
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑΣ 
8ος – 11ος αι στη ΔΥΣΗ 

 
ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ  

α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη 
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 Κοινωνία αγροτική (στο Φραγκικό κράτος) 

 

 Συνθήκες ανασφάλειας (από την εποχή 
ήδη των Μεροβιγείων  

                   

                  Δεσμοί εξάρτησης 
  

 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 

φιλόλογος 



1ο ΒΗΜΑ  

   Ο ισχυρός άρχοντας (=seigneur) 
παραχωρούσε έκταση  

   γης σε λιγότερο ισχυρό άρχοντα,  

   ευνοούμενό του (βασάλο= vassalus) 

 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 
φιλόλογος 



2ο ΒΗΜΑ  

   Ο ισχυρός άρχοντας οφείλει να 
προστατεύει και να βοηθάει το βασάλο, ο 
οποίος σε  αντάλλαγμα οφείλει στον 
ισχυρό ΠΙΣΤΗ, ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ, και ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πχ. μικρή στρατιωτική 
δύναμη) 
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φιλόλογος 



  3ο ΒΗΜΑ 

  ΦΕΟΥΔΟ (fief)  : λέγεται η γη που 
παραχωρούσε ο ισχυρός στο βασάλο 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 
φιλόλογος 



4ο ΒΗΜΑ 

   ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ = αναγνώριση 
ενός άρχοντα ως υποτελούς ενός άλλου 
ισχυρού  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΤΗΣ 

- Ερώτηση στον υποψήφιο βασάλο αν 
αποδέχεται την υποτέλεια 

- Ασπασμός (σχέση αγάπης) 

- Τποθέτηση χεριών του βασάλου στα χέρια 
του ισχυρού (ένδειξη υποταγής αλλά και 
προστασίας του κυρίου) 

- Ορκος πίστης που έδινε ο υποτελής στα 
ιερά λείψανα αγίων(Homagium) 
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Κοινωνική πυραμίδα κατά τη 
φεουδαρχία 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ 

 

 

 

ΒΑΣΑΛΟΙ (Κόμητες. Βαρώνοι, μαρκήσιοι… 

Ανώτεροι υποτελείς 

 

 

ΙΠΠΟΤΕΣ 

Καατώτεροι υποτελείς 

  

ΧΩΡΙΚΟΙ 

Ελεύθεροι γεωργοί (μικροιδιοκτήτες) 

 

 

Δουλοπάροικοι (πλειονότητα/δεμένοι με τη γη) 

 

ΔΟΥΛΟΙ (από νομική άποψη : κινητά αντικείμενα) 
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Σφραγίδα Ιπποτών του Ναού (οι 
δύο έφιπποι πάνω σε ένα άλογο 

συμβολίζουν την πενία, αλλά και το 
διπλό ρόλο μοναχού -στρατιώτη )  

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 
φιλόλογος 
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Ναίτης ιππότης 
Το τάγμα αυτό ιδρύθηκε στον απόηχο της Α' 

Σταυροφορίας, το 1118 μ.Χ με σκοπό να βοηθήσει 
το χριστιανικό νεοϊδρυθέν Βασίλειο της 
Ιερουσαλήμ να διατηρηθεί ενάντια των 

μουσουλμάνων γειτόνων του 
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β. Η επικράτηση του συστήματος 
της φεουδαρχίας 

 Αναπτύχτηκε επί της δυναστέιας των Καρολιδών 
 Σταδιακά ο στρατός (από ελεύθερους αγρότες ) 

παύει να είναι αυτοκρατορικός αλλά 
φεουδαρχικός 

 Ο Καρλομάγνος με τις μεταρρυθμίσεις του 
ξεκίνησε αυτό το σύστημα, διότι πρώτος στους 
βασιλικούς αξιωματούχους του παραχώρησε  
γαιες. 

 Μετά το θάνατό του κράτος διαλύθηκε, η 
ανασφάλεια εντείνεται και το σύστημα 
γενικεύτηκε. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 
φιλόλογος 



Κέρμα του Καρλομάγνου 
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Μέρος του θησαυρού στο Άαχεν 
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Στέψη του καρλομάγνου 
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Τhe magnificient throne room at 
Aachen 
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