
Προσπάθειες ανασυγκρότησης της 
Δυτικής Εκκλησίας 

 Αντιδράσεις της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας.  

 Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οργανώνει τη 
δική της Mεταρρύθμιση, την 
Αντιμεταρρύθμιση. 



Τα μέτρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
κατά της Μεταρρύθμισης 

 Σύγκληση της Συνόδου του Τριδέντο ,   

 αναδιοργάνωση των μοναχικών Ταγμάτων, 

 Ιερά Εξέταση, 

 λογοκρισία, 

 μπαρόκ. 



   Συγκλήθηκε για να αντιμετωπίσει τις νέες διδασκαλίες του 

Προτεσταντισμοΰ και παγίωσε τη διδασκαλία της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

• Τόνισε το ισόκυρο της Αγίας Γραφής και της Ιερής 

Παράδοσης, 

• επιβεβαίωσε ότι ο Πάπας συγκεντρώνει κάθε εξουσία και 

αυθεντία και όλοι οι πιστοί του οφείλουν υποταγή. 

• δέχτηκε το καθαρτήριο πυρ και 

• τον αποκλεισμό των λαϊκών από το ποτήριο της θείας 

Ευχαριστίας, 

• όρισε να δίνουν άφεση αμαρτιών μόνο οι κληρικοί, 

επιβάλλοντας ποινές, 

• επισημοποίησε τη χρήση αγαλμάτων στους ναούς. 

  

Σύνοδος του Τριδέντο 



Σύγκλιση της Συνόδου του Τρέντο  ( 1545 -1563 ), όπου  

καταδικάστηκε ο προτεσταντισμός.  

http://7gym-laris.lar.sch.gr/istoria/ist_metar.htm


 Αναδιοργανώθηκαν τα μοναχικά τάγματα και 

ιδρύθηκαν νέα,  

 που είχαν ως αποστολή να ενισχύσουν και να 

διαδώσουν τη ρωμαιοκαθολική πίστη.  

 Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν διάφορα 

μέσα, όπως ήταν η ιδεολογική διαφώτιση 

(προπαγάνδα), η ίδρυση και η διαχείριση 

σχολείων, νοσοκομείων και η έκδοση βιβλίων.  

Τα μοναχικά τάγματα 



Το Τάγμα των Ιησουϊτών 

 Ιδρύθηκε το 1534 από τον Ιγνάτιο Λογιόλα. 

 Σε σύντομο χρονικό διάστημα η δράση των Ιησουϊτών 
εξαπλώθηκε σε διάφορες χώρες, χριστιανικές και μη.  

 Το τάγμα οργανώθηκε καλύτερα και πήρε αντι-
προτεσταντικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και προκάλεσε 
ισχυρές αντιδράσεις.  

 Οι Ιησουίτες διακρίθηκαν στα γράμματα, στην 
επιστημονική έρευνα και στην παιδαγωγική πρακτική.  

 Σκοπός τους έγινε η υπεράσπιση και διάδοση της 
ρωμαιοκαθολικής πίστης με το κήρυγμα, την 
κατήχηση, τη μυστηριακή ζωή και την παιδεία.  

 Έμεινε στην ιστορία για τις σκληρές μεθόδους που 
χρησιμοποίησε για να πετύχει τους σκοπούς του. 



Ο Άγιος Ιγνάτιος Λογιόλα, ιδρυτής 

της θρησκευτικής αδελφότητας των 

Ιησουιτών (1540). 

Το έμβλημα της 

αδελφότητας, με τα τρια 

πρώτα γράμματα της λέξης 

Ιησούς. 

http://enaasteri.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html
http://lefobserver.blogspot.com/2010/09/society-of-jesus.html


 Η Ιερά Εξέταση απετέλεσε το κύριο 

κατασταλτικό μέτρο εναντίον των αιρέσεων.  

