
Από ηο Μεζαίωνα ζηοσς Νέοσς Χρόνοσς 

Διδακηικοί ζηότοι 

 Να αλαθαιέζνπκε ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο πνπ 

ζεκαηνδνηνύλ ηε κεηάβαζε από ηνλ Μεζαησληθό Κόζκν ζηελ απγή ησλ Νέσλ Υξόλσλ. 

 Να πξνζεγγίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ην πλεύκα αλαδήηεζεο πνπ πξνεηνηκάδεη ηε 

λέα επνρή. 

 Να αληηιεθζνύκε ηε θπζηνγλσκία θαη  ηνλ ηδηαίηεξν ξόιν ησλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ 

άλνημαλ λένπο δξόκνπο. 

 

α. Οικονομικές και κοινωνικές μεηαβολές 

Πεδίν εθδήισζεο κεηαβνιώλ: ε κεζαησληθή πόιε 

α. αλαδσπύξσζε εκπνξίνπ θαη β. επαλαθαζηέξσζε ρξήκαηνο σο αληαιιαθηηθνύ  κέζνπ 

Σσνέπειες 

 Τπνβηβαζκόο αμίαο ηεο γεο θαη απνδπλάκσζε ηεο θενπδαξρίαο θπξίσο ζηνλ αζηηθό 

ρώξν 

 Παξνπζία θαη ελδπλάκσζε πξώηκεο αζηηθήο ηάμεο (έκπνξνη, βηνηέρλεο, ηξαπεδίηεο) 

Θεηηθόο ξόινο ηαπξνθνξηώλ ζηηο εμειίμεηο απηέο, θαζώο άλνημαλ έλα λέν πεδίν νηθνλνκηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο. 

Κιπδσληζκνί θενπδαξρίαο θαη Καζνιηθήο Δθθιεζίαο εμαηηίαο α) ηεο ηζρπξνπνίεζεο ησλ 

εζληθώλ κνλαξρηώλ θαη β) ηεο  αλάδεημεο λέσλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ δπλάκεσλ. 



 

Σν αζηξνλνκηθό ξνιόη ηεο Πάδνβαο, 1344 

β. Οι νέες πνεσμαηικές δσνάμεις – Κλίμα αναδήηεζες 

Δπίδξαζε κεηαβνιώλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ πνιηηηζκνύ 

Ακθηζβήηεζε θαη θξηηηθή ζηνπο παγησκέλνπο ζεζκνύο ηεο θενπδαξρίαο θαη ηεο Δθθιεζίαο 

Πξνζπάζεηα αλαδίπισζεο θαη επηθξάηεζεο ηεο δεύηεξεο 

Δθδήισζε ζπκθηιησηηθνύ πλεύκαηνο θαη αλεθηηθόηεηαο κε ζηόρν ηελ αλαλέσζε ηνπ 

πλεπκαηηθνύ  ηεο νπινζηαζίνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζρύνο ηεο.  

Μέζν: ε ζύλζεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ δόγκαηνο κε ηε θηινζνθία, ηελ θιαζηθή επηζηήκε θαη ηνλ 

αξαβηθό πνιηηηζκό. 

Απνηέιεζκα: Γηεύξπλζε αληηθεηκέλσλ πνιιώλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ελαζρόιεζε κε ην θπζηθό 

θόζκν. 

Γηάρπζε ηνπ θηιεξεπλεηηθνύ πλεύκαηνο πέξαλ ηνπ θύθινπ ησλ δηαλννπκέλσλ. 

Με αθνξκή ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, μεθηλνύλ ηα εμεξεπλεηηθά ηαμίδηα, π.ρ. ηνπ Μάξθν 

Πόιν ζηελ Αζία. 



Θέμαηα για ζσδήηεζε 

 Αθνύ δηαβάζεηε ην απόζπαζκα θαη αληηιεθζείηε ηε ιεηηνπξγία ηεο θενπδαξρίαο θαη ηεο 

Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηε κεζαησληθή θνηλσλία, λα εληνπίζεηε ηηο αηηίεο ηεο 

ζπκπόξεπζεο απηώλ ησλ δύν ζεζκώλ, ηηο κνξθέο ηεο ζύκπξαμήο ηνπο θαη ηηο αηηίεο ησλ 

κεηαβνιώλ πνπ κλεκνλεύζακε ζηελ ελόηεηά καο. 

 Θπκεζείηε όηη ζηνλ πξώηκν Μεζαίσλα ην κεγάιν πνιηηηζκηθό θέληξν ηεο Γύζεο είλαη ην 

κνλαζηήξη κε ηα αληηγξαθηθά ηνπ εξγαζηήξηα, ηελ θαιιηηερληθή, βηνηερληθή θαη 

αγξνηηθή παξαγσγή, ελώ ζηνλ ύζηεξν Μεζαίσλα νη ιεηηνπξγίεο απηέο πεξλνύλ ζηελ 

πόιε. 

