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ΣΤ.Ι.3.  Η θενπδαξρία ζηε Δπηηθή Επξώπε 

 

Όξνη – θιεηδηά 

θένπδν, θενπδαξρία, θενπδάξρεο, θενπδαξρηθό ζύζηεκα, άξρνληεο, ππνηειείο, ηειεηή 

πεξηβνιήο, θενπδαξρηθό ζπκβόιαην, ρωξηθνί, ειεύζεξνη γεωξγνί, πάξνηθνη, δνύινη 

 

 θένπδν = κεγάιε έθηαζε γεο > θενπδαξρία > θενπδάξρεο 

 θενπδαξρία = ζύζηεκα πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηνπ κεζαησληθνύ 

θόζκνπ (8ν κέρξη 13ν αηώλα), κε βαζηθό άμνλά ηνπ ην θένπδν. 

 

 Σπλζήθεο δηακόξθωζεο ηεο θενπδαξρίαο 

 

 ηνλ Μεζαίσλα ζηε Γπηηθή Δπξώπε ε νηθνλνκία ήηαλ θπξίσο αγξνηηθή θαη όζν πεξηζζόηεξε γε 

θαηείρε θάπνηνο ηόζν πην πινύζηνο θαη ηζρπξόο ήηαλ. 

 Πνιινί θησρνί ειεύζεξνη άλζξσπνη, γηα λα πξνζηαηεπζνύλ από ηηο βαξβαξηθέο επηδξνκέο, 

πξνζέθεπγαλ ζηνπο πινύζηνπο γαηνθηήκνλεο1 (άξρνληεο). 

 Οη πινύζηνη δεηνύζαλ σο αληάιιαγκα δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη αθνζίωζε. 

 Σν ίδην έθαλαλ θαη νη κηθξντδηνθηήηεο, νη νπνίνη: 

 παξαρωξνύζαλ ηε γε ηνπο ζηνλ άξρνληα. 

 δηαηεξνύζαλ ην δηθαίωκα λα ηελ θαιιηεξγνύλ. 

 θαηέβαιιαλ θάπνηα ηέιε (θόξνπο). 

 Ο άξρνληαο εμαζθάιηδε ηελ παξαγωγή ηνπο από ζθόπηκε θαηαζηξνθή, αξπαγή ή ιεειαζία. 

 Κάηη αλάινγν έθαλαλ ν βαζηιηάο θαη άιινη ηζρπξνί άλδξεο:  

 Σπγθέληξωλαλ γύξσ ηνπο νκάδεο πηζηώλ θαη ειεύζεξωλ αλζξώπσλ (ππνηειώλ). 

 Σνπο αληάκεηβαλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε παξαρώξεζε γεο θαη πξνλνκίωλ. 

 Οη παξαπάλσ ηάζεηο εληζρύζεθαλ θαηά ηνλ 8ν αηώλα, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δπλαζηείαο 

ησλ Μεξνβηγγείσλ, ιόγσ ηεο εμαζζέλεζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. 

 

 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θενπδαξρίαο 

 

 Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο δηακόξθσζαλ ηε θενπδαξρηθή θνηλωλία.  

 Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο: 

 Οη δεζκνί αιπζηδωηήο εμάξηεζεο κεηαμύ αξρόλησλ θαη ππνηειώλ. 
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 Η ζρέζε άξρνληα θαη ππνηεινύο έπαηξλε επίζεκν ραξαθηήξα θαη επηθπξσλόηαλ κε ηελ ηειεηή 

ηεο πεξηβνιήο. 

 Σν θενπδαξρηθό ζπκβόιαην θαζόξηδε ηηο ακνηβαίεο ππνρξεώζεηο άξρνληα θαη ππνηεινύο. 

 Η θενπδαξρηθή θνηλσλία αλαγλώξηδε ηξεηο ηάμεηο: 

 ηνπο αλζξώπνπο ηεο πξνζεπρήο (θιεξηθνύο θαη κνλαρνύο). Οη εθθιεζηαζηηθνί άξρνληεο 

κπνξνύζαλ λα θαηέρνπλ θαη θένπδα. 

