηεο Βελεηίαο, ν 
παπηθφο λνχληζηνο104 θαη ν Φξαγθηζθαλφο 
ηεξνεμεηαζηήο. 
 

 Σο φτερωτό λιοντάρι ήταν το σήμα της 
Βενετικής Δημοκρατίας  

 
          Ζ ζπκκεηνρή ιατθψλ δελ άξεζε θαζφινπ 
ζην Βαηηθαλφ θαη ν πάπαο Ηνχιηνο Γ’ έθαλε ζθνδξή θξηηηθή ζηελ απφθαζε απηή 
ηεο ηληνξίαο ηεο Βελεηίαο. Σειηθά νη Βελεηνί ππνρψξεζαλ ζηηο παπηθέο αμηψζεηο 
θαη δέρζεθαλ ηα ιατθά κέιε ηεο επηηξνπήο απηήο λα δξνπλ σο παξαηεξεηέο θαη 
κάξηπξεο ζηηο δίθεο. ε πεξίπησζε ζαλαηηθήο θαηαδίθεο, ν θξαηνχκελνο 
πεξλνχζε ζηα ρέξηα ησλ αξρψλ ηεο πφιεο θαη ν ζπλήζεο ηξφπνο εθηέιεζεο ήηαλ 

ν πληγκφο. Έδελαλ ζηνλ 
ιαηκφ ηνπ θαηάδηθνπ έλα 
βαξχ αληηθείκελν (κεγάιε 
πέηξα ή κεγάιν κεηαιιηθφ 
βάξνο) θαη ηνλ έξηρλαλ 
ζηε ζάιαζζα.  
 
 Θρησκευτική τελετή 
στην πλατεία του Αγίου 
Μάρκου της Βενετίας 

 
Πάλησο είλαη γεγνλφο φηη 

ε Βελεηηθή Ηεξά Δμέηαζε δελ έθαλε εθηεηακέλε ρξήζε βαζαληζηεξίσλ θαη νη 
ζαλαηηθέο πνηλέο ήηαλ ειάρηζηεο. Δπίζεο νη εθηειέζεηο ησλ πνηλψλ δελ γίλνληαλ 
δεκνζίσο φπσο ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία. 
          Απφ ηα αξρεία θαίλεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 3.590 ππνζέζεσλ κε ηηο 
νπνίεο αζρνιήζεθε ε Ηεξά Δμέηαζε ζηελ Βελεηία νη κηζέο ήηαλ θαηά 
πξνηεζηαληψλ θαη νη ππφινηπεο γηα καγεία, ηνπδατζκφ, εθθιεζηαζηηθά αδηθήκαηα, 

                                                 
104

 Ο παπηθφο λνχληζηνο  (Nuncio) είκαζ ηίηθμξ πμο απμκέιεηαζ ζημκ δζαπζζηεοιέκμ ακηζπνυζςπμ ημο 

Βαηζηακμφ ζε λέκεξ ηοαενκήζεζξ, δδθαδή δζπθςιαηζηυξ εηπνυζςπμξ, έκαξ είδμξ πνεζαεοηή. 
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ηνθνγιπθία, δηγακία, βιαζθεκία θαη απαγνξεπκέλα βηβιία. Αιιά θαη ζην 
ηειεπηαίν απηφ δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη κεγάιε απζηεξφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε 
Βελεηία ήηαλ ην θέληξν ηππνγξαθίαο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Νφηηαο Δπξψπεο 
γεληθφηεξα. Δθεί ηππψλνληαλ δεθάδεο έληππα θαη βηβιία ζε πνιιέο γιψζζεο.  
          Μηα ππφζεζε πνπ δεκηνχξγεζε ζάιν ζηελ Βελεηία ηνπ 16νπ αηψλα ήηαλ 
απηή ηνπ λεαξνχ – κφιηο 22 εηψλ - Φξαγθηζθαλνχ κνλαρνχ Φνακζέζημ 
Καθηάκζμ (Francesco Calcagno) πνπ θαηεγνξήζεθε γηα αζετζηηθή βιαζθεκία θαη 
ζνδνκία απφ ηελ Βελεηηθή Ηεξά Δμέηαζε. Μάξηπξεο θαηέζεζαλ φηη ν Καιθάλν 
θνηκφηαλ κε έλα αγφξη ζρεδφλ θάζε βξάδπ, δηέδηδε φηη ν Ηεζνχο είρε γηα εξσηηθφ 
ηνπ ζχληξνθν ηνλ Ησάλλε, αξληφηαλ ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ θαη ηνπ Παξαδείζνπ 
θαζψο θαη ηελ αζαλαζία ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο. Ο λεαξφο κνλαρφο θξίζεθε 
έλνρνο θαη θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην δηα πληγκνχ ην 1550. 
          Αθφκα κηα δηάζεκε πεξίπησζε κε ηελ νπνία αζρνιήζεθε ε Ηεξά Δμέηαζε 
ήηαλ απηή ηνπ παζίγλσζηνπ Βελεηζηάλνπ γπλαηθνθαηαθηεηή, ηπρνδηψθηε θαη 

ζπγγξαθέα Σγζάημιμ Καγακυαα (Giacomo Casanova). 
Ο Καδαλφβα ηαμίδεςε ζε πνιιά κέξε ηεο Δπξψπεο, είρε 
πςειέο γλσξηκίεο κε εγεκφλεο, πάπεο, θαξδηλαιίνπο, 
ζπγγξαθείο θαη θηινζφθνπο θαη πξνζρψξεζε ζηνλ 
Διεπζεξνηεθηνληζκφ (Μαζνλία).  
 

 Ο Σζιάκομο Καζανόβα 
 

          Σν 1755 ζπλειήθζε απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε ηεο 
Βελεηίαο σο αηξεηηθφο θαη θπιαθίζηεθε. Καηάθεξε λα 
δξαπεηεχζεη θαη λα δήζεη απηνεμφξηζηνο ζηελ Δπξψπε. 
Ζ απηνβηνγξαθία ηνπ ζεσξείηαη απζεληηθή πεγή 
γλσξηκίαο κε ηα ήζε θαη ηελ θνηλσληθή δσή ζηελ 
Δπξψπε ηνπ 18νπ αηψλα.  

          Ζ Βελεηηθή Ηεξά Δμέηαζε θαηαξγήζεθε ην 1797, φηαλ ηα γαιιηθά 
ζηξαηεχκαηα ηνπ Ναπνιένληα θαηέιαβαλ ηελ πφιε.  
 

Νάπμθδ 
 

           Ζ Νάπνιε ήηαλ κηα απφ ηηο ηηαιηθέο πφιεηο πνπ γλψξηζαλ πνιινχο 
θαηαθηεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα θαη σο ηνλ 19ν αηψλα. ηα ηέιε ηνπ 
13νπ  αηψλα, φηαλ εγεκφλαο ηεο Νάπνιεο θαη ηεο ηθειίαο ήηαλ ν Κάνμθμξ Α’ 
γλσζηφο σο Charles Ier d' Anjou, εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο, κε θχξην ζηφρν ηνπο αηξεηηθνχο θαη ηνπο πξνζήιπηνπο Δβξαίνπο πνπ 
εμαθνινπζνχζαλ λα ηεξνχλ ηα ιαηξεπηηθά έζηκα ησλ πξνγφλσλ ηνπο.   Σν 1442 ε 
πφιε έπεζε ζηα ρέξηα ηνπ βαζηιηά ηεο Αξαγνλίαο θαη ην 1501 θαηαθηήζεθε απφ 
ηνπο Ηζπαλνχο. Σν 1449 ν πάπαο Νηθφιανο Δ‟ έζηεηιε ηνλ Φνα Μαηηέμ κηζ 
Ρέηγζμ (Fra Matteo da Reggio) ζηε Νάπνιε σο ηεξνεμεηαζηή, γηα λα εμεηάζεη ηηο 
πνιπάξηζκεο ππνζέζεηο Ηνπδατδφλησλ απνζηαηψλ ηεο Δθθιεζίαο. Μεηά ηελ 
θαηάιεςε ηεο Νεάπνιεο θαη ηεο ηθειίαο απφ ηνπο Ηζπαλνχο, εθαηνληάδεο 
Δβξαίνη, δησγκέλνη απφ ηελ Ηζπαλία, αιιά θαη απφ ηελ απζηεξφηαηε Ηεξά 
Δμέηαζε ηεο ηθειίαο (ηκήκα ηεο κεηξηθήο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο)  βξήθαλ 
θαηαθχγην ζηελ πφιε. 
          Καηαθχγην ζηελ Νάπνιε είραλ βξεη θαη πνιινί Βαιληελζηαλνί αηξεηηθνί πνπ 
έθπγαλ θπλεγεκέλνη απφ ηελ Βφξεηα Ηηαιία. Σν 1553 ε Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε 
εγθαηαζηάζεθε θαη ζηε Νεάπνιε θαη άξρηζε αλειεή δησγκφ ησλ Βαιληελζηαλψλ 
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αιιά θαη Ηνπδατδφλησλ. Δθηά απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζηάιζεθαλ ζηε Ρψκε θαη 
θάεθαλ ζηελ ππξά ηνλ Φεβξνπάξην 1572. 
          Ο ιαφο ηεο Νάπνιεο θξάηεζε ερζξηθή ζηάζε θαη φρη ζπάληα εμεγέξζεθε 
θαηά ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Οχησο ή άιισο ην Ηεξφ Γξαθείν δελ είρε ζπνπδαία 
δξάζε θαηά  ηνλ 18ν αηψλα, αθνχ δελ ππήξραλ πηα αηξεηηθνί ζηε Νάπνιε. 
 

Σμζηάκδ (Φθςνεκηία): 
 

          ηε Σνζθάλε θαη ζηε πξσηεχνπζά ηεο 
ηελ Φισξεληία, ε Ηεξά Δμέηαζε γλψξηζε ηελ 
ερζξφηεηα ησλ αξρφλησλ θαη ησλ πνιηηψλ, 
αιιά θαη ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο εθ κέξνπο 
ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ. Σνλ 14ν θαη 15ν αηψλα 
ε Φισξεληία ήηαλ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη 
πινπζηφηεξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο. 
 

                                       την φυλακή 
 

Σν 1376 ε πνιηηεία ηεο Φισξεληίαο δηαθψλεζε 
κε ηνλ πάπα Γξεγφξην ΗΑ‟, θαηέζρεζε φιε ηελ 
εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία ζην έδαθφο ηεο, 
έθιεηζε ηα επηζθνπηθά δηθαζηήξηα, θαηεδάθηζε 
ηα θηίξηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, θπιάθηζε θαη 
απαγρφληζε ηνπ ηεξείο πνπ δηαθσλνχζαλ θαη 

έθαλε έθθιεζε ζηα ππφινηπα ηηαιηθά θξάηε, λα ηεζεί 
ηέξκα ζε θάζε θνζκηθή εμνπζία ηεο Δθθιεζίαο. 
 

      Ο αβοναρόλα 
 

          Σν Ηεξφ Γξαθείν θαη ην δηθαζηήξηφ ηνπ 
επαλεγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Φισξεληία κεηά ηελ ίδξπζε 
ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο Οη ηεξνεμεηαζηέο δίθαζαλ 
θάπνηνπο Conversos απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ 
Πνξηνγαιία, αιιά ζηνπο επφκελνπο 17ν θαη 18ν αηψλεο, 
εθηφο κεηξεκέλσλ ζηα δάρηπια ζαλαηηθψλ θαηαδηθψλ, 
ην Ηεξφ Γξαθείν ηεο Φισξεληίαο παξέκεηλε αλελεξγφ σο 
ην 1782 φηαλ απνθαζίζηεθε ε θαηάξγεζή ηνπ. 

          Ζ ζνβαξφηεξε θαη πην δηάζεκε δίθε ήηαλ απηή ηνπ Ηενχκοιμο 
ααμκανυθα (Girolamo Savonarola), ελφο ζξεζθφιεπηνπ δνκηληθαλνχ κνλαρνχ 
κε ηεξάζηηα επηξξνή ζην ιαφ ηεο Φισξεληίαο. Ο αβνλαξφια θαηήγγεηιε κε 
δξηκχηεηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ παπψλ105 θαη ησλ αλψηεξσλ θιεξηθψλ106 θαζψο 
θαη γεληθά ηελ πιηζηηθή ζηξνθή ησλ επγελψλ ηεο επνρήο, φπσο ε νηθνγέλεηα ησλ 
Μεδίθσλ πνπ θπβεξλνχζε ηφηε ηε Φισξεληία. ηαλ ν Μέδηθνο Λμνέκηζμ μ 
Μεβαθμπνεπήξ (Lorenzo il Magnifico) πέζαλε ην 1492, ν αβνλαξφια 
αλαθήξπμε ηε Γεκνθξαηία ηεο Φισξεληίαο ηεο νπνίαο αλψηαηνο άξρσλ ήηαλ ν 
Θεφο θαη λφκνο ηεο ην Δπαγγέιην.    
          Ήηαλ ηφζν θαλαηηθφο πνπ ζπγθέληξσζε φια ηα θνζκήκαηα, πνχδξεο, 
αξψκαηα, πεξνχθεο, γπλαηθεία θαπέια, „παγαληζηηθά‟ βηβιία (κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

                                                 
105

  Σμ 1492 έβζκε πάπαξ μ Αιέμαλδξνο η‟ Βνξγίαο, μ μπμίμξ έιεζκε πενζαυδημξ βζα ηδ δζαθεμνά, ηδ πθζδή 

ηαζ ημ κεπμηζζιυ ημο. 
106

  ηδκ Ηηαθία ημο 15
μο

 ηαζ 16
μο

 αζχκα μζ πενζζζυηενμζ ζενςιέκμζ δζέεεηακ παθθαηίδεξ 
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έξγα ηνπ Βηξγηιίνπ, ηνπ Πεηξάξρε θαη ηνπ Βνθθάθηνπ), θιάνπηα θαη άιια κνπζηθά 
φξγαλα, αγάικαηα, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, αθφκα θαη δσγξαθηθνχο πίλαθεο κε 
παγαληζηηθά ζέκαηα θαη ηα έθαςε φια ζε κηα κεγάιε θσηηά, ηε δηαβφεηε Φσηηά 
ηεο Μαηαηνδνμίαο, ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Φισξεληίαο. 
          Δθεί θάεθαλ θαη αξθεηά έξγα ηέρλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη έξγα ηνπ 
άκηνμ Μπμηζηζέθθζ (Sandro Botticelli). Ο κεγάινο δσγξάθνο ήηαλ νπαδφο ηνπ 
αβνλαξφια θαη πξνζθέξζεθε λα ηα πεηάμεη ν ίδηνο ζηε θσηηά. κσο ηα 
θεξχγκαηά ηνπ κνλαρνχ έβξηζθαλ απήρεζε ζηνλ ηηαιηθφ ιαφ θαη απηφ ζνξχβεζε 
ηνλ Πάπα θαη ηνπο επγελείο, νη νπνίνη ην 1498 ηνλ παξέπεκςαλ ζε δίθε σο 
αηξεηηθφ θαη ζρηζκαηηθφ. Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην, απηφο θαη δπν άιινη νπαδνί 
ηνπ θξεκάζηεθαλ θαη ηα πηψκαηά ηνπο παξαδφζεθαλ ζηελ ππξά ζηελ ίδηα 

πιαηεία πνπ είρε αλάςεη ηε Φσηηά ηεο 
Μαηαηνδνμίαο. Αλ θαη πηζηφο θαζνιηθφο 
κέρξη ην ηέινο ηνπ, ν αβνλαξφια 
ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πξνδξφκνπο ηεο 
Μεηαξξχζκηζεο ηνπ  Λνχζεξνπ.  
 
      Η εκτέλεση του αβοναρόλα στην 
κεντρική πλατεία  (Μουσείο αν Μάρκο 
της Υλωρεντίας) 

 
           Ο ζπγγξαθέαο ηνπ Ζγεκφλα, 
Νζημθυ Μαηζααέθζ ήηαλ παξψλ ζηελ 
εθηέιεζε ηνπ αβνλαξφια θαη έγξαςε γη‟ 
απηήλ. 

 

Μζθάκμ, Μμκηέκα, Μπμθυκζα, Οφκηζκε, Μάθηα ηαζ Παπζηά ηνάηδ: ε φιεο ηηο 
πεξηθέξεηεο θαη πφιεηο ηεο Ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ, ην Βαηηθαλφ ίδξπζε Ηεξά 
Γξαθεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ θαηά ηελ 
ίδξπζε ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. κσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα θαη 
ηεο Αλαγέλλεζεο (θαη σο ηνλ 19ν αηψλα) ε Ηηαιία ήηαλ δηαζπαζκέλε ζε πνιιέο 
πφιεηο-θξάηε. Ζ θάζε κηα απφ ηηο  πφιεηο απηέο (πνπ νη πνιίηεο ηνπο φκσο ήηαλ 
πηζηνί θαζνιηθνί) είρε ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο θαη ζε πνιιέο απφ απηέο ε θνζκηθή 
εμνπζία πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. 
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03.06. Ζ  Ηενά Δλέηαζδ ζε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ 
 
          Ο ζεζκφο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο μεθίλεζε, φπσο είδακε,  σο απάληεζε ζηε 
δπλακηθή αίξεζε ησλ Καζαξψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λαλγθεληφθ ηεο λφηηαο Γαιιίαο 
ηνλ 13ν αηψλα. Χο ηφηε ε πεξηνρή απηή δελ αλήθε ζην βαζίιεην ηεο Γαιιίαο, αιιά 
νξηζκέλα ηκήκαηά ηεο, βφξεηα ησλ Ππξελαίσλ, αλήθαλ ζην βαζίιεην ηεο 
Αξαγφλαο θαη πνιιέο πφιεηο ήηαλ αλεμάξηεηεο ή ήηαλ θένπδα επγελψλ. Ζ 
απφθαζε ηνπ Βαηηθαλνχ λα θαηαπνιεκήζεη ηελ επηθίλδπλε απηή αίξεζε, 
πξνθάιεζε ηελ Αικπηγθελζηαλή ηαπξνθνξία, ηεο νπνίαο θαηάιεμε ήηαλ ε 
θαζππφηαμε ηεο πεξηνρήο απηήο θαη ε ζηαδηαθή πξνζάξηεζή ηεο ζηελ Γαιιία.  
          Οη ηεξνεμεηαζηέο αλέιαβαλ λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ησλ ζηξαηησηψλ ηεο 
ζηαπξνθνξίαο εμνληψλνληαο φζνπο απφ ηνπο Καζαξνχο ή θαη άιινπο αηξεηηθνχο 
απέκεηλαλ δσληαλνί κεηά ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο νινθιεξσηηθέο 
θαηαζηξνθέο πφιεσλ θαη ηηο γελνθηνλίεο απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο.  
          Έηζη ε Ηεξά Δμέηαζε επεθηάζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Γαιιία, ηα ηζπαληθά 
βαζίιεηα ηεο βφξεηαο Ηβεξηθήο, ηελ Γεξκαλία θαη αξγφηεξα, κε ηελ ίδξπζε 
παξφκνησλ Ηεξψλ Γξαθείσλ,  ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία. Ζ ίδξπζε ηεο 
Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηαζεξνπνίεζε ην ζεζκφ απηφλ ζε νιφθιεξε ηελ 
Ηηαιηθή ρεξζφλεζν. 
          Αλαηνιηθφηεξα, ζηηο ρψξεο θαη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ βφξεηα ηεο 
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (Βνπιγαξία, Βνζλία, Γαικαηία, Ρνπκαλία, Οπγγαξία) 
ε Ηεξά Δμέηαζε ή δελ εγθαηαζηάζεθε θαζφινπ ή φπνπ ην επηρείξεζε, ηα 
απνηειέζκαηα ήηαλ πεληρξά, γηαηί εθεί νη «αηξεηηθνί» (Οξζφδνμνη, Βνγφκηινη, 

Βαιληελζηαλνί  θαη άιινη) ήηαλ πνιχ 
ηζρπξνί θαη ζε κεξηθέο κάιηζηα 
πεξηνρέο ήηαλ πιεηνςεθία ζηνλ ιαφ. 
ηηο θαζνιηθέο ρψξεο Βνεκία θαη 
Πνισλία ε Ηεξά Δμέηαζε  δελ άθεζε 
ηα ζεκάδηα ηεο, κηαο θαη ε 
δξαζηεξηφηεηά ηεο ήηαλ απφ 
αζήκαληε σο κεδεληθή. 
 
  την ουηδία οι μάγισσες 
εκτελούνταν με αποκεφαλισμό και 
κάψιμο στην πυρά 

 
         Δπίζεο ζηηο θαλδηλαβηθέο 
ρψξεο δελ εγθαηαζηάζεθε πνηέ ε Ηεξά 
Δμέηαζε, είηε γηαηί νη ρψξεο απηέο 

είραλ ιίγνπο αηξεηηθνχο θαη Δβξαίνπο είηε γηαηί ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ 
ιανχ δελ ήηαλ ηφζν έληνλα θαλαηηθφ. κσο, αξγφηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
Θξεζθεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη ηνπ Κπλεγηνχ ησλ Μαγηζζψλ, ππήξμαλ πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο, κε απνηέιεζκα πνιιέο δηψμεηο θαη 
ζαλαηψζεηο αληηθξνλνχλησλ θαη καγηζζψλ.   
          Δηδηθφηεξα ζηελ νπεδία ηνπ 17νπ αηψλα, ππήξμε – φπσο θαη ζηελ 
ππφινηπε Δπξψπε – κηα θαζνιηθή πζηεξία θαηά ησλ καγηζζψλ, ησλ παγαληζηψλ 
θαη ησλ κάληεσλ. Απφ ηα αξρεία αλαθέξνληαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο εθηειέζεσλ 
κε απνθεθαιηζκφ ή θάςηκν ζηελ ππξά.  
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03.06.01. Ζ Ηενά Δλέηαζδ ηαζ μζ ενδζηεοηζηέξ δζχλεζξ ζηδκ Βνεηακία           
 
ΑΓΓΛΗΑ:  
 
          ηελ Αγγιία ε Ηεξά Δμέηαζε δελ ππήξμε πνηέ, φκσο νη αγξηφηεηεο γηα 
ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο δελ έιεηςαλ, ην αληίζεην κάιηζηα, ε ζξεζθεπηηθή 
κηζαιινδνμία ζην λεζί ήηαλ ζθιεξή θαη ηα ζχκαηα (αηξεηηθνί, κάγηζζεο, 
πξνηεζηάληεο, θαζνιηθνί θαη άιινη) κεηξνχληαη ζε δεθάδεο ρηιηάδεο. Ζ ζαλαηηθή 
πνηλή ζεζπίζηεθε ζηελ Αγγιία ην 1400 θαη απφ ηφηε νη κέζνδνη εθηέιεζεο ήηαλ 
πνηθίιεο. Απνθεθαιηζκνί κε ηζεθνχξη ή ζπαζί, θάςηκν ζηελ ππξά, απαγρνληζκνί, 
δηακειηζκνί, ηεηξαρηζκνί θαη άιινη παξφκνηνη επθάληαζηνη ηξφπνη ζαλάησζεο 
ήηαλ ζηελ εκεξεζία δηάηαμε. Ο εθάζηνηε κνλάξρεο 
(βαζηιηάο ή βαζίιηζζα) επέβαιιε ηηο δηθέο ηνπ 
ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, θεξχζζνληαο θάζε αληίζεηε 
θσλή σο αηξεηηθή. 
 
                                        Ο πάπας Κλήμης Ε’ 

 
          Ζ κνλαδηθή θνξά πνπ βξέζεθαλ ηεξνεμεηαζηέο ζε 
αγγιηθφ έδαθνο ήηαλ ην 1309, φηαλ έθηαζαλ εθεί κε 
εληνιή ηνπ πάπα Κθήιδ Δ’ (Clemente V) γηα λα 
αλαθξίλνπλ θαη λα δηθάζνπλ ηνπο Ναΐηεο Ηππφηεο, ησλ 
νπνίσλ νη δηψμεηο, νη ζπιιήςεηο θαη νη εθηειέζεηο είραλ 
ήδε αξρίζεη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Ο ηφηε βαζηιηάο 
ηεο Αγγιίαο Δδμοάνδμξ Β’ (Edward II) ήηαλ 
γακπξφο107 ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Φηιίππνπ Γ’, ν 

νπνίνο φπσο είδακε δηέιπζε ηνπο Ναΐηεο ζηε 
ρψξα ηνπ, εθηέιεζε δεθάδεο απφ ηνπο ηππφηεο 
απηνχο, έθαςε ζηελ ππξά ηνπο εγέηεο ηνπο θαη 
δήκεπζε φιε ηνπο ηελ πεξηνπζία πνπ βξηζθφηαλ 
ζην γαιιηθφ έδαθνο.   
 
 Ο βασιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος Β’ 

 
          Ο Φίιηππνο έζηεηιε ζηνλ γακπξφ ηνπ έλα 
ηεξέα γηα λα ηνλ πείζεη λα δξάζεη ακέζσο θαηά 
ησλ Νατηψλ ηεο Βξεηαλίαο. κσο ν Δδνπάξδνο 
αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά λα πηζηέςεη ηηο 
θαηεγνξίεο108 θαηά ησλ ηππνηψλ, ζεσξψληαο ηηο 

ππεξβνιηθέο, ζπθνθαληηθέο θαη εμσπξαγκαηηθέο. Οη πηέζεηο πξνο ηνλ βαζηιηά ηεο 
Αγγιίαο ζπλερίζηεθαλ, απηή ηελ θνξά απφ ηνλ ίδην ηνλ πάπα, πνπ ηνπ έγξαςε 
κηα επηζηνιή δηαβεβαηψλνληάο ηνλ φηη νη Ναΐηεο είραλ νκνινγήζεη φια ηα 
εγθιήκαηα γηα ηα νπνία θαηεγνξνχληαλ – μέραζε φκσο λα πεη φηη απηέο νη 
νκνινγίεο απνζπάζζεθαλ κεηά απφ ζθιεξά βαζαληζηήξηα. πλέρηζε ηελ 
επηζηνιή κε ηελ πιεξνθνξία φηη ν Μέγαο Μάγηζηξνο ησλ Νατηψλ Εαθ ληε Μνιέ 
είρε ήδε νκνινγήζεη «ειεχζεξα» φηη νη ηππφηεο ηνπ είραλ αξλεζεί ηνλ Υξηζηφ ελψ 

                                                 
107

  Ο Δδνπάξδνο Β΄ ηδξ Αββθίαξ είπε πακηνεοηεί ηδκ Ηζααέθθα, ηυνδ ημο Φζθίππμο Γ‟ ηδξ Γαθθίαξ 
108

  Οζ ηαηδβμνίεξ ηαηά ηςκ Νατηψλ ηππνηψλ λεπενκμφζακ ηζξ εηαηυ. Οζ ηονζυηενεξ ήηακ δ αίνεζδ, δ 

θαηνεία ηςκ εζδχθςκ, δ άνκδζδ ημο Υνζζημφ ηαζ ηςκ ιοζηδνίςκ, δ αθμζίςζδ ζημκ δζάαμθμ, ημ θηφζζιμ 

ημο ζηαονμφ, δ ζμδμιία, δ ημημβθοθία, δ θαβκεία, δ αθαζθδιία ηαζ έκα ζςνυ άθθεξ, 
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πνιινί απφ απηνχο ήηαλ εηδσινιάηξεο. Ο πάπαο δεηνχζε απφ ηνλ Δδνπάξδν λα 
ζπιιάβεη φινπο ηνπο Ναΐηεο ηνπ βαζηιείνπ ηνπ θαη λα θαηάζρεη φιε ηελ πεξηνπζία 
θαη ηηο γαίεο πνπ θαηείραλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα απνδεηρζεί ε αζσφηεηα ή ε 
ελνρή ηνπο. 
          Ο βαζηιηάο μαθληάζηεθε απφ απηέο ηηο θαηαγγειίεο θαη έγξαςε ζηνπο 
νκφινγνχο ηνπ ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Καζηίιεο, ηεο Αξαγνλίαο θαη ηεο ηθειίαο 
γηα λα ηνπο ξσηήζεη αλ επηβεβαίσλαλ απηά ηα θξηρηά πξάγκαηα. Αθφκα 
απάληεζε ζηνλ πάπα εθθξάδνληαο ηηο ακθηβνιίεο ηνπ γηα φζα θαηήγγεηιε ν 
Γάιινο βαζηιηάο. κσο ν πάπαο ηνπ έζηεηιε ζε απάληεζε κηα Βνχια κε ηελ 
νπνία ηνλ ππνρξέσλε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ. Ο βαζηιηάο δελ είρε πιένλ πεξηζψξην θαη απάληεζε 
φηη ζα ππαθνχζεη.   
          Ακέζσο δηέηαμε ηελ ζχιιεςε ησλ Νατηψλ ζηελ 
Αγγιία, Οπαιία, θσηία θαη Ηξιαλδία, κε ηελ εληνιή λα 
κεηαρεηξηζηνχλ ηνπο ηππφηεο κε ζεβαζκφ θαη επγέλεηα. 
ηηο αλαθξίζεηο πνπ έγηλαλ ρσξίο ηελ ρξήζε 
βαζαληζηεξίσλ, κεξηθνί απφ ηνπο ζπιιεθζέληεο 
επηβεβαίσζαλ νξηζκέλεο αλψδπλεο θαηεγνξίεο. 
 
 Ο Δαίμονας αρπάζει την ψυχή του απαγχονισμένου 
αιρετικού 

 
          Ακέζσο έθηαζαλ ζηελ Αγγιία δπν ηεξνεμεηαζηέο 
εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηελ Αγία Έδξα λα δηεπζχλνπλ ηελ 
δηαδηθαζία, φκσο ηνπο απαγνξεχηεθε ε ρξήζε 
βαζαληζηεξίσλ. Καζψο ρσξίο απηά ηα κέζα νη 
ηεξνεμεηαζηέο δελ κπνξνχζαλ λα απνδείμνπλ ηελ ελνρή 
ησλ θαηεγνξνχκελσλ, παξαπνλέζεθαλ νξγηζκέλνη ζηνλ 
Πάπα, δεηψληαο ηνπ επηηαθηηθά λα επηβάιεη ζηνλ 
Δδνπάξδν λα επηηξέςεη ηα βαζαληζηήξηα. ηαλ ν βαζηιηάο δηακαξηπξήζεθε 

ιέγνληαο πσο απηά είλαη παξάλνκα ζχκθσλα κε 
ηελ αγγιηθή λνκνζεζία, πήξε ηελ απάληεζε απφ 
ηνλ Κιήκε φηη νη λφκνη ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ 
ππεξάλσ ησλ αγγιηθψλ θαη γεληθά ησλ θξαηηθψλ 
λφκσλ: «Αθνχσ φηη απαγνξεχζαηε ηα βαζαληζηήξηα 
σο αληίζεηα κε ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο ζαο… αο 
δηαηάδσ λα ππνβάιεηε ηνπο θξαηνχκελνπο ζε 
καξηχξηα». 
 
 Ο Σζων Γουάικλιφ 
 

          Σειηθψο ν βαζηιηάο ππέθπςε ζηηο παπηθέο 
πηέζεηο, νη Ναΐηεο ππέζηεζαλ βαζαληζηήξηα θαη ε 

νξγάλσζή ηνπο δηαιχζεθε. Ο πάπαο δηέηαμε θαη ν βαζηιηάο ππάθνπζε. Ζ Αγγιία 
έθαλε έλα κεγάιν άικα πξνο ηα πίζσ θαη ηα βαζαληζηήξηα ζεζκνζεηήζεθαλ θαη 
πάιη. Ο πάπαο κεηά απφ απηφ επηβξάβεπζε ηνλ «ελζνπζηαζκφ» ησλ 
ηεξνεμεηαζηψλ.           
          Δπί βαζηιείαο Δννίημο Γ’ ν Άγγινο ζενιφγνο Σδωλ Γνπάηθιηθ, πνπ 
ινγίδεηαη σο ν πξσηνπφξνο ησλ αιιαγψλ ζηελ Δθθιεζία, κεηέθξαζε ηε Βίβιν 
ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηελ έθαλε πξνζηηή ζην ιαφ. Δπίζεο επηηέζεθε ζηελ 
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πνιππξαγκνζχλε θαη ηνλ πινχην ηεο Δθθιεζίαο. Καηαδηθάζηεθε - κεηά ζάλαηνλ 
- θαη ηα νζηά ηνπ καδί κε ηα βηβιία ηνπ, θάεθαλ. Πνιινί απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ 
απνθεθαιίζηεθαλ, απαγρνλίζηεθαλ, δηακειίζηεθαλ θαη νδεγήζεθαλ ζηελ ππξά. 
κσο ηα θεξχγκαηα ηνπ Γνπάηθιηθ έθηαζαλ ζηελ Βνεκία ηεο θεληξηθήο 
Δπξψπεο. Ο Σζέρνο ηεξσκέλνο, θηιφζνθνο θαη κεηαξξπζκηζηήο Γηαλ Υνπο 
κεηάθξαζε ζηα ηζέρηθα ηα έξγα ηνπ θαη δηάδσζε ηηο ηδέεο ηνπ ζην ιαφ, 
ζθνξπψληαο ηνλ θφβν ζηηο θαξδηέο ηεο θαζνιηθήο εθθιεζηαζηηθήο εγεζίαο. 
          Αλ θαη ε Ηεξά Δμέηαζε δελ ππήξμε πνηέ ζηελ Αγγιία, ην 1431 νη ίδηνη νη 
Άγγινη ρξεηάζηεθαλ ηελ επέκβαζή ηεο γηα λα δηθάζνπλ ηελ Ησάλλα ηεο Λνξέλεο 
ή Παξζέλν ηεο Οξιεάλεο ή Εακ κη’ Ανη (Jeanne d' Arc, 1412-1431). Σελ επνρή 
εθείλε νη Άγγινη θαηείραλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δπηηθήο Γαιιίαο θαη ν γαιιηθφο 
ζηξαηφο θαζνδεγήζεθε απφ έλα δεθαεπηάρξνλν θνξίηζη πνπ ηζρπξηδφηαλ φηη 
εκπλεφηαλ απφ ηεο θσλέο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη ηεο Αγίαο Μαξγαξίηαο. Οη 
θσλέο  απηέο ηελ θαινχζαλ λα πάξεη πξσηνβνπιία γηα λα θχγνπλ νη Άγγινη απφ 
ηε ρψξα ηεο θαη λα ζηέςεη ηνλ δειθίλν Κάνμθμ Ε’, βαζηιηά ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ 
ηεο Ρεκο.  
          Μεηά  απφ αξθεηέο επηηπρίεο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ ε Ησάλλα ζπλειήθζε 
απφ ηνπο Άγγινπο, νη νπνίνη κε ηελ βνήζεηα ηεο Γαιιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ηελ 

δίθαζαλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο, ηεο αθνιαζίαο 
(αθφκα θαη γηαηί θνξνχζε αληξηθή παλνπιία) θαη ηεο 
αίξεζεο. Ζ λεαξή  βαζαλίζηεθε γηα λα νκνινγήζεη ηα 
εγθιήκαηά ηεο θαη ηέινο θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην. 
ηηο 30 Μαΐνπ ηνπ 1431 θάεθε ζηελ ππξά ζηελ 
πιαηεία ηεο Ρνπέλ. 
 

       Η Ζαν ντ’ Αρκ  
 

          Σν 1485 αλήιζε ζηνλ ζξφλν ηεο Αγγιίαο ν 
Δννίημξ Ε΄( Henry VII, 1485-1509) ν πξψηνο 
βαζηιηάο ηεο δπλαζηείαο ησλ Σπδφξ (Tudor). Ήηαλ 
πηζηφο θαζνιηθφο θαη αθνινχζεζε – φπσο φινη 
ζρεδφλ νη κνλάξρεο ηεο Δπξψπεο ηεο επνρήο εθείλεο 
– ηηο εληνιέο ηνπ Βαηηθαλνχ γηα δηψμεηο θαη θπιαθίζεηο 
ησλ αηξεηηθψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 24 εηψλ ηεο 
βαζηιείαο ηνπ, ην ζχλνιν ησλ εθηειεζκέλσλ γηα 
ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο έθζαζε ηνπο είθνζη ηέζζεξηο, 

αξηζκφο πνιχ κηθξφο (ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ  άιισλ επξσπατθψλ 
ρσξψλ), γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ κεηξηνπάζεηα ηνπ κνλάξρε θαη ηεο θνηλσλίαο 
ηεο Αγγιίαο ζηελ αληηκεηψπηζε αηξεηηθψλ θαηλνκέλσλ.  
          Δίρε θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο θαζνιηθνχο κνλάξρεο ηεο Ηζπαλίαο Φεξδηλάλδν 
θαη Ηζαβέιια θαη γηα λα ηζρπξνπνηήζεη ηνπο δεζκνχο ησλ δπν βαζηιηθψλ 
νηθνγελεηψλ, θξφληηζε λα παληξέςεη ηνλ κεγάιν ηνπ γην θαη δηάδνρφ ηνπ Άξζνπξ 
κε ηελ θφξε ηνπο Αζηαηενίκδ ηδξ Αναβμκίαξ. κσο ν λεαξφο  Άξζνπξ πέζαλε 
ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν ηνπ γάκνπ ηνπο, ηνλ δε βαζηιηά δηαδέρζεθε ν 
δεπηεξφηνθνο γηνο ηνπ Δννίημξ Ζ’ (Henry VIII, 1509-1547). 
          Ο λένο βαζηιηάο παληξεχηεθε – κεηά απφ παπηθή άδεηα - ηελ ρήξα ηνπ 
αδειθνχ ηνπ Αηθαηεξίλε κε ηελ νπνία απέθηεζαλ κηα θφξε ηελ Μαξία, κεηέπεηηα 
βαζίιηζζα Μανία Α΄ (Mary I, 1553-1558). Ο Δξξίθνο ζχληνκα εξσηεχηεθε κηα 
λέα θνπέια ηελ Άκκα Μπυθετκ (Anne Boleyn) θαη ζέιεζε λα δηαδεπρζεί ηελ 
Αηθαηεξίλε. Σν Βαηηθαλφ αξλήζεθε πεηζκαηηθά λα ζπλαηλέζεη ζην δηαδχγην θαη ν 
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Δξξίθνο απηναλαθεξχρζεθε αξρεγφο (θεθαιή) ηεο Αγγιηθήο Δθθιεζίαο θαη 
δηαρψξηζε ηελ ζέζε ηνπ απφ ηελ Ρψκε. Γηαδεχθηεθε ηελ Αηθαηεξίλε θαη 
παληξεχηεθε ηελ Μπφιευλ, αιιά θαη κε απηήλ δελ πέηπρε λα απνθηήζεη ηνλ 
επηζπκεηφ αξζεληθφ δηάδνρν. Απέθηεζαλ φκσο κηα θφξε ηελ Διηζάβεη, πνπ 
αξγφηεξα έγηλε θη απηή βαζίιηζζα, ε ζπνπδαία Δθζζάαεη Α΄ (Elizabeth I, 1558-
1603).  
          Ο Δξξίθνο δελ πξνζρψξεζε ζην Μεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα ηνπ Λνχζεξνπ, 
πνπ εθείλε ηελ επνρή πξνέιαπλε κε γξήγνξα βήκαηα, ηδηαίηεξα ζηελ βφξεηα 
Δπξψπε. Με ηελ ίδηα βαξβαξφηεηα ηηκψξεζε 
εθείλνπο πνπ δελ δέρζεθαλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηα 
πξσηεία ηνπ βαζηιηά έλαληη ηνπ πάπα θαζψο θαη 
ζηνπο νπαδνχο ηνπ Λνχζεξνπ.    
 
  Ο συγγραφέας  και πολιτικός Σόμας Μορ 
 

            Ο ζπγγξαθέαο (Οπηνπία), λνκηθφο θαη 
πνιηηηθφο Σόκαο Μνξ (Thomas More, 1478-1536), 
ήηαλ θίινο ηνπ βαζηιηά θαη έλαο έληηκνο θαη 
ραξηζκαηηθφο άλζξσπνο. Ο Δξξίθνο Ζ’ εθηηκψληαο 
ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ηνλ δηφξηζε αξρηθά βαζηιηθφ 
ζχκβνπιν θαη αθνινχζσο (1529) θαγθειάξην ηεο 
Αγγιίαο. Απφ ηε ζέζε απηή ν Μνξ πξνψζεζε ηελ 
αλακφξθσζε ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ, αιιά ππήξμε θαη αλειέεηνο δηψθηεο ησλ 

αηξεηηθψλ θαη ησλ Λνπζεξαλψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
θαζνιηθή ηαθηηθή ηεο εθηέιεζήο ηνπο ζηε ππξά. ηαλ ν 
βαζηιηάο θήξπμε ηνλ εαπηφ ηνπ αξρεγφ ηεο Δθθιεζίαο 
ηεο Αγγιίαο, ν Σφκαο Μνξ πξνηίκεζε λα παξαηηεζεί, 
αλ θαη νη Άγγινη θιεξηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, 
αλαγλψξηζαλ ηνλ βαζηιηά σο ηελ θεθαιή ηεο 
Δθθιεζίαο ηνπο. Μεηά απφ δπν ρξφληα, ν Μνξ 
αξλήζεθε λα παξαβξεζεί ζηε ζηέςε ηνπ Δξξίθνπ κε 
ηελ Άλλα Μπφιευλ. Δλ ηέιεη, ζπλειήθζε θαη δηθάζηεθε 
γηαηί δελ δέρζεθε λα αξλεζεί ηελ απζεληία ηνπ πάπα. 
Καηαδηθάζηεθε σο πξνδφηεο θαη απνθεθαιίζηεθε.   
 
  Ο βασιλιάς της Αγγλίας Ερρίκος Η’ 
   
            Δθηφο απφ ηνλ Μνξ, επί βαζηιείαο ηνπ Δξξίθνπ 
Ζ‟ άιινη νγδφληα δπν άλζξσπνη, θαζνιηθνί ή 
δηακαξηπξφκελνη, έραζαλ ηελ δσή ηνπο  γηα αδηθήκαηα 

πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ πίζηε πνπ πξέζβεπαλ. ΄ απηνχο δελ πεξηιακβάλνληαη 
θπζηθά ρηιηάδεο άιινη πνπ βαζαλίζηεθαλ (αθφκα θαη γπλαίθεο, αλ θαη ζηελ 
Αγγιία, ν βαζαληζκφο ησλ γπλαηθψλ δελ ήηαλ εζηθά επηηξεπηφο) θαη 
εθηειέζηεθαλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο αληαξζία, ιεζηεία, αλππαθνή, 
ζπλνκσζία, πξνδνζία, κνηρεία ή απηζηία (φπσο ή ίδηα ε δεχηεξε ζχδπγνο ηνπ 
βαζηιηά, ε Άλλα Μπφιευλ). 
          Σν Δξξίθν δηαδέρζεθε ζην ζξφλν ν γηνο ηνπ - απφ ηελ ηξίηε γπλαίθα ηνπ, 
ηελ Σδέτλ έπκνπξ109, ν Δδμοάνδμξ η’ (Edward VI, 1547-1553) ζε ειηθία κφιηο 

                                                 
109

  Ο Δξξίθνο Ζ’ πακηνεφηδηε ζοκμθζηά έλζ βοκαίηεξ: Σδκ Αηθαηεξίλε ηεο Αξαγνλίαο (ηδκ πχνζζε), ηδκ 

Άλλα Μπφιευλ (ηδκ απμηεθάθζζε), ηδκ Τδέτλ Σέπκνπξ (πέεακε ζηδκ βέκκα ημο ιμκαδζημφ ημοξ παζδζμφ), 
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ελλέα εηψλ. Ζ ρψξα θπβεξλήζεθε ζπλερψο απφ έλα ζπκβνχιην αληηβαζηιείαο, 
κηαο θαη ν Δδνπάξδνο πέζαλε ζε ειηθία 16 εηψλ, πξηλ ελειηθησζεί. κσο αλ θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο επηαεηνχο βαζηιείαο ηνπ ε Αββθζηακζηή Δηηθδζία 
κεηακνξθψζεθε ζε πξνηεζηαληηθφ παξαθιάδη, κφιηο δπν πεηζκαηάξεδεο 
θαζνιηθνί εθηειέζηεθαλ. 
          Σνλ δηαδέρζεθε ε εηεξνζαιήο αδειθή ηνπ (απφ ηελ Αηθαηεξίλε ηεο 
Αξαγνλίαο) Μαξία, θαλαηηθή θαζνιηθή, ε νπνία άιιαμε αθφκα κηα θνξά ηνλ 
ζξεζθεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο, ζην δφγκα ηεο πξνηίκεζήο ηεο. Ζ 
Μαξία ήηαλ θαη ζχδπγνο ηνπ βαζηιηά ηεο Ηζπαλίαο Φηιίππνπ Β‟, άξα ηαπηφρξνλα 
θαη βαζίιηζζα ηεο Ηζπαλίαο. Ο ιαφο θνβφηαλ φηη ε Μαξία επηδίσθε ζπλ ηνηο 
άιινηο θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο Αγγιίαο ζε Ηζπαληθή επαξρία. Αλ θαη ν Φίιηππνο 
επέδεημε κεηξηνπάζεηα,  ν θαλαηηζκφο ηεο Μαξίαο ηελ 
ψζεζε λα πξνζπαζήζεη λα επαλαθέξεη ηε ρψξα ζην 
παπηθφ καληξί.  
 

 Η βασίλισσα της Αγγλίας Μαρία Α’ (Bloody Mary) 
 

          Γηα λα ην πεηχρεη, έθηαζε ζην ζεκείν λα 
θαηαδηθάζεη κε ζηξαγγαιηζκφ θαη θάςηκν ζηελ ππξά 
πεξί ηνπο δηαθφζηνπο νγδφληα  ζξεζθεπηηθνχο 
αληηπάινπο αηξεηηθνχο θαη πξνηεζηάληεο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θαη ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο ρψξαο, 
φπσο πνιινί ηεξσκέλνη, ιφγηνη, θηιφζνθνη, ζπγγξαθείο 
θαη άιινη. Αθφκα θαη ε αδειθή ηεο θαη κειινληηθή 
βαζίιηζζα, Διηζάβεη θπιαθίζηεθε γηα θάπνην 
δηάζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ,  ν ιαφο ηεο πξνζέδσζε ην παξαηζνχθιη Αηκνζηαγήο 
Μαξία (Bloody Mary) θαη ε πεξίνδνο ησλ δηθψλ θαη εθηειέζεσλ απνθιήζεθε 
«Πεξίνδνο ησλ δηψμεσλ ηεο Μαξίαο» (Marian Persecutions). ια απηά ζε 

δηάζηεκα κφιηο πέληε εηψλ (1553-
58) πνπ δηήξθεζε ε βαζηιεία ηεο. 
           
Ξυλογραφία απεικονίζει τον 
βασανισμό αιρετικού σον Πύργο 
του Λονδίνου κατά την περίοδο 
των διώξεων της Μαρίας. 
 

          Ακέζσο κεηά ηελ άλνδφ ηεο 
ζηνλ ζξφλν, ε Μαξία εμέδσζε 
δηαηάγκαηα κε ηα νπνία 
αλαγλσξηδφηαλ σο επίζεκε 
ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο ε 

Ρσκαηνθαζνιηθή, επαλεξρφηαλ ε αγακία ηνπ θιήξνπ, θαηαξγνχληαλ νη 
ζξεζθεπηηθνί λφκνη ηνπ παηέξα ηεο Δξξίθνπ Ζ‟ θαη ηνπ αδειθνχ ηεο Δδνπάξδνπ 
Γ‟  θαη φζνη πξέζβεπαλ πξνηεζηαληηθέο απφςεηο θεξχζζνληαλ αηξεηηθνί θαη 
παξάλνκνη.  
          Δθαηνληάδεο επηθαλείο Άγγινη πξνηεζηάληεο εγθαηέιεηςαλ ηελ ρψξα θαη 
άιινη ηφζνη θπιαθίζηεθαλ ή θαη εθηειέζηεθαλ γηαηί αξλήζεθαλ λα δερζνχλ ηνλ 
πάπα ηεο Ρψκεο σο θεθαιή ηεο Αγγιηθήο Δθθιεζίαο.  Άιια αδηθήκαηα πνπ 

                                                                                                                                                 
ηδκ Άλλα ηεο Κιέβεο (ηδκ πχνζζε ζε έλζ ιήκεξ, πνζκ ηακ ζηεθεεί ααζίθζζζα), ηδκ Κάζξηλ Φάνπαξλη (ηδκ 

απμηεθάθζζε βζα πνμδμζία ηαζ ιμζπεία) ηαζ ηδκ Κάζξηλ Παξξ πμο – δ ηοπενή - επέγδζε ημο ζογφβμο ηδξ. 
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επέζπξαλ θπιαθίζεηο, βαζαληζηήξηα θαη εθηειέζεηο ήηαλ ε αλάγλσζε ηεο Βίβινπ 
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, ε κε απνδνρή ηεο «κεηνπζίσζεο» ηνπ νίλνπ θαη ηνπ 
άξηνπ ηεο ζείαο θνηλσλίαο ζε αίκα θαη ζάξθα ηνπ Ηεζνχ, ε κε αλαγλψξηζε 
ζαπκάησλ, ε απνθπγή ιαηξείαο εηθφλσλ, αγίσλ θιπ. 
          Σα πην γλσζηά ζχκαηα ηεο Γηψμεσλ ηεο Μαξίαο ήηαλ νη ιεγφκελνη 
Μάξηπξεο ηεο Ομθφξδεο, ν 66εηήο αξρηεπίζθνπνο ηνπ Καληέξκπηνπξπ Συιαξ 
Κνάιιεν (Thomas Cranmer), ν 67εηήο επίζθνπνο ηνπ Λνλδίλνπ Νίημθαξ 
Ρίκηθετ (Nicholas Ridley) θαη ν επίζθνπνο ηνπ Γνπφξηζεζηεξ Υζμο Λάηζιεν 
(Hugh Latimer) νγδφληα ρξνλψλ, νη νπνίνη θάεθαλ ζηελ ππξά, κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
πάπα Παχινπ Γ’. Καη νη ηξεηο απηνί ζεσξνχληαη κάξηπξεο ηεο Αγγιηθαληθήο 
Δθθιεζίαο. 
          Οη εθηειέζεηο γίλνληαλ ζε θεληξηθέο πιαηείεο, γηα λα δνπλ ην απνηξφπαην 
απηφ ζέακα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
παξαβξίζθνληαλ θαη θίινη ή ππνζηεξηρηέο ησλ θαηαδηθαζκέλσλ, νη νπνίνη 
πξνέβαηλαλ ζε δηαδειψζεηο θαηά ησλ ζαλαηηθψλ εθηειέζεσλ. ζνη απφ απηνχο 
ζπιιακβάλνληαλ, καζηηγψλνληαλ. Δπίζεο επηηξεπφηαλ ζηνπο ζπγγελείο ησλ 
θαηαδηθαζκέλσλ λα ηνπο δψζνπλ έλα κηθξφ ζάθν κε κπαξνχηη, ηνλ νπνίν 
θξεκνχζαλ ζην ιαηκφ ηνπο. Σν κπαξνχηη έζθαγε κφιηο ε θσηηά πιεζίαδε ηνλ 

κειινζάλαην θαη απηφο 
εχξηζθε έλα γξεγνξφηεξν 
ζάλαην. 
 

 Η εκτέλεση στην πυρά 
των Ρίντλεϋ και Λάτιμερ 

στην κεντρική πλατεία της 
Οξφόρδης 
 

          Δπηπρψο γηα ηελ 
Αγγιία, ε Μαξία πέζαλε 
γξήγνξα (1558) απφ 

επηδεκία ειψδνπο ππξεηνχ θαη δελ ππήξμαλ πιένλ άιια ζχκαηα ζξεζθεπηηθήο 
κηζαιινδνμίαο - γηα ηελ ψξα. Ζ εηεξνζαιήο αδειθή θαη δηάδνρφο ηεο Διηζάβεη, 
πνπ βαζίιεπζε θαη θπβέξλεζε κε ηθαλφηεηα ηελ ρψξα επί 45 ρξφληα (1558-1603), 
επέβαιε κελ θαη πάιη ηνλ πξνηεζηαληηζκφ ζηελ ρψξα ηεο, αιιά νη ζαλαηηθέο 
εθηειέζεηο γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηεο, ήηαλ 
ειάρηζηεο. Ζ λέα βαζίιηζζα έδεημε φηη ήζειε λα θξαηήζεη ηε ρψξα καθξηά απφ 
ηνπο ζξεζθεπηηθνχο πνιέκνπο ηεο Δπξψπεο θαη πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεη ηηο 
ηζνξξνπίεο γηα λα ζπκθηιηψζεη ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηζέζεηο ηνπ αγγιηθνχ ιανχ.  
          Σν 1559 ςεθίζηεθε ν λφκνο βάζεη ηνπ νπνίνπ, ν αγγιηθαληζκφο 
(κεηξηνπαζήο πξνζηεζηαληηζκφο) νξηδφηαλ σο ε επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο. 
Οη αθξαίνη πξνηεζηάληεο (Πνπξηηαλνί) επέκελαλ γηα πην ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
θαη νη επηζέζεηο θαηά ησλ Ρσκαηνθαζνιηθψλ ήηαλ ζπρλέο. Σν 1570 ν πάπαο Πίμξ 
Δ’ αθφξηζε ηελ Διηζάβεη θαη θάιεζε ηνπο θαζνιηθνχο λα ηελ εθζξνλίζνπλ. Σν 
1580 ν επφκελνο πάπαο Γνδβυνζμξ ΗΓ’ δηεκήλπζε ζηνπο θαζνιηθνχο φηη, 
ελδερφκελε δνινθνλία ηεο δελ ζα  ήηαλ ακαξηία! Ζ βαζίιηζζα φκσο αξλήζεθε λα 
ζαλαηψζεη θαζνιηθνχο πνπ δελ απνδέρζεθαλ ηνλ πξνηεζηαληηζκφ θαη νη ηέζζεξηο 
πνπ έραζαλ ηελ δσή ηνπο ήηαλ «αηξεηηθνί» θαζνιηθνί πνπ ζπλσκφηεζαλ ελαληίνλ 
ηεο κνλαξρίαο. 



 217 

          Σελ Διηζάβεη δηαδέρζεθε ν πξνηεζηάληεο γηνο ηεο Μανίαξ ηζμφανη110, ν 
Ηάηςαμξ Α’ (James I) ν νπνίνο έλσζε ηα ζηέκκαηα ηεο Αγγιίαο θαη ηεο θσηίαο 
ζε έλα. Μεηά απφ απηφλ ζην ζξφλν αλήιζε ν γηνο ηνπ Κάνμθμξ Α’ (Charles I). 
Απηφο  ήξζε ζε ξήμε κε ην θνηλνβνχιην, μέζπαζε εκθχιηνο πφιεκνο ν βαζηιηάο 
δηθάζηεθε θαη απνθεθαιίζηεθε111 θαη ην πνιίηεπκα άιιαμε, νη θαλαηηθνί 
Πνπξηηαλνί αλέιαβαλ ηελ εμνπζία θαη ην 1653 εγθαζίδξπζαλ αβαζίιεπηε 
Κνηλνπνιηηεία κε εγέηε ηνλ «Λφξδν Πξνζηάηε» – δειαδή δηθηάηνξα - Όθζαεν 
Κνυιαεθ (Oliver Cromwell).  Απηφο εδξαίσζε ηνλ πνπξηηαληζκφ θαη επέηξεςε 
ζηνπο εθδησρζέληεο Δβξαίνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ Αγγιία, απφ ηελ νπνία ηνπο 
είρε δηψμεη ν βαζηιηάο Δδνπάξδνο Α‟ πξηλ ηξεηζήκηζη αηψλεο. Έπλημε ηελ Ηξιαλδία 
ζην αίκα εμνληψλνληαο - ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ θαη ηεο Βίβινπ - δεθάδεο ρηιηάδεο 
Ηξιαλδνχο θαζνιηθνχο, ιατθνχο θαη ηεξσκέλνπο. 
Δπηηέζεθε θαη ζηελ θσηία, αιιά κεηαρεηξίζηεθε πην 
ήπηα ηνπο θσηζέδνπο Πξεζβπηεξηαλνχο θαη ηνπο 
Αγγιηθαλνχο. 
 
                                        O Όλιβερ Κρόμβελ 

 
          Ζ κνλαξρία ζχληνκα επαλήιζε ζηελ Βξεηαλία, 
αιιά ε ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία επηθεληξψζεθε ζηηο 
κάγηζζεο, ζηνπο παγαληζηέο θαη ζηνπο κάληεηο. ηελ 
Αγγιία θαη ηελ θσηία ηνλ 16ν θαη 17ν αηψλα πάλσ απφ 
10.000 άλζξσπνη, θπξίσο γπλαίθεο θαη λέα θνξίηζηα 
έραζαλ ηε δσή ζηελ ππξά, ή απαγρνλίζηεθαλ ή πλίγεθαλ ή εμνληψζεθαλ κε 
πνιινχο άιινπο ηξφπνπο   

 
ηςηία:  

 
          Ο ιαφο ηεο θσηίαο, πξηλ αθφκα ελσζεί κε ηελ 
Αγγιία, είρε ήδε πξνζρσξήζεη καδηθά ζηνλ 
Πξνηεζηαληηζκφ θαη είρε απνξξίςεη ηελ απζεληία ηνπ 
πάπα. Πξσηεξγάηεο ηεο ζξεζθεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο 
ήηαλ ν Σγςκ Νμλ (John Knox,1514-72) πνπ είρε δήζεη 
ζηελ Διβεηία θαη είρε επεξεαζηεί απφ ηηο αθξαίεο 
απφςεηο ησλ Καιβηληζηψλ. Απφ ηφηε σο ζήκεξα ε 
πιεηνςεθία ηνπ ζθσηηθνχ ιανχ είλαη Πξεζβπηεξηαλνί.  
 
             Ο Σζων Νοξ 

 
Πάλησο, ν θαζνιηθηζκφο παξέκεηλε ηζρπξφο ζηελ ρψξα, 
αιιά  δελ ππήξμαλ καδηθέο δηψμεηο αληηπάισλ θαη 
ζξεζθεπηηθέο δηακάρεο.  

          κσο, ε θσηία επέδεημε αμηνζεκείσηε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο πεξηφδνπ ηνπ Κπλεγηνχ ησλ Μαγηζζψλ. Μφλν ε Γεξκαλία ηελ μεπέξαζε ζε 
βαξβαξφηεηα θαη ζε αξηζκφ δηθψλ θαη ζαλαηηθψλ εθηειέζεσλ. Αληίζεηα κε ηελ 

                                                 
110

 Ζ Μαξία Σηηνχαξη (Mary Stuart, 1542-1587) ήηακ ηαεμθζηή, ααζίθζζζα ηδξ ηςηίαξ ηαζ ελαδέθθδ 

ηδξ Δθζζάαεη. Οζ δομ βοκαίηεξ ήνεακ ακηζιέηςπεξ βζα ηδκ ελμοζία, αθθά μ θαυξ πμο αηυια εοιυηακ ηδκ 

γμθενή πενίμδμ ηδξ «αζιμζηαβμφξ Μανίαξ» ζηάεδηε ζημ πθεονυ ηδξ Δθζζάαεη. Ζ Μανία ηζμφανη 

θοθαηίζηδηε ηαζ απμηεθαθίζηδηε ζημκ Πφνβμ ημο Λμκδίκμο. 
111

 Ο Κάξνινο Α’ ήηακ μ ιμκαδζηυξ Άββθμξ ααζζθζάξ πμο απμηεθαθίζηδηε 
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πξαθηηθή πνπ εθαξκνδφηαλ ζηελ Αγγιία, νη θσηζέδνη αθνινχζεζαλ ηελ 
ηεξνεμεηαζηηθή ηαθηηθή ηεο Δπξψπεο, αιιά εδψ ε νκνινγία δελ ήηαλ αλαγθαία 
πξηλ ηελ θαηαδίθε θαη ηελ εθηέιεζε. Καη κφλν ν ςίζπξνο ή ε θήκε φηη θάπνηα 
γπλαίθα ήηαλ κάγηζζα ήηαλ αξθεηή απφδεημε γηα ην θαηεγνξεηήξην θαη ηελ 
θαηαδίθε ηνπ ζχκαηνο. Αθφκα θαη ε εθηέιεζε αθνινπζνχζε ηνλ επξσπατθφ ηχπν, 
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη κάγηζζεο εθηεινχληαλ ζηελ ππξά θαη ην θφζηνο ηεο 
δίθεο θαη ηεο εθηέιεζεο βάξπλε ηνπο νηθείνπο ηνπ ζχκαηνο. 
          Οη δηψμεηο απηέο ζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ηνλ 18ν αηψλα. Σν ηειεπηαίν 

πξφζσπν πνπ δηθάζηεθε θαη θάεθε ήηαλ ε 
Σγάκεη Υμνκ (Janet Horne) ην 1727. Δίρε 
θαηεγνξεζεί φηη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ 
ζαηαλά ρξεζηκνπνηνχζε ηελ θφξε ηεο σο 
ηπηάκελν άινγν θαη ηελ καζηίγσλε.  
 
 Ο βασιλιάς Ιάκωβος Σ΄ της κωτίας112, 
ανακρίνει γυναίκες ύποπτες για αίρεση 

 
          Ο λφκνο θαηά ηεο καγείαο ζηελ θσηία 
θαηαξγήζεθε ην 1736, αιιά ελ ησ κεηαμχ 
ρηιηάδεο γπλαίθεο θαη άληξεο δηθάζηεθαλ θαη 
εθηειέζηεθαλ σο κάγηζζεο θαη κάγνη. 

Τπνινγίδεηαη φηη κφλν θαηά ηελ πεξίνδν 1563-1603 πεξηζζφηεξα απφ 17.000 
ζχκαηα έραζαλ ηελ δσή ηνπο απφ ηελ καλία ησλ θαλαηηθψλ δησθηψλ ηνπο. 
  
Ηνθακδία:  
 

           Ζ ζρεηηθή απνκφλσζε ηεο Ηξιαλδίαο, ε ζπλερήο δηακάρε κεηαμχ ηεο 
θαζνιηθήο πιεηνςεθίαο θαη ηεο πξνηεζηαληηθήο κεηνςεθίαο πνπ φκσο δηνηθνχζε 
ην λεζί, δελ έθεξαλ ηελ Ηεξά Δμέηαζε εθεί. Αθφκα θαη ην Κπλήγη ησλ Μαγηζζψλ 
πνπ ηνλ 15ν θαη ηνλ 16ν αηψλα ήηαλ ζε πζηεξηθή έμαξζε ζηελ Δπξψπε, ηελ 
Αγγιία θαη ηελ θσηία, ζην ηξιαλδηθφ λεζί ήηαλ πεξηνξηζκέλν. Απφ ηηο πεξίπνπ 
δψδεθα δίθεο καγηζζψλ, πνπ αλαθέξνληαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή, κφλν κηα 
αθνξνχζε θαζνιηθή γπλαίθα, φιεο νη άιιεο πεξηπηψζεηο αθνξνχζαλ δηψμεηο γηα 
καγεία, αίξεζε ή παξφκνηα αδηθήκαηα.  
          Οη ηηκσξίεο ήηαλ θάςηκν ζηελ ππξά (ηξεηο ή ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο), 
θπιάθηζε ή καζηίγσκα. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
112

 Ο Ηάηςαμξ η‟ ηδξ ηςηίαξ είκαζ ημ ίδζμ πνυζςπμ ιε ημκ Ηάηςαμ Α΄ ηδξ Αββθίαξ 
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03.06.02. Ζ Ηενά Δλέηαζδ ζηδκ Γαθθία 
 
          πσο ήδε μέξνπκε ν ζεζκφο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο μεθίλεζε κε αθνξκή ηελ 
ξαγδαία άλνδν ηεο επηξξνήο ησλ αηξεηηθψλ Καζαξψλ ζηελ πεξηνρή Λαλγθεληφθ 
πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ Ππξελαίσλ θαη ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ θαη πνπ 
ζήκεξα απνηειεί ηκήκα ηεο λφηηαο Γαιιίαο. Αιιά θαη πξηλ αθφκα απφ ηελ 
εκθάληζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, ζηελ Γαιιία είραλ αλάςεη νη πξψηεο θσηηέο γηα λα 
ηηκσξεζνχλ αηξεηηθνί. πγθεθξηκέλα ζηελ Οξιεάλε ην 1022, ν βαζηιηάο ηεο 
Γαιιίαο Ρμιπέν Β’ μ Δοζεαήξ δηέηαμε ηελ εθηέιεζε ζηελ ππξά δέθα ηξηψλ 
πςειφβαζκσλ θιεξηθψλ σο αηξεηηθψλ, επεηδή αξλήζεθαλ λα δερζνχλ ηελ εθ 
παξζέλνπ γέλλεζε ηνπ Ηεζνχ, ηα Πάζε θαη ηελ Αλάζηαζε. Ήηαλ ε πξψηε ππξά 
πνπ άλαςε ζηελ κεζαησληθή Δπξψπε. 
          Οη ηξνκαθηηθέο ζθαγέο ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ ζπκάησλ ηεο 
Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο, θαζψο θαη νη ιεειαζίεο θαη θαηαζηξνθέο πνπ 
πξνμέλεζαλ νη ζηαπξνθφξνη, πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. 

ηελ Μπεδηέ, ηελ Αικπί, ηελ Μηλέξβ, 
ηελ Λαβψξ, ηελ Σεξκ, ηελ Μαξκάλη, 
ηελ Σνπινχδε, ην Μνλζεγθχξ θαη ζε 
πνιιέο άιιεο πφιεηο θαη ρσξηά ηεο 
λφηηαο Γαιιίαο, νη ζθαγέο ησλ αζψσλ 
ζπκάησλ έθηαζαλ ζηα φξηα ηεο 
γελνθηνλίαο. 
 
 Ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος 
Η’ και ο διάδοχός του (άγιος) 
Λουδοβίκος Θ’ επιβλέπουν την 
εκτέλεση αιρετικών. 

 
          Δθεί εγθαηαζηάζεθαλ νη πξψηνη 
δνκηληθαλνί ηεξνεμεηαζηέο, νη νπνίνη 
αλέιαβαλ λα εθθαζαξίζνπλ ηελ 
θαηάζηαζε θαη λα μεπαζηξέςνπλ 

φζνπο απφ ηνπο Καζαξνχο ή άιινπο αηξεηηθνχο, αθφκα θαη Δβξαίνπο είραλ 
μεθχγεη απφ ηα ζπαζηά θαη ηηο θσηηέο ησλ δηςαζκέλσλ γηα αίκα θαη πιηάηζηθν 
ζηαπξνθφξσλ. Τπνινγίδεηαη φηη νη αηξεηηθνί, Δβξαίνη θαη άιινη (απινί αζψνη 
πνιίηεο) πνπ εμνληψζεθαλ ην πξψην κηζφ ηνπ 13νπ αηψλα ζην λφην ηεο Γαιιίαο, 
ήηαλ πνιιαπιάζηνηη ησλ ρξηζηηαλψλ πνπ ζαλάησζαλ νη Ρσκαίνη ηνπο ηξεηο 
πξψηνπο αηψλεο ηεο χπαξμεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. 
          Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ λένπ εθθιεζηαζηηθνχ απηνχ ζεζκνχ ζηελ Γαιιία ήηαλ 
ηφζν άγξηα θαη απάλζξσπε, πνπ κφλν ε κεηαγελέζηεξή ηεο Ηζπαληθή Ηεξά 
Δμέηαζε ηελ μεπέξαζε. Έρνπκε  ήδε αλαθεξζεί ζηνλ δηαβφεην θαλαηηθφ θαη 
αλάιγεην Γάιιν ηεξνεμεηαζηή Ρνκπέξ ιε Μπνπξγθ θαη ηηο δεθάδεο ηα ζχκαηα 
πνπ έζηεηιε κε ζαδηζηηθή καλία, ζηελ ππξά. Απφ ηνπηθφο ηεξνεμεηαζηήο ηεο 
Κακπαλίαο, ην 1235 πξνβηβάζηεθε ζε γεληθφ Ηεξνεμεηαζηή φιεο ηεο Γαιιίαο. ε 
κηα κφλν κέξα (19 Μαΐνπ 1239) ν Ρνκπέξ  έζηεηιε ζηελ ππξά πάλσ απφ εθαηφλ 
νγδφληα αηξεηηθνχο κηαο κηθξήο γαιιηθήο πφιεο, ηνπο νπνίνπο δίθαζε θαη 
θαηαδίθαζε ζε ιηγφηεξν απφ κηα εβδνκάδα! Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη ν επίζθνπνο 
ηεο πεξηνρήο. Οη πεξηζζφηεξνη επίζθνπνη είραλ δηαβεβαηψζεη ην Βαηηθαλφ φηη δελ 
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ππήξραλ αηξεηηθνί ζηελ βφξεηα Γαιιία. Ζ θαληβαιηθή ηνπ δξάζε δηαθφπεθε απφ 
ηνλ ίδην ηνλ πάπα, ν νπνίνο ηνλ θαζαίξεζε θαη ηνλ θπιάθηζε. 
          ηαλ ν Γάιινο βαζηιηάο Φίιηππνο Γ’ απνθάζηζε λα ζηείιεη εθπξνζψπνπο 
ηνπ ζην λφην γηα λα εξεπλήζνπλ ηηο ζπλερείο θαηαγγειίεο γηα ηελ ζθιεξφηεηα θαη 
αλαιγεζία ησλ ηεξνεμεηαζηψλ, βξήθαλ ηηο θπιαθέο γεκάηεο θαη άζιηεο θαη ηελ 
δηαδηθαζία ησλ αλαθξίζεσλ άδηθε, άγξηα, ρνληξνθνκκέλε θαη βάξβαξε. Φπζηθά 
ηα αλέθεξαλ ζηνλ βαζηιηά θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ παξαπνλέζεθε ζην 
Βαηηθαλφ. Ο πάπαο Κιήκεο Δ‟ πνπ είρε θάπνηα αλζξσπηζηηθά αηζζήκαηα, 
αληαπνθξίζεθε γξήγνξα, αλαθάιεζε δπν απφ 
ηνπο ηεξνεμεηαζηέο θαη πεξηφξηζε δξαζηηθά 
ηελ εμνπζία ησλ άιισλ ζην βαζίιεην ηεο 
Γαιιίαο.  
 

  Ο στραγγαλισμός πριν την πυρά ήταν 
πράξη επιείκειας, για να μην υποφέρει 
πολύ ο καταδικασμένος 

 
          Ακέζσο φκσο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 
πάπα, νη ηεξνεμεηαζηέο άξρηζαλ πάιη λα 
επηδεηθλχνπλ ηνλ ίδην «δήιν» θαη ηελ ίδηα 
ζθιεξφηεηα, ζηέιλνληαο ζηηο θπιαθέο ή ζηελ 
ππξά θάζε χπνπην σο ερζξφ ηεο Δθθιεζίαο. 
Υξεηάζηεθαλ εθαηφ ρξφληα γηα λα «πείζνπλ» 
ην ιαφ ηεο λφηηαο Γαιιίαο λα επαλέιζεη ζηε 
θαζνιηθή νξζνδνμία. Μηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο θαη αθκάδνπζεο πεξηνρέο ηεο 

Δπξψπεο θαηαζηξάθεθε φπσο θαηαζηξάθεθε 
θαη ε επηθίλδπλε αίξεζε πνπ είρε αλαπηπρζεί 
ζηα εδάθε ηεο. 
 
 Οι ανακριτικές μέθοδοι της  Γαλλικής 
Ιεράς Εξέτασης δεν διέφεραν από αυτές 
της Ισπανικής και της Πορτογαλικής 

 
           Πεξίπνπ έλα αηψλα κεηά ηελ έλαξμε 
ηεο Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο, ε 
Δθθιεζία βξήθε αθφκα έλαλ ερζξφ θαη 
κάιηζηα κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο, ηνπο Ναΐηεο 
ηππφηεο. Ο βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο Φίιηππνο Γ’ 
επνθζαικηνχζε δηαθαψο ηελ ηεξάζηηα 
πεξηνπζία πνπ νη ηππφηεο είραλ ζπζζσξεχζεη 
επί πνιιά ρξφληα θαη έςαρλε λα βξεη κηα 
επθαηξία γηα λα επσθειεζεί απφ απηήλ. Ο 
πάπαο Κιήκεο Δ’, ν νπνίνο είρε αλέιζεη ζηνλ 
παπηθφ ζξφλν κε ηελ βνήζεηα ηνπ Φηιίππνπ 

θαη ήηαλ νπζηαζηηθά ελεξγνχκελφ ηνπ, έθαλε – ηάρα κνπ - έθπησζε ζηηο εζηθέο 
αξρέο ηνπ θαη ππνηάρζεθε. Δπέηξεςε ή ηνπιάρηζηνλ αλέρζεθε λα δηεμαρζνχλ 
κεξηθέο απφ ηηο πην επνλείδηζηεο δίθεο-παξσδίεο ηεο ηζηνξίαο. Υηιηάδεο Ναΐηεο 
ππέζηεζαλ θξηρηά βαζαληζηήξηα, εθαηνληάδεο θάεθαλ ζηελ ππξά (κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θαη ν Μέγαο Μάγηζηξνο Εαθ ληε Μνιαί ην 1314) θαη φιε ε θηλεηή θαη 
αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ηάγκαηνο πνπ βξηζθφηαλ εληφο ηεο γαιιηθήο επηθξάηεηαο 
θαηαζρέζεθε θαη γέκηζε ηα βαζηιηθά ζεζαπξνθπιάθηα.  
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          Καη πάιη έλα πεξίπνπ αηψλα κεηά ηελ ζπληξηβή ησλ Νατηψλ ηππνηψλ, ε 
Γαιιηθή Ηεξά Δμέηαζε πξαγκαηνπνίεζε αθφκα έλα ηζηνξηθφ έγθιεκα, απηή ηε 
θνξά ζε αγγιηθφ ή ζσζηφηεξα ζε γαιιηθφ, θαηερφκελν απφ ηνπο Άγγινπο, 
έδαθνο. πσο είδακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, ην 1431, δίθαζε, θαηαδίθαζε 
θαη έθαςε ζηελ ππξά ηελ Παξζέλν ηεο Οξιεάλεο ή Εαλ λη’ Αξθ. 
          Φπζηθά φιε απηή ε δξαζηεξηφηεηα θαη νη ζπλερείο δεκεχζεηο πεξηνπζηψλ 
ησλ Καζαξψλ, Νατηψλ, Δβξαίσλ θαη πάζεο θχζεσο αηξεηηθψλ (αξγφηεξα 
πξνζηέζεθαλ νη κάγηζζεο, νη πξνηεζηάληεο θαη αξθεηέο άιιεο θαηεγνξίεο) έθαλαλ 
ηελ Δθθιεζία θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο πάκπινπηνπο. Σν 16ν αηψλα ε Δθθιεζία 
θαηείρε εθηάζεηο πνπ αλαινγνχζαλ ζην 20% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Γαιιίαο. 
ινο απηφο ν πινχηνο έθαλε ηνπο θαξδηλαιίνπο, επηζθφπνπο, κνλαρνχο, 
ηεξνεμεηαζηέο  θαη απινχο ηεξσκέλνπο, δηεθζαξκέλνπο θαη καιζαθνχο. Ο 
παπηθφο ιεγάηνο ζηελ Γαιιία  Γηο Εμοεκκχ, έγξαςε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνπο 
Βελεδηθηίλνπο κνλαρνχο: Πνιινί απφ απηνχο ραξηνπαίδνπλ, ζπρλάδνπλ ζηα 
θαπειεηά, βιαζηεκνχλ, δηαηεξνχλ εξσκέλεο, παιιαθίδεο θαη εξαζηέο, θέξνπλ 

μίθε, 
ζπγθεληξψλνπλ 

πινχηε, θάλνπλ 
βαθρηθά φξγηα θαη 
είλαη θνζκηθφηεξνη 
ησλ ιατθψλ. 
 

 υνεστίαση 
κληρικών και 

ευγενών του 
Μεσαίωνα 

 
          Αιιά εθεί 
πνπ νη Γάιινη 

ηεξνεμεηαζηέο δηαθξίζεθαλ ηδηαίηεξα ηνλ 16ν αηψλα, ήηαλ ν αδπζψπεηνο δησγκφο 
ησλ καγηζζψλ θαη ηελ ίδηα επνρή ε αλειέεηε εμφλησζε ησλ πξνηεζηαληψλ. ην 
θπλήγη ησλ καγηζζψλ ε ζθιεξφηεηα θαη νη νκαδηθέο εθηειέζεηο ηεο Γαιιίαο, 
κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κφλν κε απηέο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο θσηίαο. Ζ 
εμφλησζε ησλ πξνηεζηαληψλ (ινπζεξαλψλ, θαιβηληζηψλ, νπγελφησλ) πήξε 
δηαζηάζεηο αλζξσπνζθαγήο. 
          Απφ ηα γαιιηθά αξρεία113 κπνξνχκε λα δνχκε εθαηνληάδεο πεξηπηψζεηο 
νκαδηθψλ ή αηνκηθψλ εθηειέζεσλ ζηελ ππξά (εθηφο θπζηθά   ησλ δεθάδσλ 
ρηιηάδσλ ζπκάησλ ηεο Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο, αιιά θαη ησλ 
Βαιληελζηαλψλ αηξεηηθψλ πνπ είραλ ήδε απνδεθαηηζηεί ηελ ίδηα επνρή), απφ ηηο 
νπνίεο ζηαρπνινγνχκε κεξηθέο:  

- Μεηαμχ ησλ εηψλ 1428-1434 ζηελ πφιε Βαιαί (Valais) εθηειέζηεθαλ 
πάλσ απφ 200 άλζξσπνη. 

- Μεηαμχ ησλ εηψλ 1428-1445 ζηελ πφιε Λ’ Ηδέξ  (l'Isere) έραζαλ ηελ δσή 
ηνπο 167 άλζξσπνη. 

- Σν 1437 ζηελ πφιε Μπξηαλθφλ (Briancon) εθηειέζηεθαλ ζηελ ππξά 
ζπλνιηθψο 150 άηνκα. 

                                                 
113

 Μεηά ηδκ ηαηάθδρδ ιεβάθμο  ιένμοξ ηδξ Ηηαθίαξ απυ ηα βαθθζηά ζηναηεφιαηα ημο Ναπυθέμκηα ημ 

1798, μζ κέεξ ανπέξ έζηεζθακ ζηδκ Γαθθία πενίπμο 3.000 ηζαχηζα πμο πενζείπακ ηα ζημζπεία πενζζζμηένςκ 

απυ 100.000 οπμεέζεςκ ιε ηζξ μπμίεξ αζπμθήεδηε δ Ηενά Δλέηαζδ.  
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- Σν έηνο 1574, θάεθαλ δσληαλνί νγδφληα άλζξσπνη ζηελ πφιε Βαιεξχ-αλ 
αβνπά (Valery-en-Savoie). 

- Ο δηαβφεηνο θπλεγφο καγηζζψλ, δηθαζηηθφο  Νζημθά Ρειφ (Nicholas 
Remy) ζε δηάζηεκα κφιηο δέθα εηψλ (1582-92) έζηεηιε ζηελ ππξά πάλσ 
απφ 900 γπλαίθεο, άληξεο θαη παηδηά κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο.  

          [Ο Ρεκχ έγξαςε ην βηβιίν Γαηκνλνιαηξία πνπ θαη απνηειεί, κεηά ην 
Malleus Maleficarum,114 ην πην αλαγλσξίζηκν βηβιίν θαη νδεγφ γηα ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο θπλεγνχο καγηζζψλ ηεο Δπξψπεο].  
- ηελ Σνπινχδε πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθηέιεζε ελλέα αηφκσλ ην 1595. 
- Σν 1608, ζηελ πφιε Αδελψ (Hagenau) ηεο Αιζαηίαο θάεθαλ ζηελ ππξά 24 

άλζξσπνη, ελψ άιινη ηξεηο απηνθηφλεζαλ 
πξηλ ζηαινχλ γηα εθηέιεζε. 

 
 Ο σκληρός και ανελέητος Γάλλος 
κυνηγός μαγισσών Νικολά Ρεμύ 

 
- Οθηψ κάγηζζεο θξεκάζηεθαλ ζηελ πφιε 

Λνληηληέξ (Londinieres) ην 1616. 
- Σν 1619 ζηε Λακπνχξ (Labourt) έραζαλ 

ηελ δσή ηνπο πάλσ απφ 200 άηνκα κε ηελ 
θαηεγνξία ηεο καγείαο. Ηεξνεμεηαζηήο ηεο 

πφιεο απηήο ήηαλ ν δηθαζηηθφο 
Πζέν κηε Λακην (Pierre de 
Lancre), ν νπνίνο 
πξαγκαηνπνίεζε καδηθέο δηψμεηο 
θαη εθηειέζεηο καγηζζψλ. [Καη 
απηφο – φπσο θαη Ρεκχ – έγξαςε 
ηξία βηβιία γηα ηελ Γαηκνλνιαηξία, 
ηελ ιπθαλζξσπία, ηελ κνηρεία, ηελ 
αηκνκημία θαη ηηο ζεμνπαιηθέο 
ζρέζεηο ηνπ αηαλά κε γπλαίθεο, 
θνξίηζηα θαη αγφξηα]. 

- Σν 1680 εθηειέζηεθαλ ζην Παξίζη 
ηξηάληα έμη άλζξσπνη. 

         

 Νεαρή μάγισσα σε μεσαιωνική 
ζωγραφική 

  

           Ζ απαξίζκεζε ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί γηα πνιιέο ζειίδεο αθφκε. 
κσο, ην γεγνλφο πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία ηεο ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο θαη 
ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηψμεσλ ζηελ Γαιιία θαη γεληθά ζηελ Δπξψπε είλαη ε 
ζπγθινληζηηθή ζθαγή ησλ πξνηεζηαληψλ Οπγελφησλ πνπ είλαη γλσζηή σο Ζ 
λχρηα ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ ηελ ηζηνξία ηεο νπνίαο ζα ζπλαληήζνπκε ζε 
επφκελν θεθάιαην. 
  

 
                                                 
114

  Σμ Malleus Maleficarum (= Τν ζθπξί ησλ καγηζψλ) είκαζ δ πενζαυδηδ πναβιαηεία πενί ιαβζζζχκ 

πμο βνάθηδηε ημ 1486 απυ ημκ Γενιακυ ζενμελεηαζηή Φάηλξηρ Κξάκεξ (Heinrich Kramer) ηαζ απμηέθεζε 

ημκ μδδβυ βζα ημοξ ζενμελεηαζηέξ ηαζ ηοκδβμφξ ιαβζζζχκ βζα ημοθάπζζημ δομ αζχκεξ. Σμ αζαθίμ αοηυ εα 

ημ δμφιε ακαθοηζηυηενα ζε επυιεκμ ηθάθαζμ. 
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03.06.03. Ζ Ηενά Δλέηαζδ ζηδκ Γενιακία 
 
          Οη δηψμεηο θαηά ησλ αηξεηηθψλ ζηελ Γεξκαλία άξρηζαλ ηελ ίδηα επνρή πνπ 
μεθίλεζε ε δξάζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηελ λφηηα Γαιιία. ηηο γεξκαληθέο πφιεηο 
πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηελ ηηαιηθή Λνκβαξδία, ε αίξεζε ησλ Καζαξψλ δελ είρε 
πνιινχο νπαδνχο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Βαιληελζηαλνχο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζε 
πνιιέο επαξρίεο, αθφκα θαη ζηελ Αξρηεπηζθνπή ηεο Σξέβεο (Treves). Οη 
Βαιληελζηαλνί είραλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηνπο Καζαξνχο θαη αξλνχληαλ – 
κεηαμχ άιισλ -ηελ Μεηνπζίσζε, ηα κπζηήξηα, ηα κλεκφζπλα, ηελ εθθιεζηαζηηθή 
ηεξαξρία, ην βξεθηθφ βάθηηζκα, ηνπο φξθνπο, ηνπο αγίνπο, ηηο εηθφλεο, ηελ Παιαηά 
Γηαζήθε θαη πνιιά άιια.  
          Έλαο ζπγγξαθέαο ηεο επνρήο ν Ααναάι Μεθθίκμοξ (Abraham Mellinus) 
γξάθεη γηα ηνπο Βαιληελζηαλνχο: «Απφ ηελ φιε  
δηαδηθαζία, αληηιήθζεθα φηη ν αξηζκφο ησλ νπαδψλ 
θαη ζπλεξγψλ ηνπο ήηαλ πνιχ κεγάινο ζηελ 
Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία θαη ηδηαίηεξα ζηελ 
Λνκβαξδία». Ο Μειιίλνπο αλαζθεπάδεη ηηο 
ζπθνθαληίεο ελαληίνλ ηνπο, ιέγνληαο: «Τπάξρεη έλα 
εζθεκκέλν ςεχδνο θαη δπζθήκηζή ηνπο (ησλ 
Βαιληελζηαλψλ) απφ έλα κνλαρφ, γηαηί απηνί 
θαηεγνξνχλ ηνλ πάπα». 
 
  Ο Κονράδος, όπως απεικονίζεται σε βιτρό 
εκκλησίας του Μαρβούργου 
 

           Ο γλσζηφο καο γεληθφο ηεξνεμεηαζηήο ηεο 
Γεξκαλίαο, Γνκηληθαλφο κνλαρφο Κνλξάδνο ηνπ Μαξβνχξγνπ, αλέιαβε γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Δθθιεζίαο ην έξγν ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο ηηκσξίαο ησλ 

αηξεηηθψλ, Βαιληελζηαλψλ ή άιισλ. Δπέδεημε 
πξσηφγλσξε ζθιεξφηεηα θαη ζαδηζκφ θαη έζηειλε 
ζηα βαζαληζηήξηα θαη ζηνλ ζάλαην αζψνπο 
πηζηνχο ρξηζηηαλνχο, αθφκα θαη κε ηελ ππνςία φηη 
είραλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή 
Δθθιεζία. Δίρε πεη ν ίδηνο φηη δελ ζα δίζηαδε λα 
ζηείιεη ζηελ θσηηά εθαηφ αλζξψπνπο, αλ έζησ θαη 
έλαο απφ απηνχο ήηαλ αηξεηηθφο.    
 
   Ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας Υρειδερίκος Β’ 

 
          ηελ Γεξκαλία (ηφηε Αγία Ρσκατθή 
απηνθξαηνξία) ε δηαδηθαζία ησλ αλαθξίζεσλ θαη 
ηεο δίθεο ήηαλ κπζηηθή. Ζ έιιεηςε δεκνζηφηεηαο 
δελ έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ δηθαζηή λα θξίλεη 
ζσζηά, ηδίσο φηαλ επεξεαδφηαλ απφ ηνλ ηνπηθφ 

άξρνληα ή επίζθνπν. 
          Ήηαλ εδξαησκέλε ε πεπνίζεζε φηη ηα βαζαληζηήξηα έδηλαλ απάληεζε ζε 
φια, αθφκα θαη αλ έδηλαλ αλαμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Γεληθψο νη Γεξκαλνί 
ζεσξνχζαλ ηα βαζαληζηήξηα σο έλα φξγαλν ρεηξαγψγεζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 
θαη ηα εθάξκνδαλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο.  
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          Οη θαηαγγειίεο ησλ πνιηηψλ θαηά αηξεηηθψλ ήηαλ ζπρλέο θαη ην βάξνο ηεο 
απφδεημεο ηεο αζσφηεηαο έπεθηε ζηνλ θαηεγνξνχκελν. Αλ φκσο απηφο 
απνδεηθλπφηαλ αζψνο, εθείλνο πνπ ηνλ είρε θαηαγγείιεη έπξεπε λα ηηκσξεζεί. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθεξήο πεξηφδνπ ηνπ  Κπλεγηνχ ησλ Μαγηζζψλ, ζε 
κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο ππήξρε έλα θνπηί ηνπνζεηεκέλν ζε δεκφζην 
κέξνο (πιαηεία ή έμσ απφ ηελ εθθιεζία) ζην νπνίν ν θαζέλαο κπνξνχζε λα ξίμεη 
έλα ραξηί θαη λα θαηαγγείιεη θάπνηνλ ή θάπνηα (γηα καγεία ή αίξεζε) ρσξίο ζην 
ραξηί απηφ λα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γξάθεη ην φλνκά ηνπ. Έηζη νη θαηαγγειίεο 
ήηαλ πνιιέο θαη θπζηθά αλαπφδεηθηεο, δελ εκπεξηείραλ δε θαλέλα ζηνηρείν 
ξίζθνπ. Δίλαη εχινγν λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη εχθνια κπνξνχζε λα θαηαγγείιεη 
θαλείο ηνλ γείηνλά ηνπ ή ηνλ αληαγσληζηή ηνπ ή ηνλ εξσηηθφ ηνπο αληίδειν ή 
θάπνηνλ κε ηνλ νπνίνλ είρε νηθνλνκηθέο ή άιιεο 
δηαθνξέο. 
 
                                Ο πάπας Γρηγόριος Θ’ 

 
          Καηφπηλ νδεγηψλ ηνπ πάπα Γξεγνξίνπ Θ’ ν 
Γεξκαλφο απηνθξάηνξαο Φνεζδενίημξ Β’ 
(Friedrich II, 1220-1250) εμέδσζε ην έηνο 1230 
δηάηαγκα θαηά ησλ Καζαξψλ, ησλ Βαιληελζηαλψλ 
θαη ησλ άιισλ αηξεηηθψλ: «Όπνηνη θη αλ είλαη, 
άληξεο ή θαη γπλαίθεο, θαηαδηθάδνληαη ζε δηελεθή 
αηηκία θαη δηαηάδσ λα δεκεχνληαη ηα αγαζά ηνπο θαη 
λα κελ επηζηξέθνληαη. Δπίζεο δηαηάζζνληαη νη 
δήκαξρνη θαη νη άιινη ηνπηθνί αμησκαηνχρνη λα 
πάξνπλ δεκφζην φξθν, φηη ζα εμαληιήζνπλ φια ηα 
κέζα πνπ δηαζέηνπλ γηα λα εληνπίζνπλ φινπο ηνπο αηξεηηθνχο πνπ ηνπο 
ππνδεηθλχεη ε εθθιεζία θαη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Αθφκα 
εθηφο απφ ηνπο αηξεηηθνχο, θαηαδηθάδνκε θαη απηνχο πνπ ηνπο δέρνληαη ζηηο 

πφιεηο ή ηα ζπίηηα ηνπο, ηνπο 
πξνζηαηεχνπλ ή ηνπο 
ππεξαζπίδνληαη». 
 
Η Ιερά Εξέταση στην Γερμανία 

 
          Αθνινχζεζε δεχηεξν δηάηαγκα 
ηνπ Φξεηδεξίθνπ, ζχκθσλα κε ην 
νπνίν φινη νη αηξεηηθνί ηεο 
απηνθξαηνξίαο απεηινχληαλ κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο πνηλήο - πνπ ζα 
επέβαιαλ νη ηεξνεμεηαζηέο πνπ 
έζηεηιε ε Αγία Έδξα – απφ ηα 

θξαηηθά φξγαλα. Γηα φπνηνλ φκσο θαηαδηθαζκέλν πνπ εμέθξαδε ηελ επηζπκία λα 
επαλέιζεη ζηνπο θφιπνπο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, ε πνηλή κεηαηξεπφηαλ ζε 
ηζφβηα θπιάθηζε.  
          Καη ην ηξίην δηάηαγκα ηνπ απηνθξάηνξα ήηαλ ην ίδην ζθιεξφ κε ηα δπν 
πξψηα. Καη απηά απφ έλα κνλάξρε πνπ ήηαλ ζε ζπλερή ερζξφηεηα κε ην 
Βαηηθαλφ, είρε αθνξηζηεί ηέζζεξηο θνξέο θαη ν πάπαο Γξεγφξηνο Θ΄ έθηαζε ζην 
ζεκείν λα ηνλ απνθαιεί Αληίρξηζην!  Φπζηθά ηα δηαηάγκαηα ηνπ Φξεηδεξίθνπ, 
ζπλάληεζαλ επήθνα ψηα ζηνπο θαζνιηθνχο ηεξσκέλνπο, κνλαρνχο θαη 
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ηεξνεμεηαζηέο νη νπνίνη επέδεημαλ ηδηαίηεξν δήιν ζηελ πινπνίεζε ησλ 
απνθάζεσλ ηνπ κνλάξρε. Υηιηάδεο αηξεηηθψλ παξαδφζεθαλ ζηηο θαηά ηφπνπο 
θνζκηθέο αξρέο γηα λα ξηρηνχλ ζηηο θαζαξηήξηεο θιφγεο. 
          ιεο απηέο νη δίθεο, νη θαηαδίθεο θαη νη δεκεχζεηο πεξηνπζηψλ έθαλαλ ηελ 
Καζνιηθή Δθθιεζία ζηελ επηθξάηεηα ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ηφζν 
πινχζηα, πνπ ηνλ 16ν αηψλα θαηείρε εθηάζεηο πνπ αλαινγνχζαλ ζην 1/3 ηεο 
Γεξκαλίαο. Καη νη ηεξείο θαη επίζθνπνη – φπσο θαη ζηελ Γαιιία θαη αιινχ – είραλ 
απνθηήζεη θη απηνί κεγάιεο πεξηνπζίεο, δνχζαλ πνιπηειψο θαη δηαηεξνχζαλ 
παιιαθίδεο. 
          κσο θαίλεηαη φηη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Φξεηδεξίθνπ, νη αξρέο έδεημαλ 
θάπνηεο ηάζεηο ραιάξσζεο, γηαηί ην 1260 ν πάπαο Αιέμαλδξνο Γ‟ εμέδσζε 
Βνχια πξνο ηνπο ηεξνεμεηαζηέο, κε ηελ νπνία ηνπο δηάηαδε λα ππνρξεψλνπλ – κε 
ηελ απεηιή αθνξηζκνχ – ηηο θνζκηθέο αξρέο λα εθηεινχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο 
απνθάζεηο ηνπ Ηεξνχ Γξαθείνπ θαηά ησλ αηξεηηθψλ.  
          Γελ ήηαλ κφλν νη Βαιληελζηαλνί θαη νη Καζαξνί πνπ είραλ κπεη ζην 
ζηφραζηξν ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηελ Γεξκαλία. Σελ πεξίνδν 1229-1234 
γελλήζεθε έλα ζξεζθεπηηθφ θίλεκα αγξνηψλ ηεο Βξέκεο πνπ νλνκάζηεθε 
ηέκηζκβηεν (Stedinger). Ο αξρηεπίζθνπνο ηεο πεξηνρήο ην ραξαθηήξηζε αηξεηηθφ 
θαη εμαπέιπζε κηα «ζηαπξνθνξία» ελαληίνλ ηνπο. Οη θαηεγνξίεο θαηά ησλ 
Stedinger ήηαλ ηειείσο αηεθκεξίσηεο, αιιά απηφ δελ εκπφδηζε ηνλ αξρηεπίζθνπν 

θαη ηηο θνζκηθέο αξρέο ηεο Βξέκεο λα 
εθηειέζνπλ ζε κηα κφλν κέξα (27 Μαΐνπ 
1234) 8.000 «αηξεηηθνχο»! 
 
 Πορεία Υλαγγελλάνδων του 14ου 
αιώνα 

 
          Δπίζεο ππήξμε – ην είδακε ζε 
πξνεγνχκελν θεθάιαην - έλα 
ζξεζθεπηηθφ θίλεκα θαλαηηθψλ 
θαζνιηθψλ ζξεζθφιεπησλ, πνπ ηα κέιε 
ηνπ γηα λα ηηκσξήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 
θαη λα απαιιαγνχλ απφ ηηο ακαξηίεο ηεο 

ζάξθαο, εθάξκνδαλ ηελ πξαθηηθή ηνπ  απηνκαζηηγψκαηνο, ςέιλνληαο 
ηαπηφρξνλα χκλνπο ζηνλ Κχξην. Ήηαλ νη γλσζηνί καο Φιαγγειιάλδνη. Απηνχο 
ηνπο αζψνπο πηζηνχο (ζήκεξα ζα ηνπο ραξαθηεξίδακε ηδηφξξπζκνπο) ε Δθθιεζία 
ηνπο θαηαδίθαζε σο αηξεηηθνχο θαη ε Γεξκαληθή Ηεξά Δμέηαζε αλέιαβε λα 
εθθαζαξίζεη ηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο απφ απηνχο ηνπο ερζξνχο ηεο 
Δθθιεζίαο. Σν 14ν θαη 15ν αηψλα εθαηνληάδεο Φιαγγειιάλδνη νδεγήζεθαλ ζηελ 
ππξά απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε ζηελ Γεξκαλία. Σν 1416 ζηε Θνπξηγγία ηξηαθφζηνη 
απφ απηνχο εθηειέζηεθαλ ζε κηα κφλν κέξα. 
          Αλ θαη ζην κπαιφ ηνπ θφζκνπ ην Ηεξφ Γξαθείν ηεο Ηζπαλίαο έκεηλε ζαλ ε 
πην ζθιεξή θαη αλάιγεηε Ηεξά Δμέηαζε ηεο Δπξψπεο, ην αληίζηνηρν ηεο 
Γεξκαλίαο κπνξεί λα αλαθεξπρζεί πξσηαζιεηήο ζηηο δίθεο θαη ζαλαηηθέο 
θαηαδίθεο αηξεηηθψλ θαη καγηζζψλ. Ηδηαίηεξα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αλειέεηνπ 
Κπλεγηνχ ησλ Μαγηζζψλ, δεθάδεο ρηιηάδεο γπλαίθεο, άληξεο αθφκα θαη παηδηά, 
νδεγήζεθαλ ζηνπο ηφπνπο εθηειέζεσλ φισλ ζρεδφλ ησλ γεξκαληθψλ πφιεσλ θαη 
ρσξηψλ.  
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          Απφ ηηο εθαηνληάδεο δίθεο θαη ζαλαηηθέο θαηαδίθεο καγηζζψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Γεξκαλία απφ ηνλ 16ν σο θαη ηνλ 18ν αηψλα, φπσο 
πξνθχπηνπλ απφ ηα γεξκαληθά αξρεία: 

- Σν 1589 ζηελ πφιε Κνπέληιηκπνπξγθ (Quedlinburg) ζε κηα κέξα θάεθαλ 
ζηελ ππξά 133 άλζξσπνη. 

- Σνλ ίδην ρξφλν ζηελ Βπξηεκβέξγε (Wurttemberg) θάεθαλ 48 άηνκα. 
- Σν 1590 ζην Νφξληηλγθελ (Nordlingen) εθηειέζηεθαλ 32 κάγηζζεο 
- Μεηαμχ ησλ εηψλ 1590-1600 ζην δνπθάην ηεο Βξνπλζβίθεο (Brunswick) 

θαίγνληαλ θαζεκεξηλά θαηά κέζν φξν 10 άηνκα.  
- Μεηαμχ ησλ εηψλ 1603-1605 ζηελ Φνχιληα θάεθαλ ζπλνιηθά 205 άηνκα. 
- Μεηαμχ ησλ εηψλ 1626-29 ζην Μάηληο (Mainz) εθηειέζηεθαλ 56 άλζξσπνη 
- Σελ δηεηία 1622-23 ν θπλεγφο καγηζζψλ επίζθνπνο θμκ Νηυνκπάζι (von  

            Dornheim) ζηέιλεη ζηελ ππξά 600 κάγηζζεο .  
- Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ πφιε Μπνχξγθζηαλη (Burgstadt) είρακε 77 

εθηειέζεηο, ζηελ πεξηνρή Μίιηελκπεξγθ (Miltenberg) 168 εθηειέζεηο, ζηελ 
πφιε Νηίεκπνπξγθ (Dieburg) 85 άλζξσπνη θάεθαλ ζηελ ππξά, ζηελ πφιε 
Όθθελκπνπξγθ (Offenburg) 79 εθηειέζηεθαλ θαη ζηελ πφιε Βχδκπνπξγθ 
(Würzburg) άιινη 29 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηελ ππξά. 

- Καηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο 
πεξηφδνπ ησλ δηθψλ ησλ 
καγηζζψλ ζην Μπάκπεξγθ ηεο 
Γεξκαλίαο εθηειέζηεθαλ 
πεξίπνπ 22.000 άλζξσπνη. 

 
 Δυο κρατούμενες, μητέρα και κόρη 
περιμένουν την δίκη τους 
 

          Αθνινπζεί νιφθιεξε ζεηξά 
εθηειέζεσλ ζε φιεο ζρεδφλ ηεο πφιεηο 
θαη ηα ρσξηά ηεο Γεξκαλίαο. 
Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ε 

εθηέιεζε ελφο αγνξηνχ 12 εηψλ ζηελ πφιε Φχξζηελκπεξγθ (Fürstenberg) ην 
1694 θαη ε θαηαδίθε ζηελ ππξά ελλέα παηδηψλ, φισλ θάησ ησλ 16 εηψλ ζηελ 
πφιε Μπνχξγθράνπδελ (Burghausen) ζηηο 26 Μαξηίνπ 1698. 
          Ζ ηειεπηαία εθηέιεζε θαηαδηθαζκέλεο ζε ζάλαην κε ηελ θαηεγνξία ηεο 
καγείαο έγηλε ζηελ Γεξκαλία ην 1775. 
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03.06.04. Ζ Ηενά Δλέηαζδ ζηζξ άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ  
 
Κάης Υχνεξ: 
 
          Λίγα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, νη Αςβνχξγνη  
πξνζάξηεζαλ ηηο Κάησ Υψξεο (ζεκεξηλέο Οιιαλδία, Βέιγην θαη Λνπμεκβνχξγν) 
ζηελ απζηξηαθή (1482)  θαη ζηε ζπλέρεηα – κεηά ηελ ζπλέλσζε ησλ δπν ρσξψλ 
ππφ έλα ζηέκκα – ζηελ ηζπαληθή απηνθξαηνξία. Ο Αςβνχξγνο απηνθξάηνξαο 
Κάνμθμξ Δ’ (Karl V) ηεο Αγίαο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο έθεξε ηαπηφρξνλα θαη 
ηνλ ηίηιν ηνπ Κανυθμο Α’ (Carlos I) βαζηιηά ηεο Ηζπαλίαο. Ο γηνο ηνπ ν βαζηιηάο 
ηεο Ηζπαλίαο Φίιηππνο Β’ ν πλεηφο (θαη ζχδπγνο ηεο θαζνιηθήο βαζίιηζζαο ηεο 
Αγγιίαο Μαξίαο Α’) ήηαλ θαη θχξηνο ησλ Κάησ Υσξψλ σο ην 1581, φηαλ 
θεξχρζεθε ε αλεμαξηεζία ηεο Οιιαλδίαο. Απφ ην 
1581 σο ην 1713 ην ηκήκα πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ 
ηζπαληθή θπξηαξρία νλνκαδφηαλ Ηζπαληθέο (ή Νφηηεο) 
Κάησ Υψξεο. 
 
  Ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας Κάρολος Ε’ και ταυτόχρονα 
βασιλιάς της Ισπανίας Κάρολος Α’  

 
          Σν 1522 ν Κάξνινο  απνθάζηζε ηελ 
εγθαζίδξπζε Ηεξάο Δμέηαζεο ζηηο Κάησ Υψξεο κε 
ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θχκαηνο ηνπ 
Λνπζεξαληζκνχ πνπ ήδε είρε ζεκαληηθέο επηηπρίεο 
ζηηο γεξκαληθέο πφιεηο πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ 
θπξηαξρία ηνπ, αιιά θαη ζηελ  Γαιιία θαη Αγγιία. Ήδε 

απφ ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν είρε εθδψζεη δηάηαγκα κε ην 
νπνίν απαγφξεπε ηα βηβιία ηνπ Λνχζεξνπ θαη κε άιιν 
δηάηαγκα απαγφξεπε επίζεο ηελ εθηχπσζε θαη ην 
δηάβαζκα ησλ πξνηεζηαληηθψλ βηβιίσλ.  
 
  Ο Μέννο ίμονς 
 

          Αιιά εθηφο απφ ηνλ Λνπζεξαληζκφ, επηθίλδπλνο 
αληίπαινο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηηο Κάησ Υψξεο 
θαη ηελ Γεξκαλία ήηαλ νη Ακαααπηζζηέξ. Απηνί ήηαλ 
πξνηεζηάληεο πνπ απέξξηπηαλ ηελ «θξαηηθή» 
Μεηαξξχζκηζε ηνπ Λνχζεξνπ θαη ππνζηήξηδαλ ηνλ 

ρσξηζκφ θξάηνπο-εθθιεζίαο. Γελ αλαγλψξηδαλ ην βάθηηζκα ησλ λεπίσλ θαη γη‟ 
απηφ νλνκάζηεθαλ Αλαβαπηηζηέο. Ζ βαζηθή αξρή ηνπο ήηαλ φηη ν άλζξσπνο 
έπξεπε λα δεη ζχκθσλα κε ηηο δηδαζθαιίεο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. Γελ δέρνληαλ 
ηελ ζηξάηεπζε θαη αξλνχληαλ λα θέξνπλ φπια. Οη Αλαβαπηηζηέο πνιεκήζεθαλ 
άγξηα απφ ηνπο Καζνιηθνχο,  αιιά θαη απφ ηνπο Πξνηεζηάληεο ηνπ Λνχζεξνπ θαη 
ηνπ Καιβίλνπ. 
          Παξαθιάδηα ησλ Αλαβαπηηζηψλ ήηαλ νη Μελλνλίηεο, νη Κνπάθεξνη θαη νη 
Άκηο115. Οη Μελλνλίηεο νθείινπλ ην φλνκά ηνπο ζηνλ Οιιαλδφ (πξψελ θαζνιηθφ) 

                                                 
115

  Οζ Κνπάθεξνη (Quakers) ηαζ μζ Άκηο (Amish) έπμοκ ζδνφζεζ ενδζηεοηζηέξ ημζκυηδηεξ ζηδκ Αιενζηή 
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ηεξέα Μέκκμ ίιμκξ (Menno Simons) ν νπνίνο πξνζρψξεζε ζηνπο 
Αλαβαπηηζηέο θαη έγηλε ζεξκφο θήξπθαο ηεο Μεηαξξχζκηζεο. Απφθηεζε πνιινχο 
νπαδνχο ζηηο Κάησ Υψξεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ππέθεξαλ ηα πάλδεηλα 
απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε θαη δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ πξνηίκεζαλ λα ράζνπλ ηελ 
δσή ηνπο, παξά λα απαξλεζνχλ ηηο ηδέεο ηνπο. 
          To 1529 o Κάξνινο ζεζκνζέηεζε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ γηα ηνπο 
αηξεηηθνχο θαη αξγφηεξα θαηήγγεηιε ηελ επηείθεηα πνπ έδεηρλαλ ηα νιιαλδηθά 
δηθαζηήξηα ζηηο πεξηπηψζεηο αίξεζεο. Οη αηξεηηθνί – θαηά ηνλ Κάξνιν -
ζεσξνχληαλ πξνδφηεο ηνπ Θενχ θαη ηνπ ζξφλνπ. Σα δηθαζηήξηα ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ήηαλ κηζεηά ζηνλ ιαφ, ν νπνίνο 
ηα ζεσξνχζε «ηζπαληθνχ ηχπνπ πνπ 
θαηαπνιεκνχζαλ ηελ ειεπζεξία ηεο 
πίζηεο».  
 
 Άμστερνταμ 1571: Εκτέλεση αιρετικών 
στην πυρά 

 
          Μεηά ηελ άλνδν ζηνλ ηζπαληθφ 
ζξφλν ηνπ Φηιίππνπ, ε Ηεξά Δμέηαζε ησλ 
Κάησ Υσξψλ μεπέξαζε ζε ζθιεξφηεηα ηελ 
κεηξηθή ηεο Ηζπαληθή. Ο ίδηνο ν Φίιηππνο 
νκνιφγεζε φηη νη ηεξνεμεηαζηέο έδεηρλαλ πνιχ ιηγφηεξν έιενο απφ ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο Ηζπαλίαο. Απφ ην 1522 πνπ ηδξχζεθε σο ην 1572, 
πεξηζζφηεξνη απφ 6.000 άλζξσπνη είραλ θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην θαη εθηειεζηεί 
ζηηο ππξέο ησλ πφιεσλ ηεο Οιιαλδίαο θαη ηνπ Βειγίνπ.  
          Οη αγξηφηεηεο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο ζηνπο επγελείο 
θαη ζηνλ ιαφ ηεο Οιιαλδίαο, νη νπνίνη δηακαξηπξήζεθαλ έληνλα ζηνλ βαζηιηά ηεο 
Ηζπαλίαο. κσο απηφο έδεημε αδηαιιαμία θαη ηνλ Φεβξνπάξην 1568 έζηεηιε κηα 
ζθιεξή επηζηνιή ζηνπο ηεξνεμεηαζηέο: «…νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο ησλ Κάησ 

Υσξψλ, λένη θαη γέξνη, άληξεο θαη 
γπλαίθεο, Καζνιηθνί θαη Πξνηεζηάληεο, 
ζεσξνχληαη, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, 
έλνρνη έλαληη ηνπ ζξφλνπ θαη εμ απηνχ 
ηνπ ιφγνπ εθπίπηνπλ απφ φια ηα 
δηθαηψκαηά ηνπο δσήο ή πεξηνπζίαο». 
 
  Ανάκριση Υλαμανδού Αναβαπτιστή 
 

          Ζ αδηαιιαμία ηνπ Φηιίππνπ, ε 
άγξηα θνξνινγία ησλ πνιηηψλ ησλ 
Κάησ ρσξψλ, νη αλίθαλνη θπβεξλήηεο 
πνπ δηφξηδαλ νη Ηζπαλνί, ε σκφηεηα ηεο 

Ηεξάο Δμέηαζεο θαη ε θαθή κεηαρείξηζε ησλ Οιιαλδψλ απφ ηνπο Ηζπαλνχο 
θπξίαξρνπο, νδήγεζαλ ζηελ εμέγεξζε ην 1572.  Οη επαλαζηάηεο ππνρξέσζαλ 
ηνπο Ηζπαλνχο ζε απνρψξεζε θαη νη Οιιαλδνί ίδξπζαλ ηελ Γεκνθξαηία  ησλ 
Δπηά Δλσκέλσλ Κάησ Υσξψλ ε νπνία αλαγλσξίζηεθε ηειηθά ην 1648. Ο 
Φίιηππνο ραξαθηεξίζηεθε ερζξφο ηεο πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, 
παξά ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα ζχκαηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ήηαλ 
Αλαβαπηηζηέο, πνπ δηψρζεθαλ ην ίδην άγξηα θαη απφ ηνπο θαζνιηθνχο θαη απφ 
ηνπο ινπζεξαλνχο Πξνηεζηάληεο. 
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μοδδία: 
 
          ηελ νπεδία δελ επδνθίκεζε ε Ηεξά Δμέηαζε, άιισζηε δελ ππήξμε θαη 
ηδηαίηεξε αηξεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν κφλν γλσζηφ πξφζσπν πνπ εθηειέζηεθε κε 
ηελ θαηεγνξία ηεο αίξεζεο ήηαλ ν Μπυημοθθ Μπυημοθθζμκ (Botulf 
Botulfsson) πνπ θάεθε ζηελ ππξά ην 1311, επεηδή αξλήζεθε λα δερζεί φηη ν 
άξηνο θαη ν νίλνο ηεο θνηλσλίαο ήηαλ ην ζψκα θαη ην αίκα ηνπ Ηεζνχ. 
          Αληίζεηα ηνλ 17ν αηψλα ε νπεδηθή Δθθιεζία έθαςε αξθεηά άηνκα, φηαλ 
μεθίλεζαλ ζηελ ρψξα νη δηψμεηο θαηά ησλ παγαληζηψλ θαη ησλ καγηζζψλ. Ζ 
πξψηε γπλαίθα πνπ θαηαδηθάζηεθε γηα καγεία ζηελ νπεδία ήηαλ ε Μπζνβηίηηα 
Λάζζεξ (Birgitta Lasses) πνπ απνθεθαιίζηεθε ηνλ 1555 θαη ε ηειεπηαία ήηαλ ε 
Άκκα Ένζηζκηυηεν (Anna Eriksdotter) πνπ εθηειέζηεθε ην 1704. 
          ηηο 6 Μαξηίνπ 1675, ζηελ πφιε Gävle εθηειέζηεθαλ κε απνθεθαιηζκφ 

πέληε γπλαίθεο πνπ είραλ θξηζεί έλνρεο γηα 
καγεία. Ακέζσο κεηά ηα πηψκαηά ηνπο 
θάεθαλ ζηελ ππξά. Ζ κηα απφ απηέο ήηαλ 
ειηθίαο 75 εηψλ. 
 
 Αποκεφαλισμός γυναίκας 
 

          Σν 1693, έλαο άληξαο θάεθε δσληαλφο 
ζηελ πφιε Arjeplog. 
          Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1670, ζηελ πφιε 
Mohra πξαγκαηνπνηήζεθε ε νκαδηθή 
εθηέιεζε 85 αηφκσλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 
παηδηά) πνπ είραλ θαηαδηθαζηεί γηα 
παγαληζκφ θαη καγεία. 
          Σν 1670, ζε νιφθιεξε ηελ νπεδία 

εθηειέζηεθαλ κε απνθεθαιηζκφ θαη ξίςε ησλ ζσκάησλ ηνπο ζηελ ππξά, αθφκα 
71 άηνκα κε ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο.B 

 
Ηζθακδία: 

 
          Αθφκα θαη ζηελ κηθξή, καθξηλή θαη εηξεληθή Ηζιαλδία, ε ζξεζθεπηηθή 
κηζαιινδνμία έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο, ηδίσο ηελ πεξίνδν ηνπ Κπλεγηνχ 
ησλ Μαγηζζψλ. Σνλ 17ν αηψλα είθνζη ηέζζεξηο γπλαίθεο θαη άληξεο, 
θαηαδηθάζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ ζηελ ππξά κε θαηεγνξίεο γηα καγεία θαη 
καληεία. 