 Αποτελούσε έναν ανακριτικό μηχανισμό, που 

είχε, σε συνεργασία με την κοσμική εξουσία, το 

δικαίωμα εξέτασης των υπόπτων για αίρεση, 

υποβάλλοντάς τους ακόμα και σε βασανιστήρια. 

  Όσοι κρίνονταν ένοχοι και καταδικάζονταν σε 

θάνατο καίγονταν πάνω στην πυρά.  

Ιερά Εξέταση 



 Η συμβολή της τυπογραφίας στη διάδοση των 

μεταρρυθμιστικών ιδεών είχε αποφασιστική 

σημασία.  

 Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε ένα συμβούλιο 

λογοκρισίας των βιβλίων που συνέτασσε 

Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων (Index 

Librorum Prohibitorum).  

Λογοκρισία 



Η αρχική σελίδα  

του Καταλόγου 

Απαγορευμένων Βιβλίων, 

έκδοση Βενετίας, 1564 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84


Νέα μορφή τέχνης το Μπαρόκ, 17ος αι. 

 Μέσα από τη θρησκευτική διαμάχη αναδύθηκε και 

κυριάρχησε κατά το 17ο αιώνα μια νέα καλλιτεχνική 

τεχνοτροπία, το μπαρόκ (από την πορτογαλική λέξη 

barocco: ακανόνιστο μαργαριτάρι).  

 Γεννήθηκε στην Ιταλία ως προέκταση της 

αναγεννησιακής τέχνης και χρησιμοποιεί τις 

καμπύλες, την πολυχρωμία, την κίνηση, την 

ψευδαίσθηση και την επιτηδευμένη διακόσμηση, 

για να εντυπωσιάσει και να συγκινήσει.  



 Κατά το 17ο αιώνα η παπική Ρώμη ήταν η κοιτίδα του 
Μπαρόκ, το οποίο στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε όλη 
την Ευρώπη μέχρι και τη Λατινική Αμερική με τη 
βοήθεια διάφορων θρησκευτικών ταγμάτων, και 
κυρίως του τάγματος των Ιησουιτών. 

 Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χρησιμοποίησε την 
τέχνη για να χτυπήσει τη Μεταρρύθμιση (ναός Αγίου 
Πέτρου).  

 Δημιούργησε αυτό το νέο ρυθμό στη ζωγραφική και 
στην αρχιτεκτονική, ως απάντηση στους 
Προτεστάντες που αρνούνταν τη χρήση εικόνων και 
αγαλμάτων στους ναούς.  

Η τέχνη στην υπηρεσία της Αντιμεταρρύθμισης 



Στη ζωγραφική το μπαρόκ εκφράζει με έντονο τρόπο 
τα συναισθήματα των εικονιζόμενων προσώπων. 
Τονίζει τη θεατρικότητα (την κίνηση των μορφών) με 
σκοπό να καταπλήξει τους πιστούς και να τους 
συγκλονίσει.  
Επειδή την εποχή της Αντιμεταρρύθμισης η 
αποκατάσταση της τιμής των αγίων ενδιέφερε 
ιδιαίτερα τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, εμφανίζεται 
πολύ συχνά ως θέμα σε πίνακες η αποθέωση των 
μαρτύρων. Άγγελοι στεφανώνουν τους μάρτυρες μέσα 
από χρυσά σύννεφα, άγιοι τους υποδέχονται στον 
ουρανό και μερικές φορές η ίδια η Παρθένος με το 
Βρέφος εμφανίζεται στο πάνω μέρος του πίνακα που 
αναπαριστά το μαρτύριο του αγίου. 



Στέψη Της Θεοτόκου με έξι Αγγέλους  

Carracci Annibale, (1560-1609) Baroque  

http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=513


Ανάληψη της Θεοτόκου 

Carracci Annibale, Baroque  

  

http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=513


Ο Άγιος Ματθαίος και ο άγγελος  

(Καραβάτζιο)  

http://www.artlessons.gr/uieforum?c=showthread&ThreadID=146


Σταύρωση του Απ. Πέτρου, 

του Γκουίντο Ρένι.  

