
Μικρό γλωσσάρι της Μεσαιωνικής Ιστορίας 

Βασιλιάς 

Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να ελέγξει όλη την επικράτεια του κράτους του γι 
αυτό μεταβίβασε εξουσίες σε τοπικούς άρχοντες. Η διαδοχή στον θρόνο 
ήταν κληρονομική. Όταν μια οικογένεια έμενε στην εξουσία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ονομαζόταν «δυναστεία». Οι βασιλείς βασίλευαν «ελέω 
Θεού». Πίστευαν δηλαδή ότι η εξουσία τους δινόταν από τον Θεό. 

Βασίλισσες 

Υπήρξαν και δυναμικές βασίλισσες, τον Μεσαίωνα, όπως η Ελεονόρα της 
Ακουϊτανίας (1122-1204).  

Η Ελεονόρα έγινε βασίλισσα της Γαλλίας όταν παντρεύτηκε τον βασιλιά 
Λουδοβίκο τον Ζ’. Πήρε μέρος στη Δεύτερη Σταυροφορία οδηγώντας τον 
στρατό της ως την Κωνσταντινούπολη και την Ιερουσαλήμ. Το 1152 
ακύρωσε τον γάμο της με τον Λουδοβίκο και παντρεύτηκε τον Ερρίκο τον 
Β΄, τον μετέπειτα βασιλιά της Αγγλίας. Έγινε έτσι βασίλισσα της Αγγλίας. 
Μηχανορράφησε μαζί με τους γιους της για να εκθρονίσουν τον βασιλιά. 
Φυλακίστηκε αλλά μετά τον θάνατο του βασιλιά ελευθερώθηκε και στον 
θρόνο ανέβηκε ο γιος της, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος. 
 

Ιππότες 

Υπήρχαν τριών ειδών στρατιώτες τον Μεσαίωνα: οι πεζικάριοι, οι τοξότες 
και οι ιππότες. Οι ιππότες ήταν ιππείς βαριά οπλισμένοι. Μόνοι οι πιο 
εύποροι από τις τάξεις των ευγενών μπορούσαν να γίνουν ιππότες. Το 
άλογο, τα όπλα και η πανοπλία στοίχιζαν ακριβά.  
 
Οι πρώτοι ιππότες πολέμησαν για τον Καρλομάγνο, τον βασιλιά των 
Φράγκων,  το 700 μ.Χ. Από τότε οι ιππότες έγιναν ένα πολύ σημαντικό 
τμήμα του στρατού. Ο βασιλιάς δώριζε γη στους ιππότες σε αντάλλαγμα 
των υπηρεσιών τους.  
 
Κάποιοι ιππότες τάχθηκαν στην υπεράσπιση της Χριστιανικής πίστης. 
Σχημάτισαν τάγματα που πολέμησαν στις Σταυροφορίες.  

Κατά τα τέλη του Μεσαίωνα οι ιππότες παύουν να αποτελούν ένα 
σημαντικό τμήμα του στρατού. Νέα όπλα και τεχνικές πολέμου 
εμφανίζονται. Οι ιππότες είναι πια ακριβοί και αναποτελεσματικοί.  

Καθολική Εκκλησία 



Η Καθολική Εκκλησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της δυτικής 
Ευρώπης.  

Η Εκκλησία επικύρωνε ακόμη και την ανάρρηση του βασιλιά στον θρόνο.  

Της ανήκε το 1/3 της γης σε όλη τη δυτική Ευρώπη.  

Η δύναμή της, επομένως, ήταν πολιτική, οικονομική και πνευματική. 

Ο πνευματικός ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας ήταν (και είναι) ο Πάπας. 
Αμέσως μετά στην εκκλησιαστική ιεραρχία έρχονται οι καρδινάλιοι, οι 
επίσκοποι και οι ηγούμενοι. 

Πολλές εκκλησίες χτίστηκαν κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, οι 
μεγαλύτερες από αυτές ονομάζονται καθεδρικοί ναοί.  