 
Δθαεηία: 
 
          Καη ζε κηα άιιε κηθξή θαη εηξεληθή ρψξα, ηελ Διβεηία, επηθξάηεζε θαηά ηνλ 
15ν θαη ηνλ 16ν αηψλα κηα πξαγκαηηθή καλία θαηά ησλ καγηζζψλ κε εθαηνληάδεο 
ζχκαηα. Αιιά εθηφο απφ ηηο κάγηζζεο ζηάιζεθαλ ζηελ ππξά θαη πνιινί αηξεηηθνί, 
ζνδνκίηεο, βιάζθεκνη θαη άιινη. 

- Σν 1428 ζην Βαιαί (Valais) πξαγκαηνπνηήζεθε κηα καδηθή εθηέιεζε εθαηφ 
καγηζζψλ.  
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- ηελ Κσλζηάλο (Constance) κεηαμχ 1482-86 θάεθαλ 48 γπλαίθεο θαη 
άληξεο.  

- ηελ Γελεχε ην 1515 νη θαηαδηθαζκέλνη ζε ζάλαην μεπέξαζαλ ηνπο 500.  
- Μεηαμχ ησλ εηψλ 1591 θαη 1600 ζηελ Βέξλε θάεθαλ πεξίπνπ 300 άηνκα. 
- Σν 1599 ζην θαληφλη Βσ (Vaud) θάεθαλ 77 άλζξσπνη. 
- Ζ ηειεπηαία εθηέιεζε κάγηζζαο ζηελ Διβεηία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 

Ηνπλίνπ 1782, φηαλ απαγρνλίζηεθε ε Άκκα Γηέθκηζ (Anna Goeldi). 
          Ο Διβεηφο ηεξέαο Οφθνζπ Εαίββθζμξ (Huldrych Zwingli) επεξεάζηεθε απφ 
ηηο απφςεηο ηνπ Έξαζκνπ. Κήξπμε, φπσο θαη ν Λνχζεξνο,  κεηαξξπζκηζηηθέο 
απφςεηο γηα ηελ Δθθιεζία.  
          Ο Γάιινο ζενιφγνο Ηςάκκδξ Καθαίκμξ (Jean Calvin) θιήζεθε ην 1541 
απφ ην γεληθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο ηεο Γελεχεο λα νξγαλψζεη ηε δσή ηεο πφιεο 

ζχκθσλα κε ηε δηδαζθαιία θαη ηνπο φξνπο ηνπ. 
Ο Καιβίλνο επέβαιε ζενθξαηηθφ θαζεζηψο θαη 
ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηεξνθεξχθσλ ηνπ ήηαλ 
ε πξαγκαηηθή θπβέξλεζε ηεο πφιεο.  
 
  Εκτέλεση στην πυρά δυο σοδομιτών στην 
Ελβετία 
 

          Ο Καιβίλνο έγηλε ν πξαγκαηηθφο 
δηθηάηνξαο ηεο Γελεχεο. Ο ζηπγλφο θαη 
άηεγθηνο ηξφπνο επηβνιήο ησλ απφςεψλ ηνπ 
πξνθάιεζε εμεγέξζεηο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίεο 
αληηκεησπίζηεθαλ κε εμαηξεηηθή ζθιεξφηεηα. 
Έθηαζε ζην ζεκείν λα θάςεη ζηε ππξά σο 
αηξεηηθφ ηνλ Ηζπαλφ αλζξσπηζηή, ζενιφγν θαη 
γηαηξφ Μζπαήθ εναέημοξ (Miguel Servet), 
ζεκαληηθή επηζηεκνληθή πξνζσπηθφηεηα ηεο 

επνρήο, πξάμε πνπ πξνθάιεζε γεληθή θαηαθξαπγή.  
          Γηα ηνλ Εβίγιιην θαη ηνλ Καιβίλν ζα πνχκε πεξηζζφηεξα ζην θεθάιαην γηα 
ηελ Δθθιεζηαζηηθή Μεηαξξχζκηζε. 
 
Κνμαηία: 
 
          ε φια ζρεδφλ ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο επηθξάηεζε απφ ηνλ 14ν σο ηνλ 17ν 
αηψλα ν ππξεηφο ηεο ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο θαη ηεο θαηαδίθεο αηξεηηθψλ, 
καγηζζψλ, κάληεσλ, παγαληζηψλ, ζνδνκηζηψλ, βιάζθεκσλ, δίγακσλ θαη άιισλ. 
Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Κξναηία έρνπλ θαηαγξαθεί πάλσ απφ 120 πεξηπηψζεηο 
ζαλαηηθψλ εθηειέζεσλ ζηελ ππξά ή ζηελ αγρφλε, θπξίσο καγηζζψλ. Ζ ηειεπηαία 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1756.  
 

 
 
 
N  
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03.07. Ζ Ηενά Δλέηαζδ απυ ημκ 18μ ςξ ημκ 20υκ αζχκα 
 
          Μεηά ηνπο Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ζηελ Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Ακεξηθή θαη Αζία, έκεηλε κφλε ε Ρσκατθή 
λα κάρεηαη θαηά ησλ πάζεο θχζεο ερζξψλ ηεο Δθθιεζίαο. Καη – παξά ηηο επί 
ηφζνπο αηψλεο αλειεή εμνιφζξεπζε θαη ηηο ρηιηάδεο ππξέο πνπ έθαςαλ 
αηξεηηθνχο, Δβξαίνπο, πξνηεζηάληεο, παγαληζηέο, βιάζθεκνπο θαη πνιινχο 
άιινπο - ε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία εμαθνινχζεζε λα βιέπεη επηθίλδπλνπο 
ερζξνχο, ηνπο νπνίνπο έπξεπε  λα εμνπδεηεξψζεη. 
          Μεηά ηνλ Γηαθσηηζκφ θαη ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε άξρηζε πηα λα πλέεη 
ζηελ Δπξψπε έλαο αέξαο αληηθιεξηθαληζκνχ θαη ακθηζβήηεζεο ηνπ ξφινπ ηεο 
Δθθιεζία θαη ηεο απζεληίαο ηνπ πάπα. Πνιιά επξσπατθά θξάηε – θπξίσο ηνπ 
βνξξά – είραλ πξνζρσξήζεη ζηνλ 
Πξνηεζηαληηζκφ.  Οη εγεκφλεο θαη νη θπβεξλήζεηο 
ησλ θξαηψλ ηνπ λφηνπ πνπ παξέκεηλαλ θαζνιηθά, 
δελ είραλ νχηε ηελ ηζρχ, νχηε ηελ δηάζεζε λα 
επέκβνπλ γηα λα ηηκσξήζνπλ θάπνηνλ επεηδή 
έγξαθε θάηη πνπ δελ ήηαλ αξεζηφ ζηελ Δθθιεζία. 
 
                                               Ο Ερνέστος Ρενάν 

 
          Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα 
μεπήδεζαλ δεθάδεο ζπγγξαθείο, ηζηνξηθνί, 
εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο πνπ έγξαθαλ πιένλ 
ειεχζεξα θαη ζθνξπνχζαλ ηελ ακθηβνιία ζηηο 

ζθέςεηο ησλ απιψλ 
αλζξψπσλ. Ο Γάιινο 
ηζηνξηθφο ζπγγξαθέαο Δνκέζημξ Ρεκάκ (Ernest 
Renan) δεκνζίεπζε ην έξγν ηνπ Ζ δσή ηνπ Ηεζνχ κε 
ην νπνίν απνκπζνπνηνχζε ηνλ Υξηζηηαληζκφ. 
Απεηθφληδε ηνλ Ηεζνχ σο έλα ζπνπδαίν άλζξσπν – 
αιιά απιψο άλζξσπν ζλεηφ – θαη φρη ζείν 
πξφζσπν. 
 
 Ο ίγκμουντ Υρόυντ  
 

          Φπζηθά ην Βαηηθαλφ πξφζζεζε ακέζσο κεηά 
ηελ έθδνζή ηνπ βηβιίνπ απηνχ, θαζψο θαη φισλ 
ζρεδφλ ησλ βηβιίσλ ηνπ Ρελάλ ζην Index, αιιά απηφ 
δελ εκπφδηζε ηελ επξχηαηε θπθινθνξία ηνπ. Έγηλε 

έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα (best seller) εκπνξηθψο βηβιία ηνπ 19νπ αηψλα θαη ην 
φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα μεπέξαζε ηελ θήκε θαη απηψλ ησλ κεγάισλ 
δηαλννπκέλσλ θαη επηζηεκφλσλ ηεο επνρήο φπσο ηνπ Κανθ Μανλ, ηνπ 
ίβηιμοκη Φνυοκη, ηνπ Κανθ Γζμοκβη θαη άιισλ. Ζ δσή ηνπ Ηεζνχ ιεηηνχξγεζε 
ζαλ θαηαιχηεο ηεο νξηζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηεο απζεληίαο ηεο Δθθιεζίαο, ησλ 
παηεξηθψλ ιφγσλ θαη ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ. Απφ ηφηε θαη ζην εμήο ην αιάζεην ηνπ 
πάπα, νη ιφγνη ησλ απνζηφισλ θαη θάζε ζξεζθεπηηθφ θείκελν έκπαηλε ζην 
κηθξνζθφπην ηεο επηζηεκνληθήο αλάιπζεο θαη ν θάζε εξεπλεηήο, ηζηνξηθφο ή 
ιφγηνο κπνξνχζε άθνβα λα αληηηάμεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ θαη ηελ θξηηηθή ηνπ. 
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          Αθφκα κηα πξνζσπηθφηεηα – επηζηήκνλαο εξεπλεηήο απηή ηελ θνξά – 
ηάξαμε ηα παξαδεδεγκέλα θαη αθιφλεηα σο ηφηε ρξηζηηαληθά (βηβιηθά) 
επηρεηξήκαηα πεξί ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ. Ήηαλ ν 
θπζηνδίθεο, γεσιφγνο θαη εμεξεπλεηήο Κάνμθμξ Γαναίκμξ (Charles Darwin) ν 
νπνίνο κε ηα βηβιία ηνπ Ζ θαηαγσγή ησλ εηδψλ (Origin of Species) θαη Ζ 
θαηαγσγή ηνπ αλζξψπνπ (The Descent of Man), απέξξηπηε ηελ βηβιηθή ζεσξία 
ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ απφ ζετθή παξέκβαζε. Με ηα 
βηβιία ηνπ ν Γαξβίλνο θαζηέξσζε ηελ εμέιημε απφ θνηλή θαηαγσγή σο ηελ 
πξσηαξρηθή επηζηεκνληθή εμήγεζε γηα ηελ πνηθηιφηεηα ζηελ θχζε. Οη ζεσξίεο 
ηνπ Γαξβίλνπ πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ηεο Αγγιηθήο Δθθιεζίαο θαη 
αθνινχζσο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο. Θεσξήζεθαλ αλίεξα, βιάζθεκα θαη δελ 
έιεηςαλ νη θξαζηηθέο επηζέζεηο, νη ριεπαζκνί θαη νη εηξσλείεο.  

          Πνιιέο γεινηνγξαθίεο παξνπζίαδαλ 
ηνλ Γαξβίλν θαη ηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ σο 
πηζήθνπο, κε ζηφρν θπζηθά λα 
γεινηνπνηήζνπλ ηελ ζεσξία ηνπ φηη ν 
άλζξσπνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θξίθνπο 
ηεο εμειηθηηθήο αιπζίδαο ηεο θχζεο. Αθφκα 
θαη κέρξη ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα, εθαηφ 
πελήληα ρξφληα απφ ηελ πξψηε έθδνζε ηεο 
Καηαγσγήο ησλ εηδψλ, νη δαξβηληθέο ζεσξίεο 
ζπλαληνχζαλ ηελ πεηζκαηηθή άξλεζε ησλ 
θαλαηηθψλ νπαδψλ ηεο Βίβινπ116. 
 
 Καρικατούρα του Δαρβίνου (1871) που 
τον παρουσιάζει με σώμα πιθήκου 

 
          Σν γεληθφ θιίκα ηεο επηζεηηθήο θαη 
γεληθεπκέλεο ακθηζβήηεζεο ησλ 
εθθιεζηαζηηθψλ ζεσξηψλ θαη ηεο απφιπηεο 
αιήζεηαο ηεο Βίβινπ ελίζρπζαλ θαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλνη θηιφζνθνη φπσο ν ΄Ανεμον μπεκάμοεν (Arthur 
Schopenhauer) θαη ν Φνεζδενίημξ Νίηζε (Friedrich Nietzsche) κε ηηο δηαθεξχμεηο 
ηνπο πεξί «ζαλάηνπ ηνπ Θενχ» θαη ηηο βιάζθεκεο απνξξίςεηο ησλ ρξηζηηαληθψλ 
ζενινγηθψλ ζεσξηψλ. ια απηά ηα παξαθνινπζνχζε ην αδχλακν πιένλ 
Βαηηθαλφ θαη ε δηαβφεηε – αιιά ηειείσο πηα  μεδνληηαζκέλε - Ηεξά Δμέηαζε, 
ρσξίο λα κπνξνχλ λα επέκβνπλ θαη ε κφλε αληίδξαζή ηνπο ήηαλ νη αθνξηζκνί θαη 
νη θξαζηηθέο επηζέζεηο, θαζψο θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ Καηαιφγνπ ησλ 
Απαγνξεπκέλσλ Βηβιίσλ κε θαηλνχξηα νλφκαηα ζπγγξαθέσλ θαη κε λένπο ηίηινπο 
βηβιίσλ. 
          Σν πξψην ζνβαξφ πιήγκα πνπ δέρζεθε ν ζεζκφο ηνπ πνληίθηθα ήηαλ ζηηο 
αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα φηαλ ν Γάιινο απηνθξάηνξαο Ναπμθέςκ θαηέιαβε ηελ 
Ηηαιία θαη θπζηθά θαη ηα παπηθά θξάηε ηα νπνία ελζσκάησζε ζηα βαζίιεηα πνπ 
ίδξπζε. Ο πάπαο Πίμξ Ε’ αθφξηζε ην «Κνξζηθαλφ ηέξαο», αιιά ην απηί ηνπ 
απηνθξάηνξα δελ ίδξσλε απφ απηά. Σν 1809 ν πάπαο εμνξίζηεθε σο 

                                                 
116

  Καηά ηζξ δεηαεηίεξ ημο 1960 ηαζ 1970 ζε πμθθέξ ζπμθέξ ηαζ  πακεπζζηήιζα ηςκ Νμηίςκ πμθζηεζχκ ηςκ 

Ζ.Π.Α. είπε απαβμνεοεεί δ δζαδαζηαθία ηςκ εεςνζχκ ημο Γαναίκμο. Τπήνλακ αηυια ηαζ δζηαζηήνζα πμο 

δζηαίςζακ εηείκμοξ πμο οπμζηήνζγακ υηζ Η θαηαγσγή ησλ εηδώλ απμηεθεί πνμζαμθή ηδξ πνζζηζακζηήξ 

ενδζηείαξ ηαζ υηζ μ εευξ δδιζμφνβδζε ημκ Αδάι (ηαζ ηδκ Δφα απυ ημ πθεονυ ημο), άνα μ άκενςπμξ είκαζ 

πνμσυκ εεσηήξ αμφθδζδξ ηαζ υπζ πνμσυκ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ θφζδξ. 
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θξαηνχκελνο ησλ Γάιισλ ζηελ πφιε αβφλα (θνληά ζηελ Γέλνβα) θαη 
απειεπζεξψζεθε κφλν φηαλ ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηνλ Ναπνιένληα θαη 
ππνρξεψζεθε λα ππνζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή ηνπ. Σν θχξνο ηνπ ζεζκνχ θαη ηνπ 
ίδηνπ ηνπ πάπα ππέζηε αλεπαλφξζσηε ηαπείλσζε, απφ ηελ νπνία δελ αλέθακςε 
πνηέ. Μεηά ηελ πηψζε ηνπ Ναπνιένληα, ηα παπηθά θξάηε αλαζπζηάζεθαλ 
ηππηθά, φκσο ηνλ πξψην ιφγν ζηελ ρεξζφλεζν είραλ νη Απζηξηαθνί θαη ην ηηαιηθφ 
βαζίιεην ηνπ Πεδεκνληίνπ. 
          Καη φκσο, παξά ηελ κείσζε ηεο επηξξνήο ηνπ Βαηηθαλνχ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ε Ρσκατθή Ηεξά 
Δμέηαζε ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη λα ζπιιακβάλεη, αλαθξίλεη, θπιαθίδεη, αθφκα 
θαη λα εθηειεί εθείλνπο πνπ ζεσξνχζε ερζξνχο ηεο Δθθιεζίαο. Μεηαμχ ησλ εηψλ 
1823 σο 1846 πεξίπνπ 200.000  άλζξσπνη θπιαθίζηεθαλ γηα θάπνηα ρξφληα ή 
ηζφβηα, εμνξίζηεθαλ ή εθηειέζηεθαλ. Σα 
βαζαληζηήξηα εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη ε ζπλήζεο 
πξαθηηθή ησλ  αλαθξίζεσλ. ρεδφλ ζε θάζε θεληξηθή 
πιαηεία πφιεο αθφκα θαη ρσξηψλ ήηαλ ζηεκέλε κηα 
εμέδξα κε αγρφλε, πνπ πεξίκελε ην επφκελν ζχκα 
ησλ ηεξνεμεηαζηψλ. 
 
                           Ο πάπας Γρηγόριος ΙΣ’ 
 

          ηα ζενθξαηηθά παπηθά θξάηε ε θαηαπίεζε 
ήηαλ αλεμέιεγθηε, ε επίβιεςε ησλ πνιηηψλ απφ 
ηνπο ηεξσκέλνπο ζπλερήο θαη νη παπηθνί ζπηνχλνη 
ειιφρεπαλ ζε θάζε γσληά γηα λα θαηαγγείινπλ ηελ 
παξακηθξή ππνςία αίξεζεο. Οη ζπλαζξνίζεηο 
πεξηζζνηέξσλ απφ ηξία άηνκα ήηαλ απαγνξεπκέλεο. Αθφκα θαη ν ζηδεξφδξνκνο 
απαγνξεχηεθε επεηδή ν πάπαο Γνδβυνζμξ ΗΣ’ πίζηεπε φηη «κπνξνχζε λα 

βιάςεη ηε ζξεζθεία»! Απαγνξεχηεθε επίζεο ε έθδνζε 
εθεκεξίδσλ θαη ε θαηνρή βηβιίσλ γξακκέλσλ απφ 
αηξεηηθνχο. πνηνο θαηείρε ηέηνηα βηβιία ή βηβιία 
θαηαρσξεκέλα ζην Index ινγηδφηαλ θη απηφο αηξεηηθφο. 
Αλ θάπνηνο είρε αθνχζεη θάπνηα θξηηηθή θαηά ηνπ Ηεξνχ 
Γξαθείνπ θαη δελ ηελ θαηάγγειλε είρε ηελ ίδηα 
κεηαρείξηζε κε απηφλ πνπ μεζηφκηζε ηελ θξηηηθή απηή. 
Αθφκα θαη ε θαηαλάισζε θξέαηνο ηελ Παξαζθεπή 
ήηαλ ιφγνο θπιάθηζεο. 
 
  Ο πάπας Πίος Θ’ 

 
          Σν 1846 ν πάπαο Γξεγφξηνο πέζαλε θαη ηνλ 
δηαδέρζεθε ν Πίμξ Θ’ ν νπνίνο ζηελ αξρή έδεημε 
δηαιιαθηηθφηεηα. κσο δηαηήξεζε ηηο πεξηζζφηεξεο 
απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαγνξεχζεηο, επέβαιε 

ινγνθξηζία ζηηο αληαπνθξίζεηο ησλ μέλσλ δεκνζηνγξάθσλ ζηα Παπηθά θξάηε θαη 
εκπινχηηζε ην Index κε λέα βηβιία πνπ ππνζηήξηδαλ εθθιεζηαζηηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο ή αηνκηθέο ειεπζεξίεο. Αιιά πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηηο εμνπζίεο ηεο 
Ηεξάο Δμέηαζεο, δελ εθηεινχληαλ πηα νη έλνρνη θαη ηα βαζαληζηήξηα 
πεξηνξίζηεθαλ ζην ειάρηζην. Αθφκα ην Ηεξφ Γξαθείν δηαηήξεζε ηηο εμνπζίεο ηνπ 
αθνξηζκνχ, ηεο θαηάζρεζεο πεξηνπζηψλ, ηεο ηζφβηαο θπιάθηζεο. Σέινο 
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κπνξνχζε λα εθηειέζεη – κπζηηθά - ελφρνπο γηα εηδερζείο ή απνηξφπαηεο 
πεξηπηψζεηο.  
          Ζ παπηθή αζηπλνκία θαη νη παπηθνί θαηάζθνπνη ήηαλ παληαρνχ παξφληεο 
θαη δξνχζαλ γξήγνξα ζε θάζε θίλεζε ζενινγηθήο παξάβαζεο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ Ηεξά Δμέηαζε. Οη ζπιιήςεηο ήηαλ ζπλήζεηο θαη πνιιέο. Οη δίθεο δηεμάγνληαλ 
απφ ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, ν θαηεγνξνχκελνο δελ είρε ην δηθαίσκα λα 
ζπλαληήζεη ή λα ξσηήζεη ηνπο κάξηπξεο θαηεγνξίαο, νχηε κπνξνχζε λα δεηήζεη 
δηθεγφξν. Αθφκα θαη νη γηαηξνί δελ κπνξνχζαλ λα επηζθεθζνχλ αζζελή, ν νπνίνο 
αθφκα θαη κεηά ηελ ηξίηε επίζθεςή ηνπο δελ δεηνχζε λα ζπλαληήζεη εμνκνινγεηή. 
Απαγνξεχηεθε ε εμάζθεζε ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο απφ  Δβξαίνπο γηαηξνχο.  
          Σν 1830 κεγάιν κέξνο ηεο Ηηαιίαο δνχζε ππφ απζηξηαθφ δπγφ θαη ε 
ππφινηπε ήηαλ δηαηξεκέλε ζε θξαηίδηα πνπ έιεγρε είηε ην Βαηηθαλφ ή ήηαλ 
κνλαξρίεο θαη δνπθάηα (ην ειεγρφκελν απφ ηνπο Απζηξηαθνχο βαζίιεην ησλ δχν 
ηθειηψλ, ην Μεγάιν Γνπθάην ηεο Σνζθάλεο θιπ). Σν ηζρπξφηεξν απφ απηά ήηαλ 
ην βαζίιεην ηνπ Πεδεκνληίνπ θαη ηεο αξδελίαο. 
Απφ ην ηειεπηαίν μεθίλεζε κηα ζνβαξή 
πξνζπάζεηα απειεπζέξσζεο θαη ελνπνίεζεο φιεο 
ηεο Ηηαιίαο. Ήηαλ ε κπζηηθή νξγάλσζε ησλ 
Καξκπνλάξωλ, πνπ είρε ηδξπζεί θαηά ηα 
πξφηππα ησλ άιισλ κπζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο 
επνρήο, ησλ Διεπζεξνηεθηφλσλ (Μαζφλσλ) θαη 
ησλ Ρψζσλ  Γεθεκβξηζηψλ.  
 
                    Ο Γκιουζέππε Γκαριμπάλντι 
 

          Οη ζηφρνη ησλ Καξκπνλάξσλ ήηαλ ε 
απειεπζέξσζε ηεο Ηηαιίαο θαη ε ίδξπζε ελφο 
αλεμάξηεηνπ θαη θπξίαξρνπ θξάηνπο. Ηδξχζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ηεο 
Νάπνιεο απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ναπνιένληα θαη γξήγνξα ην θίλεκα 
εμαπιψζεθε ζηε αξδελία, ζην Πεδεκφληην θαη ζηα Παπηθά θξάηε. Σν πλεχκα 

ηνπο ήηαλ θηιειεχζεξν θαη αληηθιεξηθφ θαη θπζηθά 
πξνθάιεζαλ ηελ ερζξφηεηα ηνπ πάπα, ν νπνίνο εμ 
αξρήο θαηαδίθαζε ην θίλεκά ηνπο. 
 
  Ο βασιλιάς της Ιταλίας Βιττόριο Εμανουέλε 
 

          Σελ  ζηξαηησηηθή εγεζία ησλ Καξκπνλάξσλ 
αλέιαβε ν Γηζμογέππε Γηανζιπάθκηζ (Giuseppe 
Garibaldi), έλαο απφ ηνπο κεγάινπο επαλαζηάηεο 
ηεο ηζηνξίαο. Μεηά απφ πνιιέο κάρεο θαη 
ππνθηλήζεηο αληαξζηψλ, θαηάθεξε λα εθδηψμεη ηνπο 
Απζηξηαθνχο απφ ηα ηηαιηθά εδάθε (εθηφο ηεο 

Βελεηίαο) θαη λα ελψζεη φιε ηελ ρεξζφλεζν ππφ ην ζθήπηξν ηνπ Βζηηυνζμ 
Διακμοέθε (Vittorio Emanuele) θαη λα ηδξπζεί ην Ηηαιηθφ βαζίιεην (1870). 
          Ο πάπαο Πίνο Θ‟ ζπλερίδνληαο ηελ αληηδξαζηηθή πνιηηηθή ηνπ Βαηηθαλνχ 
θαη παξά ην πλεχκα ησλ θαηξψλ, εμέδηδε εγθπθιίνπο, κε ηηο νπνίεο θαηαδίθαδε ην 
ζνζηαιηζκφ, ηνλ εζληθηζκφ, ηελ αλεμηζξεζθία. Δπέκελε φηη ε Δθθιεζία πξέπεη λα 
ειέγρεη ηελ παηδεία θαη λα έρεη ιφγν ζηα ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη επηζηήκεο. Σν 
απνθνξχθσκα ήηαλ ε δηαθήξπμε, απφ ηε χλνδν ηνπ Βαηηθαλνχ, ηνπ δφγκαηνο 
ηνπ αιάζεηνπ ηνπ πάπα (infaillibilite papae).  
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          Ζ χλνδνο ηνπ Βαηηθαλνχ ήηαλ κηα θαηαπηεζηηθή, εθθνβηζηηθή θαη 
ηξνκνθξαηηθή ζπγθέληξσζε, ζηελ νπνία φρη κφλν είραλ θιεζεί νη αξεζηνί ζην 
Βαηηθαλφ επίζθνπνη θαη θαξδηλάιηνη, αιιά θαη νη ςεθνθνξίεο ήηαλ θαλεξέο θαη νη 
αληηξξεζίεο ήηαλ απξνζηάηεπηνη. Οη αληηπνιηηεπφκελνη ζηνλ πάπα ζηελ θαιχηεξε 
πεξίπησζε εμαλαγθάδνληαλ λα απνρσξήζνπλ θαη ζηελ ρεηξφηεξε 
ζπιιακβάλνληαλ απφ ηελ παπηθή αζηπλνκία πνπ ελεξγνχζε ζε ζηελή 
ζπλεξγαζία κε ηελ Ηεξά Δμέηαζε. 
          Κάζε αληίζεηε θσλή πληγφηαλ ακέζσο. „ηαλ έλαο Κξνάηεο επίζθνπνο 
ηφικεζε λα πεη φηη «θαη νη Πξνηεζηάληεο ιαηξεχνπλ ηνλ Ηεζνχ», αθνχζηεθαλ 
ζπκσκέλεο θξαπγέο: «αηαλά!»,  «Αλάζεκα», «Γεχηεξε Λνχζεξε», «Πεηάμηε ηνλ 
έμσ» θιπ.  Σειηθά αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο αλαρψξεζαλ απνγνεηεπκέλνη, αιιά ν 
πάπαο θαη νη πεξί απηφλ δέρζεθαλ κε αλαθνχθηζε ηελ αλαρψξεζή ηνπο, γηαηί 
ηνπο δηεπθφιπλε λα πεξάζνπλ ηνλ θχξην ζηφρν ηεο πλφδνπ πνπ ήηαλ ην παπηθφ 
αιάζεην. λησο ην αιάζεην πέξαζε, αιιά απηνί πνπ ηειηθά ςήθηζαλ ήηαλ κφιηο 
ην 49% απηψλ πνπ είραλ δηθαίσκα ςήθνπ. Οη ππφινηπνη είραλ εμαλαγθαζηεί λα 

θχγνπλ ή είραλ ζπιιεθζεί ή είραλ 
ηεζεί ππφ θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ. 
 
 Ο πάπας της Ρώμης είναι 
αλάθητος, συνεπώς είναι και 
αναμάρτητος 
 

          Αθφκα θαη κεηά ην πέξαο ηεο 
πλφδνπ, φινη νη ηνπηθνί επίζθνπνη 
ππνρξεψζεθαλ λα απνδερζνχλ 
εγγξάθσο ηελ απφθαζε ηνπ 
αιάζεηνπ. ζνη δελ πεηζάξρεζαλ 
ηηκσξήζεθαλ ή κεηαθηλήζεθαλ ζε 
άιιεο πεξηθέξεηεο. ια ηα βηβιία θαη 
ηα έληππα κέζα απφ ηα νπνία 
εθθξαδφηαλ θαη ε παξακηθξή 

ακθηβνιία γηα ην ζέκα απηφ, ινγνθξίλνληαλ, θαηάζρνληαλ ή θαηαζηξέθνληαλ θαη 
έπαηξλαλ ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Βηβιίσλ.          
     Σν 1871 ην λέν ηηαιηθφ θξάηνο αλαθήξπμε ηελ Ρψκε σο πξσηεχνπζά ηνπ, 
αιιά αλαγλψξηζε ηελ θπξηαξρία ηνπ πάπα ζην Βαηηθαλφ, σο αλεμάξηεην 
πξηγθηπάην κε ην δηθαίσκα λα αληαιιάζζεη δηπισκάηεο κε ηηο άιιεο ρψξεο. 
κσο ν πάπαο ρνισκέλνο απφ ηελ νξηζηηθή απψιεηα ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο, 
ζεψξεζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο Έγθιεηζην ηνπ Βαηηθαλνχ θαη δελ βγήθε πηα απφ ηα 
φξηα ηεο «επηθξάηεηάο» ηνπ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο.  
          Έηζη νη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα βξήθαλ ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή 
Δθθιεζία θαη ηνλ πάπα απνδπλακσκέλνπο θαη ζηεξεκέλνπο απφ ηελ απφιπηε 
εμνπζία πνπ αζθνχζαλ επί ελάκηζε αηψλα. Απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο επνρήο 
κφλν ε Απζηξννπγγαξία ήηαλ θαζνιηθή, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ 
ηεο. Ζ Γαιιία είρε πξνρσξήζεη ζε ρσξηζκφ ηεο Δθθιεζίαο απφ ην Κξάηνο 
πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ. Ζ Ηηαιία σο λενζχζηαην θξάηνο, δελ ήηαλ αθφκα ηζρπξή 
θαη νη παιηέο θξαηαηέο απηνθξαηνξίεο Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία είραλ πεξηνξηζηεί 
πιένλ ζηνλ ξφιν ησλ ρσξίο δηεζλέο θχξνο θξαηψλ. 
          Ζ άλνδνο ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο ζηελ δηεζλή πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή 
ζθελή απνηεινχζε κηα αθφκα απεηιή γηα ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία. Γηα αξθεηνχο 
αηψλεο κεηά ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ε Αλαηνιηθή Οξζφδνμε 
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Δθθιεζία δελ ήηαλ ππνινγίζηκε δχλακε γηα ην Βαηηθαλφ. κσο ν νξζφδνμε 
Ρσζία αλέπηπζζε δξαζηεξηφηεηα ζε πνιιά θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ φπνπ ε 
δηακάρε κεηαμχ Οξζνδφμσλ θαη Καζνιηθψλ ήηαλ έληνλε. Έλα ζπκβάλ απηήο ηεο 
δηακάρεο ήηαλ ε δνινθνλία ηνπ θαζνιηθνχ Αξρηδνχθα ηεο Απζηξίαο Φεξδηλάλδνπ 
θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζην αξάγηεβν ην 1914 απφ κηα νκάδα νξζνδφμσλ έξβσλ. 
Σν ζπκβάλ απηφ ήηαλ ε ζξπαιιίδα πνπ άλαςε ηελ θσηηά ηνπ Πξψηνπ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 
          ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έλα θίλεκα θιεξηθψλ θαη ζενιφγσλ ήξζε λα 
ηαξάμεη θαη πάιη ηα λεξά ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Γελ ήηαλ αθξηβψο 
θίλεκα αιιά κηα ηάζε λέσλ θαη κνξθσκέλσλ αλζξψπσλ πνπ ήζειαλ ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηεο Δθθιεζίαο θαη ηελ επηζηεκνληθή 
έξεπλα ησλ Γξαθψλ θαη ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο. Απηφ 
ην θίλεκα – ή ηάζε – νλνκάζηεθε Μμκηενκζζιυξ θαη 
επηθεληξψζεθε θπξίσο: 
 
        Ο Αλφρέντ Λουαζύ ήταν ένας από τους 
πρωτοπόρους του θρησκευτικού Μοντερνισμού 

 
- ηελ νξζνινγηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο Βίβινπ 
- ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο Δθθιεζίαο απφ ην 

θξάηνο, φπσο πξψηνη ηνλ δηαθήξπμαλ νη ιφγηνη 
ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη 

- ηα ζχγρξνλα θηινζνθηθά ζπζηήκαηα κε ηα 
νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλακνξθσζνχλ 
πνιιά απφ ηα ζθνπξηαζκέλα δφγκαηα ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο. 

          Οη ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη ηνπ Μνληεξληζκνχ ήηαλ: Ο Γάιινο ηεξέαο, 
ζενιφγνο θαη θαζεγεηήο Αθθνέκη Λμοαγφ (Alfred Loisy) ηνλ νπνίν αθφξηζε ε 
Δθθιεζία. Ο Ηξιαλδφο Ηεζνπΐηεο ζενιφγνο θαη ιφγηνο Σγςνηγ Σοννέθ (George 
Tyrrell) πνπ εθδηψρζεθε απφ ην Σάγκα.  Καη ν Ηηαιφο ηζηνξηθφο θαη θαζεγεηήο 
Δνκέζημ Μπμομκαβζμφηζ (Ernesto Buonaiuti) ν νπνίνο έραζε ηελ έδξα ηνπ ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Ρψκεο. 
 
 κίτσο που γελοιοποιεί τον 
Μοντερνισμό με τίτλο «Η κατηφόρα του 
Μοντερνισμού». Σα σκαλοπάτια που 
κατεβαίνουν οι Μοντερνιστές είναι από 
πάνω προς τα κάτω: Χριστιανισμός – Η 

Βίβλος δεν είναι αλάθητη – Ο 

άνθρωπος δεν πλάστηκε καθ’ ομοίωση 
του Θεού – Δεν υπήρξε γέννηση από 

Παρθένο – Δεν υπάρχει θεότητα – Δεν 
υπάρχει εξιλέωση – Δεν υπήρξε 

Ανάσταση – Αγνωστικισμός – Αθεΐα 

 
          Σν 1907 ν Μνληεξληζκφο θεξχρζεθε 

απφ ην Βαηηθαλφ σο κηα αθφκα αίξεζε θαη απαγνξεχηεθαλ ηα βηβιία ησλ 
ζπγγξαθέσλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αθνξίζηεθαλ. Ο αξηζκφο ησλ βηβιίσλ 
πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην Index απμήζεθε θαηά πνιχ. Οη θαζνιηθνί ηεξνθήξπθεο 
ππνρξεψζεθαλ λα νξθηζηνχλ φηη «θαηαδηθάδνπλ φια ηα ιάζε ηνπ Μνληεξληζκνχ», 
έλαο φξθνο πνπ θαηαξγήζεθε κφιηο ην 1967. 
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          Σν 1929 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηνπ Λαηεξαλνχ κεηαμχ ηνπ Βαηηθαλνχ 
(πάπαο Πίμξ ΗΑ’) θαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ηηαιίαο (Μπεκίημ Μμοζζμθίκζ) κε ηελ 
νπνία ε Πφιε ηνπ Βαηηθαλνχ αλαγλσξηδφηαλ σο έδξα ηνπ αλεμάξηεηνπ θαη 
θπξίαξρνπ θξάηνπο ηνπ Βαηηθαλνχ. Σν θξάηνο απηφ ήηαλ έλαο ζχιαθαο κέζα ζην 
ηηαιηθφ έδαθνο. ε αληάιιαγκα γηα ηελ απψιεηα ησλ Παπηθψλ θξαηψλ, ε ηηαιηθή 
θπβέξλεζε πηνζέηεζε ηνλ Καζνιηθηζκφ σο επίζεκε ζξεζθεία ηεο Ηηαιίαο. Ο 
πάπαο αλαγλψξηζε ηελ Ηηαιία σο βαζίιεην κε έδξα ηελ Ρψκε. Ήηαλ ε πξψηε 
θνξά απφ ην 1870 πνπ ν πάπαο παηνχζε ην πφδη ηνπ ζηελ Ρψκε, δειαδή έμσ 
απφ ην Βαηηθαλφ  
          Σν 1904 ν πάπαο Πίμξ Η’ άιιαμε ην φλνκα ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο 
ζε «Αλψηαηε Δπινγεκέλε χλνδνο ηνπ Ηεξνχ Γξαθείνπ» ή φπσο έκεηλε γλσζηφ 
Ηενυ Γναθείμ. Σέινο ην 1965 ν πάπαο Παφθμξ η’ άιιαμε θαη πάιη ην φλνκα ηνπ 
Ηεξνχ Γξαθείνπ ζε «Ηενά φκμδμξ βζα ημ Γυβια ηδξ Πίζηδξ» νλνκαζία πνπ 
παξακέλεη σο ζήκεξα. ηηο κέξεο καο απηφο ν ζεζκφο είλαη θπξίσο έλα 
ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα ηνπ πάπα, αλ θαη αθφκα θξίλεη ππνζέζεηο αίξεζεο, ρσξίο 
θπζηθά λα ρξεζηκνπνηεί βία. Ζ Ηεξά χλνδνο γηα ην Γφγκα ηεο Πίζηεο απνηειείηαη 
απφ έλα πξφεδξν, δέθα θαξδηλαιίνπο θαη δπν βνεζνχο ζπλήζσο Γνκηληθαλνχο 

κνλαρνχο. πλέξρεηαη κηα θνξά ηελ 
εβδνκάδα θαη φηαλ ζπδεηνχληαη ζεκαληηθά 
ζέκαηα, πξνεδξεχεη ν ίδηνο ν πάπαο. 
 
  Ο σημερινός πάπας Βενέδικτος ΙΣ, 
υπήρξε πρόεδρος της Ιεράς υνόδου για 
το Δόγμα της Πίστης (εξέλιξη της Ιεράς 

Εξέτασης) 
 

          Αξθεηνί Μεγάινη Ηεξνεμεηαζηέο 
εμειίρζεθαλ ζηελ ηεξαξρία ηνπ Βαηηθαλνχ θαη 
αλέβεθαλ ζηνλ ζξφλν ηνπ πνληίθηθα. Αθφκα 
θαη ν γεξκαληθήο θαηαγσγήο, ζεκεξηλφο 

πάπαο Βεκέδζηημξ ΗΣ’, πξψελ θαξδηλάιηνο Γζυγεθ Αθμΐζζμοξ Ράηζζκβηεν 
(Joseph Aloisius Ratzinger), ήηαλ – πξηλ ηελ εθινγή ηνπ ην 2005 - επηθεθαιήο117 
ηεο Ηεξάο πλφδνπ γηα ην Γφγκα ηεο Πίζηεο δειαδή ηεο ζχγρξνλεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο. 
          Ο Ράηζηγθεξ ππήξμε κέινο ηεο Υηηιεξηθήο Νενιαίαο θαη σο ηεξσκέλνο έλαο 
απφ ηνπο πην νπηζζνδξνκηθνχο θαη αληηδξαζηηθνχο θαξδηλαιίνπο. Τπνζηήξηδε θαη 
εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη ην δφγκα ηεο απνθπγήο ηεο ρξήζεο πξνθπιαθηηθψλ, 
ηελ επνρή πνπ ην AIDS ζεξίδεη δεθάδεο ρηιηάδεο αλζξψπνπο, ηδηαίηεξα ζηελ 
αθξηθαληθή ήπεηξν. Τπνζηεξίδεη επίζεο ηελ απαγφξεπζε ησλ ακβιψζεσλ γηαηί 
είλαη θαηά ηνπ ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ, πηζηεχεη φηη νη νκνθπιφθηινη δελ 
δηθαηνχληαη λα επηθαινχληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φηη θάπνηε νη Δβξαίνη ζα 
πνπλ «λαη» ζηνλ Υξηζηφ θαη θαιχπηεη πξνθιεηηθά ηα πνιιαπιά θξνχζκαηα 
παηδνθηιίαο θαζνιηθψλ ηεξέσλ ζηελ Δπξψπε θαη Ακεξηθή. Σέινο είλαη άηεγθηνο 
ζηελ άπνςε φηη νη γπλαίθεο δελ είλαη θαηάιιειεο (ή άμηεο) γηα θιεξηθνί. 
Με ιίγα ιφγηα ν πάπαο είλαη έλα γλήζηνο Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο ηνπ 21νπ αηψλα. 
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  Ο επζηεθαθήξ ηδξ Ρςιασηήξ Ηενάξ Δλέηαζδξ είπε ημκ ηίηθμ ημο πξεθέθηνπ (praefectus) 
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04.  ΣΟ ΚΤΝΖΓΗ ΣΩΝ ΜΑΓΗΩΝ 
 
04.01. Πχξ θηάζαιε εηεί – Σμ ζζημνζηυ 
 

        Πμζα δ δζαθμνά ακ είκαζ ζφγοβμξ ή ιδηένα, δεκ παφεζ κα 

είκαζ βοκαίηα, υπςξ δ λεθμβζάζηνα δ Δφα ηαζ αοηυ είκαζ πμο 

πνέπεζ κα πνμζέπμοιε ζε ηάεε βοκαίηα… 

         Δλαημθμοεχ κα ακανςηζέιαζ πμζα πνδζζιυηδηα ιπμνεί 

κα έπεζ ιζα βοκαίηα βζα ημκ άκηνα, ακ ελαζνέζεζ ηακείξ ηδκ 

θεζημονβία ηδξ βέκκδζδξ ηαζ ηδξ ακαηνμθήξ παζδζχκ; 

                                              Άβζμξ Αοβμοζηίκμξ118
  

 
          Ο (άγηνο) Απγνπζηίλνο έδεζε ηνλ 4ν θαη 5ν αηψλα φηαλ ν θφζκνο πίζηεπε 
αθξάδαληα ζηελ χπαξμε καγηζζψλ θαη κάγσλ. Οη δε κάληεηο θαη αζηξνιφγνη ήηαλ 
παληαρνχ παξφληεο.  Δηδηθφηεξα επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη νη κάγηζζεο ήηαλ 
γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ καχξε καγεία γηα λα βιάςνπλ θάπνηνπο 

αλζξψπνπο. Ήηαλ ινηπφλ εχθνιν λα 
αλαπαξαρζνχλ νη απαξραησκέλεο δνμαζίεο πεξί 
ηνπ  «πνλεξνχ ζειπθνχ», ηεο «ακαξησιήο Δχαο» 
πνπ εμσζεί ηνλ ζπλάλζξσπφ ηεο ζηελ ακαξηία θαη 
ζην θαθφ. 
 

  Ο άγιος Αυγουστίνος (πίνακας του άντρο 
Μποτιτσέλλι) 
 

          Μεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, 
έλα δηάηαγκα ηνπ απηνθξάηνξα Μ. Κσλζηαληίλνπ 
απαγφξεπε ζηνπο κάγνπο λα αζθνχλ ηελ ηέρλε 
ηνπο, έρνληαο ππ‟ φςε ηα αξραία – παγαληζηηθά – 
καληεία θαη ηνπο κάληεηο.  Απηφ φκσο δελ 
εκπφδηζε ηνλ ίδην ηνλ απηνθξάηνξα λα ρηίζεη ηελ 
Νέα Ρψκε (Κσλζηαληηλνχπνιε) βαζηζκέλνο ζηνλ 
ρξεζκφ θάπνηνπ κάληε.  
          Μέρξη θαη ηνλ 9ν αηψλα ε Ρσκαηνθαζνιηθή 
Δθθιεζία, φρη κφλν θήξπζζε φηη δελ ππήξραλ 

κάγηζζεο, αιιά αλαζεκάηηδε θαη φπνηνλ πίζηεπε ζηελ χπαξμε καγηζζψλ θαη 
βξηθνιάθσλ. Μάιηζηα έλα δηάηαγκα ζηελ αμνλία ηνπ 8νπ αηψλα, επέξξηπηε ηελ 
πίζηε ζηελ χπαξμε καγηζζψλ ζε παγαληζηηθέο πξνιήςεηο θαη δεηζηδαηκνλίεο θαη 
απεηινχζε κε ηηκσξία φπνηνπο «παξαζχξνληαη απφ ηνλ Γηάβνιν θαη αθνινπζνχλ 
ηελ παγαληζηηθή πίζηε φηη νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο ηξψλε αλζξψπνπο». 
          Σνλ 12ν αηψλα ε Καζνιηθή Δθθιεζία εμαπέιπζε ζηαπξνθνξίεο θαηά ησλ 
παγαληζηηθψλ θπιψλ ηεο Πξσζίαο θαη ησλ ιαψλ πνπ βξίζθνληαλ ζηηο αθηέο ηεο 
Βαιηηθήο Θάιαζζαο. Καη θαηάθεξε βέβαηα λα εδξαηψζεη ηελ ηζρχ ηεο θαη λα 
ηδξχζεη επηζθνπέο, λανχο θαη κνλαζηήξηα, φκσο νη ζξχινη, νη παξαδφζεηο, νη 

                                                 
118

  Ο Άγηνο Απγνπζηίλνο οπήνλε μ επζθακέζηενμξ πνυδνμιμξ ηδξ Γοηζηήξ Θεμθμβίαξ 
 



 239 

πξνιήςεηο  θαη νη κχζνη, επί αηψλεο δηαηεξνχληαλ δσληαλνί ζηηο θνηλσλίεο ηεο 
Πνκεξαλίαο, Ληζνπαλίαο, Δζζνλίαο θαη Λεηνλίαο. Μπνξεί νη ιανί ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ λα πξνζειπηίζηεθαλ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ, φκσο ε πίζηε ηνπο φηη ζηα ππθλά 
δάζε πνπ πεξηέβαιιαλ ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηνπο, ζπγθεληξψλνληαλ πεξίεξγα 
φληα ή θαηαρζφληα δαηκφληα κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, έκελε αθιφλεηε παξά ηηο 
λνπζεζίεο θαη ηα θεξχγκαηα ησλ ηεξέσλ θαη επηζθφπσλ. Γηα ηνπο πηζηνχο 
ρξηζηηαλνχο  ησλ αθηψλ ηεο Βαιηηθήο απηά ηα ζθνηεηλά δάζε ήηαλ ηφπνη πνπ 
δηάθνξεο απαίζηεο δαηκνληθέο κνξθέο ζπλέξρνληαλ θαη απεξγάδνληαλ ην θαθφ.  
 

   Νυχτερινή σύναξη δαιμόνων 
 

          ια απηά είραλ δεκηνπξγεζεί επί 
πνιιέο εθαηνληαεηίεο  θαη ήηαλ γέλλεκα ελφο 
κίγκαηνο αλαηνιηθψλ, ειιεληθψλ θαη ξσκατθψλ 
ζεψλ ησλ δαζψλ, φπσο ν Πάλαο θαη ε Άξηεκηο 
(ε Νηηάλα γηα ηνπο Ρσκαίνπο) θαη ησλ ηνπηθψλ 
παξαδνζηαθψλ παγαληζηηθψλ ζενηήησλ. Απηέο 
ηηο ζεφηεηεο ε Δθθιεζία ηηο πνιέκεζε, ηηο 
δαηκνλνπνίεζε θαη ηηο ραξαθηήξηζε σο 
ζαηαληθέο. κσο ν ιαφο δελ έπαςε πνηέ λα 
γηνξηάδεη ηελ Βαθπμφνβζα Νφπηα119 
(Walpurgisnacht), ην βξάδπ ηεο 30ήο Απξηιίνπ 
πξνο 1ε Μαΐνπ, γηα λα ραηξεηίζεη ηνλ εξρνκφ 
ηεο άλνημεο. Αθφκα θαη ζήκεξα ζηελ Γεξκαλία, 
νπεδία, Φηλιαλδία, Σζερία, Βαιηηθέο ρψξεο 
ην βξάδπ ηεο παξακνλήο ηεο Πξσηνκαγηάο 
γηνξηάδεηαη κε πινχζην θαγνπφηη κε θαγεηά θαη γιπθά πνπ παξαζθεπάδνληαη γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα, ρνξνχο γχξσ απφ κεγάιεο θσηηέο, κεηακθηέζεηο θαη 

πνιιέο θαξλαβαιηθέο εθδειψζεηο.  
 

 Δαίμονας καθοδηγεί μάγισσες 
 

          ηηο γηνξηέο απηέο νη ιανί ησλ 
βφξεησλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο 
ηηκνχζαλ ηνπο αγίνπο ηεο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο, πνπ ηνπο απεηθφληδαλ θαη 
ηνπο θαληάδνληαλ σο ζπλέρεηα ησλ 
παγαληζηηθψλ ζεψλ πνπ ιάηξεπαλ επί 
αηψλεο. [Άιισζηε θαη ζηελ ζεκεξηλή 
Διιάδα ν πξνθήηεο Ζιίαο απνηειεί 
νπζηαζηηθή ζπλέρεηα ησλ ζεψλ ηνπ 

θσηφο Απφιισλα θαη Ήιηνπ, νη πνηθίιεο πξνζσλπκίεο ηεο Παλαγίαο είλαη 
παξφκνηεο κε απηέο ηεο ζεάο Αζελάο θαη  νη ηνπηθνί άγηνη-πξνζηάηεο ζπκίδνπλ 
πνιχ ηνπο ηνπηθνχο ήξσεο, εκίζενπο θαη ζενχο ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο]. 
          Σελ κεζαησληθή επνρή, ζρεδφλ ζε θάζε θνηλφηεηα ή ρσξηφ, ππήξρε κηα 
ειηθησκέλε γπλαίθα, γλσζηή θαη ζεβαζηή γηα ηελ πείξα θαη ηελ ζνθία ηεο, γηα ηελ 
ηθαλφηεηά ηεο λα ιέεη ηελ κνίξα  ή λα πξνβιέπεη ην κέιινλ, γηα ηηο γλψζεηο ηεο 
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  Ζ Βαιπνχξγηα Νχρηα μθείθεζ ημ υκμιά ηδξ ζηδκ Αγία Βαιπνχξγα (Saint Walpurga) ιζα Αββθίδα 

ζεναπυζημθμ, πμο δναζηδνζμπμζήεδηε ημκ 8
μ
 αζχκα ζηζξ αυνεζεξ πενζμπέξ ηδξ Αβίαξ Ρςιασηήξ 

αοημηναημνίαξ ηαζ ηήνολε ημκ πνζζηζακζζιυ ζηζξ παβακζζηζηέξ βενιακζηέξ  θοθέξ. 
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ζηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ βνηάλσλ, ζηελ εμήγεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ 
θαηλνκέλσλ θαη ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηεο κακήο.  
          Οη θάηνηθνη ησλ θνηλνηήησλ απηψλ, ηδηαίηεξα νη γπλαίθεο, εκπηζηεχνληαλ θαη 
δεηνχζαλ βνήζεηα απφ  ηηο ζεβαζηέο απηέο γξηνχιεο, πνπ ηνπο έδηλαλ ζπκβνπιέο 
ή θαη ιχζεηο πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο ηνπηθνχο ηεξείο. Οη 
γπλαίθεο απηέο έδηλαλ απαληήζεηο ζε ζέκαηα θαηξνχ, ζνδηάο, πεξηπνίεζεο ησλ 
δψσλ, γέλλεζεο παηδηψλ, πγείαο θαη πξνζσπηθήο θξνληίδαο, αθφκα θαη ζε 
πξνβιήκαηα εξσηηθψλ ζρέζεσλ, ζπδπγηθήο απηζηίαο θαη εγθαηάιεηςεο. Δπίζεο 
είραλ ιχζεηο κε εηδηθά μφξθηα, θίιηξα θαη βφηαλα γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα 
πξνβιήκαηα. Ο παπάο ηνπ ρσξηνχ – ζπλήζσο αγξάκκαηνο θαη αδαήο - δελ ήηαλ 
ζε ζέζε λα ηηο αληαγσληζηεί ζε θαλέλα απφ απηά ηα ζέκαηα. 
          Ζ Δθθιεζία γηα λα ακπλζεί πξνζπάζεζε λα απνκνλψζεη θαη λα 
δαηκνλνπνηήζεη ηηο γπλαίθεο απηέο. Έλα ληνθνπκέλην ηνπ 9νπ αηψλα αλαθέξεηαη 
«ζε έλα δαίκνλα πνπ νη ρσξηθνί απνθαινχλ Νηηάλα» θαη ηνλίδεη: «…Κάπνηεο 
κνρζεξέο γπλαίθεο πνπ ιαηξεχνπλ ηνλ αηαλά…δηαηείλνληαη φηη ζπλεπξίζθνληαη 
ηηο λχρηεο κε ηελ Νηηάλα θαη θάπνηα θηήλε ή δαηκφληα».  
          Παξφκνηα πξνβιήκαηα είρε ε Δθθιεζία θαη ζε άιια κέξε ηεο Δπξψπεο, 
φπσο ζηελ Ηξιαλδία, Μνξαβία, ηιεζία, Πνισλία, Οπγγαξία θαη αιινχ. Ξσηηθά, 
θαιηθάληδαξνη, λάλνη, λεξάηδεο θαη άιια απφθνζκα πιάζκαηα θαηαδηθάζηεθαλ 
ζαλ δαίκνλεο ή δηαβνιηθέο δπλάκεηο. Ο θεξαζθφξνο ζεφο ηεο θχζεο (σο Πάλαο, 
ή Πξάζηλνο Άλζξσπνο, ή Ρνκπέλ ησλ Γαζψλ ή κε φπνηεο άιιεο κνξθέο), 

ηαπηίζηεθε κε ηνλ αηαλά. Ήηαλ ε 
βάζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ 
αλαπηχρζεθαλ αξγφηεξα απφ ηελ Ηεξά 
Δμέηαζε θαη ηα άιια φξγαλα ηνπ 
Βαηηθαλνχ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 
πνιεκηθή θαηά ησλ καγηζζψλ.  
 

Ίνκουμπους επισκέπτεται 
κοιμισμένη γυναίκα 
 

Ζ ζπκκεηνρή ζε αξραία παγαληζηηθά 
έζηκα θαη ηειεηνπξγηθά ηαπηίζηεθε απφ 

ηελ Δθθιεζία σο αίξεζε κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ επέθεξε απηή ε θαηεγνξία. 
Αθφκα θαη ηα εξσηηθά φλεηξα απνδίδνληαλ ζηα δαηκφληα ίλθνπκπη θαη 
ζνχθνπκπη120. Οη καίεο (κακέο) θαη νη «ζνθέο θαη έκπεηξεο γπλαίθεο» ησλ ρσξηψλ 
ζεσξήζεθαλ κάγηζζεο θαη φηαλ σξίκαζε ν θαηξφο, πιήξσζαλ πνιχ αθξηβά απηφλ 
ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ ηνπο απέδσζαλ ηα φξγαλα ηεο Δθθιεζίαο. 
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  Σα ίλθνπκπη (incubi πθδεοκηζηυξ ηδξ θαηζκζηήξ incubus) είκαζ ανζεκζηά δαζιυκζα, πμο ζφιθςκα ιε 

ημοξ ιφεμοξ, λαπθχκμοκ δίπθα ζε ακφπμπηεξ ημζιζζιέκεξ βοκαίηεξ βζα κα ζοκμοζζαζεμφκ ιαγί ημοξ. Σμ 

παζδί πμο εα βεκκδεεί απυ ηέημζα επαθή εα βίκεζ δαίιμκαξ ή ιάβμξ (υπςξ μ ιάβμξ Μέξιηλ).  

       Σα ζνχθνπκπη (succubi, πθδεοκηζηυξ ηδξ θαηζκζηήξ θέλδξ succubus ) είκαζ εδθοηά δαζιυκζα πμο ιε 

ηδκ ιμνθή εθηοζηζηήξ βοκαίηαξ, λεθμβζάγμοκ ημοξ άκηνεξ, ημζιμφκηαζ ιαγί ημοξ ηαζ απμιογμφκ ημ ζπένια 

ημοξ. Αοηυ ημ πνδζζιμπμζμφκ ηα ίκημοιπζ βζα κα αθήζμοκ έβηοεξ ηζξ βοκαίηεξ, βζαηί ηα δαζιυκζα δεκ 

ιπμνμφκ κα πμθθαπθαζζαζημφκ απυ ιυκα ημοξ.  

        Γκςζηυηενμ ζμφημοιπμοξ ήηακ δ Λίιηζ, ιοεζηυξ εδθοηυξ δαίιμκαξ. φιθςκα ιε έκα απυηνοθμ 

ηείιεκμ ηδξ Καεμθζηήξ Δηηθδζίαξ δ Λίθζε ήηακ δ πνχηδ βοκαίηα πμο ηαηαζηεφαζε μ Θευξ απυ πχια, άνα 

ήηακ ίζδ ιε ημκ Αδάι. ηακ μ ηεθεοηαίμξ παναπμκέεδηε υηζ δ Λίθζε δεκ ημκ οπαημφεζ, μ Θευξ έδζςλε ηδκ 

Λίθζε απυ ηδκ Δδέι ηαζ ηαηαζηεφαζε ηδκ Δφα απυ ημ πθεονυ ημο Αδάι (πμο ήηακ πζμ οπμηαηηζηή!).         

φιθςκα ιε άθθδ πανάδμζδ ηα ίκημοιπζ ηαζ ζμφημοιπζ ήηακ έηπηςημζ άββεθμζ. 
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          Καη ζηνπο επφκελνπο αηψλεο έσο θαη ηνλ 13ν πεξίπνπ, φηαλ ε ιατθή 
πξφιεςε γηα ηελ χπαξμε καγηζζψλ θαη καγείαο άξρηζε λα γίλεηαη δεθηή απφ ηηο 
εθθιεζηαζηηθέο θαη ηηο θνζκηθέο αξρέο, νη ηηκσξίεο ησλ καγηζζψλ γηα ηελ ρξήζε 
καγηθψλ κεζφδσλ (ζεξαπείαο, εμνξθηζκνχ ή καγηθψλ εξσηηθψλ θίιηξσλ) ήηαλ 
ειαθξηέο, ζπλήζσο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο λεζηείαο θαη πξνζεπρήο ή 
ππνρξέσζε επίζθεςεο θάπνηνπ πξνζθπλήκαηνο. 
          Σν 1258 ν πάπαο Αιέμαλδξνο Γ’ αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά λα επηηξέςεη 
ζηελ Ηεξά Δμέηαζε λα εξεπλήζεη θαηεγνξίεο θαηά 
καγηζζψλ: «Οη ηεξνεμεηαζηέο πνπ έρνπλ δηνξηζηεί λα 
εξεπλνχλ πεξηπηψζεηο αίξεζεο δελ πξέπεη λα 
αλαθαηεχνληαη ζε ππνζέζεηο καληείαο ή καγείαο ρσξίο 
λα είλαη πξφδειε ε αλάκημε αίξεζεο». Ξεθαζάξηδε δε, ηη 
ελλννχζε κε ηελ θξάζε: πξφδειε ε αλάκημε αίξεζεο. 
Πξνζεπρή ζε βσκνχο εηδψισλ, πξνζθνξά ζπζηψλ, 
πξνζθπγή ζε δαηκνληθή βνήζεηα, λα εθκαηεχεη 
αληαπφθξηζε απφ ηνπο δαίκνλεο… ή αλ νη κάγηζζεο 
ζπλδένληαη δεκνζίσο κε αηξεηηθνχο. 
 
 Σο πιο γνωστό ούκουμπους (θηλυκό δαιμόνιο) 
ήταν η Λίλιθ 
 

          Άξα κέρξη ηνλ 13ν αηψλα ή Ρσκαηνθαζνιηθή 
Δθθιεζία δελ ζεσξνχζε ηελ καγεία αίξεζε νχηε ηηο 
κάγηζζεο θαη ηνπο κάγνπο κέιε θάπνηαο αληίπαιεο 
ζξεζθείαο. κσο κεηά απφ ιίγεο δεθαεηίεο ε Δθθιεζία 
άιιαμε άξδελ ηηο ζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. Σν 1326 ην Βαηηθαλφ κε ηελ 
Βνχια ηνπ πάπα Ησάλλε ΚΒ’, Super Illius Specula εθρσξεί ζηελ Ηεξά Δμέηαζε 

ηελ αξκνδηφηεηα λα εξεπλά ππνζέζεηο 
καγείαο, επεηδή ζεσξεί φηη ε καγεία έρεη 
δηαβνιηθή πξνέιεπζε.  
 

 ύλληψη μάγισσας 
 

          Αθνινχζεζε κεηά απφ ιίγα ρξφληα 
ε κεγάιε επηδεκία παλνχθιαο, γλσζηήο 
σο ν Μαχξνο Θάλαηνο (1348-50) πνπ 
ζαλάησζε κεγάιν κέξνο – ην έλα ηξίην σο 
ην κηζφ - ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο. 
Τπεχζπλνη γηα ηελ εμάπισζε ηεο 
επηδεκίαο απηήο δελ ζεσξήζεθαλ νη 

ειιείςεηο ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ πγηεηλήο, ε άγλνηα, ε αλεκπφδηζηε θπθινθνξία 
ηξσθηηθψλ θαη δσπθίσλ ζηνπο δξφκνπο, ηνπο δεκφζηνπο ρψξαο θαη ηα ζπίηηα  ή ε 
παληειήο απνπζία ζσζηήο ηαηξηθήο αληηκεηψπηζεο, αιιά νη Δβξαίνη, νη ιεπξνί, νη 
ακαξησινί, νη αηξεηηθνί, νη κάγνη, νη παγαληζηέο, νη αζηξνιφγνη θαη νη κάγηζζεο. Οη 
δηψμεηο θαηά ησλ Δβξαίσλ ήηαλ πνιιέο ζε θάζε ζρεδφλ γσληά ηεο Δπξψπεο, 
ρηιηάδεο απφ απηνχο ζαλαηψζεθαλ ή ππνρξεψζεθαλ λα εθπαηξηζηνχλ, 
αθήλνληαο πίζσ ηνπο ηηο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο.  
          Ζ πζηεξία πνπ δεκηνχξγεζε ην θπλήγη ησλ καγηζζψλ βνήζεζε ηελ 
Δθθιεζία λα ελδψζεη ζηελ ηάζε ηεο γηα κηζνγπληζκφ θαη λα επηβάιεη έλα 
απηαξρηθφ έιεγρν επί ησλ γπλαηθψλ πνπ ηηο θαηέζηεζε ππνδεέζηεξα φληα θαη ηηο 
ηνπνζέηεζε εθεί πνπ έθξηλε φηη ήηαλ ε θαηάιιειε ζέζε ηνπο. 
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          Σελ ίδηα επνρή άξρηζαλ θαη νη δηψμεηο θαη δίθεο καγηζζψλ πνπ κέρξη ηηο 
αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα ήηαλ ζρεηηθά κηθξήο έληαζεο θαη ειάρηζηεο ζαλαηηθέο 
θαηαδίθεο είραλ απαγγειζεί απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε. Τπνινγίδεηαη φηη απφ ην 1326 
σο ην 1500, νη εθηειέζεηο καγηζζψλ θαη κάγσλ δελ ππεξέβαηλαλ ηηο επηαθφζηεο 
ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Άιισζηε ζηηο αξρέο 
ηνπ 16νπ αηψλα ε Καζνιηθή Δθθιεζία ήηαλ  
πνιχ απαζρνιεκέλε κε ην πξφβιεκα ηνπ 
πξψηνπ δπλακηθνχ θχκαηνο ησλ 
Πξνηεζηαληψλ.  
 
  Μάγισσες όπως τις φαντάστηκε ο Baldung 
Hexen 
 
          Δίλαη γεγνλφο φηη νη θαζνιηθέο ρψξεο 
Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Ηηαιία δελ δηαθξίζεθαλ 
ηδηαίηεξα ζην Κπλήγη ησλ Μαγηζζψλ θαη ηα 
πνζνζηά ζαλαηηθψλ θαηαδηθψλ ζηηο δίθεο ηνπο 
ήηαλ πνιχ ρακειά. Γελ ζπλέβε φκσο ην ίδην 
ζηελ  επίζεο θαζνιηθή Γαιιία, φπνπ νη θπλεγνί 
καγηζζψλ επηδφζεθαλ ζε έλα αλειεή 
ζπλαγσληζκφ εμφλησζεο θάζε χπνπηνπ ή 
χπνπηεο γηα καγεία ή ζπλεξγαζία κε ηνλ 
αηαλά.  

          Δθεί πνπ έγηλε πξαγκαηηθή ζθαγή θαη 
νιφθιεξνη ιανί επηδφζεθαλ κε καλία ζηηο δηψμεηο 
θαη καδηθέο εθηειέζεηο καγηζζψλ θαη κάγσλ ήηαλ 
ζηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο φπσο ε 
Γεξκαλία, νη Κάησ Υψξεο, ε θσηία, ε νπεδία, ε 
Πνισλία, ε Γαλία, ε Οπγγαξία θαη άιιεο. 
 
 Γριά μάγισσα ετοιμάζει τα μαγικά της φίλτρα 

 
          Σνλ 15ν αηψλα,  επνρή πνπ ζηελ Ηβεξηθή 
ρεξζφλεζν ηα δηθαζηήξηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο 
δνχιεπαλ ππξεησδψο θαη νη θσηηέο ηεο έθαηγαλ 
εθαηνληάδεο αηξεηηθψλ, πξνζήιπησλ Δβξαίσλ θαη 
Μνπζνπικάλσλ θαη άιισλ ερζξψλ ηεο Δθθιεζίαο, 
ζηελ ππφινηπε Δπξψπε ε Μεζαησληθή Ηεξά 
Δμέηαζε θαηάθεξε λα αλαθαιχςεη επί ηέινπο έλαλ 
άιιν ερζξφ, έλα λέν ζηφρν ηνλ νπνίν άξρηζε λα 

δηψθεη θαη λα θπλεγά κε κεγαιχηεξε νξκή θαη δήιν απφ απηφλ πνπ ηελ ψζεζε 
ζηελ Αικπηγθελζηαλή ηαπξνθνξία θαη ζηελ εμφλησζε ησλ Καζαξψλ. Ο ζηφρνο 
απηφο ήηαλ νη κάγηζζεο. 
          Γελ μέξνπκε – νχηε νη δηψθηεο ηεο επνρήο εθείλεο ήμεξαλ - πνηα είλαη ηα 
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα γπλαίθα ή άληξα σο κάγηζζα ή 
κάγν. Γελ ππήξρε δηάθξηζε ειηθίαο, ηάμεο, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ζξεζθείαο, 
εζληθφηεηαο ή θάηη άιιν πνπ ζα βνεζνχζε ζην ραξαθηεξηζκφ απηφ. Σν γεγνλφο 
είλαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ ήηαλ γπλαίθεο θαη κάιηζηα 
λεαξήο ειηθίαο, αιιά κελ μερλάκε φηη εθείλα ηα ρξφληα ε εθθιεζηαζηηθή θαη 
θνζκηθή εμνπζία, αιιά θαη ν ίδηνο ν ιαφο δελ αλαγλψξηδε παξά ειάρηζηα 
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δηθαηψκαηα ζηηο γπλαίθεο. Δπηθξαηνχζε ε ινγηθή ηνπ Απγνπζηίλνπ θαη ησλ άιισλ 
παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο θαζψο θαη ε γεληθή ιατθή λννηξνπία πνπ ζεσξνχζε ηε 
γπλαίθα σο δεχηεξεο θαηεγνξίαο άλζξσπν, ππνδεέζηεξν πλεπκαηηθά νλ θαη 
επηξξεπέο ζηελ αθνιαζία, ηελ πνλεξηά θαη ηελ ακαξηία. Πίζηεπαλ αθξάδαληα φηη 
ε γπλαίθα πξέπεη λα έρεη σο θχξην ζθνπφ ηεο δσήο ηεο ηελ γέλλεζε θαη 
αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ παηέξα ή ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 
          Γηα ηξεηο ζπλαπηνχο αηψλεο (1450-1750) ηεο ζχγρξνλεο επξσπατθήο 
ηζηνξίαο, θνηλσλίεο πνπ δελ είραλ ηίπνηε θνηλφ κεηαμχ ηνπο θαηαιήθζεθαλ απφ 
νκαδηθή πζηεξία, παληθφ, παξάθξνπζε  θαη καλία θαηά ηεο καγείαο, πνπ – φπσο 
ηνπο δηαβεβαίσλαλ νη εθθιεζηαζηηθνί ηνπο άξρνληεο – ήηαλ ππεχζπλε γηα φια ηα 
δεηλά ηνπο. Κπλεγνί καγηζζψλ θχηξσζαλ θαηά εθαηνληάδεο ηδηαίηεξα ζηελ 
θεληξηθή Δπξψπε κε απνηέιεζκα δίθεο, βαζαληζηήξηα θαη εθηειέζεηο δεθάδσλ 
ρηιηάδσλ ζπκάησλ, ηα ηξία ηέηαξηα ησλ νπνίσλ ήηαλ γπλαίθεο. Πνηέ ζηελ 

παγθφζκηα ηζηνξία δελ 
ζηνρνπνηήζεθαλ ζε ηέηνηα έθηαζε 
γπλαίθεο, νχηε ππέζηεζαλ απηψλ 
ησλ εηδψλ ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο 
αθξφηεηεο. 
 
  Οι Πουριτανές γυναίκες ήταν 
οι σφοδρότεροι επικριτές των 
μαγισσών 

 
          Ζ ηζηνξία ηνπ Κπλεγηνχ ησλ 
Μαγηζζψλ μεθηλά ηηο ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο ηνπ 15νπ αηψλα, κε ηελ 
παπηθή Βνχια (Summis 
desiderantes affectibus) ηνπ 

Ηλλνθέληηνπ Ζ’ (1484). Σελ επνρή εθείλε ζπληειείηαη κηα ηζηνξηθή θαη ηαρεία 
ζξεζθεπηηθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηζηηθή κεηαξξχζκηζε θαη 
αρλνθαίλεηαη ε Αλαγέλλεζε, πνπ ζα πάξεη ηελ ζέζε ηνπ ζθνηεηλνχ Μεζαίσλα.  
          Σφηε ήηαλ πνπ Δθθιεζία έπιαζε έλα θαληαζηηθφ κπακπνχια γηα ηνπο  
πηζηνχο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηεξεφηππα ηεο πξν Υξηζηνχ επνρήο. Έιεγε φηη νη 
παγαληζηέο πνπ ιάηξεπαλ ηελ Άξηεκε θαη ηνπο άιινπο ζενχο ήηαλ κάγνη θαη 
κάγηζζεο πνπ άξπαδαλ παηδηά, ζθφησλαλ θαη έηξσγαλ ηα ζχκαηά ηνπο ή έπηλαλ 
ην αίκα ηνπο, πνπινχζαλ ηελ ςπρή ηνπο ζηνλ αηαλά, ζπκκαρνχζαλ κε δαίκνλεο 
κε ηνπο νπνίνπο είραλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ρφξεπαλ θαη ζπκκεηείραλ ζε νκαδηθά 
φξγηα, είραλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ην πέηαγκα ζηνλ αέξα, έθαλαλ 
ζπλάμεηο κέζα ζηε λχρηα ζε δάζε, πξνθαινχζαλ αλδξηθή αληθαλφηεηα, 
εμαθάληδαλ ηα αλδξηθά γελλεηηθά φξγαλα, θαηαζθεχαδαλ καγηθά θίιηξα, 
μεζηφκηδαλ μφξθηα θαη θαηάξεο θαη άιια παξφκνηα. Ο ακφξθσηνο θαη δεηζηδαίκσλ 
ιαφο, δελ είρε θαη κεγάιε δπζθνιία λα απνδερζεί φια απηά θαη λα εληνπίζεη 
επηηέινπο ηελ πεγή ηεο θαθνδαηκνλίαο ηνπ.  Οη κάγνη θαη νη κάγηζζεο θάλεθαλ 
ζηα κάηηα ηνπ σο «νη απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη ηνπ Θενχ».  
          Σφηε άξρηζαλ νη πξψηεο καδηθέο δίθεο θαη θαηαδίθεο καγηζζψλ. ηηο αξρέο 
ηνπ 16νπ αηψλα, κε ηελ εκθάληζε θαη εμάπισζε ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ νη δηψμεηο 
θφπαζαλ θάπσο, αιιά κεηά ην 1550 απνγεηψζεθαλ. Γηα έλα νιφθιεξν αηψλα σο 
ην 1650, ε καδηθή πζηεξία θαη  νη θαηαγγειηηθέο θξαπγέο θνξπθψζεθαλ θαη ν 
αξηζκφο ησλ ζπκάησλ απμαλφηαλ αικαησδψο. Ζ πεξίνδνο απηή απνθιήζεθε Ζ 
επνρή ηεο θσηηάο (Σhe burning times) εμ αηηίαο ησλ εθαηνληάδσλ ππξψλ πνπ 
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άλαβαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζε πεξηζζφηεξα απφ δέθα θξάηε ηεο Δπξψπεο, γηα 
λα θαίνπλ ηηο κάγηζζεο πνπ θαηαδηθάδνληαλ κε πεξηζζή επθνιία θαη κε ειάρηζηεο 
ή αλχπαξθηεο απνδείμεηο. Τπνινγίδεηαη φηη ζε απηήλ ηελ εθαηνληαεηία 
πεξηζζφηεξα απφ 70.000 άηνκα έραζαλ ηελ δσή ηνπο, απφ ηα νπνία πάλσ απφ 
ηα ηξία ηέηαξηα ήηαλ γπλαίθεο.  
          Καηά ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα φιε απηή ε καλία θαη πζηεξία ζχκηζε ζεξηλή 
θαηαηγίδα, θφπαζε μαθληθά φπσο θαη είρε μεθηλήζεη μαθληθά. Σν ηέινο ηνπ 
Σξηαθνληαεηνχο Πνιέκνπ (1648) πνπ έθεξε θαη ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε θαη 
λνκηκνπνίεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο αλεθηηθφηεηαο θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 
πινπξαιηζκνχ, έθεξε θαη ηελ αξρή 
ηνπ ηέινπο ηνπ Κπλεγηνχ ησλ 
Μαγηζζψλ.  Οη δηψμεηο, νη δίθεο θαη 
νη θαηαδίθεο κεηψζεθαλ δξαζηηθά θαη 
εμαθαλίζηεθαλ ηειείσο σο ηηο αξρέο 
ηνπ 18νπ αηψλα.  
 
 Μεσαιωνική απεικόνιση  
μάγισσας που ταΐζει   
βατραχοειδή δαιμόνια 

 
          ηελ Γαιιία, Διβεηία, θσηία, Γεξκαλία θαη Πνισλία ε Καζνιηθή Ηεξά 
Δμέηαζε θαη ηα πξνηεζηαληηθά ζξεζθεπηηθά δηθαζηήξηα δελ εδίσθαλ κφλν 
αηξεηηθνχο, αιιά θαη νκνθπιφθηινπο, παγαληζηέο, αζηξνιφγνπο, κάγνπο θαη 
κάγηζζεο. Σν θπλήγη ησλ καγηζζψλ είρε δεθάδεο ρηιηάδεο αζψα ζχκαηα θαη ζε 

νξηζκέλα ρσξηά νη ηεξνεμεηαζηέο έζηεηιαλ ζρεδφλ ην 
ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ ζηελ ππξά.  
 
       Μάγισσες ετοιμάζουν τα φίλτρα τους 

 
          Οη „κάγηζζεο‟ δελ ήηαλ νη δχζκνξθεο γξηέο πνπ 
έρνπκε ζην κπαιφ καο, αιιά ζπλήζσο  (φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο) λέα 
θνξίηζηα θαη θνπέιεο 16 σο 30 εηψλ. ηελ Γεξκαλία 
ππήξμαλ δπν  ρσξηά πνπ νιφθιεξνο ν γπλαηθείνο 
πιεζπζκφο ηνπο (εθηφο δπν εμαηξέζεσλ) εμνληψζεθε 
ρσξίο έιενο. Αθφκα, δπν άιια ρσξηά εμαθαλίζηεθαλ 
απφ ηνλ ράξηε, επεηδή ν πιεζπζκφο ηνπο 
απνδεθαηίζηεθε. ε κηα κφλν κέξα ηνπ 1589, ζηελ 
γεξκαληθή πφιε 12.000 θαηνίθσλ Κέληιηκπνπξγθ 
(Quedlinburg) 133 πνιίηεο ηεο θάεθαλ ζηελ ππξά. 
Μφλν ηελ δεθαεηία ηνπ 1620 ζηηο πφιεηο 
Βχξηζκπνπξγ (Würzburg) θαη Βακβέξγε (Bamberg) 

θάεθαλ πεξίπνπ 900 θαη 600 «κάγηζζεο» αληίζηνηρα, ελψ ζηελ γαιιηθή επαξρία 
ηεο Αιζαηίαο, ηνλ 17ν αηψλα εθηειέζηεθαλ αθφκα 5.000 ζχκαηα. 
          Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ θαη γηα ηνπο ηξεηο αηψλεο ηεο πζηεξίαο 
θαηά ησλ καγηζζψλ, είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβψο. Οη αξηζκνί πνπ 
δίλνπλ νη ηζηνξηθνί θαη νη εξεπλεηέο πνηθίινπλ απφ 60.000 σο ελλέα εθαηνκκχξηα! 
Απφ ηα αξρεία – φζα απφ απηά δηαζψζεθαλ - κπνξεί θαλείο λα εθηηκήζεη ηνλ 
θαηά πξνζέγγηζε αξηζκφ ησλ ζπκάησλ πνπ εθηειέζηεθαλ ζηελ Δπξψπε,  θαηά 
ρψξα: 
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        - Γεξκαλία                    65.000 
        - Γαιιία                        25.000 
        - Διβεηία                        7.000 
        - Πνισλία θαη ηιεζία    8.000 
        - Κάησ Υψξεο                1.500 
        - θσηία                         5.500 
        - Αγγιία                         4.000 
        - Βνεκία                        1.500 
        - Απζηξία                       2.500 
        - Γαλία                          1.000 
        - Οπγγαξία                       800 
        - Ηηαιία                             800 
        - νπεδία                         550 
        - Ννξβεγία                       450 
        - Άιιεο ρψξεο                  700          

 
          Φπζηθά θαλέλαο αξηζκφο δελ κπνξεί λα απνδψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
νχηε κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ηα ζχκαηα πνπ βαζαλίζηεθαλ άγξηα θαη πέζαλαλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ βαζαληζηεξίσλ ή 
εμαθαλίζηεθαλ απφ ηνπο θπλεγνχο καγηζζψλ ή 
απηνθηφλεζαλ. Δπίζεο δελ μέξνπκε πφζα απφ 
ηα ζχκαηα ήηαλ παηδηά, εθείλν πνπ είλαη 
γλσζηφ (θαη απφ ηα αξρεία) είλαη φηη θάεθαλ ή 
απαγρνλίζηεθαλ θνξίηζηα θαη αγφξηα απφ 17 
σο θαη 10 εηψλ. 
   
 Σιμωρίες μαγισσών 
 

          Αθφκα έλα ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ 
ηελ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη φηη ε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαδηθαζκέλσλ 
ζε ζάλαην δελ ήηαλ ζχκαηα ηεο 
Ρσκαηνθαζνιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, αιιά ησλ 
εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ ησλ 
Πξνηεζηαληψλ, πνπ κε κεγάιε επθνιία θαη κε 
ειαθξηά ηελ θαξδηά, έζηειλαλ ζηελ ππξά 

δεθάδεο απφ ηηο αζψεο γπλαίθεο, θνξίηζηα αιιά θαη άληξεο κε κνλαδηθφ ζηνηρείν 
κηα αλψλπκε θαηαγγειία ή απιψο κηα ππνςία. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηηο ζηαηηζηηθέο, 
φπνπ ζηηο θαζνιηθέο ρψξεο πνπ ε Ηεξά Δμέηαζε ήηαλ εμαηξεηηθά απάλζξσπε 
φπσο ζηελ Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία ηα ζχκαηα δελ ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ 
1.000 ζπλνιηθά θαη γηα ηηο ηξεηο ρψξεο.  
          Μφλν ζηελ Γαιιία ηα ζχκαηα ήηαλ πάξα πνιιά, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο 
πνπ ζπλφξεπαλ κε πξνηεζηαληηθέο ρψξεο φπσο ε Διβεηία, ε Γεξκαλία θαη ε 
Οιιαλδία. 
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04.02. Γζάζδιμζ Κοκδβμί Μαβζζζχκ   
 
          Οη θπλεγνί καγηζζψλ, δειαδή απηνί πνπ αλέιαβαλ απηφθιεηα ή θαηφπηλ 
εληνιήο λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαγγείινπλ κάγνπο, αζηξνιφγνπο, κάγηζζεο, 
ιάηξεηο ηνπ αηαλά, παγαληζηέο θαη άιινπο παξφκνηνπο ελφρνπο ή χπνπηνπο, 
ήηαλ πνιιέο εθαηνληάδεο, ίζσο θαη ρηιηάδεο. Αλαθέξνληαη νλφκαηα πνιιψλ απφ 
ηνπο νπνίνπο ζα αζρνιεζνχκε ελδεηθηηθά κε νξηζκέλνπο:  

- Ο Πζέν κηε Ρμζηεβηφ κηε Λακην (Pierre de Rosteguy de Lancre,1553-
1631), ήηαλ έλαο Γάιινο λνκηθφο, πνπ έγηλε δηάζεκνο γηα ην καδηθφ θπλήγη 
καγηζζψλ ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα. Σν 1608 ν βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο 
Δννίημξ Γ’ (Henri IV) ηνλ δηφξηζε δηθαζηή ηνπ Μπνξληφ, κε ηελ εληνιή λα 
δψζεη έλα ηέινο ζηελ εμάπισζε ηεο καγείαο ζηελ Λακπνχξ (γαιιηθή 
πεξηνρή ησλ Βάζθσλ). ε δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ πνπ άζθεζε ηα 
θαζήθνληά ηνπ θαηαδίθαζε ζε ζάλαην πνιιέο δεθάδεο πξνζψπσλ πνπ 
είραλ θαηεγνξεζεί σο κάγνη, κάγηζζεο, κάληεηο, αζηξνιφγνη, αηκνκίθηεο 
θιπ. Έγξαςε βηβιία ζρεηηθά κε ηελ ιπθαλζξσπία, ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 
ηνπ αηαλά (ν  νπνίνο, θαηά ηνλ Πηέξ, πξνηηκνχζε ηηο παληξεκέλεο 
γπλαίθεο). Γηα ηνλ ιφγν απηφ πνιιέο «κάγηζζεο» θαηεγνξήζεθαλ  θαη γηα 
κνηρεία, φπσο θαη κάγνη γηα ζαξθηθέο ζρέζεηο κε θαηζίθεο, ηελ κνξθή ησλ 

νπνίσλ έπαηξλε 
ν αηαλάο. 

              

Μαύρη Σελετουργία 

   
-    -  Ο γλσζηφο καο απφ 

πξνεγνχκελεο ζειίδεο 
δηαβφεηνο θπλεγφο 
καγηζζψλ, δηθαζηηθφο  
θαη αλαθξηηήο Νζημθά 
Ρειφ (Nicholas Remy, 

1530-1616) ζε δηάζηεκα κφιηο δέθα εηψλ (1582-92) έζηεηιε ζηελ ππξά 
πάλσ απφ 900 γπλαίθεο, άληξεο θαη παηδηά κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο. 
Μαδί κε ηνλ πξνεγνχκελν (ληε Λαλθξ) θαη ηνλ Εακ Μπμκηέκ (Jean Bodin) 
ζεσξνχληαη νη πην ζθιεξνί δηψθηεο καγηζζψλ ζηελ Γαιιία ηνπ 16νπ θαη 
17νπ αηψλα.  πσο είλαη γλσζηφ, ν Ρεκχ έγξαςε ην βηβιίν Γαηκνλνιαηξία 
πνπ ρξεζίκεπζε σο νδεγφο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θπλεγνχο καγηζζψλ 
ηεο Δπξψπεο. ην βηβιίν ηνπ κεηαμχ άιισλ ν Ρεκχ ηζρπξίδεηαη φηη ν 
Γηάβνινο παίξλεη ηελ κνξθή καχξνπ αλζξψπνπ ή δψνπ θαη εθηειεί 
Μαύξεο Σειεηνπξγίεο121.  Δπίζεο ν δαίκνλαο επηδεηά ηελ ζεμνπαιηθή 
έλσζε κε γπλαίθεο θαη φηαλ απηέο αξλνχληαη ηηο βηάδεη. Αθφκα ν Ρεκχ δεηά 
ηελ θαχζε θαη ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ γνλέα ή γνλείο κάγνπο! 
Ο ίδηνο θαπρήζεθε φηη ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηηο εθηειέζεηο πεξηζζνηέξσλ 
ησλ 9.000 αηφκσλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1582-92.   

- Ο Εαλ Μπνηέλ (1530-1596) ήηαλ ν ηξίηνο Γάιινο λνκηθφο, πνιηηηθφο 
θηιφζνθνο, ζπγγξαθέαο θαη θπλεγφο καγηζζψλ. Μεηαμχ άιισλ έγξαςε 

                                                 
121

  Ζ Μαχξε Τειεηνπξγία ή Μαφνδ Λεζημονβία (Black Mass) ήηακ ιζα ζενυζοθδ ηεθεηή, πανςδία ηδξ 

Καεμθζηήξ θεζημονβίαξ, πμο ηδκ ηεθμφζακ μπαδμί ημο αηακά, ιάβμζ ηαζ ιάβζζζεξ.  Ο ζημπυξ αοηήξ ηδξ 

ηεθεημονβίαξ ήηακ δ αεαήθςζδ ηςκ ιοζηδνίςκ ηαζ ηδξ εείαξ ημζκςκίαξ. 
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θαη έλα βηβιίν γηα ηελ Γαηκνλνινγία. Αξγφηεξα θαίλεηαη φηη πξνζρψξεζε 
ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο κεηαξξπζκηζηέο, γηαηί κφιηο θαη γιίησζε ηελ ζθαγή 
θαηά ηελ πεξίθεκε Ζκέξα ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ ην 1572. Αλ θαη 
ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ δηάζεκσλ δησθηψλ καγηζζψλ, δελ έρνκε 
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηε δσή θαη ηελ δξάζε ηνπ.  
- Ο επίζεο Γάιινο Κθςκη 
Σμθμγάκ (Claude Tholosan) 
βαξχλεηαη κε θαηαδίθεο πάλσ απφ 
200 ζπκάησλ ζηελ λνηηναλαηνιηθή 
Γαιιία ηελ δεθαεηία ηνπ 1420.  

      
      Μάγισσες απολογούνται στο   

εκκλησιαστικό δικαστήριο 

 
-      Αθφκα έλαο Γάιινο Ηεζνπΐηεο, 

ηεξνεμεηαζηήο θαη  πξφδξνκνο ησλ 
θπλεγψλ καγηζζψλ ήηαλ ν Νζημθά 
Εαηζέ (Nicholas Jacquier) πνπ 
έδξαζε ηνλ 15ν αηψλα. Έγξαςε ηελ 
πξαγκαηεία «Ζ κάζηηγα ηεο 
αηξεηηθήο καγείαο» θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο θνξπθαίνπο δαηκνλνιφγνπο ηεο 
επνρήο ηνπ. Ο Νηθνιά πίζηεπε φηη ε καγεία ήηαλ αίξεζε θαη απηφο ήηαλ ν 
ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη δηψμεηο θαηά ησλ κάγσλ θαη ησλ καγηζζψλ ήηαλ 
απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο.  
 -     Ο πάπαο Ηλλνθέληηνο Ζ’ (1484-92) 

ήηαλ δηάζεκνο γηα ηελ θηιαξρία, ηελ 
θηινρξεκαηία θαη ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά 
ηνπ απέλαληη ζηα λφζα παηδηά ηνπ. Ήηαλ 
απηφο πνπ πξφηεηλε ηνλ Σνξθνπεκάδα 
σο πξψην Μέγα Ηεξνεμεηαζηή ηεο 
Ηζπαλίαο. Σν 1484 εμέδσζε ηελ Βνχια 
Summis desiderantes affectibus κε ηελ 
νπνία παξφηξπλε ηελ ιήςε απζηεξψλ 
κέηξσλ θαηά ησλ κάγσλ θαη καγηζζψλ 
ζηελ Γεξκαλία.   

                         
             Ο διάβολος ξελογιάζει αθώα 

χωριατοπούλα 

          
 Ζ παπηθή Βνχια αλαθέξεη κεηαμχ 

άιισλ:  «Με ιχπε καο καζαίλνπκε φηη 
πνιινί θαη’ φλνκα κφλν ρξηζηηαλνί ζηελ βφξεηα Γεξκαλία… ζπζηάδνπλ 
ζηνπο δαίκνλεο, ηνπο ιαηξεχνπλ, θαηαζθεπάδνπλ εηθφλεο, δαθηπιίδηα, 
θαζξέθηεο, θηαιίδηα, θνζκήκαηα θαη άιια αληηθείκελα γηα καγηθνχο 
ζθνπνχο θαη πξνζθνιιψληαη ζηνπο δαίκνλεο θαη αθήλνληαη ζηα ηλθνχκπη 
θαη ζνπθνχκπη θαη ζηα μφξθηα ηνπο… Γλσζηνπνηνχκε φηη ηνπο αξκφδεη ν 
αθνξηζκφο, ε ηηκσξία θαη ην αλάζεκα» 

                ιεο νη ζενκελίεο ηεο επνρήο (παγεηφο, θαηαζηξνθή ηεο ζνδεηάο, 
ιηκφο, λεξνπνληέο θαη άιια) απεδφζεζαλ ζηηο κάγηζζεο. Δπίζεο ιέγεηαη 
φηη ν Ηλλνθέληηνο έδσζε εληνιή ζηνπο «αγαπεηνχο ηνπ πηνχο» Γεξκαλνχο 
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δνκηληθαλνχο θαη ηεξνεμεηαζηέο Υάζκνζπ Κνάιεν (Heinrich Kramer, 1430-
1505) θαη Γζάημιπμοξ πνέκβηεν (Jakobus Sprenger, 1436-1495) λα 
νξγαλψζνπλ ρσξίο δηζηαγκφ θαη ζπζηεκαηηθά ηηο δηψμεηο, δίθεο θαη 
ηηκσξίεο ησλ καγηζζψλ. Ο πξψηνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ δηαβφεηνπ 
Malleus Maleficarum θαη ν δεχηεξνο θέξεηαη σο ζπλεξγάηεο ηνπ αλ θαη 
απηφ δελ θαίλεηαη λα είλαη αιήζεηα. Ο πξέλγθεξ ήηαλ γλσζηφο θαη σο 
θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ θαη δελ θαίλεηαη φηη αλακείρζεθε ζε δίθεο 
καγηζζψλ.   
-   Ο θαζνιηθφο επίζθνπνο ηεο  γεξκαληθήο πφιεο Φνχιληα, Μπαθηάζαν 
θμκ Μπένκιπαπ (Balthasar von Bernbach) είρε δεκηνπξγήζεη κηα θηλεηή 
Ηεξά Δμέηαζε κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ καγηζζψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ, αιιά 
θαη ηελ δίσμε ησλ Πξνηεζηαληψλ. ε ηξία ρξφληα ν δξαζηήξηνο απηφο 
επίζθνπνο έζηεηιε ζηελ ππξά πεξίπνπ 250 κάγηζζεο. Οη πξνηεζηάληεο, 
κεηά ηελ επηθξάηεζή ηνπο ζηελ Γεξκαλία, ζπλέρηζαλ κε κεγαιχηεξε καλία, 
ην ζεάξεζην έξγν ηνπ θνλ Μπέξλκπαρ – 
ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο 
δίσμεο ησλ καγηζζψλ.  

           
        Ο Υουκς φον Ντόρνχάιμ 

 
-       Ο Γεξκαλφο Πξίγθηπαο-Δπίζθνπνο 

Γζυπακ Γηευνβη Φμοηξ θμκ Νηυνκπάζι 
(Prince Bishop Johann Georg Fuchs von 
Dornheim) γλσζηφο θαη σο ν Δπίζθνπνο 
ησλ Μαγηζζψλ, ππήξμε απφ ηνπο 
ζθιεξφηεξνπο θπλεγνχο καγηζζψλ. Σελ 
δεθαεηία ηνπ 1620 ε πφιε Βακβέξγε 
(Bamberg) ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ ην θέληξν 
ησλ πην βίαησλ θαη πνιππιεζψλ δηψμεσλ 
κάγσλ θαη καγηζζψλ. Ο θνλ Νηφξλράηκ 
ίδξπζε εθεί έλα δξαζηήξην γξαθεηνθξαηηθφ 
κεραληζκφ κε κφλν  ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ 
θαη ζχιιεςε καγηζζψλ. Αθφκα έρηηζε κηα 
εηδηθή θπιαθή κφλν γηα θαηεγνξνχκελνπο γηα καγεία θαη ηελ επάλδξσζε 
κε βαζαληζηέο, δήκηνπο θαη λνκηθνχο. Σα βαζαληζηήξηα ήηαλ ηφζν 
απνηειεζκαηηθά πνπ νχηε έλα απφ ηα εθαηνληάδεο ζχκαηα πνπ πέξαζαλ 
απφ ηελ θπιαθή απηή δελ κπφξεζε λα αληέμεη θαη λα κελ «νκνινγήζεη» ηηο 
δηαβνιηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Σελ πεξίνδν ηεο δξάζεο ηνπ θνλ 
Νηφξλράηκ πεξίπνπ 600 άηνκα ζηελ Βακβέξγε θαη άιια 900 ζηηο επαξρίεο 
ηεο θαηαδηθάζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο. ε 
θαλέλα  ζχκα δελ επηδείρζεθε νχηε ίρλνο επηείθεηαο. Αθφκα θαη ν 
αληηθαγθειάξηνο ηεο επηζθνπήο ν δξ. Υάαλ θαηεγνξήζεθε φηη έδεημε 
ζπκπφληα γηα θάπνηεο απφ ηηο κάγηζζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα 
θαηαγγειζεί σο κάγνο θαη λα θαεί ζηελ ππξά καδί κε ηελ γπλαίθα θαη ηελ 
θφξε ηνπ!  

-       Ο ηζπαληθήο θαηαγσγήο ζενιφγνο Ηεζνπΐηεο Μανηίκ Ακηυκζμ Νηεθ 
Ρίμ (Martín Antonio Del Rio. 1551-1608)  γελλήζεθε θαη έδξαζε ζηηο Κάησ 
Υψξεο. Έγξαςε βηβιία γηα ηελ καγεία θαη ηνλ κπζηηθηζκφ. Σα βηβιία ηνπ 
ήηαλ πνιχ δεκνθηιή ηφζν ζηνπο Καζνιηθνχο φζν θαη ζηνπο Πξνηεζηάληεο 
(κάιηζηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πεξίθεκεο Γίθεο ηνπ άιεκ ην 1692). 
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Θεσξείηαη απφ ηνπο βαζηθνχο δηψθηεο ησλ καγηζζψλ ζηηο λφηηεο Κάησ 
Υψξεο θαη ν Γάιινο θηιφζνθνο θαη ζπγγξαθέαο Βμθηένμξ ηνλ 
ραξαθηήξηζε Γεληθφ εηζαγγειέα ηνπ Βεειδεβνχι!. 
  -     Ο Λνπζεξαλφο ηεξσκέλνο Μπεκεκηίηη Κανπγυθ (Benedikt Carpzov, 
1595-1666) απφ ηελ αμνλία, ν νπνίνο θαπρηφηαλ φηη δηάβαζε ηελ Βίβιν 
53 θνξέο, βαξχλεηαη κε ηηο ζαλαηηθέο θαηαδίθεο πεξηζζφηεξσλ απφ 20.000 
«νπαδψλ ηνπ δηαβφινπ». Ζ θαηαγσγή ηνπ 
Μπελεληίθη ήηαλ ηζπαληθή. ηηο αξρέο ηνπ 
16νπ αηψλα ε νηθνγέλεηα Καξπεδάλν 
(Carpezano) αλαγθάζηεθε λα 
εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηεο, εμ αηηίαο 
ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηψμεσλ. κσο απηή ε 
θαθή εκπεηξία δελ εκπφδηζε ηνλ γφλν ηεο 
νηθνγέλεηαο λα εμειηρζεί ζε έλα απφ ηνπο 
σκφηεξνπο ζθαγείο καγηζζψλ.                        

 
                Ο Μπενεντίκτ Καρπζόφ      
 

- Ο Βαπαξφο ζενιφγνο  Γζμπάκκεξ Νίκηεν 
(Johannes Nider, 1380-1438) έγξαςε ηελ 
ζενινγηθή πξαγκαηεία Φνξκηθάξηνπο (Formicarius122), κε ηελ νπνία 
αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο καγείαο θαη ηνπ δηαβφινπ. Απφ απηφ ην βηβιίν 
είλαη εκθαλέο φηη νη ζπιιήςεηο καγηζζψλ θαη ε πξαθηηθή ησλ 

βαζαληζηεξίσλ ήηαλ ήδε ζε 
ρξήζε απφ ηνλ 13ν θαη 14ν 
αηψλα. 

                
   Ο Μάθιου Φόπκινς 
 

-   Ο δηαβφεηνο Άγγινο Μάεζμο 
Υυπηζκξ (Matthew Hopkins, 1620-47) 
ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζθιεξφηεξνπο 

Κπλεγνχο Μαγηζζψλ ηεο ρψξαο ηνπ. Δθηηκάηαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο ηνπ 1645-47 πάλσ απφ 230 ζχκαηα έραζαλ ηελ δσή ηνπο ζηελ 
ππξά ή ζηελ αγρφλε απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Μάζηνπ, αθνχ πξψηα 
βαζαλίζηεθαλ απάλζξσπα. 

-       Σέινο, έλαο Άγγινο ζενιφγνο θαη απφ ηνπο εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο ησλ 
Πνπξηηαλψλ θαη γλσζηφο θπλεγφο καγηζζψλ ήηαλ ν Οοΐθθζαι Πένηζκξ 
(William Perkins, 1558-1602). 

 

                                                 
122

 Formicarius ζηα θαηζκζηά ζδιαίκεζ ιονιδβημθςθζά. Πζεακυηαηα μ ζοββναθέαξ ακαθένεηαζ ζημ εδάθζμ 

6.6. ηςκ Πανμζιζχκ ημο μθμιχκηα, ηαζ ζοζπεηίγεζ ηδκ θςθζά ηςκ ιονιδβηζχκ ιε ηδκ ανιμκζηή ημζκςκία. 
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04.03.  Malleus maleficarum - Σμ ζθονί ηςκ ιαβζζζχκ 
 
          Σν Malleus Maleficarum [ιαηηληθή νλνκαζία ηνπ θπξηνχ ησλ καγηζζψλ ή 
γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ θπξηνχ ησλ θαθνπνηψλ (γπλαηθψλ)] είλαη ε δηαβφεηε 
δηαηξηβή ηνπ Γνκηληθαλνχ κνλαρνχ θαη ηεξνεμεηαζηή Υάηλξηρ Κξάκεξ (Heinrich 
Kramer), γλσζηνχ επίζεο θαη κε ηελ ιαηηληθή ηνπ 
νλνκαζία Henricus Institoris), πνπ δεκνζηεχηεθε γηα 
πξψηε θνξά ζηελ Γεξκαλία ην 1485 ή 1486.  
 
  Εικόνα που χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο 
μιας από τις πολυάριθμες εκδόσεις του Malleus 

Maleficarum 

 
          ην βηβιίν αλαθέξεηαη φηη ν πάπαο Ηλλνθέληηνο 
Ζ‟, εμνπζηνδφηεζε ηνπο «αγαπεηνχο ηνπ πηνχο» 
δνκηληθαλνχο θαη ηεξνεμεηαζηέο Κξάκεξ θαη 
Γζάημιπμοξ πνέκβηεν λα νξγαλψζνπλ 
ζπζηεκαηηθά ηηο δηψμεηο θαη ηηκσξίεο ησλ καγηζζψλ 
ζηελ Γεξκαλία. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ηέηνηα 
εμνπζηνδφηεζε δφζεθε, αιιά κφλν γηα ηελ δίσμε ησλ 
καγηζζψλ θαη φρη σο παξφηξπλζε γηα ηελ ζχληαμε δηαηξηβήο. Απηφ πηζαλψο 
γξάθηεθε εθ ησλ πζηέξσλ, γηα λα πξνζδψζεη θχξνο ζην λέν απηφ πφλεκα. 
Δπίζεο ν πξέλγθεξ αλαθέξεηαη σο ν άιινο ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ απηνχ, αλ 
θαη ε αιήζεηα πξέπεη λα είλαη φηη ν Κξάκεξ πξφζζεζε ην φλνκα ηνπ ζπλαδέιθνπ 
ηνπ, γηα λα δψζεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην έξγν ηνπ, ιφγσ ηεο αθαδεκατθήο 
ηδηφηεηαο ηνπ πξέλγθεξ. Πάλησο αλ βνήζεζε ζηελ ζπγγξαθή, ε ζπλεηζθνξά ηνπ 
ππήξμε ειάρηζηε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ε παηξφηεηα ηνπ έξγνπ αλήθεη 

δηθαησκαηηθά ζηνλ Κξάκεξ.  
 
 Ο διάβολος και μια μάγισσα, 
καλπάζουν 

 
          Ο Κξάκεξ ην 1474 ήηαλ 
ηεξνεμεηαζηήο ζην αιηζβνχξγν 
θαη ζην Σπξφιν θαη αξγφηεξα 
δηνξίζηεθε παπηθφο λνχληζηνο 
θαη ηεξνεμεηαζηήο ζηελ Βνεκία 
θαη Μνξαβία. Ο ζπλεξγάηεο ηνπ 
πξέλγθεξ ήηαλ πξχηαλεο ηεο 

Θενινγηθήο ζρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο θαη ην 1481 δηνξίζηεθε 
ηεξνεμεηαζηήο ηεο Κνισλίαο θαη ηεο Σξέβεο (Σξηέξ). Δπίζεο ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ 
Σάγκαηνο ησλ Γνκηληθαλψλ νιφθιεξεο ηεο Γεξκαλίαο. 
          ηαλ ν Κξάκεξ εμέδσζε ην βηβιίν ηνπ ζπλάληεζε αληηδξάζεηο απφ ηελ 
αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη απφ κεξίδα ηνπ θιήξνπ, πνπ ην ραξαθηήξηζαλ 
αληηδενληνινγηθφ θαη παξάλνκν. Πέξα απφ απηφ, ην έξγν ηνπ Γεξκαλνχ 
δνκηληθαλνχ ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην αηζρξά, αηκνδηςή θαη σκά θείκελα ζε φιε 
ηελ ηζηνξία ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ.  Απηφ φκσο δελ εκπφδηζε ηελ ηξνκεξή 
εθδνηηθή επηηπρία ηνπ. Ζ πξφζθαηε αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο απφ ηνλ 
Γμοηειαένβζμ (Johannes Gutenberg) βνήζεζε ζηελ ηαρχηαηε εμάπισζή ηνπ ζε 



 251 

φιε ηελ Δπξψπε.  Σν 1520, κέζα ζε ηξηάληα ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ πξψηε ηνπ 
έθδνζε, ην Malleus έγηλε δεκνθηιέζηαην αλάγλσζκα, είρε πξαγκαηνπνηήζεη 
δεθαηξείο εθδφζεηο θαη σο ην 1669 εθδφζεθε αθφκα δέθα έμε θνξέο, πνπιψληαο 
πεξηζζφηεξα αληίηππα απφ θάζε άιιν βηβιίν εθηφο ηεο Βίβινπ, ήηαλ δειαδή ην 
best-seller επί 120 θαη πάλσ ρξφληα. Καη φρη κφλν αληαγσλίζηεθε εκπνξηθά ηελ 
Βίβιν, αιιά ηα απνηειέζκαηά ησλ γξαθνκέλσλ ηνπ έγηλαλ αηζζεηά απφ δεθάδεο 
ρηιηάδεο γπλαηθψλ, αλδξψλ αθφκα θαη παηδηψλ πνπ ππέθεξαλ απφ ηα 
βαζαληζηήξηα θαη πέζαλαλ απφ απνθάζεηο ησλ ηεξνεμεηαζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ ηξηψλ αηψλσλ πνπ δηάξθεζε ην επνλείδηζην Κπλήγη ησλ Μαγηζζψλ, θαηά ηα 
ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο. 
          Σν βηβιίν απηφ έγηλε ην αλάγλσζκα θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο γηα φινπο 
ζρεδφλ ηνπο  θπλεγνχο καγηζζψλ ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε θαη Βξεηαλία γηα 
πεξηζζφηεξν απφ έλα αηψλα. Υξεζηκνπνηήζεθε αθφκα σο ζπκβνπιεπηηθφο θαη 
λνκηθφο νδεγφο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ δίσμε ησλ καγηζζψλ, δηεπθξηλίδνληαο 
ηνπο φξνπο ησλ απνδείμεσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί νχησο ψζηε νη θαηεγνξνχκελνη 
λα νδεγεζνχλ ζε βαζαληζηήξηα ή αθφκα θαη 
ζηνλ ζάλαην. Υηιηάδεο άλζξσπνη (θπξίσο 
γπλαίθεο) ζαλαηψζεθαλ κε απνθάζεηο 
δηθαζηψλ  πνπ αθνινχζεζαλ ηηο νδεγίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Malleus 
Maleficarum.  
   
  Άλμπρεχτ Ντύρερ (Albrecht Dürer) : Ο 

πειρασμός του τεμπέλη, έργο του 1498 
που απεικονίζει μια γυναίκα 
(χαρακτηριστικά  τα μαλλιά της που 
θυμίζουν μάγισσα) που πλησιάζει ένα 
κοιμισμένο άντρα. Ο δαίμονας κρυμμένος 
πίσω από μια κολώνα υποδεικνύει τον 
άντρα 

 
          Πνιιέο θνξέο θαηαδηθάδνληαλ κε 
ειαθξηά θαξδηά άλζξσπνη κε ειάρηζηα, 
ειιηπή, ςεπδή ή αζηεία θαη αζηήξηθηα 
ζηνηρεία φπσο: ζεκάδηα εθ γελεηήο ζην ζψκα 
πνπ εθιακβάλνληαλ σο δηαβνιηθά ζεκεία, ε 

κνλαρηθή δσή κηα γπλαίθαο πνπ ηελ θαηεγνξνχζαλ πσο αληί γηα ζχδπγν 
πξνηηκνχζε λα έρεη ζην θξεβάηη ηεο ηνλ δηάβνιν, κηα πλεπκαηηθή αζζέλεηα πνπ 
απνδηδφηαλ ζε λνεηή επηθνηλσλία κε δαηκφληα, ε ζπιινγή ή ε θαιιηέξγεηα 
ζεξαπεπηηθψλ βνηάλσλ. Καη κηα απιή - θαη ζπρλά εζθεκκέλε - θαηεγνξία πνπ 
επέθεξε νηθνλνκηθφ φθεινο ζηνλ θαηαγγέινληα, νδεγνχζε ζε θαηαδίθε. ην 
ζηφραζηξν ησλ αλαθξηηψλ έκπαηλαλ κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα θαηαδηθαζηνχλ ζε 
ζάλαην, νη άληξεο θαη γπλαίθεο κε θφθθηλα καιιηά (!), απηνί πνπ δελ θνξνχζαλ 
ζηαπξφ πάλσ ηνπο ή ράηδεςαλ δεκνζίσο θάπνηα γάηα καχξνπ ρξψκαηνο. Σν 
Malleus είλαη αθφκα θαη ζήκεξα ρξήζηκν κφλν γηα λα καο ζπκίδεη ηη κπνξεί λα 
ζπκβεί ζε κηα θνηλσλία πνπ έρεη θπξηαξρεζεί απφ νκαδηθή ζξεζθεπηηθή 
κηζαιινδνμία. 
          Οη εξσηήζεηο, νη νξηζκνί θαη νη θαηεγνξίεο θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 
ππνδεηθλχεη ην βηβιίν ζεσξήζεθαλ σο αιάλζαζηε αιήζεηα θαη αθνινπζήζεθαλ 
πηζηά απφ εθαηνληάδεο ηεξνεμεηαζηέο θαη αλαθξηηέο επί πνιιέο δεθαεηίεο.  
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Φπζηθά ππήξμαλ αξθεηέο θσλέο απφ ιφγηνπο, επηζηήκνλεο, αθφκα θαη ζενιφγνπο 
πνπ εμέθξαζαλ ακθηβνιίεο γηα ηελ χπαξμε καγηζζψλ θαη επέκελαλ πσο ε ίδηα ε 
Δθθιεζία – παιηφηεξα – ζεσξνχζε απηέο ηηο απφςεηο σο δεηζηδαηκνλίεο. κσο ην 
ίδην ην Malleus πξνθαηαιακβάλεη απηέο ηηο θσλέο θαη επηηίζεηαη ζηνπο εθθξαζηέο 
ηεο κε ηελ πεπνίζεζε φηη φπνηνο δηαηεξεί αληίζεηε άπνςε απφ ηελ - ηξέρνπζα – 
ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, είλαη αηξεηηθφο. 
          Σν βηβιίν απηφ δελ ήηαλ ρξήζηκν κφλν γηα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο ηεο 
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε επξχηαηα θαη απφ ηνπο 
εθθιεζηαζηηθνχο δηθαζηέο ηεο Πξνηεζηαληηθήο 
Δθθιεζίαο, ε νπνία θαηαδίσμε κε κεγαιχηεξε καλία, 
εκπάζεηα  θαη κίζνο ηηο κάγηζζεο. Ζ απνζηνιή ζηελ 
ππξά ησλ αηξεηηθψλ θαη ησλ καγηζζψλ ζηεξίρζεθε 
ζε θείκελα ηεο Βίβινπ θαη πνιινί ζενιφγνη θαη 
ηεξσκέλνη ηφληδαλ ηα επαγγειηθά εδάθηα ζηα νπνία 
ζηεξίδνληαλ νη απνθάζεηο γηα θαχζεηο ησλ ερζξψλ 
ηεο Δθθιεζίαο: 
 
        Απαγχονισμός μαγισσών στη κωτία  

 

   Έλμδμξ-  αζαθίμ ΚΒ’ 18-20: Μάγνπο δελ ζα 
αθήζεηε λα δνπλ… 
   …Κάζε θηελνβάηεο  ηηκσξείηαη κε ζάλαην… 
   …Δθείλνο πνπ πξνζθέξεη ζπζία ζηα είδσια, ζα 
θαηαδηθάδεηαη θαη ζα εμνινζξεχεηαη δηα ζαλάηνπ…  
   Καηά Μαηεαίμκ εοαββέθζμ Γ-10 ηαζ Ε-19: Κάζε δέληξν πνπ δελ παξάγεη 
θαιφ θαξπφ, θφβεηαη θαη θαίγεηαη… 
   Καηά Μαηεαίμκ εοαββέθζμ ΗΓ 40-42: …Όπσο ινηπφλ, ζπιιέγνληαη ηα 
δηδάληα θαη θαίγνληαη ζηε θσηηά, έηζη ζα γίλεη θαη ζηε ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ 
απηνχ.  41 Θα ζηείιεη ν Τηφο ηνπ Aλζξψπνπ ηνπο αγγέινπο ηνπ θαη ζα 
ζπλάμνπλ κέζα απφ ηε βαζηιεία ηνπ φια ηα ζθάλδαια θη εθείλνπο πνπ 
αλνκνχλ  42 θαη ζα ηνπο ξίμνπλ ζην θακίλη ηεο θσηηάο. Δθεί είλαη πνπ ζα 
θιαίλε θαη ζα ηξίδνπλ ηα δφληηα ηνπο… 
   Καηά Λμοηάκ εοαββέθζμ Γ-17: …Απηφο θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ ην ιηρληζηήξη 

ηνπ, κε ην νπνίν ζα μεθαζαξίζεη ην 
αιψλη ηνπ θαη ζα ζπλάμεη ην ζηηάξη 
ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ, ελψ ην άρπξν 
ζα ην θαηαθάςεη κε θσηηά πνπ δε 
ζβήλεη πνηέ… 
  
   Υανταστική απεικόνιση με 
δαιμόνια, διάβολο και μάγισσες   
 
   Παφθμο επζζημθή πνμξ 
Θεζζαθμκζηείξ Β’ 7-9: …[ζα έξζεη] 
ν Kχξηνο Iεζνχο Xξηζηφο απφ ηνλ 

νπξαλφ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηηο αγγειηθέο ηνπ δπλάκεηο, κέζα ζε πχξηλε 
θιφγα, θαη ζα εθδηθεζεί εθείλνπο πνπ ηψξα δελ αλαγλσξίδνπλ ην Θεφ θαη δελ 
ππαθνχλε ζην Eπαγγέιην ηνπ… 

           Οη νδεγίεο πνπ πεξηέρεη ην Malleus Maleficarum ζρεηηθά κε ηηο αλαθξίζεηο 
θαη ηνπο βαζαληζκνχο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ καγηζζψλ είλαη εληππσζηαθέο γηα 
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ηελ ςπρξφηεηα θαη ηελ θξηθηαζηηθή ηνπο ιεπηνκέξεηα. Ο ζπγγξαθέαο γλσξίδεη 
θαιά ην αλζξψπηλν ζψκα θαη ππνδεηθλχεη ηξφπνπο ηέηνηνπο πνπ ν βαζαληζηήο 
λα θξαηά ζε εγξήγνξζε ην ζχκα, γηα λα κπνξέζεη λα παξαηείλεη ην καξηχξηφ ηνπ. 
Δπίζεο ν ξαηζηζκφο θαη ν κηζνγπληζκφο είλαη πξνθαλήο θαη ηα ζεμνπαιηθά 
ππνλννχκελα αξθεηά. ε  θάπνηα ζεκεία ν Κξάκεξ μεθαζαξίδεη: «Ζ γπλαίθα 
ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ζάξθα απφ φηη ν άληξαο. Δπεηδή πιάζηεθε απφ 
ην πιεπξφ ηνπ άληξα, ην γπλαηθείν θχιν είλαη αηειέο, αλάπεξν ζε αληίζεζε κε ην 
αληξηθφ πνπ είλαη ην θχιν πνπ επέιεμε ν Κχξηφο καο γηα λα ελζαξθσζεί». Αθφκα 
κεηαμχ άιισλ πξνζζέηεη: «Οη γπλαίθεο είλαη πην επηξξεπείο ζηελ καγεία, εμ αηηίαο 
ηνπ θζφλνπ πνπ ππάξρεη πάληα κεηαμχ παληξεκέλσλ 
θαη κε γπλαηθψλ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θχινπ ηνπο…  Ζ 
δχλακε ησλ γπλαηθψλ ζπλίζηαηαη ζην φηη κπνξνχλ λα 
εθκεηαιιεπζνχλ ηελ αζψα αληξηθή θχζε, κε κφλν 
ζηφρν ηελ ζπλνπζία… 
 
 Malleus Maleficarum: Σο εξώφυλλο της έκδοσης 
της Λυών 1669 

 
          Σν βηβιίν ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε, ζε θάζε έλα 
απφ ηα νπνία ν Κξάκεξ παξαζέηεη εξσηήκαηα ηα 
νπνία απαληηνχληαη κε ππνζεηηθά θαη πνιιέο θνξέο 
αληηθαηηθά επηρεηξήκαηα. Πνιιά απφ ηα κέξε ηνπ 
Malleus δελ είλαη πξσηφηππα θαη ζπλαληάο εθεί 
αξθεηά απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν Directorium 
Inquisitorum ηνπ ηεξνεμεηαζηή απφ ηελ Αξαγνλία Νηθφιαο Έπκεξηθ, πνπ φπσο 

είδακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζεσξείηαη έλα 
απφ ηα θαιχηεξα βνεζήκαηα γηα ηνπο 
ηεξνεμεηαζηέο ηνπ 15νπ σο θαη 16νπ αηψλα. Δπίζεο 
έρνπλ αληηγξαθεί απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν 
Φνξληθάξηνπο (Formicarius) ηνπ Βαπαξνχ 
ηεξνεμεηαζηή Γηνράλλεο Νίληεξ (ηνλ νπνίν επίζεο 
ζπλαληήζακε πξηλ ιίγεο ζειίδεο). 
 