Ρυθμός Μπαρόκ,  

Μουσείο Βατικανού. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/73/596,2145/


Καραβάτζιο, 1600 -1601 

Λάδι σε καμβά 230 × 175 εκ. 

Σάντα Μαρία ντελ Πόπολο, 

Ρώμη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Caravaggio-Crucifixion_of_Peter.jpg


Αποκαθήλωση του Cigoli. 

Παλάτι Pitti, Φλωρεντία, 7ος αι. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/73/596,2145/


Οροφή του ναού 

του Ιησού στη 

Ρώμη.  

Ρυθμός Μπαρόκ 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://users.ach.sch.gr/pchaloul/anagennisi/Baroque/glyptiki-baroque-diakosm.jpg&imgrefurl=http://users.ach.sch.gr/pchaloul/anagennisi/Baroque/Baroque.htm&usg=__lPHtNZ5Xp3JMMZBDYUzhC5gP0lg=&h=722&w=377&sz=78&hl=el&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=z1Am--U3XbBQLM:&tbnh=140&tbnw=73&prev=/images?q=%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BA&um=1&hl=el&sa=N&tbs=isch:1


Η αρχιτεκτονική μπαρόκ 

Οι ναοί, τα δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, οι εσωτερικοί διάκοσμοι 
αλλά και οι δημόσιοι χώροι εν γένει, αποπνέουν την αίσθηση του 
εξωπραγματικού, πέρα από τις ανθρώπινες διαστάσεις και κατ' 
επέκταση την παντοδυναμία του θεϊκού αλλά και της 
εκκλησιαστικής (παπικής) εξουσίας. 
Ως τυπικά χαρακτηριστικά της μπαρόκ αρχιτεκτονικής μπορούμε 
να αναφέρουμε: 
 δραματική χρήση του φωτισμού με έντονες αντιθέσεις  
 υπερβολική χρήση διακοσμητικών στοιχείων 

συμπεριλαμβανομένων και μεμονωμένων γλυπτών στο 
εξωτερικό  

 μεγάλης κλίμακας διακοσμητικές αναπαραστάσεις στις οροφές 
των κτιρίων  

 έντονη σύνδεση της αρχιτεκτονικής με τη ζωγραφική  
 χρήση τεχνικών οπτικής "απάτης" (trompe l'oeil).  



Ο αρχιτέκτονας Μπερνίνι διαμόρφωσε την πρόσοψη του ναού του Αγίου 

Πέτρου σε ρυθμό μπαρόκ. Για να αναδειχθούν τα προπύλαια του ναού, έδωσε 

ελλειψοειδές σχήμα στην πλατεία μπροστά από το ναό και την πλαισίωσε με 

διπλή σειρά κιόνων και 162 αγάλματα.  

http://users.sch.gr/pchaloul/anagennisi/Baroque/Baroque.htm


Ναός του Ιησού στη Ρώμη. 

Ρυθμός Μπαρόκ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/73/596,2145/


Η Εκκλησία Σαν Κάρλο άλλε 

Κουάτρο Φοντάνε στη Ρώμη,  
έργο του Φραντσέσκο Μπορομίνι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Roman_architecture.jpg


Εκκλησία San Carlo στη Ρώμη, έργο του Francesco Borromini  

http://www.artlessons.gr/uieforum?c=showthread&ThreadID=146


Καθεδρικός Ναός 

του Αγίου Παύλου,  

Λονδίνο  

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/2971.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&u=http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Saint_Pauls_Cathedral.html/cid_aj1224_b.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjAv2MrKt6PeT8NiHVhEQ2WJDyXDQ


Άγιος Κάρολος Μπορομέο, Μπαρόκ, Ροκοκό Βιέννη 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&u=http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Karlskirche.html/cid_2174650.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgZCM-9pV6WF_BE-zK4J-rbXMCcVg


