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Η	Αναγέννηση	και	η	Θρησκευτική	Μεταρρύθμιση	

	

	

Η	Φλωρεντία.	Το	κέντρο	της	Αναγέννησης	
	
Η	Αναγέννηση	είναι	ένα	πολιτιστικό	κίνημα	που	εμφανίστηκε	αρχικά	στις	πόλεις	της	Ιταλίας,	κυρίως	τη	Φλωρεντία	και	
διαδόθηκε	στη	συνέχεια	σε	ολόκληρη	την	Ευρώπη	(14ος	–	16ος	αιώνας).	Ονομάστηκε	Αναγέννηση,	επειδή	ο	κόσμος	
έμοιαζε	να	γεννιόταν	ξανά	μετά	τους	δύσκολους	αιώνες	του	Μεσαίωνα.	Από	την	εποχή	της	Αναγέννησης	ξεκινούν	οι	
Νεότεροι		Χρόνοι.		
	
Οι	άνθρωποι,	αυτή	την	εποχή,	μελετούν	τον	αρχαίο	ελληνικό	και	ρωμαϊκό	πολιτισμό.	Η	Αναγέννηση	και	ο	ανθρωπισμός	
πιστεύουν	στη	δύναμη	της	γνώσης	και	δίνουν	έμφαση	στον	άνθρωπο	και	τις	δυνατότητές	του.	Η	εφεύρεση	της	
τυπογραφίας	το	1448	από	τον	Γουτεμβέργιο	συνέβαλε	στο	να	διαδοθούν	σε	μεγάλο	κομμάτι	του	πληθυσμού	οι	
καινούριες	μορφωτικές	ιδέες.		
	
Την	εποχή	αυτή	οι	τέχνες	(ζωγραφική,	γλυπτική,	αρχιτεκτονική)	γνωρίζουν	μεγάλη	ανάπτυξη.	Ο	Μποτιτσέλι,	ο	Λεονάρντο	
Ντα	Βίντσι,	ο	Μιχαήλ	Άγγελος,	ο	Ραφαήλ,	ο	Ελ	Γκρέκο	είναι	μερικοί	μόνο	από	τους	πιο	σημαντικούς	ζωγράφους	της	
Αναγέννησης.		
	
Στα	χρόνια	της	Αναγέννησης	γράφει	τα	θεατρικά	του	έργα	ο	Σαίξπηρ	και	στην	Ισπανία	ο	Θερβάντες	δημιουργεί	το	κλασικό	
του	μυθιστόρημα	ο	“Δον	Κιχώτης”.	Στην	εποχή	της	Αναγέννησης	ο	άνθρωπος	αποκτά	μια	επιστημονική	αντίληψη	για	το	
φυσικό	κόσμο	και	αμφισβητεί	τις	θεοκρατικές	ερμηνείες	του	Μεσαίωνα.	Ο	Γαλιλαίος	και	ο	Κοπέρνικος	διατυπώνουν	τις	
αστρονομικές	θεωρίες	τους.	Η	γη	δεν	είναι	πλέον	ακίνητη	στο	κέντρο	του	σύμπαντος,	όπως	πίστευαν	οι	άνθρωποι	στο	
Μεσαίωνα,	αλλά	περιστρέφεται	γύρω	από	τον	ήλιο	μαζί	με	τους	άλλους	πλανήτες.		

	

	Το	1517	ο	Μαρτίνος	Λούθηρος	θα	αμφισβητήσει	την	εξουσία	του	Πάπα	και	θα	δημιουργήσει	
τη	δική	του	εκκλησία.	Είναι	η	Θρησκευτική	Μεταρρύθμιση	που	θα	οδηγήσει	στη	διάσπαση	
του	Καθολικισμού	και	στην	εμφάνιση	των	Προτεσταντών	που	υποστηρίζουν	τις	ιδέες	του	
Λούθηρου	και	του	Καλβίνου.	Μετά	τη	θρησκευτική	μεταρρύθμιση	θα	επικρατήσει	ο	
θρησκευτικός	φανατισμός	και	οι	πόλεμοι	καθολικών	και	προτεσταντών.	Η	Ιερά	Εξέταση	και	η	
Νύχτα	του	Αγίου	Βαρθολομαίου,	όπου	χιλιάδες	Γάλλοι	προτεστάντες	θα	σφαχτούν,	είναι	δύο	
από	τα	πιο	χαρακτηριστικά	παραδείγματα	του	ευρωπαϊκού	θρησκευτικού	φανατισμού.	Οι	
ιδέες	της	Αναγέννησης	για	ανοχή	και	καλοσύνη	αμφισβητούνται	από	την	Ευρώπη	της	
απόλυτης	μοναρχίας.		
	