 την Γερμανία, οι μάγισσες καίγονταν στην 
πυρά 

 
          ην πξψην κέξνο ηνπ βηβιίνπ ν  Κξάκεξ 
πξνζπαζεί λα απνδείμεη πσο ν αηαλάο θαη νη 
κάγηζζεο δηαπξάηηνπλ αλνκίεο θαη φηη πθίζηαηαη ε 
πξαθηηθή ηεο καγγαλείαο ή καγείαο. Οη γπλαίθεο, 
σο θαηψηεξεο πλεπκαηηθά απφ ηνπο άληξεο, είλαη 
πην επηξξεπείο ζηηο παγίδεο ηνπο Γηαβφινπ. Οη 

κάγηζζεο δειεάδνπλ ζεμνπαιηθά ηνπο άληξεο κε ζθνπφ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ 
γνληκφηεηά ηνπο θαη λα ηνπο κεηακνξθψζνπλ ζε δψα ή ην αληίζηξνθν (ηα δψα ζε 
άληξεο). 
          ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθνληαη ηα κάγηα θαη ηα μφξθηα πνπ θάλνπλ νη 
κάγηζζεο γηα λα «δέζνπλ» απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ απνηεινχλ ζηφρνπο 
ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο λα πξνιάβεη θαη 
πξνθπιαρηεί απφ απηά. ην θεθάιαην απηφ ηνλίδεηαη σο γεγνλφο φηη νη κάγηζζεο 
ππνγξάθνπλ «ζπκβφιαην κε ηνλ Γηάβνιν» θαη απηφο ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 
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ηεο παξαζθεπήο εηδηθψλ καγηθψλ θίιηξσλ, πνπ κπνξνχλ λα μεινγηάζνπλ ηνπο 
άληξεο. Αθφκα ν Κξάκεξ ηζρπξίδεηαη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηα μφξθηα, ηα 
θίιηξα θαη ηα κάγηα εθκαηεχηεθαλ απφ ηηο ηεξνεμεηαζηηθέο αλαθξίζεηο (βιέπε 
απάλζξσπα βαζαληζηήξηα) καγηζζψλ, νη νπνίεο θαη ηειηθά ππφγξαςαλ ηηο 
νκνινγίεο ηνπο γηα φια φζα θαηεγνξνχηαλ φηη δηέπξαμαλ. 
          Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηνπο ηξφπνπο αλάθξηζεο θαη 
εθκαίεπζεο ηεο νκνινγίαο απφ ηελ θαηεγνξνχκελε ή ηνλ θαηεγνξνχκελν. Ζ 
ρξήζε βαζαληζηεξίσλ ζεσξείηαη απηνλφεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηηο 
πξψηεο εξσηήζεηο ην ζχκα αξλεζεί ηελ ελνρή ηνπ, νπφηε νη νκνινγίεο πνπ 
απνζπάζηεθαλ απφ απηήλ ηελ ρξήζε ζεσξνχληαη έγθπξεο. Αθφκα ζπκβνπιεχεη 
ηνπο αλαθξηηέο θαη δηθαζηέο λα ιέλε ςέκαηα ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαη λα ηνπ 
ππφζρνληαη επηείθεηα εθ‟ φζνλ νκνινγήζεη. Αιιά ζηε ζπλέρεηα ν ζπγγξαθέαο 
ηνλίδεη φηη είλαη επηζπκεηή ε ζαλαηηθή θαηαδίθε «γηα ην θαιφ ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ» θαη φζν πεξηζζφηεξεο κάγηζζεο θαηαδηθαζηνχλ ζε ζάλαην ηφζν ην 
θαιχηεξν γηα ηελ θνηλσλία.  
         Σν Malleus μερσξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, επινγεκέλσλ απφ ηνλ 
Θεφ, πνπ είλαη απξφζβιεηνη απφ ηηο δπλάκεηο απηήο ηεο ζηρακεξήο θπιήο ησλ 
καγηζζψλ. Απηέο είλαη:  
- Οη αλαθξηηέο θαη νη δηθαζηέο πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα ηηο δηθάζνπλ.   
- Απηνί πνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηεξέο παξαδφζεηο, 
θάλνπλ ρξήζε ηεο δχλακεο θαη ηεο αξεηήο ησλ 
εμνξθηζκψλ πνπ ηνπο εθνδηάδεη ε Δθθιεζία, 
θξαηνχλ θπιαρηά, επινγεκέλα θεξηά  θιπ.  
- Καη απηνί πνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο έρνπλ 
επινγεζεί απφ ηνπο Αγγέινπο 
 
  Υρ. Γκόγια: Μάγισσες και δαίμονας με την    
μορφή τράγου 

 

          Κη ελψ ν ζπγγξαθέαο (ή νη ζπγγξαθείο) 
ηνπ Malleus Maleficarum δηαβεβαηψλεη φηη νη 
αλαθξηηέο θαη νη δηθαζηέο είλαη απξφζβιεηνη 
απφ ηα κάγηα, ζε άιιεο ζειίδεο δίλεη ζπκβνπιέο 
πψο ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ ην «θαθφ ηνπο 
κάηη», φπσο λα θνπξεχνπλ ηηο κάγηζζεο, επεηδή 
ζηα καιιηά ηνπο θξχβεηαη ε καγηθή ηνπο 
δχλακε, ή λα ηηο γπκλψλνπλ θαη λα ηηο 
αλαθξίλνπλ αλάπνδα (κε ηελ πιάηε πξνο ηνλ 
ηεξνεμεηαζηή ψζηε λα κελ ηνλ βιέπνπλ θαη ηνλ βιάςνπλ!). 
          Αιιά νη κάγηζζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηαλά είραλ – πάληα ζχκθσλα κε 
ηελ ινγηθή ηνπ Malleus – ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. Μπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ 
θαηαηγίδεο, ραιαδφπησζε, θεξαπλνχο πνπ ρηππνχζαλ δψα θαη αλζξψπνπο, 
επηδεκίεο φπσο ε παλνχθια. Έπληγαλ ή ζπζίαδαλ παηδάθηα ζηνλ αηαλά θαη ζηα 
δαηκφληα, κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αληθαλφηεηα θαη ζηεηξφηεηα ζηνπο άληξεο, 
αθφκα λα εκπλεχζνπλ ζηνπο άληξεο κεγάιν κίζνο ή κεγάιε αγάπε. Δπίζεο 
κπνξνχζαλ λα πεηνχλ ζηνλ αέξα θαη είραλ ηελ δχλακε λα ζθνηψζνπλ δψα ή 
αλζξψπνπο κφλν κε κηα καηηά, ην ιεγφκελν «θαθφ κάηη»123. 

                                                 
123

  Μήπςξ ηαζ ζήιενα αηυια δεκ οπάνπμοκ εηαημιιφνζα άκενςπμζ πμο πζζηεφμοκ ζημ „ηαηυ ιάηζ‟ ηαζ 

επζζηναηεφμοκ εοπέξ ηαζ λυνηζα βζα κα ημ απμιαηνφκμοκ; Πζζηεφεζ ηακείξ πςξ άθθαλακ πμθθά πνάβιαηα 

ζημκ ημιέα αοηυ, εδχ ηαζ έλζ αζχκεξ;  
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          Οη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηελ καγεία, γηαηί είλαη εμ 
νξηζκνχ αδχλακεο, «έλα αηειέο δψν, πνπ πάληνηε εμαπαηά», ακθηηαιαληεχνληαη 
ζηελ πίζηε ηνπο θαη είλαη ςεχηξεο απφ ηελ θχζε ηνπο. Δίλαη φκνξθεο ζηελ φςε, 
κνιπζκαηηθέο ζηελ επαθή θαη ζαλάζηκεο ζηελ ζπκβίσζε! Ζ καγεία πξνέξρεηαη 
απφ ηνλ ζαξθηθφ πφζν ζηνλ νπνίν ε γπλαίθα σο αθφξεζηε δελ κπνξεί λα 
αληηζηαζεί.  
          ζν πην φκνξθε ήηαλ ε γπλαίθα ηφζν πην χπνπηε ήηαλ. «Σα θνξίηζηα πνπ 
απνξξίθζεθαλ απφ ηνπο εξαζηέο ηνπο, νη νπνίνη δελ ηήξεζαλ ηελ ππφζρεζε 
γάκνπ, παξά ηελ αδηάληξνπε ζαξθηθή επαθή καδί ηνπο, απνγνεηεπκέλα πνπ 
ειπίδεο ηνπο πξνδφζεθαλ, έζηξεςαλ ηηο ειπίδεο ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ 
δαηκφλσλ». Αθφκα πην χπνπηεο ήηαλ ε καίεο (κακέο) εμ αηηίαο ησλ γλψζεψλ ηνπο 
ζρεηηθά κε ηα γπλαηθεία κπζηήξηα. Παηδηά ζλεζηγελή, παξακνξθσκέλα, αλάπεξα, 
αθφκα θαη θαθφηξνπα ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 
καγείαο ηεο κακήο. Ζ κακή ήηαλ εχθνινο 
ζηφρνο γηα ηνπο ηεξνεμεηαζηέο πνπ ηηο 
έζηειλαλ κε κεγάιε επθνιία ζηελ ππξά, κφλν 
γηα ηνλ απιφ ιφγν ηεο άζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηφο ηνπο. 
 
  Οι μύθοι και η οργιαστική φαντασία για 
τις ικανότητες των μαγισσών: Μάγισσες 
αρμέγουν γάλα από ένα τσεκούρι 

 
          Ο ζπγγξαθέαο ηνπ Malleus Maleficarum 
ζε ζπλερή επίδεημε ηνπ κηζνγπληζκνχ ηνπ 
(αιιά θαη εμ αηηίαο ηνπ αληθαλνπνίεηνπ 
εξσηηζκνχ ηνπ), θαηαιήγεη πνιιέο θνξέο ζε 
αξξσζηεκέλεο πνξλνγξαθηθέο  πεξηγξαθέο: 
«πρλά βιέπεη θαλείο ηηο κάγηζζεο μαπισκέλεο αλάζθεια ζηνπο αγξνχο ή ηα 
δάζε, κε ζεθσκέλεο ηηο θνχζηεο θαη γπκλέο σο ηνλ αθαιφ. Δίλαη εκθαλέο απφ ηελ 
ζηάζε ηνπο απηή θαη ηελ επίδεημε ησλ γπκλψλ κειψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αθξνδίζηα νξκή θαη νξγαζκφ. Οη θηλήζεηο ησλ πνδηψλ θαη ησλ γνθψλ ηνπο, 
νξαηέο απφ ηνπο πεξαζηηθνχο, απνδεηθλχνπλ φηη εθείλε ηελ ψξα ζπλνπζηάδνληαη 
κε θάπνην δαηκφλην ίλθνπκπνπο».  
          Αθζνλνχλ ηέηνηεο πεξηγξαθέο θαη θαληαζηηθέο πξάμεηο καγηζζψλ ζην 
πξαγκαηηθά εκπαζέο, δηεζηξακκέλν θαη αξξσζηεκέλν απηφ βηβιίν. Αζρνιείηαη 
δηα καθξψλ κε ηηο ζπλνπζίεο δαηκνληθψλ φλησλ, ησλ γλσζηψλ αξζεληθψλ 
ηλθνχκπη (incubi) θαη ζειπθψλ ζνπθνχκπη (succubi),  κε ηελ ζπιινγή αληξηθνχ 
ζπέξκαηνο, κε ηηο ζεμνπαιηθέο επαθέο θαηαξακέλσλ ςπρψλ κε ηνλ δηάβνιν, 
αθφκα θαη κε ηηο λεξάηδεο, ηηο θηελνβαζίεο θαη άιια πνιιά, ηα νπνία κφλν 
αξξσζηεκέλε θαληαζία κπνξεί λα γελλήζεη. 
          Οη εξσηήζεηο θαη ηα βαζαληζηήξηα ηα νπνία πθίζηαην ε θαηεγνξνχκελε 
κάγηζζα, θαλέξσλαλ ηελ ζεμνπαιηθή πείλα ησλ αλαθξηηψλ-θιεξηθψλ. Πνιχ 
ζπρλά γχκλσλαλ ηηο γπλαίθεο, ηδηαίηεξα ηηο λέεο, γηα λα «αλαθαιχςνπλ» ζεκάδηα 
ηεο επαθήο ηνπο κε ηνλ αηαλά. Αθφκα θαη ηα βαζαληζηήξηα ζηα νπνία 
ππνβάιινληαλ, άθελαλ ηελ θαληαζία ησλ ηεξνεμεηαζηψλ λα θαιπάδεη θαζψο 
έβιεπαλ ή αθνπκπνχζαλ ηελ γπκλή γπλαηθεία ζάξθα. Έλα απφ απηά ήηαλ ε 
ππνρξέσζε ηνπ ζχκαηνο-κάγηζζαο λα κπεη ηειείσο γπκλή, έξπνληαο  ζε έλα 
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θινπβί θαη λα παξακείλεη θξεκαζκέλε ζε θνηλή ζέα επί ψξεο, πξνθαιψληαο ηα 
αληξηθά βιέκκαηα, ηηο εηξσλείεο, ηνπο θαγραζκνχο θαη ηνπο ζεμηζηηθνχο 
ππαηληγκνχο ηνπ θηινζεάκνλνο θνηλνχ. Σν καξηχξην κπνξεί λα θαίλεηαη αλψδπλν 
αιιά ήηαλ πνιχ νδπλεξφ, ν εμεπηειηζκφο θαη ε ληξνπή ηνπ ζχκαηνο ήηαλ αξθεηά. 
          Αθφκα έλα βαζαληζηήξην ζην νπνίν ππνβάιινληαλ νη γπλαίθεο-κάγηζζεο 
ήηαλ ε εμέηαζε φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηφο ηνπο, γηα λα βξεζνχλ πάλσ ηνπο 
ηα «ζεκάδηα ηνπ δηαβφινπ». Μπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί ηελ ζθελή φπνπ ε 
άηπρε θνπέια, ηειείσο γπκλή ήηαλ παξαδνκέλε ζηελ «έξεπλα» ησλ βαζαληζηψλ 
ηεο, ππφ ηα απζηεξά – θαη αδεθάγα – βιέκκαηα 
ησλ βινζπξψλ ηεξνεμεηαζηψλ. Δθείλν πνπ κεηά 
καλίαο έςαρλαλ ζην θνξκί ηεο γπλαίθαο ήηαλ ε 
χπαξμε «ηξίηεο ζειήο», ζεκάδη φηη ην ζχκα 
ιάηξεπε ηε αξραία ζεά Άξηεκε124.  
 
 Η ‘μάγισσα’ γυμνή μπαίνει – υπό τα αντρικά 
βλέμματα -  έρποντας σε ένα κλουβί για να 
εκτεθεί δημοσίως 

 
Πνιιέο θνξέο ζηελ παξάζηαζε απηή 
βξίζθνληαλ θαη (άληξεο θπζηθά) ζεαηέο, νη νπνίνη 
αξγφηεξα ζα επηβεβαίσλαλ κε ηελ καξηπξία 
ηνπο, φηη «λαη, ηα είδακε κε ηα κάηηα καο!». Κη 
απηφ πνπ ζα είραλ «δεη κε ηα κάηηα ηνπο» δελ 
ήηαλ ηίπνηε άιιν απφ έλα ζεκάδη εθ γελεηήο, κηα ειηά, ή κηα νπιή απφ έλα παιηφ 
ηξαχκα, φκσο απηή ε καξηπξία ήηαλ αξθεηή γηα λα ζηείιεη ηελ άκνηξε γπλαίθα 

ζηελ θαζαξηήξηα θσηηά.  
 
 Χάχνοντας το ‘σημάδι του διαβόλου’ 
 

          Άιισζηε γηα ηα βαζαληζηήξηα πνπ 
ππνβάιινληαλ ηα ζχκαηα απφ ηνπο αλαθξηηέο ηεο 
Ηεξάο Δμέηαζεο, κηιήζακε εθηελψο ζην 
αληίζηνηρν θεθάιαην. Σα ζεμνπαιηθά 
βαζαληζηήξηα πνπ επέβαιαλ νη εθπξφζσπνη ηνπ 
θιήξνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αγακία πνπ 
επέβαιε ε Καζνιηθή Δθθιεζία ζηνπο ηεξείο ηεο, 
νη νπνίνη μεθηλνχζαλ ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο απφ 
ηελ εθεβεία θαη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο 
ηνπο ήηαλ –αθνχζηα θπξίσο – ζεμνπαιηθά 
ζηεξεκέλνη θαη κνλίκσο πεηλαζκέλνη γηα 
γπλαηθεία ζάξθα. Οη θαθνπνηήζεηο γπλαηθψλ θαη 

παηδηψλ απφ ηνπο επζεβείο ηεξνεμεηαζηέο κνλαρνχο ήηαλ ν θαλφλαο θαη φρη ε 
εμαίξεζε. Σν απνηέιεζκα είλαη αθφκα θαη ζηελ επνρή καο εκθαλέο, φηαλ 
απνθαιχπηνληαη θαη δεκνζηεχνληαη πνιχ ζπρλά, δεθάδεο ζεμνπαιηθψλ 
ζθαλδάισλ θαη πεξηπηψζεσλ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απφ ηεξείο 
ζηελ Ακεξηθή, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη αιινχ. 
           
 

                                                 
124

 ημ καυ ηδξ Άνηειδξ ηδξ Δθέζμο (έκα απυ ηα Δπηά Θαφιαηα ημο ανπαίμο ηυζιμο) οπήνπε έκα άβαθια 

ηδξ „Πμθοιάζημο Ανηέιζδμξ‟. 
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04.04. Οζ ιεβάθεξ δίηεξ ηςκ ιαβζζζχκ: 
 
          Με έλα αθφκε – ζεκαληηθφ φκσο – φπιν, ην Malleus Maleficarum, νη 
ηεξνεμεηαζηέο (αιιά θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα νη πξνηεζηάληεο αλαθξηηέο) 
άξρηζαλ λα επηβάιινπλ έλα θαζεζηψο ηξφκνπ απφ ην έλα ζην άιιν άθξν ηεο 
Δπξψπεο. Οη έξεπλεο, νη αλαθξίζεηο θαη νη απνδεηθηηθέο δηαδηθαζίεο ήηαλ ζρεδφλ 
ζεζκνζεηεκέλεο θαη απινπζηεπκέλεο: ,ηη δπν ή παξαπάλσ πξφζπκνη κάξηπξεο 
ήηαλ έηνηκνη λα βεβαηψζνπλ ελφξθσο, εθιακβαλφηαλ σο ε πιήξεο θαη 
αλακθίβνια απνδεδεηγκέλε αιήζεηα. Αθφκα θαη νη εξσηήζεηο ησλ αλαθξηηψλ ήηαλ 
έηζη δηαηππσκέλεο πνπ εχθνια παγίδεπαλ ην ζχκα, φπσο:  
 Πηζηεχεηο ζηελ χπαξμε καγηζζψλ; ή νη κάγηζζεο κπνξνχλ λα πξνθαινχλ  
θαηαηγίδεο; ή κπνξνχλ νη κάγηζζεο λα ζαγελεχνπλ αλζξψπνπο ή δψα; θιπ. Αλ ε 
απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα ήηαλ αξλεηηθή αθνινπζνχζε ε επφκελε εξψηεζε 

παγίδα: Σφηε, αλ απηέο πνπ 
θαηαδηθάζηεθαλ ήηαλ αζψεο, γηαηί θάεθαλ; 
Πξέπεη λα απαληήζεηο.  
    Ζ απάληεζε ηνπ ή ηεο θαηεγνξνχκελεο 
δελ είρε θαη πνιιή ζεκαζία, κηαο θαη ε 
άξλεζε παξαδνρήο χπαξμεο καγηζζψλ 
ήηαλ απηή θαζ‟ εαπηήλ αίξεζε. 
 
  ύλληψη και μεταφορά μαγισσών 

στην κωτία 
 

          Με ηελ βνήζεηα ηνπ Malleus νη 
εξσηήζεηο ήηαλ ηππνπνηεκέλεο θαη ε 
ζπλέρεηα ήηαλ θη απηή έηνηκε, αλάινγα 

κε ηηο απαληήζεηο. Να έλα κηθξφ δείγκα ζπρλψλ εξσηήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ αλαθξίζεσλ ησλ καγηζζψλ: 

1.    Πόζνλ θαηξό είζαη κάγηζζα; 

2.    Γηαηί έγηλεο κάγηζζα; 

3. Πώο έγηλεο κάγηζζα θαη ηη ζπλέβε ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε;  

4. Πνην δαηκόληo δηάιεμεο γηα ίλθνπκπνπο; Πεο καο ην όλνκά ηνπ  

5. Πνην είλαη ην όλνκα ηνπ θπξίνπ ζνπ αλάκεζα ζηνπο δαίκνλεο;  

6.    Ση όξθν ππνρξεώζεθεο λα ηνπ δώζεηο; 

………………. 

21. Ση δώα αξξώζηεζεο ή ζαλάησζεο κε κάγηα θαη γηαηί έθαλεο ηέηνηεο πξάμεηο;  

22.  Πνηνο  ή  πνηνη είλαη νη ζπλεξγνί ζνπ ζην θαθό; 

23. Από ηη πιηθό είλαη θηηαγκέλα ηα καγηθά θίιηξα κε ηα νπνία αιείθεηο ην  

ζθνππόμπιό ζνπ;  

24. Πνηεο ζενκελίεο πξνθάιεζεο θαη πνηνο ζε βνήζεζε ζ‟ απηό; 
      θιπ. θιπ. 

          Μφιηο κηα κάγηζζα έπεθηε ζηα ρέξηα ησλ δησθηψλ ηεο, απηνί έπαηξλαλ 
ιεπηνκεξείο πξνθπιάμεηο γηα λα εμνπδεηεξψζνπλ ηηο καγηθέο ηεο δπλάκεηο. 
Καζψο πίζηεπαλ φηη έπαηξλε δπλάκεηο απφ ηελ γε (φπσο ν κπζηθφο Αληαίνο!) θαη 
κέζσ απηήο κε ηηο δηαβνιηθέο δπλάκεηο, ηελ κεηέθεξαλ θαη ηελ αλάθξηλαλ 
θιεηζκέλε ζε έλα θαιάζη πνπ θξεκφηαλ απφ έλα ζθνηλί. Δκθαληδφηαλ ζηνπο 
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δηθαζηέο ηεο κε ηελ πιάηε γπξηζκέλε γηα λα κελ ηνπο καγέςεη κε ην βιέκκα ηεο 
(αλ θαη φπσο είδακε, νη επζεβείο ηεξνεμεηαζηέο ήηαλ απξφζβιεηνη απφ ηα κάγηα, 
απηνί είραλ ππνρξέσζε λα πξνζέρνπλ – γηα θάζε ελδερφκελν).  
          Οη αλαθξηηέο θαη ην άιιν πξνζσπηθφ ησλ βαζαληζηεξίσλ ζα έπξεπε λα 
απνθεχγνπλ ηελ θπζηθή επαθή κε ηα γπκλά ρέξηα ηεο κάγηζζαο. Δπίζεο φινη 
απηνί έπξεπε λα θνξάλε θξεκαζκέλν ζην 
ιαηκφ ηνπο, εηδηθφ επινγεκέλν θεξί πνπ ηνπο 
πξνζηάηεπε απφ γεηέκαηα θαη καγγαλείεο.   
 

          Η δοκιμασία του πνιγμού για μια 
‘μάγισσα’: Σην έριχναν στο ποτάμι, αν 
πνιγόταν η αθωότητά της ήταν 
αποδεδειγμένη, αν όμως σωζόταν ήταν 
ένοχη γιατί την βοήθησε ο διάβολος και 
έπρεπε να σταλεί στην πυρά  
 

         Σν Malleus δίλεη ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθέο 
νδεγίεο γηα ηελ αλάθξηζε, ηηο κεζφδνπο 
βαζαληζκνχ, αθφκα ζπκβνπιεχεη ηνπο 
αλαθξηηέο λα παίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ «θαινχ 
θαη ηνπ θαθνχ κπάηζνπ», ψζηε ν πξψηνο λα 
θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζχκαηνο θαη λα 
απνζπάζεη ηηο νκνινγίεο πνπ ήζειε. Ο 
«θαιφο» έθηαλε ζην ζεκείν λα ππνζρεζεί ζην 
ζχκα ηνπ φηη ζα γιηηψζεη ηελ ζαλαηηθή θαηαδίθε, αιιά φηαλ πεηχραηλε ηνλ ζθνπφ 
ηνπ εμαθαληδφηαλ θαη ε άηπρε κάγηζζα φδεπε πξνο ηελ ππξά, θαηαδηθαζκέλε απφ 
άιινλ δηθαζηή. Δθηφο απηνχ ν Κξάκεξ παξαζέηεη θαη «έμππλα ηξηθ» θαη πνιινχο 
άιινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην μεγειαζκέλν ζχκα ζα έθζαλε ζηελ πνζεηή 

νκνινγία. 
 

 Οι ομαδικές εκτελέσεις μαγισσών 
ήταν πολύ συνηθισμένο θέαμα στις 
γερμανικές πόλεις 
 

          Οη νδεγίεο εθηζηνχζαλ ηελ 
πξνζνρή λα θπιάζζεηαη ε κάγηζζα 
λχρηα θαη κέξα ζην θειί ηεο θαη λα κελ 
κέλεη πνηέ ρσξίο παξαθνινχζεζε 
απφ ηνπο θχιαθεο, γηαηί – φπσο 
ηζρπξηδφηαλ ν ζπγγξαθέαο ηνπ 
Malleus – κπνξεί ν δηάβνινο λα 
σζνχζε ην ζχκα ζε απηνθηνλία. 

Μάιηζηα ηφληδε φηη νη κάγηζζεο «κεηά ηελ νκνινγία ησλ ακαξηεκάησλ ηνπο πνπ 
απνζπάζηεθε κε ρξήζε βαζαληζηεξίσλ, πάληα πξνζπαζνχλ λα απαγρνληζηνχλ 
ζην θειί ηνπο» θαη απηφ νθεηιφηαλ ζε αβιεςία θαη ακέιεηα ησλ θξνπξψλ ηνπο. 
          κσο ήδε μέξνπκε απφ ηνλ 15ν σο ηνλ 18ν αηψλα ζε φιε ζρεδφλ ηελ 
θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε θαζψο θαη ζηηο απνηθίεο ηνπ Νένπ Κφζκνπ, 
επηθξαηνχζε κηα πξαγκαηηθή πζηεξία θαηά ησλ καγηζζψλ, πνπ θνξπθψζεθε ηηο 
δεθαεηίεο απφ ην 1580 σο ην 1630. Σξεηο παξάγνληεο ζπλεηέιεζαλ ζεκαληηθά 
ζην θπλήγη ησλ καγηζζψλ. Ο πξψηνο ήηαλ ε ζηξνθή ηεο Δθθιεζίαο απφ ηελ 
απφξξηςε ηεο χπαξμεο καγείαο θαη καγηζζψλ σο παγαληζηηθήο δεηζηδαηκνλίαο, 
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ζηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ππαξθηνχ θηλδχλνπ θαη ηεο δχλακήο ηνπο. 
Ο δεχηεξνο ήηαλ ε πξνψζεζε ηνπ δφγκαηνο φηη ν αηαλάο πξνσζεί ηελ καγεία 
γηα λα εληζρχζεη ηελ επηξξνή ηνπ θαη ν ηξίηνο ε αλαγλψξηζε ηεο καγείαο σο 
αίξεζεο απφ ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία. 
          Ζ πίζηε ζηελ χπαξμε καγηζζψλ θαη ζην ππεξθπζηθφ θαθφ εμαπιψζεθε 
ηαρχηαηα ζηελ κεζαησληθή θαη αλαγελλεζηαθή Δπξψπε θαη νη πνηληθνί θψδηθεο 
ηεο πνιηηείαο αλαγλψξηζαλ ηελ καγεία σο θαθνχξγεκα, πξηλ αθφκα ηελ 
αλαγλσξίζεη σο ππεξθπζηθφ θαθφ ε Δθθιεζία. Χο ηφηε ε Δθθιεζία είρε απνηχρεη 
λα εμαθαλίζεη απφ ηηο ιατθέο παξαδφζεηο ηελ 
παγαληζηηθή πίζηε φηη ππάξρνπλ θαη δξνπλ νη  κάγνη, 
νη κάγηζζεο, νη δξάθνη, νη λεξάηδεο ηα θαθά πλεχκαηα 
θαη ηα άιια ππεξθπζηθά πιάζκαηα.  
 

 Ο Θωμάς Ακινάτης, πίνακας του Υρα Αντζέλικο 
   
          Ζ δεκνζίεπζε απφ ηνλ Κξάκεξ ηνπ Malleus 
Maleficarum δελ έπεζε σο θεξαπλφο ελ αηζξία, αιιά 
ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο ζηξνθήο πνπ είρε 
πάξεη ε Δθθιεζία. Πξάγκαηη απφ ηνλ 13ν αηψλα έλαο 
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζενιφγνπο, θηινζφθνπο, 
παηέξεο θαη δαζθάινπο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο 
Δθθιεζίαο, ν (άγηνο) Θςιάξ Αηζκάηδξ (Thomas 
Aquinas, 1225-1274), κε ηηο ζεσξίεο θαη δηδαζθαιίεο ηνπ,  είρε ήδε δψζεη ην 
έλαπζκα γηα λα αθνινπζήζεη αξγφηεξα ην Κπλήγη ησλ Μαγηζζψλ.  
          Ήδε ζηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν είρε επηθξαηήζεη ε ηδέα φηη ν αηαλάο (ή ν 
Γηάβνινο) πξνζπαζνχζε κε θάζε ηξφπν λα απνηξέςεη ηελ επηθξάηεζε ηνπ 
ρξηζηηαληζκνχ θαη ηελ έιεπζε ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο ηνπ Ηεζνχ ζηε γε. Σνλ 
ζαηαλά θαη ηα δαηκφληα ε ιατθή θαληαζία ηα απεηθφληδε σο αλζξσπνεηδή κε 
νπξά, νπιέο, θέξαηα θαη απηηά θαηζίθαο. Δπίζεο ε Δθθιεζία άξρηζε λα 

ππεξζεκαηίδεη θεξχζζνληαο λένπο θηλδχλνπο 
φπσο ηα ζεμηζηηθά δαηκφληα ηα αξζεληθά incubi 
θαη ηα ζειπθά succubi πνπ πεξηπιαλνχληαη 
ζηε γε θαη έρνπλ ζαξθηθέο επαθέο κε 
αλζξψπνπο. Οη ςπρέο ησλ καγηζζψλ, κεηά 
ηνλ ζάλαηφ ηνπο, αλήθαλ ζηνλ αηαλά θαη 
θπζηθά θαηέιεγαλ ζηελ Κφιαζε. 
 
 Μια από τις πολυάριθμες απεικονίσεις 
του ατανά-Αντίχριστου 
 

           Άξα, γχξσ ζην 1500 ν αηαλάο, ηα 
δαηκφληα, νη κάγηζζεο θαη φια ηα 
ζπκπαξνκαξηνχληα, ήηαλ πηα θνηλφο ηφπνο 

θαη απεηθνλίδνληαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηηο αγηνγξαθίεο θαη ζηα βηβιία ησλ 
θαζεδξηθψλ λαψλ, ησλ εθθιεζηψλ, ησλ  ελνξηψλ, επίζεο ήηαλ θαίξην ζέκα ζε 
θάζε θήξπγκα ηεξσκέλνπ. Ζ ιατθή θαληαζία νξγίαδε θαη ππάξρνπλ αθφκα 
ρηιηάδεο εηθφλεο θαη πεξηγξαθέο δχζκνξθσλ καγηζζψλ πνπ εηνηκάδνπλ καγηθά 
θίιηξα θαη μφξθηα, δαηκφλσλ πνπ ηηο βνεζνχλ ζην έξγν ηνπο ή έξρνληαη ζε επαθή 
καδί ηνπο θαη άηπρσλ αζψσλ θνξηηζηψλ πνπ παξαζχξνληαη απφ ηα δηαβνιηθά 
ηεξηίπηα ηνπο.  



 261 

          „ηαλ ε Δθθιεζία ζηελ Γαιιία άξρηζε ηηο δηψμεηο θαηά ησλ επηθίλδπλσλ 
αηξεηηθψλ φπσο νη Καζαξνί θαζψο θαηά ησλ Νατηψλ Ηππνηψλ, κηα απφ ηηο 
θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπο ήηαλ  – εθηφο ησλ άιισλ – θαη φηη πξνέβαηλαλ ζε 
ζαηαληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζνδνκία, νκνθπινθηιία θαη καγεία.  
          Ζ πξψηε γλσζηή δίθε κάγηζζαο ζηελ Δπξψπε ήηαλ απηή ηεο Ηξιαλδήο 
Αθίηδξ Κφηεθεν (Alice Kyteler) πνπ θαηεγνξήζεθε γηα καγεία. Ζ ίδηα πξφιαβε 
θαη ην „ζθαζε ζηελ Αγγιία, αιιά ε ππεξέηξηά ηεο Πεηνμκίθθα κηε Μδε (Petronilla 
de Meath) βαζαλίζηεθε θαη ππνρξεψζεθε λα νκνινγήζεη ζπλελνρή. 
Καηαδηθάζηεθε ζε καζηίγσζε θαη ζαλάησζε ζηελ ππξά ην 1324. 
          Σν έλαπζκα γηα ηηο καδηθέο δίθεο καγηζζψλ δφζεθε απφ ηελ χλνδν ηεο 
Βαζηιείαο ηεο Διβεηίαο125 κε ηηο απνθάζεηο ηεο νπνίαο θαζηεξψζεθε ην 
ζηεξεφηππν ηεο ζρέζεηο ηνπ αηαλά κε ηελ καγεία θαη ηηο κάγηζζεο.  
          Ο ρνξφο ησλ κεγάισλ δηθψλ άξρηζε ζηελ Σξίεξ (γλσζηή θαη σο Σξέβε) ηεο 
Γεξκαλίαο θαη ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε ζεηξά δηθψλ καγηζζψλ ηεο Δπξψπεο. Σν 
1581 ν αξρηεπίζθνπνο ηεο πεξηνρήο Γζυπακ θμκ υκεκιπενβη (Johann von 
Schönenberg) δηέηαμε ηελ δίσμε ηξηψλ θαηεγνξηψλ ερζξψλ ηεο Δθθιεζίαο: ησλ 
Πξνηεζηαληψλ, ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ καγηζζψλ. Ήηαλ ν ππεχζπλνο γηα ηηο 
κεγάιεο ζθαγέο ηεο Σξίεξ, πνπ ηνλ αλέδεημαλ σο έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο  
δηψθηεο καγηζζψλ. Οη δίθεο ήηαλ καδηθέο θαη πεξηιάκβαλαλ θαηεγνξνχκελνπο θαη 
ησλ δπν θχισλ, παηδηά, κέιε θάζε ηάμεο αθφκα θαη δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, 
επγελείο θαη ηεξσκέλνπο. Οη θαηεγνξίεο ήηαλ καγεία, ζπλεξγαζία θαη ζαξθηθή 
ζρέζε κε ηνλ δηάβνιν, επζχλε γηα ηελ αλνκβξία θαη θαθέο ζνδεηέο, γηα ηνπο 

ζαλάηνπο δψσλ, γηα ηηο εμαθαλίζεηο 
παηδηψλ θαη άιιεο.  
 
 Οι μάγισσες κατηγορούνταν και για 
σαρκικές σχέσεις με τον ατανά 
 

          Μεηαμχ ησλ εηψλ 1587 θαη 1593, 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σξίεξ, 
ηξηαθφζηα εμήληα νθηψ ζχκαηα 
βαζαλίζηεθαλ άγξηα θαη θάεθαλ δσληαλά. 
ε δπν απφ ηα ρσξηά έκεηλε κφλν απφ κηα 
γπλαίθα, φιεο νη άιιεο ζπλειήθζεζαλ θαη 
ράζεθαλ απφ πξνζψπνπ γεο. Σα παηδηά 
ησλ εθηειεζκέλσλ ζηάιζεθαλ ζηελ εμνξία 
ή ζε κνλαζηήξηα θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο 

θαηαζρέζεθαλ. Πνιινί επίζθνπνη,  ηεξείο, λνκηθνί, ζπκβνιαηνγξάθνη, βαζαληζηέο 
θαη δήκηνη έγηλαλ πάκπινπηνη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. πλνιηθά ππνινγίδεηαη 
φηη απφ ην 1581 σο ην 1593 ν αξηζκφο ησλ εθηειεζκέλσλ μεπέξαζε ηνπο ρίιηνπο. 
          Ο πξχηαλεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη δηθαζηηθφο Νηίκηνζπ Φθάκηε (Dietrich 
Flade) ν νπνίνο ηφικεζε λα θξηηηθάξεη ηηο καδηθέο ζπιιήςεηο θαη δίθεο θαη λα 
ακθηζβεηήζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ βαζαληζηεξίσλ, ζπλειήθζε, βαζαλίζηεθε 
άγξηα, ζηξαγγαιίζηεθε θαη ην ζψκα ηνπ ξίρηεθε ζηηο θιφγεο. Ο Ρσκαηνθαζνιηθφο 
ζενιφγνο θαη θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ Κμνκήθζμξ Λυμξ (Cornelius Loos) ήηαλ 
ν πξψηνο θαζνιηθφο ηεξσκέλνο πνπ αληηηάρζεθε δεκνζίσο ζηα βαζαληζηήξηα θαη 

                                                 
125

  Ζ Σχλνδνο ηεο Βαζηιείαο άνπζζε ημ 1431 ηαζ ημ 1437 ζοκέπζζε ηζξ ενβαζίεξ ζηδκ Φενάνα ηαζ θίβμ 

ανβυηενα ζηδκ Φθςνεκηία. Δηεί ζοιιεηείπακ ηαζ εηπνυζςπμζ ημο Βογακηίμο ηαζ ηδξ Ονευδμλδξ 

Δηηθδζίαξ, ιε επζηεθαθήξ ημκ αοημηνάημνα Ησάλλε Ζ’ Παιαηνιφγν, ιε ηφνζμ ζηυπμ ηδκ έκςζδ ηςκ 

Δηηθδζζχκ ηαζ ηδκ ανςβή ηςκ Γοηζηχκ ζηδκ, δμηζιαγυιεκδ απυ ημοξ Οεςιακμφξ, Κςκζηακηζκμφπμθδ. 
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ζηηο καδηθέο δίθεο καγηζζψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θπιαθίζηεθε θαη κεηά απφ 
βαζαληζηήξηα ππνρξεψζεθε λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαηξεί θαη απνθεξχζζεη 
φζα είρε δειψζεη.  
          Οη δίθεο κηαο άιιεο γεξκαληθήο πφιεο ηεο Φνχιληα (Fulda) ήηαλ εμ ίζνπ 
άγξηεο θαη αηκαηεξέο φκσο ηεο Σξίεξ.  Καη εδψ θηλεηήξηνο κνριφο ησλ δηθψλ πνπ 
δηεμήρζεζαλ απφ ην 1603 σο ην 1606 ήηαλ ν γλσζηφο καο πξίγθηπαο-επίζθνπνο 
Μπαιηάζαξ θνλ Μπέξλκπαρ ν νπνίνο δηέηαμε ηελ δίσμε ησλ καγηζζψλ ζηα 
πιαίζηα ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο, κηαο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ νη πξνηεζηάληεο ήηαλ 
πνιχ ηζρπξνί. Ο επίζθνπνο απνθάζηζε λα θαζαξίζεη ηελ Φνχιληα απφ φ,ηη απηφο 
ζεσξνχζε επηβιαβέο γηα ηελ Δθθιεζία. Δθαηνληάδεο άλζξσπνη εθηειέζηεθαλ ζην 
δηάζηεκα απηφ.  
 
 Έγκυος γυναίκα στην πυρά 

 
          Σν γλσζηφηεξν ζχκα ήηαλ 
ε Μένβηα Μπίεκ (Merga Bien) 
πνπ ζπλειήθζε σο κάγηζζα θαη 
θιείζηεθε ζηελ θπιαθή. Δθεί 
δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ έγθπνο. 
Ήηαλ παληξεκέλε δεθαηέζζεξα 
ρξφληα θαη δελ είραλ παηδηά κε 
ηνλ άληξα ηεο, νπφηε θαηεγνξήζεθε φηη ην παηδί ήηαλ θαξπφο ηεο ζεμνπαιηθήο 

ζρέζεο ηεο κε ηνλ αηαλά, πξάγκα ην νπνίν - θπζηθά 
κεηά απφ βαζαληζηήξηα - αλαγθάζηεθε λα νκνινγήζεη. 
Καηφπηλ απηνχ νδεγήζεθε ζηελ ππξά. 
 
 Ο πρίγκιπας-επίσκοπος Σζούλιους Έχτερ 
 

          Κάζε κήλα ζηελ πφιε άλαβαλ κεγάιεο θσηηέο 
θαη θαίγνληαλ δεθάδεο κάγηζζεο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1604 
ελλέα γπλαίθεο θάεθαλ δσληαλέο. Αθνινχζεζαλ ηνλ 
Αχγνπζην άιιεο ελλέα, ηνλ επηέκβξην είθνζη πέληε, 
ηνλ Οθηψβξην δέθα, ηνλ Γεθέκβξην νθηψ. Απηφ 
ζπλερίζηεθε θαη ην 1605 σο ηνλ Μάξηην ηνπ 1606 πνπ 
ν πξίγθηπαο-επίζθνπνο πέζαλε, ε πφιε Φνχιληα 
αλάζαλε θαη νη εθηειέζεηο ζηακάηεζαλ, αθνχ πάλσ 

απφ 200 άλζξσπνη είραλ ράζεη ηε δσή ηνπο ζηηο θσηηέο. 
          Αθφκα έλαο θαλαηηθφο θαζνιηθφο, ν πξίγθηπαο-επίζθνπνο Σγμφθζμοξ 
Έπηεν θμκ Μέζπεθιπνμοκ (Julius Echter von Mespelbrunn) μεθίλεζε ηηο δίθεο 
καγηζζψλ ζηελ γεξκαληθή πφιε Βχξηζκπνπξγθ (Würzburg), ε νπνία είδε θάπνηεο 
απφ ηηο πην καδηθέο εθηειέζεηο ηεο επνρήο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ 1626-31, 
δηαθφζηνη δέθα ελλέα άλζξσπνη απφ ηελ πφιε θαη άιινη επηαθφζηνη απφ φιε ηελ 
πεξηθέξεηα εθηειέζηεθαλ ζηελ ππξά κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζχλαςεο ζπκθσλίαο 
κε ηνλ αηαλά θαη ζαξθηθήο ζρέζεο καδί ηνπ. ‟ απηνχο πεξηιακβάλνληαλ απινί 
άλζξσπνη ηνπ ιανχ, αιιά θαη επγελείο, δήκαξρνη, δεθαελλέα ηεξείο θαζψο θαη 
παηδηά κφιηο επηά εηψλ!.  
          Μηα αθφκα γεξκαληθή πφιε έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα ηηο κεγάιεο δίθεο 
καγηζζψλ θαη ηηο νκαδηθέο ππξέο, ε Βακβέξγε (Bamberg). Σελ ίδηα πεξίνδν 
(1626-31) πνπ ζηελ γεηηνληθή Βχξηζκπνπξγθ δηεμάγνληαλ παξφκνηεο δίθεο, ζηελ 
Βακβέξγε έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηελ ππξά ηξηαθφζηνη σο εμαθφζηνη θάηνηθνη ηεο 
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πφιεο θαη άιινη ελληαθφζηνη απφ ηελ πεξηθέξεηα, κε ηηο ζπλήζεηο θαηεγνξίεο. ηηο 
πξνεγνχκελεο ζειίδεο ζπλαληήζακε ηνλ αδπζψπεην θπλεγφ καγηζζψλ πξίγθηπα 
επίζθνπν Γηφραλ Γθεφξγθ Φνπθο θνλ Νηφξλράηκ, ν νπνίνο θπξηνιεθηηθά 
αηκαηνθχιεζε ηελ πεξηνρή ηεο επηζθνπήο ηνπ. Μεηαμχ ησλ ζπκάησλ ήηαλ θαη 
πέληε δήκαξρνη. Ο πην γλσζηφο απφ απηνχο ήηαλ ν επί είθνζη ρξφληα δήκαξρνο 
ηεο πφιεο Γζμπάκκεξ Γζμφκζμοξ (Johannes Junius), ν νπνίνο ζπλειήθζε ιίγν 
κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπδχγνπ ηνπ σο κάγηζζαο. Άληεμε κηα νιφθιεξε εβδνκάδα 
ζε βαζαληζηήξηα, ψζπνπ ζην ηέινο «νκνιφγεζε» ηελ ελνρή ηνπ. Φπζηθά κεηά 
απφ απηφ αλέβεθε ζην ηθξίσκα θαη θάεθε θη απηφο, φπσο θαη ε γπλαίθα ηνπ.  
 
   Πυρά για μάγισσες στην τουτγάρδη 
του Μπάντεν της Γερμανίας 

 
          ε φιεο ζρεδφλ ηηο γεξκαληθέο πφιεηο 
ην θπλήγη θαη νη  εθηειέζεηο καγηζζψλ ήηαλ 
θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Σα έηε 1627-29 ζηελ 
πφιε Οξηελάνπ (Ortenau) είρακε 79 ζχκαηα, 
ζηελ Άηρζηαη (Eichstätt) o ηνπηθφο πξίγθηπαο-
επίζθνπνο ήηαλ πεξήθαλνο γηα ηνλ ζάλαην 
274 καγηζζψλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Νφπκπνπξγθ (Neuburg) εθηειέζηεθαλ 
πελήληα, ζηηο πφιεηο Κφκπιεληο (Koblenz), 
Μαίεληο (Mainz),  Κέληιηκπνπξγθ (Quedlinburg), Κνισλία, ηνπηγάξδε 
(Stuttgart), Βφλλε, Φξαλθθνχξηε θαη ζην ηξαζβνχξγν ηεο Αιζαηίαο έθαηγαλ 

ζρεδφλ θαζεκεξηλψο θσηηέο γηα λα 
ηηκσξήζνπλ ηηο ρηιηάδεο ησλ καγηζζψλ 
πνπ ε νκαδηθή πζηεξία ησλ αλζξψπσλ 
ηεο Δθθιεζίαο θαηάθεξε λα μεηξππψζεη.  
 
 Κάψιμο μαγισσών στο τρασβούργο 
 

          Οη γεξκαληθέο πφιεηο ήηαλ 
πξσηαζιήηξηεο ζηνλ αγψλα εμφλησζεο 
ησλ κάγσλ θαη καγηζζψλ, αιιά θαη ζε 
αξθεηέο αθφκα πφιεηο ηεο Δπξψπεο 
δηεμήρζεζαλ νλνκαζηέο νκαδηθέο δίθεο 

θαη εθηειέζεηο δεθάδσλ ή θαη εθαηνληάδσλ ζπκάησλ. ηελ θσηία 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1590 νη δίθεο ζην Ννξζ Μπέξγνπίθ (North Berwick) κε 
θαηεγνξνχκελνπο πάλσ απφ εθαηφ ππφπηνπο γηα καγεία. Μεηά απφ 
βαζαληζηήξηα ηα πην πνιιά ζχκαηα νκνιφγεζαλ φηη ζπλαληήζεθαλ ηελ λχρηα κε 
ην δηάβνιν, ζπκθψλεζαλ λα ηνπ αθνζησζνχλ γηα ην θαθφ ησλ αλζξψπσλ, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ δειεηεξίαζε ηνπ βαζηιηά Ηάηςαμο η’ (James VI, ν 
ίδηνο αξγφηεξα James I ηεο Αγγιίαο).  
          Ο ίδηνο ν βαζηιηάο αλέθξηλε  ηελ θαηεγνξνχκελε ζεξαπεχηξηα θαη κακή θαη 
θεξφκελε σο κάγηζζα Ακζέξ άιπζμκ (Agnes Sampson). ηελ αξρή ε Αληέο 
αξλήζεθε ηηο θαηεγνξίεο. Σεο θφξεζαλ ην «θξάλνο ησλ καγηζζψλ» κε ην νπνίν 
ηέζζεξα αηρκεξά κεηαιιηθά πηξνχληα ηεο πίεδαλ ην ζηφκα θαη ηα κάγνπια, ηελ 
θαζήισζαλ ζηνλ ηνίρν ηνπ θειηνχ ηεο θαη ηελ θξαηνχζαλ λεζηηθή θαη άππλε κε 
έλα ζρνηλί γχξσ απφ ην ιαηκφ ηεο θαη «νκνιφγεζε» θαη ηηο 55 θαηεγνξίεο πνπ ηεο 
είραλ πξνζάςεη. Καηφπηλ απηνχ ην Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1591, ε άκπζνλ 
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ζηξαγγαιίζηεθε θαη ην ζψκα ηεο ξίρζεθε ζηε ππξά. Γηα ηελ ηζηνξία, αλαγξάθεηαη 
ζηα θξαηηθά αξρεία ην θφζηνο ηεο εθηέιεζεο ηεο άηπρεο θσηζέδαο: 6 ιίξεο, 8 
ζειίληα θαη 10 πέλεο!. 
          Σν 1668 έγηλε ζηε νπεδία ε πξψηε εθηέιεζε κάγηζζαο ηεο Μάνεη 
Σγμκζκηυηηεν (Märet Jonsdotter). Σν θαινθαίξη ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ έλαο 
λεαξφο βνζθφο ηζρπξίζηεθε φηη είδε κηα θνπέια πνπ ηελ αθνινπζνχζαλ θαηζίθεο, 
λα πεξπαηάεη ζην λεξφ. Σν θνξίηζη απηφ ήηαλ ε Γενηνμφδδ αεκηζκηυηηεν 
(Gertrud Svendsdotter), δψδεθα κφιηο εηψλ ε νπνία φηαλ πηέζηεθε απφ ηνλ ηεξέα 
«νκνιφγεζε» φηη πξάγκαηη πεξπάηεζε ζην λεξφ θαη φηη κηα γεηηφληζζά ηεο ηελ 
έπεηζε λα πηζηέςεη ζηνλ δηάβνιν. Απηή ε γεηηφληζζα ήηαλ ε Μάξεη. 
         Αθνινχζεζε κηα πξαγκαηηθή καδηθή πζηεξία θαη θάλεθε φηη αηθληδίσο ζηελ 
ρψξα βξέζεθε νιφθιεξε ζηξαηηά απφ κάγνπο θαη κάγηζζεο. Σελ επφκελε ρξνληά 
έγηλε ζηελ πφιε Μφξα (Mora) κηα, καδηθή απηή ηε θνξά, δίθε καγηζζψλ πνπ 
έθαλε πάηαγν ζε φιε ηελ Δπξψπε. ην ζθακλί έθαηζαλ εμήληα πνιίηεο (ζηελ 
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία γπλαίθεο, κεηαμχ απηψλ θαη 5 παηδηά) πνπ ηνπο 
βάξπλαλ νη θαηεγνξίεο ηεο καγείαο, ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ αηαλά, ηεο 
απαγσγήο παηδηψλ θ.ι.π. Δίθνζη δχν γπλαίθεο θαη έλαο άληξαο θαηαδηθάζηεθαλ 

ζε ζάλαην, αιιά εθηειέζηεθαλ νη δέθα 
επηά γπλαίθεο ειηθίαο απφ 26 σο 79 
εηψλ. ιεο απνθεθαιίζηεθαλ κε 
ηζεθνχξη θαη ηα ζψκαηά ηνπο θάεθαλ. 
 
  την ουηδία και την Δανία οι 
καταδικασμένοι αποκεφαλίζονταν με 

τσεκούρι και μετά τα σώματά τους 
καίγονταν στην πυρά 
 

          Ζ καδηθή παξάθξνπζε ζηελ 
νπεδία ζπλερίζηεθε θαη ην 1675 ζηελ 

πφιε Σνξζάθεξ (Torsåker) πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεγαιχηεξε δίθε καγηζζψλ ηεο 
νπεδίαο. Ο πάζηνξαο ηεο πφιεο Λαονέκηζμξ Κνζζηυθμνζ Υμνκέμοξ 
(Laurentius Christophori Hornaeus) ήηαλ θαλαηηθφο θπλεγφο καγηζζψλ θαη 
καληψδεο ζηελ δνπιεηά ηνπ. ηελ πεξίθεκε δίθε ήηαλ θαηεγνξνχκελνη πάλσ απφ 
εθαηφ γπλαίθεο θαη άληξεο, πνπ κέρξη λα θηάζνπλ εθεί είραλ ππνζηεί θνβεξά 
βαζαληζηήξηα. Έλα απφ απηά ήηαλ ην άλνηγκα κηα ηξχπαο ζηνλ πάγν θαη  ε 
βχζηζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζχκαηνο ζην παγσκέλν λεξφ ηνπ πνηακνχ. Ζ απφθαζε 
ηνπ δηθαζηεξίνπ ήηαλ ε θαηαδίθε ζε ζάλαην 65 γπλαηθψλ θαη έμη αλδξψλ. ινη 
ηνπο απνθεθαιίζηεθαλ θαη ηα πηψκαηά ηνπο ξίρηεθαλ ζηελ ππξά. 
         Μεηά απφ απηή ηελ θξηθηή απφθαζε, ζηε νπεδία έγηλε αθφκα κηα εθηέιεζε 
κάγηζζαο. Σν 1677 ε θπβέξλεζε απνθάζηζε θαίλεηαη φηη ην αζηείν απηφ είρε 
παξαηξαβήμεη θαη ππνρξέσζε ηνπο ηεξείο ηεο ρψξαο λα δηαβάζνπλ ζηηο εθθιεζίεο 
έλα θείκελν πνπ πιεξνθνξνχζε ηνπο πηζηνχο, φηη φιεο νη κάγηζζεο εθδηψρζεθαλ 
απφ ηελ ρψξα. Έηζη ηειείσζε ην Κπλήγη ησλ Μαγηζζψλ ζηελ νπεδία. 
          Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ γεηηνληθή Φζκθακδία, πνπ βξηζθφηαλ ηφηε ππφ 
ζνπεδηθή θαηνρή. Πνιιέο αζψεο γπλαίθεο πιήξσζαλ κε ηελ δσή ηνπο ηελ 
νκαδηθή απηή παξάθξνπζε, θπξίσο ηηο δεθαεηίεο 1650-1670. 
          Σν 1675 ζην άιηζκπνπξγθ (Salzburg) ηεο Απζηξίαο ε Βαναάνα 
Κμθθενίκ (Barbara Kollerin) δηθάζηεθε κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο θαη θινπήο 
θαη νκνιφγεζε φηη ν εηθνζαεηήο γηνο ηεο Πάμοθ Γζάημιπ Κυθθεν (Paul Jacob 
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Koller) είρε ππνγξάςεη ζπκβφιαην κε ην αηαλά. Ζ Βαξβάξα εθηειέζηεθε θαη 
εθδφζεθε έληαικα ζχιιεςεο ηνπ γηνπ ηεο.   
          Μεηά απφ δπν ρξφληα καζεχηεθε φηη ν λεαξφο Πάνπι Γηάθνκπ ήηαλ λεθξφο. 
κσο, έλαο αλάπεξνο κφιηο δψδεθα εηψλ, ν Φέθκηκεν Γζυκοζμξ (Feldner 
Dionysos) κε ην παξαηζνχθιη «Βξψκηθν δψν» ζπλειήθζε θαη νκνιφγεζε φηη είρε 
επαθέο κε ηνλ Πάνπι πξηλ ιίγν θαηξφ. Ο Πάνπι ήηαλ εγέηεο κηαο ζπκκνξίαο 
θησρψλ παηδηψλ θαη εθήβσλ ζηα νπνία δίδαζθε ηελ καγεία. Αθνινχζεζαλ 
καδηθέο ζπιιήςεηο λεαξψλ θαη ε 
πζηεξία θαηέιαβε φιε ηελ πεξηνρή ηεο  
αξρηεπηζθνπήο ηνπ άιηζκπνπξγθ. 
 
  Ανάκριση μάγισσας από βασανιστή, 
παρουσία ιεροεξεταστών 
 

          Καηά ηηο αλαθξίζεηο αθνχζηεθαλ 
πνιιά θαη δηάθνξα γηα ην Πάνπι, φηη 
κπνξνχζε λα γίλεη αφξαηνο, φηη 
ζαγήλεπε αξνπξαίνπο θαη πνληίθηα πνπ 
θαηέζηξεθαλ ηηο ζνδεηέο, φηη 
πξνθαινχζε κεηαβνιέο ηνπ θαηξνχ θαη 
άιια παξφκνηα. Ζ νκαδηθή παξάθξνπζε θαηά ηνπ αφξαηνπ κάγνπ νδήγεζε ζε 
ζπιιήςεηο δεθάδσλ δεηηάλσλ θαη άζηεγσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ. Ζ δίθε ηνπ 
άιηζκπνπξγθ θαηέιεμε ζε θαηαδίθε 139 «νπαδψλ» ηνπ Πάνπι. Οη 39 ήηαλ 
παηδηά 10-14 ρξνλψλ, 53 έθεβνη θαη λένη 15-21 ρξνλψλ θαη νη ππφινηπνη 
άγλσζηεο ειηθίαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο δίθεο ησλ καγηζζψλ ηνπ άιηζκπνπξγθ 
ήηαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ θαηεγνξνπκέλσλ θαη ησλ θαηαδηθαζκέλσλ (νη 113 

απφ ηνπο 139)  ήηαλ αγφξηα θαη άληξεο. Ο 
λεφηεξνο ήηαλ ν άκνηξνο Υάλλεξι, κφιηο 
δέθα ρξνλψλ αγφξη θαη ε κεγαιχηεξε ε 
Μαξγαξίηα Ράηλκπεξγθ 80 εηψλ. Οη 109 
απαγρνλίζηεθαλ ή θαξαηνκήζεθαλ. ε 
άιινπο έθνςαλ ηα ρέξηα ηνπο θαη άιινπο 
ηνπο ζεκάδεςαλ κε ππξσκέλν ζίδεξν. 
 
Μάγισσα ετοιμάζει ερωτικό φίλτρο. 
Δίπλα της μια μαύρη γάτα 

 

          Ζ δίθεο ησλ καγηζζψλ ζηελ ρψξα 
ησλ Βάζθσλ μεθίλεζαλ ζηελ πφιε 
Λνγθξφλην (Logroño) απφ ηελ Ηζπαληθή 
Ηεξά Δμέηαζε ην 1609. Μεηαμχ ησλ 
θαηεγνξνπκέλσλ ήηαλ γπλαίθεο αιιά θαη 

άληξεο θαη παηδηά, αθφκα θαη ηεξείο, πνπ θαηεγνξνχληαλ γηα καγεία θαη ζεξαπείεο 
κε θπιαθηά θαη κε εηθφλεο αγίσλ. Ζ πξψηε απηή δίθε ηειείσζε ην 1609 θαη 
επαθνινχζεζε έλα auto de fe ελαληίνλ ηξηάληα ελφο απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο, 
απφ ηνπο νπνίνπο θάεθαλ νη έληεθα (νη πέληε απφ απηνχο είραλ ήδε πεζάλεη πξηλ 
πξαγκαηνπνηεζεί  ην άνπην ληε θε). 
          Σν 1611 ν ηεξνεμεηαζηήο Αθυκζμ κηε αθαγάν Φνίαξ (Alonso de Salazar 
Frías) αλέιαβε ηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνρήο ησλ Βάζθσλ απφ ηηο κάγηζζεο. 
Τπνζρέζεθε ζπγρψξεζε ζε φπνηνπο νκνινγνχζαλ εζεινληηθά θαη θάξθσλαλ 
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ηνπο ζπλεξγνχο ηνπο. πλνιηθά 1802 θαηαγγειίεο  (νη 1.384 ήηαλ απφ παηδηά 
επηά σο δψδεθα εηψλ!) πιεκκχξεζαλ ην γξαθείν ηνπ Αιφλζν. χκθσλα κε ηηο 
θαηαγγειίεο απηέο εκπιέθνληαλ άκεζα ή έκκεζα πεξίπνπ 5.000 άηνκα. κσο ε 
ππφζεζε ζηακάηεζε κεηά απφ επέκβαζε ησλ αξρψλ θαη φιεο ζρεδφλ νη 
θαηαγγειίεο, εθηφο απφ έμη, αλαθιήζεθαλ ακέζσο, σο πξντφλ βίαο θαη 
βαζαληζκψλ. Άιισζηε ζηελ Ηζπαλία ν θχξηνο ζηφρνο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ νη 
Πξνηεζηάληεο θαη νη ηνπδαΐδνληεο conversos. 
          Παξάιιεια, ζηελ γαιιηθή πεξηνρή ησλ Βάζθσλ ηελ Λακπνχξ (Labourd), 
έγηλαλ παξφκνηεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ γλσζηφ καο θπλεγφ 
καγηζζψλ, δηθαζηή ηνπ Μπνξληφ Πηέξ ληε Λαλθξ. Σν 1609 πεξίπνπ εβδνκήληα 
άηνκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεξείο, θάεθαλ ζηελ ππξά. Ο ληε Λαλθξ δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλνο κηαο θαη πίζηεπε φηη ζηελ πεξηνρή 
δξνχζαλ πάλσ απφ 3.000 κάγηζζεο θαη κάγνη, 
δειαδή ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ!. Σν Κνηλνβνχιην 
ηνπ Μπνξληφ φκσο έζεζε ηέξκα ζ‟ απηήλ ηελ 
παξάινγε ινγηθή θαη απέιπζε ηνλ Πηέξ ληε Λαλθξ, 
πξηλ ραζνχλ άδηθα θαη άιιεο ςπρέο. 
         ηελ Γελεχε ηεο Διβεηίαο ν επίζθνπνο ηεο 
πφιεο έθαςε ζε δηάζηεκα κφιηο ηξηψλ κελψλ ηνπ 
έηνπο 1513, πεληαθφζηεο κάγηζζεο.  
 
 Μάγισσα στην πυρά 
 

          Μηα απφ ηηο ηειεπηαίεο κεγάιεο δίθεο 
καγηζζψλ ηεο Πνισλίαο – θαη ίζσο φιεο ηεο 
Δπξψπεο - δηεμήρζε ζηελ πνισληθή πφιε 
Νηνξνπηζφθ (Doruchów) ην 1775, πνπ αλήθε ηφηε 
ζηελ Πνισλν-Ληζνπαληθή Κνηλνπνιηηεία. Γέθα 

ηέζζεξηο γπλαίθεο θαηαδηθάζηεθαλ σο κάγηζζεο θαη θάεθαλ ζηελ ππξά. Μεηά 
απφ απηφ, ηα βαζαληζηήξηα θαη ε θαχζε ησλ καγηζζψλ απαγνξεχηεθαλ ζηελ 
Πνισλία. κσο ην 1793 ζηελ πφιεο Πφδλαλ (Poznań) ηεο αλεμάξηεηεο πιένλ 
Πνισλίαο, ν δηθαζηήο βξήθε έλνρεο δπν γπλαίθεο πνπ κε ηα κάηηα ηνπο γήηεςαλ 
ηα δψα ελφο θηελνηξφθνπ ηεο γεηηνληάο ηνπο. Καη νη δπν ηνπο – παξά ηελ 
απαγφξεπζε – θάεθαλ ζηελ θσηηά. 
          ηελ Πνισλία θαη πάιη ζαλαηψζεθε ην ηειεπηαίν ζχκα ηεο πζηεξίαο θαηά 
ησλ καγηζζψλ ζηελ ρψξα θαη ίζσο, απφ ηα ηειεπηαία ηεο Δπξψπεο. Ζ Υνζζηίκα 
Σζέοκμαα (Krystyna Ceynowa) θαηεγνξήζεθε σο κάγηζζα (δελ πήγαηλε ζηε 
ιεηηνπξγία θαη ζηελ θακηλάδα ηνπ ζπηηηνχ ηεο καδεχνληαλ καχξα θνξάθηα) θαη 
ιηληζαξίζηεθε απφ ηνλ φριν, πνπ εμαγξησκέλνο ηελ έπλημε ζηελ Βαιηηθή 
Θάιαζζα. 
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04.05. Οζ δζςβιμί ζηδκ Αιενζηή – Οζ ιάβζζζεξ ημο άθει  
 
          Οη πην δηάζεκεο ζηελ ηζηνξία δηψμεηο θαη δίθεο καγηζζψλ είλαη απηέο πνπ 
έγηλαλ απφ ηνλ Φεβξνπάξην 1692 σο ηνλ Μάξηην 1693 ζην άιεκ, κηα κηθξή 
πφιε ηεο (αγγιηθήο ηφηε) απνηθίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο. Ζ καδηθή πζηεξία θαηά 
ησλ καγηζζψλ, ησλ κάγσλ θαη θάζε είδνπο ππεξθπζηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ είρε 
θαηαιάβεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο 
Δπξψπεο ηνλ 16ν θαη 17ν αηψλα, 
κεηαθέξζεθε, φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη 
ζηηο απνηθίεο ηνπ Νένπ Κφζκνπ.  
 

  Οι πρώτες οικογένειες 
Πουριτανών στον Νέο Κόσμο 
 

          ηελ Μαζαρνπζέηε θπξίσο, 
αιιά  θαη ζε αξθεηέο αθφκα απφ ηηο 
δεθαηξείο απνηθίεο ηεο αλαηνιηθήο 
αθηήο, είραλ βξεη θαηαθχγην πνιινί 
Πνπξηηαλνί126 γηα λα κπνξέζνπλ 
επηηέινπο λα αζθνχλ απξφζθνπηα ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη λα 
εθδειψλνπλ ειεχζεξα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Απηή ε «πνπξηηαληθή κεηαλάζηεπζε» 
ζπληειέζηεθε ζηηο δεθαεηίεο 1620-1640, φηαλ πεξηζζφηεξα απφ 20.000 άηνκα 
έθηαζαλ ζηηο αθηέο ηεο Ακεξηθήο θαη εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ 
ζήκεξα απνηεινχλ ηηο ακεξηθαληθέο πνιηηείεο ηεο Μαζαρνπζέηεο,  Κνλλέθηηθαη 

θαη Ρνλη Άηιαλη.  
 

Οικογένεια Πουριτανών 
 

          ηελ Ακεξηθή δεκηνχξγεζαλ κηα 
βαζεηά ζξεζθεπφκελε, ζθηρηνδεκέλε 
θαη απζηεξή θνηλσλία, πνπ επεξέαζε 
θαη ηελ πνιηηηθή κνξθή δηαθπβέξλεζήο 
ηεο θαη είλαη εκθαλήο αθφκα θαη ζηε 
ζεκεξηλή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δνκή 
ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Οη 
Πνπξηηαλνί ζέιεζαλ λα ρηίζνπλ κηα λέα 

κνξθή θνηλσλίαο, ζξεζθεπηηθά απζηεξήο αιιά ειεχζεξεο, πξφηππν γηα ηηο σο 
ηφηε γλσζηέο επξσπατθέο θξαηηθέο δνκέο. 
          Οη Πνπξηηαλνί ηαμίδεςαλ νξγαλσκέλα καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κε ζηφρν 
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα λέα πινχζηα εδάθε ηεο Ακεξηθήο θαη θπζηθά ηελ 
ζξεζθεπηηθή ηνπο ειεπζεξία. κσο, απηήλ ηελ ειεπζεξία πνπ ηψξα 
απνιάκβαλαλ ζηελ απνηθία, δελ ηελ ζεσξνχζαλ πάληα σο απηνλφεην  δηθαίσκα 
γηα ηνπο πηζηνχο άιισλ δνγκάησλ. ηαλ έθηαζαλ ζηε Μαζαρνπζέηε νη πξψηνη 
άπνηθνη Κνπάθεξνη, εθδηψρζεθαλ θαθήλ-θαθψο απφ ηνπο Πνπξηηαλνχο ηεο 

                                                 
126

  Οζ Πνπξηηαλνί (ιεηαθνάγεηαζ ζηα εθθδκζηά „ηαεανμί‟, αθθά δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ αίνεζδ ηςκ 

Καεανχκ ηδξ Νυηζαξ Γαθθίαξ ημο 12
μο

 ηαζ 13
μο

 αζχκα) ήηακ ιζα ζδιακηζηή μιάδα Άββθςκ Πνμηεζηακηχκ 

ημο 16
μο

 ηαζ 17
μο

 αζχκα, πμο πνμήθεακ απυ ημοξ ηυθπμοξ ηδξ Αββθζηακζηήξ Δηηθδζίαξ, ακ ηαζ είπακ ηαζ 

ζδιακηζηέξ δμβιαηζηέξ ακηζεέζεζξ. Ήηακ παναηθάδζ ηςκ Καθαζκζζηχκ ηαζ ηαηέθοβακ ζημκ Νέμ Κυζιμ, 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ηδξ Μανίαξ Α‟. 
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Βνζηφλεο – παξά ηηο δηαθεξχμεηο ηνπο πεξί ζξεζθεπηηθήο αλεθηηθφηεηαο - θαη 
βξήθαλ θαηαθχγην ζε άιιεο απνηθίεο, θπξίσο ζην Ρνλη Άηιαλη. 
          ηελ Μαζαρνπζέηε θαη θπζηθά θαη ζην άιεκ, ε δσή είρε ξπζκηζηεί βάζεη 
ησλ θαλφλσλ θαη ησλ απζηεξψλ θαιβηληζηηθψλ αξρψλ ηεο πνπξηηαληθήο 
Δθθιεζίαο. Ζ κνπζηθή, ην ζέαηξν, ν ρνξφο, νη γηνξηέο Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη 
άιιεο ζξεζθεπηηθέο επέηεηνη ήηαλ απφιπηα απαγνξεπκέλεο, σο παγαληζηηθά 
θαηάινηπα. Οη εηήζηεο γηνξηέο πνπ ηεινχληαλ γηα ηελ έλαξμε ηεο ζνδεηάο ήηαλ 
απηέο πνπ θάιππηαλ ηηο ςπραγσγηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. 
           Σα κφλα ηξαγνχδηα πνπ ήηαλ επηηξεπηά ήηαλ νη ςαικσδίεο ησλ 
ζξεζθεπηηθψλ χκλσλ, ρσξίο θπζηθά ηελ ζπλνδεία κνπζηθήο. Οη Πνπξηηαλνί 
πίζηεπαλ φηη ηα ηξαγνχδηα πνπ πκλνχζαλ ηελ αγάπε, ηελ θχζε, ηνλ έξσηα θαη 
πεξηγξάθαλε ηα αλζξψπηλα πάζε θαη θαεκνχο, πξφζβαιαλ ηνλ Θεφ θαη δελ ηα 
επέηξεπαλ. Αθφκα θαη ηα παηδηθά παηρλίδηα, θπξίσο νη θνχθιεο, ήηαλ 
απαγνξεπκέλα θαη ζεσξνχληαλ ράζηκν ρξφλνπ. Σα παηδηά κάζαηλαλ 
ππνρξεσηηθά λα δηαβάδνπλ ηα ζξεζθεπηηθά δφγκαηα απφ ηελ Βίβιν θαη απηφ ήηαλ 
αξθεηφ γηα ηελ κφξθσζή ηνπο.  
          ινη νη πνιίηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πξνζέξρνληαη θάζε Σεηάξηε θαη 
Κπξηαθή ζηηο θαζνξηζκέλεο ζπλάμεηο, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θαζηεξσκέλε 
ηξίσξε ζξεζθεπηηθή ηειεηή. Ζ παξάιεηςε ζπκκεηνρήο ζηηο ιεηηνπξγίεο είρε σο 
ζπλέπεηα ηηκσξία κε απζηεξφ πξφζηηκν. Οη γπλαίθεο πήγαηλαλ θη απηέο ζηελ 
εθθιεζία θαη παξαθνινπζνχζαλ ηελ ιεηηνπξγία, αιιά δελ ζπκκεηείραλ ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ θνηλφηεηα. Γηα 
ηνπο Πνπξηηαλνχο ε γπλαίθα είρε σο θχξηα 
ππνρξέσζή ηεο λα ππεξεηεί θαη λα ππαθνχεη ηνλ 
άληξα ηεο. Δπεηδή απφ ηελ θχζε ηεο ε γπλαίθα 
ήηαλ θηιήδνλε, ήηαλ πην εχθνιν λα μεινγηαζηεί 
θαη λα γίλεη φξγαλν ηνπ δηαβφινπ. 
 

  Ζευγάρι Πουριτανών 
 

          Οη Πνπξηηαλνί πίζηεπαλ φηη ν δηάβνινο 
ήηαλ ππεχζπλνο γηα φια ηα δεηλά πνπ ζπλέβαηλαλ 
θαη φηη είρε έλα πνιχ πεηζηηθφ ηξφπν επηβνιήο. Οη 
ηεξείο πξνεηδνπνηνχζαλ γηα ηα κέηξα πνπ έπξεπε 
λα ιακβάλνπλ νη πηζηνί γηα λα απνθχγνπλ ηνπο 
πεηξαζκνχο πνπ έζπεξλε. 
          Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καγείαο θαη ησλ 
καγηζζψλ ζηήζεθαλ δηθαζηήξηα θαη έγηλαλ 
αξθεηέο δίθεο ζηε Μαζαρνπζέηε θαη ην 

Κελλέθηηθαη θαη δελ ήηαλ ιίγεο νη θαηεγνξνχκελεο πνπ αλέβεθαλ ζην ηθξίσκα. Οη 
Πνπξηηαλνί δελ έθαηγαλ ηηο κάγηζζεο, αιιά ηηο απαγρφληδαλ.  Πξηλ ην 1692 έρνπλ 
θαηαγξαθεί θαη άιιεο εθηειέζεηο ζηηο ακεξηθαληθέο απνηθίεο. Γλσζηέο είλαη:  

- Σν 1647 ν απαγρνληζκφο ηεο Αθξ Γζάκβη (Alse Young) ζην Κνλλέθηηθαη.  
- Ζ θφξε ηεο Αθίηδ Γζάκβη Μπήιμκ (Alice Young Beamon) είρε ηελ ίδηα 

ηχρε ηξηάληα ρξφληα αξγφηεξα ζην πξίλγθθηιλη ηεο Μαζαρνπζέηεο. 
- Ζ καία θαη πξαθηηθή γηαηξφο Μάνβηανεη Σγυμοκξ (Margaret Jones) 

απαγρνλίζηεθε ζηελ Βνζηφλε ην 1648. 
- Ζ Μαίνδ Σγυκζμκ εθηειέζηεθε ην 1650 ζην Υάξηθνξλη ηνπ Κνλλέθηηθαη. 
- Ζ ζχδπγνο ηνπ Υέλξπ Λέηθο ζην Νηφξηζεζηεξ ηεο Μαζαρνπζέηεο, 1650. 
- Ζ Κέκηαθ (Mrs. Kendall) ζην Καίκπξηηδ ηεο Μαζαρνπζέηεο ην 1651. 
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- Ζ Μαίνδ Πάνζμκξ ζην πξίλγθθηιλη ηεο Μαζαρνπζέηεο ην 1651 
- Ζ Μπάζζεη (Bassett) απαγρνλίζηεθε ζην Φαίξθηιλη ηνπ Κνλλέθηηθαη ην 

1653. 
- Ζ Κκαπ (Knap) εθηειέζηεθε ζην Υάξηθνξλη 

ηνπ Κνλλέθηηθαη ην 1656. 
- Ζ Ακ Υίιπζκξ (Ann Hibbins) απαγρνλίζηεθε 

σο κάγηζζα ζηελ Βνζηφλε ην 1662. Ζ ηζηνξία 
ηεο απαζαλαηίζηεθε ζην κπζηζηφξεκα ηνπ 
Ναζαλαήι Υφνπζξνλ ην Άιηθν γξάκκα. 

 

                 Ο απαγχονισμός της Αν Φίμπινς 
 

- Γχν θαηάδηθνη κε ην φλνκα Γηνήζκζιζε 
(Greensmith) ζην Υάξηθνξλη ηνπ Κνλλέθηηθαη 
(ζχδπγνη;). Ο άληξαο εθηειέζηεθε ην 1662 θαη ε 
γπλαίθα ην 1688. 

- Ζ ηξιαλδηθήο θαηαγσγήο θαη θαζνιηθή Ακκ-
Γημφκηο Γηθυαεν (Ann Goody Glover) 
θαηαδηθάζηεθε σο κάγηζζα θαη απαγρνλίζηεθε 
ζηελ Βνζηφλε ην 1688. Πηζαλφηαηα έπαημε 
ξφιν ζηε απφθαζε ησλ δηθαζηψλ ε εκκνλή 
ηεο Αλλ ζην θαζνιηθηζκφ127.  

          Σελ δεθαεηία ηνπ 1690 ζηελ πεξηνρή ηνπ άιεκ θαη ησλ γχξσ ρσξηψλ 
νξγίαδαλ νη ςίζπξνη θαη νη θήκεο γηα ηελ 
χπαξμε καγηζζψλ. ‟ απηφ βνήζεζε θαη 
έλαο πάζηνξαο ν Κυηημκ Μάδεν 
(Cotton Mather) ν νπνίνο πίζηεπε 
αθξάδαληα ζηελ δχλακε ηεο δηαβνιηθήο 
καγείαο θαη κνίξαδε ζρεηηθά θπιιάδηα.  
 
 Η Ινδιάνα σκλάβα Σιτούμπα και ο 
πάστορας Κόττον Μάδερ 

 
ηα θπιιάδηα απηά ν Κφηηνλ 
πεξηέγξαθε πψο ε καγεία επεξέαζε ηα 
παηδηά ηνπ Σγςκ Γημφκηβμοζκ (John 

Goodwin),  ελφο νηθνδφκνπ ηεο Βνζηφλεο. Ο Μάδεξ πεξηγξάθεη πψο ν δηάβνινο 
έβαιε ηα παηδηά λα θιέςνπλ ξνχρα απφ κηα πιχζηξα ηελ Μαίνδ Γηθυαεν (Mary 
Glover), κηα πάκπησρε γξηνχια, ηελ νπνία ν άληξαο ηεο απνθαινχζε ζπρλά 
κάγηζζα. Ίζσο γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Γθιφβεξ θαηεγνξήζεθε πσο κάγεςε ηα 
παηδηά. Σα παηδηά απηά άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ πεξίεξγα ζπκπηψκαηα, φπσο 
πφλνπο ζηελ  πιάηε θαη ζην ιαηκφ, ζπζηξνθή ηεο γιψζζαο, πεξίεξγεο άλαξζξεο 
θξαπγέο θαη άιια παξφκνηα πνπ έδσζαλ ιαβή γηα λα θνπληψζεη ε πζηεξία γηα 
ηελ καγεία θαη ηηο κάγηζζεο. 
          Σνλ Ηαλνπάξην 1692, ε ελληάρξνλε Μπέηηο Πάννζξ (Betty Parris) θαη ε 
ελδεθάρξνλε Άιπζβηαίδθ Γμοίθθζαιξ (Abigail Williams), θφξε θαη αληςηά 
αληίζηνηρα ηνπ αηδεζηκφηαηνπ άιζμοεθ Πάννζξ (Samuel Parris), αξξψζηεζαλ 

                                                 
127

  Σνζαηυζζα πνυκζα ανβυηενα (1988), ημ δδιμηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Βμζηυκδξ, ρήθζζε υηζ δ δίηδ ηδξ ήηακ 

άδζηδ ηαζ ηαεζένςζε ηδκ 16
δ
 Νμειανίμο (διένα ηδξ εηηέθεζήξ ηδξ) ςξ Ηκέξα ηεο Γθνύληπ Γθιόβεξ. 
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μαθληθά. Παξνπζίαδαλ πεξίεξγα ζπκπηψκαηα, φπσο λα θξαπγάδνπλ 
αθαηαλφεηεο ιέμεηο, λα μχλνληαη αδηάθνπα, λα πεηάλε δηάθνξα πξάγκαηα θαη 
άιια. Ο Οοίθθζαι  Γηνίβηξ (William Griggs) γηαηξφο ηνπ ρσξηνχ πνπ θιήζεθε 
θαη ηηο εμέηαζε, δηέγλσζε φηη ηα θνξίηζηα ήηαλ δαηκνληζκέλα ή είραλ καγεπηεί θαη 
φηη ε ζεξαπεία ηνπο ππεξέβαηλε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. 
 

  Η Μάρθα Κόρρεϋ απολογείται στο 
δικαστήριο 
 

          ηαλ άιια δπν θνξίηζηα ηνπ άιεκ 
παξνπζίαζαλ ηα ίδηα ζπκπηψκαηα128, νη 
ρσξηθνί θαηαιήθζεθαλ απφ παληθφ θαη 
πζηεξία θαηά ησλ καγηζζψλ. Οη αξρέο 
ζπλέιαβαλ ηξεηο γπλαίθεο, ηελ άνα 
Γημφκη (Sarah Good) κηα άζηεγε δεηηάλα, 
ηελ άνα Όζιπμνκ (Sarah Osborne) πνπ 
ζπάληα πήγαηλε ζηελ εθθιεζία θαη ηελ 
Σζημφιπα (Tituba) κηα Ηλδηάλα ζθιάβα. Ζ 
πξψηε θαηεγνξήζεθε σο κάγηζζα εμ αηηίαο ηνπ απνθξνπζηηθνχ παξνπζηαζηηθνχ 
ηεο, ε δεχηεξε ήηαλ ήδε αληηπαζήο ζηελ θνηλσλία ηνπ άιεκ (πέζαλε ζηελ 
θπιαθή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαθξίζεσλ) θαη ηελ ηξίηε βάξαηλε ε ππνςία φηη 
πξνζθαινχζε λεαξέο θνπέιεο θαη ηνπο έιεγε ηζηνξίεο γηα δαίκνλεο θαη ζαξθηθέο 
επαθέο καδί ηνπο. Αθφκα ε Σηηνχκπα θαηεγνξήζεθε φηη δίδαζθε ζε θνξίηζηα 

πξαθηηθέο καχξεο καγείαο (βνπληνχ). Μάξηπξεο 
θαηεγνξίαο ήηαλ ηα αλήιηθα θνξίηζηα πνπ είραλ 
αξξσζηήζεη. 
 

       Η Ρεβέκκα Νερς αλυσοδεμένη 

           
   Γεκηνπξγήζεθε ζάινο θαη αθνινχζεζαλ θαη 
άιιεο ζπιιήςεηο, φπσο ηεο Μάνεαξ Κυνετ 
(Martha Corey) πνπ εμέθξαζε δεκνζίσο ηηο 
ακθηβνιίεο ηεο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ καξηπξηψλ 
ησλ θνξηηζηψλ, ηεο Ρεαέηηαξ Νενξ (Rebecca 
Nurse) θαη ηεο Ραπήθ Κθίκημκ (Rachel Clinton) 
πνπ θαηεγνξήζεθαλ επζέσο γηα καγεία θαη ηεο 
ηεηξάρξνλεο Νηυνμεο Γημφκη (Dorothy Good), 
θφξεο ηεο άξαο Γθνχλη. Ζ κηθξή αλαθξίζεθε θαη 
«νκνιφγεζε» φηη ήηαλ κάγηζζα θαη θαηεγφξεζε γη‟ 
απηφ ηελ κεηέξα ηεο. 

          Αξγφηεξα ζπλειήθζεζαλ θαη αξθεηέο άιιεο γπλαίθεο, αιιά θαη άληξεο 
φπσο ν Σγζθ Κυνετ (Giles Corey), ζχδπγνο ηεο Μάξζαο Κφξευ. Οη ζπλερείο 
ζπιιήςεηο θαη αλαθξίζεηο, νδήγεζαλ ζε νκνινγίεο θαη θαηαγγειίεο θαη ζε λέεο 
ζπιιήςεηο. πλνιηθά νη θξαηνχκελνη, θπξίσο γπλαίθεο, μεπέξαζαλ ηνπο 150. Οη 
θαηεγνξίεο  ήηαλ αξθεηέο αιιά απηή πνπ βάξπλε πεξηζζφηεξν ήηαλ ε θαηεγνξία 
ηεο άζθεζεο καγείαο. 
          Ζ πξψηε πνπ δηθάζηεθε ήηαλ ε Μπνίηγεη Μπίζμπ (Bridget Bishop) ε 
νπνία θεξχρζεθε έλνρε θαη απαγρνλίζηεθε ηελ 10ε Ηνπλίνπ 1692. ηηο 19 Ηνπιίνπ 
ζηήζεθαλ αγρφλεο γηα άιιεο πέληε γπλαίθεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη άξα 

                                                 
128

  Δζηάγεηαζ υηζ δ αζεέκεζα πμο είπακ πνμζαθδεεί ηα ημνίηζζα ήηακ δ ακειμαθμβζά 
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Γθνχλη. Μεηά απφ έλα κήλα ζηηο 19 Απγνχζηνπ εθηειέζηεθαλ κηα γπλαίθα θαη 
ηέζζεξηο άληξεο. Ο έλαο ήηαλ ν πάζηνξαο Σγςνηγ Μπυννμμοξ (George 
Burroughs) πνπ θαηεγνξήζεθε γηα ζπλέξγηα κε ηνλ δηάβνιν. 
          ηηο 19 επηεκβξίνπ έγηλε κηα δηαθνξεηηθή εθηέιεζε. Ο Σδηι Κφξευ 
αξλήζεθε λα απνινγεζεί θαη ην δηθαζηήξην απνθάζηζε λα ηνλ ηηκσξήζεη κε ην 
καξηχξην ηεο ζχλζιηςεο. Ξάπισζαλ γπκλφ ηνλ 81 εηψλ γέξνληα θαη ηνπ 
θφξησλαλ ζηαδηαθά ζην ζηήζνο ηνπ πέηξεο θαη άιια βάξε, ψζπνπ ην ζψκα ηνπ 
δελ άληεμε ηελ πίεζε θαη ν άηπρνο Σδηι εμέπλεπζε.  
         Μεηά απφ ηξεηο κέξεο, ζηηο 22 επηεκβξίνπ 1692, αθνινχζεζε αθφκα κηα 
εθηέιεζε. ην ηθξίσκα αλέβεθαλ έλαο άληξαο θαη νθηψ γπλαίθεο. Ζ κηα απφ απηέο 
ήηαλ ε Μάξζα Κφξευ, ζχδπγνο ηνπ Σδηι.  

  
 Σο σώμα του Σζιλ Κόρεϋ 
συνθλίβεται κάτω από το 
βάρος που του εναποθέτουν 
οι βασανιστές του 

 
          Δθηφο απφ ηνπο 
εθηειεζκέλνπο, ηξεηο γπλαίθεο 
πέζαλαλ ζηελ θπιαθή, άιιεο 
έμη θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην, 
αιιά δελ εθηειέζηεθαλ (νη δπν 
ήηαλ έγθπνη), αξθεηνί ην 

έζθαζαλ πξηλ ζπιιεθζνχλ θαη άιινη παξέκεηλαλ ζε θπιάθηζε. Οη απάλζξσπεο 
απηέο εθηειέζεηο γέλλεζαλ αληηδξάζεηο θαη πνιινί, (αθφκα θαη ζξεζθεπφκελνη 
θάηνηθνη ηεο Μαζαρνπζέηεο) άξρηζαλ λα ακθηβάιινπλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 
θνξηηζηψλ πνπ έθαλαλ ηηο πξψηεο θαηαγγειίεο, φζν θαη γηα ηελ εηιηθξίλεηα ησλ 
πξνζέζεσλ ησλ δηθαζηψλ θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνθάζεψλ ηνπο. ηηο 20 
Οθησβξίνπ ν θπβεξλήηεο απέιπζε ηνπο δηθαζηέο θαη δηφξηζε λένπο. Σαπηφρξνλα 
έδσζε ράξε ζηνπο ππφινηπνπο θξαηνχκελνπο θαη ακλεζηία ζε φζνπο είραλ 
θαηεγνξεζεί θαη δελ είραλ ζπιιεθζεί. 
          Ζ ηξαγηθή ηζηνξία ησλ δηθψλ θαη ησλ εθηειέζεσλ ησλ καγηζζψλ ηνπ άιεκ, 
είρε κεγάιε απήρεζε ζηελ ηέρλε, ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ 
ινγνηερλία. Γξάθηεθαλ δηεγήκαηα, κπζηζηνξήκαηα θαη άιια. Σν πην γλσζηφ ήηαλ 
ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Άξζνπξ Μίιιεξ The Crucible129 πνπ ν ζπγγξαθέαο ην 
έγξαςε σο κηα αιιεγνξία ηνπ Μαθαξζηζκνχ θαη παξαιιήιηδε ηηο απελείο 
δηψμεσλ θαηά ησλ καγηζζψλ ηνπ άιεκ κε ηηο δηψμεηο ελαληίνλ πξαγκαηηθψλ ή 
θαληαζηηθψλ αξηζηεξψλ ηεο Ακεξηθήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 .           
 

 

                                                 
129 Ζ θέλδ The Crucible ζδιαίκεζ ημ πςκεοηήνζ, αθθά ζηδκ Δθθάδα ημ ένβμ είκαζ βκςζηυ ςξ Οη κάγηζζεο 

ηνπ άιεκ. Ο ζοββναθέαξ ημ έβναρε ημ 1952 υηακ άπθςκε ζηζξ ΖΠΑ ηα πθμηάιζα ημο μ Μαηανεζζιυξ ιε 

ηδκ Δπζηνμπή Ακηζαιενζηακζηχκ Δκενβεζχκ. Ο ίδζμξ μ Μίθθεν ήηακ έκα απυ ηα εφιαηά ημο 
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05. Ο ΜΑΤΡΟ ΘΑΝΑΣΟ (Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΔΠΗΓΖΜΗΑ) 
 
          ηνλ θιαζζηθφ βηβιίν Σν Γεθαήκεξν (Il Decameron) γξακκέλν ζην 
θαζνκηινχκελν ηηαιηθφ ηδίσκα ηεο Σνζθάλεο, ν ζπνπδαίνο Ηηαιφο ζπγγξαθέαο 
θαη πνηεηήο Ηςάκκδξ Βμηηάηζμξ (Giovanni Boccaccio 1313-75), θαηαγξάθεη ζηηο 
850 ζειίδεο ηνπ, εθαηφ ηζηνξίεο πνπ ηηο αθεγήζεθαλ δέθα πξφζσπα ζε δηάζηεκα 
δέθα εκεξψλ. 
          Σν βηβιίν πεξηγξάθεη πψο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξνκεξήο επηδεκίαο 
παλνχθιαο πνπ ζέξηδε φιε ζρεδφλ ηεο Δπξψπε θαη θπζηθά θαη ηελ Φισξεληία ην 
1348, – ν ζπγγξαθέαο ήηαλ ηφηε 35 ρξνλψλ - γλσζηήο θαη σο Μαύξνο Θάλαηνο 
(Morte nera), κηα παξέα δέθα λεαξψλ, επηά γπλαίθεο θαη ηξεηο άληξεο, ζπκθσλεί 
λα θχγεη απφ ηελ πφιε θαη λα απνδξάζεη έζησ θαη γηα 
ιίγν, καθξηά απφ ηηο εζηίεο ηεο επηδεκίαο. Βξίζθνληαη 
γηα ιίγεο κέξεο ζε θάπνηα εμνρηθή θαηνηθία θαη εθεί, 
καθξηά απφ ην βαξχ ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ζθιεξά 
πιεηηφκελεο απφ ηελ επηδεκία πφιεο, ε δηάζεζή ηνπο 
αιιάδεη. ‟ απηφ βνεζά θαη ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο 
θαη ε απφθαζή ηνπο λα αληηδξάζνπλ ζηνλ παληθφ πνπ 
επηθξαηνχζε ζηελ Φισξεληία θαη ζε φιε ηελ Ηηαιία. 
 

                                                  Ο Βοκκάκιος 
 

          Πεξλνχλ μέγλνηαζηα, ραξνχκελα θαη επράξηζηα 
κε βφιηεο ζηελ εμνρή, σξαία θαγεηά θαη πνηά θαη απφ 
ην πξψην βξάδπ θηφιαο απνθαζίδνπλ πψο λα θάλνπλ 
ηελ αηκφζθαηξα πην επράξηζηε γηα λα θπιήζεη αθφκα πην φκνξθα ε λχρηα. Κάζε 
κέινο ηεο ζπληξνθηάο δηεγείηαη κηα ηζηνξία πάλσ ζε θάπνην ζέκα πνπ δελ είλαη 
φκσο πξνζπκθσλεκέλν. Αιιά θπζηθά, ην θπξηφηεξν ζέκα πνπ απαζρνιεί ηηο 

λεαξέο θαη ηνπο λεαξνχο ηεο 
παξέαο, είλαη ν έξσηαο.  
 

John William Waterhouse: 
Η εύθυμη παρέα του 

Δεκαημέρου 
 

          Μέζα φκσο απφ ηηο 
ηζηνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 
ζειίδεο ηνπ Γεθαεκέξνπ, 
αλαιχεηαη – εθηφο ηεο 
εξσηηθήο - θαη ε θνηλσληθή, 
πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή 
δσή θαζψο θαη ηα ήζε θαη ηα 

έζηκα ηεο Ηηαιίαο ηνπ 14νπ αηψλα. Σν πνιχ ηνικεξφ – γηα ηελ επνρή ηνπ – απηφ 
βηβιίν, θαηεγνξήζεθε σο ειεπζεξφζηνκν, άζεκλν θαη ρπδαίν, φκσο ν Βνθθάθηνο 
γξάθεη ζηνλ επίινγφ ηνπ πσο «δελ ππάξρεη ζέκα ηφζν άζεκλν, πνπ λα κελ 
κπνξεί θαλείο λα ην ζίμεη, θηάλεη λα κεηαρεηξηζηεί ζπγθαιπκκέλεο εθθξάζεηο». 
Δλψ αλαξσηηέηαη «…θαηά ηη είκαη πεξηζζφηεξν έλνρνο πνπ ηηο έγξαςα, απ’ φζν 
είλαη απξέπεηα γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ κηινχλ θαζεκεξηλά;». 
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          ηελ εηζαγσγή ηνπ ν ζπγγξαθέαο αλαιχεη ηνλ θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα 
πνπ ζπλφδεπαλ ηελ ηξνκεξή επηδεκία πνπ ζάξσζε ηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο 
απφ ην 1348 σο ην  1351.  Γξάθεη ν Βνθθάθηνο: 
 

         «…ηελ έμνρε Φισξεληία, ηε ιακπξόηεξε από ηηο ηηαιηθέο πόιεηο, 

ρίκεμε ε ζαλαηεξή παλνύθια, ε νπνία, είηε νθεηιόηαλ ζηελ επίδξαζε ησλ 

άζηξσλ, είηε ιόγσ ησλ αλνκηώλ καο από ηε δίθαηε νξγή ηνπ Θενύ γηα ηε 

δηόξζσζή καο ζηάιζεθε ζηνπο ζλεηνύο. Μεξηθά ρξόληα πξηλ είρε εθδεισζεί 

ζηελ Αλαηνιή ζηεξώληαο ηε δσή από αλαξίζκεηεο ππάξμεηο, ζπλερώο 

απισλόηαλ από ηόπν ζε ηόπν θαη ηέινο έθηαζε ζηε Γύζε ζθνξπώληαο ην 

ζάλαην. Καη ε θξόλεζε απνδείρζεθε αηειέζθνξε ελαληίνλ ηεο  θαη θάζε 

αλζξώπηλν κέηξν, όπσο ην θαζάξηζκα ηεο πόιεο από ηηο πνιιέο 

αθαζαξζίεο… θαη νη πνιιέο ζπκβνπιέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο, θαζώο 

θαη νη ηαπεηλέο παξαθιήζεηο, όρη κηα αιιά πνιιέο θνξέο, ηόζν ζε ιηηαλείεο 

πνπ νξγαλώζεθαλ όζν θαη κε άιινπο ηξόπνπο, πνπ γίλνληαλ ζην Θεό από 

επζεβή πξόζσπα θαη πεξίπνπ ηελ άλνημε άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα 

θνβεξά ζπκπηώκαηα ηεο αξξώζηηαο θαη κε θαηαπιεθηηθό ηξόπν. Αιιά δελ 

ήηαλ όπσο ηελ Αλαηνιή, όπνπ ε 

αηκνξξαγία ηεο κύηεο ήηαλ ζίγνπξν 

ζεκάδη αλαπόθεπθηνπ ζαλάηνπ… 
 

 Ο Μαύρος Θάνατος 
 

         …ηελ Φισξεληία ζηελ αξρή ηεο 

επηδεκίαο εκθαλίδνληαλ, ηόζν ζηνπο 

άληξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο, ή ζηνπο 

βνπβώλεο θάησ από ηηο καζράιεο θάηη 

όγθνη: κεξηθνί ήηαλ κεγάινη ζαλ θνηλό 

κήιν, άιινη ζαλ απγό θαη άιινη 

κεγαιύηεξνη ή κηθξόηεξνη, πνπ ν 

θνζκάθεο ηνπο έιεγε „βνπδνύλεο‟. Από 

ηα δπν παξαπάλσ κέξε ηνπ ζώκαηνο, 

άξρηδε ζε ιίγν θαηξό, απηόο ν ζαλαηεξόο 

βνύδνπλαο λα απιώλεηαη θαη λα δηαδίδεηαη πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Καηόπηλ 

ηα ζπκπηώκαηα ηεο αξξώζηηαο άξρηζαλ λα κεηαβάιινληαη ζε καύξεο ή 

καπξηδεξέο βνύιεο πνπ εκθαλίδνληαλ ζηα ρέξηα θαη ζηα κεξηά θαη ζε θάζε 

άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηνο, ζε άιινπο κεγάιεο θαη αξαηέο θαη ζε άιινπο κηθξέο 

θαη ππθλέο. Καη όπσο ν βνύδνπλαο ήηαλ βεβαηόηαηε έλδεημε κειινληηθνύ 

ζαλάηνπ, ην ίδην θη απηέο όπνηε εξρόληαλ… 

        … Όζν γηα ηελ ζεξαπεία απηήο ηεο αξξώζηηαο νύηε νη γηαηξνί νύηε ε 

γηαηξηθή κπνξνύζαλ θάηη λα θάλνπλ ή λα σθειήζνπλ. Βέβαηα ή ε θύζε ηνπ 

θαθνύ δελ έπαηξλε γηαηξεηά  ή νη γλώζεηο ησλ γηαηξώλ(ηόζν ησλ 

ζπνπδαγκέλσλ όζν θαη ησλ  πξαθηηθώλ, γπλαηθώλ θαη αληξώλ πνπ δελ 

ήμεξαλ ηίπνηε από γηαηξηθή – θαη είραλ μεθπηξώζεη πάκπνιινη) γηα ηελ αηηία 

θαη ηελ ζεξαπεία δελ ήηαλ αξθεηέο. Έηζη ειάρηζηνη ζεξαπεύνληαλ ελώ όινη 

ζρεδόλ πέζαηλαλ ηελ ηξίηε εκέξα από ηελ εκθάληζε ησλ παξαπάλσ 
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ζπκπησκάησλ, άιινη γξεγνξόηεξα θαη άιινη αξγόηεξα, ρσξίο ππξεηό ή άιιε 

ελόριεζε… 

       …θαη όινη θαηέιεγαλ ζηελ αξθεηά ζθιεξή απόθαζε λ‟ απνζηξέθνπλ ην 

πξόζσπν θαη λα εγθαηαιείπνπλ ηνπο αξξώζηνπο θαη ηα πξάγκαηά ηνπο. Κη 

έηζη θάλνληαο, λόκηδαλ πσο εμαζθάιηδαλ ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηό ηνπ ηε 

ζσηεξία. Άιινη πίζηεπαλ πσο κηα κεηξεκέλε δσή θαη ε απνρή από θάζε 

πεξηηηό, πνιύ ζπλέβαιιαλ ζηελ απόθξνπζε ηεο ζπκθνξάο, ζρεκάηηδαλ 

ζπληξνθηά, δνύζαλ μεθνκκέλνη από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο, ζπγθεληξσκέλνη 

θαη θιεηζκέλνη κέζα ζηα ζπίηηα ρσξίο θαλέλα αζζελή. Γηα λα πεξλνύλ 

θαιύηεξα ρξεζηκνπνηνύζαλ κε κέηξν γεπζηηθόηαηα θαγεηά θαη ππέξνρα 

θξαζηά θαη απέθεπγαλ θάζε θξαηπάιε, δελ κηινύζαλ ζε άιινπο νύηε ήζειαλ 

λα καζαίλνπλ λέα απ‟ έμσ γηα ηνπο 

ζαλάηνπο θαη ηελ αζζέλεηα, αιιά 

ςπραγσγνύληαλ όιν κε κνπζηθή θαη 

άιιεο ηέξςεηο.  
 

Υλαγγελάνδοι μοναχοί 
αυτομαστιγώνονται ελπίζοντας 
να αποφύγουν την πανούκλα 
 

      Μεξηθνί πάιη, έρνληαο αληίζεηε 

γλώκε, ππνζηήξηδαλ όηη ην λα πίλνπλ 

αξθεηά, λα γιεληνθνπνύλ, λα 

γπξλνύλ εδώ θη εθεί ηξαγνπδώληαο 

θαη νξγηάδνληαο, λα ηθαλνπνηνύλ θάζε πνπ κπνξνύζαλ επηζπκία ηνπο θαη λα 

γεινύλ θαη λα θνξντδεύνπλ κε ό,ηη ζπλέβαηλε, ήηαλ ην πην ζίγνπξν θάξκαθν 

γη΄ απηή ηε θξηρηή αξξώζηηα. Καη όπσο ην έιεγαλ ην εθάξκνδαλ θαηά πώο 

κπνξνύζαλ, κέξα θαη λύρηα γπξλώληαο από ηαβέξλα ζε ηαβέξλα, πίλνληαο 

ρσξίο ληξνπή θαη κέηξν θαη θάλνληαο αθόκα ρεηξόηεξα ζηα ζπίηηα, θζάλεη λα 

ήμεξαλ όηη εθεί βξίζθνληαλ πξάγκαηα πνπ ηνπο άξεζαλ ή ηνπο 

επραξηζηνύζαλ… 

       … Πνιινί πνπ δελ αλήθαλ ζηηο δπν παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

αθνινπζνύζαλ έλα κέζν όξν: δελ πεξηόξηδαλ ην θαγεηό ηνπο όπσο νη 

πξώηνη, νύηε θαη παξαδίλνληαλ ζην πηνηό θαη ηηο άιιεο απνιαύζεηο όζν νη 

δεύηεξνη… Κάκπνζνη εθδήισλαλ ζθιεξόηεξε θαξδηά, αιιά ίζσο κεγαιύηεξε 

θξόλεζε, ιέγνληαο όηη δελ ππάξρεη γηα ηελ παλνύθια άιιν θάξκαθν νύηε θαη 

θαιύηεξν από ηελ θπγή. Καη κε απηή ηελ ηδέα ζην θεθάιη, ελδηαθεξόκελνη 

κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηίπνηε άιιν, αξθεηνί, άληξεο θαη γπλαίθεο, 

εγθαηέιεηπαλ ηελ πόιε ηνπο, ηα ζπίηηα ηνπο, ηα θηήκαηά ηνπο θαη ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο θαη όια ηα αγαζά ηνπο θαη δεηνύζαλ θαηαθύγην ζ‟ άιια κέξε 

ή ηνπιάρηζηνλ ζηα πεξίρσξα ηεο Φισξεληίαο: σζάλ ε νξγή ηνπ Θενύ , γηα λα 

ηηκσξήζεη ηηο αλνκίεο ησλ αλζξώπσλ κ‟ εθείλε ηελ παλνύθια, λα κελ έπεθηε 

πάλσ ηνπο όπνπ θη αλ πήγαηλαλ, αιιά ζα πεξηνξηδόηαλ λα ρηππήζεη κόλν 

όζνπο βξίζθνληαλ κέζα ζηα ηείρε ηεο πόιεο ηνπο…
130

 

           

                                                 
130

  Σα απμζπάζιαηα είκαζ απυ ημ αζαθίμ Τν Γεθαήκεξν ημο Βμηηαηίμο, εηδυζεζξ Πάπονμξ, 1972 

(ιεηάθναζδ Νίημο ανθή). 
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          Ο Βνθθάθηνο ζπλερίδεη αξθεηά αθφκα, πεξηγξάθεη ηνλ παληθφ πνπ έθηαζε 
ζε ζεκεία απίζηεπηα. Γνλείο εγθαηέιεηπαλ ηα παηδηά ηνπο θαη ζχδπγνη έζηξεθαλ 
ηελ πιάηε ηνπο ζηηο γπλαίθεο ηνπο, ν αδειθφο αγλννχζε ηνλ αδειθφ Οη δξφκνη 
είραλ γεκίζεη λεθξνχο θαη νη γείηνλεο θαηαιάβαηλαλ πσο ζην δηπιαλφ ζπίηη 
ππήξρε λεθξφο απφ ηελ κπξσδηά. Οη δσληαλνί δελ είραλ ρξφλν λα ζξελνχλ ηνπο 
πεζακέλνπο, νη νπνίνη κφλν ζηελ πφιε ηεο Φισξεληίαο έθηαζαλ ηνπο εθαηφ 
ρηιηάδεο. Αλνίγνληαλ κεγάινη νκαδηθνί ηάθνη θαη εθεί έξηρλαλ ζσξεδφλ ηα 
εθαηνληάδεο ζχκαηα ηεο πξνεγνχκελεο λχρηαο. Σα αδέζπνηα αιιά αθφκε θαη ηα 
νηθφζηηα δψα έθεπγαλ καθξηά 
παληθφβιεηα, γηαηί πνιιά απφ απηά 
κνιχλνληαλ θαη κφλν απφ ηελ επαθή 
κε θάπνην ξνχρν αξξψζηνπ θαη 
ςνθνχζαλ ακέζσο. Σεξάζηηεο 
πεξηνπζίεο απφκεηλαλ ρσξίο λφκηκν 
θιεξνλφκν,  κηαο θαη φιε ε νηθνγέλεηα 
είρε μεθιεξηζηεί.  
 
  τις περισσότερες ευρωπαϊκές 
πόλεις οι άνθρωποι πέθαιναν 
στους δρόμους από την πανούκλα 

 
         Απηά θαη άιια πνιιά πεξηγξάθεη ν ζπγγξαθέαο πξηλ μεθηλήζεη ηελ γιαθπξή 
θαη δηαζθεδαζηηθή αθήγεζε ησλ ηζηνξηψλ, πνπ θάζε βξάδπ αθνχγνληαλ ζηελ 

παξέα ησλ δέθα λεαξψλ πνιηηψλ ηεο 
Φισξεληίαο.  
 
   Με παρακλήσεις και λιτανείες, οι 
ιερείς προσπαθούσαν να διώξουν 
την αρρώστια μιας και πίστευαν ότι 
η επιδημία ήταν αποτέλεσμα οργής 
του Θεού. 

 
          Ο Μαχξνο ζάλαηνο ήηαλ κηα 
απφ ηηο πην θαηαζηξνθηθέο παλδεκίεο 
ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, πνπ ζηελ 
Δπξψπε έθηαζε ζηελ θνξχθσζή ηεο 
θαηά ηα ρξφληα 1348-1350. Ζ επηδεκία 

απηή θαίλεηαη φηη μεθίλεζε απφ ηελ Μνγγνιία ή ηελ Ηλδία θαη κέζσ ηνπ Γξφκνπ 
ηνπ Μεηαμηνχ έθηαζε ην 1347 ζηνλ Δχμεηλν Πφλην. Απφ εθεί  εηζέβαιιε ζηε 
Δπξψπε απφ ηνπο ςχιινπο ησλ αξνπξαίσλ, πνπ βξίζθνληαλ ζε φια ηα εκπνξηθά 
πινία πνπ ηαμίδεπαλ ζηελ Μεζφγεην Θάιαζζα.  
          Καηά κηα άιιε εθδνρή ε παλνχθια είρε ρηππήζεη ηνλ κνγγνιηθφ ζηξαηφ, 
γλσζηφ σο Υξπζή Οξδή, πνπ είρε  εηζβάιεη θαη ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη 
πνιηνξθνχζε ηελ πφιε Κάθα ηεο Κξηκαίαο, ηφηε ππφ ηελ θαηνρή ησλ Γελνβέδσλ. 
Λέγεηαη φηη νη Μνγγφινη ηνπνζεηνχζαλ πηψκαηα λεθξψλ απφ ηελ παλψιε πάλσ 
ζε θαηαπέιηεο θαη ηα εθζθελδφληδαλ κέζα ζηελ πφιε. Φπζηθά νη πνιηνξθεκέλνη 
ηα πεηνχζαλ ζηελ ζάιαζζα, αιιά δελ κπφξεζαλ θαη λα πεηάμνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ 
παλνχθια, πνπ ρηχπεζε πνιινχο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κάθαο.  
          Με ηα γελνβέδηθα εκπνξηθά  πινία ε αξξψζηηα κεηαθέξζεθε ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1347 θαη ζηαδηαθά ζηα πεξηζζφηεξα εκπνξηθά ιηκάληα ηεο 
Μεζνγείνπ, Άθξα, Λίβαλν, Αιεμάλδξεηα, Καηάλε, Βελεηία, Μαζζαιία, Βαξθειψλε 
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θαη απφ εθεί ζηα ελδφηεξα ηεο Δπξψπεο σο ηελ Μφζρα, ηελ θαλδηλαβία θαη ηελ 
Βξεηαλία.  
          Χο ηφηε ε πην γλσζηή επηδεκία παλψιεο ήηαλ απηή πνπ ην 541-2 ρηχπεζε 
ηελ Αλαηνιηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Τπνινγίδεηαη φηη κφλν ζηελ πξσηεχνπζα 
Κσλζηαληηλνχπνιε, πέζαηλαλ απφ απηήλ πεξίπνπ 
5.000 θάηνηθνί ηεο ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά ην 40% 
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο απηνθξαηνξίαο έραζε ηελ δσή 
ηνπ. Ο ίδηνο ν απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο 
αξξψζηεζε, αιιά επέδεζε, απφ «ζαχκα ηνπ 
Κπξίνπ», φπσο έζπεπζαλ λα ηνλ δηαβεβαηψζνπλ νη 
απινθφιαθεο, ν παηξηάξρεο θαη νη επίζθνπνη.  
 
 Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ήταν ένα από τα 
θύματα της επιδημίας πανούκλας, αλλά επέζησε 

  
          Οη επηπηψζεηο απφ απηή ηελ ηξνκεξή 
επηδεκία ηνπ 1348 ζηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ ήηαλ 
ηεξάζηηεο. Τπνινγίδεηαη φηη κφλν ζηελ Δπξψπε (γηα 
ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή δελ ππάξρνπλ θαζφινπ 
ζηνηρεία) έραζε ηελ δσή ηνπ ην έλα ηξίην κε ην έλα δεχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ, δειαδή φρη ιηγφηεξνη απφ 20 σο 30 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη. 
Δθηηκάηαη φηη ζπλνιηθά ζε φιν ηνλ θφζκν ράζεθαλ 75 σο 200 εθαηνκκχξηα άηνκα.  
          Οη αξρέο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηηο αηηίεο 
ηεο επηδεκίαο θαη έλα απφ ηα κέηξα πνπ πήξαλε ήηαλ λα απνκνλψλνπλ φια ηα 
πινία πνπ έθηαλαλ απφ αλαηνιηθά ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ γηα 40 κέξεο, δειαδή 

επέβαιαλ θαξαληίλα131. Σα ρξνληθά ηεο 
επνρήο αλαθέξνπλ δεθάδεο 
ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ 
παληθνχ πνπ επηθξάηεζε θαη νξηζκέλεο 
ιεπηνκέξεηεο εληππσζηάδνπλ.  
 