 Σί  δειώλεη ην πέξαζκα από ηελ θακπάλα ηεο ππαίζξνπ ζην ξνιόη ηεο πόιεο;   

 

1.Σα κέηξα-  ηνπ ρξόλνπ  θαη ηνπ ρώξνπ- είλαη εξγαιεία θνηλσληθήο θπξηαξρίαο κε εμέρνπζα 

ζεκαζία. Όπνηνο είλαη θύξηόο ηνπο ηζρπξνπνηεί κε κνλαδηθό ηξόπν  ηελ εμνπζία ηνπ ζηελ 

θνηλσλία. Καη ε πνιιαπιόηεηα ησλ κεζαησληθώλ ρξόλσλ απεηθνλίδεη ηνπο θνηλσληθνύο αγώλεο 

εθείλεο ηεο επνρήο. Όπσο ζηελ ύπαηζξν θαη ζηηο πόιεηο αγσλίδνληαη γηα ηα κέηξα 

ρσξεηηθόηεηαο – πνπ θαζνξίδνπλ ηηο κεξίδεο θαη ην βηνηηθό επίπεδν- ππέξ ή ελαληίνλ ησλ 

κέηξσλ ηνπ άξρνληα ή ηεο πόιεο,  έηζη θαη ζηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ δηαθπβεύνληαη αγώλεο πνπ 

απνζπνύλ θάπσο απηά ηα κέηξα από ηηο θπξίαξρεο ηάμεηο, ηνλ θιήξν θαη ηελ αξηζηνθξαηία. 

Όπσο ε γξαθή, έηζη θαη ε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ, γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ζην Μεζαίσλα, 

παξακέλεη θηήκα ησλ ηζρπξώλ θαη απνηειεί ζηνηρείν ηεο εμνπζίαο ηνπο. Ζ κάδα δελ θαηέρεη ην 

ρξόλν ηεο, είλαη  αλίθαλε λα ηνλ θαζνξίζεη. Τπαθνύεη ζην ρξόλν πνπ επηβάιιεηαη από ηα 

θακπαλαξηά, ηηο ηξνκπέηηεο θαη ηηο κηθξέο ζάιπηγγεο. 

Αιιά ν κεζαησληθόο ρξόλνο είλαη θαηαξρήλ αγξνηηθόο… θαη ν αγξνηηθόο ρξόλνο είλαη θαηαξρήλ 

ρξόλνο ηεο καθξάο δηάξθεηαο. Ο αγξνηηθόο ρξόλνο, ν ρξόλνο ηνπ ρσξηθνύ, είλαη ρξόλνο ησλ 

αλακνλώλ, ηεο ππνκνλήο, ηεο δηάξθεηαο, ησλ λέσλ μεθηλεκάησλ, ησλ θαζπζηεξήζεσλ, θαη αλ όρη 

ηεο αθηλεζίαο πάλησο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. Με ζπκβαληνινγηθόο, δηαθεύγεη από ηελ 

αλάγθε ηεο εκεξνκελίαο, ή κάιινλ νη εκεξνκελίεο ηνπ δηαθπκαίλνληαη αξγά, αθνινπζώληαο ην 

ξπζκό ηεο θύζεο. 

Ο αγξνηηθόο ρξόλνο είλαη θπζηθόο ρξόλνο. Οη κεγάιεο δηαηξέζεηο είλαη ε κέξα ε λύρηα θαη νη 

επνρέο… 

Μέζα ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν όπνπ ην ηερλεηό θσο ζπαλίδεη, ε λύρηα βαξαίλεη από απεηιέο θαη 

θηλδύλνπο… Σελ λύρηα ηελ ηδηνπνηνύληαη νη ηζρπξνί: νη ιακπάδεο ηνπ θιήξνπ θαη νη ππξζνί ησλ 

αξρόλησλ επηζθηάδνπλ ηα θησρηθά θεξηά ηνπ ιανύ. 

Ο αξρνληηθόο ρξόλνο είλαη θαηαξρήλ ζηξαηησηηθόο ρξόλνο. Μέζα ζηε ρξνληά δίλεη πξνλνκηαθή 

ζέζε ζηελ πεξίνδν πνπ μαλαξρίδνπλ νη κάρεο θαη απαηηείηαη ε ππεξεζία ηνπ ππνηεινύο. Δίλαη ν 

ρξόλνο ηνπ ζηξαηνύ. 

