Η εξάπλωση του Χριστιανισμού
στη Δυτική Ευρώπη

Το 395 μ.Χ. ο Θεοδόσιος Α' πέθανε και όρισε στη διαθήκη του τη διαίρεση
της αυτοκρατορίας σε δύο τμήματα, ανατολικό (Αρκάδιος) και δυτικό (Ονώριος).

Τα επόμενα χρόνια το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος δέχτηκε επιθέσεις
από διάφορα γερμανικά φύλα που το κατέλαβαν και το διέλυσαν.

Τα κράτη που δημιουργήθηκαν μετά τη διάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους 476 μ. Χ.

Η εξάπλωση του Χριστιανισμού
στη Δυτική Ευρώπη
 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική
Ευρώπη έγινε από την ενιαία Εκκλησία και
άρχισε μερικούς αιώνες πριν από το Σχίσμα.
 Η πίστη που διαδιδόταν στους νέους
χριστιανούς ήταν η διδασκαλία που σήμερα
ονομάζουμε «Ορθοδοξία». Δεν πρέπει λοιπόν
να συγχέεται η Δυτική Εκκλησία της εποχής
που μας ενδιαφέρει με τη Δυτική Εκκλησία που
προέκυψε μετά τη διάσπαση του 1054.

Χριστιανοί ιεραπόστολοι στη Δυτική Ευρώπη
 Οι Κέλτες στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στην Ισπανία
γίνονται Χριστιανοί τον 4ο αιώνα
 Οι Βησιγότθοι στη Γαλλία και στη Γερμανία ασπάζονται το
χριστιανισμό τον 6ο αιώνα
 Οι Φράγκοι
στη Γαλατία [με βασιλιά το Χλοδοβίκο] γίνονται
Χριστιανοί το 496
 Οι Αγγλοσάξονες στα Βρετανικά νησιά εκχριστιανίστηκαν από
τους Κέλτες της Βρετανίας
 Σκοτία
Σκοτία: Ιεραπόστολος ο Άγιος Κουλούμπα.
 Ιρλανδία
Ιρλανδία: Ιεραπόστολος ο Άγιος Πατρίκιος

 Οι Σκανδιναβοί (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία) γίνονται Χριστιανοί
τον 9ο αιώνα
 Στην Ισλανδία και Γροιλανδία διαδόθηκε ο χριστιανισμός τον 10ο
αιώνα

To βάπτισμα
του Χλοδοβίκου
Η δεύτερη μεγαλύτερη
μεταστροφή ηγεμόνα στην
ιστορία μετά από αυτή του
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο
Χλωδοβίκος
βαπτίστηκε
ανήμερα των Χριστουγέννων του 496 από τον Άγιο
Ρεμίγιο Επίσκοπο Ρημών.

Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δύση
 δεν ήταν μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, αλλά
 μια διαδικασία που απαίτησε πίστη και ηρωισμό.

Άγιος Πατρίκιος:
Ένα «ζωντανό» παράδειγμα
δυτικού χριστιανού ιεραποστόλου

 Γεννήθηκε στην πόλη Γκλέβουμ της Σκωτίας, κοντά στην εκβολή των ποταμών Σέβερν και Άβον
περί το 380 μ.Χ.
 Καταγόταν από βρετανορωμαϊκή οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν διάκονος και ονομαζόταν
Καλφουρίνος και ο παππούς του ιερέας και ονομαζόταν Πότιτος. Το όνομα της μητέρας του ήταν
Κονκέσσα.

 Όταν ήταν περίπου 15 χρονών απήχθη από Ιρλανδούς πειρατές. Όντας σκλαβωμένος εργάστηκε
ως βοσκός για έξι χρόνια. Σαν βοσκός προσευχόταν συχνά και έτσι γνώρισε το Θεό. Ο ίδιος ο
Κύριος εμφανίστηκε στον άγιο και τον οδήγησε στο δρόμο που τον έκανε γνωστό ως άγιο Πατρίκιο.
 Δραπέτευσε, περιπλανήθηκε, επέστρεψε στη Βρετανία, αλλά ένα όραμα που είδε τον κάλεσε να
γυρίσει και πάλι στην Ιρλανδία, για να βοηθήσει τους χριστιανούς. Μετέβη στη Γαλλία, στην πόλη
της Ωξέρρης, όπου παρέμεινε επί πολλά έτη προετοιμαζόμενος για την ιεροσύνη.
 Λέγεται ότι γνώρισε τον Άγιο Μαρτίνο και τον Άγιο Γερμανό, ο οποίος τον απέστειλε στην
Ιρλανδία το 432 μ.Χ. ως Επίσκοπο, προκειμένου να καταπολεμήσει την αίρεση των Πελαγιανών
αλλά και για την περαιτέρω διάδοση του Χριστιανισμού.