Ιερέας ευλογεί μοναχούς, θύματα της 
πανούκλας 

 
Ο Σγςκ Κθζκ (John Clyn) έλαο Ηξιαλδφο 
κνλαρφο, ν ηειεπηαίνο πνπ πέζαλε απφ 
ηνπο θαιφγεξνπο ηνπ κνλαζηεξηνχ ηνπ, 
έγξαςε ιίγν πξηλ πεζάλεη θη απηφο, φηη 
ειπίδεη λα επηβηψζεη έζησ θαη έλαο 
άλζξσπνο ζηελ Ηξιαλδία γηα λα ηειεηψζεη 

ηελ ηζηνξία ηεο παλδεκίαο πνπ έγξαθε ν ίδηνο θαη θπζηθά δελ πξφιαβε λα ηελ 
ηειεηψζεη. Αλαθέξνληαη δεθάδεο πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ πέζαηλαλ 
αβνήζεηνη ζηνπο δξφκνπο θαη δελ βξηζθφηαλ νχηε έλαο γηα λα ηνπο ζάςεη – νχηε 
ζπδήηεζε γηα λεθξψζηκε αθνινπζία, έζησ θαη γηα ππνηππψδεηο θεδείεο.  
          Ο κηζφο πιεζπζκφο ηνπ Παξηζηνχ ησλ 100.000 θαηνίθσλ ράζεθε, ην 60% 
ησλ θαηνίθσλ ηεο Φισξεληίαο (παξαδφμσο ζην γεηηνληθφ Μηιάλν ηα θξνχζκαηα 
ήηαλ ειάρηζηα), ηεο Βξέκεο, ηνπ Ακβνχξγνπ θαη κηαο νιφθιεξεο ζεηξάο πφιεσλ 
έραζε ηελ δσή ηνπ. ηελ Αγγιία πέζαλε ην 40% ησλ θαηνίθσλ ηνπ Λνλδίλνπ. 

                                                 
131

 Ζ θέλδ θαξαληίλα πνμένπεηαζ απυ ηδκ βαθθζηή θνάζδ une quarantaine de jours δδθαδή έκα 

ζανακηάιενμ, πμο απμιμκχκμκηακ ηα ηανάαζα ζηα θζιάκζα.  
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ηελ Βελεηία απφ ηνπο 24 γηαηξνχο ηεο πφιεο πέζαλαλ νη είθνζη, ζηελ ηέλα έλαο 
παηέξαο έςαρλε θάπνηνλ γηα λα ζάςεη ηα πέληε παηδηά ηνπ, ζηελ Βξεηαλία ηξεηο 
αξρηεπίζθνπνη ηνπ Καληέξκπηνπξπ πιήγεθαλ δηαδνρηθά απφ ηελ επηδεκία. 
Οιφθιεξα ρσξηά ζηελ Γεξκαλία, Γαιιία, Αγγιία θαη αιινχ, εμαθαλίζηεθαλ 
νινζρεξψο ή απέκεηλαλ κε ειάρηζηνπο θαηνίθνπο.  
          Σα ζπκπηψκαηα ηεο αξξψζηηαο ηα  πεξηέγξαςε ζπλνπηηθά ζηελ εηζαγσγή 
ηνπ Γεθαεκέξνπ ηνπ ν Βνθθάθηνο ψζηε δελ είλαη ζθφπηκν λα ηα επαλαιάβνπκε, 
άιισζηε είλαη αλαηξηρηαζηηθά. Πξνζζέηνκε απιψο φηη αλάκεζα ζηα άιια, είρακε 
ζπκπηψκαηα ςεινχ ππξεηνχ θαη παξαιεξήκαηνο, ηάζε γηα εκεηφ, κπτθνχο 
πφλνπο, κεξηθή απψιεηα πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ππλειία. κσο αμίδεη ηνλ 
θφπν λα αζρνιεζνχκε κε ην πψο αληέδξαζαλ νη γηαηξνί ηεο επνρήο εθείλεο θαη 
ηηο κεζφδνπο ζεξαπείαο πνπ πξνηείλνληαλ ή εθαξκφδνληαλ.  

 
  Κηδεία θυμάτων της 
επιδημίας. Οι νεκροί 
αυτοί ήταν από τους 
τυχερούς, γιατί οι 
περισσότεροι, απλώς 
πετάγονταν σε 
ομαδικούς τάφους 

 
          Οη γηαηξνί δελ 
είραλ ζηελ θπξηνιεμία 
ηδέα νχηε γηα ηα αίηηα, 
νχηε γηα ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηεο επηδεκίαο. Οη ηαηξηθέο γλψζεηο ηνπο πεξηνξίδνληαλ ζηελ 
κειέηε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηνπ Γαιελνχ θαη δελ κπνξνχζαλ θαλ λα 
θαληαζηνχλ φηη ηελ αξξψζηηα κπνξνχζαλ λα ηελ κεηαθέξνπλ κνιπζκέλα δψα, 
φπσο πνληίθηα, ςχιινη θαη άιια.  
          Έηζη θάζε έλαο γηαηξφο (επηζηήκνλαο ή εκπεηξηθφο ή αθφκα θαη 
θνκπνγηαλλίηεο) έδηλε ζπκβνπιέο αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ζηε 
πεξηνρή πνπ δνχζε. Άιινη απαγφξεπαλ ηνλ κεζεκεξηαλφ χπλν, άιινη 
ζπκβνχιεπαλ ηνπο πνιίηεο λα θιείλνπλ ηα βνξηλά παξάζπξα, άιινη έδηλαλ ηελ 
ζπληαγή ηεο επάιεηςεο ησλ πξεζκέλσλ βνπβψλσλ κε έλα θαηάπιαζκα 
θηηαγκέλν απφ βνχηπξν, ζθφξδν θαη θξεκκχδη ή ζθφλεο θηηαγκέλεο απφ 
απνμεξακέλα βαηξάρηα. Πνιινί πίζηεπαλ πσο αηηία ηεο αξξψζηηαο ήηαλ ν 
κνιπζκέλνο αέξαο πνπ εξρφηαλ απφ ηα ζηάζηκα λεξά ζηα έιε, άιινη πάιη πσο ν 
ζπλδπαζκφο λνηίσλ αλέκσλ θαη πγξνχ θιίκαηνο ήηαλ πνιχ επηθίλδπλνο. 
         Θεξαπείεο επίζεο πνπ ζπληζηνχζαλ νη γηαηξνί ήηαλ ην θάςηκν θινηψλ 
θπδσληψλ θαη αξσκαηηθψλ μχισλ θαη νπζηψλ, ε απνρή απφ ηε ζαξθηθή επαθή, νη 
ζπλερείο αθαηκάμεηο, ην βξάζηκν ηνπ λεξνχ, ε κφληκε ζπληήξεζε θσηηάο ζην 
ηδάθη ή ζηελ εζηία ηνπ ζπηηηνχ θιπ. Ο πάπαο Κθήιδξ η΄- ηφηε ε έδξα ηνπ 
πνληίθηθα βξηζθφηαλ ζηε γαιιηθή πφιε Αβηληφλ – έδεζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο 
επηδεκίαο αλάκεζα ζε δπν κεγάιεο θσηηέο πνπ, φπσο πίζηεπαλ,  θξαηνχζαλ ηελ 
παλνχθια καθξηά ηνπ. 
          πσο θαη φινο ν ιαφο έηζη θαη ν θιήξνο απνδεθαηίζηεθε απφ ηελ επηδεκία 
θαη ζε πνιιέο πφιεηο θαη ρσξηά δελ ππήξραλ πηα ηεξείο γηα λα ηειέζνπλ ηελ 
λεθξψζηκε αθνινπζία. Οη πηζηνί θνβηζκέλνη ήζειαλ – πξν ηνπ θηλδχλνπ ηνπ 
ζαλάηνπ – λα εμνκνινγεζνχλ θαη νη ηεξείο δελ επαξθνχζαλ πιένλ. Ζ θαηάζηαζε 
έθηαζε ζην απξνρψξεην. Ο πάπαο παξαρψξεζε ζπγρψξεζε ακαξηηψλ γηα 
φινπο ηνπο λεθξνχο ηεο παλνχθιαο θαη επέηξεςε ζηνπο πηζηνχο λα εμνκνινγνχλ 
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θαη λα εμνκνινγνχληαη κεηαμχ ηνπο. Έθηαζε ζην ζεκείν λα δψζεη ην δηθαίσκα 
ηεο εμνκνιφγεζεο «αθφκα θαη ζηηο γπλαίθεο».  
          Ο ιαφο αηζζαλφηαλ αδχλακνο θαη απξνζηάηεπηνο θαη θάζε άλζξσπνο 
αληηδξνχζε δηαθνξεηηθά. Κάπνηνη έθεπγαλ απφ ηηο πφιεηο πνπ είραλ γεκίζεη 
λεθξνχο θαη θαηαθιχδνληαλ απφ άζρεκεο νζκέο, κεξηθνί εγθαηέιεηπαλ 
παληθφβιεηνη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θάπνηνη άιινη εχξηζθαλ παξεγνξηά θαη ειπίδα 
ζην Θεφ, ζηελ Παλαγία θαη ηνπο αγίνπο, άιινη εθάξκνδαλ ηα γηαηξνζφθηα πνπ 
θαηά εθαηνληάδεο θπθινθνξνχζαλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη άιινη πεξίκελαλ 
κνηξνιαηξηθά ην ρηχπεκα ηεο 
αξξψζηηαο ζαλ θάηη αλαπφθεπθην.  
 
  Δυο άτυχοι σύζυγοι, θύματα 
της πανούκλας και ένας 
(ιερέας;) καίει θυμίαμα  ή 
βότανα για να καθαρίσει τον 
αέρα. 

 
          Ζ αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα 
ζέζεη ππφ έιεγρν ηελ θαηάζηαζε, 
αιιά θαη ε αληθαλφηεηα ησλ 
εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ, πνπ δελ 
πξνζέθεξαλ ηίπνηε άιιν απφ 
πξνζεπρέο, δεήζεηο, παξαθιήζεηο θαη ιηηαλείεο, κείσζαλ ζεκαληηθά ην θχξνο θαη 
ησλ δπν απηψλ εμνπζηψλ. Ζ Δθθιεζία δελ άξγεζε λα βξεη ηα εμηιαζηήξηα ζχκαηα 
γηα ηελ επηδεκία, ηελ νπνία πξνθάιεζε ε νξγή ηνπ Θενχ. Κπθινθνξνχζαλ 
πνιιέο θαη δηάθνξεο θήκεο θαη ηζηνξίεο γηα θάπνηνπο Δβξαίνπο πνπ κφιπλαλ ηα 
πεγάδηα γηα λα εμνλησζνχλ νη ρξηζηηαλνί (ιεο θαη κέζα ζηα ζχκαηα ηεο επηδεκίαο 
δελ ππήξραλ θαη εθαηνληάδεο Δβξαίνη).  
          Αθφκα κηα θαηεγνξία πνπ επέζπξε ηελ νξγή ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ νη καίεο, 
νη «ζνθέο γπλαίθεο» ησλ ρσξηψλ, νη ζεξαπεχηξηεο, νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο. Καη 

ηέινο αθφκα θάπνηεο νκάδεο 
αλζξψπσλ πνπ θαηεγνξήζεθαλ φηη,  
αλ δελ πξνθάιεζαλ, ππνδαχιηδαλ θαη 
βνεζνχζαλ ηελ εμάπισζε ηεο 
παλνχθιαο. Απηνί ήηαλ νη μέλνη, νη 
δεηηάλνη θαη νη ιεπξνί. 
 
  Εβραίοι καίγονται στην πυρά ως 
υπεύθυνοι για την πανούκλα 

 
          Ζ βνιηθή ιχζε ηεο επζχλεο ησλ 
Δβξαίσλ ήηαλ βνχηπξν ζην ςσκί ησλ 
ακήραλσλ θνζκηθψλ αξρψλ ηεο 

Δπξψπεο πνπ βξήθαλ ηελ βαιβίδα αζθαιείαο γηα λα θαιχςνπλ ηελ αδπλακία θαη 
αληθαλφηεηά ηνπο. χληνκα εμαπνιχζεθε έλα ηξνκεξφ θχκα δηψμεσλ θαηά ησλ 
Δβξαίσλ, πνπ απειαχλνληαλ ζσξεδφλ απφ ηελ Γαιιία, Αγγιία, Γεξκαλία θαη 
άιιεο ρψξεο.  Δθαηνληάδεο ππξέο άλαςαλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο γηα 
λα θάςνπλ απηνχο πνπ έθεξαλ ην ζάλαην ζηα ζπίηηα ησλ πηζηψλ ρξηζηηαλψλ. 
Πνιιέο εβξατθέο θνηλφηεηεο φπσο απηέο ηεο Κνισλίαο θαη ηεο Μέηληο 
απνδεθαηίζηεθαλ ην 1349. Σνλ Φεβξνπάξην ηεο ίδηαο ρξνληάο νη θάηνηθνη ηνπ 
ηξαζβνχξγνπ ιηληζάξηζαλ θαη δνινθφλεζαλ πεξίπνπ 2.000 Δβξαίνπο. 
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πλνιηθά ζηελ θεληξηθή Δπξψπε πάλσ απφ 200 εβξατθέο θνηλφηεηεο έπαςαλ λα 
ππάξρνπλ.  
          Σελ ίδηα επνρή άξρηζαλ λα θαίλνληαη νη πξψηνη «επαγγεικαηίεο» δηψθηεο 
καγηζζψλ. Απφ ην ηέινο ηνπ 14νπ αηψλα άξρηζε ην αλειέεην Κπλήγη ησλ 
Μαγηζζψλ, πνπ φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην εληάζεθε ηνπο 

επφκελνπο αηψλεο θαη είρε σο απνηέιεζκα, 
δεθάδεο ρηιηάδεο κάγνη θαη κάγηζζεο λα θανχλ 
ζηελ ππξά ή λα απαγρνληζηνχλ ζηηο 
πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, αιιά θαη ζηηο 
ακεξηθαληθέο απνηθίεο. 
                   
Σελευταίες ευχές από ένα ιερέα 

 
          Οη ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηξνθηθήο 
παλδεκίαο παλψιεο ή ηνπ Μαχξνπ Θαλάηνπ 
πνπ έπιεμε ηελ Δπξψπε ηελ ηξηεηία 1348-1351 
ήηαλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο: 

- Ο πιεζπζκφο ηεο επείξνπ κεηψζεθε 
ζεκαληηθά (30-50%) θαη ρξεηάζηεθαλ 
πνιιέο δεθαεηίεο γηα λα αλαθάκςεη. 

- Ζ αγξνηηθή παξαγσγή έπεζε δξακαηηθά  
θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ αλέβεθαλ.  

- Αλέβεθαλ παξάιιεια θαη νη κηζζνί ησλ εξγαηψλ γεο θαη απηψλ ησλ 
βηνηερληψλ ηεο πφιεο εμ αηηίαο ηνπ απνδεθαηηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 
αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

- Πνιιέο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο κεηαηξάπεθαλ ζε βνζθφηνπνπο, πνπ δελ 
ρξεηάδνληαλ πνιιά εξγαηηθά ρέξηα. 

- Ζ αχμεζε ησλ πξντφλησλ δσηθήο παξαγσγήο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 
πθαζκαηνβηνκεραλίαο, ηδηαίηεξα ζηελ Αγγιία. Άξρηζε δεηιά λα 
αρλνθαίλεηαη ε επνρήο ηεο 
βηνκεραλνπνίεζεο. 

 
  το Πλύμουθ υπάρχει 
μια πινακίδα που 
θυμίζει ότι από το λιμάνι 
του ήρθε στην Αγγλία ο 
Μαύρος Θάνατος που 
σκότωσε το 30-50% του 
πληθυσμού της χώρας 

 

- Τπήξμε ζηαδηαθά καδηθή 
κεηαθίλεζε αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε 
ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ. 

- Ζ ελδπλάκσζε ησλ αζηψλ (εκπφξσλ, βηνηερλψλ, πινηνθηεηψλ θ.ά.) 
επεξέαζε ην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα πνπ άξρηζε λα θαηαξξέεη. 

- Οη ιανί γηα πξψηε θνξά έδεημαλ λα απνγνεηεχνληαη απφ ηελ Δθθιεζία, λα 
ακθηζβεηνχλ ηα ζέζθαηά ηεο θαη λα δεηνχλ πεξηζζφηεξε παηδεία. Τπήξμε 
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη άλζεζε ησλ Γξακκάησλ θαη 
ησλ Σερλψλ. ια απηά θάλεθαλ ζηελ Αλαγέλλεζε πνπ μεθίλεζε κεηά απφ 
ιίγεο δεθαεηίεο. Ζ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο έθαλε ηελ δηάδνζε ησλ 
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ηδεψλ, αθφκα θαη ησλ απαγνξεπκέλσλ απφ ην θξάηνο ή ηελ Δθθιεζία, 
πνιχ εχθνιε θαη ηελ πιεξνθνξία πξνζβάζηκε γηα ηνλ θάζε πνιίηε, 

- Γεληθά ππήξμαλ κεγάιεο πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο ζηελ 
κεζαησληθή θνηλσλία θαη ηα πξνεγνχκελα πξφηππα μεπεξάζηεθαλ. 
Οιφθιεξε ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δνκή ζηελ νπνία είρε ζηεξηρζεί ην 
θξάηνο σο ηφηε, άξρηζε λα θαηαξξέεη, γηα λα νδεγήζεη αξγφηεξα ζηηο 
ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

          Ζ παλνχθια ζπλέρηζε λα εκθαλίδεηαη ζηελ Δπξψπε, φρη βέβαηα κε ηελ 
έληαζε ηεο ηξηεηίαο πνπ πεξηγξάςακε θαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Απηφ θπζηθά 
ήηαλ απνηέιεζκα ηεο άγλνηαο ηεο πξνέιεπζήο ηεο θαη ησλ κεζφδσλ 
αληηκεηψπηζεο ηεο θνβεξήο απηήο αζζέλεηαο. Ζ νπηζζνδξνκηθή Δθθιεζία ήηαλ 
αληίζεηε κε θάζε είδνπο έξεπλα ζε νπνηνλδήπνηε επηζηεκνληθφ ηνκέα. Γηα 
παξάδεηγκα ε ρεκεία (alchemy)  ήηαλ απαγνξεπκέλε απφ ην Βαηηθαλφ, ζηελ 
Δπξψπε ηνπ 14νπ αηψλα σο δηαβνιηθή ηέρλε! Απηφο ν θφβνο ηνπ λένπ πνπ ζα 
έθεξλε ε έξεπλα επέδεζε κέρξη θαη ηνλ 18ν αηψλα, φηαλ ε Δθθιεζία ήηαλ αληίζεηε 
ζε θάζε είδνπο εκβνιηαζκφ. 
          Έρνπλ θαηαγξαθεί αξθεηέο εκθαλίζεηο ηεο παλνχθιαο κεηαμχ ησλ εηψλ 
1346 θαη 1671. χκθσλα κε ηζηνξηθνχο, ζηελ Γαιιία ράζεθαλ πεξίπνπ έλα 
εθαηνκκχξην άλζξσπνη θαηά ηελ επηδεκία ησλ εηψλ 1628-31. Ζ ηειεπηαία 
επηδεκία ηεο Γαιιίαο ζεκεηψζεθε ζηελ Μαζζαιία ζην 1720. ηελ Αγγιία ηεο 
επνρή ησλ Σπδφξ θαη ησλ ηηνχαξη μέζπαζαλ αξθεηέο επηζέζεηο ηεο παλνχθιαο, 
ηα έηε 1563, 1593, 1603 θαη ην 1624, νπφηε  ππνινγίδεηαη φηη ράζεθε ην 15-20% 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Ζ ηειεπηαία 
θαη Μεγάιε Παλνχθια ηνπ 
Λνλδίλνπ ζεκεηψζεθε ην 1665. 
 
 Θύματα της επιδημίας 
 

          Σν 10% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 
Άκζηεξληακ έραζε ηελ δσή ηνπ ζε 
ηξεηο επηδεκίεο απφ ην 1635 σο ην 
1664. Ζ παλνχθια ηνπ 1576-77 
ζθφησζε 50.000 θαηνίθνπο ηεο 
Βελεηίαο, ζρεδφλ ην έλα ηξίην ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο. ηηο αξρέο ηνπ 

17νπ αηψλα κηα επηδεκία παλνχθιαο είρε πάλσ απφ 1.700.000 ζχκαηα θαη ην 
1656 ζηελ Νάπνιε πέζαλαλ απφ ηελ ίδηα αζζέλεηα νη κηζνί απφ ηνπο 300.000 
θαηνίθνπο ηεο. Σν 1649 ζηελ εβίιιε ηεο Ηζπαλίαο κεηψζεθε ν πιεζπζκφο ηεο 
πφιεο ζην κηζφ. Πάλσ απφ ην 60% ησλ θαηνίθσλ ηεο Ννξβεγίαο ζθφησζε ε 
παλνχθια θαηά ηελ επηδεκία ησλ εηψλ 1348-50. Ζ ηειεπηαία παλνχθια πνπ 
αθάληζε ην ζιν μέζπαζε ην 1654. 
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06. Ο ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ 

              (Index Librorum Prohibitorum) 

 
          Ση θνηλφ έρνπλ ν Αλαηφι Φξαλο, ε (αγία) Φανπζηίλα Κνβάιζθα, ν 
αβνλαξφια, ν Ρελάλ, ν Λνχζεξνο, ε Γεσξγία άλδε, ν καξθήζηνο ληε αλη, ν 
Καιβίλνο, ν Λαξνχο, ν Φξεηδεξίθνο Β’, ηεο Πξσζίαο, ν Αιέμαλδξνο Γνπκάο 
(παηέξαο θαη γηνο), ν Σδηνξληάλν Μπξνχλν, ν Αληξέ Εηλη, ν Καδαλφβα, θαη 
πνιινί-πνιινί άιινη; 
          Σα νλφκαηα θαη ηα βηβιία ηνπο θαζψο θαη ηα νλφκαηα θαη βηβιία 
εθαηνληάδσλ άιισλ ινγίσλ, ζπγγξαθέσλ, ηεξσκέλσλ, πνιηηηθψλ, πνηεηψλ, 

επηζηεκφλσλ, θηινζφθσλ, εξεπλεηψλ θαη 
άιισλ βξίζθνληαη ζηνλ Καηάθμβμ ηςκ 
Απαβμνεοιέκςκ Βζαθίςκ (Index 
Librorum Prohibitorum) ηεο 
Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. 
 
 Μια από τις πρώτες τυπογραφικές 
πρέσες, παρόμοια με αυτήν του 
Γουτεμβέργιου 

 
         κσο είλαη γλσζηφ ε αλαθάιπςε 
ησλ θηλνχκελσλ ςεθίσλ θαη ηεο 
ηππνγξαθηθήο πξέζαο απφ ηνλ 
Γημφηεκιπενβη (ή Γνπηεκβέξγην, φπσο 
είλαη γλσζηφο ζηελ Διιάδα) ζηα κέζα 
ηνπ 14νπ αηψλα έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ 
επθνιφηεξε, ηαρχηεξε θαη καδηθφηεξε 
παξαγσγή εληχπσλ θαη βηβιίσλ θαη θαηά 
ζπλέπεηα άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ 
πιαηχηεξε δηάδνζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 
παξάγνληεο ηνπ πεξάζκαηνο ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ηελ Μεζαίσλα ζηελ 
Αλαγέλλεζε. Χο ηφηε ηα βηβιία ήηαλ ρεηξφγξαθα θαη ηα ειάρηζηα αληίηππά ηνπο – 
αλ ππήξραλ – θπιάζζνληαλ πξνζερηηθά ζε πνιχ ιίγεο βηβιηνζήθεο ή ζε 
κνλαζηήξηα. πλήζσο ζηα κνλαζηήξηα ππήξραλ θαιιηγξάθνη κνλαρνί, πνπ ε 
κνλαδηθή ηνπο απαζρφιεζε ήηαλ ε αληηγξαθή (πνιχ ζπρλά θαιιηηερληθή) 
ζξεζθεπηηθψλ ή έξγσλ ηεο θιαζζηθήο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο αξραηφηεηαο.  
           Φπζηθά θαη ζην παξειζφλ, ε Δθθιεζία είρε επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη 
θαηαιφγνπο απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ, αλ θαη ηα ρεηξφγξαθα αληίηππα πνπ 
ππήξραλ ήηαλ ειάρηζηα. Ο ζηφρνο ήηαλ λα κελ πέζνπλ ζηα ρέξηα κνξθσκέλσλ 
ηεξσκέλσλ θαη αξρίζνπλ νη ακθηβνιίεο γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 
ζεζθάησλ. Σν 325 ν επίζθνπνο Καηζαξείαο Δοζέαζμξ (263-339) έγξαςε ηελ 
Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία, φηη ήδε ππήξρε έλαο θαηάινγνο «απαγνξεπκέλσλ 
βηβιίσλ» ηα νπνία ηαμηλνκεί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

1. Βηβιία πνπ έρνπλ γξαθεί απφ «αηξεηηθνχο» ζπγγξαθείο. 
2. Βηβιία πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην πλεχκα ηεο νξζνδνμίαο 
3. Αζεβή θαη παξάινγα έξγα. 
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        Γξάθεη κεηαμχ άιισλ ν Δπζέβηνο: «… Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 
ζπληάμνπκε απηφλ ηνλ θαηάινγν γηα λα μέξνπλ φινη… απηά ηα έξγα πνπ είλαη 
γξακκέλα απφ αηξεηηθνχο ζην φλνκα ησλ απνζηφισλ», φπσο γηα παξάδεηγκα: 

- Σν επαγγέιην ηνπ Πέηξνπ 
- Σν επαγγέιην ηνπ Θσκά 
- Σν επαγγέιην ηνπ Μαζία 
- Πξάμεηο ησλ Αλδξέα θαη Ησάλλε 
- Πξάμεηο άιισλ απνζηφισλ θιπ. 
 

                             Ο πάπας Γελάσιος 
 

          Σν 491 ν δξαζηήξηνο πάπαο Γεθάζζμξ 
εμέδσζε ην Decretum Gelasianum, έλα δηάηαγκα 
πνπ απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. 
Καηαγξάθεη κηα ιίζηα «Απφθξπθσλ Βηβιίσλ» ηα 
νπνία θαηνλνκάδνληαη σο αηξεηηθά. Μεηαμχ 
απηψλ φια ηα βηβιία ηα νπνία ν ππεξέηεο ηνπ 
δηαβφινπ Λεχθηνο έρεη γξάςεη. Δπίζεο νη 
Πξάμεηο ζην φλνκα ηνπ απφζηνινπ Αλδξέα, ηνπ 
απφζηνινπ Θσκά, ηνπ απφζηνινπ Πέηξνπ, ηνπ 
απφζηνινπ Φηιίππνπ θιπ. θιπ.      
          χληνκα φκσο, κεηά ηελ εθεχξεζε ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ,  νη θνζκηθέο θαη νη 
εθθιεζηαζηηθέο αξρέο θαηάιαβαλ ηελ δχλακε ηεο θαηλνχξηαο κεραλήο θαη δελ 

άξγεζαλ λα βξνπλ ηξφπνπο, γηα λα ζέζνπλ ππφ ηνλ 
έιεγρφ ηνπο – φζν ηνπιάρηζην κπνξνχζαλ – ηηο 
εθδφζεηο εληχπσλ θαη βηβιίσλ, ην πεξηερφκελν ησλ 
νπνίσλ δελ ηνπο ήηαλ αξεζηφ ή ην ζεσξνχζαλ 
αηξεηηθφ, επαλαζηαηηθφ θαη επηθίλδπλν.  
 

   Ο εκδότης Ετιέν Ντολέ ήταν μάρτυρας της 
ελεύθερης διακίνησης ιδεών 
 

          Απφ ηα πξψηα θξάηε πνπ ην επηρείξεζαλ ήηαλ 
ην βαζίιεην ηεο Γαιιίαο. Σν 1546 ζπλειήθζε ν ιφγηνο, 
πνηεηήο, κεηαθξαζηήο θαη εθδφηεο Δηζέκ Νημθέ 
(Étienne Dolet), ν νπνίνο θαηεγνξήζεθε απφ ηελ 
Θενινγηθή ρνιή ηεο νξβφλλεο γηα αζετζκφ θαη 

θπιαθίζηεθε ηξεηο θνξέο γηαηί εμέδσζε θαιβηληζηηθά βηβιία θαη έλα δηάινγν ηνπ 
Πιάησλα ζηνλ νπνίν εθθξάδνληαλ θάπνηεο ακθηβνιίεο γηα ηελ αζαλαζία ηεο 
ςπρήο. Ο Νηνιέ βξέζεθε ζε δηαζηαπξνχκελα ππξά, γηαηί ε δνπιεηά ηνπ θξίζεθε 
πξνζβιεηηθή ηφζν απφ ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία φζν θαη απφ ηνπο θαλαηηθνχο 
Καιβηληζηέο. Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην θαη ζηελ θσηηά πνπ άλαςε ζηελ πιαηεία 
Μσκπέξ ηνπ Παξηζηνχ θάεθαλ πξψηα ηα βηβιία ηνπ. Καηφπηλ ν ίδηνο δέζεθε ζε 
πάζζαιν, ζηξαγγαιίζηεθε θαη θάεθε. Λίγν πξηλ πεζάλεη ςηζχξηζε έλα ζηίρν: 
«Non dolet ipse Dolet, sed pia turba dolet» (Γελ είλαη ν Νηνιέ πνπ ζιίβεηαη, αιιά 
ν επζεβήο ιαφο). 
          Σν 1551 νη γαιιηθέο αξρέο έζεζαλ ζε εθαξκνγή λφκν ν νπνίνο επέβαιε 
ινγνθξηζία ζε φια ηα έληππα. Αθφκα θαη απηά πνπ έξρνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ, 
έβγαηλαλ απφ ηα παθέηα ηνπο θαη ειέγρνληαλ. Σν 1550 κε βαζηιηθφ δηάηαγκα 
ζεζπίζηεθε ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ γηα ηνπο αηξεηηθνχο. Οη εθδφηεο ήηαλ κνλίκσο 
χπνπηνη σο ξηδνζπάζηεο θαη επαλαζηάηεο θαη νη θπιαθέο ηεο Βαζηίιεο 
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«θηινμελνχζαλ» πνιινχο απφ απηνχο. ηαλ ε Δθθιεζία έζεζε ζην Index ηα έξγα 
ηνπ Κανηέζζμο132, ε γαιιηθή θπβέξλεζε αθνινχζεζε πξφζπκα θαη απαγφξεπζε 
ηελ θπθινθνξία ησλ βηβιίσλ ηνπ θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ Καξηεζηαληζκνχ ζηα 
παλεπηζηήκηα. 
          Καη ζηελ Αγγιία, ην ηέκκα έζεζε πνιινχο πεξηνξηζκνχο ζηηο εθδφζεηο θαη 
ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ βηβιίσλ. Απαγνξεχηεθε ζε δπν παλεπηζηήκηα ην 
δηθαίσκα έθδνζεο βηβιίσλ. Δπίζεο νη Άγγινη εθδφηεο εμέδηδαλ ηα βηβιία ηνπο 
κφλν κεηά απφ θξαηηθή έγθξηζε. 
          Οη έλλνηα θαη νη βάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ηνπ Καηαιφγνπ 
απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ απφ ηελ Καζνιηθή 
Δθθιεζία πηνζεηήζεθαλ θαη‟ αξρήλ απφ ηελ Πέκπηε 
χλνδν ηνπ Λαηεξαλνχ ην 1515 θαη επηβεβαηψζεθαλ 
απφ ηελ χλνδν ηνπ Σξέλην ην 1546. 
 

 Ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός  Ρενέ 
Ντεκάρτ (Καρτέσιος) 
 

          Έλαο πξψηνο ηέηνηνο θαηάινγνο εθδφζεθε γηα 
πξψηε θνξά ζην θαζνιηθφ Άκζηεξληακ ην 1529 θαη 
αθνινχζεζε ε Βελεηία ην 1543 θαη ην Παξίζη ην 
1551. Ήηαλ ε επνρή ηεο έληνλεο δηακάρεο Καζνιηθψλ θαη Πξνηεζηαληψλ, αιιά 
θαη νη δπν απηέο αληίπαιεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο επλννχζαλ ηελ απζηεξή 
ινγνθξηζία θάζε εληχπνπ πνπ θπθινθνξνχζε.  Φπζηθά θαη νη δπν ηνπο 
ζπλεξγάδνληαλ ζηελά κε ηηο θνζκηθέο αξρέο, πνπ θη απηέο δελ είραλ ηδηαίηεξνπο 

ιφγνπο λα ζπκπαζνχλ φζνπο εμέδηδαλ βηβιία ή 
έληππα, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ δελ 
κπνξνχζαλ λα ρεηξαγσγήζνπλ.   
 

 Ο πάπας Παύλος Δ’ έβαλε την υπογραφή του 
στον πρώτο Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων 
που κυκλοφόρησε το 1557 
       
          Σν πξψην Index auctorum et librorum 
prohibitorum (Καηάινγνο απαγνξεπκέλσλ 
ζπγγξαθέσλ θαη βηβιίσλ) ήηαλ έηνηκν απφ ην 1557, 
αιιά γηα άγλσζηνπο ιφγνπο δεκνζηεχηεθε γηα 
πξψηε θνξά ην 1559 θαη είλαη γλσζηφ σο Pauline 
Index γηαηί θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πάπα Παχινπ 
Γ‟. Φπζηθά ζπληάρηεθε απφ ηελ χλνδν ηνπ Ηεξνχ 

Γξαθείνπ, φπσο ήηαλ ε επθεκηζηηθή νλνκαζία ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. ‟ 
απηφ αλαγξάθνληαλ ηα νλφκαηα 550 ζπγγξαθέσλ, πνπ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ 
ηνπο ήηαλ απαγνξεπκέλν θαη νιφθιεξε ζεηξά απαγνξεπκέλσλ ηίηισλ δηαθφξσλ 
ζπγγξαθέσλ. Ζ έθδνζε απηή ήηαλ ε πξψηε κηαο νιφθιεξεο ζεηξάο ηξηάληα δπν 
εθδφζεσλ, κε ηειεπηαία απηήλ ηνπ 1948 πνπ πεξηείρε ηνπο ηίηινπο 4.000 βηβιίσλ. 
          Οη θαηάινγνη απηνί - φπσο νκνινγνχζε ε ίδηα ε Δθθιεζία - ζηφρεπαλ ζηελ 
πξνζηαζία ηεο πίζηεο θαη ηεο εζηθήο ησλ πηζηψλ θαζνιηθψλ, κε ηελ απνθπγή 
αλάγλσζεο αλήζηθσλ έξγσλ ή έξγσλ, πνπ πεξηέρνπλ ζενινγηθά θαη δνγκαηηθά 

                                                 
132

  Καξηέζηνο (René Descartes, 1596-1650), Γάθθμξ θζθυζμθμξ, ιαεδιαηζηυξ ηαζ ζοββναθέαξ, μ 

εειεθζςηήξ ηδξ ζφβπνμκδξ θζθμζμθίαξ ηαζ μ παηέξαο ησλ ζύγρξνλσλ καζεκαηηθώλ. 
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ζθάικαηα. ΄ απηά πεξηιακβάλνληαλ  αθφκα θαη επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα, 
φπσο απηά ηνπ Πνισλνχ αζηξνλφκνπ Νζηυθαμο Κμπένκζημο133 (Nicolaus 
Copernicus, 1473-1543), ηνπ άμνλα ειιεληζηή, βνηαλνιφγνπ, θίινπ ηνπ 
Δξάζκνπ θαη θηινζφθνπ Γζάκμοξ Κμνκάνζμοξ (Janus Cornarius), ηνπ Γεξκαλνχ 
λνκηθνχ Γζυπακ Όθκηεκημνπ (Johann Oldendorp), ησλ Γεξκαλψλ γεσγξάθσλ 
θαη ραξηνγξάθσλ Γζάημιπ Είβθεν (Jacob Ziegler) θαη ειπάζηζακ Μφκζηεν 
(Sebastian Münster) θαη πνιιψλ θηινζφθσλ. Δπίζεο απαγνξεπκέλα ήηαλ φια ηα 
βηβιία ησλ πξνηεζηαληψλ ζενιφγσλ Λνχζεξνπ, Εβίγγιηνπ, Καιβίλνπ, Φζθίππμο 
Μεθάβπεςκμξ (Philipp Melanchthon) θαη φιεο νη κεηαθξάζεηο ηεο Βίβινπ ζηελ 
θαζνκηινχκελε γιψζζα. 
          Ο άιινο ζηφρνο απηψλ ησλ θαηαιφγσλ ήηαλ λα θαζνδεγήζεη ηνπο 
ινγνθξηηέο ηεο Δθθιεζίαο, ψζηε λα μέξνπλ ηη πξέπεη λα πξνζέρνπλ θαη λα 
εγθξίλνπλ ή λα απνξξίπηνπλ ηελ έθδνζε θάπνηνπ βηβιίνπ, αλάινγα κε ηνλ 
ζπγγξαθέα ηνπ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Οη εθδφηεο δελ είραλ δηθαίσκα λα 
πξνρσξήζνπλ ζηελ εθηχπσζε θάπνηνπ βηβιίνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ 
εθθιεζηαζηηθψλ ινγνθξηηψλ. Πνιιέο θνξέο νη ινγνθξηηέο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, 

επέζηξεθαλ ην βηβιίν θαη δεηνχζαλ 
απφ ηνλ ζπγγξαθέα λα πξνβεί ζε 
ζπγθεθξηκέλεο δηνξζψζεηο θαη κφλν 
φηαλ απηφο ζπκκνξθσλφηαλ, έδηλαλ 
ηελ έγθξηζή ηνπο γηα ηελ 
θπθινθνξία ηνπ.  
 

 Ο Κοπέρνικος συνομιλεί με τον 
Θεό, πίνακας του Πολωνού 
ζωγράφου Jan Matejko 
 

          ηε χλνδν ηνπ Σξέλην πνπ 
ζπλήιζε ην 1562, εθθξάζηεθαλ 
πνιιέο απφςεηο γηα ηελ 

απζηεξφηεηα θαη ηελ αληηθαηηθφηεηα ηνπ Index  θαη απνθαζίζηεθε ε ζχζηαζε 
επηηξνπήο κε έξγν ηεο εθπφλεζε ελφο λένπ θαηαιφγνπ. Πξάγκαηη ε λέα ιίζηα 
εθδφζεθε ην 1564 θαη είλαη γλσζηή σο Tridentine Index. Απηφο ν θαηάινγνο ήηαλ 
αθφκα πην απζηεξφο θαη πην απηαξρηθφο απφ ηνλ πξνεγνχκελν θαη απνηέιεζε 
ηελ  βάζε γηα φια ηα επφκελα indexes, πνπ ζα αθνινπζνχζαλ θαη έλα ζαθή 
νδεγφ γηα ηνπο κειινληηθνχο ινγνθξηηέο ηεο Δθθιεζίαο. 
          Ζ επφκελε ζεκαληηθή έθδνζε ηνπ Index έγηλε ην 1897 απφ ηνλ πάπα 
Λέμκηα ΗΓ΄ θαη είλαη γλσζηή σο Index Leonianus. 
          Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αλαθεξζνχλ φινη νη ζπγγξαθείο θαη ηα βηβιία 
πνπ, θαηά θαηξνχο πήξαλ ηελ ζέζε ηνπο ζην Index librorum prohibitorum. Πην 
θάησ ζα αλαθεξζνχκε (κε αιθαβεηηθή ζεηξά) ζε γλσζηά νλφκαηα ή ζε θάπνηα 
απφ ηα έξγα ηνπο, γηα λα θαλεί ν παξαινγηζκφο απηψλ ησλ απαγνξεχζεσλ, πνπ 
ίζρπζαλ αθφκα θαη κέρξηο ηηο επηά πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, φηαλ πιένλ 
ν θάζε έλαο δεκνζίεπε φ,ηη ήζειε, φπνηε ην ήζειε, ρσξίο λα ξσηήζεη ή λα πάξεη 
ηελ έγθξηζε θάπνηα αξρήο – ηνπιάρηζηνλ ζηηο αζηηθέο δεκνθξαηίεο ηεο  
Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο: 

                                                 
133

  Σμ αζαθίμ ημο Κνπέξληθνπ πμο ηεηιδνζχκεζ ηδκ δθζμηεκηνζηή εεςνία, Πεξί ηεο πεξηζηξνθήο ησλ 

νπξαλίσλ ζσκάησλ (De revolutionibus orbium coelestium), ακ ηαζ αθζενςιέκμ ζημ πάπα Παφθμ Γ‟ δεκ 

δδιμζζεφεδηε αιέζςξ βζα ημκ θυαμ ημο Index. Σμ αζαθίμ ηοπχεδηε ημ 1543 ηαζ έθηαζε ζηα πένζα ημο 

δδιζμονβμφ ημο, ζηζξ 24 Μαΐμο 1543, θίβεξ χνεξ πνζκ αοηυξ πεεάκεζ. 
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- Πέηνμξ Ααεθάνδμξ (Pierre Abélard, 1079-1142), Γάιινο ζρνιαζηηθφο 
θηιφζνθνο, ζενιφγνο θαη ζπγγξαθέαο. ηελ πξαγκαηεία ηνπ Πεξί 
ζενινγίαο θήξπμε φηη ε ακθηβνιία είλαη ε αθεηεξία πνπ νδεγεί ζηελ 
έξεπλα. ηαλ δίδαμε φηη ε ακαξηία ππάξρεη κφλν φηαλ ζπληξέρεη θαθή θαη 
δφιηα πξφζεζε, ζεσξήζεθε επηθίλδπλνο αηξεηηθφο θαη ηα βηβιία ηνπ θάεθαλ 
ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ζηε Ρψκε. Ο έξσηάο ηνπ κε ηελ κνλαρή 
θαη ινγία Δθμΐγα (Héloïse) έγηλε ζξχινο ηνπ Μεζαίσλα. 

- Σγυγεθ Άκηζζμκ (Joseph Addison, 1672–1719), Άγγινο πνιηηηθφο, 
πνηεηήο θαη ζπγγξαθέαο, απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ πεξηνδηθνχ The Spectator. 

- Βμθηένμξ (Voltaire, 1694-1778), Γάιινο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, 
δνθηκηνγξάθνο, πνηεηήο, ηζηνξηθφο, θηιφζνθνο 
θαη απφ ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 
Γηαθσηηζκνχ. Οη επηζηνιέο ηνπ θαηέιεγαλ κε 
ηε θξάζε „ζπληξίςηε ηελ αηζρξφηεηα’, δειαδή 
ην θαλαηηζκφ, ηελ ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία 
θαη ηηο δηψμεηο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. 

 

  Ο Αβελάρδος και η Ελοΐζα (εικόνα από 
ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο ποίημα του 
14ου αιώνα) 

 

- Γαθζθαίμξ (Galileo Galilei, 1564-1642), Ηηαιφο 
αζηξνλφκνο, θπζηθφο, καζεκαηηθφο θαη 
θηιφζνθνο. Σν έξγν ηνπ έπαημε ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 17νπ 

θαη 18νπ αηψλα. Με βειηησκέλα 
ηειεζθφπηα πξνψζεζε ηηο 
αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο. Έρεη 
απνθιεζεί παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο 
επηζηήκεο   

                                   
    Ο Έντουαρντ Γκιμπόν 
 

- Έκημοανκη Γηζιπυκ (Edward Gibbon, 
1737–1794). Άγγινο ηζηνξηθφο θαη 
βνπιεπηήο, γλσζηφο γηα ην έξγν ηνπ Ζ 
ηζηνξία ηεο πηψζεο ηεο Ρσκατθήο 
Απηνθξαηνξίαο, ζηελ νπνία έθαλε 

θξηηηθή ζηελ νξγαλσκέλε ζξεζθεία. 
- Γάκηδξ (Dante Alighieri, 1265-1321) ν ζπνπδαίνο πνηεηήο ηνπ Μεζαίσλα, 

ν κεγαιχηεξνο ηεο Ηηαιίαο θαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπ θφζκνπ 
Ζ επηθή ηξηινγία ηνπ Θεία Κσκσδία ζεσξείηαη αθφκα θαη ζήκεξα σο έλα 
απφ ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο. Μπήθε ζην Index 
γηα ην έξγν ηνπ Μνλαξρία. 

- Ο Δθαέηζμξ (Claude Adrien Helvétius, 1715– 1771), Γάιινο θηιφζνθνο 
θαη ζπγγξαθέαο. 

- Νηεγζκηένζμοξ Έναζιμξ (Desiderius Erasmus, 1466-1536), Οιιαλδφο 
θηιφινγνο, ινγνηέρλεο, ζενιφγνο, παηδαγσγφο, πξσηνπφξνο ηεο θίλεζεο 
πνπ νλνκάδνπκε Οπκαληζκφ. Αλ θαη πηζηφο θαζνιηθφο. ζεσξείηαη θαη 
πξφδξνκνο ηεο Μεηαξξχζκηζεο ηνπ Λνχζεξνπ. Καηέθξηλε ηελ εμνπζία ηνπ 
θιήξνπ θαη ηελ ιαηξεία ησλ ηεξψλ ιεηςάλσλ. 
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Διίθ Εμθά (Émile Zola, 1840-1902), Γάιινο δεκνζηνγξάθνο θαη 
ζπγγξαθέαο, ν ζεκαληηθφηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ λαηνπξαιηζκνχ ζηε 
ινγνηερλία. ηελ αξζξνγξαθία ηνπ επηηέζεθε θαηά ηνπ απηνθξάηνξα 
Ναπνιένληα Γ‟ θαη ηνπ ηεξαηείνπ.  

- Νίημξ Καγακηγάηδξ (1883-1957), Έιιελαο κπζηζηνξηνγξάθνο, πνηεηήο 
θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο. Τπέζηε ηηο θαηάξεο ηεο  Διιεληθήο Οξζφδνμεο 
Δθθιεζίαο γηα ην βηβιίν ηνπ Ο ηειεπηαίνο πεηξαζκφο. Δπίζεο ε 
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία κε ηνλ ίδην ηίηιν έγηλε ζηφρνο θαη ησλ Καζνιηθψλ 
θαη ησλ Οξζφδνμσλ ππεξαζπηζηψλ ησλ 
δνγκάησλ. ηαλ ην φλνκά ηνπ κπήθε ζην 
Index ν Καδαληδάθεο ηειεγξάθεζε ζην 
Βαηηθαλφ ηελ θξάζε ηνπ Σεξηπιηαλνχ134 «Ad 
tuum, Domine, tribunal apello», δειαδή «ζην 
Γηθαζηήξηφ ζνπ, Κχξηε, θάλσ έθεζε». 
                             
                     Ο Ντεζιντέριους Έρασμος 
 

- Ηιιάκμοεθ Κακη (Immanuel Kant, 1724-
1804), Γεξκαλφο, έλαο απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο θηινζφθνπο ηνπ 
επξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη ηδξπηήο ηεο θξηηηθήο-ππεξβαηηθήο 
θηινζνθίαο. 

-   Γζμπάκκεξ Κέπθεν (Johannes Kepler, 1571-1630), Γεξκαλφο αζηξνλφκνο, 
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ησλ 
ηειεπηαίσλ αηψλσλ. ζελαξφο 
ππνζηεξηθηήο ησλ ζεσξηψλ ηνπ 
Κνπέξληθνπ. Μπήθε ζην Index γηα ην 
έξγν ηνπ Δπηηνκή ηεο Κνπεξλίθεηαο 
Αζηξνλνκίαο.   

           

   Ο Ιμμάνουελ Καντ 

 
- Αφβμοζημξ Κμιπη (Auguste 

Comte, 1798-1857), Γάιινο 
δηαλννχκελνο ζεσξείηαη ν Παηέξαο ηεο Κνηλσληνινγίαο. 

- Λαθμκηαίκ (Jean de la Fontaine, 1621-95), Γάιινο πνηεηήο θαη δηάζεκνο 
παξακπζάο. Σν πιηθφ γηα ηνπ Μχζνπο ηνπ αληιήζεθε θαηά κεγάιν κέξνο 
απφ ηνλ δηαζεκφηεξν παξακπζά ηεο ηζηνξίαο ηνλ Αίζσπν. 

- Γηνεβηυνζμ Λέηζ (Gregorio Leti, 1630–1701), Ηηαιφο ηζηνξηθφο, γλσζηφο 
γηα ηα έξγα ηνπ θαη ηελ ζάηηξά ηνπ γηα ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία θαη 
εηδηθφηεξα γηα ηνλ παπηζκφ.  

- Σγςκ Λμη (John Locke, 1632-1704), Άγγινο ζρνιαζηηθφο θηιφζνθνο. 
Έγξαςε ην Γνθίκην πεξί αλεμηζξεζθίαο, ζην νπνίν ππνζηεξίδεηαη φηη ε 
άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε θαη ην 
θξάηνο λα κελ παξεκβαίλεη ζ‟ απηήλ. 

- Μςοζήξ Μασιμκίδδξ (Moshe ben Maimon, 1135–1204), Δβξαίνο γηαηξφο 
θαη θηιφζνθνο απφ ηε Κφξληνκπα ηεο Ηζπαλίαο, απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο επηζηήκνλεο ηεο 12νπ αηψλα. 

                                                 
134

  Ο Τεξηπιηαλφο (155-240) ήηακ ζενςιέκμξ ηαζ πμθοβναθυηαημξ ζοββναθέαξ. Θεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ 

Παηένεξ ηδξ Λαηζκζηήξ Δηηθδζίαξ. 
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- Νζημθυ Μαηζααέθθζ (Niccolò Machiavelli, 1469-1527), Ηηαιφο πνιηηηθφο, 

κνπζηθφο, πνηεηήο, θσκσδηνγξάθνο θαη πνιηηηθφο θηιφζνθνο.  Γλσζηφ ηνπ 
έξγν Ο Ζγεκφλαο. 
-   Άθδμξ Μακμφηζμξ (Aldus Pius Manutius, 1449–1515), παζίγλσζηνο 
Ηηαιφο νπκαληζηήο ηππνγξάθνο θαη εθδφηεο, 
εμέδσζε πιεζψξα έξγσλ Διιήλσλ θαη 
Λαηίλσλ θιαζζηθψλ ζπγγξαθέσλ.  
                 
                               Ο Νικολό Μακιαβέλλι 

 

- Κανθ Μανλ (Karl Marx, 1818-33), Γεξκαλφο 
θηιφζνθνο, θνηλσληνιφγνο, ηζηνξηθφο, 
νηθνλνκνιφγνο θαη δεκνζηνγξάθνο, είλαη ν 
ζεκειησηήο ηεο θνκκνπληζηηθήο ζεσξίαο. 

- Ο Σγςκ-ηζμφανη Μζθθ (John Stuart Mill, 
1806-1873), Άγγινο θηιφζνθνο θαη πνιηηηθφο 
αλαιπηήο, επεξέαζε ηελ θηιειεχζεξε ηάζε ηεο 
πνιηηηθήο ηνπ 19νπ αηψλα. 

- Σγςκ Μίθημκ (John Milton, 1608-74), 
Άγγινο πνηεηήο γλσζηφο γηα ην επηθφ ηνπ 
έξγν Ο Υακέλνο Παξάδεηζνο. 

 
                                        Ο  Σζων Μίλτον 
 

- Μμκηαίκ (Michel de Montaigne, 1533-
1592), Γάιινο ζπγγξαθέαο θαη 
θηιφζνθνο, απφ ηνπο θνξπθαίνπο ησλ 
γαιιηθψλ γξακκάησλ. Θεσξείηαη απφ 
ηνπο ηειεπηαίνπο νπκαληζηέο ηεο 
Αλαγέλλεζεο. 

- Αθιπένημ Μμνάαζα (Alberto Moravia, 
1907-1990), Ηηαιφο δεκνζηνγξάθνο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, γλσζηφο 
αληηθαζίζηαο. 

- Σζέγανε Μπαηηανία (Cesare Beccaria, 1738–1794), Ηηαιφο 
εγθιεκαηνιφγνο, θαλαηηθφο πνιέκηνο ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο 
ζαλαηηθήο πνηλήο. 

- Μπαθγάη Οκμνέ (Honoré de Balzac, 1799-1850), απφ ηνπο ζεκειησηέο 
ηνπ ξεαιηζκνχ ζηελ επξσπατθή ινγνηερλία ζεκαληηθφηεξνπο θαη 
πνιπγξαθφηεξνπο Γάιινπο ζπγγξαθείο. εκαληηθφηεξν έξγν Ζ 
αλζξψπηλε θσκσδία. 

- Φνάκζζξ Μπέζημκ (Francis Bacon, 1561-1626), Άγγινο πνιηηηθφο, 
λνκηθφο, απιηθφο θαη απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο βξεηαληθήο θηινζνθίαο. 
Θεσξήζεθε σο ν άλζξσπνο πνπ επηδίσμε ηελ θαηάθηεζε φιεο ηεο 
ζθαίξαο ηεο γλψζεο. 

- Σγςνηγ Μπένηθετ (George Berkeley, 1685–1753), Αγγιν-Ηξιαλδφο 
θιεξηθφο θαη θηιφζνθνο, απφ ηνπο ζεκαληηθνχο Βξεηαλνχο εκπεηξηθηζηέο 
ηνπ 18νπ αηψλα, κεηά ηνλ Λνθ θαη ηνλ Υηνπκ. 

- Μπςαμοάν ζιυκ (Simone de Beauvoir, 1908-86), Γαιιίδα ζπγγξαθέαο, 
θηιφζνθνο θαη θεκηλίζηξηα, ζχληξνθνο ηνπ Εαλ-Πσι αξηξ. Σν βηβιίν ηεο 
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Σν δεχηεξν θχιν ήηαλ κηα αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο ηεο 
γπλαίθαο. 
-  Γηαιπνζέθ Νη’ Ακκμφκηζζμ (Gabriele D'Annunzio, 1863-1928). Ηηαιφο 
πνηεηήο δεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθφο, επεξέαζε ην ηηαιηθφ θαζηζηηθφ 
θίλεκα ηνπ Μνπζνιίλη.  

- Νηάκζεθ Νηαθυε (Daniel Defoe, 1660 –1731), Άγγινο δεκνζηνγξάθνο θαη 
ζπγγξαθέαο, γλσζηφο γηα ην κπζηζηφξεκά ηνπ Ρνβηλζψλ Κξνχζνο. 

- Νηεκί Νηζκηενχ (Denis Diderot, 1713-84), Γάιινο θηιφινγνο, ζπγγξαθέαο 
θαη θηιφζνθνο. Ήηαλ άζενο θαη πιηζηήο θαη ηα έξγα ηνπ είραλ ζηφρν ηελ 
δεηζηδαηκνλία θαη ηελ ζξεζθνιεςία. Δπίζεο ήηαλ θήξπθαο ηνπ πλεχκαηνο 
ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη εκπλεπζηήο ηεο ηδέαο ηεο ζπγγξαθήο ηεο 
Δγθπθινπαίδεηαο απφ ην 1756 σο ην 1780. 

- Βζηηχν Οοβηχ (Victor Hugo 1802-85), ν 
κεγαιχηεξνο ίζσο Γάιινο ζπγγξαθέαο ηεο 
επνρήο ηνπ, γηα ηα έξγα ηνπ Οη Άζιηνη θαη Ζ 
Παλαγία ησλ Παξηζίσλ. 

 
  Ο Μιγκέλ ντε Ουναμούνο 
 

- Μζβηέθ κηε Οοκαιμφκμ (Miguel de Unamuno, 
1864-1936), Ηζπαλφο ζπγγξαθέαο, πνηεηήο θαη 
θηιφζνθνο, γηα ην έξγν ηνπ Ζ αγσλία ηνπ 
Υξηζηηαληζκνχ. 
- Παζηάθ Μπθαίγ (Pascal Blaise, 1623-62), 
Γάιινο καζεκαηηθφο, θπζηθφο θαη θηιφζνθνο 
πνπ ζεκάδεςε έληνλα ηελ πνξεία ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ηνπ 17νπ 

αηψλα. Ο Παζθάι θαη ην βηβιίν ηνπ Ζ 
θξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ εληάρζεθαλ 
ζην Index 

  
Η ιμόν ντε Μπωβουάρ και ο Ζαν-
Πωλ αρτρ. Και οι δυο βρήκαν θέση 
στο Index της Καθολικής Εκκλησίας 

 

- Φνακζμοά Ραιπεθαί (François 
Rabelais, 1494-1553), Γάιινο 
ζπγγξαθέαο θαη γηαηξφο, θίινο 
ηνπ Έξαζκνπ, κειέηεζε κε 
πάζνο αξραίνπο ζπγγξαθείο θαη 

δεκνζίεπζε πξαγκαηείεο γηα ηνλ Γαιελφ θαη ηνλ Ηππνθξάηε. 
- άιζμοεθ Ρίηζανκηζμκ (Samuel Richardson 1689–1761), Βξεηαλφο 

ζπγγξαθέαο, γλσζηφο γηα ην έξγν ηνπ Πάκεια. 
- Εακ-Εαη Ρμοζζχ (Jean-Jacques Rousseau, 1712-78), Διβεηφο 

ζπγγξαθέαο, θηιφζνθνο θαη πνιηηηθφο ζηνραζηήο. Οη πνιηηηθέο ηδέεο ηνπ 
επεξέαζαλ ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζνζηαιηζηηθήο  
ζεσξίαο, 

- Εακ-Πςθ ανην (Jean-Paul Sartre, 1905-80), Γάιινο ζπγγξαθέαο, 
θξηηηθφο θαη θηιφζνθνο, ν επηθαλέζηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ ππαξμηζκνχ. 
Ήηαλ ζχληξνθνο ηεο ηκφλ ληε Μπσβνπάξ. 

- Διάκμοεθ αέκηεκιπμνβη (Emanuel Swedenborg, 1688-1772), νπεδφο 
επηζηήκνλαο, θηιφζνθνο, ζενιφγνο θαη ρξηζηηαλφο κπζηηθφο. 
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- Σγυκαεακ μοΐθη (Jonathan Swift, 1667 1745) Ηξιαλδφο θιεξηθφο, 
πνηεηήο θαη ζπγγξαθέαο, γλσζηφο απφ ην κπζηζηφξεκά ηνπ Σα ηαμίδηα ηνπ 
Γθηνχιηβεξ. 

- Μπανμφπ πζκυγα (Baruch Spinoza, 1632-77), Οιιαλδνεβξαίνο 
ζηνραζηήο, θχξηνο ππέξκαρνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη ηνπ 
παλζετζκνχ. 

-   Μακηάι Εενιαίκ κηε ηαέθ (Anne Louise Germaine de Staël, 1766-
1817), Διβεηίδα ζπγγξαθέαο, πνπ 
επεξέαζε ηελ ινγνηερλία ηνπ 19νπ αηψλα. 

 
            Η Μαντάμ Ζερμαίν ντε ταέλ 

 
- ηακηάθ (Stendhal, 1783-1842) 

ινγνηερληθφ ςεπδψλπκν ηνπ Γάιινπ 
ζπγγξαθέα Marie-Henri Beyle, γλσζηνχ 
απφ ην κπζηζηφξεκά ηνπ Σν Κφθθηλν θαη ην 
Μαχξν. 

- Λχνεκξ ηενκ (Laurence Sterne, 1713-68), 
Ηξιαλδφο ζπγγξαθέαο θαη αγγιηθαλφο 
θιεξηθφο. 

- Νηέζαζκη Υζμοι (David Hume 1711-76), 
θσηζέδνο ηζηνξηθφο θαη θηιφζνθνο, ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ησλ 
θηινζνθηθψλ ζρνιψλ ηνπ ζθεπηηθηζκνχ θαη ηνπ εκπεηξηζκνχ. 

- Υάζκε Υάζκνζπ (Heinrich Heine, 1797-1856), απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
Γεξκαλνχο ιπξηθνχο πνηεηέο. Πνιέκηνο ηεο θαηαπίεζεο ηεο ειεχζεξεο 
έθθξαζεο. Σα έξγα ηνπ απαγνξεχηεθαλ ζηελ Γεξκαλία. 

- Συιαξ Υμιπξ (Thomas Hobbes, 1588-1679), Άγγινο νξζνινγηζηήο 
θηιφζνθνο έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζηνραζηέο ηνπ 17νπ αηψλα. Σν έξγν 
ηνπ Λεβηάζαλ είλαη έλα απφ ηα πην επαλαζηαηηθά βηβιία ηεο επξσπατθήο 
πνιηηηθήο ηζηνξίαο. 
Σέινο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1966 ν πάπαο Παφθμξ η’ κεηνλφκαζε ην Ηεξφ 
Γξαθείν (ηξέρνπζα νλνκαζία ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο) ζε Ηεξά χλνδν γηα ην 
Γφγκα ηεο Πίζηεο θαη κε ην ίδην δηάηαγκα θαηαξγήζεθε επί ηέινπο ν 
επαίζρπληνο – θαη νχησο ή άιισο αλαρξνληζηηθφο - Καηάινγνο ησλ 
απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ. 
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07. Ζ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 
 
          Ζ επαλάζηαζε ζην ρψξν ησλ Σερλψλ, ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Δπηζηεκψλ, 
πνπ επέθεξε ε εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο θαη ε Αλαγέλλεζε πνπ ηελ 
αθνινχζεζε, είρε θαη ηε θπζηθή ηεο ζπλέπεηα, ηελ επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο 
Δθθιεζίαο. Ζ δηαθζνξά ησλ θιεξηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, απφ ηνλ πάπα σο 
ηνπο κνλαρνχο ησλ κνλαζηεξηψλ, ηα ζπρσξνράξηηα, ην Μεγάιν ρίζκα ηνπ 1054 
κεηαμχ ηεο Αλαηνιηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Δθθιεζίαο, ε δηακάρε ησλ θνζκηθψλ θαη 
εθθιεζηαζηηθψλ εγεηψλ γηα ηελ εμνπζία (νη πάπεο ηεο Αβηληφλ θαη ην παπηθφ 
ζρίζκα 1308-1416), ε άλνδνο ηεο αζηηθήο ηάμεο (έκπνξνη, βηνκήραλνη, 
ηξαπεδίηεο), ην θνζκηθφ πλεχκα θαη ε ακθηζβήηεζε ηεο απζεληίαο ηεο Δθθιεζίαο 

πνπ άξρηζε λα επηθξαηεί κεηά ηνλ 15ν αηψλα, 
θιφληζαλ ηελ πίζηε ησλ θαζνιηθψλ ζηελ 
εγεζία ηνπο. Απηέο ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο 
αηηίεο, πνπ έθαλαλ αλαπφθεπθηε ηε 
ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ „ζπληεξεηηθψλ‟ θαη 
ησλ „αλαλεσηηθψλ‟ ηάζεσλ ηεο Δθθιεζίαο.  
 
 Καθολικοί Καρδινάλιοι 
 

          Ζ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηεο 
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ήηαλ ήδε θαλεξή απφ 
ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα. Οη Καζαξνί, παξ‟ 
φιν πνπ εμνληψζεθαλ αλειέεηα απφ ηελ 
ζηαπξνθνξία, πνπ θήξπμε ελαληίνλ ηνπο ην 
Βαηηθαλφ (Αικπηγθελζηαλή ηαπξνθνξία), 
άθεζαλ ηα πξψηα ςήγκαηα αλάγθεο 
θάζαξζεο θαη αιιαγψλ ζηελ Δθθιεζία. Ο 
Καζαξνί θαη νη Βαιληελζηαλνί είραλ 
μεθάζαξεο ζέζεηο θαηά ηεο εθθιεζηαζηηθήο 
ηεξαξρίαο θαη ζεσξνχληαη νη ζεκειησηέο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο. 
          Δίδακε παξαπάλσ ζην θεθάιαην πεξί ησλ Καζαξψλ, πσο ε απφιπηε θαη 
αλεμέιεγθηε εμνπζία ηνπ κεζαησληθνχ θιήξνπ νδήγεζε ζε ζηξεβιψζεηο ησλ 
ρξηζηηαληθψλ δνγκάησλ, ζε δηαθζνξά ησλ επηζθφπσλ θαη θαξδηλαιίσλ, αθφκα 
θαη ησλ παπψλ.  Ζ αδίζηαθηε θαη αλίεξε εθκεηάιιεπζε ησλ αθειψλ πηζηψλ κε ηα 
πξνζθπλήκαηα νζηψλ αγίσλ θαη ηεξψλ αληηθεηκέλσλ, κε ζηεκέλα ζαχκαηα θαη 
άιια ηέηνηα ηερλάζκαηα, πνδεγεηνχζαλ ην επζεβέο πνίκλην θαη νη θιεξηθνί 
πινχηηδαλ απφ ηηο ζπλερείο εηζθνξέο ηνπ. 
          Δίδακε επίζεο πσο νη αλψηεξνη θιεξηθνί δνχζαλ πξνθιεηηθά κέζα ζηε 
ριηδή, ζε πνιπηειή αλάθηνξα, θνξνχζαλ ρξπζνπνίθηιηεο ελδπκαζίεο, 
δηαηεξνχζαλ αδηάληξνπα εξσκέλεο ή εξαζηέο θαη δηέζεηαλ ακχζεηα πινχηε ζε 
γαίεο θαη ρξπζφ. ια απηά είραλ γίλεη θαζεκεξηλφηεηα θαη θαλείο δελ έδεηρλε 
έθπιεμε, φηαλ αθφκα θαη νη πνληίθηθεο δηαηεξνχζαλ παιιαθίδεο θαη είραλ παηδηά 
κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα γπλαίθεο. 
          Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο πινπηηζκνχ ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο 
Δθθιεζίαο ήηαλ ηα ιεγφκελα ζπρσξνράξηηα, πνπ ε εθαξκνγή ηνπο άξρηζε ην 
1095, φηαλ ν πάπαο Οπξβαλφο Γ‟ θήξπμε ηελ Πξψηε ηαπξνθνξία. Απφ ηφηε ε 
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ρνξήγεζε ζπρσξνραξηηνχ (indulgentia) ζε θάζε πηζηφ πνπ είρε ηελ νηθνλνκηθή 
δπλαηφηεηα λα δψζεη ην πνζφλ πνπ έγξαθε ν επίζεκνο ηηκνθαηάινγνο, ήηαλ 
θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζε φιε ηελ θαζνιηθή Δπξψπε.  Με απηφ ηνλ ηξφπν ν θάζε 
έλαο πνπ είρε δηαπξάμεη θάπνηα «ακαξηία» εμαζθάιηδε ηελ ζπγρψξεζε (άθεζε) 
θαη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ Παξάδεηζν – φηαλ ζα εξρφηαλ εθείλε ε ψξα! 
          Σν 1476 επί πάπα ίμηνπ Γ’ ζεζπίζηεθε φηη αθφκα θαη αλ θάπνηνο είρε 
πεζάλεη, ε Δθθιεζία είρε ηελ δπλαηφηεηα λα ηνλ απαιιάμεη απφ ηελ ηηκσξία ηεο 
θσηηάο ηνπ Καζαξηεξίνπ135, αλ έλαο ζπγγελήο ή θίινο ηνπ θαηέβαιε ην αλάινγν 
ηίκεκα. Σν ζπρσξνράξηη ήηαλ επίζεκν έγγξαθν πνπ πηζηνπνηνχζε φηη ην 
ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ πνηκλίνπ είρε θαηαβάιεη ην 
ηίκεκα, πνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα λα απαιιαγεί απφ 
ηηο εθθιεζηαζηηθέο ηηκσξίεο θαη απφ ην Καζαξηήξην. 
Βάζεη απηνχ, ε άθεζε ησλ ακαξηηψλ κπνξνχζε λα 
δνζεί απφ ηνλ εμνκνινγεηή ή απφ ηνπο εηδηθά 
εληεηαικέλνπο εμνκνινγεηέο, πνπ ήηαλ παξφληεο 
θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αγνξάο ηνπ 
ζπρσξνραξηηνχ. 
 
 Εικονογράφηση από την Θεία Κωμωδία του 
Δάντη: Οι ψυχές φτάνουν στο Καθαρτήριο, 
συνοδευόμενες από ένα άγγελο 

 
          Ζ εκπνξηθή επηηπρία ηεο πψιεζεο 
ζπρσξνραξηηψλ άλνημε ηελ φξεμε ζηνπο θχθινπο 
ηνπ Βαηηθαλνχ πνπ ηελ εθκεηαιιεχηεθαλ σο κηα αξθεηά πξνζνδνθφξα 
επηρείξεζε. Οη επίζθνπνη αζθνχζαλ πίεζε ζηνπο απινχο παπάδεο θαη ηνπο 

πεξηθεξφκελνπο κνλαρνχο λα πνπινχλ πηεζηηθά ηα 
ζπρσξνράξηηα, φρη κφλν θάλνληαο ρξήζε ησλ 
δεηζηδαηκνληψλ θαη ηεο αθέιεηαο ηνπ πνηκλίνπ ηνπο, αιιά 
θαη κε ηελ απεηιή ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Γηα παξάδεηγκα 
ηνπο ξσηνχζαλ αλ ήμεξαλ ην Πάηεξ εκψλ ή ην Άβε 
Μαξία (θπζηθά θαη ηα δπν ζηα ιαηηληθά) θαη ζε αξλεηηθή 
απάληεζε ή έπξεπε λα αγνξάζνπλ ην ζπρσξνράξηη ή 
λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο βινζπξνχο δνκηληθαλνχο 
κνλαρνχο. 
 
Ο Γιόχαν Σέτζελ πουλά συχωροχάρτια και 
συγκεντρώνει χρήματα για το Βατικανό 
 

          Δηδηθνί ηεξσκέλνη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ην 
Βαηηθαλφ νξγάλσλαλ ζπγθεληξψζεηο ζηηο νπνίεο 
θήξπηηαλ ηελ αλάγθε πψιεζεο ησλ ζπρσξνραξηηψλ 

γηαηί ε Δθθιεζία είρε αλάγθε απφ ρξήκαηα γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην 
ζεάξεζην έξγν ηεο. Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ελφο Γεξκαλνχ Γνκηληθαλνχ 
κνλαρνχ ηνπ Γζυπακ Σέηγεθ (Johann Tetzel,  1465-1519), ν νπνίνο αλέιαβε ηελ 
πψιεζε ζπρσξνραξηηψλ ζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο, κε ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε 

                                                 
135

  φιθςκα ιε ηα δυβιαηα ηδξ Καεμθζηήξ Δηηθδζίαξ , υζμζ πεεαίκμοκ πνέπεζ κα πενάζμοκ πνχηα απυ ημ 

Καζαξηήξην (Purgatorium) ηαζ ιεηά απυ ιζα δζαδζηαζία ηάεανζδξ, μζ ροπέξ ημοξ ιπμνμφκ κα δζααμφκ 

ηδξ πφθεξ ηδξ Παναδείζμο ή υπζ. Ο Ηηαθυξ πμζδηήξ Γάκηδξ πςνίγεζ ημ επζηυ ημο πμίδια Θεία Κσκσδία ζε 

ηνία ιένδ: Κυθαζδ – Καεανηήνζμ - Πανάδεζζμξ 
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ρξεκάησλ γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ζην Βαηηθαλφ. ηνλ 
Σέηδει απνδίδεηαη έλα δίζηηρν πνπ έιεγε πεξίπνπ: «Μφιηο ερήζεη ην ρξήκα, ε 
ςπρή αλαπεδά απφ ην Καζαξηήξην» 
          κσο απηή ε θεξδνθφξα κελ, αιιά επαίζρπληε ζπλαιιαγή ηνπ ηεξαηείνπ 
κε ηνπο πηζηνχο θαζνιηθνχο, δελ κπνξνχζε παξά λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο θαη 
δηακαξηπξίεο απφ ζθεπηφκελνπο αλζξψπνπο ηνπ ιανχ, απφ επηζηήκνλεο θαη 
ινγίνπο, αθφκα θαη απφ θιεξηθνχο. κσο παξά ηηο ζθνδξέο απηέο αληηδξάζεηο, 
πνπ ηειηθά θαηέιεμαλ ζην θίλεκα ηεο Μεηαξξχζκηζεο απφ ηνλ Λνχζεξν θαη 
άιινπο θιεξηθνχο, ην 1567, ε χλνδνο ηνπ Σξέλην πνπ ζπλήιζε ππφ ηελ 
πξνεδξία ηνπ πάπα Πίνπ Δ’ φξηζε φηη ηα ζπρσξνράξηηα εθδίδνληαη απφ ηελ 
Δθθιεζία κε ηελ „εμνπζία πνπ ηεο παξαρψξεζε ν Ηεζνχο, γηα λα ρνξεγεί άθεζε 
ακαξηηψλ‟. ζνη ηα ζεσξνχλ άρξεζηα  ή αξλνχληαη απηφ ην δηθαίσκα ηεο 
Δθθιεζίαο πξέπεη λα αλαζεκαηίδνληαη. Οη ζχλεδξνη θαξδηλάιηνη θαη επίζθνπνη, 
αλαγθάζηεθαλ λα παξαδερζνχλ φηη έγηλαλ «θαηαρξήζεηο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο 
κε απνηέιεζκα ηελ δπζθήκηζε ησλ ζπρσξνραξηηψλ απφ ηνπο αηξεηηθνχο». 
          κσο φια απηά δελ κπνξνχζαλ λα ζηακαηήζνπλ ην κεηαξξπζκηζηηθφ 
ξεχκα πνπ άξρηζε λα γίλεηαη νξκεηηθφ, εηδηθφηεξα κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο 

Δθθιεζίαο. Ο Άγγινο ζενιφγνο Σγςκ 
Γμοάζηθζθ (John Wycliff, 1320-1384), 
κεηέθξαζε ηε Βίβιν ζηελ αγγιηθή γιψζζα 
θαη ηελ έθαλε πξνζηηή ζην ιαφ. Δπίζεο 
επηηέζεθε ζηελ πνιππξαγκνζχλε θαη ηνλ 
πινχην ηεο Δθθιεζίαο. 
 
Μatthias Gerung: Καθολικοί ιερείς στα 
καζάνια της Κόλασης (1546) 

 
           κσο ηα θεξχγκαηα ηνπ Γνπάηθιηθ 
έθηαζαλ ζηελ Βνεκία ηεο θεληξηθήο 
Δπξψπεο. Ο θαζνιηθφο ηεξσκέλνο θαη 
πξχηαλεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Πξάγαο 
Γζακ Υμοξ (Jan Hus, 1369-1415) 
κεηάθξαζε ζηα ηζέρηθα ηα έξγα ηνπ θαη 
δηάδσζε ηηο ηδέεο ηνπ ζην ιαφ ζθνξπψληαο 
ηνλ θφβν ζηηο θαξδηέο ηεο εθθιεζηαζηηθήο 
εγεζίαο. Ο Υνπο, κεηαμχ άιισλ, 
θαηαδίθαζε θαη ηελ πξαθηηθή ηεο 
αγνξαπσιεζίαο ζπρσξνραξηηψλ θαη 

αθνξίζηεθε απφ ην Βαηηθαλφ. Αξγφηεξα θιήζεθε γηα λα απνινγεζεί ζηε χλνδν 
ηεο Κσλζηαληίαο θαη παξά ηηο εμεγήζεηο πνπ έδσζε, θάεθε δσληαλφο θαη δεκέλνο 
ζε πάζζαιν ζηε ππξά ην 1415. κσο ηα θεξχγκαηά ηνπ δεκηνχξγεζαλ έλα 
νιφθιεξν κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα.  
           Σελ ίδηα ηχρε είρε ην 1498 θαη ν Ηηαιφο κνλαρφο Ηενχκοιμξ ααμκανυθα 
(Girolamo Savonarola, 1452-98), φηαλ επηηέζεθε ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο ηεο 
αξηζηνθξαηίαο θαη ηεο εθθιεζηαζηηθήο εγεζίαο ηεο Φισξεληίαο.  
           Αλ νη παξαπάλσ ήηαλ νη πξφδξνκνη, ν  Μαξηίλνο Λνχζεξνο ζεσξείηαη ν 
Παηέξαο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο (ή Πξνηεζηαληηθήο) Μεηαξξχζκηζεο.  
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07.01. Ο Μανηίκμξ Λμφεδνμξ 
 
          Ο Μανηίκμξ Λμφεδνμξ (Martin Luther, 1483-1546) ήηαλ Γεξκαλφο 
κνλαρφο, θαζεγεηήο, ζενιφγνο θαη ν θχξηνο εθθξαζηήο ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο 
παπηθήο απζεληίαο. Οη δηδαζθαιίεο ηνπ ελέπλεπζαλ ηελ Θξεζθεπηηθή  
Μεηαξξχζκηζε θαη επεξέαζαλ απνθαζηζηηθά ηα δφγκαηα θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ 
παξαδφζεσλ ησλ  Λνπζεξαλψλ θαη γεληθψηεξα ησλ Πξνηεζηαληψλ, θαζψο θαη 
ηελ πνξεία ηνπ Γπηηθνεπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 
          Γελλήζεθε ζην Aηζιέκπελ ηεο Γεξκαλίαο θαη κε πξνηξνπή ηνπ παηέξα ηνπ 
ζπνχδαζε λνκηθά. κσο, ζχληνκα εγθαηέιεηςε ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη εληάρζεθε 
ζην κνλαζηηθφ ηάγκα ησλ Απγνπζηίλσλ. πνχδαζε 
ζενινγία θαη ην 1512 έγηλε δηδάθησξ ζην Παλεπηζηήκην 
ηεο Δξθνχξηεο, φπνπ άξρηζε ηελ δηδαζθαιία ηεο 
εξκελείαο ηεο Βίβινπ.  
 

  Ο Λούθηρος ως Αυγουστίνος μοναχός 
 

          ε έλα ηαμίδη ηνπ ζηε Ρψκε γλψξηζε απφ θνληά 
ηε δηαθζνξά θαη ηνλ πιηζκφ ησλ θιεξηθψλ θαη ηελ 
ξνπή ηνπο πξνο ηνλ πινπηηζκφ ηελ ριηδή θαη ηελ 
ηξπθειφηεηα. Αθφκα είδε θαη ηελ παληειή έιιεηςε 
θάζε είδνπο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ πφιε-έδξα ηνπ 
Καζνιηθηζκνχ. 
          Δπέζηξεςε απνγνεηεπκέλνο ζηελ παηξίδα ηνπ, 
φκσο ε άθημε ζηελ Γεξκαλία ηνπ δνκηληθαλνχ κνλαρνχ 
Γηφραλ Σέηδει, εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηνλ πάπα γηα ηελ πψιεζε 

ζπρσξνραξηηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο 
αλέγεξζεο ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ζηε Ρψκε 
(θπζηθά, κε αληάιιαγκα ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ ηνπ 
αγνξαζηή), ήηαλ ε ζηαγφλα πνπ έθαλε ην πνηήξη λα 
μερεηιίζεη.  Πξνυπήξραλ ηα αίηηα – θαη δελ ήηαλ ιίγα - 
αιιά απηή ήηαλ ε αθνξκή γηα ηελ έλαξμε νμχηαηεο 
θξηηηθήο απφ ηνλ Λνχζεξν θαηά ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
Δθθιεζίαο. 
 

Ο Λούθηρος θυροκολλεί τις «95 Θέσεις» του στην 

Εκκλησία της Βιττεμβέργης 
 

          ηηο 31 Οθησβξίνπ ηνπ 1517, έζηεηιε κηα 
επηζηνιή ζηνλ αξρηεπίζθνπν ηνπ Μέηληο, 
δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ πψιεζε ησλ 
ζπρσξνραξηηψλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ θαη 

πξνθαιψληαο ηνλ λα δηακαξηπξεζεί γη‟ απηφ ην ζέκα. ηελ επηζηνιή ηνπ 
εζψθιεηζε ηηο πεξίθεκεο «95 Θέζεηο» ηνπ. Πηζαλφηαηα, αληίγξαθν ησλ Θέζεσλ 
ζηε ιαηηληθή γιψζζα ζπξνθνιιήζεθε θαη ζηελ εθθιεζία ηνπ Πχξγνπ ηεο 
Βηηηεκβέξγεο ζηε αμνλία (πνπ ήηαλ θαη ρψξνο παλεπηζηεκηαθψλ 
αλαθνηλψζεσλ), κε ζηφρν λα πξνθαιέζεη ηε βάζε γηα αθαδεκατθή ζπδήηεζε. Οη 
Θέζεηο απηέο θαπηεξίαδαλ ηε δηαθζνξά ηνπ θιήξνπ θαη ακθηζβεηνχζαλ ην 
δηθαίσκα ηνπ πάπα λα παξαρσξεί ζπγρψξεζε εθ κέξνπο ηνπ Θενχ. Δπίζεο ν 
Λνχζεξνο κε ηηο Θέζεηο ηνπ έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε ηηο εμνπζίεο ηνπ πάπα θαη 
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ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ πλφδσλ θαη επέκελε φηη ν ίδηνο ζα αθνινπζνχζε πιένλ 
κφλν ηηο επηηαγέο ηεο Βίβινπ θαη ηεο ινγηθήο. 
         Αλ θαη ν αξρηεπίζθνπνο ηνλ αγλφεζε, νη 95 Θέζεηο (κεηαθξαζκέλεο ζηα 
γεξκαληθά) έγηλαλ δεθηέο κε ηέηνην ελζνπζηαζκφ απφ ην ιαφ, πνπ θαη ν ίδηνο ν 
Λνχζεξνο, πνπ αξρηθά ήζειε κφλν λα θαπηεξηάζεη ηα θαθψο θείκελα ηεο 
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, μαθληάζηεθε. πσο ήηαλ θπζηθφ, θιήζεθε απφ ηηο 
εθθιεζηαζηηθέο αξρέο λα αλαθαιέζεη εληφο 60 εκεξψλ, δηαθνξεηηθά ζα 
αθνξηδφηαλ. Ο Λνχζεξνο έθαςε κπξνζηά ζε πιήζνο πηζηψλ ηελ «θιήζε» ηνπ 
θαη ν πάπαο θπζηθά ηνλ αθφξηζε ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1521.  Ο Λνχζεξνο θηλδχλεπε 
λα ζπιιεθζεί θαη λα θαηαδηθαζηεί ζηελ ππξά, αιιά είρε ηελ πξνζηαζία ησλ 
ηνπηθψλ αξρφλησλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πξίγθηπα Φξεηδεξίθνπ ηνπ νθνχ, ν νπνίνο 
ηνλ βνήζεζε λα θαηαθχγεη θαη λα 
απνκνλσζεί ζε έλα πχξγν ζην 
Βάξηκπνπξγθ.  
 

                Ο Υίλιππος Μελάχθων 
 

           Δθεί εξγάζηεθε επί πνιχ ρξφλν, 
κεηέθξαζε ηελ  Καηλή Γηαζήθε απφ ηα 
ειιεληθά (κεηάθξαζε ησλ 70) ζηα 
γεξκαληθά, ζηεξηδφκελνο θαη ζε αλάινγε 
κεηάθξαζε ηνπ Έξαζκνπ. Ζ κεηάθξαζε 
απηή, θαζψο θαη εθείλε ηεο Παιαηάο 
Γηαζήθεο πνπ ηππψζεθαλ ζε ρηιηάδεο αληίηππα, έγηλαλ ζεξκά δεθηέο απφ ην 
γεξκαληθφ ιαφ. Ο θίινο ηνπ Λνχζεξνπ, Γεξκαλφο ιφγηνο θαη ζενιφγνο Φίθζππμξ 
Μεθάβπεςκ136 (Philipp Melanchthon, 1497-1560) – πνπ είρε αθνξηζηεί καδί κε 
ηνλ Λνχζεξν απφ ηνλ πάπα  - παξνπζίαζε ην 1521 ηηο απφςεηο ηνπ κε ηελ 

πξαγκαηεία ηνπ Κνηλνί Σφπνη, ζέηνληαο έηζη ηηο 
βάζεηο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. Οη 
Κνηλνί Σφπνη ήηαλ ην πξψην Πξνηεζηαληηθφ 
ζενινγηθφ δνθίκην. 
 

Ο Αντρέας Κάρλσταντ 
 

          Δλψ ν Λνχζεξνο θξπβφηαλ αθφκα ζην 
Βάξηκπνπξγθ, έλαο άιινο Γεξκαλφο ζενιφγνο ν 
Ακηνέαξ Κάνθζηακη (Andreas Karlstadt, 1486-
1541) πήξε ηελ ππφζεζε ηεο Μεηαξξχζκηζεο ζηα 
ρέξηα ηνπ. Γεκνζίεπζε κηα ζεηξά αιιαγψλ πνπ 

έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ Δθθιεζία φπσο ε θαηάξγεζε ηεο θαζνιηθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ απνθαινχκελε «Γεξκαληθή 
ιεηηνπξγία» (ζε απιή θαηαλνεηή γιψζζα), ε αιιαγή ηεο έλλνηαο ηεο ζείαο 
θνηλσλίαο, ε θαηάξγεζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ 
κπζηεξίσλ θαη ή άξζε ηεο αγακίαο ησλ θιεξηθψλ. Οη κνλαρνί θαη νη θαιφγξηεο 
βγήθαλ απφ ηα κνλαζηήξηα ηνπο θαη άξρηζαλ λα παληξεχνληαη. Οη θνηηεηέο 
μεζεθψζεθαλ, κπήθαλ ζηηο εθθιεζίεο, έθαςαλ ηηο εηθφλεο, θαηάζηξεςαλ ηνπο 
βσκνχο θαη γεινηνπνίεζαλ ηνπο παπάδεο. Ο ίδηνο ν Αληξέαο πνπ απνθαινχζε 

                                                 
136

  Σμ πναβιαηζηυ ημο υκμια ήηακ Philipp Schwartzerdt (ιαφνδ βδ), αθθά ημ ελεθθήκζζε ζε Μεθάπεςκ, 

πμο ζδιαίκεζ ημ ίδζμ πνάβια. 
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ηνλ εαπηφ ηνπ «αδειθφ Αληξέα», ληπκέλνο θησρηθά θαη μππφιπηνο, πεξηφδεπε ηα 
ρσξηά θαη ηηο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο θαη θήξπηηε ηηο απφςεηο ηνπ. 
          Σν 1530 ν Λνχζεξνο, ν Μειάγρζσλ θαη άιινη ζπλέηαμαλ ηελ Οκνινγία   
ηεο Απγνχζηαο πνπ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θείκελα ηεο Πξνηεζηαληηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο. Με ηνλ θαηξφ, δεκηνπξγήζεθαλ ζε φιν ηνλ γεξκαλφθσλν ρψξν 
ρσξηζηέο απφ ηνπο θαζνιηθνχο, ινπζεξαλέο θνηλφηεηεο, ζηηο νπνίεο 
πξνζρψξεζαλ εθηφο απφ απινχο αλζξψπνπο θαη αξθεηνί ηνπηθνί εγεκφλεο. Σν 
θίλεκα, παξά ηηο ζθνδξέο αληηδξάζεηο ησλ θαζνιηθψλ επηζθφπσλ πήξε κεγάιεο 
δηαζηάζεηο αιιά, κηαο θαη άλνημε ν αζθφο ηνπ Αηφινπ, ήηαλ θπζηθφ λα ραξαρηνχλ 
θαη άιινη δξφκνη θαη λα αθνινπζήζνπλ θαη αξθεηέο 
δηαζπάζεηο (Αλαβαπηηζηέο, Καιβίλνο, Εβίγγιηνο θαη 
άιινη). Πξνέθπςαλ θαη πφιεκνη, φπσο ν αηκαηεξφηαηνο 
Σξηαθνληαεηήο Πφιεκνο (1618-1648).  
 
                                          Ο Σόμας Μύντζερ 

 
          Ζ θσηηά πνπ άλαςε ν Λνχζεξνο πήξε κεγάιε 
έθηαζε θαη εκθαλίζηεθαλ λένη πην ξηδνζπαζηηθνί 
θήξπθεο ηεο Μεηαξξχζκηζεο. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν 
άμνλαο ζενιφγνο Συιαξ Μφκηγεν (Thomas Müntzer, 
1489-1525) πνπ ζηξάθεθε θαηά ηνπ Λνχζεξνπ, 
ακθηζβήηεζε ηελ απζεληία ησλ Γξαθψλ, ζεψξεζε σο 

απηνλφεην ην δηθαίσκα ησλ ρξηζηηαλψλ λα 
ηξαβνχλ ην μίθνο θαηά θάζε ζενκπαίρηε, φπσο 
ζεσξνχζε ηνλ Λνχζεξν ην νπνίν ζηφιηδε κε 
ραξαθηεξηζκνχο «βνιεςάθηαο», «ςεχηεο» θαη 
άιια παξφκνηα.  
 
 Εκτέλεση ενός από τους εξεγερμένους 
αγρότες 

 
          Ξεζήθσζε ηνπο Γεξκαλνχο πηζηνχο θαη 
ην 1524-5 μέζπαζε ν Πφιεκνο ησλ Υσξηθψλ, 
φηαλ ρηιηάδεο πεηλαζκέλνη αγξφηεο 
μεζεθψζεθαλ, απαηηψληαο ηελ άξζε ηεο 

δνπινπαξνηθίαο, ειεχζεξε επηινγή ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο, απαιιαγή απφ ηνλ 
θφξν ηεο δεθάηεο137, ειεχζεξν ςάξεκα θαη θπλήγη θαη αλαθνχθηζε απφ ηελ 
θαηαπίεζε ησλ επηζθφπσλ. Ο Λνχζεξνο, φπσο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 
παληθνβιήζεθε θαη ζε έλα νξγηζκέλν θπιιάδηφ ηνπ θαηαθέξζεθε θαηά ησλ 
«δνινθνληθψλ θαη ιεζηξηθψλ νξδψλ ησλ ρσξηθψλ» θαη θάιεζε ηνπο ηνπηθνχο 
άξρνληεο λα επέκβνπλ γηα λα «…ηνπο ηηκσξήζνπλ, ηνπο ζθάμνπλ θαη ηνπο 
καθειέςνπλ… γηα λα ζπκνχληαη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηε πην δηαβνιηθφ θαη 
δειεηεξηψδεο απφ ηελ αληαξζία». Δπίζεο επηηέζεθε θαηά ησλ επαλαζηαηψλ 
απνθαιψληαο ηνπο βιάζθεκνπο γηαηί απηναπνθαινχληαλ «Υξηζηηαλνί αδειθνί». 
Ζ αληαξζία πξφιαβε λα εμαπισζεί ζηελ Απζηξία θαη ηελ Διβεηία, αιιά ηειηθά 
πλίγεθε ζην αίκα, ππνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ 100.000 αγξφηεο έραζαλ ηελ δσή 
ηνπο. Ο Σφκαο Μχληδεξ ζπλειήθζε, βαζαλίζηεθε θαη απνθεθαιίζηεθε.  

                                                 
137

  Ζ Γεθάηε ήηακ αβνμηζηή θμνμθμβία,  μζ αβνυηεξ έδζκακ ζημ ηνάημξ ημ 1/10 ηδξ παναβςβήξ ημοξ 
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          Μεηαμχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ήηαλ ε θαηάξγεζε ησλ 
κπζηεξίσλ εθηφο ηεο βάθηηζεο, ηεο επραξηζηίαο θαη ηεο κεηάιεςεο. Αθφκα 
θαηαξγήζεθε θαη ε αγακία ηνπ θιήξνπ. Ο ίδηνο ν Λνχζεξνο παληξεχηεθε ηελ 
κνλαρή Καηενίκα θμκ Μπυνα (Katharina von Bora, 1499-1552) κε ηελ νπνία 
απέθηεζαλ έμη παηδηά, ηξία αγφξηα θαη ηξία θνξίηζηα.  
          Ήηαλ αδηάιιαθηνο θαη ζθιεξφο γηα φζνπο δελ ζπκθσλνχζαλ κε ηηο 
απφςεηο ηνπ. Έγξαςε πνιιά βηβιία (ηα «άπαληά» ηνπ πεξηιακβάλνπλ 55 
ηφκνπο), κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Πεξί ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ ςεπδψλ ηνπο (Von 
den Juden und ihren Lügen), έλα νμχ αληηζεκηηηθφ βηβιίν, κε ην νπνίν 
απνθαινχζε ηνπο Δβξαίνπο «ιαφ ηνπ δηαβφινπ», δεηνχζε λα θανχλ νη 
ζπλαγσγέο θαη ηα ηεξά βηβιία ηνπο θαη πνιιά άιια. Αλαθέξεη αθφκα φηη «είλαη 
ιάζνο καο πνπ δελ ηνπο ζθάμακε». Σν βηβιίν ηνπ 
Λνχζεξνπ (ζα πνχκε πεξηζζφηεξα γη΄ απηφ ζε 
επφκελν θεθάιαην) ρξεζηκνπνηήζεθε κεηά απφ 
ηέζζεξηο αηψλεο απφ ηνπο Ναδί ηνπ Υίηιεξ, σο 
ζενινγηθή δηθαηνινγία γηα ηηο ζπζηεκαηηθέο δηψμεηο 
θαη εγθιεηζκνχο ησλ Δβξαίσλ ζηα ζηξαηφπεδα 
εμφλησζεο. 
 

Η μοναχή Καταρίνα φον Μπόρα ήταν η γυναίκα 
που παντρεύτηκε ο Λούθηρος 
 

          Με ηελ βνήζεηα ηεο ηππνγξαθίαο πνπ είρε ήδε 
εμαπισζεί ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηα βηβιία ηνπ 

Λνχζεξνπ έγηλαλ γξήγνξα 
best-seller θαη απφ ην 1517 σο 
ην 1521 είραλ πσιεζεί πάλσ 
απφ 350.000 αληίηππα ζηνπο 
δηςαζκέλνπο γηα έληηκεο αιιαγέο θαη ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
πηζηνχο ρξηζηηαλνχο, φρη κφλν ηεο Γεξκαλίαο, αιιά θαη ησλ 
πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο Δπξψπεο. 
 

        Ο Μαρτίνος Λούθηρος σε βιτρώ 
 

          Πέζαλε ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1546 ζηελ πφιε πνπ 
γελλήζεθε θαη ηάθεθε ζην λαφ ηνπ Πχξγνπ ηεο 
Βηηηεκβέξγεο, εθεί πνπ πξηλ είθνζη ελλέα ρξφληα είρε 
ζπξνθνιιήζεη ηηο «95 Θέζεηο ηνπ». 
          Σν Πξνηεζηαληηθφ θίλεκα (ή νη Γηακαξηπξφκελνη) πνπ 
αλαπηχρζεθε, θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο 
Δπξψπεο θαη αξγφηεξα ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, αξηζκεί 
ζήκεξα πάλσ απφ 400 εθαηνκκχξηα πηζηνχο, απφ ηνπο 
νπνίνπο νη Λνπζεξαλνί – θπξίσο ζηελ Γεξκαλία θαη 

θαλδηλαβία - είλαη πεξίπνπ 70 εθαηνκκχξηα. Οη ππφινηπνη  αλήθνπλ ζε άιιεο 
πξνηεζηαληηθέο νκάδεο (ζέρηεο) φπσο νη Καιβηληζηέο, νη Αλαβαπηηζηέο, νη 
Δπαγγειηζηέο, νη Αγγιηθαλνί, νη Κνπάθεξνη, νη Πξεζβπηεξηαλνί, νη Μνξκφλνη, νη 
Αληβεληηζηέο, νη Άκηο, νη Μεζνδηζηέο, νη Πεληεθνζηηαλνί, νη Πνπξηηαλνί θαη 
δεθάδεο άιιεο. 
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07.02. Ο  Εαίββθζμξ 
 
          Παξφκνηα πνξεία κε ην Λνχζεξν αθνινχζεζε θαη ν, γλσζηφο καο απφ 
πξνεγνχκελεο ζειίδεο,  Διβεηφο ηεξέαο Οφθκηνζπ Εαίββθζμξ (Huldrych Zwingli, 
1484-1541) επεξεαζκέλνο απφ ηηο απφςεηο ηνπ Έξαζκνπ. Ο Οχιξηρ πνπ ήηαλ 
αληςηφο επηζθφπνπ ζπνχδαζε ζηελ Βέξλε θαη ζην παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο 
θηινζνθία, αζηξνλνκία θαη θιαζζηθνχο Έιιελεο 
θαη Λαηίλνπο ζπγγξαθείο. κσο ζχληνκα 
άιιαμε πνξεία, ζηξάθεθε ζηελ ζενινγία θαη ζε 
ειηθία 22 εηψλ ρεηξνηνλήζεθε ηεξέαο. 
 
                                 Ο Ούλριχ Ζβίγγλιος 
 

          Ο ρξεκαηηζκφο, νη δεηζηδαηκνλίεο, ε 
δηαθζνξά θαη ε ριηδή ηνπ θαζνιηθνχ θιήξνπ  
έζηξεςαλ ηνλ Εβίγγιην πξνο ηηο 
κεηαξξπζκηζηηθέο ηδέεο. Σάρζεθε ελαληίνλ ηεο 
λεζηείαο, ηεο αγακίαο ηνπ θιήξνπ, ηεο ιαηξείαο 
ηεο Θενηφθνπ, ησλ αγίσλ θαη ησλ εηθφλσλ, ηεο 
άθεζεο ησλ ακαξηηψλ κέζσ ηεο αγνξαπσιεζίαο ζπρσξνραξηηψλ θαη θπζηθά, 
θαηά ηεο απζεληίαο ηνπ πάπα. Σν 1518, κφιηο έλα ρξφλν κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε 
ησλ  95 Θέζεσλ ηνπ Λνχζεξνπ,  μεζήθσζε ζηαπξνθνξία θαηά ησλ 
ζπρσξνραξηηψλ, αλ θαη ηα πξψηα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, δελ ήηαλ ηφζν 
ξηδνζπαζηηθφο φπσο ν Γεξκαλφο ηεξσκέλνο. Αξρηθά, φπσο θαη ν Έξαζκνο,  
απέβιεπε πεξηζζφηεξν ζε κεηαξξπζκίζεηο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Καζνιηθήο 

Δθθιεζίαο. Απηφ είλαη θαλεξφ απφ κηα 
επηζηνιή πνπ ηνπ έζηεηιε ην 1523 ν 
πάπαο Αδξηαλφο η’, κε ηελ νπνία 
δεηνχζε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ζηελ 
πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ  θαηαπνιέκεζε 
ησλ αηξεηηθψλ. 
 
 Αλάγιπθν απεηθνλίδεη ηνλ Εβίγγιην λα 

δηδάζθεη ηνπο καζεηέο ηνπ 

 
          Γηνξίζηεθε εθεκέξηνο ηεο 
κεγαιχηεξεο εθθιεζίαο ηεο Επξίρεο θαη 
έγηλε γλσζηφο σο έλαο άξηζηνο ξήηνξαο 
θαη ζεξκφο ηεξνθήξπθαο. Οη απφςεηο ηνπ 

άξρηζαλ λα γίλνληαη ξηδνζπαζηηθέο  θαη επαλαζηαηηθέο φηαλ ήξζε ζηελ ελνξία ηνπ 
ν κνλαρφο Βεξλάξδνο γηα λα πνπιήζεη ζπρσξνράξηηα. Ο Εβίγγιηνο ηνλ έδησμε 
θαθήλ-θαθψο θαη άξρηζε λα θεξχζζεη φηη πνιιά πξάγκαηα έπξεπε λα αιιάμνπλ 
ζηελ Δθθιεζία. Ξεθίλεζε απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ λεζηεηψλ θαη ζε θαηξφ 
ζαξαθνζηήο έθαγε δεκνζίσο θαη επηδεηθηηθά ρνηξηλφ θξέαο. ηε ζπλέρεηα ν ίδηνο 
θαη δέθα αθφκα ηεξείο  απαίηεζαλ απφ ηελ νκνζπνλδηαθή βνπιή ηεο Βέξλεο θαη 
ηνλ επίζθνπν ηνπ θαληνληνχ ηελ θαηάξγεζε ηεο αγακίαο ηνπ θιήξνπ θαη ην 
θιείζηκν ησλ κνλαζηεξηψλ. ηαλ ηα αηηήκαηα απηά απνξξίθζεθαλ, ν Εβίγγιηνο 
θαη πνιινί ηεξείο παληξεχηεθαλ θαλεξά. 
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          Ζ κεγάιε ζηξνθή ηνπ Εβίγγιηνπ έγηλε εκθαλήο ην 1523, φηαλ δεκνζίεπζε 
κηα Οκνινγία Πίζηεσο κε 67 άξζξα (θάηη παξφκνην κε ηηο 95 Θέζεηο ηνπ 
Λνχζεξνπ), ζηα νπνία απέξξηπηε, σο αληίζεηα κε ηηο Γξαθέο, ηελ ιαηξεία ησλ 
αγίσλ, ηελ πξνζθχλεζε εηθφλσλ θαη αγαικάησλ, ηηο λεζηείεο, ηα πξνζθπλήκαηα 
ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο, ηελ αγακία ηνπ θιήξνπ, ηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία, ην 
Καζαξηήξην, ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ απφ ηεξσκέλνπο, ηελ ππέξηαηε εμνπζία 
θαη απζεληία ηνπ πάπα θαη πνιιά άιια. Γεληθψο, θήξπηηε ζαλ θαλφλα πίζηεσο 
κφλν φζα βαζίδνληαλ ζηηο Γξαθέο. 
          Σν επφκελν έηνο  νη ηνπηθνί άξρνληεο θαη ε δεκνγεξνληία Επξίρεο πνπ ήδε 
είραλ πεηζηεί απφ ηα θεξχγκαηα ηνπ Εβίγγιηνπ, δηέηαμαλ ηελ θαηάξγεζε ησλ 
παπηθψλ ηεξνηειεζηηψλ θαη ηελ αθαίξεζε απφ  φινπο ηνπο λανχο ηνπ θαληνλίνπ 

ησλ εηθφλσλ, ησλ ηεξψλ ιεηςάλσλ, ησλ ιακπάδσλ θαη 
άιισλ ζπκβφισλ ηεο θαζνιηθήο ιαηξείαο. Σα ρξπζά  
θαη ηα αξγπξά ζθεχε ησλ εθθιεζηψλ ιηψζεθαλ θαη  
θφπεθαλ λνκίζκαηα, πνπ κπήθαλ ζην δεκφζην ηακείν 
ηνπ θαληνλίνπ ηεο Επξίρεο. Ο Εβίγγιηνο ίδξπζε ζηελ 
πφιε ζενινγηθή ζρνιή θαη κεηάθξαζε ηελ Αγία Γξαθή 
ζηα Γεξκαληθά. 
 
 Σο κέντρο της μεσαιωνικής Ζυρίχης 

  
          Σελ Επξίρε κηκήζεθαλ θαη άιια ειβεηηθά 
θαληφληα, φπσο ηεο Βέξλεο θαη ηεο Βαζηιείαο φπνπ νη 
εθθιεζίεο απαιιάρζεθαλ απφ ηηο εηθφλεο ηα αγάικαηα 
θαη ηα άιια ζχκβνια ιαηξείαο θαη εγθαηληάζηεθε ε 
απιή θαη πλεπκαηηθή ιαηξεία.  κσο ζε κεξηθά 
ειβεηηθά θαληφληα φπσο ε Λνπθέξλε, ε Οχξη, ην 
Φξηκπνχξ θαη άιια, νη νπαδνί ηνπ πάπα 
αλαζπληάρζεθαλ, ηα πλεχκαηα νμχλζεθαλ, νπφηε νη 
δπν αληίζεηεο παξαηάμεηο θαηέιεμαλ ζε αηκαηεξφ 
εκθχιην  πφιεκν. ηελ κάρε ηνπ Καππέι, θνληά ζηελ 
Επξίρε πνπ έγηλε ην 1531, νη νπαδνί ηνπ Εβίγγιηνπ 

ληθήζεθαλ θαη ν ίδηνο - πνπ βξηζθφηαλ εθεί άνπινο γηα λα εκςπρψζεη ηνπο 
νπαδνχο ηνπ – ζθνηψζεθε. Οη ληθεηέο θαηαθξενχξγεζαλ ην  ζψκα ηνπ, ην 
έθαςαλ θαη ζθφξπηζαλ ηελ ζηάρηε ηνπ ζηνλ άλεκν. 
          Οη ξηδνζπαζηηθέο ηνπ απφςεηο γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ κπζηεξίσλ ηνλ 
έθεξε αληηκέησπν θαη κε ηνλ Λνχζεξν, ν νπνίνο ηνλ ζεσξνχζε θαλαηηθφ θαη 
εζληθηζηή. Οη ζρέζεηο ησλ δπν κεηαξξπζκηζηψλ ήηαλ ερζξηθέο. Οη απφςεηο ηνπ 
Εβίγγιηνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα κφλν ζε ιίγα ειβεηηθά θαληφληα. 
         Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ην έξγν ηνπ ζπλέρηζαλ άιινη θαη θπξίσο ν Καθαίκμξ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 299 

 
07.03. Ο Καθαίκμξ 

 
           Μηα άιιε κεγάιε κνξθή ηεο Μεηαξξχζκηζεο είλαη ν Γάιινο ζενιφγνο 
Ηςάκκδξ Καθαίκμξ (Jean Calvin 1509-1564), ηνλ νπνίν ζπλαληήζακε ήδε ζε 
πξνεγνχκελν θεθάιαην.  Δίλαη ε θχξηα θπζηνγλσκία ηεο αλάπηπμεο ηνπ 
απζηεξνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρξηζηηαληθήο ζενινγίαο, 
πνπ είλαη γλσζηή κε ηνλ φξν Καιβηληζκφο.  
 
                                     Ο Καλβίνος 

 
          Γελλήζεθε ζηελ πφιε Ννυγηφλ (Noyon) ηεο 
βφξεηαο Γαιιίαο θαη ν παηέξαο ηνπ, φληαο 
γξακκαηέαο ηνπ επηζθφπνπ ηεο πφιεο ηνλ ψζεζε 
λα αθνινπζήζεη ηεξαηηθή παηδεία. Ο λεαξφο 
Καιβίλνο πξάγκαηη απφ ηελ ειηθία ησλ δψδεθα, 
μχξηζε ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ ηνπ, ζεκάδη πσο 
ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηνλ Θεφ. Αξγφηεξα ζπνχδαζε 
ιαηηληθά, θηινζνθία, λνκηθή θαη ειιεληθά. ηελ 
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ πέζαλε ν παηέξαο ηνπ  
θαη ν αδειθφο ηνπ Κάξνινο πξνζειπηίζηεθε ζηνλ ινπζεξαληζκφ. 
          Σν 1531 γλψξηζε ζην Παξίζη αξθεηνχο νπαδνχο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο θαη ζε δπν ρξφληα πξνζρψξεζε ζ‟ απηήλ. Δθεί μεθίλεζε  ηε 
ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ Αξρέο ηεο Υξηζηηαληθήο Θξεζθείαο (Institutio Christianae 

Religionis), αιιά απφ ηνλ θφβν ησλ δηψμεσλ, 
ππνρξεψζεθε λα θαηαθχγεη ζηελ Βαζηιεία ηεο 
Διβεηίαο, φπνπ θαη νινθιεξψλεη θαη δεκνζηεχεη ην 
έξγν απηφ πνπ απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε έθθξαζε ηεο 
δηδαζθαιίαο ηνπ Καιβηληζκνχ. 
 
       Ο Γκυγιώμ Υαρέλ έπεισε τον Καλβίνο να 
μείνει στην Γενεύη και να εφαρμόσει τις 
μεταρρυθμιστικές του ιδέες. 
 

          Ο Γάιινο ζενιφγνο Γηοβζχι Φανέθ (Guillaume 
Farel, 1489-1565) πξνζθάιεζε ηνλ Καιβίλν θαη ηνλ 
έπεηζε λα κείλεη ζηελ Γελεχε θαη λα εθαξκφζεη ηελ 
κεηαξξπζκηζηηθέο ηνπ απφςεηο ζηελ Δθθιεζία ηνπ 

θαληνλίνπ. κσο ε άηεγθηε απζηεξφηεηα θαη ε πεηζκαηηθή πξνζήισζε ζηηο 
ζενινγηθέο απφςεηο, αλάγθαζαλ ηελ θνηλσλία ηεο  πφιεο λα δεηήζεη απφ ηνλ 
Καιβίλν λα ηελ εγθαηαιείςεη. ηελ θπγή ηνπ ζπλεηέιεζε θαη ε αληίδξαζε πνπ 
δεκηνχξγεζε ην βηβιίν ηνπ θαη ηειηθά ν Καιβίλνο έθπγε γηα ηελ Γεξκαλία. 
          Έδεζε γηα ιίγν ζηελ Φξαλθθνχξηε θαη ζην ηξαζβνχξγν138 φπνπ 
ζπλδέζεθε κε ηνπο Γεξκαλνχο κεηαξξπζκηζηέο φπσο ηνλ θίιν θαη ζπλεξγάηε ηνπ 
Λνχζεξνπ, Φίιηππν Μειάρζνλα, ν νπνίνο είρε νπζηαζηηθά αλαιάβεη ηελ εγεζία 
ησλ Λνπζεξαλψλ ηεο Γεξκαλίαο. ην ηξαζβνχξγν παληξεχηεθε ηελ Ηκηεθέη κηε 
Μπον (Idelette de Bure) ε νπνία ηνλ ζηήξημε πνιχ ζηηο ηδέεο θαη ζηε ζπλέρηζε 

                                                 
138

  Σδκ επμπή εηείκδ ημ Σηξαζβνχξγν ήηακ εθεφεενδ πυθδ ιέζα ζηα υνζα ηδξ Αβίαξ Ρςιασηήξ 

Αοημηναημνίαξ ηαζ ηαηαθφβζμ βζα υθμοξ ημοξ ενδζηεοηζημφξ ιεηαννοειζζηέξ 
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ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ Ηληειέη πέζαλε πνιχ λσξίο (ην 1549) πξάγκα πνπ ζηνίρηζε 
πνιχ ζηνλ Καιβίλν, γηαηί έραζε κηα πνιχηηκε ζχληξνθν θαη ζπκπαξαζηάηξηα ηνπ 
έξγνπ ηνπ. 
          Σν 1541 ην γεληθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο ηεο Γελεχεο ηνλ θάιεζε λα γπξίζεη 
πίζσ θαη λα νξγαλψζεη ηε δσή ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ηε δηδαζθαιία θαη ηνπο 
φξνπο ηνπ. Ο Καιβίλνο (αληίζεηα κε ην Λνχζεξν πνπ απνδερφηαλ ηελ ππνηαγή 
ηεο Δθθιεζίαο ζην θξάηνο) επέβαιε ζενθξαηηθφ θαζεζηψο θαη ε γεληθή 
ζπλέιεπζε ησλ ηεξνθεξχθσλ ηνπ ήηαλ ε πξαγκαηηθή θπβέξλεζε ηεο πφιεο πνπ 
νλνκάζηεθε Ζ πφιε ηνπ Θενχ. Θεκειίσζε θαη δεκνζίεπζε ηνπο Δθθιεζηαζηηθνχο 
Καλνληζκνχο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ην γεληθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο. Δθάξκνζε 
απζηεξφηαηνπο θαλφλεο πεηζαξρίαο θαη νξγάλσζε ηελ θνηλφηεηα ηεο Γελεχεο 
πνπ είρε πξνζρσξήζεη ζχζζσκε ζηελ 
Μεηαξξχζκηζε. Γηαίξεζε ηνπο ηεξσκέλνπο ζε 
ηέζζεξηο ηάμεηο, νη νπνίεο επέβαιαλ 
απζηεξφηαηεο ηηκσξίεο ζηνπο απείζαξρνπο 
πνιίηεο, πξάγκα πνπ ζχκηδε αξθεηά ηελ 
θαζνιηθή Ηεξά Δμέηαζε.  
 
Η Ιντελέτ ντε Μπυρ και ο σύζυγός της 
Καλβίνος  

 
          Σν 1545 εθαηνληάδεο Βαιληελζηαλνί 
ηεο βφξεηαο Ηηαιίαο, ηξνκαγκέλνη απφ ηηο 
απελείο δηψμεηο ησλ Καζνιηθψλ θαη ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, πέξαζαλ ηεο 
Άιπεηο θαη θαηέθπγαλ ζηελ Γελεχε. Ο Καιβίλνο θαη ε γπλαίθα ηνπ έθαλαλ φηη ήηαλ 
δπλαηφ γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ άζπιν, ζηέγε θαη αλαθνχθηζε. Γηα λα ηνπο 
απαζρνιήζεη ηνπο αλέζεζε ηελ επηζθεπή ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο.   
          Ο Καιβίλνο ίδξπζε έλα ζενθξαηηθφ ζχζηεκα (απηφ ζπκίδεη ιίγν ην Ηξάλ ηνπ 

20νχ αηψλα) θαη δηνίθεζε δηθηαηνξηθά ηελ πφιε. 
Απέξξηπηε θάζε αλάκημε ησλ θνζκηθψλ αξρψλ 
ζηα εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα θαη θαηεγνξνχζε ηνπο 
Γεξκαλνχο πξίγθηπεο πνπ φρη κφλν είραλ άπνςε 
πάλσ ζ‟ απηφ ην ζέκα, αιιά θαη ηελ επέβαιιαλ 
ζηηο εθθιεζηαζηηθέο αξρέο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο. 
 
