
ΚΕΦ. ΣΤ.ΙΙ.11 Χ. Κωνσταντέλλιας  

ΣΤ.ΙΙ.1:  Πολιηικέρ οικονομικέρ και κοινωνικέρ μεηαβολέρ (11ορ – 15ορ αι.)  
 

Όξνη – θιεηδηά 

ηξηδσληθή θαιιηέξγεηα, εθρεξζώζεηο, πόιεηο, εκπόξην, αζηηθή ηάμε, ράξηεο ειεπζεξηώλ, καύξε παλώιε, 

θξίζε-εμεγέξζεηο, Μεγάινο ράξηεο δηθαησκάησλ, θνηλνβνύιην, δίαηηα, γεληθέο ηάμεηο, έξηδα ηεο πεξηβνιήο, 

αηρκαισζία ηεο Αβηληόλ 

 

 Οικονομικέρ μεηαβολέρ 
 

Από ηνλ 11ν αηώλα γίλνληαη κεηαβνιέο ζηελ ύπαηζξν: 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 Η ανάπηςξη ηων πόλεων 
 

 Από ηνλ 11ν αηώλα αλαπηύζζνληαη θαη νη πόιεηο: 

 Γεκηνπξγνύληαη λέεο πόιεηο. 

 Οη παιηέο επεθηείλνληαη θαη έμσ από ηα ηείρε. 

 Οη κεηαβνιέο ζηελ ύπαηζξν επλννύλ ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ. 

 Οη αγξόηεο αληαιιάζζνπλ ηα πξντόληα ηνπο κε βηνηερληθά είδε θαη εκπνξεύκαηα. 

 Οη πόιεηο γίλνληαη θέληξα εκπνξίνπ, βηνηερλίαο, ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ θαη ηερλνινγίαο. 

 Ο λεξόκπινο θαη ν αλεκόκπινο γίλνληαη βαζηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζηελ ύπαηζξν θαη ζηηο πόιεηο. 

 Η βηνηερληθή παξαγσγή απμάλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηηο πόιεηο. 

 Απμάλεηαη ν πιεζπζκόο ησλ πόιεσλ. 

 ηηο πόιεηο, ηδίσο ζηηο λέεο, παξαρσξνύληαη ράξηεο ειεπζεξηώλ, δειαδή πξνλόκηα νηθνλνκηθά θαη 

δηνηθεηηθά. Γη’ απηό νλνκάδνληαη ειεύζεξεο ή απηνθξαηνξηθέο θνηλόηεηεο.  

 Οη πόιεηο απηέο: 

 Δίλαη απηόλνκεο. 

 Γηνηθνύληαη από επγελείο θαη αζηνύο. ηε δηνίθεζή ηνπο ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξόζσπνη ησλ 

επαγγεικαηηθώλ ζπληερληώλ (εκπόξσλ, αξηνπνηώλ θ.ιπ.). 

 

 

 

Τεσνικέρ καινοηομίερ 

 ηξνρνθόξν άξνηξν 

 κεηαιιηθό πλί 

 πεξηιαίκην γηα ηα ππνδύγηα (δώα) 
θαη δέζηκν 

Καζηεξώλεηαη ηξηδσληθή θαιιηέξγεηα 

αύμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

 Η πξόνδνο ζηε γεσξγία 

 Οη επηόηεξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

 Η ππνρώξεζε ησλ επηδεκηώλ 

 Η ζρεηηθή εξεκία ζηελ Δπξώπε 

πποκαλούν αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 
δηαηξνθή ηνπ πιεζπζκνύ: 

Δπεθηείλνληαη νη εθηάζεηο γηα θαιιηέξγεηα κε: 
 Δθρέξζσζε γεο. 
 Απνμήξαλζε ειώλ 

πποκαλούν 
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 Το εμπόπιο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ιδξύνληαη λέεο εκπνξηθέο πόιεηο (Μαζζαιία, Ακβνύξγν, Κνισλία, Παξίζη, Λνλδίλν θ.ά.). 

 Οη έκπνξνη ηεο Βελεηίαο, Γέλνπαο θαη Πίδαο ηδξύνπλ εκπνξηθνύο ζηαζκνύο ζηε Μεζόγεην. 