Ο αξρνληηθόο ρξόλνο είλαη επίζεο ν ρξόλνο ησλ ζηξαηησηηθώλ νθεηιώλ. Σα ζεκεία αλαθνξάο 

κέζα ζην έηνο, όπσο ζα δνύκε, είλαη νη κεγάιεο γηνξηέο. Αλάκεζα ζε απηέο, ππάξρνπλ θάπνηεο 

πνπ ιεηηνπξγνύλ σο θαηαιύηεο ηεο ρξνληθήο επαηζζεζίαο ησλ αγξνηηθώλ καδώλ: νη 

θενπδαξρηθέο πξνζεζκίεο, ζηηο νπνίεο πιεξώλνληαη νη νθεηιέο ζε είδνο ή ζε ρξήκα. Οη 

εκεξνκελίεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο θαη ηα γαηνθηήκαηα, αιιά κηα επνρή μερσξίδεη 

ζηε ρξνλνιόγεζε ησλ πξνζεζκηώλ: ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ, όηαλ γίλεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ησλ αξρνληηθώλ θξαηήζεσλ επί ηεο ζπγθνκηδήο. 



Ο κεζαησληθόο ρξόλνο είλαη θπξίσο ζξεζθεπηηθόο θαη θιεξηθόο ρξόλνο. Θξεζθεπηηθόο ρξόλνο 

δηόηη ε ρξνληά είλαη θαηαξρήλ ε ρξνληά ηεο ιεηηνπξγίαο. Κιεξηθόο ρξόλνο δηόηη ράξε ζηελ 

παηδεία ηνπ ν θιήξνο είλαη θύξηνο ησλ δεηθηώλ ηνπ ρξόλνπ. 

Οη θακπάλεο ρηππνύλ ηνλ κεζαησληθό ρξόλν. Σν ρηύπεκα ηεο θακπάλαο γλσζηνπνηεί ην 

κνλαδηθό θαζεκεξηλό ρξόλν, ην ρξόλν ησλ θαλνληθώλ σξώλ κε ηηο νπνίεο όινη νη άλζξσπνη 

ξπζκίδνπλ ηε δσή ηνπο. 

Δίλαη απνθαιππηηθή ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο «campana» από ην ιαηηληθό «campus», πνπ 

ζεκαίλεη «θάκπνο». Οη θακπάλεο, ηα θακπαλάθηα, παίξλνπλ ην όλνκά ηνπο από ηνπο αγξόηεο 

πνπ θαηνηθνύλ ζηελ ύπαηζξν θαη κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ώξεο κνλάρα από ηα 

θακπαλάθηα. 

Από ηνλ 14
ν
 αη. ν ρξόλνο εθθνζκηθεύεηαη, γίλεηαη ν θνζκηθόο ρξόλνο ησλ ξνινγηώλ ζηα 

θσδσλνζηάζηα θαη νξζώλεηαη απέλαληη ζηνλ θιεξηθό ρξόλν ησλ θακπάλσλ ηεο εθθιεζίαο. 

Μεραληζκνί ππνηαγκέλνη ζην θπζηθό ρξόλν αθνύ ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο εκέξαο δηαθέξεη από 

ηε κηα πόιε ζηελ άιιε θαη πνιύ ζπρλά μεθηλά από κηα πάληνηε κεηαβιεηή ζηηγκή, όπσο ε 

Αλαηνιή θαη ε Γύζε ηνπ ήιηνπ.  

Ο θνζκηθόο ρξόλνο ησλ ξνινγηώλ είλαη ν ρξόλνο ησλ αζηώλ, ησλ εκπόξσλ, ησλ ηξαπεδηηώλ. 

 

Jacques Le Goff «Ο Πνιηηηζκόο ηεο Μεζαησληθήο Γύζεο», εθδ. Βάληαο 1993(απνζπάζκαηα) 

2.Σα πξνλόκηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ 

Παξέρνπκε ζηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο θνηηεηέο ην δηθαίσκα λα ζπληάμνπλ ζνθνύο θαλόλεο γηα 

ηηο κεζόδνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο, γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ελνηθίσλ, 

θαη ην δηθαίσκα λα απνθιείνπλ εθείλνπο πνπ αληηηίζεληαη ζηηο ξπζκίζεηο απηέο. Αλ ζπκβεί 

θάπνηνο από ζαο λα θπιαθηζηεί παξάλνκα, ζηακαηήζηε ηα καζήκαηα, εθόζνλ βέβαηα ην θξίλεηε 

ζθόπηκν. Απαγνξεύνπκε κεηαμύ άιισλ λα ζπιιεθζεί θνηηεηήο γηα ρξέε. 