 Ο Αδάμ, η Εύα και ο όφις, χαρακτικό του 
Lucas Cranach 

 
           Δηνίκαζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ηνλ 
Οξγαληζκφ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Γελεχεο θαη 
ππνρξέσζε ηηο αξρέο ηνπ θαληνλίνπ λα εθδψζνπλ 
δηάθνξα δηαηάγκαηα κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ 
ηεο αλεζηθφηεηαο, ηεο ραξηνπαημίαο, ηεο 
ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο ησλ πνιηηψλ ζηηο 
ιεηηνπξγίεο θιπ. Γηφξηζε επζεβείο πνιίηεο σο 
επφπηεο ηεο δεκφζηαο ηάμεσο, ησλ δεκνζίσλ 

εζψλ θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο πεηζαξρίαο, ζαλ λα ιέκε «θξνπξνχο ηεο εζηθήο» (Κη 
απηφ ζπκίδεη πάιη ην Ηξάλ κε ηνπο «Φξνπξνχο ηεο Δπαλάζηαζεο»).  
          Οη ηεξνθήξπθεο  πξαγκαηνπνηνχζαλ πέληε θεξχγκαηα ηελ Κπξηαθή θαη δχν 
θάζε εξγάζηκε εκέξα, ελψ ε παξνπζία ησλ πνιηηψλ ζ‟ απηά ήηαλ ππνρξεσηηθή. 
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Αθφκα θαη ηα παηδηά ησλ ζρνιείσλ έπξεπε λα ηα παξαθνινπζνχλ. 
Απαγνξεχζεθαλ ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ε κέζε, νη ρνξνί, ην ζέαηξν, ηα ηξαγνχδηα, 
ηα θνζκήκαηα, ην επηδεηθηηθφ θαη πνιπηειέο ληχζηκν θαη ε ζπαηάιε ζηα γεχκαηα 
θαη ζηηο θηινμελίεο. ζνη πνιίηεο ηεο Γελεχεο δελ ζπκκνξθψλνληαλ κε ηνπο 
θαλφλεο ηνπ Καιβίλνπ, ππνρξεψλνληαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πφιε. ε δπν κφλν 
ρξφληα πελήληα νρηψ πξφζσπα (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη δέθα ηέζζεξηο κάγηζζεο)  
ζαλαηψζεθαλ θαη άιια εβδνκήληα  έμη εμνξίζηεθαλ. Αθφκα θαη έλα παηδάθη 
απνθεθαιίζηεθε γηαηί ζήθσζε ρέξη ζηνπο γνλείο ηνπ. 
          Αλ θαη φινη νη πνιίηεο ηεο Γελεχεο είραλ δψζεη εθνχζηα ή αθνχζηα φξθν 
πίζηεο ζην λέν θαζεζηψο, ν ιαφο θνπξάζηεθε θαη αγαλάθηεζε κ‟ απηήλ ηελ 
ζηξαηησηηθνχ ηχπνπ απζηεξή επηβνιή ηξφπνπ δσήο θαη αληέδξαζε. Οη 
αληηξξεζίεο αληηκεησπίζηεθαλ κε εμαηξεηηθή ζθιεξφηεηα. χκθσλα κε ηνπο 
λφκνπο ηεο Γελεχεο ε βιαζθεκία ήηαλ έγθιεκα γηα ην νπνίν ε πνηλή ήηαλ 
ζάλαηνο. Με απηφλ ηνλ λφκν θαζψο θαη κε ηελ θαηεγνξία ηεο αίξεζεο 
παξαπέκθζεθε ν Ηζπαλφο γηαηξφο θαη πξνηεζηάληεο ζενιφγνο Μζπαήθ 
εναέημοξ (Michael Servetus, 1511-53)139 θαη θαηαδηθάζηεθε λα θαεί ζηελ ππξά, 
καδί κε ηα βηβιία ηνπ. Σν ηξαγειαθηθφ είλαη φηη ν εξβέηηνο είρε θαηαθχγεη ζηελ 
Διβεηία γηα λα γιηηψζεη απφ ηηο δηψμεηο ηεο Ηζπαληθήο  Ηεξάο Δμέηαζεο, επεηδή 
είρε ηαρζεί θαηά ηεο Σξηαδηθφηεηαο ηνπ Θενχ θαη θαηά ηνπ βαθηίζκαηνο ησλ 
λεπίσλ. Μάιηζηα ν ίδηνο ν Καιβίλνο είρε εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα ηνπ δηάζεκνπ 
Ηζπαλνχ γηαηξνχ, φηαλ απηφο δήηεζε άζπιν ζηελ Γελεχε. 

          Ο Καιβίλνο αλ θαη δελ ήηαλ κέινο ηνπ 
δηθαζηεξίνπ, δελ έθεξε αληίξξεζε, νχηε έδσζε 
ράξε ζηνλ εξβέηην, πνπ ήηαλ γλσζηφο ζηελ 
Δπξψπε σο θαιφο επηζηήκνλαο θαη άθεζε λα 
εθηειεζηεί ε πνηλή. Εήηεζε κφλν λα ηνλ 
απνθεθαιίζνπλ αληί λα ηνλ ζηείινπλ ζηελ ππξά, 
αίηεκα πνπ νη δηθαζηέο απέξξηςαλ. 
 
 Ο Μιχαήλ ερβέτους 

 
          Σν 1559, ν Καιβίλνο ίδξπζε ηελ Αθαδεκία 
ηεο Γελεχεο, πνπ έγηλε ην πξψην παλεπηζηήκην 
ηεο Μεηαξξχζκηζεο. ήκεξα Καιβηληζηέο 
ππάξρνπλ ζηελ Διβεηία, ζηελ Οιιαλδία, ζηε 
θσηία (ε Πξεζβπηεξηαλή Δθθιεζία ηδξχζεθε απφ 

ηνλ θαιβηληζηή Σδσλ Ννμ), ζηηο ΖΠΑ θαη αιινχ. Σα θεξχγκαηα ηνπ Καιβίλνπ 
βξήθαλ επίζεο έθθξαζε ζηνπο Πνπξηηαλνχο ηεο Αγγιίαο ηνπ 17νπ αηψλα.  
               ηε Γαιιία, νη θαιβηληζηέο Οπγελφηνη απέθηεζαλ ζεκαληηθή δχλακε θαη 
αξθεηνχο νπαδνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πνιινί επγελείο. κσο απηή ε 
ελδπλάκσζή ηνπο ηξφκαμε ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία, αιιά θαη ηελ θνζκηθή 
εμνπζία ε νπνία έλησζε φηη νη Οπγελφηνη ηελ ακθηζβεηνχζαλ. Σξαγηθή θαηάιεμε 
ηεο ζχγθξνπζεο ησλ δπν ζξεζθεπηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο Γαιιίαο ήηαλ ε 
δηαβφεηε Νφπηα ημο Αβίμο Βανεμθμιαίμο. 
 
 

                                                 
139  Ο Σεξβέηηνο είπε ακαηαθφρεζ υηζ ημ αίια ηοηθμθμνμφζε ιέζς ηςκ ανηδνζχκ ηαζ ηςκ θθεαχκ, έκα 

αζχκα πνζκ ημκ Άββθμ βζαηνυ Οπΐιιηακ Φάξβετ  (William Harvey, 1578-1657).  
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07.04. Ζ ζθαβή ηδξ διέναξ ημο Αβίμο Βανεμθμιαίμο  
 
          ηαλ ν Λνχζεξνο μεθίλεζε ηελ πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηεο Δθθιεζίαο 
θαη επηηέζεθε θαηά ηεο πξαθηηθήο ησλ ζπρσξνραξηηψλ, δελ είρε – αξρηθά 
ηνπιάρηζηνλ - πξφζεζε λα απνκαθξπλζεί απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ Καζνιηθηζκνχ, 
ήζειε απιψο λα ζπκβάιεη ζηελ πλεπκαηηθή πγεία ησλ πηζηψλ θαη λα πείζεη ηνλ 
ιαφ – πνπ απφ αθέιεηα ή άγλνηα θαηέβαιε ην ηίκεκα ηεο εμαγνξάο ησλ 
ακαξηεκάησλ ηνπ - φηη ε ζσηεξία ηεο ςπρήο δελ εμαγνξαδφηαλ κε ρξήκαηα. Ήηαλ 
κφλν εμαζθαιηζκέλε κε ηελ εηιηθξηλή πίζηε, ηελ ελάξεηε δσή θαη ηελ απνθπγή 
ακαξησιψλ πξάμεσλ. 
          κσο ε αγνξαπσιεζία ησλ ζπρσξνραξηηψλ ήηαλ ηφζν επηθεξδήο γηα ηελ 
Δθθιεζία, ε νπνία ππνρξεψζεθε λα αληηδξάζεη θαη λα απεηιήζεη ηνλ Λνχζεξν. 
Απηφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνρψξεζε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φζν ήζειε απφ 
ηελ αξρή θαη πξννδεπηηθά δεκηνχξγεζε κηα λέα ζενινγία. Απηφ ην θαηλνχξην 
βξήθε επήθνα ψηα ζηνλ ιαφ θαη ηνπο δηαλννχκελνπο, πνπ ήηαλ ςπρνινγηθά 

έηνηκνη λα δερζνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ 
έλα λέν δξφκν πίζηεο, ρσξίο δνγκαηηζκνχο 
θαη ηππηθέο ηεξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 
 

  Ζευγάρι Γάλλων Ουγενότων 

 
          Ζ ζενινγηθή ζρνιή ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Παξηζηνχ θαηαδίθαζε 
ηνλ Λνχζεξν θαη έθαςε ηα πξψηα 
ινπζεξαλά βηβιία σο αηξεηηθά. κσο νη λέεο 
ηδέεο δελ ζηακάηεζαλ λα εμαπιψλνληαη 
θπξίσο αλάκεζα ζηελ αλεξρφκελε αζηηθή 
ηάμε, ηνπο εκπφξνπο πνπ είραλ επαθέο κα 
ην εμσηεξηθφ, ηνπο βηνηέρλεο, ηνπο 
θαζεγεηέο θαη ηνπο θνηηεηέο. Έλαο απφ 
απηνχο ήηαλ ν Καιβίλνο, πνπ φπσο είδακε, 

έθπγε γξήγνξα απφ ηελ παηξίδα ηνπ θαη βξήθε θαηαθχγην ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ 
Διβεηία. Οη επηηπρίεο ηνπ Καιβίλνπ ζηελ Γελεχε ψζεζαλ πνιινχο απφ ηνπο 
Γάιινπο κεηαξξπζκηζηέο, γλσζηνχο σο Οοβεκυημοξ140, λα νξγαλσζνχλ θαη λα 
ηδξχζνπλ, γχξσ ζην 1550, ηηο  πξψηεο – θξπθέο ζηελ αξρή – εθθιεζίεο ζηελ 
ρψξα ηνπο, πηνζεηψληαο ηελ θαιβηληζηηθή ηδενινγία. Πνιχ γξήγνξα νη εθθιεζίεο 
ησλ Γάιισλ κεηαξξπζκηζηψλ μεπέξαζαλ ηηο 1200 ζε φιε ηελ Γαιιία. 
           Οη Γάιινη Οπγελφηνη κηκήζεθαλ ηελ απζηεξή δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο 
αληίζηνηρεο θαιβηληζηηθήο θνηλφηεηαο ηεο Γελεχεο. Με ηελ πξνηξνπή θαη ηελ 
βνήζεηα ηνπ Καιβίλνπ πξνζρψξεζαλ ζ‟ απηνχο θαη πνιινί επγελείο πνπ 
ακθηζβεηνχζαλ ηελ απνιπηαξρηθή δηνίθεζε ηνπ βαζηιηά. Οη θαιβηληζηέο απηνί 
ήηαλ πνιχ δξαζηήξηνη, ηχπσλαλ ζπλερψο ζε θξπθά ηππνγξαθεία απαγνξεπκέλα 
βηβιία θαη ηα πξνσζνχζαλ ρέξη-ρέξη ή κέζσ έκπηζησλ βηβιηνπσιψλ. Υηππνχζαλ 

                                                 
140

  Ζ πνμέθεοζδ ηδξ θέλδξ Οπγελφηνη είκαζ ααέααζδ. Πζεακμθμβείηαζ υηζ πνμένπεηαζ απυ ηδκ βαθθζηή 

θέλδ huguenot, πμο απμδζδυηακ ζε ιέθδ εκυξ εθαεηζημφ πμθζηζημφ ηζκήιαημξ, ημ μπμίμ είπε πάνεζ ημ υκμια 

εκυξ απυ ημοξ δβέηεξ ηδξ, ημο Μπεγακζυκ Υζμοβη (Bezanson Hugues). 

       Άθθδ άπμρδ οπμζηδνίγεζ υηζ δ θέλδ Οπγελφηνη είκαζ παναθεμνά ηδξ παθζάξ  βενιακζηήξ θέλδξ 

Eidgenossen πμο ζδιαίκεζ ζοκςιυηεξ. 
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αλνηρηά ηελ δηαθζνξά ησλ θιεξηθψλ, ηελ αξγπξψλεηε Δθθιεζία πνπ έδηλε άθεζε 
ακαξηηψλ κε ηα δηαβφεηα ζπρσξνράξηηα θαη ηηο άιιεο πξαθηηθέο ηεο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο, ζπγθξίλνληάο ηηο κε ηηο έληηκεο, εηιηθξηλείο, απζηεξέο θαη εζηθέο 
πξνηάζεηο δσήο ησλ κεηαξξπζκηζηψλ 
          Ζ ηαρεία εμάπισζε ησλ ηδεψλ ηνπ Λνχζεξνπ θαη ηνπ Καιβίλνπ ζηελ 
Γαιιία, ηελ «κεγαιχηεξε θφξε» θαη κηα απφ ηηο  θνιψλεο πνπ ζηεξηδφηαλ ην 
νηθνδφκεκα ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, ρηχπεζε ζπλαγεξκφ ζηελ έδξα 
ηνπ Καζνιηθηζκνχ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε Γαιιία ήηαλ ν κεγαιχηεξνο ρξεκαηνδφηεο 
ηνπ Βαηηθαλνχ θαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 
ηεο ηζρχνο ηνπ θαη αθφκα κεγάιν κέξνο ησλ  
γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο αλήθαλ ζηελ 
Δθθιεζία. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο  θεληξηθήο θαη 
βφξεηαο Δπξψπεο είραλ ζρεδφλ ραζεί γηα ηελ Ρψκε, 
αλ ραλφηαλ θαη ε Γαιιία θηλδχλεπε κε παηαγψδε 
θαηάξξεπζε φιν ην νηθνδφκεκα ηνπ Καζνιηθηζκνχ.  
 

    Ο Γάλλος βασιλιάς Υραγκίσκος Β’ ανήλθε στο 
χρόνο το 1559 και πέθανε το 1560 σε ηλικία 
μόλις 16 χρονών. 
 

          Έηζη άξρηζε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα 
αληεπίζεζεο θαηά ησλ επηθίλδπλσλ ερζξψλ ηνπ Βαηηθαλνχ. Οη θαζνιηθνί 
ηεξνθήξπθεο επηηέζεθαλ ζηνπο Οπγελφηνπο θαηεγνξψληαο ηνπο σο αηξεηηθνχο, 
αξλεηέο ησλ βαζηθψλ ρξηζηηαληθψλ αξρψλ θαη σο ππεξαζπηζηέο ηεο ζεμνπαιηθήο 
ειεπζεξηφηεηαο. 
          Σνλ Ηνχιην ηνπ 1559 ν βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο Δννίημξ Β΄ (Henri II) πέζαλε 
θαη ηνλ δηαδέρζεθε ην γηνο ηνπ Φναβηίζημξ Β΄ (François II) ειηθίαο 15 εηψλ. 
Υξέε επηηξφπνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ λεαξνχ βαζηιηά, ηεινχζε ε κεηέξα ηνπ 
Αζηαηενίκδ ηςκ Μεδίηςκ (Catherine de' Medici, 1519-89). Ο Φξαγθίζθνο ήηαλ 

παξάιιεια θαη βαζηιηθφο ζχδπγνο ηεο θσηίαο, κηαο 
θαη είρε παληξεπηεί ηελ βαζίιηζζα Μανία ηζμφανη 
(Mary I of Scotland, 1542-87)141. Ο βαζηιηάο θαη ε 
κεηέξα ηνπ αχμεζαλ ζεακαηηθά ηηο δηψμεηο θαηά ησλ 
Οπγελφησλ.  
 
Η Αικατερίνη των Μεδίκων ήταν σύζυγος του 
βασιλιά της Γαλλίας Ερρίκου Β’ και μητέρα των  
Βασιλέων της Γαλλίας  Υραγκίσκου Β’. Καρόλου 
Θ’ και Ερρίκου Γ’ 

 
          Κάπνηνη απφ απηνχο ζρεδίαζαλ ηελ απαγσγή 
ηνπ Φξαγθίζθνπ, «γηα λα απαιιάμνπλ ηελ ρψξα απφ 
ηνλ ηπξαλληθφ δπγφ», αιιά ην ζρέδηφ ηνπο πξνδφζεθε. 
Αθνινχζεζαλ νκαδηθέο ζπιιήςεηο θπξίσο επγελψλ 

πξνηεζηαληψλ θαη πνιινί απφ απηνχο απαγρνλίζηεθαλ. 
          ιε απηή ε απνηπρεκέλε ζπλνκσζία ζηνίρηζε πνιχ ζηνπο Οπγελφηνπο, 
γηαηί νη λνκνηαγείο πνιίηεο δελ ζπκθσλνχζαλ κε νπνηαδήπνηε επίζεζε θαηά ηνπ 
ζηέκκαηνο. Ο αλήιηθνο Φξαγθίζθνο πέζαλε κεηά απφ έλα ρξφλν (1560) θαη ηνλ 

                                                 
141

  Ζ ηαεμθζηή Μαξία Σηηνχαξη, ηαηδβμνήεδηε βζα πνμδμζία ηαηά ηδξ  ααζίθζζζαξ ηδξ Αββθίαξ 

Δθζζάαεη Α‟. Γζηάζηδηε ηαζ ηαηαδζηάζηδηε ζε εάκαημ. Δηηεθέζηδηε ιε απμηεθαθζζιυ. 
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δηαδέρζεθε ν κφιηο δέθα εηψλ αδειθφο ηνπ Κάνμθμξ Θ’ (Charles IX, 1550-
1574). Φπζηθά ε κεηέξα ηνπ Αηθαηεξίλε ησλ Μεδίθσλ εμαθνινχζεζε λα 
αληηβαζηιεχεη σο επίηξνπνο θαη ηνπ λένπ βαζηιηά. Ζ Αηθαηεξίλε πξνζπάζεζε 
ζηελ αξρή λα επηβάιεη ζξεζθεπηηθή εηξήλε θαη κε έλα δηάηαγκά ηεο ην 1561 
απαγφξεπζε ηελ δίσμε πνιηηψλ κε κφλν αίηην ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. 
Γελ ινγάξηαζε φκσο θαιά ηελ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ηεο λέαο ζξεζθείαο, 
νχηε ην ζάξξνο ησλ εγεηψλ ηεο, νχηε αθφκα πσο ηελ ιατθή έρζξα ελαληίνλ ηεο 
βαζηινκήηνξνο πνπ ηελ ζεσξνχζαλ  
μέλε (ήηαλ ηηαιηθήο θαηαγσγήο).  
 
 Ουγενότοι λεηλατούν καθολικές 
εκκλησίες στην Λυών 
 

          Ζ πνιηηηθή ησλ Οπγελφησλ 
γηλφηαλ φιν θαη πην επηζεηηθή θαη 
πξνθιεηηθή έλαληη ησλ θαζνιηθψλ.  
ε πφιεηο πνπ είραλ κεγαιχηεξε ηζρχ, 
θαηαιάκβαλαλ εηζηζειηθά ηηο 
εθθιεζίεο ησλ θαζνιηθψλ, 
θαηάζηξεθαλ ηηο εηθφλεο ηα αγάικαηα 
θαη ηα ιείςαλα ησλ αγίσλ θαη φζεο δελ έθαηγαλ ηηο κεηέηξεπαλ ζε πξνηεζηαληηθέο. 
Ζ γαιιηθή θαζνιηθή πιεηνςεθία δπζαλαζρεηνχζε κε ηηο αθξφηεηεο ηεο δπλακηθήο 
απηήο κεηνςεθίαο θαη νη θαζνιηθνί ηεξνθήξπθεο παξνκνίαζαλ ηελ θαηάζηαζε σο 
έλα θαξθίλσκα ή γάγγξαηλα ζην ζψκα ηεο Γαιιίαο. Σα επεηζφδηα βίαο θαη 

ζπγθξνχζεσλ 
πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη νη 
θαζνιηθνί κε ηελ ζεηξά ηνπο 
έβαδαλ θσηηέο ζε εθθιεζίεο ησλ 
Οπγελφησλ. 
 

 Βασανισμοί και εκτελέσεις 
Ουγενότων από Καθολικούς 
 

          Σν 1562 ε Αηθαηεξίλε 
πξνζπάζεζε άιιε κηα θνξά λα 
βξεη ηξφπν λα εξεκήζνπλ ηα 

πλεχκαηα. Με δηάηαγκά ηεο επέηξεςε ζηνπο Οπγελφηνπο λα εθθιεζηάδνληαη, αιιά 
έμσ απφ ηα ηείρε ησλ πφιεσλ θαη απαγφξεπζε ζηνπο Καζνιηθνχο λα εκπνδίζνπλ 
ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ αληηπάισλ ηνπο. Κη απηή ηελ θνξά θακηά πιεπξά δελ ήηαλ 
ηθαλνπνηεκέλε. Οη πξψηνη γηαηί ζεσξνχζαλ φηη ην δηάηαγκα πεξηφξηδε ηελ 
ειεπζεξία ηεο ιαηξείαο θαη νη δεχηεξνη γηαηί πίζηεπαλ φηη ην θξάηνο ήηαλ πνιχ 
ππνρσξεηηθφ ζηηο απαηηήζεηο ησλ αηξεηηθψλ. Μάιηζηα φηαλ ν θαλαηηθφο 
θαζνιηθφο Φνάκζζξ, δμφηαξ ημο Γηζγ (François de Guise) επηηέζεθε κε 
ελφπινπο ζε ζπγθέληξσζε Οπγελφησλ ζην Βηζζχ θαη έζθαμε πνιινχο, νη 
Παξηδηάλνη ηνλ ππνδέρζεθαλ σο ιατθφ ήξσα. 
          Απηφ ην ηξαγηθφ γεγνλφο ήηαλ ε αθνξκή γηα λα μεζπάζεη ν πξψηνο 
ζξεζθεπηηθφο πφιεκνο. ηα επφκελα 16 ρξφληα  σο ην 1580 ζα αθνινπζήζνπλ 
άιινη επηά ηέηνηνη πφιεκνη ζηελ Γαιιία, ψζπνπ νη Οπγελφηνη λα εηηεζνχλ 
νξηζηηθά. Σν 1563 βξέζεθε πάιη κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε, πνπ επέηξεπε ζηνπο 
Πξνηεζηάληεο λα εθηεινχλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα κφλν ζηηο πφιεηο πνπ 
θαηείραλ, ελψ ζηηο ππφινηπεο έμσ απφ ην θέληξν ησλ πφιεσλ.  
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          Μεηά απφ ζπνξαδηθέο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο νη Ρσκαηνθαζνιηθνί θαη νη 
Οπγελφηνη θαηέιεμαλ ζηελ Δηξήλε ηνπ αηλ Εεξκαίλ (1570) κε ηελ νπνία 
αλαγλσξηδφηαλ ε ειεπζεξία ηεο ιαηξείαο παληνχ θαη ν έιεγρνο απφ ηνπο 
Οπγελφηνπο ηεζζάξσλ νρπξσκέλσλ πφιεσλ (Κνληάθ, Λα Ρνζέι, Λα αξηηέ θαη 
Μνληνκπάλ).  
          Σα πλεχκαηα πξνζσξηλά θαηαιάγηαζαλ, αιιά ε απφθαζε ηεο Αηθαηεξίλεο 
λα παληξέςεη ηελ θφξε ηεο Μανβανίηα κηε Βαθμοά (Marguerite de Valois) κε 
ηνλ Πξνηεζηάληε πξίγθηπα Δννίημ ηδξ Νααάναξ (Henri de Navarre)142, 
μεζήθσζε ηνπο θαζνιηθνχο ππεθφνπο θαη εμαγξίσζε αθφκα θαη ηνλ πάπα 
Γξεγφξην ΗΓ’. Οη θαζνιηθνί θιεξηθνί θαη 
θπξίσο νη Καπνπηζίλνη κνλαρνί 
δεκηνχξγεζαλ έληαζε γηα ηνλ αλίεξν απηφ 
γάκν, πνπ πξνθαινχζε κε ηελ πνιπηέιεηά 
ηνπ θαη ηηο ηεξάζηηεο ζπαηάιεο ηνλ θησρφ 
γαιιηθφ ιαφ.  
 

       Η Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου σε 
πίνακα του Francois Dubois 
 

          ηηο 22 Απγνχζηνπ 1572 έλα αζήκαλην 
γεγνλφο [απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ 
Οπγελφηνπ Ναπάξρνπ Γηαζπάν κηε Κμθζκί 
(Gaspard de Coligny)] ήηαλ ε αθνξκή λα 
μεζπάζνπλ πάιη ηαξαρέο ζην Παξίζη. Σελ 
επνκέλε ν βαζηιηάο θαη ε Αηθαηεξίλε 

ζπλεδξίαζαλ κε ηνπο ζπκβνχινπο ηνπο 
θαη πάξζεθαλ θάπνηεο απνθάζεηο πνπ 
πνηέ δελ έγηλαλ γλσζηέο. Σν βέβαην 
είλαη πσο νη αξρέο δηέηαμαλ ην θιείζηκν 
ησλ ππιψλ ηεο πφιεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ 
ηνπ ιανχ.  
 
 Μετά την σφαγή στην πύλη του 
Λούβρου. η Αικατερίνη των Μεδίκων 
και η ακολουθία της επιθεωρούν τα 
αποτελέσματα της σφαγής 

  

          Απφ ηα ραξάκαηα ηεο 24εο 
Απγνχζηνπ 1572, εκέξαο ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ, νη θακπάλεο ησλ εθθιεζηψλ 
έδσζαλ ην ζχλζεκα. Απηφ πνπ επαθνινχζεζε ήηαλ θξηθηαζηηθφ.  Ο ιαφο ησλ 
θαζνιηθψλ, ν ζηξαηφο θαη ν ξσκαηνθαζνιηθφο θιήξνο επηηέζεθαλ ελαληίνλ ησλ 
Οπγελφησλ κε πξσηνθαλή αγξηφηεηα θαη κίζνο. Γηα ηξεηο κέξεο νη άκνηξνη 
θαιβηληζηέο δελ κπνξνχζαλ νχηε λα ακπλζνχλ, νχηε λα θξπθηνχλ, ζθάδνληαλ 
αλειεψο θαη ηα πηψκαηά ηνπο γέκηζαλ ηνλ εθνπάλα. Οη Οπγελφηνη επγελείο 
θαηαθξενπξγήζεθαλ. Ο λαχαξρνο Κνιηλί δνινθνλήζεθε ζην ζπίηη ηνπ θαη ην 
πηψκα ηνπ πεηάρηεθε απφ ην παξάζπξν. Ο φρινο ην βξήθε, ην αθξσηεξίαζε θαη 
ην θξέκαζε ζε αγρφλε. Σίπνηε δελ κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη ηνπο θαλαηηζκέλνπο 
Καζνιηθνχο πνπ νξκνχζαλ κέζα ζηα ζπίηηα ησλ γλσζηψλ (θίισλ ή θαη γεηηφλσλ) 

                                                 
142

  Σμ 1594, μ Δννίημξ ηδξ Νααάναξ έβζκε ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ Δξξίθνο Γ’ (Henri IV) εβηαζκζάγμκηαξ 

ηδκ ααζζθζηυ μίημ ηςκ Βμοναυκςκ πμο ηονζάνπδζε βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ ζηδκ πχνα. 
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Οπγελφησλ, ηνπο θαηάζθαδαλ ρσξίο δηάθξηζε θχινπ ή ειηθίαο θαη πεηνχζαλ ηα 
πηψκαηα ζηνπο δξφκνπο ή ζηα πνηάκηα. Φπζηθά νη ζθαγέο ζπλνδεχηεθαλ απφ 
ιεειαζίεο ζπηηηψλ, εθθιεζηψλ θαη θαηαζηεκάησλ ησλ Οπγελφησλ. 
          Άιινη ππνρξέσλαλ ηνπο πξνηεζηάληεο λα απνθεξχμνπλ ηελ πίζηε ηνπο, λα 
ςάινπλ θαζνιηθνχο ζξεζθεπηηθνχο χκλνπο θαη λα θάςνπλ ηα αηξεηηθά βηβιία πνπ 
θαηείραλ. Αλ θαη πνιινί απφ απηνχο ζπκκνξθψζεθαλ, δελ γιίησζαλ ηελ ζθαγή. 
Αθφκα θαη βξέθε «βαθηίζηεθαλ» ζην αίκα ησλ γνληψλ ηνπο.  
          Ζ ζθαγή εμαπιψζεθε θαη ζηηο άιιεο πφιεηο ηεο Γαιιίαο θαη θξάηεζε σο ηηο 
17 επηεκβξίνπ. Σα ζχκαηα ζε κηα κφιηο εβδνκάδα ππνινγίδνληαη απφ 25 σο 
110 ρηιηάδεο. Σα πνηάκηα γέκηζαλ πηψκαηα θαη αίκα, ηφζν πνπ γηα αξθεηνχο 
κήλεο θαλείο δελ ηνικνχζε λα θάεη ςάξη. 

          Ο βαζηιηάο θαη ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε έδσζαλ ηελ 
επίζεκε εθδνρή ησλ γεγνλφησλ: είρε δηαηαρζεί ε ζθαγή, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα ζπλσκνζία ησλ Οπγελφησλ 
ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά, ησλ πξηγθίπσλ θαη ησλ άιισλ κειψλ 
ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. Φπζηθά ε επζχλε γηα ηελ 
ηξνκαθηηθή απηή ζθαγή έπεζε ζηελ «κνρζεξή βαζίιηζζα» 
αληηπαζή ζην ιαφ Αηθαηεξίλε ησλ Μεδίθσλ, αλ θαη απηφ δελ 
απνδείρζεθε πνηέ.  
          Σν Βαηηθαλφ δέρζεθε ηα λέα ηεο ζθαγήο κε αγαιιίαζε 
θαη ηνλ αξραίν χκλν Te Deum, ηα θαλφληα βξφληεζαλ, νη 
θακπάλεο ήρεζαλ θαη θφπεθε εηδηθφ αλακλεζηηθφ κεηάιιην Ο 
πάπαο έδσζε εληνιή ζηνλ Ηηαιφ δσγξάθν Σγζυνηγζμ 
Βαζάνζ (Giorgio Vasari) λα απεηθνλίζεη ην γεγνλφο κε κηα 
ηνηρνγξαθία, πνπ ππάξρεη αθφκα ζην Βαηηθαλφ. Καη ν 
Γάιινο βαζηιηάο Κάξνινο Θ‟ έθνςε παξφκνην κεηάιιην πνπ 
παξνπζίαδε ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηνλ Ζξαθιή πνπ ληθνχζε ηελ 
Λεξλαία Όδξα. 
 
 Η φαγή της Νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου, όπως 
την απεικόνισε ο Ιταλός ζωγράφος Σζιόρτζιο Βασάρι, σε 
τοιχογραφία του που βρίσκεται στο Βατικανό. 

 
           Οη δξάζηεο ακλεζηεχηεθαλ ηνλ επφκελν ρξφλν. Σν 
1598 ν βαζηιηάο Δξξίθνο Γ’ κε ην Γηάηαγκα ηεο Νάληεο 
εγγπήζεθε ζξεζθεπηηθή αλνρή, φκσο ην 1685, κε λέν 
δηάηαγκα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΓ‟, ν Πξνηεζηαληηζκφο θεξχρηεθε 

παξάλνκνο ζηε Γαιιία. Τπνινγίδεηαη φηη ηφηε σο 500.000 Οπγελφηνη θαηέθπγαλ 
ζηελ Οιιαλδία, Αγγιία, Διβεηία θαη Πξσζία. Δίραλ πξνεγεζεί επηά ζξεζθεπηηθνί 
πφιεκνη, γηα λα κείλεη ηειηθά ε Γαιιία «θαζαξή» απφ αηξεηηθνχο. Αξγφηεξα 
αξθεηνί άιινη Οπγελφηνη κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Ακεξηθή. ζνη φκσο θαηέθπγαλ 
ζηελ Φιψξηδα, αλαθαιχθζεθαλ απφ ηνπο Ηζπαλνχο θαη εμνληψζεθαλ, 
          Ζ ζθαγή ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ είλαη κηα απφ ηηο πην απερζείο θαη 
αηκαηεξέο πξάμεηο ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. 
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07.05. Ζ Ακηζιεηαννφειζζδ 
 
          Ζ ζξεζθεπηηθή Μεηαξξχζκηζε ήηαλ έλα θαηλφκελν πνπ είρε ζεκαληηθή 
επηηπρία ζηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε. Αληίζεηα, ζηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ 
λφηνπ φπσο ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία νη κεηαξξπζκηζηέο είραλ κελ 
πεηχρεη λα απνθηήζνπλ αξθεηνχο νπαδνχο, αιιά δελ θαηάθεξαλ πνηέ λα έρνπλ 
ην πάλσ ρέξη ζηηο ζενινγηθέο αληηκαρίεο. Ζ Γαιιία ήηαλ εηδηθή πεξίπησζε θαη – 
φπσο είδακε ζηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο ζειίδεο -  νη Οπγελφηνη ή νη νπαδνί ηνπ 
Καιβίλνπ ήηαλ κηα πνιχ επηζεηηθή θαη καρεηηθή κεηνςεθία.  Υξεηάζηεθε ε ζθαγή 
ηεο εκέξαο ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ θαη επηά εκθχιηνη ζξεζθεπηηθνί πφιεκνη γηα 
λα παξακείλεη ε ρψξα ζηελ αγθαιηά 
ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. 
 
  Λουθηρανοί καταστρέφουν 
εικόνες και αγάλματα αγίων σε 
καθολική εκκλησία της 
Ουτρέχτης 

 
          κσο παξ‟ φια απηά ή 
θαηάζηαζε γηα ην Βαηηθαλφ ήηαλ 
ζνβαξή, απηή ηελ θνξά δελ είρε 
απέλαληί ηεο νχηε κηα κηθξή 
ζξεζθεπηηθή αίξεζε φπσο νη 
Καζαξνί ή νη Βαιληελζηαλνί, νχηε ηηο 
αγξάκκαηεο θαη αλππεξάζπηζηεο γπλαηθνχιεο πνπ ηηο έθαηγε σο κάγηζζεο, νχηε 
ηνπο αλνξγάλσηνπο θαη αλίζρπξνπο αιιφζξεζθνπο φπσο νη Δβξαίνη θαη νη 

Άξαβεο πξνζήιπηνη. Απηή ηελ θνξά είρε λα θάλεη 
κε έλα παλίζρπξν ζξεζθεπηηθφ θίλεκα, πνπ είρε 
πείζεη θαη πάξεη κε ην κέξνο ηνπ, φρη κφλν ιίγνπο 
ζενιφγνπο θαη ηεξσκέλνπο αιιά θαη επγελείο, 
εγεκφλεο, πξίγθηπεο θαη εθαηνκκχξηα απινχ 
ιανχ.   
 
 Βανδαλισμοί σε ανάγλυφα καθολικής 
εκκλησίας. Υανατικοί αντιπαπιστές έχουν 
σπάσει με σφυριά τα πρόσωπα των Αγίων και 
της Παναγίας σε καθολική Εκκλησία. 

 
          Καη φια απηά εμ αηηίαο ησλ ιαζψλ, ηεο 
απιεζηίαο θαη ηεο βεβαηφηεηαο ηεο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο φηη ηα πξάγκαηα ζα παξέκελαλ ππφ 
ηνλ έιεγρφ ηεο θαη δελ ζα άιιαδαλ πνηέ. Ζ 
νξγάλσζε, ν πινχηνο ηεο, νη ηξνκνθξαηηθέο  

νξγαλψζεηο ηεο φπσο ε Ηεξά Δμέηαζε, νη Γνκηληθαλνί κνλαρνί θαη νη 
ηεξαπφζηνινη ζε φιν ηνλ θφζκν, έδηλαλ ζηνλ πάπα ηελ ζηγνπξηά φηη κπνξνχζε λα 
ειέγρεη ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα, φληαο ν ίδηνο αλεμέιεγθηνο. Σψξα ήηαλ θαλεξφ 
φηη ην Βαηηθαλφ έπξεπε λα αληηδξάζεη θαη κάιηζηα γξήγνξα, πξηλ ραζεί ην έδαθνο 
θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ θαη ην αλεξρφκελν θχκα ηεο Μεηαξξχζκηζεο γίλεη 
ηζνπλάκη θαη γθξεκίζεη έλα νηθνδφκεκα δεθαπέληε αηψλσλ.  
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          Φπζηθά θαη πξηλ απφ ηνλ Λνχζεξν, ππήξραλ ηεξσκέλνη πνπ έβιεπαλ ηα 
θαθψο θείκελα ηεο Δθθιεζίαο θαη έθαλαλ πξνζπάζεηεο λα θάλνπλ θάπνηεο – 
έζησ θαη δεηιέο – κεηαξξπζκίζεηο. Ο γλσζηφο καο Ηζπαλφο Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο 
θαξδηλάιηνο Φξαλζίζθν Υηκέλεο ληε Σζηζλέξνο, έλαο ζπληεξεηηθφο, ερέθξσλ θαη 
θαηαξηηζκέλνο θιεξηθφο, φρη κφλν ραιάξσζε ηελ απζηεξφηεηα θαη ηελ 
αλεμέιεγθηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηελ Ηζπαλία, αιιά αζρνιήζεθε 
πεξηζζφηεξν κε αγαζνεξγίεο, αλέγεξζε λνζνθνκείσλ θαη πνιηηηζηηθψλ 
ηδξπκάησλ. Έλα απφ απηά ήηαλ ην Παλεπηζηήκην ηεο Αιθαιά (Universidad de 
Alcalá) ζην νκψλπκν πξνάζηην ηεο Μαδξίηεο, πνπ ηδξχζεθε κε ζηφρν ηε 
δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηεξίνπ αληάμηνπ ηνπ νπκαληζηηθνχ πλεχκαηνο ηεο 
Αλαγέλλεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ.  
          ‟ απηφ ην παλεπηζηήκην ζπγθέληξσζε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζενιφγνπο, 
επηζηήκνλεο, ινγίνπο θαη ηζηνξηνδίθεο ηεο Ηζπαλίαο  απφ ηνπο νπνίνπο δήηεζε λα  
κεηαθξάζνπλ ηελ Αγία Γξαθή θαηεπζείαλ απφ ην ειιεληθφ πξσηφηππν (ηελ 
γλσζηή κεηάθξαζε ησλ εβδνκήθνληα) ζε επηά δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, έξγν ην 
νπνίν θαη ρξεκαηνδφηεζε ν ίδηνο. Απηνί ινηπφλ εξγάζηεθαλ απφ ην 1502 θαη γηα 
δεθαπέληε νιφθιεξα ρξφληα, κε επηθεθαιήο ηνλ νπκαληζηή θαη θιαζηθηζηή 
θηιφινγν Υενκάκ Νμοκζέγ (Hernán Núñez). „ηαλ ηειείσζε ην κλεκεηψδεο 

εμάηνκν έξγν γλσζηφ σο Biblia 
políglota complutense143, 
ηππψζεθε ζε πεξηζζφηεξα απφ 
600 αληίγξαθα (ζήκεξα ζε φιν 
ηνλ θφζκν ζψδνληαη 123 απφ 
απηά).  
 

   Ο καρδινάλιος Σσισνέρος 
επιθεωρεί την κατασκευή 
ενός νοσοκομείου 

 
          Δπίζεο ν Σζηζλέξνο 
πξνζθάιεζε ηνλ δηάζεκν  
νπκαληζηή Νηεδηληέξηνπο 
Έξαζκν λα επηζθεθζεί ηελ 

Ηζπαλία θαη λα παξνπζηάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθθιεζηαζηηθή 
αλαγέλλεζε. Αλ θαη ν Οιιαλδφο ζενιφγνο δελ ήξζε πνηέ ζηελ Μαδξίηε, νη 
απφςεηο ηνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηνλ ηζπαληθφ θιήξν, ν νπνίνο ηελ επνρή 
εθείλε ήηαλ πην δηαπαηδαγσγεκέλνο θαη κνξθσκέλνο απφ ηνπο ππφινηπνπο 
ηεξσκέλνπο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο. Αθφκα, ν Σζηζλέξνο απαγφξεπζε ηελ 
πψιεζε ζπρσξνραξηηψλ ζηελ ελνξία ηνπ ζην Σνιέδν. „κσο, παξέκεηλε πάληα 
πηζηφο θαη νξζφδνμνο θαζνιηθφο θαη νπδέπνηε ακθηζβήηεζε ηα πξσηεία ηεο 
Ρψκεο θαη ηελ απζεληία ηνπ πάπα. 
         Δεθηφο απφ ηνλ Σζηζλέξνο ππήξμαλ θπζηθά θαη αξθεηνί άιινη θαζνιηθνί 
θιεξηθνί πνπ βιέπνληαο καθξχηεξα, δεηνχζαλ λα γίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο 
ζηελ δνκή θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο Δθθιεζίαο, φπσο ν επίζθνπνο ηεο Βεξφλα 
Σγζμαάκκζ Μαηηέμ Σγζιπένηζ (Giovanni Matteo Giberti), ν θαξδηλάιηνο θαη 
ηεξνεμεηαζηήο Σδηνβάλλη Πηέηξν Καξάθα (αξγφηεξα πάπαο Παχινο Γ‟), ν Βελεηφο 
θαξδηλάιηνο Γηαζπάνμ Κμκηανίκζ (Gasparo Contarini), ν Άγγινο θαζνιηθφο 
θαξδηλάιηνο Ρέηγζκαθκη Πυμοθ  (Reginald Pole) θαη αξθεηνί άιινη. Αθφκα θαη 
πάπεο φπσο ν Αδξηαλφο η’  αληηιήθζεθαλ ηελ αλάγθε αλακφξθσζεο, 
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αλαλέσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ φιεο ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
νξγάλσλ ηνπ Βαηηθαλνχ. Ήηαλ πηα θαηξφο λα απνθαζίζνπλ φηη δελ πξέπεη λα 
παξαρσξήζνπλ άιιν έδαθνο ζηνπο Μεηαξξπζκηζηέο. 
         Ο πάπαο Παχινο Γ’ θαη ηα ζηειέρε ηνπ Βαηηθαλνχ πξνρψξεζαλ ζε ηέζζεξα 
απνθαζηζηηθά βήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο άκπλαο, αιιά θαη ηεο αληεπίζεζεο 
ηνπ Καζνιηθηζκνχ ελάληηα ζηηο πξνειαχλνπζεο δπλάκεηο ησλ Λνπζεξαλψλ, 
Καιβηληζηψλ, Αλαβαπηηζηψλ θαη άιισλ παξαθιαδηψλ ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ. 
Ήηαλ ε έλαξμε ηεο ιεγφκελεο Ακηζιεηαννφειζζδξ. 
 

07.05.01. Ζ φκμδμξ ημο Σνέκημ 
 
          Σν πνχημ αήια ήηαλ ε ζχγθιεζε ηεο πεξίθεκεο 
οκυδμο ημο Σνέκημ144 πνπ άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ην 
1545 θαη ηειείσζε κεηά δεθανθηψ ρξφληα ην 1563, αθνχ 
ζε ηξεηο πεξηφδνπο (ζην Σξέλην, ζηελ Μπνιφληα θαη 
πάιη ζην Σξέλην) πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά πάλσ απφ 
πελήληα ζπλεδξηάζεηο. Πξνήδξεπζαλ νη πάπεο Παχινο 
Γ’ (πέζαλε ην 1549), Ηνχιηνο Γ’ (πέζαλε ην 1550 θαη ηνλ 
δηαδέρζεθε ν Μάνηεθθμξ Β΄ πνπ έδεζε σο πάπαο κφλν 
20 κέξεο), ν Παχινο Γ’ (ν πξψελ θαξδηλάιηνο Καξάθα, 
πέζαλε ην 1559) θαη ν Πίνο Δ’. Γειαδή ε χλνδνο 
γλψξηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο πέληε 
πάπεο! 
 
  Ο Υερδινάνδος Α’, αυτοκράτορας της Αγίας 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

 
ε αξθεηέο ζπλεδξηάζεηο κεηείρε θαη ν Αςβνχξγνο 

εγεκφλαο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο 
απηνθξαηνξίαο θαη βαζηιηάο ηεο Βνεκίαο, 
Οπγγαξίαο θαη Κξναηίαο Φενδζκάκδμξ 
Α’ (Ferdinand I’, 1503-64). 

 
      Η ύνοδος του Σρέντο 

 
          Ζ χλνδνο ηνπ Σξέλην 
πξνζθάιεζε δπν θνξέο πξνηεζηάληεο 
ηεξσκέλνπο λα πξνζέιζνπλ θαη λα 
ζπκκεηάζρνπλ γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο 
απφςεηο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ηνπο 
ππνζρέζεθε φηη ζα είλαη αζθαιείο. Οη 
Λνπζεξαλνί ζενιφγνη Φίιηππνο  

Μειάγρζσλ θαη Γζμπάκεξ Μπεκγ (Johannes Brenz) απνδέρζεθαλ ηελ 
πξφζθιεζε, μεθίλεζαλ ην ηαμίδη γηα ην Σξέλην, αιιά φηαλ πιεξνθνξήζεθαλ φηη ε 
χλνδνο δελ ηνπο παξαρψξεζε δηθαίσκα ςήθνπ επέζηξεςαλ πίζσ.  
          Απηφ ήηαλ θαη ην νξηζηηθφ λαπάγην ηεο πξνζπάζεηαο ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ 
Καζνιηθψλ θαη Γηακαξηπξνκέλσλ. Ζ χλνδνο θαηέιεμε ζε πνιιέο απνθάζεηο θαη 
ζπκπεξάζκαηα, νξηζκέλα απφ ηα νπνία ήηαλ: 
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- Ζ θαηαδίθε ησλ αξρψλ θαη ησλ δνγκάησλ ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ θαη ην 
αλάζεκα ησλ πξνηεζηαληηθψλ απφςεσλ αιιά θαη ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο 
Μεηαξξχζκηζεο Λνχζεξνπ, Εβίγγιηνπ θαη Καιβίλνπ (anathema sit).  

- Ξεθαζάξηζαλ νη ζέζεηο θαη ηα δφγκαηα ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο θαη 
απνζαθελίζηεθαλ νη ελζηάζεηο  - φπνπ ππήξραλ. 

-   Ζ  ζπδήηεζε γηα ηελ δηαθζνξά ηνπ θιήξνπ απαζρφιεζε πνιιέο 
ζπλεδξηάζεηο θαη δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο επηηξνπέο, αιιά ην ηεξαηηθφ 
θαηεζηεκέλν θαηάθεξε λα απνκνλψζεη ηηο θηιειεχζεξεο θσλέο, νη νπνίεο 
ήηαλ κεηνςεθία θαη έραζαλ ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο ςεθνθνξίεο. 

- Ζ εξκελεία ηεο Βίβινπ θαη ησλ ηεξψλ Γξαθψλ απφ ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία 
ζεσξήζεθε νξηζηηθή θαη απζεληηθή θαη θάζε άιιε εξκελεία ηνπο 
ζεσξήζεθε αηξεηηθή. Ζ ιαηηληθή κεηάθξαζε ηεο Βίβινπ, ε γλσζηή Vulgata 
ήηαλ θαηά ηνπο ζπλέδξνπο, ην κνλαδηθφ θείκελν πνπ ήηαλ απνδεθηφ σο 
γλήζην απφ ηελ Δθθιεζία. 

-  Ξεθαζαξίζηεθε φηη, ε ζρέζε 
πίζηεο θαη θαιψλ πξάμεσλ 
ήηαλ απαξαίηεηε  γηα ηελ 
ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ 
ζσζηνχ ρξηζηηαλνχ. Απηφ 
ζεσξήζεθε αλαγθαίν γηα λα 
αληηθξνπζηεί ην δφγκα ηνπ 
Λνχζεξνπ Sola fide145. 

      
    Άλλη μια εικόνα από την 
ιστορική  ύνοδο του Σρέντο 

 
- Δπηβεβαηψζεθε ε ζπλέρηζε 

ησλ πξαθηηθψλ πνπ είραλ 
πξνθαιέζεη ηελ νξγή ησλ 
Μεηαξξπζκηζηψλ, δειαδή ε 
αγνξαπσιεζία ησλ 
ζπρσξνραξηηψλ, ε ιαηξεία θαη πξνζθχλεζε ησλ ιεηςάλσλ θαη ησλ 
εηθφλσλ ησλ αγίσλ θαη ηεο Παλαγίαο, αλ θαη απαγνξεχηεθε ε θαηάρξεζε 
θάπνησλ απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο, φπσο ηα ζπρσξνράξηηα. 

- Γφζεθε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζχγρξνλε θαηάξηηζε ησλ θιεξηθψλ 
θαη απνθαζίζηεθε ε έθδνζε βηβιίσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ αηξεηηθψλ απφςεσλ.   

- Δπηβεβαηψζεθαλ ηα „πξσηεία‟ ηνπ πάπα, αλαλεψζεθε ε επηζεηηθή ηαθηηθή 
ηεο ινγνθξηζίαο κε ηελ ζέζπηζε ηνπ Index θαη πξνζδηνξίζηεθε ν ξφινο  
ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο πνπ ηδξχζεθε ακέζσο. 

- Τπήξμαλ θαη παξαινγηζκνί ζηα πεπξαγκέλα ηεο πλφδνπ, φπσο γηα  
παξάδεηγκα, ε απφθαζε λα θαιχςνπλ ηα γπκλά κέιε ησλ αληξψλ θαη 
γπλαηθψλ πνπ απεηθνλίδνληαλ ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο Καπέιια ηζηίλα 
(Cappella Sistina) ηνπ παξεθθιεζίνπ ηνπ Βαηηθαλνχ, πνπ είρε 
θηινηερλήζεη ν κεγάινο δσγξάθνο ηεο Αλαγέλλεζεο Μζπαήθ Άββεθμξ 
(Michelangelo). 
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07.05.02. Σα κέα ιμκαπζηά Σάβιαηα 
 
          Σν δεφηενμ αήια ζην νπνίν πξνρψξεζε ν πάπαο Παχινο Γ’ θαη νη 
δηάδνρνί ηνπ ζηελ Αγία Έδξα γηα λα ζσξαθίζνπλ ηα δφγκαηα ηεο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο, λα αληηθξνχζνπλ ηηο απφςεηο ησλ Πξνηεζηαληψλ θαη λα επηρεηξήζνπλ 
ηελ επαλέληαμε ησλ παξαπιαλεζέλησλ ρξηζηηαλψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ 
Βαηηθαλνχ, ήηαλ ε ίδξπζε λέσλ ζεζκψλ θαη νξγαλψζεσλ κε θαιά εθπαηδεπκέλα, 
κπαισκέλα θαη ζαξξαιέα ζηειέρε. Απηά ζα ήηαλ νη λένη ηξαηηψηεο ηνπ Υξηζηνχ, 
φπσο, ηελ επνρή ησλ ηαπξνθνξηψλ, ήηαλ νη Ησαλλίηεο θαη νη Ναΐηεο Ηππφηεο, 
πνπ είραλ σο θχξην θαζήθνλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Αξάβσλ ζηνπο Αγίνπο 
Σφπνπο θαη έθεξλαλ ζε 
πέξαο κε επηηπρία, φπνην 
έξγν αλαιάκβαλαλ.  
 
Η δημιουργία του Αδάμ, 
έργο του Μιχαήλ 
Άγγελου στην Καπέλλα 
ιστίνα  του Βατικανού 
 

           Ο πάπαο θαη νη 
πεξί απηφλ είραλ  ππ‟ φςε 
ηνπο φηη ε ζπληξηβή ησλ 
αηξεηηθψλ Καζαξψλ ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα, ήηαλ – κεηαμχ άιισλ – θαη 
απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ λενζχζηαηνπ ηφηε, ηάγκαηνο ησλ Γνκηληθαλψλ. Σα 
κέιε ηνπ ηάγκαηνο πνπ δεκηνχξγεζε ν (άγηνο) Γνκίληθνο Γθνπζκάλ, είραλ 
εθπαηδεπηεί ζσζηά θαη ήηαλ απφιπηα θαηαξηηζκέλα γηα λα αληηκεησπίζνπλ κε 
ζενινγηθά επηρεηξήκαηα ηνπο Καζαξνχο θαη θάζε ηδενινγηθφ αληίπαιν ηνπ 

θαζνιηθηζκνχ.  
 
Ο Ιγνάτιος Λογιόλα 
παραλαμβάνει από τον πάπα 
Παύλο Γ’ την Βούλα για την 
ίδρυση της Εταιρίας του Ιησού 

(Ιησουϊτών) 

 
          Δπίζεο νη Γνκηληθαλνί (θαη 
θαηά δεχηεξν ιφγν νη Φξαγθηζθαλνί) 
κνλαρνί ήηαλ απηνί πνπ 
ζηειέρσζαλ ηελ Ηεξά Δμέηαζε, - ην 
καθξχ θαη ζηδεξέλην ρέξη ηεο 

Καζνιηθήο Δθθιεζίαο θαηά παληφο ακθηζβεηία ηνπ θχξνπο θαη ηεο ζνθίαο ησλ 
θαζνιηθψλ δνγκάησλ, δειαδή ησλ αηξεηηθψλ, ησλ άζεσλ, ησλ βιάζθεκσλ, ησλ 
κάγσλ, ησλ καγηζζψλ, ησλ παγαληζηψλ, ησλ Δβξαίσλ θαη Αξάβσλ πξνζήιπησλ 
θαη φισλ ησλ άιισλ ερζξψλ ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο.  
          Σψξα, κεηά απφ ηξεηζήκηζη αηψλεο, νη Γνκηληθαλνί, νη Φξαγθηζθαλνί, νη 
ηεξνεμεηαζηέο ηεο Μεζαησληθήο θαη ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, νη θαξδηλάιηνη, 
νη επίζθνπνη θαη ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηεξαξρίαο είραλ 
θνπξαζηεί, είραλ παρχλεη, είραλ πινπηίζεη, είραλ γίλεη καιζαθνί θαη 
θαινπεξαζάθεδεο κε ιίγα ιφγηα είραλ ξνπηηληάζεη βαζηζκέλνη ζηελ ζηγνπξηά ηεο 
ηζρχνο ηεο κεηέξαο Δθθιεζίαο. Απηή φκσο ηψξα θηλδχλεπε θαη ρξεηαδφηαλ 
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επεηγφλησο λέν αλαδσνγνλεηηθφ αίκα πνπ ζα έρεη ηηο δπλάκεηο θαη ηα ηδενινγηθά 
φπια λα αληηκεησπίζεη ηνπο λένπο θαη πην επηθίλδπλνπο αηξεηηθνχο: ηνπο 
Λνπζεξαλνχο,  ηνπο Καιβηληζηέο θαη ηνπο άιινπο Μεηαξξπζκηζηέο. 
           Ηδξχζεθαλ λέα ζξεζθεπηηθά κνλαρηθά ηάγκαηα φπσο νη Καπνπηζίλνη, νη 
Θεαηίλνη, νη Καξκειίηεο, νη Βαξλαβίηεο νη Οπξζνπιίλεο θαη εηδηθφηεξα νη Ηεζνπΐηεο, 
πνπ αλέιαβαλ ην δχζθνιν έξγν ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ ρξηζηηαληθνχ 
πνηκλίνπ κέζα ζην καληξί ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο νξζνδνμίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο 
πίζηεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο  ηνπ θιήξνπ. Σα 
ηάγκαηα απηά έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνηεζηαληψλ, 
φρη κφλν ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζηηο απνηθίεο ηεο Ακεξηθήο. Δπίζεο ίδξπζαλ 
ηεξαπνζηνιέο ζε φιεο ηηο γσληέο ηνπ πιαλήηε. 
          ΟΗ Θεαηίλνη αλέιαβαλ ηελ αλαθνπή ηεο εμάπισζεο ηεο αίξεζεο θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ αλαλέσζε ησλ 
ζηειερψλ ηνπ θιήξνπ. Οη 
Καπνπηζίλνη είραλ σο έξγν ηνπο ηελ 
θξνληίδα ησλ αλήκπνξσλ θαη ησλ 
θησρψλ, θαζψο θαη απνζηνιέο 
κειψλ ζηελ Ακεξηθή θαη Αζία γηα ηνλ 
εθρξηζηηαληζκφ ησλ παγαληζηψλ 
ηζαγελψλ. Οη Οπξζνπιίλεο είραλ 
αλαιάβεη ηελ ρξηζηηαληθή εθπαίδεπζε 
ησλ λέσλ θνξηηζηψλ ζηελ Δπξψπε 
θαη ζηηο άιιεο επείξνπο. 
 

Φαρακτικό του Άλμπρεχτ Ντύρερ: 
Οι τέσσερις Ιππότες της 
Αποκαλύψεως 

 
          Γηα ην Σάγκα ησλ Ηεζνπτηψλ ή 
Δηαηξία ηνπ Ηεζνχ (Societas Iesu) 
έρνκε ήδε πεη αξθεηά ζηα  
πξνεγνχκελα θεθάιαηα (γηα ηα 
κνλαρηθά Σάγκαηα θαη ηελ Ηζπαληθή 
Ηεξά Δμέηαζε) θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 
επεθηαζνχκε πνιχ.  

          Σν Σάγκα απηφ είρε έλα πνιχ απζηεξφ θαλνληζκφ, ζρεδφλ ζηξαηησηηθνχ 
ηχπνπ, πνπ ζε πνιιά ζεκεία αληέγξαςε ηνπο Ησαλλίηεο θαη ηνπο Ναΐηεο ηππφηεο, 
ζε αληίζεζε φκσο κ‟ απηνχο ηα κέιε ηνπ δελ έθεξαλ φπια. Ζ βαζηθή αξρή ηεο 
νξγάλσζήο ηνπο ήηαλ: Τπεξεηνχκε ηνλ Θεφ, κέζσ ηεο ππαθνήο καο ζηελ 
Δθθιεζία. Σα ηδενινγηθά θαηαξηηζκέλα κέιε ηνπ είραλ νξθηζηεί ζηελ απφιπηε 
πίζηε θαη πεηζαξρία ζηηο επηηαγέο ηνπ Βαηηθαλνχ. 
          Οη Ηεζνπΐηεο πξαγκαηνπνίεζαλ ζεκαληηθφ έξγν θαη ζεκείσζαλ πνιιέο 
επηηπρίεο.Δξγάζηεθαλ ζθιεξά θαη κεζνδηθά θαη  φρη κφλν αλέθνςαλ ην 
κεηαξξπζκηζηηθφ θχκα θαη δελ πξνρψξεζε πξνο ηνλ λφην ηεο Δπξψπεο, αιιά 
πέηπραλ λα θξαηήζνπλ κεγάιεο πεξηνρέο φπσο ε Πνισλία, ε Βαπαξία, ε 
Απζηξία, ε Οπγγαξία, ε Κξναηία θαη ε Βνεκία  καθξηά απφ ηα αξπαθηηθά λχρηα 
ησλ Πξνηεζηαληψλ. 
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07.05.03. Σμ Ηενυ Γναθείμ βζα ημ Γυβια ηδξ Πίζηεςξ 
 
          Σν ηνίημ αήια πνπ ζεσξήζεθε απφ ην Βαηηθαλφ απαξαίηεην ζηα πιαίζηα 
ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε ίδξπζε ηεο Ρσκατθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. πσο είλαη 
γλσζηφ απφ ην ζρεηηθφ θεθάιαην, απηφ πινπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ πάπα 
Παχινπ Γ’ κε ηελ νπνία ηδξχζεθε ε χλνδνο ηνπ Ηεξνχ Γξαθείνπ γηα ην Γφγκα 

ηεο Πίζηεο, πνπ έκεηλε γλσζηφ ζηελ ηζηνξία σο ε Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε. 

          Ζ Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε (ηελ ζπλαληήζακε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην) 
εξγάζηεθε βάζεη αξρψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ: Ζ ηηκσξία αθφκα θαη ζε 
πεξίπησζε ππνςίαο απηψλ πνπ δεηνχζαλ θαηαθχγην πίζσ απφ ηζρπξνχο 
πξνζηάηεο θαη ε ακείιηθηε δίσμε φισλ ησλ αηξεηηθψλ, ηδίσο ησλ Καιβηληζηψλ. 
 

07.05.04.  Σμ Index 
 
          Καη ην ηέηανημ αήια ζην νπνίν πξνρψξεζε ε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία 
ήηαλ ε έθδνζε ηνπ Καηαιφγνπ Απαγνξεπκέλσλ Βηβιίσλ θαη πγγξαθέσλ ηνπ 
γλσζηνχ καο Index. Απαγνξεχνληαλ φζα βηβιία δελ ήηαλ εγθεθξηκέλα απφ ηελ 
Αγία Έδξα, απηά πνπ πξνάγνπλ ηελ αζεΐα, ηελ δηαθζνξά, ηελ ιαγλεία ή ηελ 
καγεία, ηα αηζρξά θαη ηα αλήζηθα. Δπίζεο ηα έξγα ησλ αξραίσλ παγαληζηψλ 

ζπγγξαθέσλ (βιέπε Έιιελεο θαη Ρσκαίνπο 
θηινζφθνπο, πνηεηέο, επηζηήκνλεο θιπ) πξέπεη 
λα θξαηηνχληαη καθξηά απφ ηα παηδηά. Αθφκα θαη 
νη κεηαθξάζεηο ηεξψλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ γίλεη 
απφ απαγνξεπκέλνπο ή αηξεηηθνχο ζπγγξαθείο 
πεξηιακβάλνληαλ ζηελ πινχζηα απηή ιίζηα. 
κσο θαη απηφ ην ζέκα έρεη αλαιπζεί δηεμνδηθά 
ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη 
πεξηζζφηεξε επέθηαζε. 
 

 Εξώφυλλο καταλόγου απαγορευμένων 
βιβλίων που εκδόθηκε τον 18ο αιώνα επί 
πάπα Βενέδικτου ΙΔ’, παρουσιάζει ιερείς να 
καίνε βιβλία 
 

     Ζ Ακηζιεηαννφειζζδ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο (αιιά ζπρλά θαη κε 
πνιηηηθφ ραξαθηήξα) πνιέκνπο πνπ ζπληάξαμαλ 
ηελ ήπεηξν γηα πεξίπνπ 100 ρξφληα  Ζ δηακάρε 

Καζνιηθψλ θαη Οπγελφησλ θαη νη νθηψ εκθχιηνη πφιεκνη ζηε Γαιιία, ν 
απειεπζεξσηηθφο αγψλαο ησλ Οιιαλδψλ θαηά ηεο ηζπαληθήο θπξηαξρίαο ζηνο 
Κάησ Υψξεο, ε δηακάρε ησλ βαζηιηζζψλ Μαξίαο ηηνχαξη  ηεο θσηίαο θαη 
Διηζάβεη ηεο Αγγιίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξφζθαηξε επηθξάηεζε ησλ Πνπξηηαλψλ 
ζηελ Αγγιία θαη ν Σνζαημκηαεηήξ Πυθειμξ πνπ δηεμήρζε ζηα γεξκαληθά εδάθεκ 
αιιά εκπιέρζεθαλ ζ‟ απηφλ ηα πεξηζζφηεξα επξσπατιά θξάηε, ήηαλ απνηέιεζκα 
ηεο ζχγθξνπζεο ηεο πξνηεζηαληηθήο Μεηαξξχζκηζεο κε ηελ θαζνιηθή 
Αληηκεηαξξχζκηζε.  
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07.06.   Ο Σνζαημκηαεηήξ Πυθειμξ  

 
      Αλ ν πόιεκνο ηα θέθηα ζνπ ραιάεη, 

      ζα μνθιήζεηο απ‟ ηε λίθε πην κπξνζηά, 

      καγαδί είλαη θη ν πόιεκνο θαη πνπιάεη 

      ην κπαξνύηη θαη ην βόιη, αληί ηπξηά 
     
      Μάλα Κνπξάγην ηνπ  Μπέξηνιλη Μπξέρη 

 
          Ο Σνζαημκηαεηήξ Πυθειμξ (1618-1648) ήηαλ ν αηκαηεξφηεξνο θαη 
θαηαζηξνθηθφηεξνο πφιεκνο ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο σο ηελ έλαξμε ηνπ 
Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην 1914. Ήηαλ ν πξψηνο παλεπξσπατθφο 
πφιεκνο κηαο θαη ζπκκεηείραλ ζ‟ απηφλ ε Γαιιία, ε νπεδία, ε Γαλία-Ννξβεγία,  
ε Αγγιία, ε θσηία, ε Απζηξία, ε Οπγγαξία, ε Ηζπαλία, ε Διβεηία, νη Κάησ 
Υψξεο, ε Πξσζία, ε Βνεκία, ε Διβεηία θαη ηα γεξκαληθά θαη ηηαιηθά θξάηε, 
δειαδή φια ζρεδφλ ηα ρξηζηηαληθά θξάηε, εθηφο ησλ Οξζνδφμσλ Ρψζσλ (νη 
ππφινηπνη νξζφδνμνη ιανί ήηαλ ηφηε ππήθννη ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο). 
          Απηφο ν πφιεκνο, αλ θαη ήηαλ θαηά βάζε ζξεζθεπηηθφο (Καζνιηθνί ελαληίνλ 
Πξνηεζηαληψλ), δελ ήηαλ εληαίνο, ήηαλ αξθεηνί θεξπγκέλνη θαη αθήξπρηνη 
πφιεκνη. Αθφκα πέξαζε απφ δηάθνξεο θάζεηο θαη νη ζπκκαρίεο άιιαδαλ, 
αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ εγεκφλα ή ηνπ θξάηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε 
θαζνιηθή Γαιιία βξέζεθε λα πνιεκά ζην πιεπξφ πξνηεζηαληηθψλ ζπκκαρηθψλ 
θξαηψλ ή  ε Αγία Ρσκατθή απηνθξαηνξία  θαη ε Γαλία πνπ ε πιεηνςεθία ησλ 

θαηνίθσλ ηνπο ήηαλ 
πξνηεζηαληηθή,  πνιέκεζαλ 
ζπκκαρψληαο κε θαζνιηθέο 
δπλάκεηο.  
 
 Ένας χωρικός ικετεύει ένα 
μισθοφόρο για έλεος, μπροστά 
από το καμένο υποστατικό του 

 
          ην πφιεκν απηφλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε 
θνξά ζε ηφζν κεγάιε έθηαζε 
ππξνβφια φπια. Δπίζεο γηα 
πξψηε θνξά θαηαζηξάθεθαλ 

ζρεδφλ νινθιεξσηηθά, νιφθιεξεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαη απνδεθαηίζηεθε ν 
άκαρνο πιεζπζκφο ηνπο. Οη ζηξαηνί ηεο επνρήο εθείλεο ήηαλ θαηά βάζε 
κηζζνθνξηθνί θαη επηθξαηνχζε ε αξρή ηελ νπνία εμέθξαδε απφιπηα ε ιαηηληθή 
θξάζε bellum se ipsum alet, δειαδή ν πφιεκνο απηνηξνθνδνηείηαη. Με ιίγα 
ιφγηα, φηαλ κηα ζηξαηηά θαηαιάκβαλε θάπνηα πφιε, ρσξηφ ή νιφθιεξε πεξηνρή, 
ζεσξνχζε απηνλφεην δηθαίσκά ηεο λα ιεειαηήζεη θαη λα αξπάμεη ηα πάληα, 
γεσξγηθή παξαγσγή, δψα, ζπίηηα, αγξνηθίεο, λανχο, φ,ηη πνιχηηκν ππήξρε, λα 
ζθνηψζεη θαη λα βηάζεη φπνηνπο  θαη φζνπο απφ ηνπο άκνηξνπο θαηνίθνπο ηεο 
έθαλε θέθη, αθήλνληαο ηνπο απειπηζκέλνπο δσληαλνχο απνγπκλσκέλνπο απφ 
θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αθφκα θαη ηα απαξαίηεηα γηα λα θξαηεζνχλ ζηελ δσή. 
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Σν πιηάηζηθν ήηαλ ηξφπνο δσήο γηα ηνπο κηζζνθφξνπο ηνπ 17νπ αηψλα. Έηζη νη 
εγεκφλεο, νη εγέηεο ησλ ζηξαηηψλ θαη νη ζηξαηεγνί απνθηνχζαλ ηηο νηθνλνκηθέο 
δπλαηφηεηεο γηα λα πιεξψζνπλ ηνπο κηζζνθφξνπο ηνπο, λα αγνξάζνπλ ηα 
απαξαίηεηα φπια, θαλφληα, ππξνκαρηθά, ηξφθηκα, πνηά, ζηνιέο, κεηαθνξηθά 
κέζα, δψα θαη φηη άιιν ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ. 
          Οη πεξηζζφηεξνη λεθξνί απφ απηφλ ηνλ πφιεκν ήηαλ κεηαμχ ηνπ άκαρνπ 
πιεζπζκνχ θαη αηηίεο ήηαλ – εθηφο απφ ηηο ζπλερείο ζθαγέο - νη νινθιεξσηηθέο 
θαηαζηξνθέο, ε πείλα, νη επηδεκίεο  θαη ε απφιπηε 
θηψρεηα.  Σα πεξηζζφηεξα γεξκαληθά θξάηε, ε 
Βνεκία, νη Κάησ Υψξεο θαη ε Ηηαιία είδαλ ηνλ 
πιεζπζκφ ηνπο λα ζπξξηθλψλεηαη δξακαηηθά γηα 
φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. 
 
   Μισθοφόρος πολεμιστής του Σριακονταετούς 
Πολέμου, κρατά περήφανος το τρόπαιό του, 
έναν κόκορα που άρπαξε από το κοτέτσι ενός 
χωρικού 
 

          Οη αηηίεο ηνπ πνιέκνπ ήηαλ πνιιέο θαη 
θπζηθά φρη κφλν ζξεζθεπηηθέο, αιιά θαη 
νηθνλνκηθέο, αληηπαιφηεηεο εγεκφλσλ θαη θξαηψλ, 
ζπλνξηαθέο δηαθνξέο, επηδίσμε ηεο επέθηαζεο 
θάζε θξάηνπο, πίεζε ησλ ιαψλ γηα πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ειεπζεξίεο θαη 

άιιεο. 
          Σνλ επηέκβξην 1555 ππνγξάθεθε ε πλζήθε 
ηνπ Άνπγθζκπνπξγθ (Augsburg), κεηαμχ ηνπ 
απηνθξάηνξα ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο 
Καξφινπ Δ’ (φπσο μέξνπκε ήδε, απηφο ήηαλ 
ηαπηφρξνλα θαη Κάξνινο Α’, βαζηιηάο ηεο Ηζπαλίαο) 
θαη ηεο ζπκκαρίαο ησλ Λνπζεξαλψλ πξηγθίπσλ, πνπ 
πξνέβιεπε κεηαμχ άιισλ: 
 
 Γάλλος μουσκετοφόρος 

 
- ΟΗ εγεκφλεο ησλ 225 γεξκαληθψλ πφιεσλ θαη 

θξαηηδίσλ146 θαη επηζθνπηθψλ πξηγθηπάησλ147 
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ ζξεζθεία 
(θαζνιηθηζκφ ή πξνηεζηαληηζκφ), πνπ ζα 
ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη λα ππνρξεψζνπλ 

ηνπο ππεθφνπο ηνπο λα ηελ αθνινπζήζνπλ. 

- Οη Λνπζεξαλνί πνπ δνχζαλ ζε επηζθνπηθά πξηγθηπάηα κπνξνχζαλ λα 
ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ ηελ πίζηε ηνπο ειεχζεξα. 

                                                 
146

 Ζ Γενιακία ήηακ ηυηε ιζα πχνα ηαηαηενιαηζζιέκδ ζε δεηάδεξ ιζηνά ηναηίδζα, πνζβηζπάηα, δμοηάηα, 

αανμκίεξ, δβειμκίεξ ηαζ αοημδζμζημφιεκεξ πυθεζξ, οπυ ηδκ ρζθή ηονζανπία ημο αοημηνάημνα.  Ονζζιέκα 

απυ αοηά ηα ηναηίδζα ήηακ ζζπονέξ πενζθενεζαηέξ δοκάιεζξ, υπςξ δ Βαοανία, δ αλμκία, ή Έζζδ, ημ 

Παθαηζκάημ η.ά. θμζ μζ δβειυκεξ αοηχκ ηςκ δζάζπανηςκ ηναηζδίςκ, ζοβηνμημφζακ έκα Κνιιέγην, ημ 

μπμίμ ελέθεβε ημκ Αοημηνάημνα ηδξ Αβίαξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ 
147

  Δπηζθνπηθά πξηγθηπάηα ήηακ ηα ηναηίδζα πμο ηα ηοαενκμφζακ Καεμθζημί πνίβηζπεξ-επίζημπμζ. 
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- Οη Λνπζεξαλνί εγεκφλεο νη νπνίνη πξηλ ην 1552 είραλ θαηαιάβεη πεξηνρέο, 
επηζθνπέο, ελνξίεο, λανχο  πνπ αλήθαλ ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, δελ 
είραλ ππνρξέσζε λα ηηο επηζηξέςνπλ.  

- Οη επίζθνπνη-πξίγθηπεο πνπ πξνζειπηίζηεθαλ ζηνλ Λνπζεξαληζκφ, 
έπξεπε λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ εμνπζία ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

- Οπζηαζηηθά δειαδή ζηα εδάθε ηεο Αγίαο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ν 
Λνπζεξαληζκφο αλαγλσξηδφηαλ επίζεκα σο 
κηα ηζρπξή ζξεζθεπηηθή νληφηεηα.  

 
     Ο Μαξιμιλιανός Α’ της Βαυαρίας, ηγέτης τη 
Καθολικής Λεγεώνας 

 

          Αλ θαη ε πλζήθε απηή ηεξκάηηζε πξνζσξηλά 
ηηο ζξεζθεπηηθέο δηακάρεο δελ έιπζε ην πξφβιεκα. 
Σα ακέζσο επφκελα ρξφληα νη Καιβηληζηέο 
άζθεζαλ πνιχ επηζεηηθή πνιηηηθή εμάπισζεο ηεο 
επηξξνήο ηνπο ζε φιεο ηηο γεξκαληθέο πεξηνρέο θαη 
δεκηνχξγεζαλ πξφβιεκα εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 
ηεο πλζήθεο ε νπνία είρε ιάβεη ππ‟ φςε ηεο δπν 
κφλν κέξε, Καζνιηθνχο θαη Λνπζεξαλνχο.  Οη δπν 
ηειεπηαίνη δελ αξθέζηεθαλ ζηελ εθαξκνγή ηεο 
πλζήθεο, αιιά πξνζπαζνχζαλ, θαζ‟ έλαο απφ 
ηελ κεξηά ηνπ, λα αξπάμνπλ απφ ηνλ άιιν έλα γεξφ θνκκάηη απφ ηελ πίηα ηνπ. 
          Γηακνξθψζεθαλ ηειηθά, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απηνθξαηνξίαο, δπν έλνπιεο 
ζπκκαρίεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα πξναζπίζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, αιιά θαη 
λα πεξηνξίζνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ: Ζ Καζνιηθή Λεγεώλα, ππφ ηνλ 
Μαλζιζθζακυ Α’ (Maximilian I) Δθιέθηνξα ηεο Βαπαξίαο θαη ε Πξνηεζηαληηθή 
Έλωζε, ππφ ηνλ Φνεζδενίημ Δ΄ (Friedrich V) Δθιέθηνξα ηνπ Παιαηηλάηνπ.  ην 

κεηαμχ ζηελ Βνεκία, Μνξαβία θαη Απζηξία νη 
δηακάρεο κεηαμχ ησλ Αςβνχξγσλ γηα ηελ δηαδνρή 
επέηξεςαλ ζηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο λα αζεηήζνπλ 
ηνπο φξνπο ηεο πλζήθεο θαη λα θαηαξγήζνπλ 
νπζηαζηηθά ηηο ζξεζθεπηηθέο ειεπζεξίεο ζηηο πεξηνρέο 
απηέο. 
 
  Ο Υρειδερίκος Ε’ του Παλατινάτου, ηγέτης της 
Προτεσταντικής Ένωσης 

 
          Γελ ζα κπνχκε ζε πνιιέο θαη θνπξαζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο πξσηαγσληζηψλ  θαη καρψλ  ηνπ 
Σξηαθνληαεηνχο Πνιέκνπ, γηαηί δελ έρεη λφεκα ε 
παξάζεζε νλνκάησλ θαη ηνπνζεζηψλ. Με ιίγεο 

ιέμεηο ν πφιεκνο απηφο  κπνξεί λα  ρσξηζηεί ζε πέληε θάζεηο: Σελ Βνεκηθή, 
απηήλ ηνπ Παιαηηλάηνπ, ηελ Γαληθή επέκβαζε, ηελ νπεδηθή επέκβαζε  θαη ηελ 
Γαιιηθή επέκβαζε. 

 Ζ Βμδιζηή θάζδ (1618-21: ηελ Βνεκία ν ηζερηθφο πιεζπζκφο ήηαλ 
ρσξηζκέλνο ζηελ θαζνιηθή κεηνςεθία, πνιιά απφ ηα κέιε ηεο νπνίαο 
ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ δπλαζηεία ησλ Αςβνχξγσλ. H πξνηεζηαληηθή 
πιεηνςεθία είρε δηαηξεζεί ζε δηάθνξα παξαθιάδηα, φπσο νη Λνπζεξαλνί 
θαη νη Καιβηληζηέο. Αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαλ νη νπαδνί ηνπ Γηαλ Υνπο 
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(Υνπζίηεο). Ο πξνηεζηάληεο απηνθξάηνξαο Μαηείαξ (Matthias) δελ είρε 
θιεξνλφκνπο. Λίγν πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, βαζηιηάο ηεο Βνεκίαο, ηεο 
Οπγγαξίαο θαη ηεο Κξναηίαο αλαθεξχρζεθε ν θαζνιηθφο Αςβνχξγνο 
Φενδζκάκδμξ Β’ (Ferdinand II), ν νπνίνο έγηλε θαη απηνθξάηνξαο ηεο 
Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Οη Βνεκνί, Οχγγξνη θαη Απζηξηαθνί 
πξνηεζηάληεο θνβήζεθαλ φηη ν Φεξδηλάλδνο ζα ηνπο επηβάιεη ηνλ 
θαζνιηθηζκφ θαη επαλαζηάηεζαλ. Οη εμαγξησκέλνη θάηνηθνη ηεο Πξάγαο 
πέηαμαλ απφ ην παξάζπξν ηνπο Ρσκαηνθαζνιηθνχο απεζηαικέλνπο ηνπ 
Φεξδηλάλδνπ (εθπαξαζχξσζε ηεο Πξάγαο). Ο απηνθξάηνξαο, κε ηελ 
βνήζεηα κηζζνθφξσλ απφ πνιιά ζεκεία ηεο Δπξψπεο, αιιά θπξίσο 
Ηζπαλψλ θαη Γάιισλ, ζπλέηξηςε ηελ επαλάζηαζε. Οη Βνεκνί ζέιεζαλ λα 
αλαθεξχμνπλ απηνθξάηνξα ηνλ Φξεηδεξίθν 
ηνπ Παιαηηλάηνπ, αιιά ν Φεξδηλάλδνο λίθεζε 
ηα ζηξαηεχκαηα ηεο Πξνηεζηαληηθήο Έλσζεο 
θαη παξέκεηλε  αδηαθηινλίθεηνο 
απηνθξάηνξαο φιεο ηεο ρψξαο. 

 
  Ο Ματθίας ήταν αυτοκράτορας της Αγίας   
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

 

Ζ θάζδ ημο Παθαηζκάημο (1621-23): Ο 
Φξεηδεξίθνο Δ΄, Δθιέθηνξαο ηνπ 
Παιαηηλάηνπ, δήηεζε ηελ βνήζεηα ησλ 
Οιιαλδψλ πξνηεζηαληψλ (νη νπνίνη 
κηζνχζαλ ηνπο Ηζπαλνχο θαηαθηεηέο) θαη 
επηρείξεζε λα αλαθαηαιάβεη ην ρακέλν 
έδαθνο. κσο εηηήζεθε θαη πάιη απφ ηα 
ελσκέλα θαζνιηθά ζηξαηεχκαηα ηνπ Φεξδηλάλδνπ θαη αλαγθάζηεθε λα 
εγθαηαιείςεη ην Παιαηηλάην, ην νπνίν ν απηνθξάηνξαο παξαρψξεζε ζηνλ 
Μαμηκηιηαλφ ηεο Βαπαξίαο. Μεηά ηελ  ιήμε ηνπ πνιέκνπ φκσο, ην 
Παιαηηλάην δφζεθε πίζσ θαη Δθιέθηνξάο ηνπ έγηλε ν γηνο ηνπ Φξεηδεξίθνπ. 

Μεηά απφ ηελ απφιπηε επηθξάηεζε ηνπ 
απηνθξάηνξα Φεξδηλάλδνπ αθνινχζεζε 
γηα δπν ρξφληα κηα απαηειή εηξήλε.           

              
      Ο βασιλιάς της Δανίας Φριστιανός Δ’  

 

 Ζ Γακζηή επέιααζδ (1625-30): Ζ 
ελδπλάκσζε ηεο δπλαζηείαο ησλ 
Αςβνχξγσλ δελ ήηαλ θαη πνιχ 
αξεζηή ζηνπο εγεκφλεο ησλ 
ηζρπξψλ επξσπατθψλ ρσξψλ φπσο 
ηεο Γαιιίαο, ηεο Αγγιίαο, ηεο 
Οιιαλδίαο, ηεο Γαλίαο θαη ηεο 

νπεδίαο. Απνθαζίζηεθε ε ζπκκαρία ησλ ρσξψλ απηψλ ππφ ηελ εγεζία 
ηνπ βαζηιηά ηεο Γαλίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο Υνζζηζακμφ Γ’ (Kristian IV). Ζ 
νπεδία ηειηθά δελ πξνζρψξεζε ζηελ ζπκκαρία, ιφγσ ρξφληαο 
αληηπαιφηεηαο κε ηελ Γαλία, αιιά θαη γηαηί δελ έγηλαλ δεθηέο νη παξάινγεο 
απαηηήζεηο ηεο (θαηνρή δπν γεξκαληθψλ ιηκαληψλ ζηελ Βαιηηθή θαη ηελ 
Βφξεηα Θάιαζζα θαη κηθξή ζπκκεηνρή ηεο ζην θφζηνο ηνπ πνιέκνπ ζε 
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ρξήκα θαη άληξεο). Ο δαληθφο ζηξαηφο κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο  
Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο148 θαη ηεο Οιιαλδίαο εηζέβαιε ζηα γεξκαληθά εδάθε 
ηελ άλνημε ηνπ 1626. κσο ν απηνθξαηνξηθφο ζηξαηφο ηνπ Φεξδηλάλδνπ 
λίθεζε ηνπο Γαλνχο θαη ηνπο αλάγθαζε ζε ππνρψξεζε. Σν 1629 
ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηεο Λπβέθεο (Lübecker Frieden) κεηαμχ ησλ δπν 
εγεκφλσλ (ηνπ γεξκαλνχ απηνθξάηνξα Φεξδηλάλδνπ θαη ηνπ Γαλνχ  
βαζηιηά Υξηζηηαλνχ) θαη ηεο Καζνιηθήο Λεγεψλαο. χκθσλα κε απηήλ, ν 
Υξηζηηαλφο ζα θξαηνχζε ην ζξφλν ηεο Γαλίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 
εγθαηέιεηπε ηελ ππνζηήξημε ησλ Πξνηεζηαληψλ ηεο Γεξκαλίαο. Ζ 
Καζνιηθή Λεγεψλα πέηπρε έλα αθφκα ζηφρν ηεο: ν απηνθξάηνξαο εμέδσζε 
ην Γηάηαγκα ηεο Απνθαηάζηαζεο  (Restitutionsedikt) ζχκθσλα κε ην 
νπνίν νη Λνπζεξαλνί είραλ ππνρξέσζε λα επηζηξέςνπλ ζηνπο Καζνιηθνχο 
ηηο πεξηνρέο πνπ είραλ θαηαιάβεη απφ απηνχο. Οη 
Καζνιηθνί πήξαλ πίζσ δπν αξρηεπηζθνπέο, αξθεηέο 
επηζθνπέο θαη εθαηνληάδεο κνλαζηήξηα. Ζ ήηηα ησλ 
Γαλψλ νδήγεζε ζε ζξίακβν ηεο δπλαζηείαο ησλ 
Αςβνχξγσλ θαη ελδπλάκσζε ηνπ θαζνιηθηζκνχ 
ζηελ Γεξκαλία. 

 
                       Ο  Γάλλος καρδινάλιος Ρισελιέ 
 

 Ζ μοδδζηή επέιααζδ (1630-34): Ήξζε ε ζεηξά 
ηνπ βαζηιηά ηεο νπεδηθήο Απηνθξαηνξίαο149 
Γμοζηάαμο Β’ Αδυθθμο (Gustav II Adolf) λα 
ππεξαζπηζηεί ηνπο ηαπεηλσκέλνπο Λνπζεξαλνχο 
ηεο Γεξκαλίαο, αιιά θαη λα πεξηνξίζεη ηελ 
απμαλφκελε επηξξνή ησλ Αςβνχξγσλ ζηελ Βφξεηα 
Θάιαζζα. Οη νπεδνί είραλ ηελ έλζεξκε 
ππνζηήξημε ηνπ Γάιινπ βαζηιηά θαη ηνπ 
πξσζππνπξγνχ Κανδζκαθίμο Ρζζεθζέ (Cardinal-Duc de Richelieu) θαη 
ησλ Οιιαλδψλ. Ο Γνπζηάβνο πξνρψξεζε επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηνχ ηνπ 
ζηελ αμνλία θαη ζε κηα κάρε θαηαλίθεζε ηνλ απηνθξαηνξηθφ γεξκαληθφ 
ζηξαηφ. Οη Γεξκαλνί αλαζπληάρζεθαλ, αθνινχζεζε δεχηεξε κάρε θνληά 
ζηελ Λεηςία κε ακθηιεγφκελν απνηέιεζκα, αιιά εθεί ζθνηψζεθε ν 
νπεδφο βαζηιηάο Γνπζηάβνο. Μεηά απφ απηφ ν ζηξαηφο ηνπ απηνθξάηνξα 
Φεξδηλάλδνπ κε ηελ ελίζρπζε Ηζπαλψλ κηζζνθφξσλ, θαηαδίσμε ηνπο 
νπεδνχο θαη ηνπο αλάγθαζε λα εγθαηαιείςνπλ ηα γεξκαληθά εδάθε. 

 Ζ Γαθθζηή επέιααζδ 1634-48): Αλ θαη ε Γαιιία ήηαλ θαζνιηθή ρψξα, 
είρε ζρεδφλ κφληκε αληηπαιφηεηα κε ηελ θαζνιηθή Ηζπαλία θαη δελ έβιεπε 
κε θαιφ κάηη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ, επίζεο θαζνιηθνχ, Γεξκαλνχ 
απηνθξάηνξα Φεξδηλάλδνπ. Δθηφο απηνχ, νη Γεξκαλνί θαηείραλ ηκήκαηα 
γαιιηθνχ εδάθνπο θαη κεγάιν κέξνο ησλ Κάησ Υσξψλ. Ο θαξδηλάιηνο 
Ρηζειηέ πξφηεηλε ζηνλ βαζηιηά Λνπδνβίθν ΗΓ’ θαη απηφο ζπκθψλεζε, λα 
θεξχμεη ε Γαιιία πφιεκν θαηά ηεο Ηζπαλίαο (1634)  θαη θαηά ησλ 
Αςβνχξγσλ (1635). Βαζηθνί ζχκκαρνη ησλ Γάιισλ ήηαλ νη νπεδνί. Σν 

                                                 
148

  Σδκ επμπή εηείκδ ζηδκ Γαθθία ααζίθεοε μ Λνπδνβίθνο ΗΓ’ (Louis XIII) ηαζ ηδκ ελςηενζηή πμθζηζηή 

ηαηεφεοκε μ ζηακυηαημξ ζενςιέκμξ ηαζ πμθζηζηυξ Καξδηλάιηνο Ρηζειηέ. 
149

  Ζ μοδδία ημο 17
μο

 αζχκα ήηακ έκα πακίζπονμ ηνάημξ πμο πενζεθάιαακε ηδκ ζδιενζκή πχνα, ιεβάθμ 

ιένμξ ηδξ Νμναδβίαξ, μθυηθδνδ ζπεδυκ ηδκ ζδιενζκή  Φζκθακδία, ηζξ ζδιενζκέξ Βαθηζηέξ πχνεξ ηαζ 

ηάπμζα βενιακζηά θζιάκζα ζηδκ Βαθηζηή ηαζ ηδκ Βυνεζα Θάθαζζα. 
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1643 νη Γαλνί απνθάζηζαλ λα κπνπλ μαλά ζηνλ πφιεκν, αιιά απηή ηελ 
θνξά ζην πιεπξφ ησλ Γεξκαλψλ θαη θαηά ησλ νπεδψλ θαη ησλ Γάιισλ. 
Σελ ίδηα ρξνληά ν βαζηιηάο  Λνπδνβίθνο πέζαλε θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν 
πεληαεηήο γηνο ηνπ Λμοδμαίημξ ΗΓ’ (Louis XIV), ν νπνίνο έκεηλε ζην 
ζξφλν επί 72 ζπλαπηά ρξφληα.  

          Γελ πξφθεηηαη λα πεξηγξάςνπκε ηηο πνιιέο κάρεο πνπ δφζεθαλ απφ ηα 
εκπφιεκα θξάηε, ηηο λίθεο θαη ήηηεο εθαηέξσζελ, νχηε ηνπο ζξηάκβνπο θαη ηηο 
ηαπεηλψζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ θάζε έλνπιε ζχγθξνπζε. Πξέπεη φπσο λα 
αλαθεξζεί, φηη  νη αγξηφηεηεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζ‟ απηφλ ηνλ ηξνκαρηηθφ πφιεκν, 
μεπέξαζαλ θάζε, αθφκα θαη ηελ πην λνζεξή θαληαζία. Οη λεθξνί δελ 
πξνέξρνληαλ κφλν απφ ηηο ηάμεηο ησλ ζηξαηεπκέλσλ, ζην θάησ-θάησ φινη ηνπο 
ήηαλ εζεινληέο-κηζζνθφξνη, άξα ήμεξαλ ηη ηνπο πεξίκελε. Απηνί απιψο 
πεξίκελαλ ηελ λίθε θαη ην πιηάηζηθν πνπ αθνινπζνχζε θάζε λίθε, αλ ληθνχζαλ θαη 
αλ επηβίσλαλ. Δθείλνη πνπ πιήξσζαλ ην θφζηνο ηνπ πνιέκνπ απηνχ ήηαλ νη 
απινί πνιίηεο, ρσξηθνί θαη αζηνί, θπξίσο ησλ γεξκαληθψλ πεξηνρψλ, φπνπ 
δηεμήρζεζαλ φιεο ζρεδφλ νη ζπγθξνχζεηο. 
 
  Σα πυροβόλα όπλα 
χρησιμοποιήθηκαν 
και για ένα νέου 
είδους βίαιη 
θανάτωση: Σο 
εκτελεστικό 
απόσπασμα 

 

          Δθαηνληάδεο 
ρηιηάδεο αζψνη 
άκαρνη ζθνηψζεθαλ απφ κηζζνθφξνπο, νη νπνίνη δνινθνλνχζαλ γηα ην θέθη ηνπο 
ή γηα λα θιέςνπλ θάηη αζήκαλην ή γηα εθδίθεζε γηα ρακέλνπο ζπληξφθνπο ηνπο 
θαη γηα έλα ζσξφ άιινπο ιφγνπο. Μφλν ζην Μαγδεκβνχξγν νη νπεδνί έζθαμαλ 

40.000 θαηνίθνπο ηνπ. Οξγαλψζεθαλ νκαδηθέο 
εθηειέζεηο κε θξεκάιεο, απνθεθαιηζκνχο θαη 
δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο ζαλάησζεο. Με ηελ ρξήζε 
ησλ ππξνβφισλ φπισλ έλαο λένο ηξφπνο εθηέιεζεο 
αλαθαιχθζεθε: ην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα, ην νπνίν 
ζα γίλεη θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο επφκελνπο ηέζζεξηο 
θαη πιένλ αηψλεο. 
 
Ανάπηρος ζητιάνος, πιθανώς βετεράνος του 
τριακονταετούς πολέμου 

 
          Τπάξρνπλ πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο, φπνπ ηα δπν 
ηξίηα ησλ θαηνίθσλ ηνπο έραζαλ ηελ δσή ηνπο απφ ηνλ 
πφιεκν. Απφ ηα είθνζη δπν εθαηνκκχξηα ησλ θαηνίθσλ 
ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο έκεηλαλ – παξά ηηο 
γελλήζεηο ησλ ηξηάληα εηψλ πνπ θξάηεζε ν πφιεκνο - 

κφιηο δέθα επηά  εθαηνκκχξηα, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αλάπεξνη ή ςπρηθά 
εξείπηα. ηελ Βνεκία πνπ ππήξμε πεδίν ζθνδξψλ ζπγθξνχζεσλ, απφ ηα ηξία 
εθαηνκκχξηα επεκεξνχλησλ θαηνίθσλ ηεο απέκεηλαλ ιηγφηεξνη απφ ην 1/3 θαη 
απηνί πάκπησρνη θαη πεηλαζκέλνη.   Οιφθιεξα ρσξηά μεθιεξίζηεθαλ, πφιεηο 
θαηαζηξάθεθαλ θαη θάεθαλ, πεξηνπζίεο εμαθαλίζηεθαλ ή άιιαμαλ ρέξηα, νη 
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ζξεζθεπηηθέο αληηπαιφηεηεο θαη ν θαλαηηζκφο έθηαζαλ ζε απίζηεπηεο αγξηφηεηεο, 
ν θίινο λα εμνληψλεη ηνλ θίιν, ν αδειθφο λα ζθάδεη ηνλ αδειθφ θαη  ν γηνο ηνλ 
παηέξα. 
          Οη Πξνηεζηάληεο απνδείρζεθαλ ην ίδην κηζαιιφδνμνη θαη εθδηθεηηθνί κε 
ηνπο Καζνιηθνχο. Έζθαδαλ θαζνιηθνχο παπάδεο, έθαηγαλ ή γθξέκηδαλ ηηο 
εθθιεζίεο ηνπο, βεβήισλαλ φ,ηη γηα ηνπο θαζνιηθνχο ήηαλ ηεξφ, φπσο νη εηθφλεο 
θαη ηα αγάικαηα ησλ αγίσλ, θαη ζεσξνχζαλ φηη απηνί θαη κφλν θαηείραλ ηελ 
απφιπηε αιήζεηα θαη ήηαλ ηα αγαπεκέλα παηδηά ηνπ Θενχ. Απ‟ ηελ άιιε κεξηά θαη 
νη Καζνιηθνί έζηειλαλ ζηελ ππξά ηνπο αηξεηηθνχο Λνπζεξαλνχο κε ηα ίδηα 
επηρεηξήκαηα ησλ αληηπάισλ ηνπο. Καη νη δπν φκσο δελ παξέιεηπαλ λα θπλεγάλε 
αλειέεηα θάζε άιινλ, πνπ είρε δηαθνξεηηθή ζξεζθεπηηθή άπνςε θαη ηνλ έθαηγαλ 
σο αηξεηηθφ. Δπίζεο θαη νη δπν (Πξνηεζηάληεο θαη Καζνιηθνί) θαηεδίσθαλ κε 
καλία ηεο αλππεξάζπηζηεο θαη αδαείο γπλαηθνχιεο, ηηο νπνίεο κε κεγάιε επθνιία 
ραξαθηήξηδαλ κάγηζζεο, ηηο βαζάληδαλ θαη ηηο έθαηγαλ. 
          Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξήθε ηα γεξκαληθά θξαηίδηα θαη πξηγθηπάηα 
θαζεκαγκέλα, ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά θακέλα, ηα ρσξάθηα αθαιιηέξγεηα, ηα δψα 
ζθαγκέλα, ην εκπφξην λεθξφ θαη ηνπο ιίγνπο πνιίηεο πνπ απέκεηλαλ λα 

απνδεθαηίδνληαη απφ ηελ 
θηψρεηα ηελ πείλα θαη ηηο 
επηδεκίεο. Θα ρξεηαζηνχλ 
αξθεηέο δεθαεηίεο γηα λα ζπλέιζεη 
δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά ε 
ρψξα. 
 

 Η υπογραφή της υνθήκης 
της Βεστφαλίας  
 

     Σειηθά ην 1648 ππνγξάθηεθε 
ε πλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο 
(Westfälischer Friede) κε ηελ 
νπνία, κεηαμχ άιισλ: 
      -    ια ηα κέξε αλαγλψξηδαλ 
ηελ ηζρχ ηεο πλζήθεο ηνπ 

Άνπγθζκπνπξγθ ηνπ 1555, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εγεκφλεο κπνξνχλ λα 
επηιέγνπλ ηελ ζξεζθεία πνπ ζα ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο. 

- Ζ νπεδία θέξδηζε νξηζκέλα εδάθε ζηηο γεξκαληθέο αθηέο ηεο Βαιηηθήο θαη 
κεγάια πνζά σο απνδεκηψζεηο.  

- Ζ Γαιιία είρε κηθξά εδαθηθά θέξδε ζηε Γεξκαλία, φπσο ε Λνξέλε θαη ε 
Αιζαηία (εθηφο ηνπ ηξαζβνχξγνπ). 

- Ζ Διβεηία θαη ε Οιιαλδία αλαγλσξίζηεθαλ αλεμάξηεηεο, φκσο φθεηιαλ 
πίζηε ζηνλ απηνθξάηνξα ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο.  

- Αλαγλσξίζηεθε ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία παληνχ, ζε φια ηα επξσπατθά 
θξάηε.  

          Έλα αθφκα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο πλζήθεο απηήο ήηαλ, φηη 
ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Βαηηθαλνχ επί ησλ θνζκηθψλ αξρφλησλ 
θαη ησλ πνιηηηθψλ θπβεξλήζεσλ. 
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                      Η Ευρώπη μετά τον Σριακονταετή Πόλεμο 
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07.07.  Ζ Πνμηεζηακηζηή Ηενά Δλέηαζδ 
 
          Έρνπκε ζπλδέζεη ηνλ φξν Ηεξά Δμέηαζε κε ηνλ Καζνιηθηζκφ θαη θπζηθά 
απηφ είλαη ζσζηφ.  Οη Γηακαξηπξφκελνη θαη ηα πνιπψλπκα παξαθιάδηα ηνπο 
(Λνπζεξαλνί, Καιβηληζηέο, Αλαβαπηηζηέο, Πνπξηηαλνί, Δπαγγειηζηέο, Αγγιηθαλνί, 
Πξεζβπηεξηαλνί, Μεζνδηζηέο, Κνπάθεξνη, Άκηο θιπ), φρη κφλν δελ απνδέρζεθαλ 
φηη είραλ πνηέ ζρέζε κε ηνλ ζεζκφ απηφ ηεο 
Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, αιιά θαη ηνλ 
απέξξηπηαλ κε βδειπγκία θαη απνηξνπηαζκφ.  
 
   Λουθηρανός πάστορας σε κήρυγμα 

 
          κσο, αλ θαη φλησο ν Πξνηεζηαληηζκφο 
δελ είρε θακηά ζρέζε κε ηελ Ηεξά Δμέηαζε, δελ 
κπνξεί θαλείο πιένλ λα αγλνεί ηα ηζηνξηθά 
δεδνκέλα θαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα, πνπ 
απνδεηθλχνπλ φηη πνιιέο θνξέο φρη κφλν 
αθνινχζεζε θαηά γξάκκα ηηο πξαθηηθέο ησλ 
ηεξνεμεηαζηψλ, αιιά πνιιέο θνξέο ηνπο 
μεπέξαζε ζε σκφηεηα θαη αγξηφηεηα.  
          Ζ ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία πνπ 
επέδεημαλ νη Λνπζεξαλνί, νη Καιβηληζηέο θαη νη 
Πνπξηηαλνί δελ έρεη ηίπνηα λα δειέςεη απφ ηελ 
αληίζηνηρε ησλ Καζνιηθψλ ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο αιιά  θαη ησλ 
Μνπζνπικάλσλ ηνπ 21νπ αηψλα. 
          Οη δηθαζηέο ησλ πξνηεζηαληηθψλ δηθαζηεξίσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ίδηα 
φξγαλα θαη ηηο ίδηεο κεζφδνπο βαζαληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηηο ίδηεο κεζφδνπο 
ζαλάησζεο, κε ηνπο θαζνιηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο, γηα λα θηκψζνπλ θαη λα 

ζπληξίςνπλ θάζε αληίζεηε θσλή, πνπ 
ηελ ζεσξνχζαλ ερζξηθή θαη επηθίλδπλε 
γηα ηελ ζξεζθεία, κε ην ίδην αθξηβψο 
ζθεπηηθφ ησλ αλζξψπσλ ηνπ 
Βαηηθαλνχ.  
 
 Οι επαναστατημένοι αγρότες 
συγκρούονται με τους ευγενείς 
 

          Γηα παξάδεηγκα ν Λνχζεξνο, 
πξσηνπφξνο ησλ Γηακαξηπξφκελσλ, 
δεηνχζε ηελ πηνζέηεζε βαζαληζηεξίσλ 
γηα ηελ ηηκσξία ησλ πνξλψλ θαη ηελ 
ζαλαηηθή πνηλή φζσλ δελ δέρνληαλ 

ηπθιή ππνηαγή θαη αληηζηέθνληαλ ζηνπο πξίγθηπεο πνπ θπβεξλνχζαλ ηα 
πνιπψλπκα γεξκαληθά θξαηίδηα. ην εκπαζέο θαη πβξηζηηθφ έξγν ηνπ «Καηά ησλ 
ιεζηψλ θαη δνινθφλσλ αγξνηψλ» έδσζε ζξεζθεπηηθά επηρεηξήκαηα θαη 
δηθαηνινγία γηα ηελ αηκαηεξή θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο ησλ αγξνηψλ πνπ 
μέζπαζε ζηελ Γεξκαλία ην 1524-25. 
          πσο είλαη γλσζηφ νη πεηλαζκέλνη θαη αγαλαθηηζκέλνη αγξφηεο 
μεζεθψζεθαλ  θαηά ηεο θαηαπίεζεο ηνπ θιήξνπ θαη ησλ πξηγθίπσλ, δεηψληαο 
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παξάιιεια θαη ειάθξπλζε ηεο βαξηάο θνξνινγίαο.  Ο Λνχζεξνο ζηάζεθε απφ 
ηελ αξρή ζην πιεπξφ ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ (πνπ ζπλήζσο ήηαλ θαη θιεξηθνί)  
θαη ηθαλνπνηήζεθε φηαλ ε αληαξζία ηηζαζεχηεθε κε βαξχηαην θφζηνο ζε 
αλζξψπηλεο δσέο. Πεξίπνπ 100.000 εμεγεξκέλνη ζθνηψζεθαλ ζηηο ζπγθξνχζεηο ή 
κεηά ηελ ήηηα  εθηειέζηεθαλ,  κεηαμχ δε απηψλ θαη εγέηεο ηνπο Σφκαο Μχληδεξ. 
          Ο Λνχζεξνο επίζεο πξέζβεπε φηη νη κάγηζζεο έπξεπε λα θαίγνληαη, αθφκα 
θη αλ δελ έθαλαλ θαθφ ζε θαλέλα, γηα ηνλ κνλαδηθφ ιφγν φηη– φπσο πίζηεπε 
αθξάδαληα - είραλ θάλεη ζπκβφιαην κε ηνλ αηαλά. Ο πξσηεξγάηεο ηεο 
ζξεζθεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ήηαλ πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ζηελ 
ππξά ηνπιάρηζην ηεζζάξσλ καγηζζψλ ζηελ πφιε ηεο 
Βηηηεκβέξγεο (φπνπ μεθίλεζε ηε θίλεκά ηνπ). Αθφκα ν 
Λνχζεξνο ήηαλ, φπσο ήδε μέξνπκε, θαλαηηθφο 
αληηζεκίηεο. ην Πεξί Δβξαίσλ θαη ησλ ςεπδψλ ηνπο 
βηβιίν ηνπ, πξνηείλεη έλα ζρέδην νθηψ ζεκείσλ «γηα λα 
μεθνξησζνχκε ηνπο Δβξαίνπο ή κε ηνλ πξνζειπηηζκφ 
ηνπο ζηνλ ρξηζηηαληζκφ ή κε ηελ απέιαζή ηνπο δηα 
παληφο» απφ ηηο ρξηζηηαληθέο ρψξεο. 
 Σα ζεκεία απηά είλαη: 
 
            Οι ιδέες του Λούθηρου ήταν βούτυρο στο  
          ψωμί του Φίτλερ και των Ναζί  
 

 Πξψην :  Να θανχλ νη ζπλαγσγέο θαη ηα 
ζρνιεία ησλ Δβξαίσλ θαη λα θαιπθζεί κε 
βξσκηέο φ,ηη δελ θαίγεηαη, ψζηε ζην κέιινλ 
θαλείο λα κελ κπνξεί λα δεη νχηε κηα πέηξα νχηε θαλ ηελ ζθφλε ηνπο. 

 Γεχηεξν : Αθφκα θαη ηα 
ζπίηηα ηνπο λα 
ηζνπεδσζνχλ θαη λα 
θαηαζηξαθνχλ. 

 
 Ο Φριστός εκδιώκει τους 

αργυραμοιβούς και 
τοκογλύφους από τον ναό του 
ολομώντα 

 

 Σξίην : Να θαηαζρεζνχλ 
θαη λα θαηαζηξαθνχλ φια 
ηα βηβιία ησλ πξνζεπρψλ 
ηνπο, γηαηί απφ απηά 
δηδάζθνληαη ςεπηηέο, 
εηδσινιαηξηθέο ηδέεο θαη 
βιαζθεκίεο. 

 Σέηαξην : Πξνηείλεηαη λα 
απαγνξεπηεί ζηνπο ξαβίλνπο λα δηδάζθνπλ θαη λα θεξχηηνπλ ηηο αξρέο 
ηεο ζξεζθείαο ηνπο ζην κέιινλ,  επί πνηλή ζαλάηνπ ή αθξσηεξηαζκνχ. 

 Πέκπην : πληζηάηαη ε απαγφξεπζε ηεο ηνθνγιπθίαο ζηνπο Δβξαίνπο 
θαη ε θαηάζρεζε φισλ ησλ κεηξεηψλ θαη ησλ ζεζαπξψλ ηνπο ζε 
ρξπζάθη ή αζήκη. Απηφ ην ρξήκα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζεζνχλ 
νηθνλνκηθά νη εηιηθξηλείο πξνζήιπηνη Δβξαίνη, ιακβάλνληαο έλα 
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ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα ην μεθίλεκα κηαο λέαο ελάξεηεο ρξηζηηαληθήο 
δσήο. 

 Έθην : Να απαγνξεπηεί ε θπθινθνξία ησλ Δβξαίσλ ζηνπο δεκφζηνπο 
δξφκνπο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξηζηηαλψλ. 

 Έβδνκν : Πξνηείλεηαη αθφκα λα δνζεί ζηα ρέξηα θάζε γεξνχ λένπ 
Δβξαίνπ ή λεαξήο Δβξαίαο έλα ηζεθνχξη, κηα ηζάπα, έλα ζθαιηζηήξη, 
κηα ξφθα ή έλα αδξάρηη, γηα λα κάζνπλ λα θεξδίδνπλ ην ςσκί ηνπο κε 
ηνλ ηδξψηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπο,  θαη 

 γδνν : Αλ ζέινπκε λα μεπιπζνχκε απφ ηηο εβξατθέο βιαζθεκίεο θαη λα 
κελ κνηξαδφκαζηε ηηο ελνρέο ηνπο (γηα ηελ ζηαχξσζε ηνπ Κπξίνπ), 
πξέπεη λα απνθεχγνπκε θάζε επαθή κε απηνχο. Οη Δβξαίνη πξέπεη λα 
νδεγεζνχλ έμσ απφ ηελ παηξίδα καο θαη λα δησρζνχλ ζαλ ηα 
ιπζζαζκέλα ζθπιηά. 

         Ο ζπλεξγάηεο θαη γηα πνιιά ρξφληα θίινο ηνπ Λνχζεξνπ θαη απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο ζξεζθεπηηθνχο κεηαξξπζκηζηέο, ν Φίιηππνο Μειάγρζσλ 
απνδέρζεθε ηελ πξνεδξία κηαο γεξκαληθήο θνζκηθήο δηθαζηηθήο αξρήο πνπ 
δίσθε, δίθαδε θαη θαηαδίθαδε ηνπο Αλαβαπηηζηέο150 ζε θπιάθηζε ή ζάλαην.  ηαλ 
ξσηήζεθε γηαηί ζπλεξγάζηεθε ζε ηέηνηνπ είδνπο δηψμεηο θαηά ρξηζηηαλψλ, είπε 
(πεπεηζκέλνο φηη ν Θεφο 
πξννξίδεη ηνπο Αλαβαπηηζηέο 
γηα ηελ Κφιαζε) : «Γηαηί λα 
ιππεζνχκε απηνχο ηνπο 
αλζξψπνπο πεξηζζφηεξν απφ 
ηνλ Θεφ;». 
 
  Οι Καθολικοί πολιορκούν 
το  Μύνστερ που κρατούν οι 
Αναβαπτιστές  

 
          Σν κίζνο κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ ρξηζηηαληθψλ 
ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ ήηαλ 
ζπλήζσο αγεθχξσην. Οη Αλαβαπηηζηέο ππέζηεζαλ ηα πάλδεηλα θαη απφ ηνπο 
Καζνιηθνχο θαη απφ ηνπο Πξνηεζηάληεο (αλ θαη Πξνηεζηάληεο νη ίδηνη) πνπ ηνπο 
έζθαδαλ κε ηελ ίδηα επθνιία. Σν 1534 νη Αλαβαπηηζηέο θαηέιαβαλ ηελ κηθξή 
γεξκαληθή πφιε Μίλζηεξ (Münster), πήξαλ ηνλ έιεγρφ ηεο ζηα ρέξηα ηνπο, 
έδησμαλ ηνπο θιεξηθνχο θαη θήξπμαλ ηελ πφιε «Νέα ηψλ». Ο θαζνιηθφο 
επίζθνπνο ηεο πεξηνρήο πνιηφξθεζε κε ζηξαηφ ηελ πφιε θαη ν πιεζπζκφο ηεο 
ιηκνθηνλνχζε. κσο νη Αλαβαπηηζηέο - φζν άληεραλ - εθηεινχζαλ φπνηνλ πνιίηε 
δηακαξηπξφηαλ θαη δεηνχζε λα βξεζεί ιχζε θαη λα ιπζεί ε πνιηνξθία. ηαλ ηειηθά 
ην Μίλζηεξ έπεζε ζηα ρέξηα ησλ θαζνιηθψλ, απηνί βαζάληζαλ ηνπο εγέηεο ησλ 
Αλαβαπηηζηψλ κε ππξσκέλεο πέλζεο θαη αθνχ ηνπο εθηέιεζαλ, θξέκαζαλ ηα 
πηψκαηά ηνπο ζε ζηδεξέληα θινπβηά γηα πνιχ θαηξφ. 
          Ο Εβίγγιηνο θαη νη νπαδνί ηνπ δελ ζεσξνχζαλ κφλν ερζξνχο ηνπο 
Καζνιηθνχο, αιιά θαη θάζε άιινλ πνπ δελ ζπκθσλνχζε κε ηηο θαλαηηθέο θαη 
θαηαπηεζηηθέο κεζφδνπο, πνπ εθάξκνδαλ ζηελ Επξίρε. Ήηαλ αληίπαινη θαη ησλ 

                                                 
150

  Οη Ακαααπηζζηέξ ήηαλ κηα πξνηεζηαληηθή αίξεζε θαλαηηθψλ ζξεζθφιεπησλ πνπ πίζηεπαλ 
φηη ν θφζκνο ήηαλ δηεθζαξκέλνο θαη έπξεπε λα θαηαζηξαθεί ηειείσο. Απέξξηπηαλ ηελ βάπηηζε 
ησλ λεπίσλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ μαλαβαπηίδνληαλ φηαλ ελειηθησλφηαλ. 
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Λνπζεξαλψλ θαη ησλ Αλαβαπηηζηψλ. Σνπο ηειεπηαίνπο ηνπο έθιεηλαλ ζε ζάθνπο 
θαη ηνπο πεηνχζαλ ζηελ ιίκλε ηεο Επξίρεο,  λα πληγνχλ.  
          Ο άιινο κεγάινο εγέηεο ηεο Μεηαξξχζκηζεο ν Καιβίλνο έιεγε: «Ζ Βίβινο 
καο δηδάζθεη φηη ππάξρνπλ κάγηζζεο θαη απηέο πξέπεη λα ζαλαηψλνληαη…απηφο ν 
λφκνο ηνπ Θενχ είλαη παγθφζκηνο λφκνο». Έρνκε ήδε αλαθέξεη ην απηαξρηθφ 
ζενθξαηηθφ θαζεζηψο πνπ ίδξπζε ν Καιβίλνο ζηελ Γελεχε θαη ηηο πνιιέο 
εθηειέζεηο ησλ αληηθξνλνχλησλ ζηελ ππξά. 
         Αθφκα έλαο επηθαλήο Πξνηεζηάληεο, ν Άγγινο θιεξηθφο θαη ηδξπηήο ηεο 
Δθθιεζίαο ησλ Μεζνδηζηψλ Σγςκ Γμοέζθζ (John Wesley, 1703-1791) έγξαςε: 
«Όπνηνο αξλείηαη ηελ χπαξμε ηεο καγείαο είλαη φρη κφλν αληίζεηνο κε ηηο επηηαγέο 
ηεο Βίβινπ, αιιά θαη ζηηο εθπεθξαζκέλεο απφςεηο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 
αλζξψπσλ, φισλ ησλ επνρψλ θαη φινπ ηνπ 
θφζκνπ… Ζ απφξξηςε ηεο χπαξμεο ηεο 
καγείαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη απφξξηςε 
ηεο Βίβινπ». 
           
Ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Μεθοδιστών 
Σζων Γουέσλι 
 

          ην θεθάιαην γηα ην Κπλήγη ησλ 
Μαγηζζψλ είδακε ην κέλνο, ην πάζνο, ηνλ 
κηζνγπληζκφ θαη ηνλ θαλαηηζκφ ησλ 
Πξνηεζηαληψλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ 
πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο 
Δπξψπεο, ελαληίνλ ησλ άηπρσλ εθείλσλ πνιηηψλ πνπ – ζπλήζσο κεηά απφ κηα 
αλαπφδεηθηε θαηαγγειία ή κηα απιή ππνςία – δηθάδνληαλ σο κάγνη ή κάγηζζεο ή 
ζπλεξγάηεο ηνπ δηαβφινπ θαη νδεγνχληαλ ζηελ ππξά, ζηελ θξεκάια ή ζην 
ηζεθνχξη ηνπ δεκίνπ, ζην φλνκα ηνπ Θενχ. Σν ίδην αθξηβψο ζπλέβαηλε κε ηνπο 

Καζνιηθνχο ηεξνεμεηαζηέο γηα ηνπο αηξεηηθνχο. 
Απηφ ην πάζνο, ν θφβνο θαη ε καλία 
κεηαθέξζεθε θαη ζηελ Ακεξηθή, φπνπ νη 
Πνπξηηαλνί (Πξνηεζηάληεο θη απηνί) θξεκνχζαλ 
κε πεξηζζή επθνιία αζψεο γπλαηθνχιεο γηα 
αζήκαληε αθνξκή (δεο Μάγηζζεο ηνπ άιεκ). 
 