	
Ο	Μ.	Λούθηρος	
	

	
	

(από	την	Ιστοσελίδα		«Αταξίες	στην	Άνω	Σύρο»	
http://anosyrosmathima.blogspot.gr/)	



Η	Αναγέννηση	
	
Δραστηριότητα	

Ας	παρατηρήσουμε	προσεκτικά	την	παρακάτω	εικόνα.	

Τι	να	απεικονίζει	άραγε	;	Ποιος	να	τη	ζωγράφισε	;	

Πότε	και	γιατί	;	Διατυπώστε	τις	σκέψεις	σας.		

(μην	βιαστείτε	να	γυρίσετε	τη	σελίδα	από	την	πίσω	πλευρά	!)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Μήπως	θα	βοηθούσε	να	βλέπαμε	την	εικόνα	λίγο	διαφορετικά;	

Ας	δοκιμάσουμε	να	την	γυρίσουμε	ανάποδα	!	Τώρα	είναι	κάπως	καλύτερα	;	Πρόκειται	προφανώς	για	ένα	
χάρτη.	Κάποια	σημεία	του	μας	θυμίζουν	έντονα	μια	ήπειρο.	Ποια;	Γιατί	ο	χαρτογράφος	τον	σχεδίασε	
ανάποδα;	

Ο	Χάρτης	της	Οικουμένης		

Το	 1459,	 ο	 Φρα	Μάουρο,	 ένας	 μοναχός,	 ολοκλήρωσε	 μετά	 από	 11	 χρόνια	 δουλειάς	 τον	 περίφημο	
Χάρτη	 της	 Οικουμένης,	 ζώντας	 και	 δουλεύοντας	 μέσα	 στο	 μοναστήρι	 του	 Σαν	Μικέλε	 στη	 Βενετία.	 Ο	
μοναχός	 αξιοποίησε	 όλες	 τις	 τότε	 γνώσεις,	 μαρτυρίες	 και	 πηγές,	 από	 τον	 Πτολεμαίο,	 ως	 τους	
Πορτογάλους	θαλασσοπόρους	της	εποχής	του.	Ο	βόρειος	πόλος	είναι	κάτω	και	ο	νότιος	επάνω	καθώς	ο	
Φρα	Μάουρο	 επηρεάστηκε	 από	 τους	 Άραβες	 χαρτογράφους.	 Ο	 χάρτης	 διατηρεί	 όλες	 –	 σχεδόν	 –	 τις	
συμβάσεις	και	τους	περιορισμούς	που	η	καθολική	εκκλησία	επέβαλλε	εκείνη	την	εποχή.	Παρατηρούμε	
την	 κυκλική	 μορφή,	 όπως	 επίσης	 ότι	 ο	 Κόσμος,	 περικλείεται	 από	 τον	 Ωκεανό	 –	 εμπόδιο	 που	
καθιερώθηκε	για	να	μην	προχωρήσει	ο	άνθρωπος	πέραν	αυτού	ούτε	με	τη	σκέψη	του.	

Ο	 χάρτης	 όμως	 παρουσιάζει	 και	 κάποιες	 ενδιαφέρουσες	 καινοτομίες:	 τα	 Ιεροσόλυμα	 δεν	 είναι	 το	
κέντρο	 του	 κόσμου,	 ο	 Ινδικός	Ωκεανός	 δεν	 εμφανίζεται	ως	 κλειστή	 λίμνη	 –	 όπως	 συνηθιζόταν	 τότε	 –	
αλλά	 σαν	 ανοιχτό	 πέλαγος	 που	 επικοινωνεί	 με	 τον	 Ατλαντικό	ωκεανό.	 Το	 χάρτη	 αυτό	 παρήγγειλε	 και	
χρηματοδότησε	αδρά,	ο	βασιλιάς	της	Πορτογαλίας	Αλφόνσος	ο	Ε΄	για	να	βρεθούν	συντομότεροι	δρόμοι	
για	τις	Ινδίες	που	θα	παρακάμπτουν	την	Οθωμανική	Αυτοκρατορία.	Γι’	αυτό	άλλωστε	σε	όλα	τα	μήκη	και	
τα	πλάτη	των	θαλασσών	της	Οικουμένης,	απεικονίζονται	να	αρμενίζουν	περήφανες	καραβέλες.	
Επομένως,	 ο	 χάρτης	 του	 Φρα	 Μάουρο,	 αποτυπώνει	 τη	γεωγραφική	γνώση	της	 εποχής	 αλλά	 και	 τις	
ισορροπίες	 ανάμεσα	 στις	 επιταγές	 της	 Καθολικής	 Εκκλησίας	 και	 τις	 επιδιώξεις	 και	 φιλοδοξίες	 της	
κοσμικής	 εξουσίας.	 Δίκαια	 υποστηρίζεται	 από	 πολλούς	 ότι	 το	 έργο	 αυτό	 αποτελεί	 τη	 μετάβαση	 της	
Χαρτογραφίας	σε	μια	νέα	εποχή	:	την	Αναγέννηση	!	
Είναι	η	εποχή	που	οι	πόλεις	 της	 Ιταλίας	συγκέντρωσαν	 τεράστια	πλούτη	από	 τις	σταυροφορίες	και	 το	
εμπόριο.	Κάθε	 ιταλική	πόλη	ήταν	οργανωμένη	σαν	μικρό	κράτος,	όπως	οι	πόλεις	–	κράτη	της	αρχαίας	
Ελλάδας.	 Πολλές	 από	 αυτές	 είχαν	 δημοκρατικό	 πολίτευμα.	 Σε	 αυτές	 τις	 συνθήκες,	 αρκετοί	 ηγεμόνες	
χρηματοδοτούσαν	ζωγράφους,	γλύπτες	και	αρχιτέκτονες	για	να	φτιάξουν	λαμπρά	έργα.		
	
