
ΚΕΦ. ΣΤ.Ι.2 Χ. Κωνσταντέλλιας  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

Η ΜΔΑΙΩΝΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ 

 

 Μεηά ηε δηαίξεζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ην 395: 

 Σν αλαηνιηθό επηβίσζε κε ηε κνξθή ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο πνπ γλσξίζακε. 

 Σν δπηηθό ηκήκα απνδηνξγαλώζεθε θαη ζπξξηθλώζεθε θάησ από ηελ πίεζε ησλ 

βαξβάξσλ (γεξκαληθώλ θύισλ θαη Ούλσλ). 

 ηε Γύζε: 

 Γεκηνπξγήζεθαλ γεξκαληθά ή βαξβαξηθά βαζίιεηα. 

 Ο Καξινκάγλνο, βαζηιηάο ηνπ Φξαγθηθνύ θξάηνπο (771-814) ζεσξείηαη σο ν 

ζπνπδαηόηεξνο βαζηιηάο ηεο κεζαησληθήο Δπξώπεο. πκπεξηέιαβε ζην θξάηνο ηνπ ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ επξσπατθνύ ρώξνπ. Μεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ ε απηνθξαηνξία ηνπ 

δηαιύζεθε. 

 ηελ θνηλωλία ηεο Γύζεο ζπληειέζηεθαλ βαζηέο αιιαγέο: 

 Αλαπηύρζεθε ην θενπδαξρηθό ζύζηεκα, πνπ θπξηάξρεζε ζηελ Δπξώπε κέρξη ηνλ 13ν 

αηώλα. 

 Η Καζνιηθή Δθθιεζία δηαδξακάηηζε ζεκαληηθό ξόιν. 

 Από ηνλ 13ν αη. αξρίδνπλ αιιαγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ Δπξώπε ζηελ απγή ησλ 

Νεόηεξσλ Χξόλσλ. 

 

Ι. Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΜΔΑΙΩΝΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΜΔΣΑ ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΩΝ 

ΛΑΩΝ (5νο-10νο αη.) 

 

2. Ο Καξινκάγλνο θαη ε επνρή ηνπ 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Καξινκάγλνο-απηνθξάηνξαο – νξγάλωζε ηεο απηνθξαηνξίαο – ζπλζήθε ηνπ Βεξληέλ – 

αξαθελνί – Μαγπάξνη – Βίθηγθο – Καξνιίδεηα Αλαγέλλεζε 

 

 Η Απηνθξαηνξία 

 

 Ο Καξινκάγλνο: 

 Γηαδέρζεθε ηνλ παηέξα ηνπ Πηπίλν ηνλ Βξαρύ καδί κε ηνλ αδειθό ηνπ ηνλ Καξινκάλ, ην 

768. 

 Από ην 771 έκεηλε κόλνο βαζηιηάο ηνπ Φξαγθηθνύ Βαζηιείνπ.  

 Δπέθηεηλε ην θξάηνο θαη δεκηνύξγεζε έλα παλίζρπξν ρξηζηηαληθό βαζίιεην. 

 Σν 800 ζηέθζεθε ζηε Ρώκε από ηνλ πάπα απηνθξάηνξαο ηνπ Ρωκαϊθνύ Κξάηνπο. 

 Με ηε ζηέςε ηνπ σο απηνθξάηνξα ηνπ Ρσκατθνύ Κξάηνπο άξρηζε δηακάρε κε ηε Βπδαληηλή 

Απηνθξαηνξία θαζώο νη Βπδαληηλνί ζεσξνύζαλ ηνλ απηνθξάηνξά ηνπο ηνλ κνλαδηθό 

θιεξνλόκν ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. 

 Όξηζε σο έδξα ηνύ θξάηνπο ηνπ ηελ Αημ-Λα-απέι (Αθπίζγξαλν, ζεκεξηλό Άαρελ). 