Σο κόκκινο ρόδο ήταν το σήμα του αγγλικού 

βασιλικού οίκου των Συδόρ (το άσπρο ρόδο 
ήταν το σήμα του οίκου της Τόρκης) 

 
          Δθεί πνπ ε ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία 
έθηαζε ζηα άθξα ήηαλ ζηελ Αγγιία πνπ, φπσο 

είδακε, ε επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο άιιαδε αλάινγα κε ηα θέθηα ηνπ 
εθάζηνηε κνλάξρε. Οη ελαιιαγέο ηνπ ρξηζηηαληθνχ δφγκαηνο θπξηάξρεζαλ θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ βαζηιέσλ ηεο δπλαζηείαο ησλ Σπδφξ. Ζ αξρή έγηλε απφ ηνλ 
Δξξίθν Ζ’  πνπ αληηδξψληαο ζηελ πεηζκαηηθή άξλεζε ζπλαίλεζεο ζην δηαδχγηφ 
ηνπ απφ ην Βαηηθαλφ, φξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Αγγιίαο 
– ρσξίο φκσο λα εγθαηαιείςεη ην θαζνιηθφ δφγκα. Δπί βαζηιείαο ηνπ δεθάδεο 
Λνπζεξαλνί, αιιά θαη θαζνιηθνί πνπ δελ ζπκθσλνχζαλ κε ηηο βαζηιηθέο 
απνθάζεηο, θπιαθίζηεθαλ,  βαζαλίζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ. 
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         Έλα ρξνληθφ ηνπ 16νπ αηψλα πεξηγξάθεη κε αλαηξηρηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 
ηελ εθηέιεζε ηεζζάξσλ κνλαρψλ, πνπ είραλ θαηαδηθαζηεί γηα πξνδνζία. Ο ιφγνο 
ήηαλ φηη αξλήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ βαζηιηά σο αλψηαην αξρεγφ ηεο 
Δθθιεζίαο ηεο Αγγιίαο. Πξψηα απαγρνλίζηεθαλ, αιιά πξηλ ράζνπλ ηηο αηζζήζεηο 
ηνπο, ν δήκηνο άλνημε ηηο θνηιηέο ηνπο θαη έξημε ηα εληφζζηα ηνπο ζηελ ππξά. 
Αθνινχζσο ην ζψκα ηνπο θφπεθε ζε πνιιά θνκκάηηα θαη ηα κέιε 
δηαζθνξπίζηεθαλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Αγγιίαο. Απηήλ ηελ βάξβαξε ηηκσξία 
πξφβιεπε ε αγγιηθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνδνζία. 
          Σνλ Δξξίθν δηαδέρζεθαλ θαηά ζεηξά ηα ηξία παηδηά ηνπ. Ο αλήιηθνο 
Δδνπάξδνο η’, επί βαζηιείαο ηνπ νπνίνπ ε Αγγιηθαληθή Δθθιεζία έγηλε έλα 
αθφκα πξνηεζηαληηθφ δφγκα. Αθνινχζεζε ε αδειθή ηνπ θαη θαλαηηθή θαζνιηθή 
Μαξία Α’  ε νπνία πξνζπάζεζε λα επηβάιεη ηνλ Ρσκαηνθαζνιηθηζκφ ζηελ ρψξα, 

εθηειψληαο εθαηνληάδεο αληηθξνλνχληεο,  αθφκα θαη 
γηα αζηείεο αθνξκέο. Καη ηέινο ε ηειεπηαία βαζίιηζζα 
ηνπ νίθνπ ησλ Σπδφξ Διηζάβεη Α‟, ε νπνία 
επαλέθεξε ζηε ρψξα ηνλ Πξνηεζηαληηζκφ.  
 
Ο νεαρός βασιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος Σ’ 

 
          κσο νη ζξεζθεπηηθέο δηακάρεο ζηελ ρψξα δελ 
έπαςαλ κε ην ηέινο ηεο δπλαζηείαο. Γηα ιίγα ρξφληα 
επηθξάηεζε έλα αθφκα θαλαηηθφ παξαθιάδη ηνπ 
Πξνηεζηαληηζκνχ, νη Πνπξηηαλνί πνπ έθνβαλ θεθάιηα 
κε ηελ παξακηθξή αθνξκή θαη πξψην απ‟ φια ην 
βαζηιηθφ θεθάιη ηνπ Καξφινπ Α’. Οη Πνπξηηαλνί 
εγθαζίδξπζαλ ζξεζθεπηηθή δηθηαηνξία κε ηνλ 

Κξφκβει θαη ρηιηάδεο άλζξσπνη εμνληψζεθαλ, θπξίσο ζηελ Ηξιαλδία, γηαηί 
επέκελαλ λα παξακέλνπλ πηζηνί ζηνλ θαζνιηθηζκφ.    
          Αιιά θαη κεηά ηελ πηψζε ησλ Πνπξηηαλψλ, νη λένη ερζξνί ησλ ηεξσκέλσλ 
θαη ηνπ θξάηνπο ήηαλ νη παγαληζηέο, νη κάγηζζεο θαη νη κάγνη. ηελ Αγγιία θαη ηελ 
θσηία ρηιηάδεο ήηαλ απηνί πνπ άθεζαλ ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή ζηελ ππξά ή 
θάησ απφ ην ηζεθνχξη ηνπ δήκηνπ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ήηαλ αζψεο 
θαη αγξάκκαηεο γπλαίθεο. 
          Γελ έρεη έλλνηα λα επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν γηα ηελ Πξνηεζηαληηθή Ηεξά 
Δμέηαζε ή φπσο αιιηψο ζέιεη θάπνηνο λα νλνκάζεη ηηο αθξφηεηεο ησλ 
κεηαξξπζκηζηψλ ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο θαη ηηο αλειέεηεο δηψμεηο θαηά ησλ 
«άιισλ», φπνηνη θη αλ ήηαλ απηνί νη άιινη: Καζνιηθνί, αηξεηηθνί, κάγηζζεο ή αθφκα 
θαη Γηακαξηπξφκελνη άιινπ δφγκαηνο. εκαζία έρεη φηη θη απηνί, φπσο θαη νη 
Καζνιηθνί νκφινγνί ηνπο, ήηαλ απνιχησο βέβαηνη φηη εμφλησλαλ ηνπο ερζξνχο 
ηνπ Ηεζνχ, πάληα ζην φλνκά ηνπ, γηαηί απηνί θαη κφλν θαηείραλ ηελ απφιπηε 
αιήζεηα θαη εξκήλεπαλ κε γλήζην ηξφπν ηηο Γξαθέο. 
          Απφ ην 1517 πνπ ν Λνχζεξνο ίδξπζε ηελ πξψηε πξνηεζηαληηθή Δθθιεζία, 
ηεο νπνίαο νη νπαδνί απνθιήζεθαλ Λνπζεξαλνί, ηδξχζεθαλ πνιιέο δεθάδεο 
παξαθιάδηα θαη Δθθιεζίεο πνπ σο βάζε ηεο δνγκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπο είραλ 
ηνλ Πξνηεζηαληηζκφ. Σα ζεκαληηθφηεξα είλαη: 

- Οη Υνπζίηεο: Ήηαλ νη νπαδνί ηνπ Σζέρνπ ηεξσκέλνπ θαη θηινζφθνπ Γηαλ 
Υνπο πνπ εθηειέζηεθε ζηελ ππξά ην 1415 απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε. Ζ 
Μνξαβηθή Δθθιεζία ηδξχζεθε ην 1457 (εμήληα ρξφληα πξηλ ην θίλεκα ηνπ 
Λνχζεξνπ), θαη ήηαλ πξφδξνκνο ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ. 
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- Ζ Δθθιεζία ηνπ Εβίγγιηνπ,  ηδξχζεθε απφ ηνλ ίδηνλ θαη νπαδνχο ηνπ. 
ήκεξα νπαδνί ηνπ ππάξρνπλ κφλν ζηελ Διβεηία. 

- Οη Αλαβαπηηζηέο: Σελ Δθθιεζία απηή ίδξπζε ην 1522 ν γλσζηφο καο 
Οιιαλδφο ηεξέαο Μέλλν ίκνλο (1496-1561).  

- Οη Μελλνλίηεο, παξαθιάδη ησλ Αλαβαπηηζηψλ πνπ πήξαλ ην φλνκα απφ 
ηνλ Μέλλν. 

- Οη Κνπάθεξνη, επίζεο παξαθιάδη ησλ Αλαβαπηηζηψλ. Ζ Δθθιεζία ηνπο 
ηδξχζεθε ην 1647 απφ ηνλ Σγςνηγ Φμλ (George Fox,1624-91). Οη 
Κνπάθεξνη πηζηεχνπλ φηη ε αιεζηλή πίζηε δελ 
δηδάζθεηαη απφ βηβιία (αθφκα θαη απφ ηελ 
Βίβιν) αιιά απφ ηελ θαξδηά. Κπλεγήζεθαλ 
άγξηα απφ ηνπο Πνπξηηαλνχο. 

 
Ο Σζωρτζ Υοξ, ιδρυτής της Εκκλησίας των 
Κουάκερων 
 

- Οη Άκηο, αθφκε έλα παξαθιάδη ησλ 
Αλαβαπηηζηψλ. Ζ Δθθιεζία ηνπο ηδξχζεθε ην 
1693 απφ ηνλ Διβεηφ Αλαβαπηηζηή Γζαηυιπ 
Αιιάκ (Jakob Ammann, 1656–1730). Οη Άκηο 
δηαθξίλνληαη γηα ηνλ απιφ ηξφπν δσήο θαη 
ληπζίκαηνο, γηα ηελ άξλεζε πηνζέηεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (απφ ην 
απηνθίλεην σο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή) θαη ηελ εηιηθξηλή ηνπο πίζηε. 

- Ζ Δθθιεζία ηεο Υνπηεξηαλήο Αδειθφηεηαο, ηδξχζεθε ην 1530 απφ ηνλ 
Αλαβαπηηζηή Γζαηυιπ Υμφκηεν (Jacob Hunter). 

- Ζ Αγγιηθαληθή Δθθιεζία, ηδξχζεθε ην 1534 απφ ηνλ βαζηιηά Δξξίθν Ζ’ 
- Οη Καιβηληζηέο, είλαη νη νπαδνί 

ηνπ Καιβίλνπ θαη ε Δθθιεζία 
ηνπο ηδξχζεθε απφ ηνλ ίδηνλ, 
ην 1555. 

 
 Γυναίκες Άμις, εργάζονται 
ομαδικά και δεν χρησιμοποιούν 
σύγχρονα ηλεκτρικά μέσα 
 

- Οη Οπγελφηνη, νλνκάζηεθαλ 
απφ ην 1560 νη Γάιινη 
Καιβηληζηέο, ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ησλ νπνίσλ εμνληψζεθε 

ην 1572 θαηά ηελ θαγή ηεο Ζκέξαο ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ. 
- Ζ Δθθιεζία ησλ Βαπηηζηψλ, ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα απφ ηνλ 

Άγγιν επίζθνπν Σγςκ ιάζε (John Smyth, 1570– 1612). ήκεξα είλαη κηα 
απφ ηηο ηζρπξφηεξεο ακεξηθαληθέο Δθθιεζίεο. 

- Οη Πξεζβπηεξηαλνί, είλαη παξαθιάδη ησλ Καιβηληζηψλ, ε Δθθιεζία ηνπο 
ηδξχζεθε ην 1560 απφ ηνλ θψην θιεξηθφ Σδσλ Ννμ. 

- Ζ Δπαγγειηθή Δθθιεζία, ηδξχζεθε ην 1730 ζηελ Αγγιία θαη εμαπιψζεθε κε 
κεγάιε επηηπρία ζηηο ΖΠΑ ηνλ 18ν  θαη 19ν αηψλα 

- Ζ Δπηζθνπηθή Δθθιεζία, ηδξχζεθε ην 1789, κεηά ηελ Ακεξηθαληθή 
Δπαλάζηαζε απφ νπαδνχο ηεο Αγγιηθαληθήο Δθθιεζίαο, πνπ δελ 
κπνξνχζαλ λα δερζνχλ σο θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο ηνπο ηνλ βαζηιηά ηεο 
Αγγιίαο. 
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- Οη Μεζνδηζηέο, πνπ φπσο είδακε παξαπάλσ ηδξχζεθαλ απφ ηνλ Σδσλ 
Γνπέζιη. Δίλαη παξαθιάδη ηεο Αγγιηθαληθήο Δθθιεζίαο. 

- Οη Αληβεληηζηέο ηεο 7εο Ζκέξαο, Δθθιεζία πνπ ηδξχζεθε ην 1863 ζηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ηνλ Σγυηγεθ Μπέζηξ (Joseph Bates, 1792–1872). 

Γίλνπλ έκθαζε ζηελ δεχηεξε έιεπζε ηνπ Ηεζνχ ζηε Γε. 
- Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, κηθξφ αιιά ηζρπξφ πξνηεζηαληηθφ δφγκα, 

ηδξχζεθε ην 1874 απφ ηνλ Ακεξηθαλφ πάζηνξα Σζανθξ Σάγε Ράζεθ 
(Charles Taze Russell, 1852–1916). Οη νπαδνί ηνπ δφγκαηνο απηνχ 
πηζηεχνπλ φηη ν θφζκνο δηαλχεη ηηο έζραηεο εκέξεο ηνπ θαη φηη ν Θεφο 
ζχληνκα ζα ηηκσξήζεη ηνπο ακαξησινχο θαη ζα ραξίζεη αηψληα δσή ζηνπο 
δίθαηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά είλαη ή άξλεζε 

ζηξάηεπζεο θαη ε απνθπγή κεηάγγηζεο 
αίκαηνο, αθφκα θη αλ πξφθεηηαη γηα ηελ 
ζσηεξία ηεο δσήο ελφο αζζελνχο. 

 
 Ο Σζότζεφ μιθ, ιδρυτής της Εκκλησίας      

των Μορμόνων 
 

- Οη Μνξκφλνη, είλαη νπαδνί ηεο 
Δθθιεζίαο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ ησλ 
Αγίσλ ησλ Σειεπηαίσλ Ζκεξψλ, 
βαζίδνπλ ηελ πίζηε ηνπο ζηελ Αγία 
Γξαθή θαη ζην Βηβιίν ηνπ Μνξκφλ. Ζ 
θίλεζε απηή ηδξχζεθε απφ ηνλ Σγυγεθ 
ιζε (Joseph Smith, Jr., 1805–1844) ν 

νπνίνο ζεσξείηαη απφ ηνπο νπαδνχο ηνπο πξνθήηεο.  Μεηαμχ άιισλ 
πξεζβεχνπλ ηελ πνιπγακία.  

- Οη Πεληεθνζηηαλνί, πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηελ Πεληεθνζηή, εκέξα θαηά 
ηελ νπνία θαηέβεθε ην Άγην Πλεχκα θαη θψηηζε ηνπο Απνζηφινπο ηνπ 
Ηεζνχ θαη ηνπο έδσζε ην ράξηζκα λα κηινχλ μέλεο γιψζζεο γηα λα 
θεξχμνπλ παληνχ ηνλ ρξηζηηαληζκφ. 

- Ο ηξαηφο ηεο σηεξίαο, είλαη πξνηεζηαληηθή Δθθιεζία κε ζηφρν ηελ 
αγαζνεξγία θαη ηελ βνήζεηα ζηνπο θησρνχο θαη αλήκπνξνπο. Ηδξχζεθε ην 
1865 ζηελ Βξεηαλία απφ ηνλ Μεζνδηζηή ηεξνθήξπθα Γμοίθζαι Μπμοε 
(William Booth, 1829–1912) θαη ηελ γπλαίθα ηνπ. Ο ηξαηφο ηεο σηεξίαο 
είλαη  πνιχ ελεξγφ θίλεκα ζηηο ΖΠΑ, ην γλσζηφ Salvation Army. 

- Ζ Δθθιεζία ηνπ Θενχ, ηδξχζεθε ην 1886 απφ Μεζνδηζηέο πνπ 
εκπλεχζηεθαλ απφ ηηο απφςεηο ηεο Φμίαδξ Πάθιεν (Phoebe Palmer, 
1807–74). 
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08. ΟΗ ΜΤΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ & ΟΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΔΚΣΟΝΔ 
 
          Ο Μπζηηθηζκφο εκθαλίδεηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζξεζθείεο, απφ ηελ 
αξραηφηεηα σο θαη ζήκεξα, αθφκα θαη ζηηο πην πξσηφγνλεο. Χο έλλνηα 
ππνδειψλεη ηελ άκεζε θαη ρσξίο δηακεζνιάβεζε (Δθθιεζίαο ή ηεξέα) ζρέζε ηνπ 
πηζηνχ κε ην ζείν ή κε ηνλ Θεφ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ απηνζπγθέληξσζε, ηελ 
πλεπκαηηθφηεηα, ηελ πξνζεπρή ή αθφκα θαη κε ηελ έθζηαζε. Ο νξηζκφο απηφο 
κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη απζαίξεηνο, αθνχ θαη ζηηο ζξεζθείεο πνπ εκθαλίδεηαη, 
εθθξάδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. 
          Ζ ιέμε Μπζηηθηζκφο, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο 
γιψζζεο (αγγιηθά Mysticism, ηηαιηθά mistica, γεξκαληθά Mystik, γαιιηθά 
mysticisme θιπ), πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα κχσ151,  πνπ ζεκαίλεη θιείλσ ηα κάηηα, 
γηα λα δήζσ θάηη ην άξξεην, ην ζείν, ην απφξξεην ή ην κπζηηθφ. Απηή ε ηδηφηππε 
ζρέζε πηζηνχ-ζείνπ απνθαιείηαη θαη κχεζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, θάζε 
ζξεζθεία έρεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο, πνπ ηνπο απνθαιεί κπζηήξηα. Μπζηήξηα 
ππήξραλ απφ ηελ αξραηφηεηα ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζξεζθείεο, ζηνλ Ηνπδατζκφ (κε 
ηελ Κακπάια),  ζηνλ Βνπδηζκφ (κε ηελ Βαξαγηάλα θαη ην Εελ), ζηνλ Ηλδνπηζκφ 
(κε ηελ Βεληάηα θαη ηελ Γηφγθα) θαη θπζηθά θαη ζην ειιεληθφ Γσδεθάζεν. ιεο 
απηέο νη ζξεζθείεο είραλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηειεηνπξγηθνχο ηξφπνπο κχεζεο ζηα 
κπζηήξηά ηνπο (θνηλά γεχκαηα, ρνξνί, ηεξνηειεζηίεο θιπ.).  
 

 
Σα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν μια μυστηριακή γιορτή και 
πραγματοποιούνταν στην Ελευσίνα προς τιμή της Δήμητρας και της κόρης 

της Περσεφόνης 

  
          ηελ αξραία Διιάδα ππήξραλ ηα Γηνλπζηαθά, ηα Καβείξηα, ηα Γειθηθά, ηα 
Οξθηθά, ηα Διεπζίληα Μπζηήξηα θαη άιια. ‟ απηά ν πηζηφο (ν κχζηεο)  έπξεπε λα 
ππνζηεί κηα ηειεηνπξγηθή δνθηκαζία, ηελ ιεγφκελε κπζηαγσγία, ζηελ νπνία ηνλ 
ππέβαιε ν κπεκέλνο (ζπλήζσο ηεξέαο) ή κπζηαγσγφο. Ήηαλ απαγνξεπκέλν ζε 
φζνπο γηλφηαλ θνηλσλνί  ησλ κπζηεξίσλ λα κεηαδίδνπλ ζηνπο άιινπο - ηνπο κε 
κπεκέλνπο – ηα κπζηηθά ησλ Μπζηεξίσλ. 
          Απφ ηηο ζχγρξνλεο ζξεζθείεο ν Υξηζηηαληζκφο (ηνλ νπνίν πνιινί ζεσξνχλ 
φηη απνηειεί κπζηηθή ζέρηα ηνπ ηνπδατζκνχ)  έρεη ηα δηθά ηνπ ηεξά Μπζηήξηα θαη ν 
Ηζιακηζκφο επίζεο (ζνπθηζκφο, ηξθάλ θιπ). Γλσζηνί ρξηζηηαλνί κπζηηθηζηέο 
ζεσξνχληαη νη: Δπαγγειηζηήο Ησάλλεο, Ωξηγέλεο, Γνδβυνζμξ μ Νφζζδξ (335-

                                                 
151

 Απυ ημ ίδζμ νήια πνμένπμκηαζ ηαζ μζ θέλεζξ κπσπία ηαζ κύσς, βζαηί αοηυξ πμο έπεζ ιοςπία, ηάκεζ ημ 

παναηηδνζζηζηυ εθαθνυ ηθείζζιμ ηςκ ιαηζχκ (κύζηο = ιε ιζζυηθεζζηα ιάηζα) βζα κα δεζ ηαθφηενα. 



 330 

394), Δοάβνζμξ μ Πμκηζηυξ (345-399), Μάλζιμξ μ Οιμθμβδηήξ (580-662),  
οιεχκ μ Νέμξ Θεμθυβμξ (917 -1022),  (άγηνο) Απγνπζηίλνο, Φξαγθίζθνο ηεο 
Αζίδεο (1182-1226), Αηθαηεξίλε ηεο ηέλα (1347-1380) θαη ηέινο ν Σδσξηδ Φνμ, ν 
ηδξπηήο ηεο Δθθιεζίαο ησλ Κνπάθεξσλ. 
          Ζ Υξηζηηαληθή Δθθιεζία ήηαλ πάληα θαρχπνπηε απέλαληη ζηνλ κπζηηθηζκφ 
θαη ζηνπο κπζηηθηζηέο. Ζ πλεπκαηηθφηεηα θαη ε βεβαηφηεηα ηεο «γλψζεο» πνπ 
απέπλεαλ, δελ ηνπο απνκάθξπλαλ απφ ηελ πίζηε πξνο ηνλ Θεφ, αιιά ζίγνπξα 
ηνπο απνκάθξπλαλ απφ ηα απαξαζάιεπηα δφγκαηα ηεο Δθθιεζίαο θαη ίζσο, απφ 
ηελ ίδηα ηελ Δθθιεζία. Αλ θάπνηνο «γλσξίδεη» δελ έρεη αλάγθε απφ ηελ ηεξαηηθέο 
δηδαζθαιίεο γηα ηελ πίζηε. Ζ ζξεζθεία δελ βαζίδεηαη ζηελ «γλψζε», αιιά ζηελ 
ζενινγία, πνπ είλαη ε επίζεκε εξκελεία ησλ δνγκάησλ ηεο απφ ην ηεξαηείν ηεο 
θαη θάζε ακθηζβήηεζή ηνπο απνηειεί απηή θαζ‟ 
εαπηήλ αίξεζε. Καη ζενινγία ζεκαίλεη δφγκα, άξζξα 
πίζηεο, εζηθνχο θψδηθεο, απαγνξεχζεηο θαη 
θπξψζεηο, ηεξνηειεζηίεο θαη ηειεηνπξγίεο. ια απηά 
κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ράλνπλ θάζε επαθή 
θαη ζρέζε κε ηελ «πλεπκαηηθφηεηα» θαη γίλνληαη 
ξνπηίλα, απφ ηελ νπνία φκσο – ζχκθσλα κε ηηο 
επηηαγέο ηεο Δθθιεζίαο - απαγνξεχεηαη λα 
απνκαθξπλζεί ν πηζηφο. 
 
 Ο Ευάγριος ο Ποντικός από τον Πόντο ήταν 
ασκητής μοναχός και από τους πρώτους 
χριστιανούς μυστικιστές 

 

           Καηά ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο, 
απηήο ηεο κνξθήο ε ζρέζε ηνπ πηζηνχ πξνο ην ζείν 
νλνκαδφηαλ «γλψζε» θαη απηνί πνπ ππνζηήξηδαλ φηη 
ηελ θαηέρνπλ απνθαινχληαλ «Γλσζηηθνί». Απφ ηνπο 
Γλσζηηθνχο πξνέθπςε νιφθιεξν θίλεκα ν Γλσζηηθηζκφο (ηνλ ζπλαληήζακε ζηελ 

Δηζαγσγή απηνχ ηνπ πνλήκαηνο πνπ φπσο ίζσο 
ζπκφκαζηε, ππνζηήξηδε φηη ε «γλσζηηθή ηθαλφηεηα» 
έρεη παξαρσξεζεί εθ ζείαο απνθαιχςεσο ζε ιίγνπο 
θαη κπεκέλνπο). Σν θίλεκα απηφ φκσο δελ ήηαλ νχηε 
εληαίν, νχηε ππάθνπε ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη 
ζεζκνζεηεκέλνπο θαλφλεο.  
 
 Ο Γερμανός θεολόγος Γιοχάνες Έκχαρτ 

 
          Απφ απηφ ην «Γλσζηηθφ» θίλεκα μεθχηξσζαλ 
πνιιά δφγκαηα θαη  «αηξέζεηο» πνπ, φπσο ήηαλ 
αλαπφθεπθην, ήηαλ χπνπηεο γηα παξέθθιηζε απφ 
ηα επίζεκα δφγκαηα ηεο ζξεζθείαο, δειαδή 
«αηξεηηθέο» θαη πνιεκήζεθαλ άγξηα απφ ηελ 

επίζεκε Δθθιεζία (Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή). Δθπξφζσπνη ηέηνησλ δνγκάησλ ήηαλ 
νη Μαληρατζηέο, νη Πξηζηιιηαλνί, νη  Παπιηθηαλνί, νη Βνγφκηινη, νη Βαιληελζηαλνί θαη 
νη Καζαξνί. 
          Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κπζηηθηζηέο ηνπ Μεζαίσλα ππήξμε ν 
Γεξκαλφο ζενιφγνο θαη θηιφζνθνο Γζμπάκεξ Έηπανη (Johannes Eckhart, 1260-
1327),  γλσζηφο ζηελ Γεξκαλία σο Meister (δάζθαινο) Eckhart. Υξεκάηηζε  
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επηθεθαιήο ησλ Γνκηληθαλψλ ηεο Βνεκίαο, θαζεγεηήο ηεο ζενινγίαο ζην 
παλεπηζηήκην ηνπ Παξηζηνχ θαη αξγφηεξα δίδαμε ζε παλεπηζηήκηα ζηελ Γεξκαλία. 
Ο Έθραξη ππνζηήξηδε φηη ε αλαθάιπςε ηνπ Θενχ κπνξεί λα γίλεη φρη δηα ηεο 
ινγηθήο, αιιά κε ηελ θαηάδπζε ζην Δγψ, δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ έλσζε ηεο 
αηνκηθήο ςπρήο κε ην Θεφ.   
          Οη απφςεηο ηνπ θαηαγγέιζεθαλ σο επηθίλδπλεο θαη αηξεηηθέο, βαζηζκέλεο 
ζηελ ηδέα ηνπ παλζετζκνχ. Ο πάπαο γηα λα εμεηάζεη ηελ αθξίβεηα ησλ 
θαηαγγειινκέλσλ, φξηζε εηδηθφ ηεξνεμεηαζηή, ν νπνίνο φκσο – φπσο θάλεθε εθ 
ησλ πζηέξσλ - είρε ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο απφςεηο κε ηνλ Έθραξη θαη θπζηθά δελ 
πξνρψξεζε ζε θακηά δίσμε ελαληίνλ ηνπ. Άξρηζε κηα δηακάρε κεηαμχ ησλ 
ππνζηεξηθηψλ ηνπ Γεξκαλνχ ζενιφγνπ θαη ησλ θαζνιηθψλ θιεξηθψλ πνπ ηνλ 
θαηεγνξνχζαλ, αιιά ν ζάλαηνο ηνπ Έθραξη ην 1327, 
πξφιαβε ηηο πηζαλέο – θαηαδηθαζηηθέο; - απνθάζεηο. 
 
  Η κουκουβάγια της θεάς της σοφίας Αθηνάς, 
ήταν ένα από τα σύμβολα των Πεφωτισμένων 

 
          Απφςεηο παξφκνηεο κε απηέο  ηνπ Έθραξη 
αλαπηχρζεθαλ θαη ζηελ Αγγιία, ηελ Γαιιία, ηελ Ηηαιία 
θαη θπξίσο ζηελ Ηζπαλία.  ην θεθάιαην ην ζρεηηθφ κε 
ηελ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε ζπλαληήζακε ηελ 
κπζηηθηζηηθή θαη γλσζηηθή ζέρηα, ηνπο 
απνθαινχκελνπο Πεθωηηζκέλνπο (Αlumbrados ή 
aluminados, νη ίδηνη ήηαλ γλσζηνί ζηελ Γαιιία σο 
Illuminés). Απηνί θήξπηηαλ φηη ε αλζξψπηλε ςπρή κπνξεί λα θηάζεη ζε χςηζην 
βαζκφ ηειεηφηεηαο αθφκα θαη ζηελ παξνχζα δσή θαη λα αληηιακβάλεηαη ηελ 

χπαξμε ηνπ Θενχ, ρσξίο κάιηζηα ηελ 
κεζνιάβεζε ηεξσκέλσλ ή εθθιεζίαο. 
Τπνζηήξηδαλ αθφκα θαη αξθεηά άιια αηξεηηθέο 
απφςεηο, πνπ πξνθάιεζαλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ 
νξγή ηεο Καζνιηθήο  Δθθιεζίαο θαη ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο.  
 
Η Αγία Σερέζα της Άβιλα 

 
          κσο ην ηζπαληθφ θίλεκα ησλ Αlumbrados 
δελ είρε νχηε ηελ ηεξαξρηθή νχηε ηελ νξγαλσηηθή 
δνκή, ηεο κπζηηθήο νξγάλσζεο (εηαηξίαο), πνπ – 
φπσο είδακε - ηδξχζεθε ηνλ 18ν αηψλα ζηελ 
Γεξκαλία απφ ηνλ Άληακ Βάηζράνππη θαη είρε ην 
ίδην αθξηβψο φλνκα – Illuminati. Πεξηηηφ λα πνχκε 
φηη νη Γεξκαλνί Πεθσηηζκέλνη – πνπ δελ είραλ 
θαλέλα ζξεζθεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ - 

θαηεγνξήζεθαλ απφ πνιινχο ηεξσκέλνπο (θαζνιηθνχο, πξνηεζηάληεο θαη 
νξζφδνμνπο) σο άζενη, ζαηαληζηέο, εσζθνξηζηέο θαη άιια παξφκνηα. 
          Φπζηθά νη δηψμεηο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο θαηά ησλ Ηζπαλψλ Πεθσηηζκέλσλ 
θαη νη ηηκσξίεο (πξφζηηκα, θπιαθίζεηο, αθφκα θαη καξηχξηα, ελψ ηα θείκελά ηνπο 
κπήθαλ ζην Index) αδπλάηηζαλ ην θίλεκα. Οη πην δηάζεκνη Ηζπαλνί κπζηηθηζηέο 
ήηαλ νη γλσζηνί καο ηδξπηέο ηνπ Σάγκαηνο ησλ Γπκλφπνδσλ Καξκειηηψλ, νη 
κνλαρνί (αγία) Σεξέδα ηνπ Ηεζνχ ή ηεο Άβηια (Santa Teresa de Jesús o de Ávila, 
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1515-1582) θαη (άγηνο) Ησάλλεο ηνπ ηαπξνχ (San Juan de la Cruz, 1542-1591). 
Δπίζεο ν ηδξπηήο ηνπ Σάγκαηνο ησλ Ηεζνπτηψλ Ηγλάηηνο Λνγηφια (1491-1556). 
          Ζ Σεξέδα ηεο Άβηια ήηαλ επηθαλήο θαζνιηθή κνλαρή, ζενιφγνο, πνηήηξηα 
θαη ζπγγξαθέαο ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο. Τπνζηήξηδε ηελ ζηνραζηηθή δσή κέζσ 
ηεο πλεπκαηηθήο πξνζεπρήο. Σα βηβιία ηεο Ζ δσή ηεο Σεξέδαο ηνπ Ηεζνχ, Ζ νδφο 
ηεο Σειεηφηεηαο θαη Σν εζσηεξηθφ θάζηξν είλαη αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο 
κεζαησληθήο ηζπαληθήο ινγνηερλία θαζψο θαη ηεο κπζηηθηζηηθήο θηινινγίαο ηνπ 
Καζνιηθηζκνχ. Σν ηειεπηαίν απνηππψλεη ηνλ ηξφπν κεηνπζίσζεο ηεο πξνζεπρήο 
απφ ηελ έθζηαζε ζηνλ πλεπκαηηθφ γάκν κε ηνλ Θεφ. Σν εζσηεξηθφ θάζηξν είλαη ε 
ςπρή, ζηεο νπνίαο ηνλ ππξήλα θαηνηθεί ε Αγία Σξηάδα. Ζ εμέιημε ζηελ πξνζεπρή 
επηηξέπεη ζην άηνκν λ‟ απνθηήζεη κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα κε ην Θεφ. 
          Ζ αιιεινγξαθία ηεο ήηαλ ππθλφηαηε θαη ζψδνληαη ζήκεξα πεξίπνπ 
ηεηξαθφζηεο απφ ηηο επηζηνιέο ηεο. Απφ ηα βηβιία ηεο θαη ηελ αιιεινγξαθία ηεο 
είλαη θαλεξφ φηη βίσζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο πλεπκαηηθήο έθζηαζεο. ε θάπνηα 
γξαπηά ηεο παξαπνληέηαη φηη νξηζκέλνη θιεξηθνί δελ δέρνληαλ λα ηελ 
εμνκνινγήζνπλ, αιιά θαη άιινη πνπ ην έθαλαλ ηεο δήισλαλ φηη είραλ θαηαιάβεη 
ην ζψκα ηεο νη δαίκνλεο θαη ηεο ήηαλ απαξαίηεηνο ν εμνξθηζκφο. Ζ Σεξέδα ήηαλ 
ηπρεξή, γηαηί έδεζε ελάκηζε αηψλα κεηά ηνλ Σνξθνπεκάδα, πνπ δελ ζα δίζηαδε λα 
ηελ ζηείιεη ζηελ ππξά. Πάλησο δελ γιίησζε ηελ θπιάθηζή ηεο απφ ηελ Ηεξά 
Δμέηαζε γηα ελλέα κήλεο, ππφ δπζρεξείο 
ζπλζήθεο ζην Σνιέδν. Απηφ δελ εκπφδηζε ηελ 
αγηνπνίεζή ηεο πνπ ζπληειέζηεθε ην 1726. 
 

   Μαθητευόμενος Ναΐτης ποδοπατά τον 
Εσταυρωμένο (εικόνα που φιλοτεχνήθηκε 
για να δικαιολογήσει τις διώξεις και να 
θεμελιώσει τις κατηγορίες κατά των 
Ναϊτών ιπποτών) 
 

          Οξγαλψζεηο κε κπζηηθηζηηθφ 
πεξηερφκελν ππήξραλ θαη δξνχζαλ, παξά ην 
άγξππλν κάηη ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ 
ηεξνεμεηαζηψλ. εκαληηθφηεξε απφ απηέο 
ζεσξείηαη ην κνλαρηθφ Σάγκα ηωλ Ηππνηώλ 
ηνπ Νανύ, νη γλσζηνί καο Ναΐηεο, ησλ 
νπνίσλ ηελ ίδξπζε, δξάζε θαη δηάιπζή ηνπο είδακε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην γηα 
ηα Μνλαζηηθά Σάγκαηα.  
          Ζ δηάιπζή ηνπ ηάγκαηνο ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα θαη ε ζαλάησζε ησλ 
εγεηψλ θαη εθαηνληάδσλ απφ ηα κέιε ηνπ, αηηηνινγήζεθε απφ ηελ Δθθιεζία, αιιά 
θαη απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο - ν θάζε έλαο είρε ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο – κε 
ηηο θαηεγνξίεο : Ήηαλ αηξεηηθνί, βιάζθεκνη, ζπλεξγάηεο ηνπ δηαβφινπ απφ ηνλ 
νπνίν έπαηξλαλ εληνιή λα πνδνπαηνχλ θαη λα θηχλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ Κπξίνπ, 
είραλ αλάξκνζηεο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο θαη πνιιά άιια.  
          Απφ ηνλ 17ν αηψλα θαη κεηά ήηαλ πιένλ θαλεξφ φηη ε Δθθιεζία είρε ράζεη 
ηελ εγεκνληθή ηεο ζέζε ζηελ Δπξψπε, ηελ ζέζε ηεο έπαηξλαλ νη θνζκηθνί 
εγεκφλεο, νη νπνίνη δελ ήηαλ πηα ηφζν ππάθνπνη ζηηο εληνιέο ηεο θαη νη απεηιέο 
ηνπ αθνξηζκνχ δελ ηνπο πηννχζαλ. Φπζηθά ηα δηθαζηήξηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο 
δελ ζηακάηεζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά ηψξα δελ έζηειλαλ κε ηελ ίδηα επθνιία 
αλζξψπνπο ζηελ ππξά, νχηε θαη νη ηεξνεμεηαζηέο ήηαλ ηφζν δξαζηήξηνη θαη 
αηκνδηςείο, φζν ζην παξειζφλ.  
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          Οη ζπγγξαθείο εμέθξαδαλ πην ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο, νη επηζηήκνλεο 
δελ ηξφκαδαλ πηα (ή ηξφκαδαλ ιηγφηεξν) λα θέξνπλ ζην θσο ηηο αλαθαιχςεηο 
ηνπο ζρεηηθά κε ην ζχκπαλ, ηελ αζηξνλνκία, ηελ ηαηξηθή, ηελ θπζηθή θαη ηηο άιιεο 
επηζηήκεο θαη νη θηιφζνθνη (αθφκα θαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο) 
πιήζαηλαλ θαη νη ζεσξίεο ηνπο γίλνληαλ θνηλφ θηήκα.  
          Οη θαιιηηέρλεο, δσγξάθνη, γιχπηεο, ραξάθηεο 
θαη ζπλζέηεο δεκηνπξγνχζαλ ηα έξγα ηνπο θαη ηα 
ζέκαηά ηνπο  δελ ήηαλ ηψξα απνθιεηζηηθά 
ζξεζθεπηηθά, αιιά αζρνινχληαλ κε ηνλ έξσηα, ηα 
αλζξψπηλα πάζε, ηελ γπλαηθεία θαη αληξηθή 
νκνξθηά θαη ε γχκληα ησλ κνληέισλ ηνπο δελ 
απνηεινχζε πηα ηακπνχ.  
          Μεξηθέο αθφκα κπζηηθέο νξγαλψζεηο:  
 

  Υανταστική απεικόνιση ενός μάλλον 
ανύπαρκτου προσώπου, του θρυλικού 
Κρίστιαν Ροζενκρόυς      

 
 Δθηφο ησλ Νατηψλ θαη ησλ Πεθσηηζκέλσλ, 

γλσζηή κπζηηθή ζξεζθεπηηθή θαη θηινζνθηθή 
νξγάλσζε ήηαλ θαη ην Σάγκα ηωλ 
Ρνδόζηαπξωλ (Rosicrusians). Ηδξχζεθε 
ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα απφ ηνλ Γεξκαλφ γηαηξφ Κνίζηζακ Ρμγεκηνυοξ 
(Christian Rosenkreuz)152, έλα ζξπιηθφ θαη κάιινλ θαληαζηηθφ πξφζσπν, 
πνπ αλαθάιπςε ηελ εζσηεξηθή θηινζνθία ζηα ηαμίδηα ηνπ ζε ρψξεο ηεο 
Μέζεο Αλαηνιήο θαη κειέηεζε ηηο αξρέο ησλ Μνπζνπικάλσλ νχθη θαη 

ησλ Πεξζψλ δαζθάισλ ηνπ 
Εσξναζηξηζκνχ.  

 
Ο Γοδεφρείδος ντε Μπουϊγιον      

 
Σν ζενινγηθφ δφγκα ησλ Ρνδφζηαπξσλ 
ήηαλ ε δφκεζε ηεο εζσηεξηθήο αιήζεηαο, 
κέζσ ησλ δηδαγκάησλ ηνπ παξειζφληνο. 
Ήηαλ ρξηζηηαλνί αιιά φρη 
Ρσκαηνθαζνιηθνί,  ήηαλ πνιχ θνληά 
ζηνπο Λνπζεξαλνχο Πξνηεζηάληεο.  Σν 
Σάγκα απηφ έρεη ζήκεξα ηελ ζπλέρεηά 
ηνπ σο Ρνδνζηαπξηθή Αδειθφηεηα- 

Γηεζλήο Έλσζε Υξηζηηαλψλ Μπζηηθηζηψλ (Rosicrucian Fellowship) θαη 
δηαζέηεη νξγαλψζεηο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ κε πεξηζζφηεξα απφ 
200.000 κέιε.  

    Ζ χπαξμε ηεο κπζηηθήο νξγάλσζεο (ή αδειθφηεηαο) πνπ απνθαιείηαη 
Κνηλόβην ηεο ηώλ (Prieuré de Sion) αλαθνηλψζεθε ην 1960 απφ έλα 
Γάιιν ζρεδηαζηή, ηνλ Πζέν Πθακηάν (Pierre Plantard). Απηφο ν θχξηνο 
ηζρπξίζηεθε φηη ε αδειθφηεηα απηή ππάξρεη απφ ην 1099, φηαλ ηδξχζεθε 
απφ ηνλ Γμδεθνείδμ κηε Μπμοσβζυκ (Godefroy de Bouillon), Γάιιν 
ηππφηε θαη πξψην εγεκφλα (βαζηιηά) ηεο Ηεξνπζαιήκ. Αθφκα κεηαμχ ησλ 

                                                 
152

  Σμ υκμια Christian Rosenkreuz ζδιαίκεζ ζηα βενιακζηά Υνζζηζακυξ Ρμδυζηαονμξ, πνάβια πμο 

εκζζπφεζ ημκ ζζπονζζιυ ηδξ εζημκζηυηδηαξ ηδξ φπανλήξ ημο. 
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εγεηψλ ηεο νξγάλσζεο ν Πηέξ Πιαληάξ πεξηιακβάλεη ηνλ κεγάιν Ηηαιφ 
δσγξάθν Λενλάξλην ληα Βίληζη, ηνλ Άγγιν καζεκαηηθφ, θηιφζνθν, 
αζηξνλφκν θαη ζενιφγν Ηζαάθ Νεχησλα,  ηνλ Γάιιν ζπγγξαθέα Βηθηψξ 
Οπγθψ θαη ηνλ επίζεο Γάιιν κνπζηθνζπλζέηε Κισλη Νηεκπηζζχ. Δίλαη 
πνιχ πηζαλφλ φιε απηή ε ηζηνξία ηνπ Κνηλνβίνπ ηεο ηψλ, λα είλαη 
απνθχεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ Πηεξ Πιαληάξ. 

       Σν Δλωκέλν Θξεζθεπηηθό, ηξαηηωηηθό θαη Μαζνληθό Σάγκα ηνπ 
Νανύ θαη ηνπ Αγίνπ Ηωάλλε ηεο Ηεξνπζαιήκ, Παιαηζηίλεο, Ρόδνπ θαη 
Μάιηαο ή απινχζηεξα Ηππφηεο ηεο Μάιηαο είλαη έλα ζχγρξνλν 
παξαθιάδη ησλ Διεπζεξνηεθηφλσλ (Μαζφλσλ) θαη δελ έρεη άκεζε ζρέζε 
κε ηνλ κεζαησληθφ θαη γλσζηφ Σάγκα ησλ Νατηψλ. Κάλεη φκσο ρξήζε ησλ 
ηδεψλ θαη ησλ ζπκβφισλ ησλ Νατηψλ. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα γίλεη 
θάπνηνο κέινο ησλ Ηππνηψλ ηεο Μάιηαο ήηαλ λα είλαη ήδε ρξηζηηαλφο θαη 
Μαζφλνο. Γελ μέξνπκε πφζα κέιε έρεη, αιιά δελ πξέπεη λα είλαη πνιιά. 
Σν Σάγκα έρεη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπ Βαηηθαλνχ.  

      Σν Σάγκα ηεο Νεθξνθεθαιήο θαη ηωλ Οζηώλ (Order of Skull and 
Bones) ήηαλ γλσζηφ αξρηθά σο ε Αδειθφηεηα ηνπ Θαλάηνπ. Πξφθεηηαη γηα 
κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο ζπνπδαζηηθέο κπζηηθέο νξγαλψζεηο. Ηδξχζεθε ην 
1832 απφ θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηήκηνπ Γέηι θαη ηα κέιε πξνέξρνληαη απφ 
δηαθεθξηκέλεο ακεξηθαληθέο 
νηθνγέλεηεο. Μεηαμχ απηψλ 
ήηαλ θαη νη πξφεδξνη ησλ 
Ζ.Π.Α. (παηέξαο θαη γηνο) 
Μπνπο.  
 

Ο Φοσεμαρία Εσκριβά σε 
αφίσα του  Opus Dei των 
Υιλιππίνων 

 

 Αλ θαη ε Καζνιηθή Δθθιεζία 
δελ ζπκπαζνχζε θαη δελ 
ελέθξηλε – ηνπιάρηζηνλ σο ηνλ 
19ν αηψλα – ηηο κπζηηθέο νξγαλψζεηο, δελ αληηζηάζεθε ζηνλ πεηξαζκφ λα 
ηδξχζεη ηελ δηθή ηεο ζξεζθεπηηθή νξγάλσζε κε ηελ νλνκαζία Όπνπο Νηέη 
(Opus Dei153). Πξφθεηηαη γηα έλα ππεξζπληεξεηηθφ νξγαληζκφ πνπ δίλεη 
έκθαζε ζηελ ρξηζηηαληθή πίζηε θαη ζηε απαξαζάιεπηε πξνζήισζε ζηα 
θαζνιηθά δφγκαηα . Μέινο γίλεηαη φπνηνο  – θιεξηθφο ή θνζκηθφο - δέρεηαη 
ηηο αξρέο ηεο Δθθιεζίαο θαη πηζηεχεη φηη κηα ζσζηή θαη ελάξεηε δσή νδεγεί 
πξνο ηελ αγηνζχλε. Σα κέιε ηεο δέρνληαη φηη ε ζθιεξή δνπιεηά θέξλεη 
ηνπο αλζξψπνπο θνληά ζην Θεφ, είλαη αληίζεηα πξνο  θάζε λεσηεξηζκφ, 
φπσο ε ρεηξνηνλία ησλ γπλαηθψλ θαη νη ακβιψζεηο.  Ηδξχζεθε ην 1928 απφ 
ηνλ Ηζπαλφ ηεξέα Υμζειανία Δζηνζαά (Josemaría Escrivá, 1902 –1975) 
κε ηελ έγθξηζε ηνπ πάπα Πίνπ ΗΒ’. ινη ζρεδφλ νη ππνπξγνί ηνπ 
θαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο Φξάλθν ζηελ Ηζπαλία ήηαλ κέιε ηεο νξγάλσζεο 
απηήο. Σν Opus Dei έρεη παξαξηήκαηα θαη κέιε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 
ηνπ θφζκνπ. Ζ νξγάλσζε απηή έγηλε επξέσο γλσζηή απφ ην κπζηζηφξεκα 
ηνπ Νηαλ Μπξάνπλ  (Dan Brown) Κψδηθαο Νηα Βίληζη, ην νπνίν ηελ 
παξνπζηάδεη ζαλ κηα δνινθνληθή νκάδα.  (Σν κπζηζηφξεκα απηφ γπξίζηεθε 
θαη θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία). 
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 Opus Dei = Σμ ένβμ ημο Θεμφ 
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 Σν Δξκεηηθό Σάγκα ηεο Υξπζήο Απγήο (Hermetic Order of The Golden 
Dawn), ηδξχζεθε ην 1892 ζηελ Βξεηαλία απφ κέιε ηνπ Σάγκαηνο ησλ 
Ρνδφζηαπξσλ θαη θάλεη δεθηά σο κέιε άληξεο θαη γπλαίθεο ρσξίο 
δηάθξηζε. Δίλαη επεξεαζκέλν απφ ηα κπζηήξηα ηεο ειιεληθνχ δσδεθάζενπ, 
ηνπ Δξκή ηνπ Σξηζκέγηζηνπ154 θαη ηεο εβξατθήο Κακπάια. Ζ κπζηηθή απηή  
νξγάλσζε δίλεη έκθαζε ζηελ καγεία, ηελ αζηξνινγία θαη ηελ αιρεκεία, Σν 
ηειεηνπξγηθφ κχεζεο ησλ 
κειψλ κνηάδεη κε ην 
αληίζηνηρν ησλ Σεθηφλσλ θαη 
ησλ Ρνδνζηαπξηηψλ.  
 
Ο Ερμής ο Σρισμέγιστος σε 

μεσαιωνική απεικόνιση   

 

 Σν Λάηνλο Κιακπ (Lions 
Club) ηδξχζεθε ην 1917 απφ 
ηνλ Ακεξηθαλφ επηρεηξεκαηία 
Μέθαζκ Σγυμοκξ (Melvin 
Jones) κε βαζηθφ ζχλζεκα 
«Τπεξεηνχκε» θαη ζήκεξα 
δηαζέηεη πάλσ απφ 1,3 εθαηνκκχξηα κέιε ζε φιν ηνλ θφζκν. χκθσλα κε 
ην θαηαζηαηηθφ ηνπ νη θπξηφηεξνη ζθνπνί ηεο νξγάλσζεο είλαη: Να 
δεκηνπξγήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ θαηαλφεζε θαη θηιία κεηαμχ ησλ 
αλζξψπσλ φινπ ηνπ θφζκνπ, λα πξνσζήζεη ηηο αξρέο ηεο θαιήο 
δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαινχ πνιίηε, ηα κέιε λα επηδεηθλχνπλ ελεξγφ 
ξφιν ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη εζηθή αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο, λα 

δηνξγαλψλεη δεκφζηεο νκηιίεο γηα 
φια ηα δεηήκαηα θνηλνχ 
ελδηαθέξνληνο (δηεθζαξκέλνη 
πνιηηηθνί θαη ζρηζκαηηθνί θιεξηθνί 
δελ γίλνληαη δεθηνί σο κέιε).  

             
       Σο σήμα του Διεθνούς Ρόταρυ 

 

 Σν Γηεζλέο Ρόηαξπ ή Ρνηαξηαλφο 
κηινο (Rotary International) έρεη 
ζθνπνχο παξαπιήζηνπο κε απηνχο 
ησλ Λάηνλο. Ηδξχζεθε ην 1905 απφ 

ηξεηο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηθάγν ζηελ Ακεξηθή. Γηαζέηεη νκίινπο ζε 
πεξίπνπ 200 θξάηε θαη έρεη πεξηζζφηεξα απφ 1,2 εθαηνκκχξηα κέιε. Σν 
Ρφηαξπ ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο νξγαλψζεηο φπσο ηελ UNICEF, ηελ 
UNESCO, ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο θαη πνιιέο κε Κπβεξλεηηθέο 
Οξγαλψζεηο. 
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  Ο Δξκήο ν Τξηζκέγηζηνο δδθαδή μ Δνιήξ μ ηνεζξ θμνέξ ιάβμξ, είκαζ δ εθθδκζηή μκμιαζία ημο 

αζβοπηζαημφ ζεθδκζαημφ εεμφ Θςη, πνμζηάηδ ηδξ αζηνμθμβίαξ ηαζ ηδξ αθπδιείαξ. Οζ Έθθδκεξ ημκ είπακ 

ηαοηίζεζ ιε ημκ εευ Δνιή ηαζ ημο απέδζδακ ηζξ ακαηαθφρεζξ  ημο αθθααήημο, ηδξ βεςιεηνίαξ, ηδξ ζαηνζηήξ, 

ηδξ ιμοζζηήξ, ηδξ βθοπηζηήξ ηαζ βεκζηά υθςκ ηςκ ηεπκχκ ηαζ ηςκ επζζηδιχκ. ‟ αοηυκ επίζδξ απμδυεδηακ 

ηα θεβυιεκα εξκεηηθά θείκελα, πμο απμηέθεζακ ηδ αάζδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο ενδζηεοηζημφ ηαζ 

θζθμζμθζημφ ηζκήιαημξ. 
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 Ζ Λέζρε Μπίιληεξκπεξγθ (Bilderberg Club) δελ είλαη θάπνηα 
νξγαλσκέλε νκάδα, είλαη κηα αλεπίζεκε εηήζηα δηάζθεςε 130 πεξίπνπ 
αηφκσλ, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη άηνκα επηξξνήο ζηνπο 
ηνκείο ηεο πνιηηηθήο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηξαπεδψλ. Ζ ζπκκεηνρή 
γίλεηαη κφλν θαηφπηλ πξφζθιεζεο. Πήξε ην φλνκά ηεο απφ ην νκψλπκν 
μελνδνρείν ηνπ Άξλεκ ηεο Οιιαλδίαο, φπνπ έγηλε ην 1954 ε πξψηε 
δηάζθεςε ηεο νκάδαο. Απφ ηφηε ηα κέιε ηεο ζπλεδξηάδνπλ κηα θνξά ηνλ 
ρξφλν. Ζ κπζηηθφηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ 
πξνζθεθιεκέλσλ ηεο εηήζηαο ζχζθεςεο πξνθάιεζαλ θαη πξνθαινχλ 
ζεσξίεο ζπλσκνζίαο θαη επηθξίζεηο ζε δηάθνξα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. 
 
Δ. Σσόκος:  Ο όρκος του 

Φιλικού 
 

 Ζ  Φηιηθή Δηαηξεία ήηαλ 
κηα κπζηηθή παηξησηηθή 
νξγάλσζε κε ζηφρν ηελ 
πξνεηνηκαζία ησλ 
Διιήλσλ γηα κηα 
επαλάζηαζε πνπ ζα 
νξγάλσλε ε ίδηα κε ζηφρν 
ηελ απειεπζέξσζε ηνπο 
απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ. 
Ηδξχζεθε ην 1814 ζηελ 
Οδεζζφ ηεο Ρσζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ κπζηηθψλ 
νξγαλψζεσλ ηεο επνρήο (Σέθηνλεο, Γεθεκβξηζηέο, Καξκπνλάξνη) απφ 
ηξεηο παηξηψηεο, ηνλ Δκκαλνπήι Ξάλζν (1772-1851) πνπ ήηαλ θαη κέινο 
Σεθηνληθήο ηνάο, ηνλ Νηθφιαν θνπθά (1779-1851) θαη ηνλ Αζαλάζην 

Σζαθάισθ (1792-1851) πνπ 
ήηαλ θαη απφ ηα ηδξπηηθά κέιε 
ηνπ Διιελφγισζζνπ 
Ξελνδνρείνπ.  

 
Οι τρεις ιδρυτές της Υιλικής 
Εταιρείας, Ξάνθος, Σσακάλωφ, 
κουφάς 

 

Ζ κχεζε ήηαλ ηειεηνπξγηθή (θαηά ηα 
ηεθηνληθά πξφηππα)θαη απφ ηα κέιε 
ηεο ήηαλ ππνρξεσηηθή ε απφιπηε 

κπζηηθφηεηα. Οη Φηιηθνί επηθνηλσλνχζαλ κε θψδηθεο, ςεπδψλπκα θαη 
κπζηηθέο ιέμεηο θαη ζεκάδηα. Χο ην 1817, ηα κέιε ηεο Δηαηξίαο δελ 
μεπεξλνχζαλ ηα 40, φκσο κεηά ην 1818 νη κπήζεηο ήηαλ καδηθέο θαη ην 
1821 ηα κέιε ηεο έθηαλαλ ηηο αξθεηέο ρηιηάδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 
επηθαλείο αζηνί, έκπνξνη, θιεξηθνί, νπιαξρεγνί, θαξαβνθχξεδεο, θνηηεηέο 
θαη πνιινί Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1820 ηελ 
αξρεγία ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο, αλέιαβε ν αμησκαηηθφο ηεο θξνπξάο ηνπ 
ηζάξνπ Αιεμάλδξνπ Α‟ ηεο Ρσζίαο, Αιέμαλδξνο Τςειάληεο (1792-1828).  
Οη ζθνπνί ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο πέηπραλ, ε επαλάζηαζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γελλήζεθε ηειηθά ην ειεχζεξν ειιεληθφ θξάηνο.  
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        Οη Καξκπνλάξνη (Carbonari) Οη Κανιπμκάνμζ ήηαλ κπζηηθέο 
επαλαζηαηηθέο νξγαλψζεηο-εηαηξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ ην 19ν αηψλα ζηελ 
Ηηαιία θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ηδξχζεθαλ κεηά ηελ ήηηα ηνπ 
Ναπνιένληα κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ησλ θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηθψλ 
θηλεκάησλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ αληίδξαζε ζηηο δπλάκεηο ηεο 
θενπδαξρίαο θαη ηνπ ζπληεξεηηζκνχ πνπ είραλ επηθξαηήζεη κεηά ην 
πλέδξην ηεο Βηέλλεο θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο Ηεξάο πκκαρίαο.  
          Οη ζέζεηο ησλ Καξκπνλάξσλ ήηαλ δεκνθξαηηθέο, θηιειεχζεξεο θαη 
αληηθιεξηθαιηζηηθέο. Φπζηθά νη Ηηαινί Καξκπνλάξνη είραλ θχξην ζηφρν ηελ 
απειεπζέξσζε ηεο Ηηαιίαο απφ ηνλ απζηξηαθφ δπγφ θαη ηελ παπηθή 
θπξηαξρία θαη ηελ έλσζή ηεο ζε έλα εληαίν θξάηνο. Σα κέιε νξθίδνληαλ 
ζηελ Αξεηή, ηελ Διεπζεξία θαη ηελ Ηζφηεηα θαη ππφζρνληαλ αιιειεγγχε 
κεηαμχ ηνπο, ερεκχζεηα, αιιά θαη κίζνο πξνο φινπο ηνπο ηπξάλλνπο. Ζ 
αξρή ηεο δξάζεο ηνπο ππνινγίδεηαη γχξσ ζην 1813 θαη πνιιά απφ ηα 
ηδξπηηθά κέιε ηεο ήηαλ Σέθηνλεο. Αθφκα θαη ε δνκή ηεο νξγάλσζεο ήηαλ 
βαζηζκέλε ζηα ηεθηνληθά πξφηππα. Οη άλζξσπνη ηνπ Βαηηθαλνχ 
αληέδξαζαλ θαη κε παπηθή Βνχια 
ε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο 
Διεπζεξνηεθηφλσλ θαη 
Καξκπνλάξσλ είρε σο ζπλέπεηα 
βαξχηαηεο πνηλέο.  
 
ιδηροδέσμιοι Καρμπονάροι 
οδηγούνται στις φυλακές από 

Αυστριακούς στρατιώτες 
 

          Σα κέιε ησλ 
Καξκπνλάξσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ 
ςεπδψλπκα, νη κπήζεηο ήηαλ 
ηειεηνπξγηθέο θαη ππήξραλ 
δηάθνξα ζεκεία θαη ζχκβνια 
αλαγλψξηζεο (φπσο θαη ζηελ 
Φηιηθή Δηαηξεία), νη δε πξνδφηεο 
ηηκσξνχληαλ κε ζάλαην γηαηί είραλ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ κπζηηθφηεηα ηεο 
νξγάλσζεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1820 ε νξγάλσζε δηέζεηε 
πεξίπνπ 30.000 κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη γπλαίθεο.  
          Σν 1821, ν πάπαο Πίνο Ε' εμέδσζε ηε βνχια ηνπ «Δcclesiam a Jesu 
Christo», κε ηελ νπνία αθφξηδε ηφζν ηνπο Διεπζεξνηέθηνλεο φζν θαη ηνπο 
Καξκπνλάξνπο γηα ηε κπζηηθή θαη αληη-εθθιεζηαζηηθή δξάζε ηνπο θαη 
εμαπέιπε κία ζεηξά θαηεγνξηψλ ελαληίνλ ηνπο. Οη Απζηξηαθνί θαη νη 
ηνπηθέο αξρέο ησλ ηηαιηθψλ πφιεσλ εμαπέιπζαλ άγξηνπο δησγκνχο.  
Γεθάδεο Καξκπνλάξνη απαγρνλίζηεθαλ θαη εθαηνληάδεο θπιαθίζηεθαλ. Ζ 
νξγάλσζε αηφλεζε, αιιά θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1830 ηα πεξηζζφηεξα απφ 
ηα κέιε ηεο πξνζρψξεζαλ ζην επαλαζηαηηθφ θίλεκα ηνπ Σγζμογέπε 
Μακηζίκζ (Giuseppe Mazzini, 1805-72), Νεαξή Ηηαιία (Giovane Italia). 
Σειηθά φκσο ν ζηφρνο ησλ Καξκπνλάξσλ πέηπρε, ε Ηηαιία 
απειεπζεξψζεθε θαη ελψζεθε. 
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Οζ Δθεοεενμηέηημκεξ: 

 
           Ζ ζεκαληηθφηεξε κπζηηθή νξγάλσζε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ ήηαλ 
απηή ησλ Διεπζεξνηεθηόλωλ ή Σεθηόλωλ ή φπσο είλαη επξχηεξα γλσζηή, ησλ 
Μαζόλωλ. πσο είπακε ήδε, ε θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε ηνπ 18νπ αηψλα άξρηζε 
λα κεηαβάιιεηαη ξαγδαία. Μεηά ηνλ Καξηέζην αθνινχζεζε κηα νιφθιεξε ζεηξά 
δηαλννπκέλσλ, φπσο ν Άγγινο Σδσλ Λνθ θαη νη Γάιινη θηιφζνθνη (les 
philosophes) Μνληεζθηέ, Νηηληεξψ, Εαλ-Εαθ Ρνπζζψ θαη Βνιηέξνο, νη νπνίνη 
απνηέιεζαλ ηελ πξσηνπνξία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ αληηθιεξηθαιηζκνχ θαη 
δεκηνχξγεζαλ έλα ξεχκα αληίζεζεο θαη αληίδξαζεο – αθφκα θαη ερζξφηεηαο – 
θαηά ησλ ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηνπ Καζνιηθηζκνχ. Ζ σο 
ηφηε απηαξρηθή, αγέξσρε, δεζπνηηθή θαη απξφζβιεηε Δθθιεζία έγηλε αληηθείκελν 
αλνηρηήο γεινηνπνίεζεο θαη ζάηηξαο. Ζ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία, ε Ηεξά Δμέηαζε 

θαη ν ίδηνο ν πάπαο ριεπάδνληαλ θαζεκεξηλά 
απφ βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη ην 
ζέαηξν. 
 

 Ο Βολτέρος ήταν από τους κυριότερους 
εκπροσώπους του Διαφωτισμού και 
σφοδρός επικριτής της κληρικών 
 

          Αθφκα θαη ν δηαβφεηνο Καηάινγνο 
Απαγνξεπκέλσλ Βηβιίσλ, ην πεξίθεκν Index, 
φρη κφλν δελ ηξφκαδε θαλέλα πιένλ, αιιά 
πνιινί ζπγγξαθείο, επηζηήκνλεο, ιφγηνη θαη 
πνηεηέο ζεσξνχζαλ ηίηιν ηηκήο ηελ 
θαηαρψξηζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο ή ελφο έξγνπ 

ηνπο ζ‟ απηφλ. Δπίζεο πεξηθξνλνχζαλ θαη πεξηγεινχζαλ θαη ην ίδην ην Index πνπ 
ην ζεσξνχζαλ παηδαξηψδεο θαη αζήκαλην. 
          κσο αλ φια απηά αληηπξνζψπεπαλ κηα πξφθιεζε γηα ηελ Δθθιεζία, κηα 
λέα πξφθιεζε ηεο ίδηαο έληαζεο (θαη επηθηλδπλφηεηαο) άξρηζε λα εκθαλίδεηαη κε 
ηελ ηαρεία εμάπισζε ηνπ Δθεοεενμηεηημκζζιμφ. Ο φξνο απηφο είλαη αθξηβήο 
κεηάθξαζε ηεο αγγιηθήο Freemasonry πνπ είλαη ζπλδπαζκφο ησλ ιέμεσλ 
ειεχζεξνο+θηίζηεο155. 
          ε γεληθέο γξακκέο ν Σεθηνληζκφο είλαη κηα δηεζλήο κπζηηθή νξγάλσζε (ή 
ζπληερλία ή θίλεκα ή εηαηξεία),  αδειθνηήησλ, κε ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
(ηεξαηείν, πίζηε, ηειεηνπξγηθά, κπζηηθά ζχκβνια, κπζνινγία, πεηζαξρία θιπ.). 
θνπφο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ αλζξψπσλ κέζσ ηεο δηάδνζεο ηεο 
αιιειεγγχεο θαη ηνπ αιηξνπηζκνχ θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαησκάησλ θάζε 
αλζξψπνπ ρσξηζηά. Δπίζεο ε πξνψζεζε ηνπ Οξζνινγηζκνχ ζηελ Παηδεία, ζηα 
γξάκκαηα, ζηηο ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο. Απφ ηηο θχξηεο πεπνηζήζεηο ησλ 
Σεθηφλσλ είλαη, ε Αιιειεγγχε, ν Φηιειεπζεξηζκφο θαη ε Αλεμηζξεζθία.  
          ε νξηζκέλεο ηεθηνληθέο  ηνέο, φπσο ζηελ γαιιηθή, θαιιηεξγήζεθαλ 
αληηθιεξηθέο θαη αγλσζηηθηζηηθέο ηάζεηο, πξάγκα πνπ έδσζε ιαβέο γηα λα 
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  Τέθησλ ζηδκ ανπαζμεθθδκζηή ήηακ μ πηίζηδξ, μ μζημδυιμξ ή μ λοθμονβυξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ μ 

επζδέλζμξ ηεπκίηδξ, μ ιάζημναξ. Πανάβςβμ ηδξ θέλδξ αοηήξ είκαζ μ ανπζηέηηςκ. ηα αββθζηά δ θέλδ Mason 

(βαθθζηά maçon) ζδιαίκεζ επίζδξ ημκ ηηίζηδ ή ημκ θζεμλυμ. 
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θαηεγνξεζεί ζχζζσκνο ν Διεπζεξνηεθηνληζκφο φηη ππνζάιπεη θαη 
πξνπαγαλδίδεη ηελ Αζεΐα.  
          Αιιά νη Σέθηνλεο δελ είλαη άζενη (φπσο δελ είλαη θαη ζξεζθφιεπηνη), 
αληίζεηα πηζηεχνπλ ζηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη ζηελ χπαξμε ελφο «Τπέξηαηνπ 
Όληνο156», ην νπνίν δελ απνθαιείηαη Θεφο αιιά «Μέγαο Αξρηηέθησλ ηνπ 
χκπαληνο» .  
          κσο, αλ θαη κέζα ζηηο αξρέο ηνπ Σεθηνληζκνχ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο 
παξαδνρήο ηεο χπαξμεο ηνπ Τπέξηαηνπ ληνο (απηφ ην Ολ, κπνξεί λα ζεκαίλεη 
ηνλ Ηεζνχ ζε κηα ρξηζηηαληθή ζηνά ή ηνλ Αιιάρ ζε κηα κνπζνπικαληθή ζηνά ή ηνλ 
Παξά Βξαρκάλ ζε κηα ηλδνπηζηηθή ζηνά θιπ) ε ζξεζθεία δελ έρεη πξσηεχνπζα 
ζέζε, αλ θαη πνιιά απφ ηα ζχκβνια ηνπ Σεθηνληζκνχ είλαη δάλεηα απφ ηνπδατθέο 
θαη αηγππηηαθέο ζξεζθεπηηθέο θαη κπζνινγηθέο παξαδφζεηο. Σα κέιε ησλ ηνψλ 
έρνπλ δηθαίσκα λα αλήθνπλ ζε φπνηα ζξεζθεία ή 
δφγκα ζέινπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε 
πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή πξνπαγάλδα είλαη 
απαγνξεπκέλε. Καηά ηα άιια ππάξρεη ειεπζεξία 
δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ. 
 

  Ο τεκτονικός γνώμονας και ο διαβήτης είναι 
τα σύμβολα των Ελευθεροτεκτόνων. Σο 
λατινικό γράμμα G είναι το πρώτο γράμμα της 
αγγλικής λέξης Θεός (God). 
 

          Χο κέιε ησλ Μαζνληθψλ ζηνψλ γίλνληαη 
δεθηνί κφλν άληξεο157, πνπ δηαζέηνπλ νξζή θξίζε, 
είλαη έληηκνη θαη πηζηεχνπλ ζην Τπέξηαην Ολ θαη ζηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο.  Ο 
Σεθηνληζκφο είλαη  νξγαλσκέλνο θαηά ρψξα θαη πφιε ζε αδειθφηεηεο, πνπ 

νλνκάδνληαη ηεθηνληθέο ζηνέο ή απιψο ηνέο. Ζ 
θάζε ζηνά δηαηεξεί ηελ δηνηθεηηθή ηεο απηνηέιεηα. 
 

 Σο μάτι του Θεού που βλέπει τα πάντα είναι 
ένα ακόμα τεκτονικό σύμβολο  
 

          Γελ είλαη ηζηνξηθά γλσζηφο ή βέβαηνο ν 
ρξφλνο πνπ εκθαλίζηεθε ν ζεζκφο απηφο ζηνλ 
θφζκν. Οη πξψηεο νξγαλσκέλεο νκάδεο 
(ζπληερλίεο) θηηζηψλ, ιηζνμφνσλ, νηθνδφκσλ θιπ. 
εληνπίδνληαη ζηελ Αγγιία θαη ηελ θσηία πεξί ηνλ 
14ν αηψλα, φηαλ ππήξρε νξγαζκφο αλέγεξζεο 
κεγάισλ θαζεδξηθψλ λαψλ θαη άιισλ δεκφζησλ 

θηηξίσλ. Σα κέιε ησλ ζπληερληψλ απηψλ ζπλαληηφληαλ ηαθηηθά, αληάιιαζζαλ ηα 
κπζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπο, αιιά είραλ ηελ ππνρξέσζε λα ηα θξαηήζνπλ κπζηηθά 
απφ ηνπο ηξίηνπο, ηα κε κέιε. Ζ εγγξαθή ησλ κειψλ ζπλνδεπφηαλ απφ κηαο 
κνξθήο ηειεηνπξγία θαηά ηελ νπνία ην λέν κέινο αλαγλσξηδφηαλ σο κπεκέλνο 
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 Ζ θαηνεία ημο Υπεξηάηνπ Όληνο  ήηακ ιζα ιμνθή „επίζεκεο θξαηηθήο‟ ενδζηείαξ πμο επζαθήεδηε ζηδκ 

Γαθθία απυ ημκ Ρεαεζπζένμ, ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ, Ήηακ ιζα ιμνθή ληετζκνύ 

(déisme), ιζαξ ενδζηεοηζηήξ θζθμζμθίαξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ θμβζηή (ηαζ υπζ απμηάθορδ ή δ 

πανάδμζδ) πνέπεζ κα απμηεθεί ηδκ αάζδ ηδξ πίζηδξ ζημκ Θευ. 
157

  Ο Σεηημκζζιυξ επζηνίεδηε – ιεηαλφ άθθςκ  - ηαζ βζα ιζζμβοκζζιυ, βζαηί δεπυηακ βζα ιέθδ ημο ιυκμ 

άκηνεξ. ήιενα οπάνπμοκ (εθάπζζηεξ) ημέξ πμο είκαζ ιζηηέξ δδθαδή δέπμκηαζ ηαζ βοκαίηεξ ή ηαζ ημέξ 

πμο ιέθδ ημοξ είκαζ απμηθεζζηζηά βοκαίηεξ. 
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θαη ζπλεπψο επαξθψο θαηαξηηζκέλνο γηα λα αζθεί ηελ ηέρλε ηνπ ιηζνμφνπ. 
Δπίζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ ζπληερληψλ απηψλ αλαπηχζζνληαλ ζρέζεηο θηιίαο 
θαη αδειθνζχλεο, νη νπνίεο επηζθξαγίδνληαλ κε φξθνπο θαη δηάθνξα κπζηηθά 
ζρήκαηα θαη ζεκάδηα. 
          Γηα ηελ επνρή πνπ μεθίλεζε ν ζεζκφο απηφο ππάξρνπλ δηάθνξεο εηθαζίεο 
πνπ ζηεξίδνληαη ζε ελδείμεηο, φπσο δηάθνξα έγγξαθα πνπ, φκσο δελ 
ζεκειηψλνπλ ηελ χπαξμε νξγάλσζεο Σεθηφλσλ ζηελ επνρή ηνπο. Σν 
ζεκαληηθφηεξν απφ απηά είλαη έλα καθξνζθειέο πνίεκα ηνπ 1390, γλσζηφ σο 
Πνίεκα ή Υεηξφγξαθν Ρήηδηνπο (Regius Poem ή Manuscript), πνπ αλαθέξεηαη 
ζηνλ Δπθιείδε θαη ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ ζηελ Γεσκεηξία. Σν πνίεκα απηφ πεξηέρεη 
θαη εζηθνχο θαλφλεο (γηα ηελ απνθπγή ππφζαιςεο ή θάιπςεο ησλ θιεπηψλ, ηελ 
θαηαδίθε ηεο δσξνδνθίαο, ηελ ππνρξέσζε ηαθηηθήο επίζθεςεο ζηελ εθθιεζία 
θιπ). Γίλεη επίζεο νδεγίεο γηα ηελ επηινγή θαιψλ εξγαηψλ θαη εηδηθεπκέλσλ 
ρηηζηψλ γηα ηα κεγάια έξγα.          
          Τπάξρνπλ επίζεο ελδείμεηο φηη κηα καζνληθή ζηνά ππήξρε ζηελ θσηία ζηηο 
αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα. Σν βέβαην είλαη φηη ε πξψηε εζληθή Μεγάιε ηνά ηδξχζεθε 
ζην Λνλδίλν ην 1717 θαη ακέζσο κεηά εμαπιψζεθε ζηηο άιιεο πφιεηο ηεο 
Βξεηαλίαο. Γξήγνξα ην θίλεκα απηφ πέξαζε ηελ Μάγρε θαη άξρηζε λα ηδξχεη 
ζηνέο ζηηο κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο. Σν 1726 ηδξχζεθε ζην Παξίζη ε πξψηε 
Σεθηνληθή ζηνά, φπνπ (φπσο είδακε ε Γαιιία ήηαλ ηφηε ην θέληξν ησλ θηινζφθσλ 
ηνπ Γηαθσηηζκνχ  θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ) πήξε έληνλν αληηθιεξηθφ ραξαθηήξα 
θαη θξάηεζε ερζξηθή ζηάζε ζηελ επηθξαηνχζα θαζνιηθή ρξηζηηαληθή πίζηε. Οη 
απφςεηο ησλ Γηαθσηηζηψλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σεθηφλσλ επεξέαζαλ ηελ 
αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε, αιιά θαη ηνλ ιαφ θαη ε Γαιιία νδεγήζεθε ζηελ 
επαλάζηαζε ηνπ 1789. Παξαπιήζην κε ην ζχλζεκα ησλ Σεθηφλσλ Αδειθφηεηα, 

Αιιειεγγχε θαη Αιήζεηα ήηαλ θαη ην 
ζχλζεκα ησλ Γάιισλ επαλαζηαηψλ 
Διεπζεξία, Ηζφηεηα, Αδειθφηεηα (Liberté, 
Egalité, Fraternité). 
  
 Η αυτοκράτειρα της Αυστρίας Μαρία-
Θηρεσία και ο σύζυγός της Υραγκίσκος 
ήταν επιφανείς Σέκτονες 
 

          Σελ ίδηα ρξνληά (1726) ηδξχζεθε ε 
ζηνά ηεο Πξάγαο, ζηελ νπνία κπήζεθε ν 
δνχθαο Φναβηίζημξ ηδξ Λμνέκδξ (Franz 
von Lothringen), απηφο πνπ αξγφηεξα 
παληξεχηεθε ηελ Μανία-Θδνεζία ηδξ 
Αοζηνίαξ (Maria Theresia von Österreich) 

θαη έγηλε απηνθξάηνξαο ηεο Απζηξννπγγαξίαο. Ο ίδηνο ίδξπζε ηελ ηεθηνληθή ζηνά 
ηεο Βηέλλεο θαη έζεζε ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ φιεο ηεο ζηνέο ηεο απηνθξαηνξίαο. 
          Αθνινχζεζε ε ίδξπζε ζηνψλ ζηελ Ηηαιία, Οιιαλδία, νπεδία, Γεξκαλία, 
Πξσζία, φπνπ ν απηνθξάηνξαο Φξεηδεξίθνο Β’ ν Μέγαο (Friedrich ΗΗ der Große) 
κπήζεθε θη απηφο. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα καζνληθέο ζηνέο ππήξραλ ζε 
θάζε γσληά ηεο Δπξψπεο θαη ζηηο ηάμεηο ησλ ηεθηφλσλ πεξηιακβάλνληαλ 
εγεκφλεο φπσο νη βαζηιείο ηεο Πνισλίαο ηακίζθαμξ, ηεο νπεδίαο Αδυθθμξ-
Φνεζδενίημξ θαη ηεο Γαιιίαο Λνπδνβίθνο ΗΔ’. Δίραλ επίζεο ηδξπζεί ζηνέο ζηελ 
Ακεξηθή (νη εγέηεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δπαλάζηαζεο Γεχνβζμξ Οοάζζκβηημκ θαη 
Βεκζαιίκ Φναβηθίκμξ θαη δεθαηέζζεξηο αθφκα κεηαγελέζηεξνη πξφεδξνη ησλ 
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ΖΠΑ, ήηαλ δηαθεθξηκέλνη ηέθηνλεο) θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απνηθίεο ηνπ Νένπ 
Κφζκνπ. 
          Ζ Δθθιεζία είδε ηνλ Διεπζεξνηεθηνληζκφ σο κηα λέα ζεκαληηθή απεηιή. Ζ 
ίδηα παξέκελε πξνζεισκέλε ζηα επί αηψλεο απαξαζάιεπηα δφγκαηά ηεο, ελψ νη 
Σέθηνλεο - αλ θαη πνηέ δελ ηζρπξίζηεθαλ φηη είλαη αληίπαινη ηεο Δθθιεζίαο ή 
εθπξνζσπνχλ κηα λέα ζξεζθεία – πηνζέηεζαλ ηαρχηαηα ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ηνπ 
θφζκνπ ηνπ 18νπ αηψλα, ζηηο επηζηήκεο, ηελ βηνκεραλία, ην εκπφξην, ηε 
θηινζνθία θαη ηηο ηέρλεο. Πξνψζεζαλ κάιηζηα ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη ηδέεο κε 
έκθαζε  ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Κη ελψ ε Δθθιεζία θαηλφηαλ λα θνηηάδεη 
πξνο ην παξειζφλ, ν 
Σεθηνληζκφο θνίηαδε ην κέιινλ. 
 
  Μύηση νέου Σέκτονα 
μπροστά στα μέλη και τα 
μασονικά σύμβολα  

 
          Αθφκα ν λένο απηφο 
ζεζκφο ιεηηνπξγνχζε σο έλαο 
παγθφζκηνο νξγαληζκφο 
ζπλαδέιθσζεο θαη 
θαηεπλαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα 
νη θαζνιηθνί απζηξηαθνί απηνθξάηνξεο Μαξία Θεξεζία θαη ν άληξαο ηεο 
Φξαγθίζθνο θαη ν πξνηεζηάληεο απηνθξάηνξαο ηεο Πξσζίαο Φξεηδεξίθνο, φληεο 
φινη Σέθηνλεο (θαζψο θαη πνιινί απφ ηνπο ππνπξγνχο θαη ζηξαηεγνχο ηνπο) 
απέθπγαλ δπν θνξέο ηνλ πφιεκν κεηαμχ ηνπο, πξνζθεχγνληεο ζε ζπλνκηιίεο θαη 
ζπλδηαιιαγή. 
          Ζ δξαζηεξηφηεηα, ν θηιειεπζεξηζκφο, νη αληηθιεξηθνί ηφλνη (ησλ Γάιισλ 

ηδίσο), ε πξνψζεζε ηνπ Οξζνινγηζκνχ ζηελ 
Παηδεία θαη ζηηο επηζηήκεο θαζψο θαη ε εκκνλή ησλ 
Διεπζεξνηεθηφλσλ ζηελ αδειθνζχλε, ελφριεζαλ 
ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, ε νπνία είδε ζηνλ ζεζκφ 
απηφ έλα θαηλνχξην αληαγσληζηή θαη αληίπαιν θαη 
απνθάζηζε λα ηνλ αληηκεησπίζεη επηζεηηθά. Ήδε ζε 
πνιιέο επξσπατθέο πφιεηο νη θιεξηθνί εμαπέιπαλ 
επηζέζεηο θαηά ησλ καζφλσλ θαη ζε κεξηθέο 
μέζπαζαλ ηαξαρέο.  
 
 Ο πάπας Κλήμης ΙΒ’ 
 

          Ο πάπαο Κθήιδξ ΗΒ’ (Clemente XII) 
ζπγθάιεζε ζπκβνχιην κε κνλαδηθφ ζέκα ηελ 
εμάπισζε ηνπ Σεθηνληζκνχ θαη ην 1738 εμέδσζε 

ηελ πξψηε Βνχια In Δminenti θαηά ησλ Σεθηφλσλ, κε ηελ νπνία θαηαδίθαδε ηνλ 
ζεζκφ απηφ θαη απαγφξεπε ζηνπο πηζηνχο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζηνέο, επί 
πνηλή αθνξηζκνχ. Δπίζεο έδηλε εληνιή ζηνπο επηζθφπνπο θαη ηεξνεμεηαζηέο λα 
εξεπλνχλ θαη λα αλαθξίλνπλ Σέθηνλεο, νη νπνίνη πηζαλψο εκπίπηνπλ ζην 
ακάξηεκα ηεο αίξεζεο θαη λα ηνπο ηηκσξνχλ αλαιφγσο (κε θπιάθηζε, θαηάζρεζε 
πεξηνπζηψλ αθφκα θαη κε ζάλαην) δεηψληαο κάιηζηα θαη ηελ ζπλδξνκή ησλ 
θνζκηθψλ αξρψλ. 
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          Αξθεηέο απφ ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο αληέδξαζαλ, έζησ θαη απξφζπκα 
θαηά ησλ Σεθηφλσλ. ηελ Γαιιία ζπλειήθζεζαλ πνιιά κέιε ηεθηνληθψλ ζηνψλ 
θαη θαηαζρέζεθαλ ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο. ηελ 
Πνισλία ηέζεθε ππφ απαγφξεπζε ν Διεπζεξνηεθηνληζκφο, ζηελ νπεδία ε 
ζπκκεηνρή ζε καζνληθή ζηνά ήηαλ αδίθεκα πνπ επέζπξε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. 
ηελ Φισξεληία πνιινί Σέθηνλεο ζπλειήθζεζαλ, θπιαθίζηεθαλ θαη 
βαζαλίζηεθαλ. 
          Αθνινχζεζε ην 1751, λέα Βνχια απφ ηνλ δηάδνρν ηνπ Κιήκε, πάπα 
Βεκέδζηημ ΗΓ’ (Benedictus XIV) πνπ επαλαιάκβαλε ηελ θαηαδίθε ηεο Μαζνλίαο 
θαη επηβεβαίσλε ηηο θπξψζεηο. Παξ‟ φια απηά δελ ήηαλ ιίγνη νη πηζηνί θαζνιηθνί 
πνπ πχθλσλαλ ηηο ηάμεηο ησλ ζηνψλ θαη κάιηζηα πνιινί απφ απηνχο ήηαλ 
ηεξσκέλνη, εγνχκελνη κνλαζηεξηψλ, επίζθνπνη, αθφκα θαη αξρηεπίζθνπνη θαη 
θαξδηλάιηνη. Ο Σεθηνληζκφο έκνηαδε κε ηελ Λεξλαία Όδξα, ε Δθθιεζία έθνβε έλα 
θεθάιη θαη μεθχηξσλαλ δπν ζηε ζέζε ηνπ. Αλ αλαινγηζηνχκε φηη ηελ επνρή ηεο 
εμάπισζεο ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ, ε Δθθιεζία δχζθνια θαηάθεξε λα θξαηήζεη 
ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο ηελ κηζή Δπξψπε, θαηαιαβαίλνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ 
αληηκεηψπηδε ηψξα – δπν αηψλεο κεηά – γηα λα παηάμεη ηνλ λέν ερζξφ, φηαλ 
κάιηζηα αληηκεηψπηδε ηελ δηζηαθηηθφηεηα ησλ θξαηηθψλ αξρψλ. Απηή ηελ θνξά ην 

Βαηηθαλφ έκνηαδε αδχλακν θαη αλίθαλν 
λα ρηππήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο 
Σέθηνλεο. 
 

 Μύηση ιερέα στην αρχαία Αίγυπτο. 
το πάνω μέρος της εικόνας 

φαίνεται ο θεϊκός  οφθαλμός που 
βλέπει τα πάντα, ένα από τα 
μασονικά σύμβολα 
 

          Φπζηθά ε Ηεξά Δμέηαζε, φζν θη 
αλ είρε απνδπλακσζεί, είρε αθφκα 
ηξφπνπο λα δηψμεη ηνπο ερζξνχο ηεο 
Δθθιεζίαο θαη νη Σέθηνλεο ήηαλ κηα 
θαιή επθαηξία γηα λα ιαδσζεί ν 
ζθνπξηαζκέλνο ηεξνεμεηαζηηθφο 

κεραληζκφο . Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο Βνχιαο ην 1738, ε Ηζπαλνί 
ηεξνεμεηαζηέο εηζέβαιαλ ζηα γξαθεία ηεο καζνληθήο ζηνάο ζηελ Μαδξίηε θαη 
ζπλέιαβαλ πνιιά κέιε ηεο, αξθεηά απφ ηα νπνία ζηάιζεθαλ ζηηο βαζηιηθέο 
γαιέξεο. Ζ Ηεξά Δμέηαζε εμέδσζε αλαθνίλσζε ζηελ νπνία ν 
Διεπζεξνηεθηνληζκφο αλαθεξφηαλ σο: κηα νξγάλσζε πνπ πξνσζνχζε ηελ 
δηαθζνξά θαη ηελ δηαζηξνθή θαη φια ηα κέιε ηνπ αθνξίδνληαλ απηνκάησο, γηα λα 
πξνζηαηεπηεί ε θαζαξφηεηα ηεο Αγίαο καο πίζηεο θαη ε αζθάιεηα ησλ πηζηψλ». 
           Αθφκα ε Ηεξά Δμέηαζε εμεκαίεπζε βαζηιηθφ δηάηαγκα κε ην νπνίν νη 
Σέθηνλεο θαηαδηθάδνληαλ ζε ζάλαην, ρσξίο θαλ λα έρνπλ ην δηθαίσκα δίθεο. Σν 
1751 έλαο θξαγθηζθαλφο κνλαρφο θαη ινγνθξηηήο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, ν Εμγέθ 
Σεννμφιπζα (Joseph Terrubia), έγηλε εζεινληηθά κέινο κηαο ζηνάο ηεο Μαδξίηεο, 
αθνχ έδσζε ηνλ φξθν ηεο κπζηηθφηεηαο. Χο κέινο πιένλ θαηάθεξε λα ππνθιέςεη 
ηνλ θαηάινγν φισλ ησλ ζηνψλ ηεο Ηζπαλίαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα 
ζπιιεθζνχλ εθαηνληάδεο ηέθηνλεο θαη λα ηηκσξεζνχλ κε θπιαθίζεηο θαη 
πξφζηηκα. 
          ηελ Πνξηνγαιία ε ζχιιεςε θαη ν βαζαληζκφο ελφο Άγγινπ ππεθφνπ 
δεκηνχξγεζε ζάιν. Ο Σγςκ Κμφζημξ (John Coustos, 1703–1746), έκπνξνο 
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πνιχηηκσλ ιίζσλ κπήζεθε ζην Σεθηνληζκφ. Σν 1730 εγθαηαζηάζεθε ζηελ 
Ληζζαβφλα γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη ίδξπζε εθεί κηα καζνληθή ζηνά. Λίγν 
κεηά ζπλειήθζε θαη θαηά ηηο αλαθξίζεηο πνπ θξάηεζαλ δπν πεξίπνπ κήλεο, 
βαζαλίζηεθε άγξηα. Καηαδηθάζηεθε λα ζηαιεί γηα ηέζζεξα ρξφληα ζηηο γαιέξεο, 
αιιά κε ηελ κεζνιάβεζε ηνπ Άγγινπ βαζηιηά Γεςνβίμο Β’ αθέζεθε ειεχζεξνο 
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1744. Σξία απφ ηα κέιε ηεο ζηνάο θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην 
θαη απαγρνλίζηεθαλ.  
            Ο Κνχζηνο επέζηξεςε ζηελ Αγγιία, φπνπ έγξαςε έλα βηβιίν πνπ 
πεξηέγξαθε κε ιεπηνκέξεηεο ηηο νδπλεξέο εκπεηξίεο ηνπ απφ ηελ ζχιιεςή ηνπ θαη 
ηα βαζαληζηήξηα πνπ ππέζηε απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε. Σν βηβιίν κε ηίηιν Οη 
δνθηκαζίεο ηνπ Σδσλ Κνχζηνο απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηνλ 
Διεπζεξνηεθηνληζκφ θαη γηα ηελ άξλεζή ηνπ λα γίλεη Ρσκαηνθαζνιηθφο θιπ. (The 
Sufferings of John Coustos for Freemasonry, and for refusing to turn Roman 
Catholic, in the Inquisition at Lisbon etc.) 
εθδφζεθε ζην Λνλδίλν ην 1746, είρε 
κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία θαη ελίζρπζε 
ην αληηπαπηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε 
ζηελ Βξεηαλία, αιιά θαη ζηηο άιιεο 
επξσπατθέο ρψξεο. 
 
 Ο Κούστος βασανίζεται από την 
Πορτογαλική Ιερά Εξέταση 
 

          Ο Ηηαιφο πεξηεγεηήο, ηπρνδηψθηεο 
θαη κπζηηθηζηήο Αθεζάκηνμ Καθζυζηνμ 
(Alessandro di Cagliostro, 1743–1795), 
κπήζεθε ζηνλ Σεθηνληζκφ ην 1777 ζην Λνλδίλν. κσο είρε ηελ αθέιεηα λα 
πηζηεχεη φηη ζα κπνξνχζε λα πείζεη ηνλ πάπα Πίν η’ λα πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δθθιεζία ν Διεπζεξνηεθηνληζκφο, πξνο φθειφο ηεο. 
Φπζηθά δελ έπεηζε ηνλ πάπα, αιιά έγηλε επκελψο δεθηφο 
απφ πνιινχο επηθαλείο Ηηαινχο πνιίηεο, επγελείο θαη 
θιεξηθνχο θαη έηζη πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηεθηνληθήο 
ηνάο ζηελ Ρψκε. κσο ν Καιηφζηξν θαη αξθεηά αθφκα 
κέιε ηεο ζηνάο ζπλειήθζεζαλ απφ ηελ Ρσκατθή Ηεξά 
Δμέηαζε.   
 
 Ο Αλεσάντρο Καλιόστρο 
 

Δπί 18 κήλεο «αλαθξηλφηαλ» απφ ηνπο ηεξνεμεηαζηέο θαη 
ην 1791 θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην σο αηξεηηθφο. Ο 
πάπαο κεηέηξεςε ηελ πνηλή ηνπ ζε ηζφβηα θαη δηέηαμε λα 
θανχλ φια ηα έγγξαθα θαη βηβιία πνπ είρε ζηελ θαηνρή 

ηνπ. Ο Καιηφζηξν πέζαλε ζηελ θπιαθή. 
          Αθφκα έλαο γλσζηφο Σέθηνλαο ήηαλ ν ζπγγξαθέαο, ιάηξεο ησλ 
πεξηπεηεηψλ θαη γπλαηθνθαηαθηεηήο, ν Ηηαιφο Σδηάθνκν Καδαλφβα, ηηο πεξηπέηεηεο 
ηνπ νπνίνπ γλσξίζακε ζην θεθάιαην γηα ηελ Βελεηηθή Ηεξά Δμέηαζε. 
          Παξά ηελ θαηάξγεζε ηεο Ηζπαληθήο θαη Πνξηνγαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, ην 
Βαηηθαλφ δελ ζηακάηεζε λα εθδίδεη παπηθέο Βνχιεο θαηά ησλ Σεθηφλσλ (1821, 
1826, 1829, 1984. 1903. Αθφκα θαη ην 1917 ν Κψδηθαο Καλνληθνχ Γηθαίνπ ηεο 
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Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο πξφβιεπε αθνξηζκφ γηα φπνηνλ γηλφηαλ κέινο 
καζνληθήο ζηνάο θαη απαγφξεπζε βηβιίσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ Σεθηνληζκφ.  
          Αιιά ερζξηθή ζηάζε πξνο ηνλ Διεπζεξνηεθηνληζκφ δελ θξάηεζε κφλν ε 
Καζνιηθή Δθθιεζία. Ο Πξνηεζηαληηζκφο ηνλ θαηαδίθαζε επζέσο θαη αθνινχζεζε 
ε Μεζνδηζηηθή Δθθιεζία. Σέινο θαη ε Οξζφδνμε Αλαηνιηθή Δθθιεζία εμέδσζε 
ηνλ 20φ αηψλα θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο θαηά ηνπ Σεθηνληζκνχ. 
          ΟΗ Σέθηνλεο κπήθαλ θαη ζην ζηφραζηξν ησλ Γεξκαλψλ Ναδί, νη νπνίνη 
ίζσο ηαχηηζαλ ην Σεθηνληζκφ κε ηνλ ησληζκφ θαη ππνρξέσζαλ ηνπο ηέθηνλεο λα 
θνξάλε ζην ζηήζνο έλα αληεζηξακκέλν θφθθηλν ηξίγσλν. πλειήθζεζαλ θαη  
θιείζηεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη εμφλησζεο ρηιηάδεο ηέθηνλεο απφ 
φιε ηελ  Δπξψπε. Τπνινγίδεηαη φηη 80.000 σο 200.000 καζφλνη έραζαλ ηελ δσή 
ηνπο θαηά ηα έηε 1941-45 ζηελ Γεξκαλία. 
          ήκεξα ηα κέιε ησλ ηεθηνληθψλ ζηνψλ ζε φιν ηνλ θφζκν ππεξβαίλνπλ ηα 
έμε εθαηνκκχξηα θαη ν Διεπζεξνηεθηνληζκφο ζεσξείηαη κηα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο 
νξγαλψζεηο ηεο πθειίνπ. Μέιε ηνπ ππήξμαλ ζην παξειζφλ θαη ππάξρνπλ θαη 
ζήκεξα ζεκαληηθνί πνιηηηθνί, κνλάξρεο, επηζηήκνλεο, θαιιηηέρλεο θαη γεληθά 
επηθαλείο πνιίηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Μεξηθά νλφκαηα γλσζηψλ ηεθηφλσλ: 
Μφηζαξη,  Βνιηέξνο, Γηφραλ Μπαρ, Οπΐιιηακ αίμπεξ, Σδσξηδ Οπάζηλγθηνλ, 
Βεληακίλ Φξαλθιίλνο, Φξίληξηρ ίιιεξ, Σδσξηδ Κάλληλγθ, Γεψξγηνο Γ΄ ηεο 
Αγγιίαο, Γθαίηε, ηκφλ Μπνιηβάξ, Λαθαγηέη, Οπΐιιηακ Γ΄ ηεο Βξεηαλίαο, Υνζε ληε 
αλ Μαξηίλ, Σδέηκο Μνλξφε, Σδαίεκο Ρφηζηιλη, Λενπφιδνο Α‟ ηνπ Βειγίνπ, 
Σδαίεκο Μπνπράλαλ, Μπελίην Υνπαξέδ, Αιεμάληεξ Πνχζθηλ,  Γθηνπδέππε 
Γθαξηκπάιληη, Οπΐιιηακ Μαθίλιευ, Φξαληο Ληζη, Άληξηνπ Σδάθζνλ, Μηραήι 
Μπαθνχληλ, Γηνράλεο Μπξάκο, ζθαξ Γνπάηιλη, Μαξθ Σνπαίλ, Δδνπάξδνο Ε‟ ηεο 
Βξεηαλίαο, Οπΐιιηακ Σαθη, Δξξίθνο Νηπλάλ, Θεφδσξνο Ρνχζβειη, Πέηξνο Α΄ ηεο 
εξβίαο, Υνπληίλη,  Αιέμαλδξνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, Κεκάι Αηαηνχξθ, Έληβαξ 
Μπέλεο, Φξαλθιίλνο Ρνχζβειη, Γεψξγηνο η΄ ηεο Βξεηαλίαο, Γηαλ ηκπέιηνπο, 
Κάξνινο Β΄ ηεο Ρνπκαλίαο, Αιεμάληεξ Φιέκηλγθ, Έληγθαξ Υνχβεξ, αιβαδφξ 
Αιηέληε, Ίβν Άληξηηο, Δδνπάξδνο Ζ‟ ηεο Βξεηαλίαο,  Οπΐζηνλ Σζφξηζηι, Ναη Κηλγθ 

Κνι, Υάξξπ Σξνχκαλ, Σδσλ Γνπέηλ, Λχληνλ Σδφλζνλ, 
Σζαξιο Λίληκπεξγθ,  Πήηεξ έιιεξο, νπιετκάλ 
Νηεκηξέι, Σδέξαιλη Φνξλη, Σδσλ Γθιέλ, ίιβην 
Μπεξινπζθφλη 
 
 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ένας από τους 
σημαντικότερους Έλληνες Σέκτονες 
 

θαη νη Έιιελεο: Ρήγαο Φεξαίνο, Νηθφιανο θνπθάο,  
Αζαλάζηνο Σζαθάισθ, Δκκαλνπήι Ξάλζνο, 
Αιέμαλδξνο θαη Γεκήηξηνο Τςειάληεο, Θεφδσξνο 
Κνινθνηξψλεο, Γεψξγηνο Σεξηζέηεο, Ησάλλεο 
Καπνδίζηξηαο, ππξίδσλ Σξηθνχπεο,  Παηξηάξρεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο Βαζίιεηνο Γ΄, Παηξηάξρεο 
Ηεξνζνιχκσλ Βελέδηθηνο, Παχινο Μειάο, Γεψξγηνο 

ηξέηη, Δκκαλνπήι Μπελάθεο, Διεπζέξηνο Βεληδέινο, Γεκήηξηνο Γνχλαξεο, Ίσλ 
Γξαγνχκεο, Γεψξγηνο Θενηφθεο, Νίθνο Καδαληδάθεο, Μηιηηάδεο Μαιαθάζεο, 
Γεξάζηκνο Μαξθνξάο, Ησάλλεο Μεηαμάο, Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ, 
Θεκηζηνθιήο νθνχιεο, Γεψξγηνο Β΄ ηεο Διιάδαο, Μηιηηάδεο Έβεξη θαη πνιινί-
πνιινί άιινη. 
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09. ΣΑ ΘΤΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΘΟΛΗΚΖ ΗΔΡΑ ΔΞΔΣΑΖ   
ΚΑΗ ΣΖ   ΠΡΟΣΔΣΑΝΣΗΚΖ ΜΗΑΛΛΟΓΟΞΗΑ 
 

    Πάπαο:   Δίκαζ ηαηακμδηυ; Γεκ πνέπεζ κα οπμζηεί ααζακζζηήνζα. 

                    ηδκ πεζνυηενδ πενίπηςζδ κα ημο δείλμοκ απθχξ ηα υνβακα. 

    Ηεξνεμεηαζηήο: Αοηυ εα είκαζ ανηεηυ Πακαβζυηαηε. Ο ηφνζμξ Γαθζθέζ  

                       ηαηαθαααίκεζ απυ υνβακα. 
 

              Απυ ημ ένβμ ημο Μπένημθκη Μπνεπη «Βίνο ηνπ Γαιηιαίνπ»  

 
          Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο απέθηεζε 
δηαζηάζεηο ζξχινπ θαη απηφο ν ίδηνο ν εθθιεζηαζηηθφο ζεζκφο έρεη κείλεη πηα ζην 
κπαιφ θάζε αλζξψπνπ, σο έλαο ηξνκνθξαηηθφο, ζθνηαδηζηηθφο, θαλαηηθφο, 
ζθιεξφο θαη κηζαιιφδνμνο κεραληζκφο. Ζ  Ηζηνξία έρεη θαηαγξάςεη ηα 
πεξηζζφηεξα απφ ηα γεγνλφηα ηεο καθξαίσλεο εθείλεο επνρήο θαη απφ ηα ίδηα ηα 
αξρεία ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο γλσξίδνπκε πιένλ θαη ηηο πην αλαηξηρηαζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο, απφ ηηο εμαληιεηηθέο αλαθξίζεηο, ηηο αηέιεησηεο ψξεο ςπρνινγηθψλ 

θαη ζσκαηηθψλ καξηπξίσλ, απφ ηελ 
πνηθηιία ησλ κεζφδσλ βαζαληζκνχ θαη 
ζαλάησζεο θαη απφ ηελ αμηνζαχκαζηε 
νξγάλσζε απηνχ ηνπ δηαβφεηνπ 
ζεζκνχ. 
 
  Ο Αντίχριστος: Φαρακτικό του 
προτεστάντη Γερμανού ζωγράφου 
Lucas Cranach που εμφανίζει 
βασιλείς και ευγενείς να φιλούν τα 
πόδια του πάπα. 

 
          κσο, παξά ηα εθαηνληάδεο 
ηζηνξηθά βηβιία πνπ έρνπλ γξαθηεί σο 
ηψξα, παξά ηηο έξεπλεο ηζηνξηνδηθψλ 
ζε θξαηηθά θαη εθθιεζηαζηηθά αξρεία, 
θαλείο δελ κπνξεί λα πεη κε 
βεβαηφηεηα - ή ηνπιάρηζηνλ θαηά 
πξνζέγγηζε - πφζνη Καζαξνί 
εμνληψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
Αικπηγθελζηαλήο ηαπξνθνξίαο, 

πφζνη πξνζήιπηνη Δβξαίνη (Marranos), Μαπξηηαλνί (Moriscos), ηνπδαΐδνληεο θαη 
αηξεηηθνί έραζαλ ηελ δσή ηνπο απφ ηηο θσηηέο ηεο Ηζπαληθήο θαη Πνξηνγαιηθήο 
Ηεξάο Δμέηαζεο, πφζνη ιεπξνί, βιάζθεκνη, δίγακνη, νκνθπιφθηινη, ακαξησινί θαη 
άιινη ερζξνί ηεο αγίαο Δθθιεζίαο «αλαθξίζεθαλ» απφ ηα ηεξά δηθαζηήξηα.  
          Δπίζεο δελ ζα κάζνπκε πνηέ πφζεο ρηιηάδεο αζψεο γπλαίθεο, θνξίηζηα θαη 
παηδηά έραζαλ ηελ δσή ηνπο ζηελ θσηηά, ζηελ θξεκάια ή απφ ην ηζεθνχξη ηνπ 
δήκηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξελίηηδαο (Καζνιηθψλ, Λνπζεξαλψλ, Καιβηληζηψλ, 
Πνπξηηαλψλ θαη άιισλ πξνηεζηαληψλ) θαηά ησλ καγηζζψλ, πφζνπο 
πξνηεζηάληεο ζαλάησζαλ νη θαζνιηθνί θαη πφζνπο θαζνιηθνχο έζηεηιαλ ζηνλ 
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άιιν θφζκν νη πξνηεζηάληεο. Αθφκα έρεη ραζεί ν ινγαξηαζκφο πφζεο 
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άκνηξνη ηζαγελείο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο 
«πξνζειπηίζηεθαλ» θαη πφζνη πέξαζαλ απφ ην ζπαζί ησλ Ηζπαλψλ 
θνλθηζηαδφξεο θαη ησλ Πνξηνγάισλ ζηξαηησηψλ ηνπ Κπξίνπ, ζην φλνκά ηνπ 
βέβαηα. 
          Σέινο θαλείο δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη πφζνη πέζαλαλ ή έκεηλαλ αλάπεξνη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαθξίζεσλ θαη ησλ βαζαληζηεξίσλ ή ζάπηζαλ ζηα 
κπνπληξνχκηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ή έραζαλ ηα ινγηθά ηνπο ή αλαγθάζηεθαλ λα 
«δψζνπλ» ζπγγελείο θαη θίινπο σο ζπλελφρνπο 
αηξεηηθνχο γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηα ζπλερή 
βαζαληζηήξηα. 
 
                 Ο Άγγλος ιστορικός Σζων Υοξ 

 
          Απφ ηα βηβιία πνπ γξάθηεθαλ εθείλε ηελ 
ηξνκαθηηθή επνρή, αλαθέξακε ήδε ην Υξνληθφ ηνπ 
ηεξνεμεηαζηή ηεο Σνπινχδεο Γθπγηφκ Πειηζζφλ θαη 
ηνλ Οδεγφ ηνπ Ηεξνεμεηαζηή ηνπ επίζεο 
ηεξνεμεηαζηή Μπεξλάξ Γθπ θαη θαηαγξάςακε ιίγα 
ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα. Ξερσξίδνπλ δπν 
αθφκα βηβιία γξακκέλα απφ αλζξψπνπο πνπ 
γλψξηζαλ (ίζσο θαη απφ πξψην ρέξη) θαη 
θαηέγξαςαλ ηξνκαθηηθέο ηζηνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 
αλαθξίζεηο, βαζαληζηήξηα θαη εθηειέζεηο αηξεηηθψλ θιπ. θιπ. 
          Σν πξψην είλαη ην απηφ ηνπ Άγγινπ ηζηνξηθνχ Σγςκ Φμλ (John Fox, 1517–
1587) γλσζηφ σο Σν βηβιίν ησλ καξηχξσλ (Foxe’s book of martyrs). Ο πιήξεο 
θαη αθξηβήο αξρηθφο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ήηαλ Πξάμεηο θαη Μλεκεία ησλ ηειεπηαίσλ 

θαη επηθίλδπλσλ εκεξψλ, ζπγθηλεηηθέο ππνζέζεηο 
ηεο Δθθιεζίαο (Acts and Monuments, of these 
Latter and Perillous Days, Touching Matters of 
the Church) θαη εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην 
1563, πέληε ρξφληα κεηά ην αλάξξεζε ζηνλ 
αγγιηθφ ζξφλν ηεο Διηζάβεη Α‟.  
 
 Φαρακτικό από Σο βιβλίο των Μαρτύρων  
 

          Ήηαλ κηα γηγαληηαία έθδνζε πέληε ηφκσλ 
θαη ζπλνιηθά 1800 ζειίδσλ κε πνιιά ραξαθηηθά 
θαη ζθίηζα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο ηειεπηαίεο 
ζηηγκέο πνιιψλ απφ ηνπο κάξηπξεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην βηβιίν. Δίλαη έλα ρξνληθφ ηεο 
ρξηζηηαληθήο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο θαη 
καξηπξνιφγην, δνζκέλν απφ πξνηεζηαληηθή 

νπηηθή θαη θαιχπηεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνπο πξψηνπο δησγκνχο ησλ 
ρξηζηηαλψλ απφ ηνπο Ρσκαίνπο απηνθξάηνξεο, ηελ ηζηνξία ηεο κεζαησληθήο 
Δθθιεζίαο θαη ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο, ηελ δηακάρε ηνπ Δξξίθνπ Ζ’ κε ην Βαηηθαλφ 
θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο Αγγιηθαληθήο Δθθιεζία θαη θηάλεη σο ηεο δηψμεηο ησλ 
πξνηεζηαληψλ επί βαζηιείαο ηεο Μαξίαο Α’, ηεο γλσζηήο καο Bloody Mary. Οη 
πιεξνθνξίεο ηνπ αληιήζεθαλ απφ  θξαηηθά θαη εθθιεζηαζηηθά αξρεία, απφ βηβιία 
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ρξνληθνγξάθσλ, απφ δηθνγξαθίεο θαη πξαθηηθά δηθψλ θαη απφ απηφπηεο 
κάξηπξεο. 
          Ζ επίδξαζε ηνπ έξγνπ απηνχ ήηαλ ηεξάζηηα θαη βνήζεζε ζηελ δηακφξθσζε 
ηεο αξλεηηθήο άπνςεο ηεο αγγιηθήο θνηλσλίαο γηα ηνλ πάπα θαη ηνλ θαζνιηθηζκφ 
θαηά ηνπο επφκελνπο αηψλεο. Σν βηβιίν πξαγκαηνπνίεζε αιιεπάιιειεο εθδφζεηο 
θαη ήηαλ απφ ηηο ζεκαληηθέο εκπνξηθέο επηηπρίεο ηνπ 16νπ αηψλα. 
          Σν δεχηεξν βηβιίν ζρεηηθφ κε ηα ζχκαηα ηεο ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο 
είλαη Ο θαζξέθηεο ησλ καξηχξσλ (Martyrs Mirror) ηνπ Οιιαλδνχ Αλαβαπηηζηή 
Σίθιακ αακ Μπνάβηη (Thieleman van Bragt, 1625-1664). Γεκνζηεχηεθε γηα 
πξψηε θνξά ην 1660 θαη πεξηιακβάλεη εμηζηνξήζεηο θαη καξηπξίεο ρξηζηηαλψλ 
καξηχξσλ, ηδηαίηεξα Αλαβαπηηζηψλ. Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ είλαη: Σν αηκαηεξφ 
ζέαηξν ή ν Καζξέθηεο ησλ καξηχξσλ ησλ αλίζρπξσλ ρξηζηηαλψλ πνπ 
βαθηίζηεθαλ κφλν κεηά απφ νκνινγία ηεο πίζηεο θαη πνπ ππέθεξαλ θαη πέζαλαλ 

γηα ηελ νκνινγία ηνπ Ηεζνχ, ηνπ σηήξα 
ηνπο, απφ ηνλ ρξφλν ηνπ Υξηζηνχ σο ην έηνο 
1660.  Ζ ιέμε αλίζρπξνη αλαθέξεηαη ζηνπο 
Αλαβαπηηζηέο πνπ ήηαλ νπαδνί ηεο 
παζεηηθήο αληίζηαζεο θαη ηεο κε-βίαο. Σν 
βηβιίν απηφ ζεσξείηαη απφ ηνπο Άκηο θαη ηνπο 
Μελλνλίηεο ην ζεκαληηθφηεξν κεηά ηελ Βίβιν. 
 
 Ο Ολλανδός ιστορικός Σίλμαν βαν 
Μπράγκτ 

 
          Αιιά θαη νη Μεηαξξπζκηζηέο, φπσο θαη 
ε Καζνιηθή Δθθιεζία απφ ηελ νπνία 
απνζπάζηεθαλ, δελ ελδηαθέξνληαλ θαζφινπ 

γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ιαηξείαο, ην κφλν πνπ – φπσο έιεγαλ – 
ηνπο ελδηέθεξε ήηαλ ε… αιήζεηα. Καη φπσο νη Καζνιηθνί «εμπγίαηλαλ» ηελ 
Δθθιεζία κε ηηο δηψμεηο θαηά ησλ αηξεηηθψλ, έηζη θαη πξνηεζηάληεο απέθιεηαλ 
φινπο ηνπο αληηξξεζίεο απφ ηα εδάθε ηνπο. Καη παξά ηηο δηάθνξεο ζπκθσλίεο 
κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ, ε κελ Αηθαηεξίλε ησλ Μεδίθσλ ζθαγίαδε ηνπο 
Οπγελφηνπο ηεο Γαιιίαο, αληίζηνηρα δε ε Μαξία Α’ έθαηγε ζηελ ππξά δεθάδεο 
Άγγινπο πνπ επέκελαλ λα παξακέλνπλ πηζηνί ζηε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία.  
          Δπίζεο, φια ηα κεηαξξπζκηζηηθά δφγκαηα ήηαλ ην ίδην ερζξηθά πξνο ηνλ 
Γηαθσηηζκφ, φζν θαη πξνο ηελ ειεπζεξία. Καη ελψ ηζρπξίδνληαλ πσο 
πξνζηάηεπαλ ηηο επηζηήκεο, αλ θάπνηα επηζηεκνληθή ζεσξία δελ ήηαλ ζε 
απφιπηε αξκνλία κε ηα δφγκαηα ηεο Βίβινπ είρε ηελ ίδηα ηχρε ηφζν απφ ηνπο 
Λνπζεξαλνχο φζν θαη απφ ην Βαηηθαλφ. Αιιά ε εξκελεία ηεο Βίβινπ θαη απφ 
ηνπο πξνηεζηάληεο θαη απφ ηνπο θαζνιηθνχο ήηαλ ην ίδην κνηξαία γηα ηηο άηπρεο 
εθείλεο γπλαίθεο, πνπ θαηεγνξήζεθαλ σο κάγηζζεο. 
          Καηά ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ν θφζκνο είδε ηα πξψηα ςήγκαηα ηεο 
πνπ ζχγρξνλεο επηζηήκεο. ηνλ Μεζαίσλα επηθξαηνχζε κηα βαζεηά 
πξνθαηάιεςε θαηά νπνηαζδήπνηε έξεπλαο ηεο θχζεο θαη ησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ. Ζ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο αζηξνλνκίαο  αξρίδεη κε ηελ δεκνζίεπζε 
ηνπ έξγνπ ηνπ Κμπένκζημο Γηα ηηο Πεξηζηξνθέο ησλ Οπξαλίσλ θαηξψλ (De 
Revolutionibus Orbium Coelestium), ζηελ νπνία εκθαληδφηαλ ε Γε λα θηλείηαη θαη 
λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην. Ζ εκθάληζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ είλαη 
ζεκαληηθή γηα ηελ ηζηνξία ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο θαη έξεπλαο, γηαηί ηψξα 
πξνέθππηε κηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο Δπηζηήκεο θαη ησλ Γξαθψλ. 
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          Ο εθδφηεο ηνπ έξγνπ Γεξκαλφο Λνπζεξαλφο ζενιφγνο Ακηνέαξ Ογζάκηεν 
(Andreas Osiander), γηα λα πξνιάβεη ηελ ζενινγηθή θαηαθξαπγή, έζπεπζε λα 
γξάςεη ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ φηη ε θίλεζε ηεο Γεο ήηαλ απιψο κηα ππφζεζε 
(ν Κνπέξληθνο πέζαλε ακέζσο κεηά ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ). Φπζηθά ε 
ζεσξία απηή θαηαγγέιζεθε θαη απφ ηνπο Καζνιηθνχο θαη απφ ηνπο Πξνηεζηάληεο 
θαη ην βηβιίν ηνπ Κνπέξληθνπ βξήθε ηελ ζέζε ηνπ ζην 
Index. 
 