 Το κήρυγμά του εκεί, είχε μεγάλη απήχηση στο λαό. Βάπτισε χιλιάδες πιστών, χειροτόνησε
πολλούς ιερείς, ανήγειρε ναούς και επισκοπή. Ενθάρρυνε το μοναχισμό, ο οποίος μέχρι τότε είχε
κέλτικο χαρακτήρα.
 Ο Άγιος Πατρίκιος θεωρείται άγιος από την Ορθόδοξη, την Καθολική, την Λουθηρανική και την
Αγγλικανική εκκλησία, ενώ η μνήμη του γιορτάζεται στις 17 Μαρτίου, όπου ιδιαίτερα στην
Ιρλανδία πραγματοποιούνται πάνδημες και μεγαλοπρεπείς τελετές. Η ημέρα του Αγίου Πατρίκιου
είναι κατάσταση αργίας στην Βόρεια Ιρλανδία, Καναδική επαρχία της Νέας Γης και Λαμπραντόρ.
Γιορτάζεται γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές άλλες χώρες.

Ο άγιος Πατρίκιος
Δίδαξε το μυστήριο
της
μίας
και
ομοουσίου
Αγίας
Τριάδος χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα
το τριφύλλι, ένα
τοπικό φυτό του
οποίου τα φύλλα
αποτελούνται
από
τρία κομμάτια αλλά
στην ουσία είναι ένα.

Μοναχικά τάγματα , Ιεραποστολική δράση
και αποτελέσματα
 Μέγας Αθανάσιος: 4ος αιώνας: Διάδοση του
μοναχισμού στη Δύση

 Άγιος
Βενέδικτος
5ος
αιώνας: Πρώτα
κοινόβια μοναστήρια στη Δύση
 Τα μοναχικά τάγματα στην αρχή απαίτησαν
αναμόρφωση
της
εκκλησιαστικής
ζωής
όμως αργότερα υποτάχτηκαν στον Πάπα.

Μοναχικά Τάγματα
 Έτσι ονομάζονται οι διάφοροι μοναστικοί «κλάδοι» ή
αδελφότητες που είχαν η καθεμία το δικό της ιδρυτή, τη δική
της οργάνωση και τη δική τους ειδίκευση (άλλες π.χ. δίνουν
έμφαση στην παιδεία, άλλες στην κοινωνική δράση κ.ο.κ).
 Όλα τα τάγματα αποδέχονται την υπέρτατη εξουσία του
Πάπα.

 Αντίθετα προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, της οποίας ο
μοναχισμός δεν διακρίνεται σε τάγματα, τα ρωμαιοκαθολικά
τάγματα είναι πολλά: Βενεδικτίνοι, Φραγκισκανοί,
Δομινικανοί, Ιησουίτες, Κιστερσιανοί κτλ.
 Σε ορισμένα από αυτά θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

Ο άγιος Βενέδικτος (Benedictus=ευλογημένος)
Γεννήθηκε περί το 470, στη Νούρσια από αριστοκρατική
οικογένεια. Σε ηλικία 20 χρονών, εγκατέλειψε τη χλιδή και
τις απολαύσεις της Ρώμης, για τη μοναξιά μιας σπηλιάς
όπου έζησε τρία χρόνια.
Μετά την περίοδο αυτή, η ζωή του ήταν λιγότερο
μοναχική και περί το 520 ίδρυσε το περίφημο μοναστήρι
και σχολείο (αβαείο) του Μόντε Κασίνο, για το οποίο
συνέταξε τον «Βενεδικτιανό Κανόνα». Ο Κανών αυτός
ήταν προσαρμοσμένος προς τα δυτικά κλίματα και
απαιτούσε λιγότερη αυστηρότητα από εκείνην που
επικρατούσε στους Αιγυπτίους και τους Σύρους μοναχούς.
Γι αυτό το λόγο, συχνά ο Άγιος Βενέδικτος αποκαλείται
ιδρυτής του δυτικού χριστιανικού μοναστικού βίου
Η φήμη του λόγω της αγιότητάς του εξαπλώνεται και
πλήθος μαθητών συγκεντρώνονται γύρω του. Ίδρυσε 12
μονές (αβαεία) με 12 μαθητές του στο καθένα.
Αγιοποιήθηκε το 1220 από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
Εορτάζεται στις 11 Ιουλίου από τους Δυτικούς (παλαιότερα
21 Μαρτίου) και στις 14 Μαρτίου στους Ορθόδοξους.
Το 1964, ο Πάπας Παύλος ΣΤ' τον κατέστησε προστάτη
άγιο της Ευρώπης.