 Οη έκπνξνη νξγαλώλνληαη ζε ελώζεηο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο. 

 Σν ίδην γίλεηαη θαη κε πόιεηο (ελώζεηο εκπνξηθώλ πόιεσλ). 

 Απμάλεηαη ε θπθινθνξία ηνπ λνκίζκαηνο. 

 Από ηνλ 13ν αηώλα ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ζπλαιιαγώλ. 

 

 Κοινωνία 
 

 Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε νδεγεί ην θενπδαξρηθό ζύζηεκα ζηελ αθκή ηνπ από ηνλ 11ν έσο ηνλ 13ν 

αηώλα. 

 Οη αιιαγέο ζηελ ύπαηζξν θαη ζηηο πόιεηο είραλ επηπηώζεηο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζηελ πνιηηηθή 

δσή. 

 Οη δνπινπάξνηθνη αιιά θαη ειεύζεξνη πνιίηεο εγθαηαιείπνπλ ηελ ύπαηζξν θαη εγθαζίζηαληαη ζηηο πόιεηο. 

 Οη έκπνξνη, νη βηνηέρλεο θαη νη ηξαπεδίηεο ζηηο πόιεηο ζπγθξνηνύλ κηα λέα θνηλσληθή νκάδα πνπ ιέγεηαη 

αζηηθή ηάμε. Απηή επηδηώθεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ πόιεσλ. 

 Η αλάπηπμε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ θαη ε ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο σο αληαιιαθηηθνύ κέζνπ ήηαλ 

ζεκαληηθόηαηεο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία. 

 Η γε έπαπζε λα είλαη ην κνλαδηθό κέηξν θάζε αμίαο θαη ην θξηηήξην πινύηνπ. 

 

 Η κπίζη ηος μεζαιωνικού κόζμος 
 

 Από ηα κέζα ηνπ 13νπ αηώλα εκθαλίδνληαη ηα πξώηα ζπκπηώκαηα παξαθκήο ηεο θενπδαξρίαο. 

 ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηώλα ηα ζπκπηώκαηα γίλνληαη βαζηά θξίζε. 

 

 

 

 

 

 Σν 1345 εηζβάιιεη ζηελ Δπξώπε ε μαύπη πανώλη θαη κέρξη ην 1400 εμνληώλεη κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνύ. 

 Οη πόιεκνη επίζεο απνδεθαηίδνπλ ηνλ πιεζπζκό ηεο Δπξώπεο,ηδηαίηεξα ν εθαηνληαεηήο (1337-1453) 

κεηαμύ Αγγιίαο θαη Γαιιίαο. 

 Η πνξεία πξνο ηελ παξαθκή: 

 Η επαξρία εξεκώλεηαη. 

 Σν εκπόξην κεηώλεηαη. 

 Η έιιεηςε ηξνθίκσλ πξνθαιεί άλνδν ησλ ηηκώλ θαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ. 

 Οη εγεκόλεο θαη θενπδάξρεο επηβάιινπλ κεγαιύηεξε θνξνινγία ζηνπο εμαζιησκέλνπο ρσξηθνύο. 

 Η θαηάζηαζε απηή πξνθάιεζε εμεγέξζεηο κε πξσηαγσληζηέο ηνπο αζηνύο ζε δηάθνξεο ρώξεο, νη νπνίεο 

όκσο θαηαπλίγεθαλ κε βία. ήκαηλαλ όκσο ηε γεληθόηεξε θξίζε ηνπ θενπδαξρηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

Αύμεζε παξαγσγήο 

Αύμεζε πιεζπζκνύ 

Αλάπηπμε εκπνξίνπ 

Νέα λαπηηθή ηερλνινγία 

Καηαζθεπή λέσλ δξόκσλ 

Καζηέξσζε ζεζκνύ 
εκπνξνπαλεγύξεσλ 
(Φιάλδξα, Γαιιηθή 
Κακπαλία) 

 Η αλεπάξθεηα ησλ θαιιηεξγήζηκσλ 
εθηάζεσλ. 

 Η αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ. 