                                         Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι 
 

          Ζ ζεσξία ηνπ Κνπέξληθνπ απνδείρζεθε 
παλεγπξηθά απφ ηνλ Ηηαιφ αζηξνλφκν Γαιηιαίν Γαιηιέη 
(Galileo de Galilei, 1564-1642). Με ην βειηησκέλν 
ηειεζθφπηφ ηνπ αλαθάιπςε ηνπο δνξπθφξνπο ηνπ 
πιαλήηε Γία, ηηο ειηαθέο θειίδεο θαη ηελ ηξνρηά ηεο Γεο. 
Οη εξγαζίεο ηνπ Γαιηιαίνπ θαηαγγέιζεθαλ ζηελ Ηεξά 
Δμέηαζε θαη ν αζηξνλφκνο πήγε ζηελ Ρψκε, βέβαηνο 
φηη ζα πείζεη ηνπο θιεξηθνχο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 
ζεσξηψλ ηνπ θαη απηψλ ηνπ Κνπέξληθνπ.  κσο ινγάξηαδε ρσξίο ηνλ μελνδφρν, 
πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ε ζενινγία. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1616 ην 
Ηεξφ Γξαθείν απνθάλζεθε φηη ην χζηεκα ηνπ Κνπέξληθνπ ήηαλ εμσθξεληθφ θαη 
βιαθψδεο θαη θάιεζε ηνλ Γαιηιαίν λα εγθαηαιείςεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα πάςεη 
λα ηηο δηδάζθεη. Ο Γαιηιαίνο θάλνληαο ηελ αλάγθε θηινηηκία ππάθνπζε. 

 
  Ο Γαλιλαίος αναλύει την αστρονομική 
του θεωρία σε ένα μοναχό 
 

         κσο, ην 1623, ν λένο πνληίθηθαο 
Οπξβαλφο Ζ’ ήηαλ ζαπκαζηήο ηνπ 
Γαιηιαίνπ θαη ε απαγφξεπζε ήξζε. Σα 
επφκελα ρξφληα ν Γαιηιαίνο αζρνιήζεθε 
κε ηε ζπγγξαθή ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ 
έξγνπ ηνπ Γηάινγνη ζην νπνίν ηεθκεξίσλε 
κε ζηνηρεία ηελ ειηνθεληξηθή ζεσξία. Σν 
βηβιίν πξνθάιεζε θαη πάιη αληηδξάζεηο θαη 
ν ζπγγξαθέαο ηνπ θιήζεθε ην 1633 ζηε 

Ρψκε, γηα λα δψζεη εμεγήζεηο. Οη ηεξνεμεηαζηέο ηνλ έθξηλαλ έλνρν γηα 
«ππνζηήξημε απφςεσλ αληίζεησλ κε ηελ Αγία Γξαθή, φηη ν Ήιηνο θαη φρη ε Γε 
είλαη ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο θαη φηη ε Γε θηλείηαη απφ ηελ αλαηνιή ζηε δχζε». 
Σνπ δεηήζεθε λα «απνθεξχμεη θαη λα αλαζεκαηίζεη ηα παξαπάλσ ιάζε» θαη ν 
ειηθησκέλνο θαη θαηαπηνεκέλνο Γαιηιαίνο φλησο ηα απνθήξπμε γνλππεηήο. 
(Λέγεηαη φηη ςηζχξηζε «θαη φκσο θηλείηαη», φκσο απηφ είλαη κάιινλ έλαο ζξχινο, 
γηα λα ζηεξίμεη ηε θήκε ηνπ). Καηαδηθάζηεθε ζε ηζφβην εγθιεηζκφ ζηηο θπιαθέο, 
αιιά ηελ επφκελε κέξα ν πάπαο κεηέηξεςε ηελ πνηλή ηνπ ζε θξάηεζε θαη‟ νίθνλ 
ζηε Ρψκε, αξγφηεξα δε ηνπ επέηξεςαλ λα απνζπξζεί ζην ζπίηη ηνπ, κε ηελ 
ππνρξέσζε λα κε θεχγεη ρσξίο άδεηα. 
          ην ζπίηη ηνπ έδεζε σο ηνλ ζάλαηφ ηνπ παξακέλνληαο ζξεζθεπφκελνο θαη 
πηζηφο θαζνιηθφο. Πάλησο έκεηλε ην παγθφζκην ζχκβνιν ηεο αληίζηαζεο ζην 
δνγκαηηζκφ θαη ζηε θίκσζε ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο.  
          Σα βηβιία ηνπ Γαιηιαίνπ παξέκεηλαλ ζην Index σο ην 1835. 



 349 

          Πην ηξαγηθή πεξίπησζε ζχκαηνο ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο είλαη απηή ηνπ Ηηαινχ 
δνκηληθαλνχ κνλαρνχ, αζηξνλφκνπ, καζεκαηηθνχ θαη θηιφζνθνπ Σδηνξληάλν 
Μπξνχλν (Giordano Bruno, 1548-1600). Απφ λσξίο ελδηαθέξζεθε γηα ηε 
θηινζνθία θαη αζρνιήζεθε κε ηελ „ηέρλε ηεο κλήκεο‟ γηα ηελ νπνία έγξαςε θαη 
βηβιίν.  Ο Μπξνχλν είρε δηακνξθψζεη κηα ζξεζθεπηηθή θηινζνθία, βαζηζκέλε ελ 
κέξεη ζηνλ Δπίθνπξν απφ ηνλ νπνίν πηνζέηεζε ηελ ζεσξία ηνπ απείξνπ ηνπ 
ζχκπαληνο. Ο πιηζκφο ηνπ Δπίθνπξνπ κεηαιιάρζεθε ζε έλα παλζετζηηθφ 
κπζηηθηζκφ απφ ηνλ Μπξνχλν, πνπ ππνζηήξηδε φηη ν  Θεφο είλαη ε ςπρή ηεο 
χιεο. 
          ηαλ εμέθξαζε ακθηβνιίεο γηα ηελ θηινζνθηθή απφδεημε ηνπ Θενχ, ν 

λεαξφο Σδηνξληάλν θαηεγνξήζεθε γηα αίξεζε 
θαη θαηέθπγε ζην εμσηεξηθφ. Έκεηλε γηα ιίγν 
ζηε Γελεχε, αιιά ν απζηεξφο θαιβηληζκφο 
πνπ επηθξαηνχζε ηφηε ζηελ πφιε, ηνλ 
ππνρξέσζε λα θαηαθχγεη ζηε Γαιιία. Γίδαμε 
Αξηζηνηέιε ζηελ Σνπινχδε θαη δηεηέιεζε ζην 
Παξίζη αλαγλψζηεο ηνπ βαζηιηά Δξξίθνπ Γ’. 
 

 Ο Σζιορντάνο Μπρούνο στην πυρά 
 

          Σν 1583, έγηλε δεθηφο ζηελ απιή ηεο 
βαζίιηζζαο Διηζάβεη Α’ ηεο Αγγιίαο. Δθεί 
έγξαςε θνζκνινγηθά έξγα κε ηα νπνία 
ππεξάζπηδε ηε ειηνθεληξηθή ζεσξία ηνπ 
Κνπέξληθνπ θαη απέξξηπηε ηηο απφςεηο ηνπ 
Αξηζηνηέιε. κσο νη ξηδνζπαζηηθέο ηνπ 
απφςεηο ηνλ έθαλαλ θαη εθεί αλεπηζχκεην θαη 
αλαγθάζηεθε λα θχγεη θαη πάιη θαη λα πάεη 
ζηε Γεξκαλία, φπνπ δίδαμε ζηα 
παλεπηζηήκηα ηεο Βπξηεκβέξγεο, ηεο 
Πξάγαο θαη ηεο Φξαλθθνχξηεο. Δθεί έγξαςε 

αξθεηά έξγα ζηα ιαηηληθά. ηαλ βξέζεθε ζηελ Βελεηία, κε ηελ ειπίδα λα θεξδίζεη 
κηα έδξα ζε ηηαιηθφ παλεπηζηήκην, ζπλειήθζε απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε θαη 
θπιαθίζηεθε ζηε Ρψκε. Δθεί κεηά απφ αιιεπάιιειεο αλαθξίζεηο, αξλήζεθε κε 
ζζέλνο λα απνθεξχμεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα δειψζεη ππνηαγή ζηηο δηδαζθαιίεο 
ηεο Δθθιεζίαο. Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην θαη παξαδφζεθε αιπζνδεκέλνο θαη 
θηκσκέλνο ζηελ ππξά ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1600. ην ζεκείν ηεο εθηέιεζήο ηνπ 
ππάξρεη ζήκεξα ην άγαικά ηνπ. 
          Αλαθεξζήθακε ήδε ζηελ εθηέιεζε ηνπ δνκηληθαλνχ κνλαρνχ θαη 
ζξεζθεπηηθνχ θαη πνιηηηθνχ εγέηε ηεο Φισξεληίαο Ηεξψλπκνπ αβνλαξφια, ν 
νπνίνο θαηήγγεηιε κε δξηκχηεηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ παπψλ θαη ησλ αλψηεξσλ 
θιεξηθψλ θαζψο θαη γεληθά ηελ πιηζηηθή ζηξνθή ησλ επγελψλ ηεο επνρήο, φπσο 
ε νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ πνπ θπβεξλνχζε ηφηε ηε Φισξεληία. ηαλ ν Μέδηθνο 
Λνξέληζν ν Μεγαινπξεπήο πέζαλε ην 1492, ν αβνλαξφια αλαθήξπμε ηε 
Γεκνθξαηία ηεο Φισξεληίαο, ηεο νπνίαο αλψηαηνο άξρσλ ήηαλ ν Θεφο θαη  λφκνο 
ηεο ην Δπαγγέιην, εγθαζίδξπζε δειαδή έλα θαζαξά ζενθξαηηθφ θαζεζηψο. Ήηαλ 
ηφζν θαλαηηθφο πνπ ζπγθέληξσζε φια ηα θνζκήκαηα, πνχδξεο, αξψκαηα, 
πεξνχθεο, γπλαηθεία θαπέια, „παγαληζηηθά‟ βηβιία (κεηαμχ ησλ νπνίσλ έξγα ηνπ 
Βηξγηιίνπ, ηνπ Πεηξάξρε θαη ηνπ Βνθθάθηνπ), θιάνπηα θαη άιια κνπζηθά φξγαλα, 
αγάικαηα, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, αθφκα θαη δσγξαθηθνχο πίλαθεο κε 
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παγαληζηηθά ζέκαηα θαη ηα έθαςε φια ζε κηα κεγάιε θσηηά, ηε δηαβφεηε Φσηηά 
ηεο Μαηαηνδνμίαο, ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Φισξεληίαο. 
          κσο ηα θεξχγκαηά ηνπ κνλαρνχ έβξηζθαλ απήρεζε ζηνλ ηηαιηθφ ιαφ θαη 
απηφ ζνξχβεζε ηνλ πάπα Αιέμαλδξν η’ Βνξγία θαη ηνπο επγελείο, νη νπνίνη ηνλ 
παξέπεκςαλ ζε δίθε σο αηξεηηθφ θαη ζρηζκαηηθφ. Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην, 
απηφο θαη δπν άιινη νπαδνί ηνπ θξεκάζηεθαλ θαη ηα πηψκαηά ηνπο παξαδφζεθαλ 
ζηελ ππξά ζηελ ίδηα πιαηεία πνπ είρε αλάςεη ηε Φσηηά ηεο Μαηαηνδνμίαο. 
          Έλα άιιν ζενθξαηηθφ θαζεζηψο, απηφ ηνπ Καιβίλνπ ζηελ Γελεχε ηεο 
Διβεηίαο, θαηαδίθαζε – φπσο ήδε μέξνπκε - ζηελ ππξά σο αηξεηηθφ ηνλ Ηζπαλφ 
αλζξσπηζηή, ζενιφγν θαη γηαηξφ Μηραήι 
εξβέηνπο.  
 

                    Ο Σσέχος μάρτυρας Γιαν Φους 
 

          Αλαθεξζήθακε επίζεο ζηελ ζαλάησζε ζηελ 
ππξά ηνπ Σζέρνπ ιφγηνπ, θιεξηθνχ θαη 
ζξεζθεπηηθνχ κεηαξξπζκηζηή Γηαλ Υνπο, ν νπνίνο 
ζεσξείηαη θαη ν παηέξαο ηεο ηζερηθήο ινγνηερλίαο. 
Ο Υνπο θήξπζζε ηελ εθθιεζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε, 
ηελ εζληθή αθχπληζε θαη αγσληδφηαλ κε πάζνο 
ελαληίνλ ησλ ζπρσξνραξηηψλ, εμαγξηψλνληαο έηζη 
ηνπο παπηθνχο. Ζ εθηέιεζή ηνπ πξνθάιεζε βίαηεο αληηδξάζεηο ηνπ ηζερηθνχ ιανχ 
πνπ ηνλ αλέδεημε ζε εζληθφ ήξσα. Οη  νπαδνί ηνπ, νλνκάζηεθαλ Υνπζίηεο θαη 
ζρεκάηηζαλ έλα ζξεζθεπηηθφ θίλεκα κε εζληθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξφδξνκν 

ηεο πξνηεζηαληηθήο κεηαξξχζκηζεο. 
 

          Η Ζαν ντ’ Αρκ στην πυρά 
 

          Αθφκα κηα πεξίπησζε ζχκαηνο ηεο Ηεξάο 
εμέηαζεο ήηαλ ε Εαλ λη’ Αξθ ή Ησάλλα ηεο Λσξαίλεο 
ή Παξζέλνο ηεο Οξιεάλεο. Δίλαη ε εζληθή εξσίδα ηεο 
Γαιιίαο θαη έρεη αλαγλσξηζζεί σο αγία απφ ηελ 
ξσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία. Ήηαλ έλα ζξεζθφιεπην 
θνξίηζη πνπ θαληάζηεθε φηη άθνπγε «θσλέο» πνπ ηελ 
πξνέηξεπαλ λα απειεπζεξψζεη ηελ Γαιιία απφ ηνπο 
Άγγινπο. Μεηά απφ θάπνηεο επηηπρίεο, ζπλειήθζε 
θαη εθηειέζηεθε ζηελ ππξά. Γηα ηελ εθηέιεζή ηεο απφ 
ηνπο Γάιινπο ηεξνεμεηαζηέο νη νπνίνη ελεξγνχζαλ γηα 
ινγαξηαζκφ ησλ Άγγισλ, έρνκε ήδε πεη ζε 
πξνεγνχκελεο ζειίδεο. 

         Ζ δξάζε θαη ν ζάλαηνο ηεο Ησάλλαο ηεο Λνξέλεο ελέπλεπζαλ ζεαηξηθνχο 
θαη ηζηνξηθνχο ζπγγξαθείο, δσγξάθνπο θαη ζθελνζέηεο θηλεκαηνγξάθνπ. 
          Έρνπκε επίζεο κηιήζεη ηηο δηψμεηο, ηνπο βαζαληζκνχο θαη ηηο θπιαθίζεηο 
ησλ ηεθηφλσλ Σδσλ Κνχζηνο, Αιεζάληξν Καιηφζηξν θαη Σδηάθνκν Καδαλφβα. 
          Αθφκα έρνπκε αλαθέξεη γηα ηνπο ηξεηο πξνηεζηάληεο επηζθφπνπο, Σφκαο 
Κξάκκεξ, Νίθνιαο Ρίληιευ θαη Υηνπ Λάηηκεξ, πνπ θάεθαλ ζηελ ππξά θαηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ δησγκψλ ησλ πξνηεζηαληψλ απφ ηελ θαζνιηθή Μαξία Α΄ ηεο 
Αγγιίαο. Καη ηέινο γηα ηελ κεηά ζάλαηνλ θαηαδίθε θαη ην θάςηκν ησλ νζηψλ θαη 
ησλ βηβιίσλ ηνπ Άγγινπ ζενιφγνπ θαη πξσηνπφξνπ κεηαξξπζκηζηή ηεο 
Δθθιεζίαο Σδσλ Γνπάηθιηθ. Αμίδεη αθφκα λα αλαθεξζεί έλαο αθφκα Άγγινο 
ιφγηνο θαη κεηαθξαζηήο, πνπ έγηλε κηα απφ ηηο εγεηηθέο θπζηνγλσκίεο ηεο 
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ζξεζθεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ν Οοΐθθζαι Σοκηέζθ (William Tyndale,1494–1536). 
Ζ κεηάθξαζε ηεο Βίβινπ απφ ηελ ειιεληθή θαη εβξατθή ζηελ αγγιηθή γιψζζα 
πξνθάιεζε νξγή ζηε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία θαζψο θαη ζηελ Δθθιεζία ηεο 
Αγγιίαο ηνπ Δξξίθνπ Ζ’. Ο Σπληέηι ζπλειήθζε ζηηο Βξπμέιεο, βαζαλίζηεθε 
απάλζξσπα, αλαζθνινπίζηεθε θαη ηέινο θάεθε ζηελ ππξά.  
             ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζε πεξηπηψζεηο ιηγφηεξν γλσζηψλ, ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο άζεκσλ θνηλψλ αλζξψπσλ (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ) 
πνπ έραζαλ ηελ δσή ηνπο θαηά ηνπ δνθεξνχο εθείλνπο αηψλεο πνπ ε ζξεζθεπηηθή 
κηζαιινδνμία βαζίιεπε ζηελ Δπξψπε. Δίλαη δηαθνξεηηθφ λα καζαίλεηο φηη ζηελ 
ηάδε πφιε ηεο Γεξκαλίαο ή ηεο Ηζπαλίαο εθηειέζηεθαλ ηφζα άηνκα θαη θπζηθά 
δηαθνξεηηθφ λα δηαβάδεηο ην φλνκα θαη ηα καξηχξηα πνπ ππέζηε έλα 
ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ην νπνίν είρε ηελ 
αηπρία λα δεη ζε επνρέο πνπ ε 
αλζξψπηλε δσή είρε κηθξφηεξε αμία απφ 
απηήλ ελφο αιφγνπ ή κηαο αγειάδαο. 
 
        Ο Ουΐλλιαμ Συντέιλ στην πυρά 

 

 πσο ν Σδηνξληάλν Μπξνχλν 
έηζη θαη ν Ηηαιφο θηιφζνθνο θαη 
ζενιφγνο Λμοηζίθζμ Βακίκζ 
(Lucilio Vanini, 1585–1619), είρε 
ειεχζεξεο απφςεηο θαη ηαμίδεςε 
ζηελ Διβεηία, ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Αγγιία θαη ηελ Γαιιία. Οη απφςεηο θαη 
ηα βηβιία ηνπ ραξαθηεξίζηεθαλ αηξεηηθά θαη ν ίδηνο άζενο θαη βιάζθεκνο. 
πλειήθζε ζηελ Σνπινχδε, βαζαλίζηεθε θαη ζαλαηψζεθε ζηελ ππξά, 

αθνχ πξψηα ηνπ 
έθνςαλ ηελ γιψζζα. 

 
 Ο Ζαν Καλά στο τροχό 
 

 Ο Γάιινο έκπνξνο 
ηεο Σνπινχδεο Εακ 
Καθά (Jean Calas, 
1698–1762) θαη ε 
γπλαίθα ηνπ ήηαλ 
πξνηεζηάληεο ζε κηα 
ρψξα πνπ ε επίζεκε 
θξαηηθή ζξεζθεία 
ήηαλ ε 

ξσκαηνθαζνιηθή. Ο έλαο γηνο ηνπο πξνζειπηίζηεθε ζηνλ θαζνιηθηζκφ, ελψ 
ν άιινο ηνπο γηνο βξέζεθε απαγρνληζκέλνο, κε ζνβαξέο ελδείμεηο 
απηνθηνλίαο. κσο ν Καιά θαηεγνξήζεθε φηη δνινθφλεζε ηνλ γην ηνπ γηα 
λα κελ πξνζρσξήζεη θη απηφο ζηνλ θαζνιηθηζκφ. Καηαδηθάζηεθε ζε 
ζάλαην ζην ηξνρφ θαη πεζαίλνληαο κε ζπαζκέλα κέιε θξαχγαδε φηη ήηαλ 
αζψνο. Ο Βνιηέξνο έθαλε έληνλεο πξνζπάζεηεο θαη πέηπρε ηελ 
κεηαζαλάηηα αζψσζε ηνπ άηπρνπ Καιά. 

 Πην ηπρεξφο ήηαλ ν  Πζέν-Πςθ ζναέκ (Pierre-Paul Sirven, 1709–1777), 
πξνηεζηάληεο θαη παηέξαο ηξηψλ θνξηηζηψλ. ηαλ κηα θφξε ηνπ, ςπρηθά 
αζζελήο,  βξέζεθε πληγκέλε, ν ηξβέλ θαη ε γπλαίθα ηνπ θαηεγνξήζεθαλ 
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φηη ηελ δνινθφλεζαλ γηα λα ηελ εκπνδίζνπλ λα πξνζειπηηζηεί ζηνλ 
θαζνιηθηζκφ. Σν δηθαζηήξην ηεο Σνπινχδεο θαηαδίθαζε ζε ζάλαην ην 
δεπγάξη, αιιά θαηάθεξαλ λα ην ζθάζνπλ θαη λα θαηαθχγνπλ ζηε Διβεηία. 
Δθεί έπεηζαλ ηνλ Βνιηέξν γηα ηελ αζσφηεηά ηνπο θαη απηφο αγσλίζηεθε θαη 
πέηπρε λα γπξίζνπλ μαλά ζηελ Γαιιία κεηά απφ ελλέα ρξφληα.  

 Παξφκνηα κε ηηο δπν πξνεγνχκελεο ππφζεζε ήηαλ απηή ηνπ Εακ-
Φνακζμοά Λεθέαν κηε θα Μπαν (Jean-François Lefevre de la Barre, 
1745–1766), ελφο λεαξνχ επγελή πνπ θαηεγνξήζεθε γηαηί δελ έβγαιε ην 
θαπέιν ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζξεζθεπηηθήο ηειεηήο. Ζ ζέζε ηνπ έγηλε 
αθφκα δπζρεξέζηεξε φηαλ βξέζεθε ζην ζπίηη ηνπ ην Φηινζνθηθφ Λεμηθφ 
ηνπ Βνιηέξνπ. Καηαδηθάζηεθε ζε βαζαληζκφ, απνθεθαιηζκφ θαη ξίςε ηνπ 
ζψκαηφο ηνπ ζηελ ππξά, καδί κε ην Φηινζνθηθφ Λεμηθφ. 

 Ο Πάηνζη Υάιζθημκ (Patrick Hamilton, 1504–1528) ήηαλ απφ ηνπο 
πξψηνπο Μεηαξξπζκηζηέο ζηελ θσηία. Σαμίδεςε ζηελ Δπξψπε, φπνπ 
γλψξηζε αξθεηνχο Λνπζεξαλνχο θαη γχξηζε ζηελ παηξίδα ηνπ γηα λα 
θεξχμεη ηηο ηδέεο ηνπ. Γηθάζηεθε σο αηξεηηθφο θαη πέζαλε ζηελ ππξά. 

 Ζ  Μανία Φνακζίζηα Άκκα κηε Κάζηνμ (María Francisca Ana de 
Castro, 1686-1736), ήηαλ Ηζπαλίδα άπνηθνο ηνπ Πεξνχ, θεκηζκέλε γηα ηελ 
νκνξθηά θαη ηελ ππεξνςία ηεο. Καηαγγέιζεθε απφ κηα ππεξέηξηά ηεο σο 
ηνπδαΐδνπζα θαη φηη καζηίγσζε έλα εζηαπξσκέλν. πλειήθζε θαη 
θξαηήζεθε γηα δέθα νιφθιεξα ρξφληα ζηα κπνπληξνχκηα ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ηνπ Πεξνχ. Βαζαλίζηεθε πνιιέο θνξέο γηα λα νκνινγήζεη θαη 
ηειηθά θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην. Παξέιαζε θαζηζκέλε ζε έλα κνπιάξη 
ζηνπο δξφκνπο ηεο Λίκαο, ζπκκεηέρνληαο ζε έλα auto de fe θαη ηειηθά 
παξαδφζεθε ζηηο θνζκηθέο αξρέο. Γέζεμε ζε έλα πάζαιν θαη θάεθε, θάησ 
απφ ηηο ηαρέο ρηιηάδσλ 
ιανχ. 

 
Ο Σζων Υριθ και ο 
Άντριου Φιούετ στην 
πυρά 
  

 Ο Άγγινο αθαδεκατθφο ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
Καίκπξηηδ Σγςκ Φνζε 
(John Frith) είρε 
πξνζρσξήζεη ζηνλ 
Λνπζεξαληζκφ. πλειήθζε 
κε εληνιή ηνπ (ηφηε πξσζππνπξγνχ ηνπ βαζηιηά Δξξίθνπ Ζ’) Σφκαο Μνξ 
θαη αξλήζεθε λα δερζεί φηη ν άξηνο θαη ν νίλνο κεηνπζηψλνληαη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο ζε ζψκα θαη αίκα ηνπ Υξηζηνχ. 
Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην ζηελ ππξά θαη εθηειέζηεθε καδί κε ηνλ Άκηνζμο 
Υζμφεη (Andrew Hewet) έλα λεαξφ καζεηεπφκελν ξάθηε πνπ είρε 
ζπιιεθζεί γηα αηξεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο ηειεπηαίνο, φηαλ ξσηήζεθε ζηελ 
θπιαθή γηα ηελ «κεηνπζίσζε» απάληεζε: Πηζηεχσ φ,ηη πηζηεχεη θαη ν Φξηζ. 
Απηφ ήηαλ αξθεηφ γηα ηελ ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ην 1533, κφιηο πέληε κέξεο πξηλ ηνλ αθνξηζκφ ηνπ ΄Αγγινπ βαζηιηά απφ 
ηνλ πάπα. 

 Ζ Ακγέθ κηε θα Μπανη (Angèle de la Barthe, 1230-75), κηα επθαηάζηαηε 
γπλαίθα ηεο Σνπινχδεο θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε ζε ζάλαην 
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θαη θάεθε κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ζπλεχξεζεο 
κε ηνλ δηάβνιν, πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα γελλήζεη έλα ζαξθνθάγν ηέξαο 
κε θεθάιη ιχθνπ θαη ζψκα εξπεηνχ, πνπ έηξσγε κσξά. Ήηαλ ε πξψηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο γηα καγεία. 

 Ο Φνακζίζημ Μαθκημκάδμ κηα ίθαα (Francisco Maldonado da 
Silva,1592–1639) ήηαλ Αξγεληηλφο γηαηξφο πξνζήιπηνο (Marrano). Έκαζε 
απφ ηνλ παηέξα ηνπ γηα ηελ ζξεζθεία θαη απνθάζηζε λα μαλαγπξίζεη ζηνλ 
ηνπδατζκφ θαη λα πάςεη λα θξχβεηαη. Κξαηήζεθε ζηηο θπιαθέο ηεο Ηεξάο 
Δμέηαζεο ηεο Λίκα ηνπ Πεξνχ θαη απέθξνπζε 
φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ρξηζηηαλψλ ζενιφγσλ λα 
βξεη ηελ «αιεζηλή πίζηε». Σειηθά ην 1639 
θάεθε ζηελ ππξά καδί κε άιινπο έληεθα 
Δβξαίνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ 
auto de fe πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Λίκα. 

             
              Η Ανιές Μπερνάουερ 

 

 Ζ Ακζέξ Μπενκάμοεν (Agnes Bernauer, 
1410-35) ήηαλ ε εξσκέλε θαη πηζαλψο ε 
πξψηε ζχδπγνο ηνπ Αιβέξηνπ, γηνπ θαη 
δηαδφρνπ ηνπ δνχθα ηεο Βαπαξίαο Έξλεζη. Ο 

δνχθαο ζεψξεζε φηη ε ζρέζε ηνπ γηνπ ηνπ κε 

κηα θνηλή ζλεηή ήηαλ αλάξκνζηε θαη  
αζπκβίβαζηε κε ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε.  
Φξφληηζε ινηπφλ λα θαηεγνξεζεί ε θνπέια 
σο κάγηζζα. Φπζηθά ε άηπρε Αληέο δηθάζηεθε 
θαη θαηαδηθάζηεθε λα πληγεί ζηνλ πνηακφ 
Γνχλαβε. 

 Ο Φξαγθηζθαλφο κνλαρφο Κμνκέθζμ κηα 
Μμκηαθηζίκμ (Cornelio Da Montalcino) 
θάεθε δσληαλφο ζηελ Ρψκε ην 1554, γηαηί 
πξνζειπηίζηεθε ζηνλ ηνπδατζκφ.  

 
     Μάγισσα στην πυρά 

 

 Ζ Βαπαξή κνλαρή Μανία Ρεκάηα έκβηεν 
θμκ Μμζάμο (Maria Renata Saenger von 
Mossau, 1680–1749) «νκνιφγεζε» φηη απφ 
ηελ ειηθία ησλ επηά εηψλ νξθίζηεθε πίζηε 
ζηνλ αηαλά, ζηα δψδεθα ήηαλ ήδε πφξλε, 
είρε κάζεη καγηθά θαη λα θαηαζθεπάδεη 

δειεηήξηα θαη ζηα δεθαηέζζεξα έγηλε κνλαρή γηα λα αλαζηαηψζεη ηηο 
«λχθεο ηνπ Υξηζηνχ». Καηαδηθάζηεθε γηα καγεία, αίξεζε, απνζηαζία θαη 
ζαηαληζκφ, απνθεθαιίζηεθε θαη ην ζψκα ηεο θάεθε ζηελ ππξά. 

 Οη πξνηεζηάληεο θιεξηθνί Σγςκ Ρυηγενξ, Ρυμοθακη Σαίδθμν θαη Σγςκ 
Υμφπεν, εθηειέζηεθαλ ην 1555 θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δησγκψλ ηεο 
βαζίιηζζαο ηεο Αγγιίαο Μαξίαο Α΄. 

 Ζ Οιιαλδή Λνπζεξαλή Βέκηεθιμη Κθαεζκηυπηεν (Wendelmoet 
Claesdochter), θάεθε ζηελ ππξά σο αηξεηηθή ην 1527 ζηε Υάγε. Ήηαλ ε 
πξψηε γπλαίθα πνπ εθηειέζηεθε ζηελ Οιιαλδία γηα αίξεζε. 
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 Ο Καβεηάκμ Ρζπυθ (Cayetano Ripoll, 1778-1826) ήηαλ δάζθαινο ζηελ 
Βαιέλζηα ηεο Ηζπαλίαο. Πνιέκεζε ηνπο Γάιινπο ηνπο Ναπνιένληα, 
ζπλειήθζε αηρκάισηνο θαη θξαηήζεθε ζηελ Γαιιία. Δθεί κπήζεθε ζηνλ 
ληεϊζκό (βιέπε ππνζεκείσζε 156) θαη κφιηο επέζηξεςε ζηελ Ηζπαλία 
άξρηζε λα θεξχζζεη ηηο ληετζηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. Καηεγνξήζεθε γη‟ απηφ 
απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε θαη αθνχ θξαηήζεθε ζηηο θπιαθέο γηα δπν ρξφληα 
γηα λα θαεί ζηελ ππξά. Σειηθά απαγρνλίζηεθε, ην ζψκα ηνπ ηνπνζεηήζεθε 
ζε έλα βαξέιη θαη θάεθε. Οη ηειεπηαίεο ηνπ ιέμεηο ήηαλ: Πεζαίλσ 
ζπκβηβαζκέλνο κε ηνλ Θεφ θαη ηνλ άλζξσπν. 

 Ζ Μανία Μπανιπάνα Κανίβζμ (Maria Barbara Carillo, 1625–1721) 
θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε γηα αίξεζε, δειαδή φηη 
αζθνχζε θξπθά ην ηνπδατθφ ηειεηνπξγηθφ, θαη θάεθε δσληαλή ζηελ ππξά 
ζε ειηθία 96 εηψλ!. 

 Ο Πήηεν ημοιπ (Peter Stubb) απφ ηελ Κνισλία, θαηά ηελ δηάξθεηα 
βαζαληζηεξίνπ ζηνλ ηξνρφ νκνιφγεζε φηη ήηαλ κάγνο απφ ηελ ειηθία ησλ 
δψδεθα εηψλ. Απφ ηφηε ν δηάβνινο ηνπ είρε ραξίζεη κηα καγηθή δψλε, πνπ 
φηαλ ηελ θνξνχζε κεηακνξθσλφηαλ ζε ιπθάλζξσπν.  Ζ εθηέιεζή ηνπ ην 
1589 ήηαλ άγξηα. Σν έγδαξαλ ζε δέθα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θαηφπηλ 
έζπαζαλ ηα άθξα ηνπ, ηνλ απνθεθάιηζαλ θαη έθαςαλ ην ζψκα ηνπ. Ζ θφξε 
ηνπ θαη ε εξσκέλε ηνπ ππνρξεψζεθαλ πξψηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ 

καξηχξην ηνπ ηνπκπ θαη 
θαηφπηλ θάεθαλ ζηελ ππξά. 

 
                                                                   Η Ανν Άσκιου στον Πύργο του 

Λονδίνου  
   

 Ζ Αγγιίδα πνηήηξηα θαη 
πξνηεζηάληηο Ακ Άζηζμο 
(Anne Askew, 1520-46), 
ήηαλ ε κφλε γπλαίθα πνπ 
βαζαλίζηεθε ζηνλ Πχξγν 
ηνπ Λνλδίλνπ.  Σν 1545 
ζπλειήθζε θαη 

θαηεγνξήζεθε σο αηξεηηθή. Αξλήζεθε λα δερζεί ην δφγκα ηεο 
Μεηνπζίσζεο θαη απάληεζε κε ζάξξνο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ηεο 
ππνβιήζεθαλ. Σειηθά, κε ξεηή έγθξηζε ηνπ βαζηιηά Δξξίθνπ Ζ‟, 
ππνβιήζεθε ζε βαζαληζηήξηα. Καηαδηθάζηεθε λα θαεί ζηελ ππξά καδί κε 
άιινπο ηξεηο πξνηεζηάληεο. Ζ Αλ κεηαθέξζεθε ζηνλ ηφπν ηεο εθηέιεζεο 
θαζηζκέλε ζε θαξέθια γηαηί δελ κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη απφ ηα 
βαζαληζηήξηα. 

 Ο Πζέηνμ κη’ Αθιπάκμ (Pietro d'Abano, 1257–1315) ήηαλ Ηηαιφο 
θηιφζνθνο, αζηξνιφγνο θαη θαζεγεηήο ηεο ηαηξηθήο ζηελ Πάληνπα. 
Καηεγνξήζεθε απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε γηα αίξεζε θαη αζετζκφ, αιιά πέζαλε 
πξηλ ην ηέινο ηεο δίθεο ηνπ. 

 Ζ Οφνζμοθα αακ Μπέημοι (Ursula van Beckum) ήηαλ Οιιαλδή επγελήο 
θαη αλαβαπηίζηξηα. Σν 1542 νη Αλαβαπηηζηέο θεξχρζεθαλ αηξεηηθνί ζηελ 
Οιιαλδία. Ζ Οχξζνπια θαη ε αδειθή ηνπ ζπδχγνπ ηεο Μανία αακ 
Μπέημοι (Maria van Beckum) θαηαδηθάζηεθαλ θαη θάεθαλ καδί ζηελ 
ππξά ην 1544. Ζ εθηέιεζε ησλ δπν γπλαηθψλ πξνθάιεζε αίζζεζε. 
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 Ο Πμιπυκζμ Αθηγένζμ (Pomponio Algerio, 1531–1556) ήηαλ ζπνπδαζηήο 
ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ ζην παλεπηζηήκην ηεο Πάδνπαο. Οη ξηδνζπαζηηθέο 
ζενινγηθέο ηνπ απφςεηο πξνθάιεζαλ ηελ πξνζνρή ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. 
ηελ δίθε ηνπ θνξνχζε ην αθαδεκατθφ θαπέιν θαη ηελ ξφκπα, γηα λα 
ζπκίζεη ζην δηθαζηήξην φηη σο ζπνπδαζηήο είρε ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο 
έθθξαζεο ησλ ηδεψλ ηνπ θαη πξάγκαηη θαηεγφξεζε ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία 
φηη έρεη παξεθθιίλεη απφ ηνλ δξφκν ηεο αιήζεηαο. Καηαδηθάζηεθε ζε 
θπιάθηζε θαη θιείζηεθε ζηηο θπιαθέο ηεο Βελεηίαο. ηαλ θιήζεθε πάιη λα 
αλαζεσξήζεη ηηο απφςεηο ηνπ αξλήζεθε. Μεηαθέξζεθε ζηελ Ρψκε φπνπ 
έλαο κνλαρφο ηνλ θάιεζε λα κεηαλνήζεη γηα λα ηνπ θάλνπλ ηελ ράξε λα 
ηνλ ζηξαγγαιίζνπλ πξηλ ηνλ θάςνπλ, αιιά θαη πάιη ν λεαξφο αξλήζεθε. 
Σειηθά ηνλ έδεζαλ ζε πάζζαιν 
θαη ηνλ πεξίρπλαλ κε βξαζηφ 
ιάδη.  Άληεμε ςχρξαηκνο γηα 
δεθαπέληε νιφθιεξα ιεπηά πξηλ 
μεςπρήζεη.  
 
Ο Πομπόνιο Αλτζέριο 
περιχύνεται με καυτό λάδι 
 

 Ζ Γαιιίδα Ακ κηε ακηναίκ 
(Anne de Chantraine) 
θαηεγνξήζεθε σο κάγηζζα θαη 
θάεθε ζηελ ππξά ην 1622 ζε ειηθία κφιηο 17 εηψλ.  Ήηαλ έλα απφ ηα 
ρηιηάδεο ζχκαηα ηνπ εμσθξεληθνχ Κπλεγηνχ Μαγηζζψλ ηνπ 17νπ αηψλα, 

ζηελ Γαιιία θαη ηελ 
ππφινηπε Δπξψπε.  

 
  Ο Ντιρκ Βίλλεμς σώζει τον 

φρουρό που τον κυνηγούσε 

 

 Ο Νηζνη Βίθθειξ (Dirk 
Willems) ήηαλ Οιιαλδφο 
Αλαβαπηηζηήο. Δίρε 
απαξλεζεί ηελ λεπηαθή 
βάθηηζε (πξαθηηθή ησλ 
Καζνιηθψλ θαη ησλ 

Πξνηεζηαληψλ) θαη μαλαβαθηίζηεθε φηαλ ήηαλ λένο. Υξεζηκνπνηνχζε ην 
ζπίηη ηνπ γηα λα αλαβαπηίδνληαη θαη άιια άηνκα ηνπ ίδηνπ δφγκαηνο. 
πλειήθζε θαη θιείζηεθε ζηελ θπιαθή, αιιά θαηάθεξε λα δξαπεηεχζεη 
ρξεζηκνπνηψληαο δεκέλα ζεληφληα. Έλαο θξνπξφο ηνλ αληηιήθζεθε θαη 
ηνλ θπλήγεζε, αιιά ν πάγνο πνπ παηνχζε έζπαζε θαη έπεζε ζην λεξφ. Ο 
Νηηξθ Βίιιεκο γχξηζε πίζσ θαη έζσζε ηνλ θξνπξφ, απφ βέβαην ζάλαην 
απφ ςχμε. κσο νη θξνπξνί ηνλ έθιεηζαλ ζηελ θπιαθή θαη θξαηήζεθε σο 
ηηο 16 Μαΐνπ 1569, φηαλ εθηειέζηεθε ζηελ ππξά. Ζ ηζηνξία ηνπ φκσο απηή, 
ηνλ αλαθήξπμε ζε έλα απφ ηνπο πην ιακπξνχο κάξηπξεο ησλ 
Αλαβαπηηζηψλ, ησλ Μελλνληηψλ θαη ησλ Άκηο, θαζψο θαη ιατθφ ήξσα γηα 
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο Άζπεξελ. 

 Ζ Μανίβζε Άννζεκξ (Marigje Arriens, 1520 – 1591) απφ ηα πην γλσζηά 
ζχκαηα ηεο δίσμεο καγηζζψλ ζηελ Οιιαλδία. Ήηαλ ζεξαπεχηξηα θαη 
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θάπνηνο αζζελήο ηελ θαηήγγεηιε φηη έθαλε καγηθά ζε έλα αγφξη. Γηθάζηεθε 
θαη θαηαδηθάζηεθε λα θαεί δσληαλή ζηελ ππξά, Θεσξείηαη σο έλα απφ ηα 
ηειεπηαία ζχκαηα καγηζζψλ ηεο Οιιαλδίαο, επεηδή εθεί ην Κπλήγη ησλ 
Μαγηζζψλ ηειείσζε πνιχ λσξίηεξα απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

 Ζ Καηανίκα Υέκμη (Katharina Henot,1570–1627) ήηαλ (καδί κε ηνλ 
αδειθφ ηεο) ηδηνθηήηξηα ηαρπδξνκηθνχ γξαθείνπ ζηελ Κνισλία, ίζσο ε 
πξψηε γπλαίθα ηαρπδξνκηθφο ηεο Γεξκαλίαο θαη απφ ηα πην επππφιεπηα 
πξφζσπα ηεο πφιεο. Σν 1627 θαη ελψ δηεμαγφηαλ ζηελ Κνισλία κηα 
κεγάιε δίθε καγηζζψλ, κηα θαιφγξηα θαηαιήθζεθε απφ πζηεξία. Ο 
αξρηεπίζθνπνο ηεο πφιεο δηέηαμε ηελ ζχιιεςε ηεο Υέλνη κε ηελ  
θαηεγνξία φηη πξνθάιεζε αζζέλεηεο θαη ζαλάηνπο ζηηο θαιφγξηεο ηνπ 
κνλαζηεξηνχ. Βαζαλίζηεθε άγξηα θαη ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά απφ ηα 
βαζαληζηήξηα, αιιά δελ νκνιφγεζε. πσο 
θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην θαη θάεθε ζηελ 
ππξά. 
 
        Όλα τα κακά της μαγείας βάρυναν 
την    Βαλπούργκα  

 

 Ζ Απζηξηαθή Βαθπμφνβηα Υάμοζιακκζκ 
(Walpurga Hausmännin) ήηαλ κακή θαη 
εξγαδφηαλ κε άδεηα ησλ αξρψλ επί 19 
ρξφληα. πλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία ηεο 
καγείαο θαη κεηά απφ βαζαληζηήξηα 
νκνιφγεζε φηη είρε ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε 
έλα δαίκνλα (είπε φηη ην φλνκά ηνπ ήηαλ 
Φέληεξιηλ θαη φηη εμαθνινχζεζαλ ηηο επαθέο 
ηνπο αθφκα θαη κέζα ζηελ θπιαθή) 
ππφγξαςε ζπκβφιαην κε ηνλ ίδην ηνλ αηαλά 
θαη επηζθξάγηζαλ ηελ ζπκθσλία πίλνληαο θξαζί θαη ηξψγνληαο ζάξθεο 
βξεθψλ. Αθφκα «νκνιφγεζε» φηη είρε ζθνηψζεη ζαξάληα παηδηά, πξηλ 
απηά βαθηηζηνχλ θαη άιια πνιιά. Σν 1587, νη εθθιεζηαζηηθέο θαη θνζκηθέο 
αξρέο ηελ θαηαδίθαζαλ ζε ζάλαην θαη θαηέζρεζαλ ηελ πεξηνπζία ηεο. ην 
δξφκν γηα ηνλ ηφπν ηεο εθηέιεζεο ε πνκπή έθαλε πέληε ζηάζεηο θαη ζε 
θάζε κηα απφ απηέο ηελ έθνβαλ έλα κέινο ηνπ ζψκαηφο ηεο. ην ηέινο 
έθνςαλ ην δεμί ηεο ρέξη κε ην νπνίν είρε δψζεη ηνλ φξθν ηεο καίαο θαη 
θαηφπηλ ηελ έθαςαλ δσληαλή – ή φηη είρε απνκείλεη απφ απηήλ. 

 Ο Συιαξ Μπάβηθεσ (Thomas Bagley) ήηαλ εγνχκελνο ζε κνλαζηήξη ηεο  
θνκεηείαο ηνπ Έζζεμ ηε Αγγιίαο. Καηεγνξήζεθε σο καζεηήο θαη νπαδφο 
ηνπ Γανπάηθιηθ θαη φηη είρε δειψζεη: Αλ ν ηεξέαο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην 
ςσκί ζε ζψκα ηνπ Θενχ, ηφηε ν Θεφο κπνξεί λα θαγσζεί απφ πνληίθηα θαη 
αξνπξαίνπο!  Δπίζεο θαηεγνξήζεθε φηη ππνζηήξηδε φηη νη θαιφγεξνη θαη νη 
θαινγξηέο θαη φισλ ησλ εηδψλ νη κνλαρνί ησλ ηαγκάησλ ηεο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο ήηαλ φξγαλα ηνπ αηαλά. Καηαδηθάζηεθε γηα αίξεζε θαη θάεθε 
ζηελ ππξά ην 1431. 

 Ζ  Μάνβηανεη Κθδενυμο (Margaret Clitherow, 1553-1586) ήηαλ κέινο 
πξνηεζηαληηθήο νηθνγέλεηαο ηεο θνκεηείαο ηεο Τφξθεο ηεο Αγγιίαο. Σν 
1571 παληξεχηεθε έλα πινχζην έκπνξν θαη ηξία ρξφληα αξγφηεξα 
πξνζρψξεζε ζηνλ Καζνιηθηζκφ, αλ θαη ν ζχδπγφο ηεο παξέκεηλε 
πξνηεζηάληεο. Σν 1586 ζπλειήθζε γηαηί έθξπβε θαζνιηθνχο ηεξείο. 
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Αξλήζεθε λα νκνινγήζεη ηελ ελνρή ηεο, παξ‟ φιν πνπ ν ζχδπγνο θαη ηα 
παηδηά ηεο ππνρξεψζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ελαληίνλ ηεο.  Καηαδηθάζηεθε 
λα ζπλζιηβεί κέρξη ζαλάηνπ θαη έβαιαλ πάλσ ζην ζψκα ηεο βάξε κηζνχ 
ηφλνπ. 

 Ο Οονιπαίκ Γηνακηζέ (Urbain Grandier, 
1590–1634) ήηαλ Γάιινο ηεξέαο πνπ 
θαηαδηθάζηεθε λα θαεί ζηελ ππξά κεηά απφ 
θαηαδίθε γηα καγεία. Ζ πεξίπησζή ηνπ 
(ζεσξήζεθε φηη ήηαλ ζχκα πνιηηηθήο 
ζθεπσξίαο ηνπ παλίζρπξνπ ηφηε θαξδηλάιηνπ 
Ρηζειηέ) πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή ησλ 
ζπγγξαθέσλ Αιεμάλδξνπ Γνπκά, παηέξα θαη 
Άιληνπο Υάμιευ θαζψο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ Επι 
Μεζειέ. 

         
         Ο Ουρμπαίν Γκραντιέ 

 

 Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε είλαη απηήο ηεο 
Μαξγαξίηαο Πνξέη (Marguerite Porete, ηελ 
ζπλαληήζακε ζην θεθάιαην Μεγάινη 
Ηεξνεμεηαζηέο). Ζ Μαξγαξίηα ήηαλ Γαιιίδα 
κπζηηθίζηξηα θαη ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ Ο θαζξέθηεο ησλ απιψλ ςπρψλ 

(Le Miroir des âmes simples), 
έλα έξγν ρξηζηηαληθήο πνπ 
πξαγκαηεχεηαη ηελ Οπξάληα (ή 
ζετθή) Αγάπε. Ζ απιή ςπρή 
ελψλεηαη εθζηαηηθά κε ηνλ Θεφ 
θαη δελ έρεη άιιε ζέιεζε παξά 
ηελ δηθή Σνπ.      

  
           Η Μαργαρίτα Πορέτ 
 

Σν βηβιίν ηεο ήηαλ γξακκέλν ζηελ 
παιηά γαιιηθή γιψζζα, αιιά 
κεηαθξάζηεθε θαη ζηα ιαηηληθά θαη 
έηπρε κεγάιεο θπθινθνξίαο. Ζ 
Δθθιεζία ζεψξεζε ην βηβιίν ηεο Πνξέη 
αηξεηηθφ θαη ηελ θάιεζε λα ην απνζχξεη 
ακέζσο. Απηή αξλήζεθε φπσο θαη 

αξλήζεθε λα δερζεί φηη νη απφςεηο ηεο ήηαλ αηξεηηθέο. Καηφπηλ απηνχ 
θιείζηεθε ζηε θπιαθή θαη ε δίθε ηεο έθαλε πάηαγν ηελ επνρή εθείλε 
(1310). Ζ Πνξέη αξλήζεθε κε πείζκα λα εμνκνινγεζεί θαη λα νκνινγήζεη 
φηη νη ηδέεο ηεο θαη ην βηβιία ήηαλ πξντφληα αίξεζεο. Ζ Ηεξά Δμέηαζε κε 
επηθεθαιήο ηνλ Μέγα Ηεξνεμεηαζηή (θαη εμνκνινγεηή ηνπ βαζηιηά ηεο 
Γαιιίαο Φηιίππνπ) Γθπγηψκ Δκπέξ,ηελ θαηαδίθαζε ζε ζάλαην ζηελ ππξά. 
Ζ ςπρξαηκία κε ηελ νπνία αληηκεηψπηζε ηνλ ζάλαην ζπγθίλεζε ηνλ θφζκν 
πνπ παξαθνινπζνχζε ηελ εθηέιεζε θαη πνιινί μέζπαζαλ ζε δάθξπα.    

 Ζ Άκκα Είππεθ (Anna Zippel), ε αδειθή ηεο Μπνίηα Είππεθ (Brita 
Zippel) θαη ε θίιε ηνπο Άκκα Μακζκηυηηεν (Anna Månsdotter) ήηαλ νη 
θαηεγνξνχκελεο ζηελ πην δηάζεκε δίθε καγηζζψλ ζηελ ηζηνξία ηεο 
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νπεδίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1676. Δίραλ θαηεγνξεζεί γηα 
απαγσγέο παηδηψλ θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ αηαλά. Δηδηθφηεξα ε Άλλα είρε 
ηελ θήκε φηη κπνξνχζε λα ζαλαηψζεη αλζξψπνπο κφλν κε ηελ καηηά ηεο. 
Πάλσ απφ πελήληα κάξηπξεο θαηεγνξίαο επηβεβαίσζαλ φηη θαη νη ηξεηο 
θαηεγνξνχκελεο ήηαλ κάγηζζεο. Σν δηθαζηήξηα ηηο θαηαδίθαζε ζε 
απνθεθαιηζκφ θαη ξίςε ησλ ζσκάησλ ηνπο ζηελ ππξά. Ζ Άλλα 
Μαλζληφηηεξ απηνθηφλεζε πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο θαη νη δπν 
αδειθέο νδεγήζεθαλ ζηνλ ηφπν ηεο εθηέιεζεο. 

         Σέινο, αθφκα πην ηξαγηθή είλαη ε ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο 
Πάππεκπάζιεν (Pappenheimer) ζηελ Βαπαξία ηεο Γεξκαλίαο. Ζ δίθε θαη 
ε εθηέιεζή ηνπο ην 1600,  ζεσξείηαη κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο ππνζέζεηο 
θαηεγνξηψλ καγείαο πνπ εθδηθάζηεθαλ ζηελ Δπξψπε. Σα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηαο απηήο απνηεινχληαλ απφ ηνλ παηέξα Πάμοθμοξ, ηελ κεηέξα 
Άκκα, ηνπο γηνπο Γζαηυιπ (ή Μίθαει), Γημφιπνεπη θαη ηνλ κφιηο δέθα 
εηψλ Υυεθ (ή Υάλζει). Ζ νηθνγέλεηα ήηαλ πάκπησρε θαη δνχζαλ απφ 
ειεεκνζχλεο ή δεηηαλεχνληαο. Κάπνηνο θξαηνχκελνο θιέθηεο αλέθεξε ην 
φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη φια ηα κέιε ηεο ζπλειήθζεζαλ κέζα ζηελ 
λχρηα θαη κεηαθέξζεθαλ απφ ηα θξεβάηηα ηνπο ζηελ θπιαθή, κε ηελ 
θαηεγνξία φηη βνήζεζαλ ηνλ θιέθηε λα δνινθνλήζεη έγθπεο γπλαίθεο κε 
ζθνπφ λα θηηάμνπλ θεξηά απφ ηα αβάπηηζηα έκβξπα. Με εληνιή ηνπ 
Δθιέθηνξα ηεο Βαπαξίαο 
Μαλζιζθζακμφ Α’, 
κεηαθέξζεθαλ ζην                                                            
Μφλαρν. 

             
        Πίνακας που 

απεικονίζει μια τυπική 
γερμανική οικογένεια 
του 17ου αιώνα 

          
Δθεί ππνβιήζεθαλ ζε 
ηέηνηα βαζαληζηήξηα, πνπ 
ππνρξεψζεθαλ λα 
νκνινγήζνπλ φ,ηη ήζειαλ 
νη αλαθξηηέο ηνπο. 
Θεσξήζεθαλ ππεχζπλνη γηα θάζε αλεμηρλίαζην έγθιεκα είρε γίλεη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Βαπαξία θαη νκνιφγεζαλ εθαηνληάδεο θινπέο θαη 
δνινθνλίεο. Οκνιφγεζαλ επίζεο φηη ήηαλ κάγνη θαη νλνκάηηζαλ πάλσ απφ 
ηεηξαθφζηνπο ζπλελφρνπο. Σα καξηχξηα ήηαλ ηφζν επψδπλα πνπ, γηα λα 
θεξδίζνπλ γηα λα θεξδίζνπλ έλα, κηθξφ έζησ δηάιεηκκα, αλέθεξαλ 
ελελήληα ελλέα νλφκαηα ζπλελφρσλ ηνπο γηα κηα θαη κφλν ππφζεζε. 
Φπζηθά, θαηαδηθάζηεθαλ φινη ζε ζάλαην. Οη γνλείο θαη νη δπν κεγαιχηεξνη 
γηνη, εθηειέζηεθαλ καδί κε άιινπο δπν άληξεο. Σα ζηήζε ηεο Άλλαο 
θφπεθαλ θαη κε απηά ρηχπεζαλ ηα πξφζσπα ησλ γησλ ηεο θαη ηα θνξκηά 
ησλ αληξψλ ηεκαρίζηεθαλ ζηα έμε. Ο παηέξαο αλαζθνινπίζηεθε θαη ηειηθά 
φινη θάεθαλ ζηελ θσηηά. Ο δεθαεηήο γηνο Υφει ππνρξεψζεθε λα 
παξαθνινπζήζεη φιε απηή ηελ θξηρηή «ηειεηνπξγία». Αξγφηεξα άιια έμε 
άηνκα θάεθαλ ζηελ ππξά θαη κεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη κηθξφο Υφει 
Πάππελράηκεξ. ια απηά θαηαγξάθεθαλ κε ιεπηνκέξεηεο απφ ηνλ ζεξίθε 
θαη ηα πξαθηηθά απηά βξίζθνληαη ζηα θξαηηθά αξρεία ηνπ Μνλάρνπ. 
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         Ο θαηάινγνο ησλ ζπκάησλ είλαη εθηελέζηαηνο, άιισζηε ηα θξαηηθά θαη 
εθθιεζηαζηηθά αξρεία ησλ πεξηζζφηεξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, βξίζνπλ απφ 
ρηιηάδεο πεξηπηψζεηο ζαλ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  
          Δπίζεο ην πεξίθεκν Βηβιίν ησλ Μαξηχξσλ  ηνπ Σδσλ Φνμ είλαη γεκάην κε 

αλαηξηρηαζηηθέο πεξηγξαθέο ζπκάησλ ηεο 
ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο θαη ηεο 
θξελίηηδαο θαηά ησλ αηξεηηθψλ θιπ. θιπ. 
πνπ επηθξάηεζε γηα ζρεδφλ πέληε αηψλεο 
ζηελ Δπξψπε. 
 
  Ομαδική εκτέλεση μαγισσών και 
μάγων στην πυρά 
 

          Αλ θαη νη επνρέο εθείλεο παξήιζαλ 
– αο ειπίζνπκε αλεπηζηξεπηί – ζηελ 
επνρή καο, ηνπ 21νπ αηψλα, ε 
ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία ππάξρεη θαη 
θαζεκεξηλά ζρεδφλ καζαίλνπκε γηα 
πεξηπηψζεηο βίαο θάπνησλ θαλαηηθψλ 
νπαδψλ κηαο ζξεζθείαο θαηά νπαδψλ 
άιιεο ζξεζθείαο ή αθφκα θαη δφγκαηνο. 
ην Ηξάθ νη Μνπζνπικάλνη νπλίηεο 

ζθαγηάδνπλ ηνπο νκφζξεζθνχο ηνπο ηίηεο, ζηελ Αίγππην νη ρξηζηηαλνί Κφπηεο 
ληψζνπλ ζην πεηζί ηνπο ηελ βία ησλ κνπζνπικάλσλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο, ζηελ 
Νηγεξία ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη ζθάδνληαη, ζην Αθγαληζηάλ, ζηελ Αιγεξία, 
ζηνλ Λίβαλν, ζην Ηζξαήι, ζηελ Παιαηζηίλε, ζηηο Ζ.Π.Α., ζην Ηξάλ, ζηελ ανπδηθή 
Αξαβία, ζηελ ξη Λάλθα, ζηελ Ηλδία, αθφκα θαη ζηελ αλεθηηθή Δπξψπε (Καζνιηθνί 
ελαληίνλ Πξνηεζηαληψλ Ηξιαλδψλ ζην Μπέιθαζη, έξβνη νξζφδνμνη θαηά 
Βνζλίσλ κνπζνπικάλσλ ή Σζεηζέλνη κνπζνπικάλνη θαηά Ρψζσλ ρξηζηηαλψλ) ηα 
θξνχζκαηα ηεο ζξεζθεπηηθήο βίαο είλαη ζπλερή θαη αηέιεησηα. 
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                      10. ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΟ 
                              
1800 π.Υ. (πεξίπνπ):  Απαξρέο ηεο ηνπδατθήο ζξεζθείαο 
4-6 κ.Υ. (πεξίπνπ):  Γέλλεζε ηνπ Ηδζμφ Υνζζημφ 
37-39 κ.Υ. (πεξίπνπ): ηαχξσζε ηνπ Ηεζνχ 
1νο κ.Υ. αηψλαο:  Ο απφζηνινο Παφθμξ θεξχζζεη ηνλ ρξηζηηαληζκφ σο θάηη λέν  
        θαη ηνλ δηαρσξίδεη απφ ηελ Ηνπδατθή ζξεζθεία. 
3νο κ.Υ. αη. Ο Μάκδξ ηδξχεη ην ζξεζθεπηηθφ θίλεκα ηνπ Μαληρατζκνχ. 
         - Ο Άνεζμξ ηδξχεη ηελ αίξεζε ηνπ Αξεηαληζκνχ. 
303-312: Μεγάινη δησγκνί ησλ ρξηζηηαλψλ απφ ηνλ απηνθξάηνξα Γζμηθδηζακυ 
4νο αηψλαο: Ο Απμθθζκάνζμξ ηδξχεη ηελ αίξεζε ηνπ Απνιιηλαξηζκνχ.  
        - Ο Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο Κςκζηακηίκμξ ηδξχεη ηε Νέα Ρψκε 
        (Κσλζηαληηλνχπνιε), πξνεδξεχεη ηεο Α‟ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ζηε  
        Νίθαηα (325) θαη αζπάδεηαη ηνλ ρξηζηηαληζκφ ιίγν πξηλ πεζάλεη.  
306: Ζ χλνδνο ηεο Διβίξα ζηελ Ηζπαλία απαγνξεχεη ηελ επαθή κεηαμχ  
        ρξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ. 
326: Ο Κσλζηαληίλνο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο κεηέξαο ηνπ (αγίαο) Δθέκδξ,  
        θαηαζηξέθεη ην Μαληείν ηνπ Απφιισλα ζηελ Μηθξά Αζία θαη  βαζαλίδεη  
        κέρξη ζαλάηνπ ηνπο ηεξείο ηνπ. Δπίζεο αξπάδεη ηνπο ζεζαπξνχο θαη ηα  
        αγάικαηα ησλ λαψλ ηνπ Γσδεθαζένπ θαη θνζκεί κε απηά ηελ πξσηεχνπζα. 

- Ο ίδηνο απηνθξάηνξαο απαιιάζζεη ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο Δθθιεζίαο  
   απφ ηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηελ ππνρξεσηηθή ζηξάηεπζε. Δπίζεο νξίδεη 
   φηη νη εθθιεζίεο κπνξνχλ λα δέρνληαη θιεξνλνκηέο.  

353: Ο Κςκζηάκηζμξ Β’ δηαηάδεη ηε δίσμε φισλ ησλ κάληεσλ θαη ησλ Διιήλσλ  
        (δσδεθαζετζηψλ) ηεξέσλ, πνιινί απφ απηνχο θπιαθίδνληαη θαη εθηεινχληαη.  
        Με άιιν δηάηαγκά ηνπ θιείλνπλ φινη νη λανί ησλ Δζληθψλ θαη κεηαηξέπνληαη  
        ζε νίθνπο αλνρήο ή ιέζρεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 
355: Με απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα νη επίζθνπνη δελ δηθάδνληαη απφ θνζκηθά  
        δηθαζηήξηα. 
359:  Οη ρξηζηηαλνί νξγαλψλνπλ ην πξψην ζηξαηφπεδν ζαλάηνπ ηεο ηζηνξίαο, 
        ζηελ θπζφπνιε  ηεο πξίαο. Οη έγθιεηζηνη αιιφζξεζθνη, Έιιελεο,  
        θηιφζνθνη θαη αηξεηηθνί, βαζαλίδνληαη θαη εθηεινχληαη. 
363:  Θάλαηνο (ή δνινθνλία) ηνπ απηνθξάηνξα Ημοθζακμφ (ηνπ Παξαβάηε) 
364:  Ο απηνθξάηνξαο Ημαζακυξ δηαηάδεη ην θάςηκν ηεο βηβιηνζήθεο ηεο  
       Αληηφρεηαο. Με άιια δηαηάγκαηά ηνπ δηαηάδεη ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε φζσλ 
       εμαθνινπζνχλ λα ιαηξεχνπλ ηνπο παιηνχο ζενχο ή αζθνχλ ηελ καληηθή. Οη   
       πεξηνπζίεο ησλ λαψλ ηνπο δεκεχνληαη θαη εθηεινχληαη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε     
       παγαληζηηθέο ηειεηνπξγίεο. 
370:  Ο απηνθξάηνξαο Οοάθδξ δηαηάδεη ηελ δίσμε φισλ ησλ κε ρξηζηηαληθψλ  
       ιαψλ ζηελ Ρσκατθή απηνθξαηνξία. Δθηεινχληαη ηεξείο θαη πηζηνί ηνπ 
       Γσδεθαζένπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θηιφζνθνη ηκσλίδεο πνπ θαίγεηαη 
       δσληαλφο θαη Μάμηκνο πνπ δηακειίδεηαη. Οη θίινη ηνπ λεθξνχ απηνθξάηνξα 
       Ηνπιηαλνχ θπιαθίδνληαη. Ο ίδηνο απηνθξάηνξαο δηαηάδεη ηνλ δηνηθεηή ηεο  
       Μηθξάο Αζίαο λα εμνληψζεη ηνπο Έιιελεο θαη φια ηα ρεηξφγξαθα ηεο  
       Διιεληθήο θηινζνθίαο. 
380:  Ο Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο Θεμδυζζμξ Α’, αλαθεξχζζεη ηνλ ρξηζηηαληζκφ  
      σο επίζεκε ζξεζθεία ηεο απηνθξαηνξίαο. Γηαηάζεη δηψμεηο θαη εθηειέζεηο 
      νπαδψλ ησλ Γσδεθαζένπ, ηελ θαηαζηξνθή θαη ιεειαζία λαψλ, βσκψλ θαη 
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       αγαικάησλ ησλ αξραίσλ ζεψλ, ηελ θαηάξγεζε ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ, 
       ησλ Ππζίσλ, ησλ Διεπζίλησλ Μπζηεξίσλ  θαη ηε ζέζπηζε σο κνλαδηθήο 
       ζξεζθείαο ηνπ θξάηνπο ηνλ ρξηζηηαληζκφ. Οη νπαδνί ηεο παιηάο ζξεζθείαο 
       (Έιιελεο)  απνθαινχληαη αηξεηηθνί, αλφεηνη, βιάζθεκνη θαη ηπθινί. ηελ 
       Κσλζηαληηλνχπνιε ν λαφο ηεο Αθξνδίηεο κεηαηξέπεηαη ζε νίθν αλνρήο 
       θαη νη λανί ηνπ Απφιισλα θαη ηεο Άξηεκεο ζε ζηάβινπο. 
382:  Ζ εβξατθή θξάζε Αιιεινχηα (“Hellelujah” = “Glory to Yahweh”), πνπ  
        ζεκαίλεη «Γφμα ζηνλ Γηαρβέ (Ηερσβά)» επηβάιιεηαη ζην ηειεηνπξγηθφ ηεο  
        Δθθιεζίαο. Ο Θενδφζηνο ππνγξάθεη δηάηαγκα ζχκθσλα κε ην νπνίν νη  
        αηξεηηθνί ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. 
385:  Πξψηε εθηέιεζε αηξεηηθνχ κε απνθεθαιηζκφ, ηνπ Ηζπαλνχ επηζθφπνπ  
        Πνζζζθθζακμφ θαη έμε νπαδψλ ηνπ, κε δηαηαγή ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα.  
389: ηνλ Ηππφδξνκν ηεο Θεζζαινλίθεο εθδειψζεθε ιατθή εμέγεξζε πνπ  
        αληηκεησπίζηεθε κε πξσηνθαλή σκφηεηα απφ ηε γνηζηθή θξνπξά ηνπ  
        Θενδνζίνπ Α’. ην ρψξν απηφ ζθαγηάζηεθαλ ρσξίο έιενο 7.000 πνιίηεο. 
390: Οξδέο θαλαηηθψλ εξεκηηψλ θαη κνλαρψλ θαηαθιχδνπλ ηηο πφιεηο ηεο 
         Αηγχπηνπ, θαηαζηξέθνπλ ηα παγαληζηηθά ηεξά, λανχο, αγάικαηα,  
         βηβιηνζήθεο θαη ιηληζάξνπλ θαη ιηζνβνινχλ κέρξη ζαλάηνπ πνιινχο ηεξείο 
395:  Ο απηνθξάηνξαο Ανηάδζμξ θαηεπζχλεη ηηο νξδέο ησλ βαθηηζκέλσλ Γφηζσλ   
         ηνπ Αιάξηρνπ θαηά ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Οη βάξβαξνη απηνί κε ηε  
         βνήζεηα θαλαηηθψλ Υξηζηηαλψλ κνλαρψλ θαηαζηξέθνπλ ηηο πφιεηο Γίνλ,  
         Γειθνί, Μέγαξα, Νεκέα, Κφξηλζνο, Άξγνο, πάξηε, Οιπκπία θαη άιιεο,  
         ζθάδνπλ ρηιηάδεο Έιιελεο θαη ππξπνινχλ ηνπο λανχο ηνπο.  
         Απνηεθξψλνπλ ην Σειεζηήξην ηεο  Διεπζίλαο καδί κε ηνπο ηεξείο θαη ηνπο  
         ηεξνθάληεο πνπ βξίζθνληαλ κέζα. Ο ίδηνο απηνθξάηνξαο κε δηάηαγκά ηνπ  
         ζεσξεί ηελ ιαηξεία ηνπ Γσδεθαζένπ σο εζράηε πξνδνζία. 
400: Ο άγηνο Ηενχκοιμξ εθδίδεη ηελ ιαηηληθή κεηάθξαζε ηεο Βίβινπ (Βνπιγθάηα) 
401:  Ο ρξηζηηαληθφο φρινο ηεο Καξρεδφλαο ιπληζάξεη δεθάδεο παγαληζηέο θαη  
         θαηαζηξέθεη ηα «είδσια». Ο επίζθνπνο ηεο Γάδαο (άγηνο) Πμνθφνζμξ  
         ζηέιλεη ηνπο νπαδνχο ηνπ λα ιπληζάξνπλ εζληθνχο θαη λα θαηαζηξέςνπλ 
         φζνπο απφ ηνπο λανχο ηνπο ππάξρνπλ αθφκα. 
405-6: Ο (άγηνο) Ηςάκκδξ Υνοζυζημιμξ ζηέιλεη νξδέο κνλαρψλ εμνπιηζκέλσλ        
         κε ξφπαια θαη ζηδεξέληεο ξάβδνπο λα θαηαζηξέςνπλ ηα είδσια ζε φιεο ηηο 
         πφιεηο ηεο Παιαηζηίλεο. Δπίζεο δηαηάδεη ηελ θαηεδάθηζε ηνπ πεξίθεκνπ  
         λανχ ηεο Αξηέκηδνο ζηελ Έθεζν, ελφο απφ ηα Δθηά Θαχκαηα ηνπ Αξραίνπ  
         Κφζκνπ. 
415:  - Θαλαηψλεηαη κε δηακειηζκφ απφ θαλαηηθνχο νπαδνχο ηνπ παηξηάξρε  
         (αγίνπ) Κονίθθμο ε φκνξθε Αιεμαλδξηλή θηιφζνθνο, ινγία θαη 
         καζεκαηηθφο Τπαηία.  

- ηε Βφξεηα Αθξηθή δεθάδεο Δζληθνί ηεξείο ζηαπξψλνληαη ή θαίγνληαη  
   δσληαλνί. 
- Ο επίζθνπνο ηεο Μηλφξθα ζηηο Βαιεαξίδεο, έθαςε Δβξαίνπο κέζα ζηελ 

         ζπλαγσγή ηνπο γηαηί αξλήζεθαλ λα ηνλ ζπλαληήζνπλ άββαην.  
429:  Ο λαφο ηεο Αζελάο ζηελ Αζήλα (Παξζελψλαο) ιεειαηείηαη θαη νη πηζηνί 
         ηεο παιηάο ζξεζθείαο δηψθνληαη. 
431: Ζ χλνδνο ηεο Δθέζνπ θαηαδηθάδεη ηελ αίξεζε ηνπ Νεζηνξηαληζκνχ. 
440-450: Ο απηνθξάηνξαο Θεμδυζζμξ Β’ (ν Μηθξφο) δηαηάμεη ην θάςηκν φισλ  
         ησλ παγαληζηηθψλ βηβιίσλ. Οη ρξηζηηαλνί θαηαζηξέθνπλ παγαληζηηθνχο  
         λανχο ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Οιπκπία. 
444: Ο πάπαο Λέςκ Α’ παξέπεκςε Μαληρατζηή επίζθνπν θαη θιεξηθνχο ζε 



 362 

        δίθε, φηαλ νκνιφγεζαλ – θαηφπηλ βαζαληζκψλ – φηη ήηαλ αηξεηηθνί. 
451: Ζ Γ‟ Οηθνπκεληθή χλνδνο ηεο Υαιθεδφλαο θαηαδηθάδεη ηελ αίξεζε ηνπ  
         Μνλνθπζηηηζκνχ.   
484: Ο Αξεηαλφο βαζηιηάο ησλ Βαλδάισλ Υμκένζημξ νξίδεη κε δηάηαγκα φηη νη 
         Καζνιηθνί είλαη αηξεηηθνί θαη πξέπεη λα δηψθνληαη (φπσο έπξαηηαλ πξηλ νη  
         Καζνιηθνί γηα ηνπο νπαδνχο ηνπ Αξείνπ). Ο Καζνιηθέο εθθιεζίεο θιείλνπλ  
        θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο δεκεχνληαη θαη νη θιεξηθνί εμνξίδνληαη, βαζαλίδνληαη  
        ή εθηεινχληαη. 
6νο αηψλαο:   Δπί Ημοζηζκζακμφ Α’, εθαηνληάδεο Δζληθνί, αηξεηηθνί θαη Δβξαίνη 
         ζπιιακβάλνληαη βαζαλίδνληαη θαη εθηεινχληαη ζηελ ππξά, κε ζηαχξσζε,  
         δηακειηζκφ θαη  θαξαηφκεζε.  
         - Αθφκα δεθάδεο Έιιελεο θπιαθίδνληαη ζηελ  Αζήλα, ηελ Αληηφρεηα, ηελ 
         Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Παικχξα.    
         - Δπίζεο ην βάθηηζκα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθφ αθφκα θαη γηα θείλνπο πνπ  
         δειψλνπλ ρξηζηηαλνί, δηαθνξεηηθά ράλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ε  
         πεξηνπζία ηνπο δεκεχεηαη. 
         - Κιείλεη ε Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα ζηελ Αζήλα πνπ είρε ηδξπζεί πξηλ  
         πεξίπνπ 1000 ρξφληα. 
524: Ο θαζνιηθφο θηιφζνθνο Βμήεεζμξ (Boethius) δηθάδεηαη θαη εθηειείηαη απφ  
        αξεηαλφ βαζηιηά ησλ Οζηξνγφηζσλ Θεμδχνζπμ. 
529: Ο (άγηνο) Βεκέδζηημξ θαηαζηξέθεη ηνλ παγαληζηηθφ λαφ ηνπ Μφληε Καζζίλν 
        ζηελ Ηηαιία θαη πάλσ ζηα εξείπηά ηνπ ρηίδεη ην γλσζηφ κνλαζηήξη.  
553: Ζ χλνδνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηαδηθάδεη ηνλ θηιφζνθν Ωνζβέκδ, σο  
        αηξεηηθφ θαη ηνλ αλαζεκαηίδεη, αλ θαη απηφο είλαη λεθξφο εδψ θαη ηξεηο  
        αηψλεο. 
580: Υξηζηηαληθφο φρινο θαηαζηξέθεη ην λαφ ηνπ Γία ζηελ Αληηφρεηα. Ο ηεξέαο  
         απηνθηνλεί, αιιά φινη φζνη ήηαλ ζηνλ λαφ ζπιιακβάλνληαη θαη ζηέιλνληαη 
         ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φπνπ δηθάδνληαη θαη θαηαδηθάδνληαη λα δνζνχλ σο 
         βνξά ζηα ζεξία. Πνιινί απφ απηνχο ζηαπξψλνληαη. 
590-604: Ο πάπαο (άγηνο) Γνδβυνζμξ Α’ απαγνξεχεη ηελ κειέηε ηεο  
         γξακκαηηθήο θαη θαηαδηθάδεη ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ ρξηζηηαλψλ, εθηφο  
         ηνπ θιήξνπ. Απαγνξεχεη ζηνπο ιατθνχο αθφκα θαη ηελ αλάγλσζε ηεο  
         Βίβινπ. 
7νο αηψλαο: Ηδξχεηαη ε αίξεζε ηνπ Παπιηθηαληζκνχ 
690:  Δθηέιεζε ζηελ ππξά ηνπ εγέηε ησλ Παπιηθηαλψλ Σίημο (πκεψλ) κε ηελ  
         θαηεγνξία ηνπ Μαληρατζκνχ. 
692: Ζ Δθθιεζία ηεο Ρψκεο απαγνξεχεη ζηνπο ρξηζηηαλνχο λα δνπλ καδί κε 
        Δβξαίνπο, λα δέρνληαη ηαηξηθή θξνληίδα απφ απηνχο θαη λα ινχδνληαη καδί  
        ζε δεκφζηα ινπηξά  
710: Ο πάπαο Κςκζηακηίκμξ θαηεγνξεί ηνλ αξρηεπίζθνπν ηεο Ραβέλλαο γηα  
         αληαξζία θαη δηαηάδεη λα ηνπ βγάινπλ ηα κάηηα. 
760: Ο απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ Κςκζηακηίκμξ Δ’ θαηαδηθάδεη ηνπο  
         εηθνλνιάηξεο θαη ηνπο ζεσξεί αηξεηηθνχο ή παγαληζηέο. Κιείλεη κνλαζηήξηα 
         ηνπο θαη δεκεχεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο. 
782 : ηαλ λίθεζε ηνπο παγαληζηέο άμνλεο ν Κανθμιάβκμξ ηνπο ππνρξέσζε  
         λα δηαιέμνπλ αλ ζα αζπαζζνχλ ηνλ ρξηζηηαληζκφ ή λα ζαλαησζνχλ. ε κηα          
         κφλν κέξα 4.500 άμνλεο απνθεθαιίζηεθαλ γηαηί δελ δέρζεθαλ λα  
          απαξλεζνχλ ηελ πίζηε ηνπο. 
800:  Ο Καξινκάγλνο αλαθεξχζζεηαη απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο 
         Απηνθξαηνξίαο.  
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832: Ζ απηνθξάηεηξα Θεμδχνα ηεξκαηίδεη ηελ πνιπεηή ζχγθξνπζε εηθνλνκάρσλ       
         θαη εηθνλνιαηξψλ, κε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ εηθφλσλ. 
842-856: Ζ απηνθξάηεηξα ηνπ Βπδαληίνπ Θενδψξα (ζχδπγνο ηνπ Θευθζθμο) 
         εμαπέιπζε άγξην δησγκφ θαηά ηεο αίξεζεο ησλ Παπιηθηαλψλ. Πεξίπνπ 
         100.000 απφ απηνχο εμνληψζεθαλ κε απνθεθαιηζκφ, ζηαχξσζε θαη  
         πλίμηκν ζηε ζάιαζζα. 
850-860: Οη ηειεπηαίνη Έιιελεο παγαληζηέο ζηελ Μάλε, πξνζειπηίδνληαη βηαίσο  
         ζηνλ ρξηζηηαληζκφ απφ ηνλ (άγην) Νίηςκα (ηνλ Μεηαλνείηε). 
863-7: Ο πάπαο Νζηυθαμξ Δ’ θαη ν παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνχπνιεο Φχηζμξ,  
          αλαζεκαηίδνπλ θαη αθνξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ.  
866: Ο πάπαο Νηθφιανο ζε επηζηνιή πξνο ηνπο Βνπιγάξνπο, επηηηκά ηελ ρξήζε  
         βαζαληζηεξίσλ ζε θαηεγνξνχκελνπο, γηαηί νη βάζαλνη είλαη αληίζεηνη πξνο 
         ηνλ ζετθφ θαη αλζξψπηλν ιφγν. Λέεη: «Ζ εμνκνιφγεζε είλαη εζεινληηθή θαη  
         δελ πξέπεη λα απνζπάηαη δηα ηεο βίαο. Σα βαζαληζηήξηα είλαη ακάξηεκα». 
882: Απαγνξεχεηαη απφ ην Βαηηθαλφ νπνηαδήπνηε ηειεηνπξγία ζε άιιε γιψζζα 
         εθηφο ηεο ιαηηληθήο. Δπίζεο φια ηα ηεξά θείκελα πξέπεη λα είλαη γξακκέλα 
         κφλν ζηελ ιαηηληθή θαη φρη ζηελ θαζνκηινχκελε. Ζ απαγφξεπζε απηή  
         ίζρπζε σο ηνλ 20φ αηψλα. 
1-1000:   Γεκηνπξγία δεθάδσλ αηξέζεσλ ζε Αλαηνιή θαη Γχζε θαη ζπλερείο  
         θαηαδίθεο ηνπο απφ ηηο δηάθνξεο νηθνπκεληθέο ζπλφδνπο. 
1109: Οη ζηαπξνθφξνη ζθαγηάδνπλ φινπο ηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Βεξπηνχ θαη  
         θαίλε ηελ κεγαιχηεξε κνπζνπικαληθή βηβιηνζήθε  ζηελ Σξίπνιε.  
1022: ηελ Οξιεάλε ν βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο Ρμιπέν Β’ μ Δοζεαήξ, δηαηάδεη ηελ  
         εθηέιεζε ζηελ ππξά δέθα ηξηψλ πςειφβαζκσλ θιεξηθψλ σο αηξεηηθψλ  
         επεηδή αξλήζεθαλ λα δερζνχλ ηελ εθ παξζέλνπ γέλλεζε ηνπ Ηεζνχ, ηα  
         Πάζε θαη Αλάζηαζε. Ήηαλ ε πξψηε ππξά πνπ άλαςε ζηελ κεζαησληθή  
         Δπξψπε. 
1054: Σν Μεγάιν ρίζκα κεηαμχ Αλαηνιηθήο (Οξζφδνμεο) θαη Γπηηθήο  
         (Καζνιηθήο) Δθθιεζίαο. 
1095: Ο πάπαο Οοναακυξ Β’ θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο Πξψηεο ηαπξνθνξίαο. 
         ηηο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο νη ηαπξνθφξνη δνθηκάδνπλ ηηο  πνιεκηθέο ηνπο 
         ηθαλφηεηέο ζθάδνληαο αλειέεηα ρηιηάδεο Δβξαίνπο 
1099: Οη ζηαπξνθφξνη θαηαιακβάλνπλ ηελ Ηεξνπζαιήκ. θάδνληαη αλειεψο  
         17.000 Μνπζνπικάλνη θαη θαίγνληαη φινη νη Δβξαίνη κέζα ζηηο ζπλαγσγέο.  
          Δθδηψθνληαη νη νξζφδνμνη ηεξείο θαη δεκεχεηαη ε πεξηνπζία ησλ λαψλ ηνπο. 
1118:  Ο Βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο Αθέλζμξ Α’, δηαηάζζεη ηελ ζαλάησζε ζηελ  
          ππξά, ηνπ εγέηε ησλ Βνγνκίισλ, Βαζζθείμο ημο Ηαηνμφ. 
1118: Ίδξπζε ηνπ Σάγκαηνο ησλ Νατηψλ    
1144: Ζ πξψηε θαηεγνξία γηα αλζξσπνζπζίεο ζεκεηψζεθε θαηά ησλ Δβξαίσλ  
         ηεο Ομθφξδεο. Ο εμαγξησκέλνο φρινο έζθαμε φινπο ηνπο Δβξαίνπο ηεο 
         πφιεο, εθηφο εθείλσλ πνπ πξφιαβαλ λα ζθνηψζνπλ κε ηα ίδηα ηνπο ηα  
         ρέξηα ηε γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπο θαη θαηφπηλ λα απηνθηνλήζνπλ. 
1147: Αξρίδεη ε Γεχηεξε ηαπξνθνξία 
1155: Ο Ηηαιφο κνλαρφο Ανκυθδμ ηδξ Μπνέζζα (Arnaldo da Brescia), ν νπνίνο 
         θαινχζε ηελ Δθθιεζία λα απαξλεζεί ηελ ηδηνθηεζία  απαγρνλίδεηαη, ην  
         πηψκα ηνπ θαίγεηαη θαη νη ζηάρηεο ηνπ πεηηνχληαη  ζηνλ πνηακφ Σίβεξε. 
1166: Σξηάληα Καζαξνί ηεο Αγγιίαο θαηαδηθάζηεθαλ απφ ην ζπκβνχιην ησλ 
         επηζθφπσλ ζηελ Ομθφξδε. εκαδεχηεθαλ ζην κέησπν, καζηηγψζεθαλ θαη 
         εθδηψρζεθαλ απφ ηελ πφιε. ινη ηνπο πέζαλαλ απφ πείλα θαη απφ ην  
         δξηκχ ςχρνο ηνπ ρεηκψλα. 
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1167: Δπηά Καζαξνί εθηεινχληαη ζηελ ππξά ζηελ Βνπξγνπλδία.  
1170: Ο αξρηεπίζθνπνο ηνπ Καληέξκπηνπξπ Συιαξ Μπέηεη, δνινθνλείηαη απφ  
         αλζξψπνπο ηνπ βαζηιηά ηεο Αγγιίαο Δννίημο Β’, γηαηί ζεσξνχζε αλψηεξε  
         ηελ εμνπζία ηνπ πάπα απφ απηήλ ησλ θνζκηθψλ εγεκφλσλ. 
1171: ηελ πφιε Μπινπά (Blois) ηεο Γαιιίαο, 38 Δβξαίνη θαηαδηθάδνληαη ζε  
         ζάλαην γηα ην θφλν ελφο παηδηνχ, αλ θαη δελ βξέζεθε πνηέ πηψκα θαη δελ  
         είρε ραζεί θαλέλα παηδί. 
1179: Ζ χλνδνο ηνπ Λαηεξαλνχ παίξλεη ζέζε θαηά ησλ Καζαξψλ, ησλ  
         νκνθπινθίισλ θαη ησλ ιεπξψλ. 
1187: Οη βαζηιείο ηεο Γεξκαλίαο Φνεζδενίημξ Α’ Μπανιπανυζα, ηεο Γαιιίαο  
         Φίθζππμξ Β’ θαη Αγγιίαο Ρζπάνδμξ μ Λεμκηυηανδμξ ζπκθσλνχλ γηα ηελ  
         απφ θνηλνχ έλαξμε ηεο Σξίηεο ηαπξνθνξίαο. 
1190: Οιφθιεξε ε εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Τφξθεο ηεο Αγγιίαο, ζθαγηάδεηαη. 
11νο – 12νο  αηψλαο: ηελ πεξηνρή Λαλγθεληφθ ηεο Ννηηνδπηηθήο Γαιιίαο,  
         αλαπηχζζεηαη ην ζξεζθεπηηθφ θίλεκα ησλ Καζαξψλ, ην νπνίν απέθηεζε 
         γξήγνξα ρηιηάδεο νπαδνχο. 
         Δπίζεο ηελ ίδηα πεξίνδν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ην θίλεκα ή ε αίξεζε ησλ 
         Βαιληελζηαλψλ (απφ ην φλνκα ηνπ ηδξπηή Πέηεν Βάθκημ) ζηελ βφξεηα  
         Ηηαιία, Γαιιία, Γεξκαλία θαη Βνεκία.    
1203: Ο Γμιήκζημξ ηδξχεη ην Σάγκα ησλ Γνκηληθαλψλ 
1204: Ο ζηξαηφο ηεο Γ’ ηαπξνθνξίαο, θαηαιακβάλεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 
         ζθάδεη ρσξίο έιενο ρηιηάδεο Βπδαληηλνχο πνιίηεο θαη ιεειαηεί ηνπο λανχο  
         θαη ηνπο ζεζαπξνχο ηεο. Ηδξχεηαη ε Αλαηνιηθή (Λαηηληθή) απηνθξαηνξία.  
1205:  - Ο (άγηνο) Φναβηίζημξ ηδξχεη ην Σάγκα ησλ Φξαγθηζθαλψλ 

      - Ο πάπαο Ηκκμηέκηζμξ Γ’ δειψλεη φηη νη Δβξαίνη είλαη θαηαδηθαζκέλνη ζε  
   αηψληα δνπιεία θαη ηαπείλσζε ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ ζηαχξσζε ηνπ  
   Ηεζνχ. 

1209 : - Ο πάπαο Ηλλνθέληηνο Γ‟ θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο Αικπηγθελζηαλήο  
        ηαπξνθνξίαο θαηά ησλ αηξεηηθψλ Καζαξψλ. Με ηελ ζπλδξνκή ηνπ Γάιινπ  
        βαζηιηά Φηιίππνπ Β΄ Απγνχζηνπ θαη αξγφηεξα ηνπ γηνπ ηνπ Λνπδνβίθνπ Θ’  
        ρηιηάδεο νπαδνί  ησλ Καζαξψλ δνινθνλνχληαη αλειέεηα. 
         - Ζ πφιε Μπεδηέ ηεο Λαλγθεληφθ θαηαιακβάλεηαη απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο,  
        είθνζη ρηιηάδεο θάηνηθνί ηεο (λένη, γέξνη, κσξά, άληξεο, γπλαίθεο, Καζνιηθνί  
        θαη αηξεηηθνί) ζθαγηάδνληαη ρσξίο δηάθξηζε. Ζ πφιε ιεειαηείηαη θαη  
         ππξπνιείηαη. 

    - Πηψζε ηεο κεγάιεο πφιεο Καξθαζζφλ ηεο Λαλγθεληφθ, νη θάηνηθνί ηεο  
   αθήλνληαη λα ηελ εγθαηαιείςνπλ, ρσξίο λα ζθνησζεί θαλείο.  

1210: - ην ρσξηφ Μηλέξβ ηεο Λαλγθεληφθ, 140 Καζαξνί ξίρλνληαη ζηελ ππξά  
         γηαηί δελ δέρζεθαλ λα απαξλεζνχλ ηελ πίζηε ηνπο. 

- Δλλέα νπαδνί Ακαιξηθηαλνί θάεθαλ δσληαλνί ζηηο πχιεο ηνπ Παξηζηνχ.  
   Σελ ίδηα κέξα  έγηλε εθηαθή ηνπ πηψκαηνο ηνπ Αιάθνζπμο πνπ θάεθε θη  
   απηφ ζηελ ππξά θαη νη ζηάρηεο ηνπ ζθφξπηζαλ ζην άλεκν. 
- ηελ πφιε Μπξακ ν εγέηεο ησλ ζηαπξνθφξσλ ζιυκ κηε Μμκθυν,   
   δηάιεμε 100 ζηξαηηψηεο ηεο θξνπξάο ηεο πφιεο, ηνπο νπνίνπο  
   αθξσηεξίαζε.       

1211: - ηελ πφιε Λαβψξ πνπ αληηζηάζεθε ζηνπο καρεηέο ηεο Αικπηγθελζηαλήο 
         ηαπξνθνξίαο, νγδφληα ηππφηεο απαγρνλίζηεθαλ θαη ε αξρφληηζζα ηνπ  
         θάζηξνπ ξίρηεθε ζ‟ έλα πεγάδη θαη ιηζνβνιήζεθε. 

- Ογδφληα Βαιληελζηαλνί ζαλαηψλνληαη ζηελ ππξά ζην ηξαζβνχξγν, ζε  
   κηα κφλν κέξα. 
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1212: Ζ ηαπξνθνξία ησλ παηδηψλ θαηαιήγεη κε ηελ πψιεζε ζηα  
         ζθιαβνπάδαξα ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο, ρηιηάδσλ παηδηψλ απφ ηελ 
         Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία. 
1215: - Ζ χλνδνο ηνπ Λαηεξαλνχ θαζνξίδεη εηδηθή ελδπκαζία γηα ηνπο Δβξαίνπο,  
         ηνπο Άξαβεο θαη ηνπο Βαιληελζηαλνχο. κσο ν ζηφρνο ήηαλ ή εμφλησζε 
         ησλ Καζαξψλ, νη νπνίνη ππνρξεψλνληαη λα θνξνχλ έλα θίηξηλν ζηαπξφ. 
         Δπίζεο ε χλνδνο απνθαζίδεη φηη νη αηξεηηθνί πνπ θαηαδηθάδνληαη ζε  
         ζάλαην ζηελ ππξά, πξέπεη λα παξαδίλνληαη ζηηο θνζκηθέο αξρέο γηα ηελ  
         εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. 

- Ο βαζηιηάο ηεο Αγγιίαο Ηςάκκδξ ππνρξεψλεηαη απφ ηνπο βαξφλνπο λα  
    ππνγξάςεη ηελ Μάγθλα Κάξηα. κσο ν πάπαο θεξχζζεη ηελ Μάγθλα  
    Κάξηα άθπξε θαη αθνξίδεη φζνπο ππνζηεξίδνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο. 

1216: Ο (άγηνο) Γνκίληθνο ηδξχεη ην Σάγκα ησλ Γνκηληθαλψλ Αδειθψλ, κε ζηφρν 
         ηνλ πξνζειπηηζκφ ησλ Δβξαίσλ θαη Μνπζνπικάλσλ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ θαη  
         ηελ εμαθάληζε ησλ αηξέζεσλ. Οη Γνκηληθαλνί κνλαρνί απνηέιεζαλ ηελ   
         ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Ο λένο πάπαο Ολψξηνο εγθξίλεη ηελ  
         ίδξπζε ηνπ Σάγκαηνο. 
1216-7: Ξεθηλά ε (απνηπρεκέλε) Πέκπηε ηαπξνθνξία. 
1217: Γέθα ηξεηο ηεξείο ηεο επηζθνπήο ηεο Οξιεάλεο θαίγνληαη δσληαλνί κε ηελ  
           θαηεγνξία ηνπ Μαληρατζκνχ. 
1222: Ο βαζηιηάο ηεο Οπγγαξίαο Ακηνέξ Β’, εθδίδεη δηάηαγκα κε ην νπνίν ν  
          θιήξνο εμαηξείηαη ηεο θνξνινγίαο. Δπίζεο νη Δβξαίνη θαη νη μέλνη δελ  
          δηθαηνχληαη λα θαηέρνπλ γε ή λα θαηαιακβάλνπλ δεκφζηα αμηψκαηα. 
1223: Ο πάπαο Ολψξηνο εγθξίλεη ηελ ίδξπζε ηνπ Σάγκαηνο ησλ Φναβηζζηακχκ  
1224: ην χληαγκα ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ηνπ Φνεζδενίημο,  
         πξνβιέπεηαη φηη νη αηξεηηθνί πνπ θαηαδηθάζηεθαλ απφ εθθιεζηαζηηθά 
         δηθαζηήξηα, εθηεινχληαη κε ζάλαην ζηελ ππξά.  
1228: Ξεθηλά ε Έθηε ηαπξνθνξία. Ο βαζηιηάο ηεο Γεξκαλίαο Φξεηδεξίθνο  
         θαηαιακβάλεη ηελ Ηεξνπζαιήκ. 
1229: Ζ Ηεξά Δμέηαζε απαγνξεχεη ηελ αλάγλσζε ηεο Βίβινπ απφ ιατθνχο. 
1232: Ο Γεξκαλφο ηεξνεμεηαζηήο Κμκνάδμξ ημο Μαναμφνβμο δειψλεη: «Θα  
         έθαηγα επραξίζησο εθαηφ, αλ έζησ θη έλαο απφ απηνχο ήηαλ έλνρνο». 
1233: - Ο πάπαο Γνδβυνζμξ Θ’ αλαζέηεη ζηνπο Γνκηληθαλνχο ηελ ίδξπζε εηδηθψλ 
         εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ, κε δηθαηνδνζία έθδνζεο σο θαη ζαλαηηθψλ 
         πνηλψλ. Οπζηαζηηθά είλαη ε έλαξμε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. 

- Γνκηληθαλνί ηεξνεμεηαζηέο ζην Μνλπειηέ θαίλε ηα βηβιία ηνπ Δβξαίνπ  
θηιφζνθνπ Μασιμκίδδ. 

1239: ηελ Κακπαλία ηεο Γαιιίαο ν δηαβφεηνο γηα ηελ ζθιεξφηεηά ηνπ  
         ηεξνεμεηαζηήο δνκηληθαλφο κνλαρφο (θαη πξψελ Καζαξφο Σέιεηνο) Ρμιπέν  
         θε Μπμοβην (Robert le Bourge), ζηέιλεη ζηελ ππξά εθαηφλ νγδφληα  
         αηξεηηθνχο, κάγνπο θαη κάγηζζεο, ησλ νπνίσλ ε δίθε άξρηζε θαη ηειείσζε  
         ζε κηα κφιηο εβδνκάδα. 
1242: Σν πξψην γλσζηφ auto-da-fé πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παξίζη, παξνπζία  
         ηνπ βαζηιηά Λνπδνβίθνπ Θ’. 
1244: Ζ επηρείξεζε εμφλησζεο ησλ Καζαξψλ θνξπθψζεθε ην 1244, φηαλ νη  
         ηειεπηαίνη δηαθφζηνη δέθα απφ απηνχο εμνληψζεθαλ νκαδηθά ζε κηα 
         ηεξάζηηα ππξά ζηε πφιε Μνλζεγθχξ (Montsegur). 
1245: Ο πάπαο Ηκκμηέκηζμξ Γ΄ νξίδεη φηη νη ηεξνεμεηαζηέο θαη νη βνεζνί ηνπο είλαη 
         αζψνη γηα ηπρφλ πξάμεηο βίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη 
         δελ κπνξεί λα ηνπο δηθάζεη νχηε εθθιεζηαζηηθφ νχηε θνζκηθφ δηθαζηήξην. 
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1248: Ζ Δβδφκε ηαπξνθνξία είρε σο θαηάιεμε ηελ αηρκαισζία απφ ηνπο  
         Αηγππηίνπο ηνπ Γάιινπ βαζηιηά Λμοδμαίημο Θ’, ν νπνίνο απειεπζεξψζεθε  
         κεηά ηελ θαηαβνιή ιχηξσλ 400.000 ρξπζψλ λνκηζκάησλ. 
1249: ηελ Σνπινχδε θαίγνληαη δσληαλνί νγδφληα Καζαξνί, παξνπζία ηνπ θφκε  
         ηεο πφιεο Ρατιυκδμο Γ’, ν νπνίνο δελ ηνπο παξαρψξεζε ην δηθαίσκα ηεο  
         κεηάλνηαο. 
1252: Ο πάπαο Ηλλνθέληηνο Γ’ επηηξέπεη ηελ ρξήζε βαζαληζηεξίσλ απφ ηνπο 
         ηεξνεμεηαζηέο, ζηνπο θαηεγνξνπκέλνπο γηα αίξεζε. 
1255: Ζ ηειεπηαία πνιεκηθή πξάμε θαηά ησλ Καζαξψλ, ήηαλ ε θαηάιεςε ηεο 
         κηθξήο πφιεο Κηξηκπνχο (Quiribus) απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο.  
1256: Ο πάπαο Αθέλακδνμξ Γ’ εμνπζηνδνηεί ηνπο ηεξνεμεηαζηέο λα  
         απαιιάζζνπλ άιινπο ηεξνεμεηαζηέο απφ θαηεγνξίεο γηα  
         «αληηθαλνληθφηεηα»  θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
1261: Ο Μζπαήθ Παθαζμθυβμξ απειεπζεξψλεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη  
         επαληδξχεη ηελ Αλαηνιηθή Ρσκατθή (Βπδαληηλή) απηνθξαηνξία. 
1270: Ζ Όγδνε ηαπξνθνξία είρε αθφκα πην ηξαγηθή θαηάιεμε απφ ηελ   
         πξνεγνχκελε. Πξηλ αθφκα θηάζνπλ νη ζηαπξνθφξνη ζηε Παιαηζηίλε, κηα  
         επηδεκία παλνχθιαο ζθφησζε ζηελ Σχληδα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ 
         απηνχο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ βαζηιηά Λνπδνβίθν Θ‟  
1274: Ο πάπαο Γνδβυνζμξ Γ΄ θεξχζζεη ηελ Έλαηε ηαπξνθνξία, ε νπνία φκσο 
         δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. 
1275: ηελ Σνπινχδε θαίγεηαη δσληαλή ζηελ ππξά ε 35ρξνλε Ακγέθ κηε θα  
         Μπάνη (Angèle de la Barthe), κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο θαη ηεο  
         ζεμνπαιηθήο ζπλεχξεζεο κε ηνλ δηάβνιν, κε ζπλέπεηα λα γελλήζεη έλα  
         ζαξθνθάγν ηέξαο κε θεθάιη ιχθνπ θαη ζψκα εξπεηνχ, πνπ έηξσγε κσξά.  
         Ήηαλ ε πξψηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο γηα καγεία. 
1278: - ηελ Αγγιία ζπλειήθζεζαλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο παξαράξαμεο  
         λνκηζκάησλ, 680 Δβξαίνη απφ ηνπο νπνίνπο νη 239 απαγρνλίζηεθαλ.   

     - ην ξσκατθφ ακθηζέαηξν ηεο Βεξφλαο ζηελ Ηηαιία, θαίγνληαη ζηελ ππξά  
     εθαηφλ εμήληα έμε αηξεηηθνί.    

1285: ην Μφλαρν ηεο Γεξκαλίαο, 180 Δβξαίνη πνπ αξλήζεθαλ λα βαθηηζηνχλ,  
         θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην θαη εθηειέζηεθαλ ζηελ ππξά. 
1291 : Σν ηειεπηαίν νρπξφ ησλ ζηαπξνθφξσλ ζηελ Παιαηζηίλε, ε Άθξα πέθηεη  
         ζηα ρέξηα ησλ Αξάβσλ, ηεξκαηίδνληαο έηζη ζρεδφλ δπν αηψλεο πνιέκσλ 
         κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή. θάδνληαη  
         πάλσ απφ 60.000 ρξηζηηαλνί.  
1298: ηε Νπξεκβέξγε εθηεινχληαη 628 Δβξαίνη. 
1302: Ο πάπαο Βμκζθάηζμξ Ζ’ εθδίδεη ηελ Βνχια Unam Sanctam, κε ηελ νπνία  
         δειψλεη φηη ν πνληίθηθαο δίλεη ιφγν κφλν ζην Θεφ θαη φηη είλαη απνιχησο 
         αλαγθαίν γηα ηελ ζσηεξία θάζε αλζξψπνπ λα ππαθνχεη ζηνλ πάπα. 
1304-1321: Ο Ηηαιφο πνηεηήο Γάκηδξ (Dante Alighieri) γξάθεη ηελ Θεία Κσκσδία 
          ζηελ θαζεκεξηλή νκηινχκελε ηηαιηθή γιψζζα. 
1305: Ζ δηακάρε κεηαμχ ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Φζθίππμο Γ’ θαη ηνπ πάπα  
         Βνληθάηηνπ Ζ‟ νδήγεζε ηελ κεηαθνξά ηεο παπηθήο έδξαο ζηελ πφιε  
         Αβηληφλ ηεο λφηηαο Γαιιίαο. Ο „παπηθφο εγθισβηζκφο‟ θξάηεζε σο ην 1378. 
1307-1314: Βίαηε δηάιπζε ηνπ Σάγκαηνο ησλ Νατηψλ, δνινθνλία δεθάδσλ 
         ηππνηψλ θαη θαηάζρεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Δθηέιεζε ζηελ ππξά ηνπ  
         ηειεπηαίνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ Εαη κηε  Μμθαί θαη άιισλ ηξηάληα επηά 
         αμησκαηνχρσλ. 
1309: Ακέζσο κφιηο ζπλειήθζε απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε, ην ζηέιερνο ησλ  
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         Καζαξψλ Amiel de Perles έπαςε λα δέρεηαη ηξνθή θαη λεξφ. Ο 
         ηεξνεμεηαζηήο Bernard Gui πξφηεηλε ηελ επίζπεπζε ηεο δίθεο θαη ηεο 
         εθηέιεζεο ηνπ θξαηνχκελνπ, πξηλ απηφο πεζάλεη απφ αζηηία. 
1320: Ο πάπαο Ηςάκκδξ ΚΒ΄, ν πινπζηφηεξνο άλζξσπνο ηεο επνρήο ηνπ, κε  
         Βνχια ηνπ δηαηάζζεη ηελ Γαιιηθή Ηεξά Δμέηαζε λα δεκεχεη ηηο πεξηνπζίεο 
         ησλ αηξεηηθψλ θαη ησλ βιάζθεκσλ. 
1326: Σν Βαηηθαλφ εθρσξεί ζηελ Ηεξά Δμέηαζε ηελ αξκνδηφηεηα λα εξεπλά  
         ππνζέζεηο καγείαο, επεηδή ζεσξεί φηη ε καγεία έρεη δηαβνιηθή πξνέιεπζε. 
1334: ηελ Σνπινχδε νθηψ γπλαίθεο θαηαδηθάδνληαη κε ηελ θαηεγνξία ηεο  
         καγείαο, ζε ζάλαην ζηελ ππξά θαη άιιεο πελήληα πέληε ζε θπιάθηζε. Οη  
         νκνινγίεο ηνπο απνζπάζηεθαλ κε βαζαληζηήξηα απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε. 
1348-1350: Ο Μαχξνο Θάλαηνο, ε ηξνκαθηηθή επηδεκία παλνχθιαο, εμνληψλεη  
         κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο. Οη Δβξαίνη θαη νη κάγηζζεο  
         θαηεγνξνχληαη σο ππεχζπλνη γη‟ απηήλ ηελ επηδεκία θαη νξγαλψλνληαη  
         βαζαληζκνί θαη καδηθέο εθηειέζεηο ρηιηάδσλ Δβξαίσλ ζηελ  ππξά απφ ηνπο  
         θαηά ηφπνπο επηζθφπνπο. 
1354: 12.000 Δβξαίνη δνινθνλνχληαη καδηθά ζην Σνιέδν ηεο Ηζπαλίαο. 
1380: Ο Άγγινο ζενιφγνο Σγςκ Γμοάζηθζθ (John Wycliffe) εθδίδεη ηελ  
         κεηάθξαζε ηεο Βίβινπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
1390-1: Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Βαξθειψλεο απνδεθαηίδεηαη. ηελ Αξαγνλία,  
         ζηελ Αλδαινπζία  θαη ζηελ Καζηίιε δεθάδεο  ρηιηάδεο Δβξαίνη  
         ζθαγηάδνληαη ή  ππνρξεψλνληαη λα βαθηηζηνχλ. 
1401: Σν αγγιηθφ θνηλνβνχιην ζεζπίδεη ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ γηα ηνπο αηξεηηθνχο 
1415: Δθηειείηαη ζηελ ππξά ν Σζέρνο ηεξέαο θαη θηιφζνθνο Γζακ Υμοξ. 
1416: - Δθηειείηαη ζηελ ππξά ν θαζεγεηήο Ηενχκοιμξ ηδξ Πνάβαξ, θίινο θαη  
         νπαδφο ηνπ Υνπο 

- ηελ Θνπξηγγία ηξηαθφζηνη νπαδνί ηεο αίξεζεο ησλ Φιαγγειιάλδσλ  
    νδεγνχληαη ζηελ ππξά ζε κηα κφλν κέξα! 

1431: Δθηειείηαη ζηελ ππξά ε Ησάλλα ηεο Λνξέλεο  γλσζηφηεξε  σο Εακ κη’ Ανη 
          (Jeanne d'Arc) κε ηελ θαηεγνξία ηεο αίξεζεο. 
1437: ηελ πφιε Μπξηαλθφλ ηεο Γαιιίαο εθηεινχληαη 150 αηξεηηθνί θαη κάγηζζεο 
1448-50: Ο Ηςάκκδξ Γμοηειαένβζμξ αλαθαιχπηεη ηελ ηππνγξαθία,  
         ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ γξήγνξε εμάπισζε ησλ ηδεψλ, παξά ηα  
         εκπφδηα πνπ πξνβάιιεη ε Δθθιεζία κε ην Index.   
1453: Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε πέθηεη ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ. 
15νο αηψλαο: Αξρίδεη ην Κπλήγη ησλ Μαγηζζψλ πνπ δηήξθεζε σο ην 17ν αηψλα.  
        Γεθάδεο ρηιηάδεο γπλαίθεο αιιά θαη άληξεο θαηαδηθάδνληαη ζε ζάλαην ζηελ  
        ππξά, φρη κφλν απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Καζνιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο, αιιά θαη  
        απφ αληίζηνηρα πξνηεζηαληηθά. 
1478: - Ηδξχεηαη απφ ηνλ πάπα ίλημ Γ’ ε δηαβφεηε Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε, ε  
         αγξηφηεηα ηεο νπνίαο μεπέξαζε θάζε πξνεγνχκελν.  Δθηφο ησλ αηξεηηθψλ  
         δηψθνληαη θαη θαηαδηθάδνληαη νη «ςεπδν-πξνζήιπηνη» Ηνπδαίνη (Marranos)  
         θαη Άξαβεο (Moriscos). Ζ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε ήηαλ ππφ ηνλ άκεζν  
         έιεγρν ησλ Ηζπαλψλ βαζηιέσλ Φεξδηλάλδνπ θαη Ηζαβέιιαο.  

- Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1478, κφλν ζηε εβίιιε θάεθαλ ζπλνιηθά 288 ζχκαηα  
    θαη άιια 79 θαηαδηθάζηεθαλ ζε ηζφβηα. 

1480: Ο Θςιάξ Σμνημοειάδα δηνξίδεηαη Ηεξνεμεηαζηήο ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο  
         Δμέηαζεο.  Θξπιηθφο γηα ηε ζθιεξφηεηά ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηξεηηθψλ,  
         κνπζνπικάλσλ θαη Δβξαίσλ πνπ έζηεηιε ζηελ ππξά. 
1481: Σν Φεβξνπάξην ην πξψην Αuto-da-fé ηεο Ηζπαληθήο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηε  
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         εβίιιε φπνπ έμε αηξεηηθνί θάεθαλ δσληαλνί. ηελ Αλδαινπζία αξρίδεη ε  
         εμφλησζε ησλ Δβξαίσλ, φζνη απφ απηνχο γιίησζαλ εγθαηαιείπνπλ ηελ  
         ρψξα θαη πνιινί βξίζθνπλ θαηαθχγην ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία 
1482: ηελ Βέξλε ηεο Γεξκαλίαο άλαςε ππξά γηα ηελ νκαδηθή εθηέιεζε  
         νκνθπινθίισλ θαη θηελνβαηψλ, νη νπνίνη θάεθαλ καδί κε ηα δψα.. 
1484: Ο πάπαο Ηκκμηέκηζμξ Ζ’ εθδίδεη βνχια κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεη ηελ  
         χπαξμε καγηζζψλ θαη εμνπζηνδνηεί ηνπο ηεξνεμεηαζηέο λα αλαιάβνπλ ηελ  
         δίσμή θαη ηελ εμφλησζή ηνπο. Σαπηφρξνλα ραξαθηεξίδεη ηηο γάηεο αλίεξα  
         πιάζκαηα θαη δηαηάδεη λα θαίγνληαη καδί κε ηηο κάγηζζεο πνπ ηηο θαηέρνπλ. 
1485: ηε αξαγφζα δνινθνλείηαη ν Μέγαο Ηεξνεμεηαζηήο ηεο Αξαγoλίαο Pedro  
         de Arbues. Σα επφκελα έηε δηελεξγνχληαη πνιιά Αutos-da-fé 
1487: Δθδίδεηαη ζηε Γεξκαλία ην Malleus Maleficarum, έλα πξαθηηθφ εγρεηξίδην 
         γηα ηνλ δησγκφ θαη ην Κπλήγη ησλ Μαγηζζψλ. Δπί 200 ρξφληα γλψξηζε  
         αιιεπάιιειεο εθδφζεηο. Υαξαθηεξίζηεθε σο ην πην αηκνζηαγέο βηβιίν ζηελ 
         ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. 
1491: ηε Άβηια (Ávila) ηεο Ηζπαλίαο θαίγνληαη ζηελ ππξά πέληε Δβξαίνη θαη  
          έμε πξνζήιπηνη, κε ηελ θαηεγνξία φηη ζηαχξσζαλ έλα παηδάθη θαη ηνπ 
          μεξίδσζαλ ηελ θαξδηά. 
1492: - Οη Ηζπαλνί θαηαιακβάλνπλ ηε Γξαλάδα θαη θαηαιχνπλ ην αξαβηθφ θξάηνο 
         ηεο Ηβεξηθήο.  
         - ινη νη Δβξαίνη εθδηψθνληαη (απειαχλνληαη) απφ ηελ Ηζπαλία. 
         - Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο απφ ηνλ Κμθυιαμ, ε Ηζπαληθή Ηεξά  
         Δμέηαζε ζπλέρηζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζην Μεμηθφ, ην Πεξνχ θαη ζε άιιεο 
         πεξηνρέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, εμνληψλνληαο ζηελ ππξά αηξεηηθνχο, 
         «άπηζηνπο Ηλδηάλνπο» θαη πξνηεζηάληεο. 
1497: Ο βαζηιηάο ηεο Πνξηνγαιίαο Μακμοέθ, δηαηάδεη ηνπο Δβξαίνπο λα  
         «δίλνπλ»ηα παηδηά ηνπο ζηελ πνιηηεία, γηα λα αλαηξέθνληαη ρξηζηηαληθά.  
         Υηιηάδεο Πνξηνγάινη Δβξαίνη βαθηίδνληαη ρξηζηηαλνί ή ππνρξεψλνληαη λα 
         εγθαηαιείςνπλ ηελ ρψξα.  
1498: Καίγεηαη ζηελ ππξά ζηελ Φισξεληία ν Σγζνυθαιμ ααμκανυθα 
1506: Ζ θαγή ηνπ Πάζρα: Οη πξνζήιπηνη Δβξαίνη ηεο Ληζζαβφλαο 
        ζεσξήζεθαλ ππεχζπλνη γηα κηα επηδεκία παλνχθιαο. Οη Γνκηληθαλνί  
        κνλαρνί μεζήθσζαλ ηνλ ιαφ θαη μέζπαζαλ ηαξαρέο ζηελ Ληζζαβφλα, ζηηο 
         νπνίεο 2.000 Νενρξηζηηαλνί έραζαλ ηε δσή ηνπο. 
1510: Δμήληα κάγηζζεο θαίγνληαη ζηελ βφξεην Ηηαιία 
1513: Ο επίζθνπνο ηεο Γελεχεο θαηαδηθάδεη θαη θαίεη ζε δηάζηεκα κφιηο ηξηψλ  
         κελψλ, πεληαθφζηεο κάγηζζεο. 
1515: Ο πάπαο ίμηνο Γ’ ζεζκνζεηεί ηελ ινγνθξηζία πξηλ ηελ έθδνζε ελφο 
         εληχπνπ ή βηβιίνπ. Αλ θαη ε παπηθή Βνχια δελ εθαξκφζηεθε, ζεσξείηαη ν 
         πξφδξνκνο ηνπ Καηαιφγνπ Απαγνξεπκέλσλ Βηβιίσλ (Index).  
1517: - Ο Γνκηληθαλφο κνλαρφο Γζυπακ Σέηγεθ (Johann Tetzel) γεκίδεη ηα παπηθά  
         ζεζαπξνθπιάθηα πνπιψληαο ζσξεδφλ ζπρσξνράξηηα Γλσζηή ε ξήζε  
         ηνπ: «Μφιηο ερήζεη ην ρξήκα, ε ςπρή αλαπεδά απφ ην Καζαξηήξην» 
         - Ο Λμφεδνμξ ηνηρνθνιιεί ζηε Βηηηεκβέξγε ηηο «95 ζέζεηο» ηνπ, δίλνληαο 
         ην έλαπζκα γηα ηε ζξεζθεπηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ηνλ Πξνηεζηαληηζκφ.  
1521: Ο Λνχζεξνο θαηαδηθάδεηαη σο αηξεηηθφο. ην παλεπηζηήκην ηεο νξβφλεο 
         ζηελ Γαιιία, απαγνξεχνληαη ηα θείκελά ηνπ.  
     -   Ο Λέςκ Η’ αθνξίδεη κε παπηθή βνχια ηνλ Λνχζεξν σο αηξεηηθφ. Δπίζεο  
         ραξαθηεξίδεη αηξεηηθνχο ηνπο θνζκηθνχο άξρνληεο πνπ αξλνχληαη λα  
         εθηειέζνπλ ζαλαηηθέο πνηλέο πνπ απνθαζίζηεθαλ απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε. 
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1523: - Ο πξψηνο Πξνηεζηάληεο θαίγεηαη ζηελ ππξά ζην Παξίζη. 
- Ο πξψηνο Λνπζεξαλφο θαίγεηαη ζηε Μαγηφξθα απφ ηελ Ηζπαληθή Ηεξά  

Δμέηαζε. 
1524: ηελ πεξηνρή ηνπ Κφκν ηεο Ηηαιίαο, δεθάδεο γπλαίθεο θαίγνληαη ζηελ  ππξά 
          σο κάγηζζεο. 
1525: Ίδξπζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηάγκαηνο ησλ Καπνπηζίλσλ κνλαρψλ, θιάδνπ 
         ησλ Φξαγθηζθαλψλ, 
1527: Ο Μίηαεθ άηηθεν (Michael Sattler), εγέηεο ηεο θνηλφηεηαο ησλ  
         Βαπηηζηψλ ζην Ρφηεκπνπξγθ ηεο Γεξκαλίαο θαίγεηαη δσληαλφο. Σηο  
         επφκελεο εκέξεο εθηεινχληαη ε γπλαίθα ηνπ θαη αξθεηνί νπαδνί ηνπ. 
1528: Σν πξψην Αuto-da-fé νξγαλψλεηαη ζηνλ Νέν Κφζκν. Γπν θνλβέξζνο  
          νδεγνχληαη ζηελ ππξά ζηελ Πφιε ηνπ Μεμηθφ. 
1531: Ηδξχεηαη ε Πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε 
1531-64: Ο Καθαίκμξ (John Calvin) αλαθεξχζζεη ηελ Γελεχε ζενθξαηηθφ θξάηνο.  
         Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο δηαζθέδαζε θαη ε Αζηπλνκία Ζζψλ εηζβάιιεη ζε 
         θάζε ζπίηη γηα λα ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ. Δθηεινχληαη  
         δεθάδεο αληηθξνλνχληεο θαη κάγηζζεο. 
1534: - Ο βαζηιηάο ηεο Αγγιίαο Δννίημξ Ζ’ ηδξχεη ηελ Αγγιηθαληθή Δθθιεζία, 
          θεξχζζνληαο ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ Ρψκε θαη ηνλ πάπα. Ο ίδηνο 
          απηναλαθεξχζζεηαη σο θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο ηεο ρψξαο ηνπ. 