Οι	λόγιοι	(μορφωμένοι	άνθρωποι)	της	εποχής	αναζήτησαν	στις	βιβλιοθήκες	των	μοναστηριών,	καθώς	και	
στα	 εδάφη	 της	 Βυζαντινής	 Αυτοκρατορίας,	 τα	 λογοτεχνικά,	 ιστορικά	 και	ρητορικά	κείμενα	 της	
αρχαιότητας,	συνήθως	γραμμένα	στα	λατινικά	ή	τα	αρχαία	ελληνικά.	Πέρα	από	τη	μελέτη	της	κλασικής	
αρχαιότητας,	 οι	 συγγραφείς	 υιοθέτησαν	 τη	 χρήση	 της	 καθομιλουμένης	 γλώσσας,	 κάτι	 που	 σε	
συνδυασμό	με	την	εφεύρεση	της	τυπογραφίας,	επέτρεψε	σε	ολοένα	και	περισσότερους	ανθρώπους	να	
έχουν	πρόσβαση	σε	βιβλία,	με	πιο	σημαντική	περίπτωση	τη	Βίβλο.	Το	1450	ο	Γουτεμβέργιος	εφευρίσκει	
την	 τυπογραφία.	Αυτή	η	ανακάλυψη	δίνει	 τη	δυνατότητα	να	 τυπωθούν	και	 να	κυκλοφορήσουν	πολλά	
βιβλία	που	μέχρι	τότε	ήταν	χειρόγραφα.	
	
	Το	 1543	 ο	 Κοπέρνικος	 με	 το	 έργο	 του	 «Περί	 της	 περιστροφής	 των	 ουράνιων	 σφαιρών»	 εκφράζει	 την	
επαναστατική	άποψη	για	την	εποχή	του	ότι	είναι	η	Γη	που	κινείται	γύρω	από	τον	Ήλιο.		

Αυτή	η	άνθιση	των	γραμμάτων	και	των	τεχνών	ονομάστηκε	Αναγέννηση.	Η	Αναγέννηση	ήταν	πολιτιστικό	
κίνημα	που	ξεκίνησε	από	τις	ιταλικές	πόλεις	(Φλωρεντία,	Νάπολη)	και	εξαπλώθηκε	στην	
υπόλοιπη	Ευρώπη	ανάμεσα	στο	15ο	και	το17ο	αιώνα.	

	Την	εποχή	αυτή,	αναπτύχθηκαν	ιδιαίτερα	η	λογοτεχνία,	η	επιστήμη,	η	θεολογία	και	οι	τέχνες	
(ζωγραφική,	γλυπτική,	αρχιτεκτονική).	Πολλοί	μορφωμένοι	άνθρωποι	στράφηκαν	στη	μελέτη	των	
αρχαίων	ελλήνων	και	ρωμαίων	συγγραφέων.	
	



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Από τις στήλες της Εκπαιδευτικής Λέσχης, έχουµε ασκήσει ιδιαίτερα σκληρή και τεκµηριωµένη 
κριτική στο νέο βιβλίο ιστορίας της στ΄ δηµοτικού θεωρώντας απαραίτητη την άµεση απόσυρσή 
του. Σε θεσµικό επίπεδο προβάλλαµε την ανάγκη µιας βαθιάς τοµής στη σχολική ιστορία, που 
σηµαίνει νέα προγράµµατα σπουδών και σχολικά βιβλία, προοδευτική στροφή στην 
ιστορική/παιδαγωγική µόρφωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, παραγωγή αντίστοιχου 
διδακτικού/ιστορικού λογισµικού, ανακατανοµή της ύλης του µαθήµατος της ιστορίας, άµεσα στα 
πλαίσια των εννιά χρόνων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στρατηγικά στα πλαίσια του 
δωδεκάχρονου ενιαίου σχολείου. 