Βούλλα τοσ Πάπα Γρηγορίοσ IX, 1231 

 Γηαηί ε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξπζκίδεηαη κε βνύιια ηνπ Πάπα;  

 Σί είδνπο αξκνδηόηεηεο παξαρσξνύληαη ζην Παλεπηζηήκην ησλ Παξηζίσλ  θαη κε πνηα 

ζθνπηκόηεηα;  

3.Σν 1277, ν επίζθνπνο ησλ Παξηζίσλ θαηαδηθάδεη "ηηο πιάλεο" πνπ δηδάζθνληαη ζην 

παλεπηζηήκην ηεο πόιεο 

Μεξηθνί θνηηεηέο ηνπ Παξηζηνύ έρνπλ ηελ ηόικε λα ζπδεηνύλ ζηηο ζρνιέο νξηζκέλεο πιάλεο ή 

κάιινλ παξαιεξήκαηα θαη αλόεηεο ύβξεηο. Βέβαηα, ηνλίδνπλ όηη απηέο νη απόςεηο είλαη αιεζείο 

σο πξνο ηε θηινζνθία, αιιά αλαιεζείο σο πξνο ηελ θαζνιηθή πίζηε, ζαλ λα είλαη δπλαηό λα 

έρνπκε δύν αιήζεηεο εληειώο αληίζεηεο κεηαμύ ηνπο θαη λα ππάξρεη κηα αιήζεηα γηα ηνπο 

εηδσινιάηξεο θηινζόθνπο αληίζεηε κε ηελ αιήζεηα ησλ Αγίσλ Γξαθώλ. Δπεηδή κηα αλόεηε 

θιπαξία κπνξεί λα πξνθαιέζεη πιάλε ζηνπο απινύο αλζξώπνπο, απαγνξεύνπκε απνιύησο λα 

γίλνληαη ηέηνηεο ζπδεηήζεηο, θαηαδηθάδνπκε ζε απνκόλσζε απηέο ηηο πιάλεο θαη αθνξίδνπκε 

απηνύο πνπ ηηο δίδαμαλ ελ κέξεη ή ελ όισ. 

Etienne Tempier, Δπίζθνπνο Παξηζηνύ, Αριστοτελισμός και Στολαστικισμός, 1277. 



 Πνην ήηαλ ην πλεπκαηηθό  θιίκα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Παξηζηνύ πξνο ηα ηέιε ηνπ 13
νπ

 

αη.;  

 Γηαηί παξεκβαίλεη ν ηνπηθόο επίζθνπνο; Σί ζέιεη λα απνηξέςεη;  

 Ο Γάιινο ηζηνξηθόο Jacques Le Goff ζην βηβιίν ηνπ «Ο Πνιηηηζκόο ηεο Μεζαησληθήο 

Γύζεο», γξάθεη πώο ν Μεζαίσλαο είλαη επνρή αλάκεηθηνπ ζθόηνπο θαη θσηόο. Να 

επαιεζεύζεηε ηε ξήζε απηή κε βάζε ην παξάζεκα. 

4. ΟΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΡΗΕΔ ΣΟΤ ΑΗΞΠΖΡΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 

Σα ηζηνξηθά δξάκαηα ηνπ αίμπεξ (1564 – 1616)  θάλνπλ αξθεηά θαλεξό όηη ζηνλ αγώλα  

αλάκεζα ζην ηέκκα, ηε κεζαία ηάμε θαη ηνπο θαηώηεξνπο επγελείο, από ηε κηα, θαη ζηε 

θενπδαξρηθή αξηζηνθξαηία, από ηελ άιιε, ν δξακαηνπξγόο δηόινπ δε βξηζθόηαλ ζηελ πιεπξά 

ησλ ζθιεξώλ θαη αιαδόλσλ ζηαζηαζηώλ. Σα ζπκθέξνληα θαη νη ξνπέο ηνπ, ηνλ πξόζδελαλ ζηα 

θνηλσληθά ζηξώκαηα πνπ αγθάιηαδαλ ηε κεζαία ηάμε θαη ηελ αξηζηνθξαηία  κε ηε θηιειεύζεξε 

λννηξνπία, ε νπνία είρε πηνζεηήζεη ηε ζεώξεζε ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη νπσζδήπνηε απνηεινύζε 

πξννδεπηηθή νκάδα, ζε αληίζεζε κε ηελ παιηά θενπδαξρηθή ηάμε ησλ επγελώλ. 

Α.Υάνπδεξ, Κοινωνική Ιστορία της Τέτνης, 2,192 Από ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή 

 Πνηνο ήηαλ ν  Οπίιιηακ αίμπεξ; Γλσξίδεηε θάπνηα έξγα ηνπ; Να αλαδεηήζεηε  θαη λα 

δηαβάζεηε ηηο ππνζέζεηο ησλ έξγσλ ηνπ «Βαζηιηάο Λήξ»,  «Μάθβεζ», επαιεζεύνληαο ηα 

γξαθόκελα ηνπ ηζηνξηθνύ γηα ηελ θνηλσληθή ηνπνζέηεζε ηνπ δξακαηνπξγνύ. Πώο 

ζρεηίδεηαη απηή κε ηελ επνρή ηνπ;   


