
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ – Εισαγωγή 

Από τον Μεσαίωνα στα νεότερα χρόνια 
 
Το 476 μ.Χ. οι Γότθοι, μετά από πολιορκία, κατέλαβαν την Ρώμη, την πρωτεύουσα του ρωμαϊκού 
κράτους, και την λεηλάτησαν για τρεις ημέρες. Όταν έφυγαν, το παλαιό Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος 
ήταν διαλυμένο. 
Το γεγονός εκείνο οριοθέτησε -συμβατικά- το τέλος μιας εποχής, της αρχαιότητας, και την αρχή 
μιας νέας, του Μεσαίωνα. 
 
Μεσαίωνα ονομάζουμε την χρονική περίοδο από τον 5ο αι. μ.Χ. μέχρι και τον 15ο αι. μ.Χ.  
 

Ο Μεσαίωνας ξεκίνησε με την παρακμή των αρχαίων με-
γάλων πόλεων και της αρχαίας θρησκείας. Μαζί με τις 
αρχαίες πόλεις και την αρχαία θρησκεία, χάθηκε και ο 
αρχαίος τρόπος ζωής. 
 
Πολύ μεγάλη δύναμη είχε η εκκλησία (η Ρωμαιοκαθολι-
κή στην Δύση και η Ορθόδοξη στην Ανατολή).  Οι αρμο-
διότητες της εκκλησίας δεν περιορίζονταν μόνο σε θρη-
σκευτικά ζητήματα, αλλά απλώνονταν και σε πολλές 
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και επηρέαζαν 
αποφασιστικά τους αυτοκράτορες και τους βασιλείς. Τα 
μοναστήρια είχαν στην ιδιοκτησία τους μεγάλες εκτάσεις 
γης και είχαν συγκεντρώσει μεγάλο πλούτο. 
 Στην Δύση, η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία θέσπισε την Ιε-

ρά Εξέταση, ένα “ιερό” δικαστήριο για να αντιμετωπίζει όσους θεωρούσε αιρετικούς τους οποί-
ους, αν δεν «μετανοούσαν» τιμωρούσε με αυστηρές ποινές. 
 
Η οικονομία ήταν αγροτική, δηλαδή στηριζόταν στην γεωργική παραγωγή.  
Προς το τέλος του Μεσαίωνα (11ο με 14ο 
αιώνα) εμφανίζεται το φεουδαρχικό σύστη-
μα (κατά το οποίο η γη ήταν μοιρασμένη α-
νάμεσα σε λίγους πλούσιους αριστοκράτες, 
τους φεουδάρχες, και οι φτωχοί χωρικοί έ-
πεφταν θύματα εκμετάλλευσης αυτών). 
Οι φτωχοί που έχαναν τα κτήματά τους όταν 
δεν είχαν να πληρώσουν τους φόρους, γίνο-
νταν δουλοπάροικοι στα κτήματα των πλου-
σίων. Οι δουλοπάροικοι, παρ’ όλο που βρί-
σκονταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τους δούλους της αρχαιότητας, εν τούτοις ζούσαν σε 
κατάσταση μεγάλης φτώχειας. 
 
Τα χρόνια του Μεσαίωνα έχουν περάσει στην ιστορία ως "σκοτεινά χρόνια", αφού οι γνώσεις 
μας για εκείνη την περίοδο είναι αρκετά φτωχές. Την εποχή εκείνη την ξέρουμε ως μια εποχή 
όπου οι θρύλοι, οι δοξασίες, οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις επηρέαζαν πολύ τους ανθρώ-
πους· μια εποχή όπου οι επιστήμες και οι τέχνες παρουσίασαν στασιμότητα. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν όλος ο Μεσαίωνας τόσο άσχημη περίοδος όσο νομίζουμε στις μέρες 
μας: Οι Ίσαυροι ή οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για παράδειγμα, βασίλεψαν τον Μεσαίωνα, και η 
βασιλεία τους είχε συμπέσει με περίοδο ακμής του βυζαντινού κράτους. Απλώς, η γνώμη μας για 
αυτήν την εποχή έχει διαμορφωθεί από τις πράγματι άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν 
στους δυο-τρεις τελευταίους αιώνες της. 



 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Ποια χρονική στιγμή οριοθετεί κατά κάποιον τρόπο την 
έναρξη του Μεσαίωνα; 

 Πόσα χρόνια περίπου διήρκησε ο Μεσαίωνας; 

 Πώς ξέρουμε ότι η θρησκεία είχε πολύ μεγάλη δύναμη 
κατά την περίοδο του Μεσαίωνα; 

 Τι ήταν η Ιερά Εξέταση; 

 Οι αγρότες τον Μεσαίωνα βρίσκονταν σε καλύτερη ή 
χειρότερη κατάσταση από τους αγρότες της αρχαιότη-
τας; 

 Τι είναι το φεουδαρχικό σύστημα; 

 Γιατί ονομάζουμε τον Μεσαίωνα ως “σκοτεινή” εποχή; 

 Όταν ακούμε την λέξη «Μεσαίωνας», φέρνουμε στο μυα-
λό μας μια πολύ άσχημη περίοδο, με φτώχεια, καταπίε-
ση, αμορφωσιά, βασανιστήρια για όσους αντιδρούσαν, 
κλπ. Τι επιχειρήματα μπορούμε να βρούμε που να δεί-
χνουν πως δεν ήταν όλος ο Μεσαίωνας έτσι; 

 
 

 