Ωστόσο, σε επίπεδο εκπαιδευτικών πρακτικών, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο θεσµικό 
επίπεδο, καλούµαστε καθηµερινά, να διδάξουµε, µε µοναδικό εφόδιο από την πολιτεία, ένα 
σχολικό εγχειρίδιο ιδεολογικά βαθιά συντηρητικό και παιδαγωγικά επιεικώς απαράδεκτο. Ας µην 
ξεχνάµε λοιπόν, ότι το σχολικό βιβλίο δεν είναι ευαγγέλιο, ούτε οι εκπαιδευτικοί άβουλοι, 
ανεύθυνοι και µοιραίοι µεταδότες αντιδραστικών αντιλήψεων και αντιπαιδαγωγικών µεθόδων. Οι 
εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωµα αλλά και επιστηµονική ευθύνη και παιδαγωγική υποχρέωση 
να προσαρµόσουν τη διδασκαλία τους ώστε να υπηρετήσουν την ανάγκη των µαθητών τους για 
την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και κριτικής σκέψης. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, είµαστε 
στην ευχάριστη θέση, να προτείνουµε σήµερα, µια σειρά σχεδίων µαθηµάτων που αποτελούν µια 
άµεση εναλλακτική λύση για τη διδασκαλία της ιστορίας της στ΄ δηµοτικού. 

Δεν πρόκειται για ένα υλικό «έτοιµο προς χρήση» ούτε για µια τελική εκδοχή διδασκαλίας. 
Πρόκειται για σχέδια διδασκαλίας που αξιοποιούν προηγούµενες αντίστοιχες απόπειρες 
συναδέλφων και τις προσαρµόζουν για τις συγκεκριµένες ανάγκες διδασκαλίας των συναδέλφων 
που τα διαµόρφωσαν. Ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη δυναµική των συγκεκριµένων 
σχολικών τάξεων, αναπροσαρµόζονται και αλλάζουν ανάλογα µε τη διδακτική εµπειρία - και στις 
δυο πρώτες περιπτώσεις, δοκιµάστηκαν και δοκιµάζονται σε σχολικές τάξεις που διαθέτουν 
διαδραστικούς πίνακες, εποµένως, χρειάζονται παραπέρα επεξεργασία έτσι κι αλλιώς. 

Ωστόσο, αποτελούν µια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση άµεσης χρήσης που προσπαθεί να 
διαχειριστεί ένα απίστευτο όγκο ύλης εισάγοντας δυο βασικά στοιχεία στο περιεχόµενο και τη 
µεθοδολογία: 

α) οι επιστηµονικές και τεχνολογικές αλλαγές, οι κοινωνικές τάξεις και ο λαϊκός παράγοντας 
αντιµετωπίζονται ως κινητήριες δυνάµεις και ως κλειδιά για την ερµηνεία ιστορικών γεγονότων. 

β) αξιοποιείται το ιστορικό ερώτηµα προσαρµοσµένο στα δεδοµένα της παιδικής ηλικίας και τους 
περιορισµούς της σχολικής τάξης αλλά και η επιστροφή της αφήγησης, όχι για να αναπλάσει µια 
εθνική ή κοσµοπολίτικη µυθολογία αλλά για να συναρπάσει και να προκαλέσει την ιστορική 
περιέργεια που είναι προϋπόθεση για την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης στις µικρές ηλικίες.  

αντι-µάθηµα: Ιστοσελίδα µε την µορφή Blog, όπου παρατίθεται σειρά σχεδίων διδασκαλίας για 
την ιστορία της ΣΤ΄ Τάξης. [http://d.daskalosda.gr/] 

τελευταίο κουδούνι: Η Ιστοσελίδα του ΣΤ2 του 41ου Δηµοτικού Σχολείου Πειραιά , όπου 
παρατίθεται σειρά σχεδίων διδασκαλίας για την ιστορία της ΣΤ΄ Τάξης. Τα σχέδια είναι 
αναρτηµένα σε µορφή .ppt και µπορείτε να τα κατεβάσετε. [http://lamprosnikolaras.wix.com/last-
bell] 

Αταξίες στην Άνω Σύρο: Ιστοσελίδα µε την µορφή Blog, όπου παρατίθεται σειρά σχεδίων 
διδασκαλίας για την ιστορία της ΣΤ΄ Τάξης. [http://anosyrosmathima.blogspot.gr] 

(Από την Ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Λέσχης) 



ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΥΠΩΘΗΤΩ




































