Το αναστηλωμένο Αββαείο του Μόντε Κασίνο

Βενεδικτίνοι μοναχοί
Οι Βενεδικτίνοι μοναχοί ασχολήθηκαν κυρίως με την μουσική
και παιδεία, τη γεωργία και τη κτηνοτροφία.
Όπως και άλλα μοναστικά τάγματα, έτσι και οι Βενεδικτίνοι
γνώρισαν άνθηση κατά τον Μεσαίωνα και απόκτησαν εκτός
από θρησκευτική, μεγάλη πολιτική και οικονομική δύναμη.
Η Γαλλική Επανάσταση εξαφάνισε το τάγμα των
Βενεδικτίνων αλλά σιγά - σιγά ξανάγινε και πάλι.
Από το 1893 ο Πριμάτος του τάγματος μένει στη Ρώμη, στο
αβαείο του Άγιου Ανσέλμου.
Σήμερα υπάρχουν πολλά μοναστήρια Βενεδικτίνων, ανδρικά
και γυναικεία.
Στην Αθήνα υπάρχει ένα παρεκκλήσι (που τις τοιχογραφίες του
τις έφτιαξαν οι μαθητές του Κόντογλου, Κοψίδης και Κοχλιδάκης)

και σ' αυτό γίνεται η Θεία Λειτουργία κατά τον ορθόδοξο
τρόπο.

Ο άγιος Δομίνικος
Ο Δομίνικος γεννήθηκε το 1170 στην Καστίλη. Μαζί τον
άγιο Φραγκίσκο αποτέλεσαν τους «ωραιότερους αγίους του
ΙΓ΄ αιώνα». Από πολύ νέος πούλησε την περιουσία του και
την μοίρασε στους φτωχούς γυρίζοντας ο ίδιος ξυπόλυτος.
Πέθανε το 1221 στη Βολώνια.
Το 1215 ίδρυσε μοναχικό τάγμα με κύριο σκοπό τη
σωτηρία των ψυχών, την προάσπιση της πίστης και την
καταπολέμηση των αιρέσεων. Επικεφαλής του τάγματος
ήταν ο λεγόμενος «magister» («διδάσκαλος»), ο οποίος
είχε ευρύτατη εξουσία σε όλα τα μέλη του, που όφειλαν
προς αυτόν τυφλή υπακοή. Από αυτό το τάγμα
βγήκαν
έξοχα φιλοσοφικά πνεύματα όπως ο Θωμάς ο
Ακινάτης αλλά … και αμείλικτοι διώκτες των αιρετικών, που
χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα στην Ιερά Εξέταση.

ΤΑΓΜΑ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΩΝ
Τα τάγματα των Δομινικανών και των
Φραγκισκανών
υιοθέτησαν
τον
«επαιτικό
μοναχισμό»,
δηλαδή
δρούσαν μέσα στις πόλεις, οι μοναχοί
τους ζητιάνευαν για να ζήσουν και ήταν
φτωχοί και περιπλανώμενοι κήρυκες της
μετάνοιας, της ακτημοσύνης και της
επιστροφής στην αποστολική απλότητα.
Από το τάγμα προήλθαν δύο σπουδαίοι
ζωγράφοι: ο Fra Angelico (Guido di
Pietro) και ο Fra Bartolommeo (Baccio
della Porta).
Οι
Δομινικανοί
ανέλαβαν
έντονη
αντιαιρετική
δράση,
γι’
αυτό
συνεργάστηκαν με την εξουσία του
πάπα, στελέχωσαν την Ιερά Εξέταση
και ασχολήθηκαν πολύ συστηματικά με
τη φιλοσοφία
προκειμένου να
επικρατήσουν ιδεολογικά έναντι των
αιρετικών.

Ο άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης
Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, 1182 – 1226.
Γιος πλούσιων εμπόρων. Ονειρευόταν να
γίνει ιππότης και τροβαδούρος. Ασκούνταν
στα όπλα. Μιλούσε Γαλλικά. Λόγω του
πλούτου του ζούσε με αριστοκράτες ζωή
πλούσια σε ακολασία, υπεροψία και
σπατάλη. Αναζητούσε την εσωτερική
γαλήνη. Μετά από ένα πλούσιο δείπνο σε
πλούσιους φίλους, «παντρεύεται τη
φτώχεια». Ταξίδι σε Ρώμη. Συνάντηση με
ζητιάνο. Επιστροφή στην Ασίζη. Πώληση
πατρικής
περιουσίας.
Διακηρύσσει
εμπράκτως τη φτώχεια και την ταπεινότητα
και είναι γνωστός και σαν «ο φτωχούλης
του Θεού» (il Poverello). Ο ίδιος
κυκλοφορούσε ντυμένος με ένα χιτώνα,
δεμένο στη μέση με ένα σκοινί (αυτό το
είδος ενδυμασίας έχουν και σήμερα οι
μοναχοί του τάγματός του).

