
Κευάλαιξ 7
I. Οι αμακατατάνειπ στη 

μεταμεσαιωμική εροωπαϊκή κξιμωμία

4. Πξλιτικέπ, ξικξμξμικέπ και κξιμωμικέπ 
ενελίνειπ από τξμ 15ξ έωπ τξμ 18ξ αιώμα



Γ. Δημξγοαυική ενέλινη

Ι. 17μξ αηώκαξ: 100 εθαημμμύνηα θάημηθμη

ΙΙ. 18μξ αηώκαξ: αύλεζε πιεζοζμμύ. Λόγμξ: 
ειάηηωζε ζκεζημόηεηαξ ιόγω:

1. βειηίωζε ζμδεηώκ

2. ειάηηωζε επηδεμηώκ

3. ιηγόηενμη πόιεμμη



Δ. Οικξμξμικέπ ενελίνειπ
Ι. Από ηεκ παναδμζηαθή γεωνγία ζε μηα αγνμηη-

θή επακάζηαζε

1. 90% ημο πιεζοζμμύ δεη ζηεκ ύπαηζνμ: 
γεωνγμί

2. 18μξ αηώκαξ: 

α/ Νέεξ θαιιηενγεηηθέξ ηεπκηθέξ  θαιύ-
ηενεξ ζμδεηέξ

β/ Μείωζε αγνμηηθμύ πιεζοζμμύ:

i. ενγαζία ζε βημηεπκίεξ

ii. ενγαζία ζε βημμεπακίεξ (ζηηξ πόιεηξ)



Δ. Οικξμξμικέπ ενελίνειπ

ΙΙ. Από ηε βημηεπκία ζηε βημμεπακία

1. Πνηκ ημ 18μ αηώκα: Οηθμγεκεηαθή βημ-
ηεπκία με ημπηθό παναθηήνα

2. Από ημ 18μ αηώκα: Βημμεπακίεξ: 

α/ Δηάθμνμη επεκδοηέξ

β/ πνήζε μεπακώκ (=εθμεπάκηζε)

γ/ ακάπηολε οθακημονγίαξ θαη μεηαιιμονγίαξ



Δ. Οικξμξμικέπ ενελίνειπ

ΙΙΙ. Γμπόνημ

Α. Ωξ ημ 17μ αηώκα:

1. Θαιάζζημη εμπμνηθμί δνόμμη: 
Πμνημγάιμη, Οιιακδμί

2. Μενθακηηιηζμόξ (= επέμβαζε ημο 
θνάημοξ ζημ εμπόνημ)



Δ. Οικξμξμικέπ ενελίνειπ
ΙΙΙ. Γμπόνημ

Β. Τμ 17μ αηώκα:
1. Θαιάζζημη εμπμνηθμί δνόμμη: Άγγιμη, Γάιιμη, 

Οιιακδμί
2. Μεγάιμ αηιακηηθό εμπόνημ (Γονώπε – απμη-

θίεξ Αμενηθήξ)
3. Τνηγωκηθό εμπόνημ: Γονώπε

Αμενηθή Αθνηθή
Γ. Από ημ 18μ αηώκα:

1. Μεγάιεξ εμπμνηθέξ δοκάμεηξ: Αγγιία, Γαιιία
2. Γιεύζενε μηθμκμμηθή δναζηενηόηεηa



Δ. Οικξμξμικέπ ενελίνειπ

IV. Η βημμεπακηθή επακάζηαζε

18μξ αηώκαξ (β΄μηζό): μηθμκμμηθέξ, θμηκωκηθέξ 
θαη ηεπκμιμγηθέξ μεηαβμιέξ 

βιξμηςαμική επαμάσταση:

α/λεθηκά ζηεκ Αγγιία

β/ επεθηείκεηαη θαη ζε άιιεξ εονωπαϊθέξ πώνεξ

γ/ θένκεη επακαζηαηηθέξ αιιαγέξ ζηε δωή ηωκ 
ακζνώπωκ (μηθμκμμία – θμηκωκία)









Ε. Η κξιμωμία τωμ ενελίνεωμ 
και τωμ αμισξτήτωμ

Ι. Τνεηξ θμηκωκηθέξ ηάλεηξ:

1. Εργεμείπ (=πιμύζημη γαημθηήμμκεξ) + 
κλήοξπ (= ακώηενμη θιενηθμί)

2. Αστξί (βημηέπκεξ, βημμήπακμη, 
ειεύζενμη επαγγειμαηίεξ θ.α.)

3. Λαόπ (= Αγνόηεξ, πωνηθμί, ενγάηεξ, 
μηθνμεπαγγειμαηίεξ θ.α.)



Ε. Η κξιμωμία τωμ ενελίνεωμ 
και τωμ αμισξτήτωμ

ΙΙ. Σοκζήθεξ δωήξ:
1. Εργεμείπ: έπμοκ εηζμδήμαηα από: 

α/ ηα θηήμαηά ημοξ
β/ ηεκ είζπναλε θόνωκ από ημοξ πωνηθμύξ
γ/ ζομμεηέπμοκ ζηεκ ελμοζία

2. Αστξί (ηζπονμπμημύκηαη): 
α/ έπμοκ μηθμκμμηθή δύκαμε
β/ δεημύκ (ζηγά ζηγά) ζομμεημπή ζηεκ ελμοζία

3. Λαόπ: α/ άζιηεξ ζοκζήθεξ δηαβίωζεξ
β/ οπενβμιηθή θηώπεηα