Μεσαίωνας 

Μεσαίωνας ή «Σκοτεινοί χρόνοι» ονομάστηκε η μακρά περίοδος που 
διήρκεσε χίλια χρόνια, περίπου από το 500 μ.Χ. ως το 1500 μ.Χ.: από την 
πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ως την άνοδο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Σήμερα η Ιστορία έχει αναθεωρήσει τις απόψεις της για 
την Μεσαίωνα. Τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό τμήμα (το 
Βυζαντινό κράτος) της άλλοτε «Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» υπήρξαν 
τα σπέρματα προόδου που οδήγησαν στην «Αναγέννηση». 

Μοναστήρια 

Τα μοναστήρια, όπου ζούσαν οι άνθρωποι που αφιερώνονταν στον Θεό, 
ήταν αυτόνομα. Οι μοναχοί παρήγαν μόνοι τους την τροφή τους και τα 
ρούχα τους. Διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη, τα μοναστήρια ήταν μικρές 
αυτόνομες κοινότητες όπου ζούσαν οι μόνοι ίσως άνθρωποι που ήξεραν 
γραφή και ανάγνωση. Μοναχοί και μοναχές ήταν οι πιο μορφωμένοι 
άνθρωποι του μεσαιωνικού κόσμου. Τα μοναστήρια, επομένως, ήταν 
εστίες παιδείας. Χάρη στα χρονικά και τα βιβλία που έγραφαν οι μοναχοί 
γνωρίζουμε σήμερα την Ιστορία της εποχής.  

Αν και στον Ρομπέν των Δασών φαίνονται οι αδυναμίες των μοναχών και 
της Εκκλησίας, γενικότερα, τα μοναστήρια προσέφεραν όχι μόνο παιδεία 
και εκπαίδευση στα αγόρια της τοπικής κοινότητας, αλλά και φιλοξενία 
στους ταξιδιώτες και βοήθεια στους απόρους.  

Κάθε μοναχός που εισερχόταν σε ένα μοναστήρι, έδινε όρκο πίστης στο 
τάγμα. Ορκιζόταν επίσης πως θα ζούσε μια ζωή αφιερωμένη στον Θεό, με 
ταπεινότητα και με ελάχιστα υλικά αγαθά. Υπήρχαν πολλά τάγματα 



μοναχών. Τα πιο γνωστά ήταν το τάγμα του Αγίου Βενέδικτου, των 
Δομινικανών, των Φραγκισκανών κλπ.  

Πολλά μοναστήρια κατείχαν μεγάλες εκτάσεις γης χάρη στις δωρεές των 
πιστών. Κατείχαν επίσης σημαντικό πλούτο λόγω των φόρων που 
επέβαλλαν στους χωρικούς που δούλευαν τη γη τους. 

Σταυροφορίες 

Οι Σταυροφορίες ήταν μία σειρά πολέμων που ανέλαβε, τον Μεσαίωνα, η 
Χριστιανική Ευρώπη για να ανακαταλάβει τον έλεγχο της Ιερουσαλήμ και 
των Αγίων Τόπων από τους Μουσουλμάνους. 

Από τον 11ο ως τον 13ο αιώνα έγιναν εννέα Σταυροφορίες. Στον Ρομπέν 
των Δασών αναφέρεται η Τρίτη Σταυροφορία στην οποία πήρε μέρος ο 
Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος.  

Υπήρξε και μία Σταυροφορία που ανέλαβαν παιδιά, το 1212. Την 
ξεκίνησαν ένα αγόρι από τη Γαλλία, ο Στεφάν, και ένα άλλο από τη 
Γερμανία, ο Νίκολας. Κατέληξε σε τραγωδία. Κανένα από τα αγόρια δεν 
έφτασε ποτέ στους Αγίους Τόπους. Άλλα πουλήθηκαν σκλάβοι και άλλα 
απλώς χάθηκαν.  