- ηε Γαιιία απαγνξεχεηαη επί πνηλή ζαλάηνπ ε αλάγλσζε, ε γξαθή, ε 
εθηχπσζε ή ε δηάδνζε νπνηαζδήπνηε ηδέαο πνπ είλαη αληίζεηε ζην 
θαζνιηθφ δφγκα. 

- Οη Αλαβαπηηζηέο απνθηνχλ ηνλ έιεγρν ηεο γεξκαληθήο πφιεο Μχλζηεξ ηελ 
          νπνία αλαθεξχζζνπλ «Νέα ηψλ». ηαλ νη Καζνιηθνί επαλαθηνχλ ηνλ  
          έιεγρν ηεο πφιεο, εθηεινχλ ηνπο επηθεθαιήο ησλ Αλαβαπηηζηψλ, 
1535: Ο Άγγινο λνκηθφο, ζπγγξαθέαο, πνιηηηθφο θαη θηιφζνθνο Συιαξ Μμν 
          εθηειείηαη κε απνθεθαιηζκφ γηαηί αξλήζεθε λα απνδερζεί ηα πξσηεία ηνπ 
          βαζηιηά Δξξίθνπ Ζ‟ ζηελ Δθθιεζία ηεο Αγγιίαο. 
1536: Ο Άγγινο πξνηεζηάληεο Οοΐθθζαι Σοκηέζθ (William Tyndale) ν νπνίνο  
         κεηάθξαζε ηελ Βίβιν ζηα αγγιηθά, ζπλειήθζε απφ Καζνιηθνχο ζηελ  
         Αληβέξπε. Γηθάζηεθε γηα αίξεζε, ζηξαγγαιίζηεθε θαη θάεθε. 
1539: ε κηα κφλν κέξα ζηελ γεξκαληθή πφιε Κέληιηκπνπξγθ 133 άηνκα θάεθαλ  
         ζηελ ππξά κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο. 
1540: - Ο Ηβκάηζμξ Λμβζυθα ηδξχεη ην Σάγκα ησλ Ηεζνπτηψλ. 

- Οξγαλψλεηαη ην πξψην Αuto-da-fé ζηε Ληζζαβφλα ηεο Πνξηνγαιίαο 
      -    Ζ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε αλάβεη ηηο πξψηεο ππξέο γηα ηνπο Ηζπαλνχο  
           Πξνηεζηάληεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαθφςεη ηελ επέθηαζε ησλ  

      Μεηαξξπζκηζηψλ  
1542: Ηδξχεηαη ζηελ Ηηαιία ην πκβνχιην γηα ην Γφγκα ηεο Πίζηεο, πνπ είλαη ε 
         επίζεκε νλνκαζία ηεο Ηηαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο. 
1543: - Ο πάπαο Παφθμξ Γ’ δεκνζηεχεη ηνλ πξψην Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ  
          Βηβιίσλ (Index Librorum Prohibitorum). 
          - ηελ θαηερφκελε απφ ηνπο Πνξηνγάινπο Γθφα ηεο Ηλδίαο, νξγαλψλεηαη   
          ην πξψην Αuto-da-fé. Χο ην 1812 ε πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε ζα ζηείιεη  
          ζηελ ππξά εθαηνληάδεο αηξεηηθνχο, Δβξαίνπο θαη Ηλδνπηζηέο πξνζήιπηνπο. 
1545: Αξρίδεη ε χλνδνο ηνπ Σξέλην πνπ θαηαδίθαζε ηνλ Πξνηεζηαληηζκφ θαη 
         επηβεβαίσζε ηα δφγκαηα ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο. Οινθιήξσζε ηηο  
          εξγαζίεο ηεο ην 1565, δειαδή κεηά 18 ρξφληα. 
1547: ηελ Γαιιία θαηαζθεπάδεηαη ν «θιεγφκελνο ζάιακνο» γηα ηελ εθηέιεζε 
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         ησλ αηξεηηθψλ. ηα επφκελα ηξία ρξφληα, 500 άλζξσπνη θαίγνληαη δσληαλνί 
         ζ‟ απηφλ ην ζάιακν. 
1553: Ο Ηζπαλφο γηαηξφο (αλαθάιπςε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κέζσ ησλ  
         αξηεξηψλ θαη θιεβψλ) θαη ζενιφγνο, Μζπαήθ εναέηζμοξ θαίγεηαη ζηελ  
         ππξά απφ θαλαηηθνχο Καιβηληζηέο ηεο Γελεχεο. 
1553-58: Ζ θαλαηηθή Καζνιηθή βαζίιηζζα ηεο Αγγιίαο Μανία Α’ (θφξε ηνπ  
         Δξξίθνπ Ζ΄ θαη ηεο Αηθαηεξίλεο ηεο Αξαγνλίαο, γλσζηή θαη σο Bloody –  
         αηκνζηαγήο - Mary), δηαηάδεη ηελ δίσμε ησλ «ξεθνξκηζηψλ». Οη θιεξηθνί  
         Ρφηδεξο, Λάηηκεξ, Κξάκεξ θαη άιινη 238 νπαδνί ηνπο θαίγνληαη ζηελ ππξά. 
1555: Ο πάπαο Παφθμξ Γ’ ηδξχεη ζηελ Ρψκε γθέην θαη ππνρξεψλεη ηνπο  
         Δβξαίνπο λα θνξάλε ζηα ξνχρα ηνπο έλα ζεκάδη. 
1559: Ο θαηάινγνο ηνπ Index Librorum Prohibitorum πνπ εθδίδεη ν πάπαο  
         Παχινο Γ‟ πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα 583 ζπγγξαθέσλ, πνιινί απφ ηνπο  
         νπνίνπο είλαη δηάζεκνη θαη ζεκαληηθνί ιφγηνη θαη επηζηήκνλεο. 
1561: - Οη Οπγελφηνη θαηαιακβάλνπλ εθθιεζίεο ζην λφην ηεο Γαιιίαο.  
         Απμάλνληαη ηα πεξηζηαηηθά βίαο. 
          - Ίδξπζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηελ πνξηνγαιηθή απνηθία Γθφα ηεο Ηλδίαο 
1563: Ζ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ησλ θαζνιηθψλ επηζθφπσλ ηεο Οηθνπκεληθήο  
         πλφδνπ ηνπ Σξέλην (πνπ είρε αξρίζεη απφ ην 1545) ε νπνία θαηαδίθαζε  
         ηνλ Πξνηεζηαληηζκφ. Υηιηάδεο Πξνηεζηάληεο ζηελ  Ηηαιία εθηεινχληαη. 
1565: Ηζπαλνί Καζνιηθνί ζηξαηηψηεο ζθαγηάδνπλ φινπο ηνπο Οπγελφηνπο πνπ  
         είραλ ηδξχζεη θνηλφηεηα ζηελ Φιφξηληα.  
1568: Ζ Ηεξά Δμέηαζε θαηαδηθάδεη φινπο ηνπο θαηνίθνπο ησλ Κάησ Υσξψλ (ηφηε  
         ππφ ηελ θαηνρή ηεο Ηζπαλίαο) σο αηξεηηθνχο. Σελ πξψηε εβδνκάδα απφ  
         ηελ απφθαζε νθηαθφζηνη πνιίηεο ξίρηεθαλ ζηελ ππξά ή απαγρνλίζηεθαλ. 
1569: Ο πάπαο Πίμξ Δ’ εθδίδεη ηελ βνχια Hebraeorum Gens (ν ιαφο ησλ  
         Δβξαίσλ) κε ηελ νπνία δηαηάζζεη ηελ απέιαζε ησλ Δβξαίσλ απφ ηα  
         Παπηθά θξάηε 
1570: Ηδξχεηαη ε Ηεξά Δμέηαζε ζηα ηζπαληθά αληηβαζίιεηα ηεο Νέαο Ηζπαλίαο   
         (Μεμηθνχ) θαη ηεο Νέαο Καζηίιεο (Πεξνχ). 
1572: Ζ Νχρηα ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ ζηε Γαιιία. Γεθάδεο ρηιηάδεο  
         Οπγελφηνη Καιβηληζηέο, ζθαγηάδνληαη απφ ηνπο Kαζνιηθνχο. 
1574: Πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Πφιε ηνπ Μεμηθνχ ην πξψην auto-da-fé 
1580: Πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε εθηέιεζε κάγηζζαο ζηελ ππξά ζηελ Ηζιαλδία. 
         ηελ κηθξή απηή λεζησηηθή ρψξα, 24 άλζξσπνη έραζαλ ηελ δσή ηνπο κε  
         ηελ θαηεγνξία ηεο αίξεζεο ή ηεο καγείαο.  
1582-1592: ε δηάζηεκα δέθα εηψλ ν Γάιινο θπλεγφο καγηζζψλ Νζημθά Ρειφ  
         (Nicholas Remy), εμνληψλεη ζηελ ππξά 900 γπλαίθεο, άληξεο θαη παηδηά κε  
         ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο. 
1587-93: ηελ Σξηέξ ηεο Γεξκαλίαο 368 γπλαίθεο, άληξεο θαη παηδηά εθηεινχληαη 
         ζηελ ππξά  κε ηελ θαηεγνξία ηε καγείαο. Ο αξηζκφο ησλ εθηειεζκέλσλ  
         ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σξηέξ, μεπέξαζε ηνπο 1.000 
1589: - ηελ πφιε Κέληιηκπνπξγθ (Quedlinburg) ηεο Γεξκαλίαο, 133 άηνκα  
         εθηεινχληαη ζε κηα κφλν κέξα κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο θαη ηεο αίξεζεο. 

- αξάληα νθηψ άλζξσπνη εθηεινχληαη κέζα ζηνλ ρξφλν ζηελ πφιε  
    Βχξηεκπνπξγθ ηεο Γεξκαλίαο. 

1590: Ο βαζηιηάο ηεο θσηίαο Ηάηςαμξ Σ’ επηηξέπεη ην θπλήγη καγηζζψλ θαη  
         κάγσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. ε κηα κφλν κέξα εθηεινχληαη είθνζη άηνκα. 
1599: ην Βσ ηεο Διβεηίαο θαίγνληαη ζηελ ππξά 77 άηνκα κε ηελ θαηεγνξία ηεο 
         καγείαο. 
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1600: Δθηειείηαη ζηελ ππξά ν θηιφζνθνο, ιφγηνο, καζεκαηηθφο θαη αζηξνλφκνο    
         Σγζμνκηάκμ Μπνμφκμ. 
1602: Ο θπλεγφο καγηζζψλ Ακνί Μπμβηέ (Henri Boguet) ζηέιλεη θαηά ηελ  
          ζεηεία ηνπ σο δηθαζηήο ηεο Βνπξγνπλδίαο, πάλσ απφ 600 ζχκαηα ζηνλ 
          ζάλαην. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη κηα έγθπνο γπλαίθα πνπ γέλλεζε πξηλ  
          εθηειεζηεί. Ο Αλξί δελ δίζηαζε λα ξίμεη θαη ην λενγέλλεην ζηηο θιφγεο. 
1604-1606: Σελ δηεηία απηή ζηελ γεξκαληθή πφιε Φνχιληα πάλσ απφ 200  
         άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηηο ππξέο, κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο. 
1608: Ο λνκηθφο Πζέν κηε Λακην (Pierre de Lancre) απνζηέιιεηαη ζηελ πεξηνρή    
          ησλ Βάζθσλ κε ζηφρν «λα μεξηδψζεη θαη λα εμνληψζεη απηνχο πνπ  
          ιαηξεχνπλ ηνπο παγαληζηηθνχο ζενχο». Πάλσ απφ 600 άηνκα βαζαλίδνληαη  
          θαη ζαλαηψλνληαη. 
1610: Ηδξχεηαη ε Ηεξά Δμέηαζε ηνπ ηζπαληθνχ αληηβαζηιείνπ ηεο Νέαο Γξαλάδαο 
         ζηελ Καξζαγέλε ηεο Κνινκβίαο. 
1616: Ζ Δθθιεζία απαγνξεχεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην  
         Κνπεξλίθεην χζηεκα θαη θαηαγξάθεη ην βηβιίν ηνπ Κμπένκζημο ζην Index. 
1618-1648: Μαίλεηαη ζηελ Δπξψπε ν Σξηαθνληαεηήο Πφιεκνο. Οη λεθξνί ηνπ  
         πνιέκνπ απηνχ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη απφ θάζε άιινλ ζξεζθεπηηθφ  
         πφιεκν ζηελ ηζηνξία. Μφλν ζηελ Γεξκαλία ν πιεζπζκφο κεηψζεθε ιφγσ 
         ηνπ πνιέκνπ πάλσ απφ 50%. 
1622-23: Ο Γεξκαλφο «θπλεγφο καγηζζψλ» επίζθνπνο Φμοηξ θμκ Νηυνκπάζι  
        (Dornheim) ζηέιλεη ζηελ ππξά 600 κάγηζζεο ζε δηάζηεκα κφιηο δπν εηψλ! 
1623-33: Πάλσ απφ 900 «κάγηζζεο» εθηεινχληαη ζηελ ππξά απφ Ηεζνπΐηεο  
          κνλαρνχο, ζηελ πεξηνρή Βχξηζκπνπξγθ ηεο Γεξκαλίαο. Μεηαμχ απηψλ  
          δέθα ελλέα ηεξείο, ν ίδηνο ν αληςηφο ηνπ επηζθφπνπ θαη δεθάδεο παηδηά 3-7  
          εηψλ, ηα νπνία θαηεγνξήζεθαλ φηη είραλ ζαξθηθή επαθή κε ηνλ αηαλά!  
1629: ηελ πεξηθέξεηα ηεο επηζθνπήο Άηρζηάη ηεο Βαπαξίαο, θαίγνληαη 274  
          άλζξσπνη κε ηελ θαηεγνξία ηεο αίξεζεο ή ηεο καγείαο. 
1633: Ο Ηηαιφο καζεκαηηθφο, θπζηθφο, αζηξνλφκνο θαη θηιφζνθνο Γαθζθαίμξ,  
          ππνρξεψλεηαη λα απνθεξχμεη ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ηνπ.  
1636: Οη Πνξηνγαιηθέο θνηλφηεηεο ζηελ ηζπαληθή Λαηηληθή Ακεξηθή δηψθνληαη απφ  
          ηελ Ηεξά Δμέηαζε. 
1639-49: Μεγάιεο έθηαζεο ππξέο θαηά αηξεηηθψλ ζηε Λίκα ηνπ Πεξνχ θαη ζηελ   
          πφιε ηνπ Μεμηθνχ. 
1641: θαγή ρηιηάδσλ Πξνηεζηαληψλ απφ Καζνιηθνχο ζηελ Ηξιαλδία  
1648: Ο Σγςνηγ  Φμλ (George Fox) ηδξχεη ηελ θίλεζε ησλ Κνπάθεξσλ.  
1649: Πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Πφιε ηνπ Μεμηθνχ ην Μεγάιν auto-da-fé παξνπζία  
         δεθάδσλ ρηιηάδσλ ιανχ θαη κε 109 θαηεγνξνχκελνπο, απφ ηνπο νπνίνπο νη  
          δεθαηξείο θάεθαλ ζηελ ππξά. 
1655: θαγή ρηιηάδσλ Βαιληελζηαλψλ ζηα νξεηλά ρσξηά ηεο βφξεηα Ηηαιίαο, απφ  
          ζηξαηεχκαηα ηεο Γαιιίαο θαη ηεο αβνΐαο.  
1656: Οη Πνπξηηαλνί ηεο Μαζαρνπζέηεο, ζπιιακβάλνπλ δέθα Κνπάθεξνπο κφιηο  
          έθηαζαλ ζηελ Ακεξηθή θαη θαηέζρεζαλ θαη έθαςαλ ηα βηβιία ηνπο.  
          - Οη Πνπξηηαλνί απαγφξεπζαλ ηνλ ενξηαζκφ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ  
1658: Ζ Μεμηθαληθή Ηεξά Δμέηαζε ζπλέιαβε έζηεηιε ζηελ ππξά 14  άηνκα κε ηελ  
         θαηεγνξία ηεο νκνθπινθηιίαο.  
1669: Σνλ Αχγνπζην ζηε νπεδηθή πφιε Μφξα (Mohra) πξαγκαηνπνηήζεθε ε  
         νκαδηθή δίθε 85 αηφκσλ  (κεηαμχ απηψλ θαη 15 παηδηά) πνπ είραλ  
          θαηεγνξεζεί γηα παγαληζκφ θαη καγεία. 17 γπλαίθεο απνθεθαιίζηεθαλ. 
1674: Ο πάπαο Ηκκμηέκηζμξ ΗΑ’ αλαζηέιιεη γηα εθηά ρξφληα ηηο δξαζηεξηφηεηεο  
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         θαη ηα autos-da-fé ηεο Πνξηνγαιηθήο Ηεξάο Δμέηαζεο 
1675: ηελ ζνπεδηθή πφιε Σνξζάθεξ (Torsåker) εθηειέζηεθαλ κε ηελ θαηεγνξία  
         ηεο καγείαο 65 γπλαίθεο θαη έμη άληξεο.  
1680: Ο βαζηιηάο ηεο Ηζπαλίαο Κάνθμξ Β’, ε βαζίιηζζα θαη 50.000 ιανχ  
         ζπγθεληξψζεθαλ ζε πιαηεία ηεο Μαδξίηεο, φπνπ παξαθνινχζεζαλ έλα 
         δσδεθάσξν auto-da-fe. Δθεί παξαθνινχζεζαλ ηελ παξνπζίαζε 188  
         αηξεηηθψλ θαη ηελ «αλάπαπζε» (θάςηκν ζηελ ππξά) άιισλ 51.  
1682: 50.000 Γάιινη Οπγελφηνη ππνρξεψζεθαλ λα δερζνχλ ηνλ θαζνιηθηζκφ. 
1684: Σειεπηαία εθηέιεζε κάγηζζαο ζηελ Αγγιία 
1685: Δίθνζη γπλαίθεο θαη έλαο άληξαο εθηεινχληαη ζην Εάγθξεκπ ηεο Κξναηίαο  
         κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο. 
1691: ηελ Μαγηφξθα 36 ηνπδαΐδνληεο θάεθαλ ζηελ ππξά ζε autos-da-fe 
1692: Γίθεο ησλ καγηζζψλ ζην άιεκ ηεο Μαζαρνπζέηεο. Πεξίπνπ 50  
         «κάγηζζεο» εθηειέζηεθαλ θαη άιιεο 150 θπιαθίζηεθαλ. Ήηαλ νη ηειεπηαίεο  
         εθηειέζεηο καγηζζψλ ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή. 
1693: Ο Γζάημιπ Άιιακ (Jakob Ammann) ηδξχεη ην ζξεζθεπηηθφ θίλεκα ησλ  
         Άκηο ή Έηκηο (Amish) 
1720: Γπν αληαγσληζηηθά θνπηηθά κνλαζηήξηα ηεο Αηζηνπίαο, θαηεγνξνχλ ην έλα  
         ην άιιν γηα αίξεζε. Ο βαζηιηάο Γααίδ Γ’ πήξε ην κέξνο ηνπ πξψηνπ θαη  
         άθεζε λα ζθαγηαζηνχλ φινη νη κνλαρνί ηνπ δεχηεξνπ. 
1727: ηε θσηία πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειεπηαία εθηέιεζε κάγηζζαο ζηελ ππξά, 
1731: Μαδηθή εθηέιεζε ζηελ ππξά 83 αηξεηηθψλ ζηε Ληζζαβφλα. 
1735: ηελ Μεγάιε Βξεηαλία ςεθίδεηαη λφκνο κε ηνλ νπνίν ε καγεία έπαςε λα 
         απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα. 
1736: Ζ Μανία Άκα κηε Κάζηνμ θαίγεηαη ζηελ ππξά γηα «ηνπδατζκφ» ζηελ Λίκα.  
         Ήηαλ ε ηειεπηαία εθηέιεζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ζηε Λαηηληθή  Ακεξηθή. 
1738: Ο πάπαο Κθήιδξ ΗΒ’ θαηαδηθάδεη ηνλ Διεπζεξνηεθηνληζκφ (Μαζνλία) θαη  
         απαγνξεχεη ζηνπο θαζνιηθνχο, απεηιψληαο ηνπο κε αθνξηζκφ, λα είλαη κέιε  
         ηνπ. ηελ Γαιιία, Ηηαιία θαη ηηο άιιεο θαζνιηθέο ρψξεο, ν καζνληζκφο  
         ζεσξείηαη ερζξφο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο Δθθιεζίαο. 
1743-4: Γίθεο ησλ Διεπζεξνηεθηφλσλ (Μαζφλσλ) ζηελ Πνξηνγαιία 
1745: ηελ Γαιιία εθηειείηαη ην ηειεπηαίν άηνκν κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο. 
1749: Μηα θαιφγξηα θαίγεηαη ζηελ ππξά σο κάγηζζα ζην Βχξηζκπνπγθ 
1751: Δθδίδεηαη ζηελ Ηζπαλία δηάηαγκα γηα ηελ δίσμε ησλ Διεπζεξνηεθηφλσλ 
1752: ηελ Γαιιία φινη νη γάκνη θαη νη βαθηίζεηο Πξνηεζηαληψλ ζεσξνχληαη κε  
         λφκηκνη θαη ζπλεπψο άθπξνη. 
1756: Απαγνξεχνληαη απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε ηεο Ηζπαλίαο ηα βηβιία ησλ  
         Ρμοζζχ, Μμκηεζηζέ, Βμθηένμο, Νηζκηενυ θαη άιισλ. 
1759: Οη Ηεζνπΐηεο εθδηψθνληαη απφ ηελ Πνξηνγαιία κε ηελ θαηεγνξία ηεο  
         ζπλνκσζίαο, ηεο πξφζεζεο δνινθνληψλ θαη ηεο απάηεο. 
1761: Ο Πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε πξαγκαηνπνηεί ηελ ηειεπηαία εθηέιεζε  
         αηξεηηθνχ. 
1766: Ζ ηειεπηαία εθηέιεζε αηξεηηθνχ ζηε Γαιιία 
1772: Ζ Ηεξά Δμέηαζε θαηαξγείηαη ζηε Γαιιία. 
1773-4: ηελ Πνξηνγαιία απαγνξεχηεθαλ επίζεκα ηα autos-da-fé θαη  
         θαηαξγήζεθε θάζε δηάθξηζε κεηαμχ Παιαηψλ θαη Νέσλ ρξηζηηαλψλ.  
1775: ηακαηά ην θπλήγη ησλ καγηζζψλ ζηελ Γεξκαλία κε ηελ εθηέιεζε ηεο Άκκα   
          αέβηεθζκ (Anna  Schwegelin).          
1776: Ηδξχεηαη ε Ηεξά Δμέηαζε ηνπ ηζπαληθνχ αληηβαζηιείνπ ηνπ Ρίν ληε ια Πιάηα  
         κε έδξα ην Μπνπέλνο Άηξεο. 
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1782: ηελ Διβεηία πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειεπηαία εθηέιεζε κάγηζζαο, κε ηνλ 
          απαγρνληζκφ ηεο Άκκα Γηέθκηζ (Anna Goeldi). 
1789: Ξεζπά ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη θαηαξγείηαη ζηε ρψξα ε ζξεζθεπηηθή 
         ιαηξεία. Γεθάδεο ηεξείο εθηεινχληαη ζηελ γθηινηίλα θαη απαγνξεχεηαη ε  
         ιεηηνπξγία ησλ κνλαρηθψλ θαη ησλ ηππνηηθψλ ηαγκάησλ. 
1791: Ζ ηειεπηαία εθηέιεζε κάγηζζαο ζηελ Ηηαιία 
1793: ην Πφδλελ αλάβεη ε ηειεπηαία ππξά γηα κάγηζζα ηεο Γεξκαλίαο. 
19νο αηψλαο: - ηα δηθαζηήξηα ηεο Απζηξαιίαο, απαγνξεχνληαη νη καξηπξηθέο  
         θαηαζέζεηο απφ κε ρξηζηηαλνχο. 

- ηελ Κίλα, νη Βξεηαλνί ππνρξεψλνπλ ηελ θηλεδηθή θπβέξλεζε λα 
αλαθεξχμεη ηνλ ρξηζηηαληζκφ πξνζηαηεπφκελε ζξεζθεία. 

- ηελ Νφηηα Ακεξηθή νη ηεξαπφζηνινη δηδάζθνπλ ηα παηδηά ησλ ηζαγελψλ φηη  
ν πνιηηηζκφο ηνπο είλαη βάξβαξνο θαη πξέπεη λα ληξέπνληαη γη‟ απηφλ.  
Αθφκα ηηκσξνχληαη φηαλ κηιάλε ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. 

- ην Κεκπέθ ηνπ Καλαδά δελ επηηξέπεηαη ζηνπο Δβξαίνπο λα πεγαίλνπλ ζε 
δεκφζηα ζρνιεία.      

1801: Οξζφδνμνη ηεξείο ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ρνπκαλίαο, αλακάζεζαλ ηνλ κχζν  
         φηη νη Δβξαίνη ζηαπξψλνπλ ρξηζηηαλνχο θαη πίλνπλ ην αίκα ηνπο.  
         Δμαγξησκέλνη πηζηνί φξκεζαλ ζην γθέην θαη έθνςαλ ην ιαηκφ 128 Δβξαίσλ. 
1808: Ζ θαηνρηθή  θπβέξλεζε-καξηνλέηα ηνπ Ναπμθέμκηα ζηε Μαδξίηε θαηαξγεί  
         ηελ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε. 
1810: Ζ Καζνιηθή Δθθιεζία αθνξίδεη ηνλ Μεμηθαλφ ηεξέα Μζβηέθ Υζδάθβμ  
         (Miguel Hidalgo) επεηδή ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ άκβσλα γηα λα ππνζηεξίμεη  
         ηελ εμέγεξζε θαηά ησλ Ηζπαλψλ. Ο Υηδάιγν εθηειέζηεθε ην 1811. 
1814: - Μεηά ηελ πηψζε ηνπ Ναπνιένληα, ε Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε  
          επαληδξχεηαη γηα λα θαηαξγεζεί νξηζηηθά ην 1834. 

- Ζ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε θαηαδηθάδεη ηνλ δηάζεκν δσγξάθν Φνακζίζημ  
Γηυβζα (Francisco Goya) γηα ηνλ πεξίθεκν πίλαθά ηνπ Ζ γπκλή Μάγηα. 

1821: Ζ Πνξηνγαιηθή Ηεξά Δμέηαζε θαηαξγείηαη επηζήκσο. 
1826: Ζ Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε εθηειεί ην ηειεπηαίν ηεο ζχκα. 
1834: - ηελ Βνζηφλε ζπκκνξίεο Πξνηεζηαληψλ θαίλε δσληαλή κηα Οπξζνπιίλα 
         κνλαρή. πλειήθζεζαλ 13, αιιά έλαο κφλν δηθάζηεθε θαη αζσψζεθε.  
          - Καηαξγείηαη νξηζηηθά ε Ηζπαληθή Ηεξά Δμέηαζε. 
1844: Ο λφκνο «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ» ζηελ Απζηξαιία, επηηξέπεη  
         ζηνπο ηεξαπνζηφινπο λα αξπάδνπλ παηδηά ησλ απηνρζφλσλ (aboriginals). 
1852: Ο δηαθσηηζηήο, θηιφζνθνο θαη δάζθαινο ηνπ Γέλνπο Θευθζθμξ Καΐνδξ  
         θαηαδηθάδεηαη ζε θπιάθηζε γαηί «δηέδηδε ζξεζθεπηηθή αίξεζε πνπ ήηαλ 
         αληίζεηε κε ηα δφγκαηα ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο». Σνλ επφκελν ρξφλν 
         πεζαίλεη ζηε θπιαθή, αιιά κεηά ηελ ηαθή ηνπ, άλζξσπνη ηνπ κεηξνπνιίηε  
         χξνπ μεζάβνπλ ην πηψκα θαη γεκίδνπλ ηελ θνηιηά ηνπ κε αζβέζηε «γηα λα  
         κε κνιχλεη ηελ έλζεε θνηλσλία ηνπ λεζηνχ». 
1869: Ζ χλνδνο ηνπ Βαηηθαλνχ επηβεβαηψλεη ην «αιάζεην» ηνπ πάπα 
1870: Σα ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα θαηαιχνπλ ηα παπηθά θξάηε θαη ηδξχεηαη ην εληαίν 
          Βαζίιεην ηεο Ηηαιίαο 
1894: Ζ Μπνίηγεη Κθήανο (Bridget Cleary) θαίγεηαη ζηελ Ηξιαλδία σο κάγηζζα. 
         Ήηαλ ην ηειεπηαίν ζχκα ηνπ Κπλεγηνχ ησλ Μαγηζζψλ, 
1908: Ζ Ρσκατθή Ηεξά Δμέηαζε κεηνλνκάδεηαη ζε Ηεξφ Γξαθείν. 
1917: Ζ Καζνιηθή Δθθιεζία απαγνξεχεη ηε ρξήζε βαζαληζηεξίσλ. 
1928: Ηδξχεηαη ε Καζνιηθή κπζηηθή νξγάλσζε Opus Dei 
1929: Τπνγξάθεηαη ε πλζήθε ηνπ Λαηεξαλνχ κεηαμχ ηνπ Βαηηθαλνχ (πάπαο  
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         Πίμξ ΗΑ’) θαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ηηαιίαο (Μπεκίημ Μμοζμθίκζ) κε ηελ  
         νπνία ε Πφιε ηνπ Βαηηθαλνχ αλαγλσξηδφηαλ σο έδξα ηνπ αλεμάξηεηνπ θαη  
         θπξίαξρνπ θξάηνπο ηνπ Βαηηθαλνχ. 
1939-45: Ο πάπαο Πίμξ ΗΒ’ απνθεχγεη λα αθνξίζεη, αθφκα θαη λα θαηαδηθάζεη  
         θξαζηηθά ηνλ  (θαζνιηθφ) Υίηιεξ, ππεχζπλν γηα ηνπο βίαηνπο ζαλάηνπο  
         εθαηνκκπξίσλ αζψσλ πνιηηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. 
1948: Ηδξχεηαη ην Παγθφζκην πκβνχιην ησλ Δθθιεζηψλ. 
1951: Σν βηβιίν ηνπ Νίημο Καγακηγάηδ Ο ηειεπηαίνο πεηξαζκφο απαγνξεχεηαη 
         ζε πνιιέο ρψξεο θαη βξίζθεη ηε ζέζε ηνπ ζην Index ηεο Καζνιηθήο  
         Δθθιεζίαο. 
1965: Σν Ηεξφ Γξαθείν αλακνξθψλεηαη θαη νλνκάδεηαη Δπηηξνπή Γφγκαηνο ηεο 
         Πίζηεσο.  
1966: Ο πάπαο Παφθμξ Σ’ θαηαξγεί ην Index Librorum Prohibitorum 
1968: Σν Βαηηθαλφ απαγνξεχεη φια ηα κέζα αληηζχιιεςεο.  
1988: Ο ζθελνζέηεο Μάνηζκ ημνηζέγε γπξίδεη ηελ ηαηλία Ο ηειεπηαίνο  
         πεηξαζκφο απφ ην νκφηηηιν βηβιίν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε. Με πξνηξνπή  
         θαη κεζνιάβεζε ηεο Δθθιεζίαο ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ απαγνξεχηεθε ζε  
         πνιιέο ρψξεο. ηελ Διιάδα δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο  
         δηαδήισλαλ έμσ απφ ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, ψζπνπ ε θπβέξλεζε  
         δηέηαμε ηελ παχζε ηεο πξνβνιήο ηνπ. 
2000: Ο πάπαο Ηςάκκδξ-Παφθμξ Β’ επηρεηξεί λα απνθαζάξεη ην Βαηηθαλφ 
         δεηψληαο γηα πξψηε θνξά δεκφζηα ζπγλψκε γηα ηηο «ακαξηίεο» πνπ  
         δηέπξαμε ε Δθθιεζία ηα ηειεπηαία 2000 ρξφληα. 
2005: Δθιέγεηαη πάπαο ν γεξκαληθήο θαηαγσγήο θαξδηλάιηνο Γζυγεθ Αθμΐζζμοξ  
         Ράηζζκβηεν (Joseph Aloisius Ratzinger), κε ην φλνκα Βεκέδζηημξ ΗΣ’.  
         Μέρξη ηφηε ν θαξδηλάιηνο Ράηζηλγθεξ ήηαλ επηθεθαιήο ηεο Ηεξάο πλφδνπ  
         γηα ην Γφγκα ηεο Πίζηεο, δειαδή ηεο ζχγρξνλεο Ηεξάο Δμέηαζεο. 
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                    11. ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΟΝΟΜΑΣΩΝ  
 
                         O N O M A T A                                                        ΣΔΛΗΓΑ   
   
Ααεθάνδμξ Πέηνμξ, Γάθθμξ εεμθυβμξ ηαζ θζθυζμθμξ                                                    284 

Ααεννυδξ, Άναααξ βζαηνυξ, ιαεδιαηζηυξ, θζθυζμθμξ                                             68, 154  

Ααναάι, παηνζάνπδξ ηςκ Δαναίςκ                                                                                    23  

Αβημοζηίκ Ρμοιπίκ κηε Καιπάθθμξ, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                             175 

Αδυθθμξ-Φνεζδενίημξ, ααζζθζάξ ηδξ μοδδίαξ                                                               339 

Αδνζακυξ ηδξ Οοηνέπηδξ, ζενμελεηαζηήξ ηαζ ανβυηενα πάπαξ Αδνζακυξ,                      173 

Αδνζακυξ η‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ, πνχδκ ζενμελεηαζηήξ                                   173, 296,307 

Αζηαηενίκδ ηδξ Αναβμκίαξ, ααζίθζζζα ηδξ Αββθίαξ                                       178, 213, 215  

Αζηαηενίκδ ηδξ ζέκα (αβία),                                                                                33, 80,329 

Αζηαηενίκδ ηςκ Μεδίηςκ, ααζίθζζζα ηδξ Γαθθίαξ                                    302,303,304,346 

Αθαένημξ, Γμφηαξ ηδξ Βαοανίαξ                                                                                    352 

Αθέλακδνμξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                               21, 27 

Αθέλακδνμξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                   114, 241, 363  

Αθέλακδνμξ Δ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                     27     

Αθέλακδνμξ η‟ Βμνβίαξ, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                       25, 26, 172, 208, 349  

Αθέλακδνμξ Α‟, ηζάνμξ ηδξ Ρςζίαξ                                                                                335 

Αθέλζμξ Α‟ Κμικδκυξ, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                          20, 28, 79, 101, 360  

Αθέλζμξ, βζμξ Ρςιαίμο ζοβηθδηζημφ ημο 4
μο

 αζ., πνζζηζακυξ                                             20 

Αθελίμο Έθθδ, Δθθδκίδα ζοββναθέαξ                                                                                8 

Αθ Εαπνάμοσ, Άναααξ πεζνμφνβμξ ημο Μεζαίςκα,                                                         154 

Αθζέκηε αθααδυν, πνυεδνμξ ηδξ Υζθήξ                                                                         343 

Αθίηδ κηε Μμκθυν, ζφγοβμξ ημο ζιυκ                                                                             48 

Άθιπεπη Α‟, επίζημπμξ Ρίβαξ                                                                                            97 

Αθυκζμ Μανίηε, δβέηδξ ηςκ Πεθςηζζιέκςκ ηδξ Ηζπακίαξ                                             167 

Αθυκζμ κηε θα Υμπέδα, Ηζπακυξ Γμιζκζηακυξ ιμκαπυξ                                          158, 159 

Αθυκζμ κηε αθαγάν Φνίαξ, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                             264 

Αθηγένζμ Παιπυκζμ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                353  

Αθθυκζμ Η‟, ααζζθζάξ ηδξ Ηζπακίαξ                                                                                 157 

Αθθυκζμξ, βζμξ ηδξ Μπθακξ ηδξ Καζηίθδξ, ζφγοβμξ ηδξ Ηςάκκαξ                              62, 65 

Αιάθνζπμξ ηδξ Μπέκα, ζδνοηήξ ηδξ αίνεζδξ ηςκ Αιαθνζηζακχκ                              23, 361 

Αιζέ κηε Πένθ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                        364 

Αιιάκ Γζάημιπ, ζδνοηήξ ηδξ Δηηθδζίαξ ηςκ Άιζξ                                                 326, 369 

Αιςνφ κηε Μμκθυν, βζμξ ημο ζιυκ κηε Μμκθυν                                                       58, 59 

Ακαλαβυναξ, Έθθδκαξ θζθυζμθμξ ηαζ αζηνμκυιμξ                                                            9 

Ακδνέαξ (απυζημθμξ),                                                                                                     281 

Ακγέθ κηε θα Μπανη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                      351, 363 

Ακ κηε ακηναίκ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                     354 

Άκκα Μπυθετκ, ααζίθζζζα ηδξ Αββθίαξ                                                          178, 214, 215 

Άκκα ηδξ Κθέαδξ, ζφγοβμξ ημο Δννίημο Ζ‟ ηδξ Αββθίαξ                                                215 

Άκηζζμκ Σγυηγεθ, Άββθμξ πμθζηζηυξ ηαζ ζοββναθέαξ                                                     284 

Ακηυκζμ κηε Κμνκηένμ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                           191 

Ακηυκζμξ Βζέζνα, Πμνημβάθμξ Ηδζμοΐηδξ                                                                        182 

Ακηνέξ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Οοββανίαξ                                                                                362 

Άκηνζηξ Ίαμ, Γζμοβημζθάαμξ ζοββναθέαξ                                                                      343 
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Ακηχκζμξ (άβζμξ)                                                                                                                75  

Απμθθζκάνζμξ, ζδνοηήξ ηδξ αίνεζδξ ημο Απμθθζκανζακζζιμφ                                   12, 357 

Άνεζμξ, ζδνοηήξ ηδξ αίνεζδξ ημο Ανεζακζζιμφ                                                          12, 357 

Άνεμον, βζμξ ημο Δννίημο Ε‟ηδξ Αββθίαξ ηαζ δζάδμπμξ                                                  213 

Ανίζηανπμξ, ανπαίμξ Έθθδκαξ αζηνμκυιμξ                                                                      69 

Ανζζημηέθδξ, ανπαίμξ Έθθδκαξ θζθυζμθμξ                                                               69, 348 

Ανηάδζμξ, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ                                                                                  358 

Ανκυθδμξ ηδξ Μπνέζζα, Ηηαθυξ ιμκαπυξ                                                                106, 360  

Ανκχ-Αιςνφ, παπζηυξ θεβάημξ                                  38, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 54, 55, 78 

Άννζεκξ Μανίβζε, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                    354  

Άζηζμο Ακ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                              353 

Αηαημφνη Κειάθ, πνυεδνμξ ηδξ Σμονηίαξ                                                                      343  

Αοβμοζηίκμξ (άβζμξ),                                                                             11, 17, 99, 238, 329 

Βαβζαγήη Β‟, Οεςιακυξ ζμοθηάκμξ                                                                                162  

Βασζπάμοπη Άκηαι, ζδνοηήξ ηςκ Πεθςηζζιέκςκ                                                    167, 330  

Βαθδμοΐκμξ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Ηενμοζαθήι                                                                         89 

Βαθεκηίκμξ, αζνεηζηυξ βκςζηζηυξ                                                                                      11 

Βάθκημ Πέηεν, ζδνοηήξ ηδξ αίνεζδξ ηςκ Βαθκηεκζζακχκ                                   20, 21, 361 

Βακίκζ Λμοηζίθμ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                   350 

Βαθπμφνβα (αβία)                                                                                                            239 

Βανκάααξ (άβζμξ),                                                                                                              84 

Βαζάνζ Σγζυνηγζμ, Ηηαθυξ γςβνάθμξ                                                                               305  

Βαζίθεζμξ Β‟ (μ Βμοθβανμηηυκμξ),  Αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                                 48 

Βαζίθεζμξ Γ‟,  Παηνζάνπδξ Κςκ/θδξ                                                                               343 

Βαζίθεζμξ μ Ηαηνυξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                          20, 101, 102, 360  

Βάζημ κηα Γηάια, Πμνημβάθμξ εαθαζζμπυνμξ                                                              177 

Βεκέδζηημξ Γ‟, παηνζάνπδξ Ηενμζμθφιςκ                                                                        343  

Βεκέδζηημξ ηδξ Νυνηζζα (άβζμξ),                                                                               77, 359  

Βεκέδζηημξ Θ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                      26                                                                                                         

Βεκέδζηημξ ΗΑ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                     80 

Βεκέδζηημξ ΗΒ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ πνχδκ Εαη Φμονκζέ                                                    66 

Βεκέδζηημξ ΗΓ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                     80 

Βεκέδζηημξ ΗΓ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                           312, 341 

Βεκέδζηημξ ΗΣ‟ πάπαξ ηδξ Ρχιδξ , πνχδκ ηανδζκάθζμξ Ράηζζκβηεν                     237, 371 

Βεκζγέθμξ Δθεοεένζμξ, πνςεοπμονβυξ ηδξ Δθθάδαξ                                                       343 

Βενκάνδμξ, ηαεμθζηυξ ιμκαπυξ                                                                                       296 

Βίθθειξ Νηζνη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                        354 

Βζνβίθζμξ, Ρςιαίμξ πμζδηήξ                                                                                             348 

Βζηηυνζμ Διακμοέθε, ααζζθζάξ ηδξ Ηηαθίαξ                                                                      234 

Βμβυιζθμξ, Βμφθβανμξ ζενέαξ, ζδνοηήξ ηδξ αίνεζδξ ηςκ Βμβμιίθςκ                               19 

Βμήεεζμξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                                359 

Βμηηάηζμξ, Ηηαθυξ ζοββναθέαξ,                                                                              271, 348 

Βμθηένμξ, Γάθθμξ θζθυζμθμξ ηαζ ζοββναθέαξ                249, 284, 337, 343, 350, 351,369 

Βμκαπάνηδξ Ηςζήθ, «ααζζθζάξ» ηδξ Ηζπακίαξ, αδεθθυξ ημο Ναπμθέμκηα                     169 

Βμκζθάηζμξ Ζ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                              82, 363 

Βμφδαξ,                                                                                                                              74 

Γαθδκυξ, ανπαίμξ Έθθδκαξ βζαηνυξ                                                                           69, 276 

Γαθζθαίμξ, Ηηαθυξ αζηνμκυιμξ                                                  189, 205, 284, 344,347,368 

Γεχνβζμξ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                                 342 

Γεχνβζμξ Γ‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                                 343 
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Γεχνβζμξ η‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                                343 

Γεχνβζμξ Β΄, ααζζθζάξ ηδξ Δθθάδαξ                                                                                343  

Γεθάζζμξ, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                             281 

Γζακβη Αθξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                             267 

Γζακβη Αθίηδ Μπήιμκ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                           267 

Γζάκζεκ Κμνκήθζμξ, ζδνοηήξ ημο ενδζηεοηζημφ ηζκήιαημξ ηςκ Γζακζεκζηχκ                175 

Γζμοκβη Κανθ, Δθεαεηυξ ροπακαθοηήξ                                                                           231  

Γζμφκζμοξ Γζμπάκκεξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                              262 

Γζυπακ θμκ υκεκιπενβη, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                                 260 

Γζνάθδα κηε Λςνάη,  ανπυκηζζζα ηδξ Λααχν                                                                   51  

Γηαίηε Γζυπακ, Γενιακυξ ζοββναθέαξ                                                                             343 

Γηανζιπάθκηζ Γηζμογέππε, Ηηαθυξ επακαζηάηδξ                                                     234, 343  

Γηαζπάν κηε Κμθζκί, Γάθθμξ καφανπμξ                                                                          304 

Γηζιπυκ Έκημοανκη, Άββθμξ ζζημνζηυξ                                                                           284 

Γηέθκηζ Άκκα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                         370 

Γηθέκ Σγςκ, Αιενζηακυξ αζηνμκαφηδξ                                                                           343 

Γηθυαεν Μαίνδ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                      268 

Γηθυαεν Ακκ-Γημφκηο, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                           268 

Γηυβζα Φνακζίζημ, Ηζπακυξ γςβνάθμξ                                                                   169, 370 

Γημφκηβμοίκ Σγςκ, πμθίηδξ ηδξ Βμζηυκδξ                                                                      268 

Γημοκη άνα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                          269 

Γημφκηο Νηυνμεο, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                  269 

Γημφηεκιπενβη ή Γμοηειαένβζμξ, εθεονέηδξ ηδξ ηοπμβναθίαξ       181, 250, 280,281, 364  

Γηνάκηε Οονιπαίκ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζζαθμδμλίαξ                                                 356 

Γηνήζκζιζε (άκηναξ), εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                              268 

Γηνήζκζιζε (βοκαίηα), εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                            268 

Γηνζβηξ Οοίθθζαι, Αιενζηακυξ βζαηνυξ                                                                          269 

Γηο Μπενκάν, ζενμελεηαζηήξ                                        66, 67, 80, 109, 122, 176, 196, 345 

Γηο κηε Μμκθυν, αδεθθυξ ημο ζιυκ κηε Μμκθυν                                                           59 

Γμδεθνείδμξ κηεξ Μπμοσβζυκ, ααζζθζά ηδξ Ηενμοζαθήι                                                 333 

Γμδεθνείδμξ κηε ανκέ, Ναΐηδξ ζππυηδξ                                                                           94 

Γμοάζθκη ζηαν, Ηνθακδυξ ζοββναθέαξ                                                                         343  

Γμοάζηθζθ Σγμκ, Άββθμξ εεμθυβμξ                                                    24, 212, 291, 350, 364 

Γμοέζκ Σγςκ, Αιενζηακυξ δεμπμζυξ                                                                                343 

Γμοέζθζ Σγςκ, ζδν. ηδξ Δηηθ. ηςκ Μεεμδζζηχκ                                                     324,  327 

Γμοίθθζαιξ Αιπζβηαίδθ, ιάνηοναξ ζηδκ δίηδ ημο άθει                                               269 

Γμφκανδξ Γδιήηνζμξ, πνςεοπμονβυξ ηδξ Δθθάδαξ                                                        343 

Γμοζηάαμξ Β‟ Αδυθθμξ, ααζζθζάξ ηδξ μοδδίαξ                                                             317 

Γνδβυνζμξ Α‟ πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                      359 

Γνδβυνζμξ Γ‟ πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                       101  

Γνδβυνζμξ Θ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                     61, 62, 71, 79,  107, 157, 224, 362 

Γνδβυνζμξ ΗΑ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                            103, 208 

Γνδβυνζμξ ΗΓ΄, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                             216, 304 

Γνδβυνζμξ ΗΣ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                  233 

Γνδβυνζμξ μ Νφζζδξ, ιοζηζηζζηήξ ζεμθυβμξ                                                                   328 

Γααίδ Γ‟, ααζζθζάξ ηδξ Αζεζμπίαξ                                                                                    369 

Γαιάζημξ, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                             26 

Γάκηδξ (Dante Alighieri), Ηηαθυξ πμζδηήξ                                                 27, 284, 290, 363  

Γαναίκμξ Κάνμθμξ (Charles Darwin), Άββθμξ θοζζμδίθδξ                                         9, 232 

Γδιυηνζημξ, ανπαίμξ Έθθδκαξ θζθυζμθμξ ηαζ ιαεδιαηζηυξ                                            69 
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Γζμηθδηζακυξ, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ                                                                            357 

Γζμπείεδξ, Αεδκαίμξ ζενέαξ ημο Δνεπεείμο                                                                         9 

Γμιίκζημξ (άβζμξ)                                   32, 33, 38, 40, 70,77, 78, 82, 98,195,310,361, 362 

Γμοιάξ Αθέλακδνμξ (παηέναξ), Γάθθμξ ζοββναθέαξ                                                     280 

Γμοιάξ Αθέλακδνμξ (βζμξ), Γάθθμξ ζοββναθέαξ                                                           280 

Γναβμφιδξ Ίςκ, Έθθδκαξ πμθζηζηυξ ηαζ δζπθςιάηδξ                                                     343 

Έαενη Μζθηζάδδξ, Έθθδκαξ πμθζηζηυξ                                                                             343 

Δδμοάνδμξ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                94, 211, 212 

Δδμοάνδμξ Σ‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                   215,  325 

Δδμοάνδμξ Ε‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                              343 

Δδμοάνδμξ Ζ‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                              343 

Έημ Οοιπένημ, Ηηαθυξ ζοββναθέαξ                                                                                  66 

Έηπανη Γζμπάκεξ, Γενιακυξ εεμθυβμξ                                                                            329 

Δθαέηζμξ, Γάθθμξ θζθυζμθμξ ηαζ ζοββναθέαξ                                                                284 

Δθέκδ (αβία)                                                                                                               10, 357 

Δθεμκυνα, Ηζπακίδα ααζίθζζζα                                                                                         90 

Δθζζάαεη Α‟, ααζίθζζζα ηδξ Αββθίαξ                                       214, 216, 302, 325, 345,348 

Δθζζάαεη ηδξ Οοββανίαξ                                                                                                  113 

Δθμΐγα, Γαθθίδα ιμκαπή ηαζ θμβία                                                                                  284 

Διενφ κηε Μμκηνεάθ, άνπμκηαξ ηδξ Λααχν                                                                      51 

Διπέν Γηοβζχι, Γάθθμξ ζενμελεηαζηήξ                                                                          176 

Έναζιμξ, Οθθακδυξ εεμθυβμξ ηαζ ζοββναθέαξ                                230, 285, 293,296,307 

Ένκεζη, Γμφηαξ ηδξ Βαοανίαξ                                                                                        352 

Δννίημξ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                                                   302 

Δννίημξ Γ‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                                                   348 

Δννίημξ Γ‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ (πνχδκ Δννίημξ ηδξ Νααάναξ)                         246, 305 

Δννίημξ ηδξ Νααάναξ, πνίβηζπαξ ιεθθμκηζηυξ ααζζθζάξ Δννίημξ Γ΄ηδξ Γαθθίαξ          304 

Δννίημξ Β‟, Γενιακυξ ηυιδξ                                                                                          113 

Δννίημξ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                                   361 

Δννίημξ Γ‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                                   213 

Δννίημξ Ε‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                                   213 

Δννίημξ Ζ‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                      178, 213, 214, 324, 326, 345,350,351,366 

Δννίημξ μ Αβκυξ, ηανδζκάθζμξ ηαζ ιεηέπεζηα ααζζθζάξ ηδξ Πμνημβαθίαξ                       180  

Ένζηζκηυηεν Άκκα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 229 

Δζηνζαά Υμζειανία, Ηζπακυξ ζενςιέκμξ                                                                        333 

Δοάβνζμξ μ Πμκηζηυξ, ιοζηζηζζηήξ ιμκαπυξ                                                                    329 

Δοηθείδδξ, ανπαίμξ Έθθδκαξ βεςιέηνδξ ηαζ ιαεδιαηζηυξ                                       69, 339 

Έοιενζη Νζηυθαξ, Ηζπακυξ ζενμελεηαζηήξ                                              120, 122, 175, 253 

Δοζέαζμξ, επίζημπμξ Καζζανείαξ                                                                            280, 281 

Δοηοπήξ, ζδνοηήξ ηδξ αίνεζδξ ημο Μμκμθοζζηζζιμφ                                                        12 

Εαηζέ Νζημθά, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                                                   247 

Εαη κηε Μμθέ, Ναΐηδξ ζππυηδξ                                                      92, 93, 94, 212, 220, 363 

Εακ κη‟ Ανη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                   213, 220, 349, 364 

Εακ Φνακζμοά Λεθέαν κηε θα Μπαν, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                    351 

Εαίββθζμξ Οφθνζπ, Δθαεηυξ ιεηαννοειζζηήξ                        230, 283,294,296,297,309,326 

Είβηθεν Γζάημιπ, Γενιακυξ βεςβνάθμξ,                                                                        283 

Εζκη Ακηνέ, Γάθθμξ ζοββναθέαξ                                                                                     280 

Είππεθ Άκκα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζζαθμδμλίαξ                                                          357 

Είππεθ Μπνίηα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζζαθμδμλίαξ                                                      357 

Εμθά Διίθ, Γάθθμξ ζοββναθέαξ                                                                                      285 
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Εμοεκκχ Γηο, παπζηυξ θεβάημξ                                                                                       221  

Ζζίμδμξ, ανπαίμξ Έθθδκαξ πμζδηήξ                                                                                   69 

Θαθήξ, ανπαίμξ Έθθδκαξ θζθυζμθμξ ηαζ ιαεδιαηζηυξ                                                     69 

Θεμδυζζμξ Α‟, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ,                                              10, 99, 100, 357, 358 

Θεμδυζζμξ Β‟, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ,                                                                          358 

Θεμδχνα (9
μο

 αζ.), αοημηνάηεζνα ημο Βογακηίμο                                        18, 79, 101, 360 

Θεμδχνζπμξ, ααζζθζάξ ηςκ Βδζζβυηεςκ                                                                          359 

Θεμηυηδξ Γεχνβζμξ, πνςεοπμονβυξ ηδξ Δθθάδαξ                                                         343  

Θευθζθμξ, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                                                                  18, 360  

Θέςκ, ανπαίμξ Έθθδκαξ θοζζηυξ ηαζ ιαεδιαηζηυξ                                                          69 

Θςιάξ Αηζκάηδξ (άβζμξ)                                                                                11, 33, 80, 259 

Θςιάξ (απυζημθμξ)                                                                                                         281 

Θςιάξ ηδξ ζέκα (άβζμξ)                                                                                                   84 

Ηάηςαμξ (άβζμξ) ή ακηζάβημ                                                                                             81 

Ηάηςαμξ Α‟ ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ  (ηαζ Ηάηςαμξ η΄ηδξ ηςηίαξ)          217, 218, 262,367 

Ηενχκοιμξ (άβζμξ)                                                                                                      26, 358 

Ηενχκοιμξ ηδξ Πνάβαξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                           364 

Ηκκμηέκηζμξ Β‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                90, 91 

Ηκκμηέκηζμξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ       23, 32,35,42, 46,50,52, 55,58,78,81,97,106,125,361 

Ηκκμηέκηζμξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                            108, 109, 117, 125, 362, 363 

Ηκκμηέκηζμξ Δ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                      80 

Ηκκμηέκηζμξ Ζ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                             26,  164, 172, 243, 247, 365 

Ηκκμηέκηζμξ ΗΑ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                          182, 368    

Ηκηεθέη κηε Μπον, ζφγοβμξ ημο Καθαίκμο,                                                                     298 

Ημαζακυξ, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ                                                                                   356 

Ημοθζακυξ, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ,                                                                           10, 357 

Ημφθζμξ Β‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                           186 

Ημφθζμξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                  206, 308 

Ημοζηζκζακυξ Α‟, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο,                                         10, 79, 275, 359 

Ηππμηνάηδξ, ανπαίμξ Έθθδκαξ βζαηνυξ                                                                      69, 276 

Ηζααέθθα, ααζίθζζζα ηδξ Αββθίαξ                                                                                   211 

Ηζααέθθα δ Καεμθζηή, ααζίθζζζα ηδξ Ηζπακίαξ         6, 158,159,160,171,178,180,213,364 

Ηζααέθθα κηε θα Κνμογ, δβέηζξ ηςκ Πεθςηζζιέκςκ ηδξ Ηζπακίαξ                                  167 

Ηγαιπέθ Ακηυκζα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                    191 

Ηγαιπέθθα ηςκ Αζημονζχκ, ααζίθζζζα ηδξ Πμνημβαθίαξ                                               178  

Ηςάκκα, ηυνδ ημο Ρατιυκδμο Ε‟, ζφγοβμξ ημο Αθθυκζμο                                               62 

Ηςάκκδξ μ Αηηήιςκ, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                  52, 55, 56, 362 

Ηςάκκδξ Β΄, ααζζθζάξ ηδξ Πμνημβαθίαξ                                                                           177 

Ηςάκκδξ Γ΄ μ Δοζεαήξ, ααζζθζάξ ηδξ Πμνημβαθίαξ                                                         180 

Ηςάκκδξ Γ΄, ααζζθζάξ ηδξ Πμνημβαθίαξ                                                                           182 

Ηςάκκδξ Ζ‟ Παθαζμθυβμξ, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                                               260  

Ηςάκκδξ ΗΒ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                         26 

Ηςάκκδξ ΚΒ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                        67, 241, 364 

Ηςάκκδξ Θ‟, παηνζάνπδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ                                                                101 

Ηςάκκδξ (απυζημθμξ ηαζ εοαββεθζζηήξ)                                                                  281, 328 

Ηςάκκδξ Καζζζέκ (άβζμξ)                                                                                                   75 

Ηςάκκδξ μ Υνοζυζημιμξ (άβζμξ),                                                                              10, 358 

Ηςάκκδξ ημο ηαονμφ (άβζμξ),                                                                                   85, 330  

Ηςάκκδξ-Παφθμξ Β‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                           371 

Καγάκ Ζθίαξ, Αιενζηακυξ ζηδκμεέηδξ ημο ηζκδιαημβνάθμο                                 123, 270 
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Καγακυαα Σγζάημιμ, Ηηαθυξ ηοπμδζχηηδξ ηαζ ζοββναθέαξ                    207, 280, 342, 349 

Καγακηγάηδξ Νίημξ, Έθθδκαξ ζοββναθέαξ                                               81, 285, 343, 371 

Κάενζκ Υάμοανκη, ζφγοβμξ ημο Δννίημο Ζ‟ ηδξ Αββθίαξ                                              215 

Κάενζκ Πανν, ζφγοβμξ ημο Δννίημο Ζ‟ ηδξ Αββθίαξ                                                      215 

Καΐνδξ Θευθζθμξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                   370 

Καίζαν Βμνβίαξ, βζμξ ημο πάπα Αθελάκδνμο η‟                                                             26 

Καθά Εακ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                               350 

Καθαίκμξ, ιεηαννοειζζηήξ         21, 230, 280, 283,294,297,298,299,300,309,326,349,366 

Καθζυζηνμ Αθεζάκηνμ, Ηηαθυξ ηοπμδζχηηδξ                                                           342, 349 

Κάθζλημξ, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                               31 

Καθηάκζμ Φνακζέζημ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                            207 

Καιπνάθ Πέκηνμ, Πμνημβάθμξ εαθαζζμπυνμξ                                                               177  

Κάκζβη Γεχνβζμξ, πνςεοπμονβυξ ηδξ Αββθίαξ                                                                343 

Κακη Ηιιάκμοεθ, Γενιακυξ θζθυζμθμξ                                                                           285 

Καπμδίζηνζαξ Ηςάκκδξ, ηοαενκήηδξ ηδξ Δθθάδαξ                                                          343  

Κανάθα Σγζμαάκκζ Πζέηνμ, ζενμελεηαζηήξ, ανβυηενα πάπαξ Παφθμξ Γ‟       176, 202, 307 

Κανίβζμ Μανία Μπάνιπανα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                 353 

Κανθμιάβκμξ, αοημηνάημναξ ηδξ Αβίαξ Ρςιασηήξ αοημηναημνίαξ,                  11, 77, 359 

Κάνθζηακη Ακηνέαξ, Γενιακυξ εεμθυβμξ                                                                       293 

Κάνμθμξ Δ‟ αοημηνάημναξ ηδξ Γενιακίαξ, ίδζμ πνυζςπμ ιε ημκ επυιεκμ     224, 225, 314 

Κάνμθμξ Α΄ ααζζθζάξ ηδξ Ηζπακίαξ , ίδζμ πνυζςπμ ιε ημκ πνμδβμφιεκμ       224, 225, 314 

Κάνμθμξ ή Κάνθμξ Β, ααζζθζάξ ηδξ Ηζπακίαξ                                                         196, 369 

Κάνμθμξ Ε‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                                                  213 

Κάνμθμξ Θ‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                                                 303 

Κάνμθμξ Α‟, ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                                                        217,  325 

Κάνμθμξ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Ρμοιακίαξ                                                                             343 

Κάνμθμξ Α‟, δβειυκαξ ηδξ Νάπμθδξ ηαζ ηδξ ζηεθίαξ                                                   207 

Κανπγυθ Μπεκεκηίηη, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                                      249 

Κανπμηνάηδξ, αζνεηζηυξ βκςζηζηυξ                                                                                  11 

Κανηέζζμξ (Ρεκέ Νηεηάνη), Γάθθμξ θζθυζμθμξ                                                             282 

Cäsarius von Heisterbach, ηζνζηενηζακυξ ιμκαπυξ                                                          44 

Καζηζβζυκ Υενυκζιμ, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                                                     175 

Καηαθυκ Ανκυθκη, Γάθθμξ ζενμελεηαζηήξ                                                                      115  

Καηενίκα θμκ Μπυνα, ζφγοβμξ ημο Λμφεδνμο                                                               295 

Κέκηαθ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                                   268 

Κέπθεν Γζμπάκκεξ, Γενιακυξ αζηνμκυιμξ                                                              189, 285  

Κθαεζκηυπηεν Βέκηεθιμκη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                    352    

Κθάνα ηδξ Αζίγδξ (αβία),                                                                                                  82 

Κθήανο Μπνίηγεη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                  370 

Κθήιδξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                    98, 114 

Κθήιδξ Δ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                  23, 66, 93, 95, 211, 212, 220 

Κθήιδξ η‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                         276 

Κθήιδξ ΗΒ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                 340, 369 

Κθίενμμο Μάνβηανεη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζζαθμδμλίαξ                                            355  

Κθζκ Σγςκ, Ηνθακδυξ ιμκαπυξ                                                                                         279 

Κθίκημκ Ραπήθ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                       269  

Κκαπ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζζαθμδμλίαξ                                                                      268 

Κυθθεν Πάμοθ Γζάημιπ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                        264  

Κμθθένζκ Βαναάνα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                263 

Κμθμημηνχκδξ Θευδςνμξ, ήνςαξ ηδξ επακάζηαζδξ ημο ‟21                                         343 
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Κμθυιαμξ Υνζζηυθμνμξ, Γεκμαέγμξ ελενεοκδηήξ                                           161,184, 365 

Κμικδκή Άκκα, Βογακηζκή ζζημνζηυξ                                                                      101, 102 

Κμιπη Αφβμοζημξ, Γάθθμξ ημζκςκζμθυβμξ                                                                     285 

Κυκνακη Νηυηζμ, ζενμελεηαζηήξ                                                                             113, 176 

Κμκνάδμξ ημο Μαναμφνβμο, Γενιακυξ ζενμελεηαζηήξ                           112, 176, 223, 362 

Κμκηανίκζ Γηαζπάνμ, Βεκεηυξ ηανδζκάθζμξ                                                                    307 

Κμπένκζημξ Νζηυθαμξ, Πμθςκυξ αζηνμκυιμξ                         189, 283, 346, 347, 348, 368 

Κυνετ Μάνεα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 269,270 

Κυνετ Σγζθ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                     269, 270 

Κμνκάνζμοξ Γζάκμξ,  άλμκαξ εθθδκζζηήξ                                                                       283 

Κμνκέθζμ κηα Μπακηαθηζίκμ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                 352 

Κμνηέγ Δνκάκ, Ηζπακυξ ημκηζζηαδυν                                                                              184 

Κυηημκ Μάδεν, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ,                                                                                268 

Κμφζημξ Σγςκ, Άββθμξ ηέηημκαξ                                                                    341, 342, 349 

Κνάιεν Υάζκνζπ, Γενιακυξ ζενμελεηαζηήξ                                      222, 248, 250,253, 254  

Κνάιιεν Συιαξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                             216, 349 

Κνυιαεθ θζαεν, Άββθμξ δζηηάημναξ                                                       22, 150, 217, 325 

Κοπνζακυξ ηδξ Κανεαβέκδξ (άβζμξ), ηαεμθζηυξ επίζημπμξ                                              25 

Κφνζθθμξ, παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ                                                                              357 

Κφηεθεν Αθίηδ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                      260 

Κςκζηακηίκμξ (άβζμξ), Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ                                          10, 99, 238, 357 

Κςκζηακηίκμξ Δ‟, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                                                            101 

Κςκζηακηίκμξ, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                    359 

Κςκζηάκηζμξ, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ                                                                10, 99, 357 

Κχκζηαξ, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ                                                                               10, 99 

Κςζηεθέκμξ Γ. Π., ιεηαθναζηήξ                                                                                         8 

Λακηονί Διιακμοέθ, Γάθθμξ ζζημνζηυξ                                                                            66  

Λανμφξ, Γάθθμξ εηδυηδξ                                                                                                 280  

Λάζζεξ Μπζνβηίηηε, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                               229 

Λάηζιεν Υζμο, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 216, 349 

Λαθαβζέη, Γάθθμξ επακαζηάηδξ,                                                                                     343 

Λαθμκηαίκ, Γάθθμξ πμζδηήξ ηαζ παναιοεάξ                                                                   285 

Λέζηξ Υέκνο, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                           268 

Λεμπυθδμξ Α‟, ααζζθζάξ ημο Βεθβίμο,                                                                             343            

Λέηζ Γηνεβηυνζμ, Ηηαθυξ ζζημνζηυξ                                                                                 285 

Λεμκάνκημ κηα Βίκηζζ, Ηηαθυξ γςβνάθμξ                                                                        333 

Λέςκ Α‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                     100, 359 

Λέςκ Θ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                             102 

Λέςκ Η‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                        26, 367 

Λέςκ ΗΓ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                            283 

Λέςκ Γ‟ Ίζαονμξ, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                                                            100 

Λέςκ Γ‟, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                                                                          101 

Λίκηιπενβη Σζανθξ, Αιενζηακυξ αενμπυνμξ                                                                 343 

Λζζη Φνακηξ,  Οφββνμξ ζοκεέηδξ                                                                                   343 

Λμβζυθα Ηβκάηζμξ, ζδνοηήξ ηδξ Ηδζμοσηχκ                                 83, 165, 193, 310, 331, 366 

Λμη Σγςκ,  Άββθμξ θζθυζμθμξ,                                                                               285, 337 

Λυμξ Κμνκήθζμξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                     260 

Λμνέκηζμ μ Μεβαθμπνεπήξ, δβειυκαξ ηδξ Φθςνεκηίαξ                                         209, 348 

Λμοαγφ Αθθέκη, Γάθθμξ Μμκηενκζζηήξ                                                                          236 

Λμοδμαίημξ Ε‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                                               39 
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Λμοδμαίημξ Ζ‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                      37, 39, 42, 59, 60, 107, 219 

Λμοδμαίημξ Θ‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ  39, 42,55,59,60,61,62,65,90,113,196,219,361,362  

Λμοδμαίημξ ΗΓ‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                                    317, 318 

Λμοδμαίημξ ΗΓ‟, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                                   305, 318 

Λμοδμαίημξ Γ‟, δβειυκαξ ηδξ Θμονζββίαξ                                                                      112  

Λμφεδνμξ       12,21,28,105,174,201,202,230,280,291, 293,295,298.301,307,321,325,365         

Λμοΐξ κηε Κανααπάθ, Ηζπακμεαναίμξ πμζδηήξ,                                                                187 

Λμφηζμξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                    21, 105 

Λμοηνδηία Βμνβία,  ηυνδ ημο πάπα Αθελάκδνμο η‟                                                       26 

Μαβζυν κηε Λμφκα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 191 

Μασιμκίδδξ Μςοζήξ, Δαναίμξ βζαηνυξ ηαζ θζθυζμθμξ                          108, 154, 285, 362 

Μαηζααέθζ Νζημθυ, Ηηαθυξ ζοββναθέαξ                                                                  209, 285 

Μαηίκθετ Οοΐθθζαι, πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                                       343 

Μαθαηάζδξ Μζθηζάδδξ, Έθθδκαξ πμζδηήξ                                                                      343  

Μάκδξ ή Μακζπαίμξ, ζδνοηήξ ημο Μακζπασζιμφ                                                 12, 16, 357 

Μακμοέθ Α‟, ααζζθζάξ ηδξ Πμνημβαθίαξ                                                 177, 179, 180, 365 

Μακμφηζμξ Άθδμξ, Ηηαθυξ εηδυηδξ,                                                                                 286 

Μακζκηυηηεν Άκκα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζζαθμδμλίαξ                                                357 

Μακηίκζ Σγμογέπε, Ηηαθυξ εεκζηυξ ήνςαξ,                                                                      336 

Μαλζιζθζακυξ Α‟, Δηθέηημναξ ηδξ Βαοανίαξ                                                          315, 357 

Μάλζιμξ, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ                                                                                     17  

Μάλζιμξ, θζθυζμθμξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                             357 

Μάλζιμξ Οιμθμβδηήξ (άβζμξ)                                                                                          329 

Μανβανίηα κηε Βαθμοά, Γαθθίδα πνζβηίπζζζα                                                                304 

Μανία αακ Μπέημοι, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                             353 

Μανία, ζφγοβμξ ημο ααζζθζά ηδξ Αναβμκίαξ Πέκηνμ Β‟                                                   54 

Μανία Άκα κηε Κάζηνμ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                         369 

Μανία-Λμοΐγα ηδξ Ονθεάκδξ, ααζίθζζζα ηδξ Ηζπακίαξ                                                  196 

Μανία ηδξ Αναβυκαξ ηαζ Καζηίθθδξ, ααζίθζζζα ηδξ Πμνημβαθίαξ                       178, 181 

Μανία Α‟, ααζίθζζζα ηδξ Αββθίαξ        178, 214, 215, 227, 325,345,346,349,352,366,367 

Μανία-Θδνεζία, αοημηνάηεζνα ηδξ Αοζηνίαξ                                                        339, 343 

Μανία Ρεκάηα έκβηεν θμκ Μμζάμο, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                    352 

Μανία ηζμφανη, ααζίθζζζα ηδξ ηςηίαξ                                                                217, 302 

Μανία Φνακζίζηα Άκκα κηε Κάζηνμ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                    351  

Μάνηεθθμξ Β‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                    308 

Μανημνάξ Γενάζζιμξ, Έθθδκαξ πμζδηήξ                                                                        343  

Μανλ Κανθ, Γενιακυξ θζθυζμθμξ                                                                         231,  286 

Μανηίκ Ακηυκζμ κηεθ Ρίμ, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                                248 

Martin Niemöller, Γενιακυξ ακηζκαγζζηήξ εεμθυβμξ                                                        13 

Μανηίκμξ ηδξ Σμον (άβζμξ),                                                                                               76 

Μαηεαίμξ κηα Μπάζζμ, ιμκαπυξ,                                                                                       82 

Μαηείαξ, αοημηνάημναξ ηδξ Αβ. Ρςι. Αοη.                                                                    316 

Mathias de Cavezo y Belasco, ζενμελεηαζηήξ                                                                 142 

Μαηίθκηε κηζ Κακυζζα, Ηηαθίδα εοβεκήξ                                                                           96 

Μεθάβπεςκ Φίθζππμξ, Γενιακυξ ιεηαννοειζζηήξ,                      283,293,294,298,308,323 

Μεθθάξ Παφθμξ, Μαηεδμκμιάπμξ                                                                                  343  

Μεθθίκμοξ Ααναάι, Γενιακυξ ζοββναθέαξ                                                                   223 

Μέκκμ ίιμκξ, Οθθακδυξ ενδζηεοηζηυξ ιεηαννοειζζηήξ                                      228, 325 

Μενίηζζ Αββέθα, Ηηαθίδα ιμκαπή,                                                                                     85 

Μεηαλάξ Ηςάκκδξ, δζηηάημναξ ηδξ Δθθάδαξ                                                                   343  
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Μζβημοέθ κηε Μμνίβζμ, Ηζπακυξ ζενμελεηαζηήξ                                                              160 

Μίθθεν Άνεμον, Αιενζηακυξ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ                                             123, 270 

Μζθθ Σγςκ ηζμφανη, Άββθμξ θζθυζμθμξ                                                                       287 

Μζθυζεαζηξ θυιπμκηακ, έναμξ εεκζηζζηήξ πμθζηζηυξ                                                  158  

Μίθημκ Σγςκ, Άββθμξ πμζδηήξ                                                                                        286 

Μζζηνάθ Φνεζδενίημξ, Γάθθμξ πμζδηήξ                                                                            15 

Μζπαήθ Άββεθμξ, Ηηαθυξ γςβνάθμξ ηαζ βθφπηδξ                                                            309 

Μζπαήθ Α‟ Κδνμοθάνζμξ, παηνζάνπδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ                                          102 

Μζπαήθ Γ‟, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                                                                 18, 101 

Μζπαήθ Ζ‟ Παθαζμθυβμξ, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                                                363 

Μμκνυε Σγέζιξ, πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                                               343  

Μμκηαίκ,  Γάθθμξ ζοββναθέαξ                                                                                        286 

Μμκηεζηζέ, Γάθθμξ θζθυζμθμξ                                                                                337 369 

Μμνάαζα Αθιένη, Ηηαθυξ ζοββναθέαξ                                                                            286 

Μμν Συιαξ, Άββθμξ πμθζηζηυξ                                                                   52, 119,214, 351 

Μυηζανη Φυθθναβη, Αοζηνζαηυξ ζοκεέηδξ                                                                   343 

Μμοζζμθίκζ Μπεκίημ, Ηηαθυξ δζηηάημναξ                                                               237, 371 

Μπαηανία Σζέγανε, Ηηαθυξ εβηθδιαημθυβμξ                                                                 286 

Μπαημφκζκ Μζπαήθ, Ρχζμξ επακαζηάηδξ                                                                       343  

Μπαθγάη Οκμνέ, Γάθθμξ ζοββναθέαξ,                                                                           286  

Μπαθηάζαν θμκ Μπένκιπαπ, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                   248, 261 

Μπάνβηθεσ Σμιαξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζζαθμδμλίαξ                                                  355 

Μπάζζεη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                                268 

Μπαπ Γζυπακ, Γενιακυξ ζοκεέηδξ                                                                                   343  

Μπέζημκ Φνάκζζξ, Άββθμξ θζθυζμθμξ                                                                            286  

Μπέζηξ Σγυηγεθ, ζδνοηήξ ηδξ Δηηθδζίαξ ηςκ Ακηαεκηζζηχκ                                          327 

Μπέηεη Συιαξ, Άββθμξ ανπζεπίζημπμξ                                                               33, 52, 361 

Μπεθζιπάζη Γηοβζυι, Σέθεζμξ Καεανυξ                                                                          66 

Μπεκάηδξ Διιακμοήθ, Έθθδκαξ πμθζηζηυξ                                                                    343 

Μπεκγ Γζμπάκκεξ, Λμοεδνακυξ εεμθυβμξ,                                                                      308 

Μπένηθετ Σγςνηγ, Αββθμ-Ηνθακδυξ θζθυζμθμξ                                                            286 

Μπενθμοζηυκζ ίθαζμ, Ηηαθυξ πνςεοπμονβυξ                                                                343 

Μπενκάκημ κηε ακημαάθ ο Ρυπαξ, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                               174 

Μπενκάμοεν Ακζέξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                352 

Μπίεκ Μένβηα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                       261 

Μπίζμπ Μπνίηγεη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                  270 

Μπβηέ Ακνί, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                                                     368 

Μπμθζαάν ζιυκ, Νμηζμαιενζηακυξ επακαζηάηδξ                                                          343 

Μπυννμμοξ Σγςνηγ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                               279 

Μπμηέκ Εακ, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ,                                                                                    246 

Μπυημοθθ Μπυημοθθζμκ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                     229 

Μπμοακμβζμφηζ Δνκέζημ, Ηηαθυξ Μμκηενκζζηήξ                                                             236 

Μπνζβηίηα ηδξ μοδδίαξ (αβία)                                                                                         85 

Μπθακξ ηδξ Καζηίθδξ, ααζίθζζζα ηδξ Γαθθίαξ                                                      61,62, 63 

Μπμηζηζέθθζ άκηνμ, Ηηαθυξ γςβνάθμξ                                                                          209 

Μπμοε Γμοΐθθζαι, Γμοέζθζ Σγςκ, ζδνοηήξ ημο ηναημφ ηδξ ςηδνίαξ                          327 

Μπναιξ Γζμπάκεξ, Γενιακυξ ζοκεέηδξ                                                                           343 

Μπνάμοκ Νηακ, Αιενζηακυξ ζοββναθέαξ                                                                       334 

Μπνέπη Μπένημθκη, Γενκακυξ πμζδηήξ ηαζ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ                       313, 344 

Μπνμφκμ ηδξ Κμθςκίαξ (άβζμξ),                                                                                        85 
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Μπνμφκμ Σγζμνκηάκμ, Ηηαθυξ θζθυζμθμξ                                   80, 205, 280, 348,350, 368 

Μπμοπάκακ Σγαίδιξ, πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                                      343 

Μπςαμοάν ζιυκ, Γαθθίδα ζοββναθέαξ                                                                         287 

Μφκζηεν ειπάζηζακ, Γενιακυξ βεςβνάθμξ                                                                  283 

Μφκηγεν Συιαξ, άλμκαξ εεμθυβμξ,                                                                       294, 322 

Μςάιεε, ζδνοηήξ ηδξ ενδζηείαξ ημο Ηζθάι                                                                     24   

Ναπμθέςκ, Γάθθμξ αοημηνάημναξ                                                            97, 232, 233, 370 

Ναη Κζκβη Κμθ, Αιενζηακυξ ηναβμοδζζηήξ                                                                    343  

Νενξ Ρεαέηηα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                        269 

Νεζηυνζμξ, ζδνοηήξ ηδξ αίνεζδξ ημο Νεζημνζακζζιμφ                                                      12 

Νζηήηαξ, Βμβυιζθμξ επίζημπμξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ                                                 31 

Νζηυθαξ, κεανυξ Γενιακυξ αμζηυξ                                                                                   53 

Νζηυθαμξ Γ΄, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                       206 

Νζηυθαμξ Δ΄, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                               207, 360 

Νίηςκ μ Μεηακμείηε (άβζμξ),                                                                                     11, 360  

Νίκηεν Γζμπάκκεξ, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                                     249, 253 

Νίηζε Φνεζδενίημξ, Γενιακυξ θζθυζμθμξ                                                                       232 

Νμλ Σγςκ, ηχημξ ενδζηεοηζηυξ ιεηαννοειζζηήξ                                                 217, 326 

Νμοκζέγ  Υενκάκ, Ηζπακυξ μοιακζζηήξ                                                                            307 

Νη‟ Ακκμφκηζζμ Γηαιπνζέθ, Ηηαθυξ πμζδηήξ                                                                   287 

Νηαθυε Νηάκζεθ, Άββθμξ ζοββναθέαξ                                                                            287 

Νηέγα Νηζέβημ, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                                                              173  

Νηειζνέθ μοθεσιάκ, πνυεδνμξ ηδξ Σμονηίαξ                                                                 343  

Νηειπζζζφ Κθςκη, Γάθθμξ ζοκεέηδξ                                                                              333 

Νηζέβημ, Ηζπακυξ επίζημπμξ                                                                                              32 

Νηζέβημ ανιζέκημ κηε Βαβζαδάνεξ, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                              174 

Νηζκηενχ Νηεκί, Γάθθμξ θζθυζμθμξ ηαζ ζοββναθέαξ                                             287, 369 

Νημθέ Δηζέκ, Γάθθμξ πμζδηήξ                                                                                          281 

Νημζημβζέθζηζ Φζμκηυν, Ρχζμξ ζοββναθέαξ                                                              8, 170 

Νηοκάκ Δννίημξ, ζδνοηήξ ημο Γζεεκμφξ Δνοενμφ ηαονμφ                                            343 

Νηφνεν Άθιπνεπη, Γενιακυξ γςβνάθμξ                                                                  251, 311  

Ξααζέν Φνακζίζημ, Πμνημβάθμξ Ηδζμοΐηδξ                                                                    193 

Ξάκεμξ Διιακμοήθ, ζδνοηήξ ηδξ Φζθζηήξ Δηαζνείαξ                                               335, 343 

εςκ Γ‟ (Otto IV), ααζζθζάξ ηδξ Γενιακίαξ                                                                     55 

Ογζάκηεν Ακηνέαξ, Γενιακυε εεμθυβμξ                                                                          347 

Οηίκμ Μπενκακηίκμ, Ηηαθυξ Καπμοηζίκμξ ιμκαπυξ                                                        201 

θκηεκηυνπ Γζυπακ, Γενιακυξ κμιζηυξ,                                                                          283 

ιδνμξ, ανπαίμξ Έθθδκαξ πμζδηήξ                                                                                   69 

Οκχνζμξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                            33, 58, 60, 78,79, 362 

νβμοεθ Σγςνηγ, Βνεηακυξ ζοββναθέαξ                                                                        119 

Ονζίκζ Ονζίκμ, Ηηαθυξ εοβεκήξ, ζφγοβμξ ηδξ Σγμφθζα Φανκέγε                                       25 

Ortiz Isidoro, ααζακζζηήξ ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ                                                                142 

ζιπμνκ άνα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                      269 

Οοάθδξ, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ,                                                                                    358 

Οοάζζκβηημκ Γεχνβζμξ, πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                          339, 343 

Οοβηχ Βζηηχν, Γάθθμξ ζοββναθέαξ                                                                       287, 333 

Οφβμξ κηεγ Ανηί, Γάθθμξ ζηναηζςηζηυξ                                                                            65 

Οφβμξ κηε Πεΐκ, Ναΐηδξ ζππυηδξ                                                                                        89 

Οοκαιμφκμ Μζβηέθ, Ηζπακυξ θζθυζμθμξ                                                                        287 

Οοναακυξ Β‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                28, 360 
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Οοναακυξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                       289 

Οοναακυξ Ζ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                      347 

Οφνζμοθα αακ Μπέημοι, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                       353 

Οφνζμοθα (αβία)                                                                                                                86 

Πάθιεν Φμίαδ, ζδνφηνζα ηδξ Δηηθδζίαξ ημο Θεμφ                                                         327 

Παπακαζηαζίμο Αθέλακδνμξ, πνςεοπμονβυξ ηδξ Δθθάδαξ                                            343 

Πάπεκπάζιεν Πάμοθμοξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                         357 

Πάπεκπάζιεν Άκκα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 357 

Πάπεκπάζιεν Γζαηυιπ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                           357 

Πάπεκπάζιεν Γημφιπνεπη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                      357 

Πάπεκπάζιεν Υυεθ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 356 

Πάννζξ Μπέηο, ιάνηοναξ ζηδκ δίηδ ημο άθει                                                              269 

Πάνζξ άιζμοεθ, Αιενζηακυξ πάζημναξ                                                                          269 

Παζηάθ Β‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                           87 

Παζηάθ Μπθαζγ, Γάθθμξ ιαεδιαηζηυξ                                                                           287 

Παφθμξ (απυζημθμξ)                                                                                     9,11,12, 18,357 

Παφθμξ, επίζημπμξ Ακηζμπείαξ                                                                                          18 

Παφθμξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                               22, 83, 180, 201, 202, 308,310, 312, 366 

Παφθμξ Γ‟, πάπαξ (πνχδκ Ηενμελεηαζηήξ Κανάθα)            176,202,216, 282,307,308,367 

Παφθμξ η‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                         237, 288, 371 

Πεθζζζυκ Γηοβζυι, Γάθθμξ ζενμελεηαζηήξ                                              114, 115, 116, 345 

Πέκηνμ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Αναβμκίαξ                                        37, 41, 46, 47, 50, 52, 54, 55 

Πέκηνμ κηε Αθιπαθάη, ανπζεπίζημπμξ Σαναβυκαξ,                                                        120 

Πέκηνμ κηε Ανιπμφεξ, Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                                                                 369 

Πένηζκξ Οοίθθζαι, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                                            249 

Πέηεν κηε Μπεκεαέκημ, παπζηυξ θεβάημξ                                                                          55 

Πεηνάνπδξ, Ηηαθυξ πμζδηήξ                                                                                              348 

Πεηνμθίκα κηε Μδε, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                260 

Πέηνμξ (απυζημθμξ)                                                                                           28, 102, 281 

Πέηνμξ ηδξ Βενυκαξ (άβζμξ), ζενμελεηαζηήξ                                                                   109 

Πέηνμξ Α‟, ααζζθζάξ ηδξ εναίαξ                                                                                    343 

Πζέν κηε Καζηεθκχ, παπζηυξ θεβάημξ                                                                   35, 41, 49 

Πζέν κηε Λακην, Γάθθμξ ζενμελεηαζηήξ                                                                  222, 368 

Πζέν κηε Ρμζηεβηφ κηε Λακην, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                 246, 265 

Πζέν-Ρμγέ κηε Καιπανέ, ζππυηδξ                                                                                      48 

Πζέηνμ κη‟ Άθιπακμ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                              353 

Πζγάνμ Φνακείζημ, Ηζπακυξ ημκηζζηαδυν                                                                      191 

Πίμξ Δ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                 80, 216, 291, 308, 367 

Πίμξ Ε‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                               166, 232, 336 

Πίμξ η‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                              342 

Πίμξ Θ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                       233, 234 

Πίμξ Η, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                                  237  

Πίμξ ΗΑ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                      237, 371 

Πίμξ ΗΒ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                      233, 371 

Πθακηάν Πζέν, Γάθθμξ ζπεδζαζηήξ                                                                         332, 333 

Πθάηςκαξ, Έθθδκαξ θζθυζμθμξ                                                                                 69,281 

Πυμοθ Ρέηγζκαθκη, Άββθμξ ηανδζκάθζμξ                                                                         307 

Πμνέη Μανβανίηα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                          176, 356 

Πμνζεθέ, εοβεκήξ ηδξ Πνμαδβηίαξ                                                                                    41  

Πμνθφνζμξ (άβζμξ)                                                                                                           358 
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Πμφζηζκ Αθέλακδνμξ, Ρχζμξ πμζδηήξ                                                                            343 

Πνζζζθζακυξ, Ηζπακυξ επίζημπμξ                                                                         17, 99, 358 

Πνυδζημξ μ Κείμξ (πνμζςηναηζηυξ θζθυζμθμξ)                                                                 9 

Ράαεθ Σζανθξ Σάγε, ζδν. ηδξ Δηηθ. ηςκ Μανη. ημο Ηεπςαά                                           327 

Ράζιπενβη Μανβηνίηα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                           264 

Ραιζκηνφ κηε Καιπναί, Γάθθμξ ζενέαξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                  143  

Ραιυκ Υμζέ κηε Άνηε, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                                                   175 

Ραιπεθαί Φνακζμοά, Γάθθμξ ζοββναθέαξ                                                                      287 

Ράηζζκβηεν Γζυζεθ, ηανδζκάθζμξ ιεηέπεζηα πάπαξ Βεκέδζηημξ ΗΣ‟                      237, 371 

Ρατιυκδμξ κηε Πεκζαθυνη, Γμιζκζηακυξ ιμκαπυξ                                                          120 

Ρατιυκδμξ Γ‟, ηυιδξ ηδξ Σμοθμφγδξ                                                                              363 

Ρατιυκδμξ Δ‟, ηυιδξ ηδξ Σμοθμφγδξ                                                                                32 

Ρατιυκδμξ η‟, ηυιδξ ηδξ Σμοθμφγδξ                               32, 35, 40, 44, 49, 50, 55, 57, 59 

Ρατιυκδμξ Ε‟, ηυιδξ ηδξ Σμοθμφγδξ                                55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 

Ρατιυκδμξ-Ρμγέ Σνακζααέθ Γ‟, οπμηυιδξ ηδξ Αθιπί                  41, 42, 43, 46, 52, 59, 62 

Ρατιυκδμξ-Ρμγέ Σνακζααέθ Γ‟, οπμηυιδξ ηδξ Αθιπί                                                59, 61 

Ρειφ Νζημθά, Γάθθμξ ηοκδβυξ  ιαβζζζχκ                                                     222,  246, 367 

Ρεκάκ Δνκέζημξ, Γάθθμξ ζοββναθέαξ                                                                     231, 280 

Ρίγζ Φνακζίζημ (Francisco Rizi), Ηζπακυξ γςβνάθμξ                                       14, 175, 196 

Ρίκηθετ Νίημθαξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                            216, 349 

Ρζπυθ Καβεηάκμ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                     352 

Ρζζεθζέ, Γάθθμξ ηανδζκάθζμξ                                                                                           317 

Ρίηζανκηζμκ άιζμοξθ, Άββθμξ ζοββναθέαξ                                                                  287 

Ρζπάνδμξ (μ Λεμκηυηανδμξ), ααζζθζάξ ηδξ Αββθίαξ                                48, 52, 90, 96, 361 

Ρμαεζπζένμξ, Γάθθμξ επακαζηάηδξ,                                                                                338 

Ρμγεκηνυοξ Κνίζηζακ, ιοεζηυξ ζδνοηήξ ηςκ Ρμδμζηαφνςκ                                            332 

Ρμιπέν Β‟ μ Δοζεαήξ, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                          219, 360  

Ρμιπέν Λε Μπμονβη, Γάθθμξ ζενμελεηαζηήξ,                                                 176, 219, 362 

Ρμκηνίβηεγ Μανία, εφια ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ                                                                 142 

Ρυηγενξ Σγςκ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                         352 

Ρυηζζθκη, Δαναζμξ ηναπεγίηδξ                                                                                         343 

Rupert Hughes, Αιενζηακυξ ζζημνζηυξ                                                                             99 

Ρμφζαεθη Θευδςνμξ, πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                                      343 

Ρμφζαεθη Φνακηθίκμξ, πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                                    343 

Ρμοζζχ Εακ-Εαη,  Δθαεηυξ ζοββναθέαξ ηαζ θζθυζμθμξ                                288, 337, 369 

Ρςιακυξ, παπζηυξ θεβάημξ                                                                                                60 

ααμκανυθα Ηενχκοιμξ, Ηηαθυξ δμιζκζηακυξ ιμκαπυξ                   208, 280, 291, 348, 365 

αθακηίκ, δβέηδξ ηςκ Ανάαςκ                                                                                          88 

αιμοήθ, ηζάνμξ ηςκ Βμοθβάνςκ                                                                                    48 

άιπζμκ Ακζέξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                      262  

άκδδ Γεςνβία, Γαθθίδα ζοββναθέαξ,                                                                            280 

ακη (κηε) Γάθθμξ ιανηήζζμξ ηαζ ζοββναθέαξ                                                               280 

ακηζάβημ ή Ηάηςαμξ (άβζμξ)                                                                                             99 

ανην Εακ-Πςθ, Γάθθμξ θζθυζμθμξ                                                                       287, 288 

άηθεν Μίηαεθ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                      366 

αέβηεθζκ Άκκα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                     369 

αέκηεκιπμνβη Διάκμοεθ, μοδδυξ εεμθυβμξ ηαζ θζθυζμθμξ,                                      288 

αέκηζκηυηεν Γενηνμφδδ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                      263 

εθεζηίκμξ Δ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                      80 

έθθενξ Πήηεν, Βναηακυξ δεμπμζυξ                                                                               343  
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ειπαζηζάμ Υμζέ κηε Καναάθζμ, πνςεοπμονβυξ ηδξ Πμνημβαθίαξ                               183 

εναέημοξ Μζπαήθ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                            230,300,349,366 

ζθαέζηνμξ Β‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                                                                      69 

ίθθεν Φνήκηνζπ, Γενιακυξ πμζδηήξ                                                                               343 

ζιεχκ (ή Σίημξ) Βογακηζκυξ ζηναηζςηζηυξ ηαζ Παοθζηζακζζηήξ                                      18 

ζιυκ κηε Μμκθυν                       37,38, 43,46,47,48,49, 51,52,53,54,55,58,80,99,157,361 

ζιυπμοθμξ Κονζάημξ, ζζημνζηυξ ζοββναθέαξ                                                               143 

ζιπέθζμοξ Γζακ, Φζκθακδυξ ζοκεέηδξ                                                                            343  

ζιςκίδδξ, θζθυζμθμξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                           357 

ίιςκ μ Μάβμξ, βκςζηζηυξ αζνεηζηυξ                                                                                11 

ίλημξ Γ‟, πάπαξ ηδξ Ρχιδξ                                              26, 158, 159, 164, 290, 364, 365 

ζναέκ Πζεέν-Πςθ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 350 

ημοθάξ Νζηυθαμξ, ζδνοηήξ ηδξ Φζθζηήξ Δηαζνείαξ                                               335, 343 

ημνηζέγε Μάνηζκ, Αιενζηακυξ ζηδκμεέηδξ                                                                  371 

ιάζε Σγςκ, ζδν. ηδξ Δηηθ. ηςκ Βαπηζζηχκ                                                                    326 

ιζε Σγυηγεθ, ζδν. ηδξ Δηηθ. ηςκ Μμνιυκςκ                                                                 327 

μπεκάμοεν Άνεμον, Γενιακυξ θζθυζμθμξ                                                                    232 

μοΐθη Σγυκαεακ, Ηνθακδυξ ζοββναθέαξ                                                                        288 

μοθεσιάκ μ Μεβαθμπνεπήξ, Οεςιακυξ ζμοθηάκμξ                                                        88 

μθμφθδξ Θειζζημηθήξ, πνςεοπμονβυξ ηδξ Δθθάδαξ                                                    343  

πζκυγα Μπανμφπ, Οθθακδμ-Δαναίμξ ζημπαζηήξ                                                           288 

πνέκβηεν Γζάημιπμοξ, ζενμελεηαζηήξ, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                   248, 250 

ηαέθ Εενιαίκ, Δθαεηίδα ζοββναθέαξ                                                                            288 

ηάθζκ Ηςζήθ,  Ρχζμξ δζηηάημναξ                                                                                  127 

ηακίζθαμξ, ααζζθζάξ ηδξ Πμθςκίαξ                                                                               339 

ηακηάθ, Γάθθμξ ζοββναθέαξ,                                                                                        288 

ηενκ Λχνεκξ, Ηνθακδυξ ζοββναθέαξ,                                                                            288 

ηέθακμξ, κεανυξ Γάθθμξ αμζηυξ                                                                                     53 

ημοιπ Πήηεν, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                        353  

ηνέζη Γεχνβζμξ, Έθθδκαξ κμιμιαεήξ ηαζ πμθζηζηυξ                                                      343  

θυνηζα Γημοίκημ, Ηηαθυξ ηανδζκάθζμξ                                                                          201 

οιεχκ μ Νέμξ Θεμθυβμξ (άβζμξ)                                                                                    329 

ςηνάηδξ, Αεδκαίμξ θζθυζμθμξ                                                                                         9 

Σαίδθμν Ρυμοθακη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 352 

Σαθη Οοΐθθζαι, πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                                               343 

Σενέγα ηδξ Άαζθα (αβία),                                                                                   85, 330, 331  

Σενμφιπα Εμγέθ, Ηζπακυξ ιμκαπυξ                                                                                 341 

Σενηζέηδξ Γεχνβζμξ, Έθθδκαξ δζηαζηζηυξ                                                                      343 

Σέηγεθ Γζυπακ, Γενιακυξ δμιζκζηακυξ ιμκαπυξ                                              290, 292, 365 

Σγάηζμκ Άκηνζμο, πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                                           343 

Σγαιπίν ζιπκ Αθθάπ, Άναααξ ιαεδιαηζηυξ ηαζ αζηνμκυιμξ                                         154 

Σγέζκ έοιμον, ααζίθζζζα ηδξ Αββθίαξ                                                                           215 

Σγζθιπένηζ Σγζμαάκκζ Μαηέα, Ηηαθυξ επίζημπμξ                                                             307 

Σγυκζκηυηεν Μάνεη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                               263 

Σγυκζμκ Λφκημκ,  πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                                            343 

Σγυκζμκ Μαίνδ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                     268 

Σγυμοκξ Μάνβηανεη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                              268 

Σγυμοκξ Μέθαζκ, Αιενζηακυξ επζπεζνδιαηίαξ                                                                 334 

Σγμφθζμοξ Έπηεν θμκ Μέζπεθιπνμοκ, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                             261 

Σγςκ μ Μμκυθεαθιμξ, ζενμελεηαζηήξ                                                                     113, 176 
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Σίθιακ αακ Μπαβηη, Οθθακδυξ ζζημνζηυξ                                                                      346 

Σίημξ (ή οιεχκ), Παοθζηζακζζηήξ                                                                            18, 359 

Σζημφιπα, Ηκδζάκα ζηθάαα                                                                                               269 

Σμθμγάκ Κθςκη, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                                                247 

Σμνημοειάδα Θςιάξ, Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ          120,160,170,171,172,173,247,331,364 

Σμοαίκ Μανη, Αιενζηακυξ ζοββναθέαξ                                                                          343 

Σνεαίκζμ Θςιάξ, εφια ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ                                                                    189 

Σνζημφπδξ πονίδςκ, Έθθδκαξ πνςεοπμονβυξ                                                              343 

Σνμφιακ Υάννο, πνυεδνμξ ηςκ ΖΠΑ                                                                             343  

Σζαηαθχθ Αεακάζζμξ, ζδνοηήξ ηδξ Φζθζηήξ Δηαζνείαξ                                           335,343 

Σζέκμαα Υνζζηίκα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 265 

Σζζιζζηήξ Ηςάκκδξ, αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο                                                           18 

Σζυνηζζθ Οοΐκζημκ, πνςεοπμονβυξ ηδξ Βνεηακίαξ                                                        343  

Σοκηέζθ Οοΐθθζαι, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                           350, 366 

Σοννέθ Σγςνηγ,  Ηνθακδυξ Μμκηενκζζηήξ                                                                       236 

Τπαηία, Αθελακδνζκή θζθυζμθμξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ           10, 100,  358 

Τρδθάκηδξ Αθέλακδνμξ, δβέηδξ ηδξ Φζθζηήξ Δηαζνείαξ                                         335, 343 

Τρδθάκηδξ Γδιήηνζμξ, δβέηδξ ημο απεθεοεενςηζημφ αβχκα,                                        343 

Φαμοζηίκα (αβία) Κμαάθζηα, Πμθςκέγα ηαθυβνζα                                                        280 

Φανέθ Γηοβζχι, Γάθθμξ εεμθυβμξ                                                                                  298 

Φανκέγε Αθεζάκηνμ, Ηηαθυξ ηανδζκάθζμξ                                                                       201  

Φανκέγε Σγμφθζα, ενςιέκδ ημο πάπα Αθελάκδνμο η‟ Βμνβία                                        25 

Φεθίπε Μπεθηνάκ εννάκμ, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                                           175 

Φέθκηεν Γζυκοζμξ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                 264 

Φενναίμξ Ρήβαξ, Έθθδκαξ εεκμιάνηοναξ                                                                       343 

Φενδζκάκδμξ Αναβμκίαξ, ααζζθζάξ ηδξ Ηζπακίαξ 6,158,159,160,163,171,178,180, 213,364 

Φενδζκάκδμξ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Ηζπακίαξ                                                                          171 

Φενδζκάκδμξ Ε‟, ααζζθζάξ ηδξ Ηζπακίαξ                                                                            16 

Φενδζκάκδμξ Α‟, αομηνάημναξ ηδξ Αβίαξ Ρςι. Αοη.                                                      308 

Φενδζκάκδμξ Β‟, αοημηνάημναξ ηδξ Αβίαξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ                   316, 317 

Φενκάκημ (δμκ) Νίκζμ κηε Γημοεαάνα , Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                     8, 173 

Φενκάκημ κηε Βαθκηέξ ο άθαξ, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                            173, 197 

Φίθζππμξ (απυζημθμξ)                                                                                                      281  

Φίθζππμξ Β΄ Αφβμοζημξ, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                      36,37,39,48,59,361 

Φίθζππμξ Γ‟ μ Φαθαηνυξ, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                         39, 65 

Φίθζππμξ Γ‟ μ Χναίμξ, ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                         92, 93, 94, 211, 219,220, 363 

Φίθζππμξ Β‟, ααζζθζάξ ηδξ Ηζπακίαξ                                        186, 190, 196, 215, 227, 228 

Φίθζππμξ Δ‟, ααζζθζάξ ηδξ Ηζπακίαξ                                                                        168, 196 

Φθάκηε Νηίκηνζπ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                    260 

Φθέιζβη Αθελάκηεν, Βνεηακυξ βζαηνυξ                                                                           343 

Φμλ Σγςνηγ, ζδν. ηδξ Δηηθ. ηςκ Κμοάηενςκ                                   326, 329, 345. 358,368 

Φμοηξ θμκ Νημνκπάζι, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                     248, 262, 368 

Φμονκζέ Εαη, ζενμελεηαζηήξ ανβυηενα πάπαξ Βεκέδζηημξ ΗΒ‟                                         66 

Φναβηίζημξ Α‟ ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                                               22 

Φναβηίζημξ Β‟ ααζζθζάξ ηδξ Γαθθίαξ                                                                             302 

Φναβηίζημξ ηδξ Αζίγδξ (άβζμξ)                                                             80, 81, 82, 329, 361 

Φναβηίζημξ ηδξ Λςνέκδξ, αοημηνάημναξ ηδξ Αοζηνίαξ                                        339, 340 

Φνα Ακηγέθζημ, Ηηαθυξ γςβνάθμξ                                                                                     80 

Φνα Μαηηέμ κηζ Ρέηγζμ, Ηηαθυξ ζενμελεηαζηήξ                                                                208 

Φνακείζημ Υζιέκεξ κηε Σζζζκένμξ, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                       173, 307 



 389 

Φνακηθίκμξ Βειζαιυκ, εεκμπαηέναξ ηςκ ΖΠΑ                                                      339, 343 

Φνάκημ Φνακείζημ, Ηζπακυξ δζηηάημναξ                                                                       333 

Φνακξ Ακαηυθ, Γάθθμξ ζοββναθέαξ,                                                                              280 

Φνάκζζξ, Γάθθμξ δμφηαξ                                                                                                 303 

Φνακζίζημ Μαθκημκάδμ κηα ίθαα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                      352 

Φνεζδενίημξ Β΄ Μπανιπανυζα, αοημηνάημναξ ηδξ Αβίαξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ   361 

Φνεζδενίημξ Β‟, Γενιακυξ αοημηνάημναξ                                       107, 224, 225, 280, 362 

Φνεζδενίημξ μ μθυξ, Γενιακυξ πνίβηζπαξ                                                                     293 

Φνεζδενίημξ Δ‟, Δηθέηημναξ ημο Παθαηζκάημο                                                        315,316 

Φνζε Σγςκ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                              351 

Φνυοκη ίβηιμοκη, Αοζηνζαηυξ ροπακαθοηήξ                                                                231  

Φχηζμξ, παηνζάνπδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ                                                                       360  

Υάζκε Υάζκνζπ, Γενιακυξ πμζδηήξ                                                                                   288 

Υάιζθημκ Πάηνζη, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                   351 

Υάκενθ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζζαθμδμλίαξ                                                                  264 

Υάμοζιακκ Βαθπμφνβηα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                      355  

Υάναεσ Οοΐθθζαι, Άββθμξ βζαηνυξ                                                                                  300 

Υέκμη Καηανίκα, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                    355 

Υζδάθβημ Μζβηέθ, Μελζηακυξ ζενέαξ                                                                              370 

Υίιπζκξ Ακ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                             268 

Υζμοι Νηέζαζκη, ηχημξ θζθυζμθμξ                                                                        286, 288 

Υζμοζη Άκηνζμο, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                     351  

Υίηθεν Αδυθθμξ, Γενιακυξ δζηηάημναξ                                                                  117, 158 

Υμιπξ Συιαξ, Άββθμξ θζθυζμθμξ                                                                                   288 

Υμκένζπμξ, ααζζθζάξ ηςκ Βακδάθςκ                                                                                359 

Υυπηζκξ Μάεζμο, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                                              249 

Υμνκέμοξ Λαονέκηζμξ Κνζζηυθμνζ, ηοκδβυξ ιαβζζζχκ                                                 263 

Υμζέ Α‟,  ααζζθζάξ ηδξ Πμνημβαθίαξ                                                                              183 

Υμοάκ κηε Καιάνβημ ο Ακβημφθα, Ηζπακυξ Μέβαξ Ηενμελεηαζηήξ                               175 

Υμοάκ κηε ακ Μανηίκ, Ηζπακυξ ζενμελεηαζηήξ                                                             160 

Υμοάκ κηε Σμνημοειάδα, Ηζπακυξ εεμθυβμξ                                                                  170 

Υμοανέγ Μπεκίημ, πνυεδνμξ ημο Μελζημφ                                                                      343  

Υμφαεν Έκηβηαν, δζεοεοκηήξ ημο FBI                                                                            343  

Υμφκηεν Γζάημιπ, ζδν. ηδξ Δηηθ. ηηδξ Υμοηεν. Αδεθθυηδηαξ                                       326 

Υμοκηίκζ Υάννο, Οφββνμξ ιάβμξ                                                                                    343 

Υμφπεν Σγςκ, εφια ενδζηεοηζηήξ ιζζαθθμδμλίαξ                                                         352 

Υμοξ Γζακ, Σζέπμξ ζενςιέκμξ, εφια ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ            213,291,315,325,349,364 

Υμοζεΐκ ζιπκ Άθζ, βαιπνυξ ημο πνμθήηδ Μςάιεε                                                           24 

Υνζζηζακυξ Γ‟, ααζζθζάξ ηδξ Γακίαξ                                                                                317 

Υχηζκξ Σγςκ, Άββθμξ πθμίανπμξ ηαζ δμοθέιπμνμξ                                                        188 

Χνζβέκδξ, πνζζηζακυξ ιοζηζηζζηήξ                                                                           328, 359 

Χηζέ Εαη, δβέηδξ ηςκ Καεανχκ                                                                                        66 

Χηζέ Πζέν, δβέηδξ ηςκ Καεανχκ                                                                                       66 
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                     12. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 
 
Ακδνζακυπμοθμξ Α.       ΛΟΤΣΡΟ ΑΗΜΑΣΟ ΣΟ ΝΟΣΟ              Libro                 2003 

Άιπμη Σγέθνζ                ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΚΑΛΟΤ ΓΖΜΗΟΤ       Νάνηζζζμξ        2006 

Βμηηάηζμξ                     ΣΟ ΓΔΚΑΖΜΔΡΟΝ                                     Πάπονμξ           1972 

Γηάθαεε Πέδνμ             ΤΠΑΣΗΑ                                                       Μεηαίπιζμ          2004 

Γμοάζηζάπεθ άζιμκ      Ζ ΚΟΛΑΖ ΣΖ ΑΡΚΑ                        Lector                2002 

Κάμοηζηο Κανθ            Ζ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟΤ        Ακαβκςζηίδδ 

Δθθ. Δηπαζδ. Δβη/δεζα   ΟΗ ΘΡΖΚΔΗΔ                                           Δηδ. Αεδκχκ     1992 

Δθθ. Δηπαζδ. Δβη/δεζα    ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ                             Δηδ. Αεδκχκ     1990 

Καγακηγάηδξ Νίημξ       Ο ΦΣΧΥΟΤΛΖ ΣΟΤ ΘΔΟΤ                    Δθ. Καγακηγάηδ 
Κμνδάημξ Γζάκκδξ             ΑΡΥΑΗΔ ΘΡΖΚΔΗΔ & ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟ Μπμοημοιάκδξ    1973 

Κμνδάημξ Γζάκκδξ          ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ                          20υξ αζχκαξ      1956          

Μπνεπη Μπένημθκη        ΒΗΟ ΣΟΤ ΓΑΛΗΛΑΗΟΤ                            Κείιεκα             1970 

Μςνμοά Ακηνέ               ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ                           Μαββακζάξ 

Νημζημβζένζηζ Φζμκηυν Ο ΜΔΓΑ ΗΔΡΟΔΞΔΣΑΣΖ                    Βζαθζμεήηδ 

Νηειπνέ Ρεγίξ                Ο ΘΔΟ, ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ     Κέδνμξ              2005 

νβμοεθ Σγςνηγ            1984                                                                    Κάηημξ              2000 

Ρμΐδδξ Διιακμοήθ         Ζ ΠΑΠΗΑ ΗΧΑΝΝΑ                                Δκάθζμξ             2001 

Ρμΐδδξ Διιακμοήθ         ΟΗ ΜΑΓΗΔ  ΣΟΤ ΜΔΑΗΧΝΑ             Βενέηαξ            2006 

άκηενξ Δ.Π.                  ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ ΗΖΟΤ   Φζθίζηςν          2000 

αένπμθ Γηενκη             Ζ ΗΔΡΑ ΔΞΔΣΑΖ                                       Δζηία                2010 

ζιυπμοθμξ Κον.           ΒΑΑΝΗΣΖΡΗΑ & ΔΞΟΤΗΑ                    ζιυπμοθμξ      1994 

ηαθοθάηδξ ηαφνμξ     ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ                              Αεήκα               2008 

Σζζθυνμξ Νίημξ             ΣΑΤΡΟΦΟΡΗΔ                                         Δνιήξ               1971 

Φζθζππζκί ενγ                ΣΖΝ ΠΤΡΑ … ΣΕΟΡΝΣ. ΜΠΡΟΤΝΟ    Φοπμβζυξ          2000   

Φίθθζπξ Σγυκαεακ          Ζ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΑΤΡΟΦΟΡΗΑ                     Χηεακίδα         2004          

                                       ΗΣΟΡΗΚΑ ηεφπμξ 68                                     Δθεοεενμηοπ.  2001                                                           

 

 

Adler Margot                 DRAWING DOWN THE MOON                 Penguin            1986 

Aleotti Luciano              ΚΡΟΜΒΔΛ                                                    Υνζζηαηυπ.      1990 

Antes Peter                    ΜΔΓΑΛΟΗ ΗΓΡΤΣΔ ΘΡΖΚΔΗΧΝ             Παπαδήιαξ      1995 

Baggini Julian               ΑΘΔΨΜΟ                                                    Δθθδκ. Γνάι.   2006 

Baigent M. & Leigh R  ΣΖΔ INQUISITION                                        Viking             1999 

Barnavi Elie                  ΦΟΝΗΚΔ ΘΡΖΚΔΗΔ                                 Πυθζξ              2007 

Black C                         CULTURAL ATLAS OF RENAISSANCE   Time-Life        1993 

Carus Paul                     THE HISTORY OF THE DEVIL                   Forgotten B.    2008 

Chadwick  & Evans      ATLAS OF THE CHRISTIAN CHURCH     Time-Life        1988 

Deane, Jenniffer            A HISTORY OF MEDIEVAL HERESY       Rowman          1992 

Dawkins Richard          Ζ ΠΔΡΗ ΘΔΟΤ ΑΤΣΑΠΑΣΖ                         Κάημπηνμ        2007 

Diefendorf Barbara       THE S. BARTHOLOMEW‟S DAY MASSACRE        Bedfort           2009 

Durant Will                   ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΗΣΟΡΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ          ονυπμοθμξ    1969 

Dzielska Maria             ΤΠΑΣΗΑ Ζ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΝΖ                          Δκάθζμξ          1997 

Ellerbe  Helen               TΖΔ DΑRK SIDE OF CHRISTIAN HISTORY   Morningstar    1995   
Elliott J.H.                     IMPERIAL SPAIN (1469-1716)                     Penguin           2002 

Freke T. & Gandy P.     ΣΑ ΜΤΣΖΡΗΑ ΣΟΤ ΗΖΟΤ                        Δκάθζμξ           1999 
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Gils Mary                      WOMEN IN THE INQUISITION                   J. Hopk. U.P   1999 

Given James                  INQUISITION IN MEDIEVAL TIMES         Cornell U.P.   2001 
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