 ηνπο αλζξώπνπο ηνπ πνιέκνπ (άξρνληεο)  

 ηνπο αλζξώπνπο ηεο εξγαζίαο 
 

Η θνηλωληθή ππξακίδα ηεο θενπδαξρίαο 

βαζηιηάο 

 

 

 

 

 

 

 

 Μηα ηδηαίηεξε θιεηζηή νκάδα αξρόλησλ (επγελώλ) απνηεινύζαλ νη ηππόηεο. 

 Οη ειεύζεξνη γεωξγνί ήηαλ κηθξντδηνθηήηεο γεο. 

 Οη πάξνηθνη: 

 δελ είραλ δηθή ηνπο γε. 

 ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη σο κόληκνη θαιιηεξγεηέο ζε θηήκαηα πνπ δελ ηνπο αλήθαλ. 

 δελ κπνξνύζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε γε πνπ θαιιηεξγνύζαλ. 

 θαηέβαιιαλ ηέιε (θόξνπο) ζηνλ θενπδάξρε. 

 δελ κπνξνύζαλ λα λπκθεπζνύλ ρσξίο άδεηα ηνπ θενπδάξρε. 

 Οη δνύινη ήηαλ μέλνη αηρκάισηνη πνιέκνπ ή ιεειαζίαο θαη αλήθαλ ζε θάπνηνλ θύξην. 

 Όινη νη ρωξηθνί: 

 ππάγνληαλ ζηνλ θύξην ηνπ θένπδνπ.  

 θαηέβαιιαλ ηέιε θαη δηθαηώκαηα γηα ηα θηήκαηα πνπ θαιιηεξγνύζαλ θαη γηα ηε ρξήζε κέζσλ 

παξαγσγήο (π.ρ. κύισλ). 

 ήηαλ ππνρξεωκέλνη λα θάλνπλ θάπνηεο αγγαξείεο γηα ηνλ άξρνληα. 
 

 Η εμέιημε ηεο θενπδαξρίαο 
 

 Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Καξινκάγλνπ (768-814) επηηάρπλαλ ηελ εμέιημε ηεο θενπδαξρίαο. 

 ηε θενπδαξρία ν απηνθξάηνξαο (βαζηιηάο) ζηεξηδόηαλ πιένλ ζηνλ ζηξαηό ηωλ βαζηιηθώλ 

αμηωκαηνύρωλ θαη ησλ ηζρπξώλ γαηνθηεκόλωλ. 

 Σν θενπδαξρηθό ζύζηεκα είρε σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία κηθξώλ εγεκνληώλ (θξαηηδίσλ). 

Από απηά ηα θξαηίδηα ζπγθξνηήζεθαλ αξγόηεξα κεγαιύηεξα θξάηε πνπ, ζε έλα βαζκό, 

αληηζηνηρνύλ ζηα ζεκεξηλά θξάηε ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο: 

 ηελ πεξηνρή ηεο Γαιιίαο επηθξάηεζε ν Ούγνο Καπέηνο θαη αλαθεξύρζεθε βαζηιηάο ην 987. 

 ηε Γεξκαλία ππνζηεξίρζεθε από ηνλ ζηξαηό θαη ηελ εθθιεζία ν Όζωλ Α΄, ζηέθζεθε 

απηνθξάηνξαο ησλ Ρσκαίσλ ην 962 ζηε Ρώκε από ηνλ πάπα θαη ίδξπζε ηελ Αγία Ρωκαϊθή 

Απηνθξαηνξία ηνπ Γεξκαληθνύ Έζλνπο. 

 ηελ Αγγιία θαηέιαβε ηνλ ζξόλν ν Γνπιηέικνο ηεο Ννξκαλδίαο (Καηαθηεηήο) ην 1066 θαη 

εηζήγαγε ην θενπδαξρηθό ζύζηεκα. 

Άμεςοι υποτελείσ 
Ανώτεροι άρχοντεσ 

Ευγενείσ: δοφκεσ, κόμητεσ, 
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