Συντεχνίες 

Ήταν επαγγελματικά σωματεία: η συντεχνία των αρτοποιών, των 
σιδηρουργών, των κηροπλαστών κ.ο.κ. Οι συντεχνίες έπαιζαν σημαντικό 
ρόλο στην κοινωνία. Μέσα στους κόλπους κάθε συντεχνίας, η τεχνογνωσία 
και η τέχνη του εμπορίου κληροδοτούνταν από γενιά σε γενιά. Έτσι τα 
μέλη της μπορούσαν να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση στην κοινωνία. Οι 
συντεχνίες προστάτευαν τα μέλη τους με πολλούς τρόπους. Τα 
προστάτευαν από υπερβολικές ώρες εργασίας, προσέφεραν υποστήριξη 
σε περίπτωση ασθένειας κ.ο.κ. Επίσης οι συντεχνίες προστάτευαν τα 
προϊόντα τους από τους ανταγωνιστές. Απαγόρευαν δηλαδή στα μη μέλη 
τους να εμπορεύονται ανταγωνιστικά προϊόντα. Γυναίκες δεν γίνονταν 
δεκτές στις συντεχνίες, ακόμη κι αν είχαν μάθει την τέχνη της. 

Tαξίδι: Το ταξίδι στον Μεσαίωνα δεν ήταν καθόλου εύκολο. 
Κατεστραμμένοι δρόμοι, πυκνά δάση και άγνωστες θάλασσες που για να 
τις διασχίσεις έπρεπε να εμπιστευτείς έναν λαθρέμπορο της εποχής και 
έλλειψη χαρτών καθιστούσαν τις μακρινές μετακινήσεις μια επικίνδυνη 
περιπέτεια. Γι αυτό οι άνθρωποι ταξίδευαν με τη φαντασία τους. Οι 
«Φανταστικοί Κόσμοι» ήταν εγκυκλοπαίδειες που περιέγραφαν χώρες 
μακρινές και δυσπρόσιτες, με περίεργα ζώα και παράξενους λαούς, όλα 
γεννήματα της φαντασίας. Έτσι κι αλλιώς ο μεσαιωνικός άνθρωπος 



αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως ένα σύνολο συμβόλων της Δημιουργίας του 
Θεού. Σε αυτό το πλαίσιο χαρτογραφείται ένας κόσμος αλληγορικός, 
συμβολικός και φανταστικός.  

Φεουδαρχία ή φεουδαρχικό σύστημα  
 
Μικρές κοινότητες οργανώνονταν γύρω από τον τοπικό άρχοντα και την 
αγροτική γη (φέουδο) που κατείχε. Οι αγρότες καλλιεργούσαν τη γη κι 
εκείνος τους παρείχε προστασία και ασφάλεια. Ο άρχοντας ήταν 
υποχρεωμένος να δίνει στον βασιλιά είτε φόρους είτε στρατιώτες.  

Φέουδο 

Το φέουδο διοικούνταν από τον τοπικό άρχοντα ή φεουδάρχη. Αυτός 
κατοικούσε σε ένα μεγάλο σπίτι ή σε κάστρο. Εκεί συγκεντρώνονταν οι 
χωρικοί για να γιορτάσουν, στις μεγάλες γιορτές, ή για προστασία, σε 
περίπτωση εχθρικών επιδρομών. Γύρω από το κάστρο αναπτύσσονταν 
ένα ολόκληρο χωριό. Έξω από το χωριό απλώνονταν τα χωράφια που 
καλλιεργούσαν οι χωρικοί. 

Χωρικοί 

Η μεγαλύτερη, πληθυσμιακά, τάξη στη μεσαιωνική Ευρώπη (το 90%). Η 
ζωή τους ήταν σκληρή. Κάποιοι από αυτούς ήταν ελεύθεροι και 
μπορούσαν να ασκούν και το δικό τους επάγγελμα (ξυλουργοί, σιδεράδες, 
αρτοποιοί κλπ). Άλλοι ανήκαν στον τοπικό άρχοντα, ήταν σα σκλάβοι. 
Δούλευαν έξι ημέρες την εβδομάδα, πολλές ώρες την ημέρα, κι όμως δεν 
εξασφάλιζαν καν αρκετό φαγητό για να επιβιώσουν οι ίδιοι και η οικογένειά 
τους. Πέθαιναν νέοι, πριν τα 30 τους χρόνια. 

 

 

 