 Οη άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Παξαηεηακέλν λιμό 
(πείλα) 

νδεγνύλ ζε  
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 Τα εςπωπαϊκά κπάηη 
 

 Από ηνλ 11ν αηώλα ζηα ζηελ Δπξώπε: 

 Οη εγεκόλεο ησλ θξαηώλ πξνζπαζνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο. 

 Γεκηνπξγνύληαη λένη ζεζκνί δηαθπβέξλεζεο. 

 Ιδξύνληαη λέα θξάηε. 

 ηε Γεξκαλία: 

 Με ηελ ίδξπζε ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ηνπ Γεξκαληθνύ έζλνπο δελ ελώζεθαλ ηα 

γεξκαληθά θξαηίδηα. Οη εγεκόλεο ηνπο δελ ήζειαλ εληζρπκέλε απηνθξαηνξηθή εμνπζία. 

 Ιδξύζεθε έλαο λένο ζεζκόο ηεο πεξηθεξεηαθήο (θαη αξγόηεξα θεληξηθήο) Δίαιηαρ (είδνο 

θνηλνβνπιίνπ). 

 ηελ Αγγιία: 

 Η Αγγιία, κεηά από ζπλερείο πνιέκνπο, έραζε ηα εδάθε ηεο πέξα από ηε Μάγρε. 

 Οη επγελείο, νη αζηνί θαη ν θιήξνο επέβαιαλ πεξηνξηζκνύο ζηε βαζηιηθή εμνπζία. 

 Ο βαζηιηάο Α΄ Αθηήκνλαο αλαγθάζηεθε λα παξαρσξήζεη ηνλ Μεγάλο Χάπηη Δικαιωμάηων (1215), 

κε ηνλ νπνίν απνδερόηαλ ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο ζηε βαζηιηθή εμνπζία. 

 Λίγν αξγόηεξα ζπγθξνηήζεθε θαη έλα Κνηλνβνύιην κε εθπξνζώπνπο ησλ επγελώλ, ηνπ θιήξνπ θαη 

ησλ αζηώλ. 

 ηε Γαιιία: 

 Ο βαζηιηάο θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηε κνλαξρηθή εμνπζία θαη λα επηβιεζεί ζηνπο θενπδάξρεο 

(ηδηαίηεξα κεηά ηε ζύγθξνπζή ηνπ κε ηνλ πάπα θαη ηε λίθε ηνπ ζηνλ εθαηνληαεηή πόιεκν(1453). 

 Γεκηνύξγεζε έλαλ αληηπξνζσπεπηηθό ζεζκό, ηε πλέιεπζε ησλ Γεληθώλ Σάμεσλ, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ησλ επγελώλ, ηνπ θιήξνπ θαη ησλ αζηώλ. 

 

 Η Εκκληζία και η ζύγκποςζή ηηρ με ηην κοζμική εξοςζία 
 

 Η Καζνιηθή Δθθιεζία αληηδξνύζε πάληα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο λα ηελ ειέγρεη. 

 ηε Γεξκαλία: 

 Ο πάπαο απαγόξεπζε ηελ κοζμική πεπιβολή (απνλνκή ησλ εθθιεζηαζηηθώλ αμησκάησλ θαη ηνλ 

δηνξηζκό ησλ επηζθόπσλ από ηνλ απηνθξάηνξα) ην 1075. 

 Τπήξμε καθξνρξόληα ζύγθξνπζε κε ηνλ Γεξκαλό απηνθξάηνξα (έπιδα ηηρ πεπιβολήρ). 

 Η ζύγθξνπζε έιεμε κε ζπκβηβαζκό: Κονκοπδάηο ή Σςμθωνία ηηρ Βοπμρ (1122). 

 ηε Γαιιία: 

 Ο βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Γεληθώλ Σάμεσλ, αλάγθαζε ηνλ πάπα λα κεηαθέξεη 

ηελ έδξα ηνπ από ηε Ρώκε ζηε γαιιηθή πόιε Αβηληόλ, ζηελ νπνία έκεηλε γηα πεξίπνπ εβδνκήληα 

ρξόληα (1305-1377). 

 Η Καζνιηθή Δθθιεζία παξνπζίαζε θαηλόκελα δηαθζνξάο θαη εζηθήο παξαθκήο ζην δηάζηεκα απηό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