Ο Καθεδρικός του Μπιντγκός με τις Μπαρόκ και Ροκοκό διακοσμήσεις - που βρίσκεται σε μία καμπή του 

ποταμού Brda κοντά στο νησί Mill - θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πολωνίας. 

http://www.gosports.gr/afieromata/afieromata/oi-poleis-pou-8a-filejenisoun-tous-agnws.html


Εσωτερικό ναού μπαρόκ 

στο Τολέδο 

http://users.sch.gr/pchaloul/anagennisi/Baroque/Baroque.htm


 Τα πρώτα χρόνια του 18ου αιώνα εμφανίζεται, με 
κέντρο τη Γαλλία (από όπου εξαπλώνεται σε ολόκληρη 
την Ευρώπη), το Ροκοκό.  

 Η τεχνοτροπία αυτή χαρακτηρίζεται από τα ελαφρά 
παιχνιδίσματα των μορφών, κυρίως στους εσωτερικούς 
χώρους και στα στοιχεία του διάκοσμου.  

 Από το μεγαλειώδη τρόπο του Μπαρόκ θα περάσουμε 
στη γλυκιά απόλαυση της ζωής. Αντί να πείθει και να 
εντυπωσιάζει, η τέχνη θέλει τώρα να ευχαριστεί. 

Ροκοκό 



 To roccoco εμφανίζεται  στη Γαλλία γύρω στα 1715 ως αντίδραση 
στη διακόσμηση του ανακτόρου των Βερσαλλιών και είχε μικρή 
διάρκεια, περίπου 4 δεκαετίες. 

 Αποτελεί στυλ κυρίως εσωτερικής διακόσμησης (οροφές, τοίχοι, 
έπιπλα, μικρά αντικείμενα). 

  Τα ανάγλυφα μοτίβα, φύλλα, άνθη, κλαδιά 
δημιουργούν  σχηματισμούς με καμπύλες που δημιουργούν ένα 
ανάλαφρο στυλ. Δίνουν ένα τόνο χαριτωμένο και μια κομψότητα... 

 Η σημασία που δίνεται στο φως οδηγεί ακόμα στην προτίμηση για 
υλικά που αντανακλούν το φως (εκτός από τα μέταλλα και τις 
πολύτιμες πέτρες, ακόμα λάκες, καθρέφτες, μετάξι) 

 Η ονομασία roccoco προέρχεται από τη λέξη rocaille που σημαίνει 
όστρακο. Οι καμπύλες των διακοσμητικών στοιχείων του ροκοκό 
μοιάζουν αρκετά στις γραμμές των οστράκων, των κοχυλιών. 

  Τα χρώματα στη ζωγραφική είναι φωτεινά  και διάφανα με τόνους 

παστέλ, χωρίς βαθιές φωτοσκιάσεις.                                 

Ροκοκό 



Βασιλική ροκοκό, Ottobeuren, Βαυαρία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%8C


Λεπτομέρεια διάσημο Ίνσμπρουκ 
Διακόσμηση κτηρίου στο Ίνσμπρουκ της 
Αυστρίας με ένα υπερφορτωμένο στυλ 
ροκοκό. 

https://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%AF%CE%BD%C


Baroque/Roccoco organ  
 

The beautiful organ  

at Dom St. Jacob's Cathedral  

in Innsbruck, Austria.  

http://photos.igougo.com/pictures-photos-p341264-BaroqueRoccoco_organ.html


Α. Ο ναός του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη Β. Το εσωτερικό ενός καλβινικού ναού 

 Ποια διαφορά παρατηρείτε ως προς το διάκοσμο 
των δυο ναών; 

 Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετείται σε κάθε 
περίπτωση;  

http://kitsosmitsos.blogspot.com/2012/03/blog-post_30.html
http://www.neworleanschurches.com/jcalvin/calvin.htm