Ο άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης,
έργο του Ελ Γκρέκο

Είπαν για αυτόν
Ο ιστορικός Παν. Κανελλόπουλος γράφει:
«έγινε με απόλυτο τρόπο, το γλυκύτατον έαρ
που είχε ενσαρκώσει ο Ιησούς, η ανθρώπινα
γλυκύτερη μορφή που έχει ως τα σήμερα
γεννήσει η Ευρώπη»,
ενώ, ο Φώτης Κόντογλου, παρά την
αντιπάθειά του για κάθε τι το δυτικό, τον
κατατάσσει «στους πιο αγνούς μαθητές του
Ιησού».
Το 1224, ύστερα από σαράντα ημέρες
προσευχής
και
νηστείας,
είδε
να
αποτυπώνονται πάνω στο σώμα του τα
στίγματα των πληγών του Ιησού.
Όταν πέθανε, τον έθαψαν σε ναό που μόλις
είχε χτιστεί. Ανακηρύχτηκε άγιος το 1228 από
τον Πάπα Γρηγόριο Θ΄. Η μνήμη του
γιορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου.

Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα
στίγματα (Τζιότο)

ΤΑΓΜΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΩΝ

Οι αρετές τους ήταν:
ήταν:
 Αγάπη προς το Θεό
Ιδρύθηκε το
12ο αιώνα.

 Αγάπη προς τον άνθρωπο
 Αγάπη προς τη φύση
 Εκούσια και απόλυτη πτώχεια
 Έντονη διαμαρτυρία για τον
πλούτο της εκκλησίας.

BASILICA OF SAN FRANCESCO D' ASSISI

ΟΙ ΙΗΣΟΥΙΤΕΣ

 Το τάγμα των Ιησουιτών ("Εταιρία του Ιησού") ιδρύθηκε το 1534 από τον
Ιγνάτιο Λογιόλα, τον οποίο η Ρώμη ανακήρυξε άγιο.
 Κύριοι σκοποί του ήταν η αναδιοργάνωση της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας για να αντιμετωπίσει τη Μεταρρύθμιση και η ιεραποστολική
δράση στις νέες χώρες που ανακαλύπτονταν τότε.
 Οι Ιησουίτες διακρίθηκαν για το ζήλο τους, κατηγορήθηκαν όμως ότι
προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους δεν δίσταζαν να
χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο ("Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα").
 Αυτό στάθηκε αιτία να διαλυθεί το τάγμα το 1773. Ανασυστάθηκε το 1814
από τον πάπα Πίο Ζ΄, αλλά η είσοδος τους απαγορεύτηκε σε πολλές
χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Σήμερα αριθμούν γύρω στις
40.000 μέλη και είναι το μεγαλύτερο μοναχικό τάγμα.

Τα Μοναχικά Τάγματα βοήθησαν στην ανάπτυξη του μορφωτικού
επιπέδου των λαών της Δύσης και στην ανάπτυξη των επιστημών.

Η Μονή Λαζαριστών… Διαδραμάτισε ρόλο σε όλα
τα ιστορικά γεγονότα, από την απελευθέρωση
της πόλης μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και
την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με το πέρασμα
του χρόνου γνώρισε περιόδους ακμής και
παρακμής, άρρηκτα συνδεδεμένες με τις
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της πόλης της
Θεσσαλονίκης.
Σχεδόν ερειπωμένη βρέθηκε το 1983. Αγοράστηκε από
το ελληνικό δημόσιο για να αναστηλωθεί, να επεκταθεί
και να στεγάσει τα της σύγχρονης πόλης (Θεσσαλονίκη
2300 χρόνια, Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1997).

TA ΙΠΠΟΤΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ
 Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα ιπποτικά
τάγματα.
 Είχαν στρατιωτικό χαρακτήρα (π.χ. τάγμα
Ιωαννιτών της Ρόδου) και
 χρησιμοποιήθηκαν
στις
Σταυροφορίες,
προβαίνοντας πολλές φορές σε τέτοιες
φρικαλεότητες,
 ώστε έδιναν την εντύπωση στους ανατολικούς
λαούς ότι ο Χριστιανισμός ήταν μια θρησκεία
μίσους.

ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΔΑΜΕ :

1. Την εξάπλωση του χριστιανισμού στη
δυτική Ευρώπη
2. Τον άγιο Πατρίκιο
3. Τα μοναχικά τάγματα
4. Το τάγμα των Βενεδικτίνων
5. Το τάγμα των φραγκισκανών
6. Το τάγμα των Ιησουιτών
7. Τα ιπποτικά τάγματα.