 Οξγάλωζε ηνπο δηνηθεηηθνύο θαη πνιηηηθνύο ζεζκνύο ηνπ βαζηιείνπ αμηνπνηώληαο ηε 

ξσκατθή παξάδνζε θαη ηα γεξκαληθά έζηκα. 
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 Φξόληηζε λα απμεζεί ε αγξνηηθή παξαγωγή θαη λα αλαζεξκαλζεί ην εκπόξην, γεγνλόηα 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Καξινκάγλνπ νη δηάδνρνί ηνπ δηέλεηκαλ κεηαμύ ηνπο ηελ 

απηνθξαηνξία κε ηε πλζήθε ηνπ Βεξληέλ (843). 

 Η απηνθξαηνξία δηαηξέζεθε ζε ηξία ηκήκαηα αληίζηνηρα: 

 α) κε ηε ζεκεξηλή Γεξκαλία  

 β) κε ηε ζεκεξηλή Γαιιία 

 γ) κε ην ζεκεξηλό Βέιγην, ηελ Διβεηία θαη ηελ θεληξηθή Ιηαιία σο ηε Ρώκε. 

 Σελ επνρή πνπ νη θιεξνλόκνη ηνπ Καξινκάγλνπ ζπγθξνύνληαη γηα ηελ θιεξνλνκηά, ε Δπξώπε 

δέρεηαη επηζέζεηο: 

 Από ηνπο αξαθελνύο (κνπζνπικάλνπο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ιζπαλίαο) ζηα παξάιηα ηεο 

Μεζνγείνπ. 

 Από ηνπο Μαγπάξνπο ζηα αλαηνιηθά. 

 Από ηνπο Ννξκαλδνύο (Βίθηγθο) από ηηο θαλδηλαβηθέο ρώξεο. 

 

 

 Η Καξνιίδεηα Αλαγέλλεζε 

 

 ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Καξινκάγλνπ θαη ησλ δηαδόρσλ ηνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

άλζεζε ηωλ γξακκάηωλ θαη ηωλ ηερλώλ. Η πεξίνδνο απηή νλνκάδεηαη Καξνιίδεηα 

Αλαγέλλεζε.  

 Γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο γηα ζηειέρσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ κεραληζκνύ, ν Καξινκάγλνο 

πξνζθάιεζε δηάζεκνπο ιόγηνπο θαη δαζθάινπο από ηελ Ιξιαλδία θαη ηελ Αγγιία. 

 Απηνί πνπ αλέιαβαλ ηνλ ξόιν ηνπ δαζθάινπ ήηαλ θπξίσο θιεξηθνί. Γη’ απηό ν Καξινκάγλνο 

πξνζπάζεζε λα βειηηώζεη ην επίπεδν ησλ θιεξηθώλ. 

 ηελ Αλαθηνξηθή Αθαδεκία δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληηγξαθή βηβιίσλ θαη 

θαζηεξώζεθε ε θαξνιίδεηα γξαθή. 

 Γηα ηελ γεληθόηεξε πλεπκαηηθή αλαλέσζε, ν Καξινκάγλνο δηέηαμε λα ιεηηνπξγνύλ ζρνιεία ζε 

θάζε επηζθνπή θαη κνλαζηήξη. 

 ηα ζρνιεία νη καζεηέο δηδάζθνληαλ γξαθή, αλάγλωζε, γξακκαηηθή, ξεηνξηθή, αξηζκεηηθή 

θαη άιια καζήκαηα. 

 Η ηέρλε γλώξηζε κεγάιε αθκή. αθείο είλαη νη επηδξάζεηο ηεο ηέρλεο απηήο ηεο πεξηόδνπ από 

ην Βπδάληην. 

 

Δξωηήζεηο 

1. Πνηα ζηνηρεία αμηνπνίεζε ν Καξινκάγλνο γηα λα νξγαλώζεη θαιύηεξα ην θξάηνο ηνπ; 

2. Πνηνπο ερζξνύο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη δηάδνρνη ηνπ Καξινκάγλνπ; 

3. Πνηα αλάγθε επέβαιε ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ γξακκάησλ; 

4. Πώο αληηκεηώπηζε ν Καξινκάγλνο ηελ αλάγθε γηα νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνύ κεραληζκνύ; 

5. Ση είλαη ε θαξνιίδεηα γξαθή; 

 

 

 


