
Κεθάλαιο 6

I.2. Ο Καρλομάγμος και η εποτή ηοσ



Α. Η ασηοκραηορία
Ι. Ο Κανιμμάγκμξ (= Charlemagne) (768-814):

1. δηαδέπεηαη ημκ Πηπίκμ

2. επεθηείκεη ημ Φναγθηθό βαζίιεημ (με ζοκεπείξ 
πμιέμμοξ)

3. ζηέθεηαη αοημθνάημναξ ημο Ρωμαϊθμύ θνά-
ημοξ από ημκ πάπα ηα Χνηζημύγεκκα ημο 800 
 δηαμάπε Δύζεξ – Ακαημιήξ ( μη Βοδακηη-
κμί ζεωνμύκ ημκ αοημθνάημνά ημοξ μμκαδηθό 
θιενμκόμμ θαη ζοκεπηζηή ηεξ Ρωμαϊθήξ Αοηό-
θναημνίαξ)



Πιπίμος















Α. Η ασηοκραηορία

4. μνίδεη ωξ έδνα ημο ηεκ Αηλ-Λα-απέι = 
δημηθεηηθό + πμιηηηζηηθό θέκηνμ ηεξ αοημθνα-
ημνίαξ

5. μνγακώκεη ημοξ πμιηηηθμύξ θαη δημηθεηηθμύξ 
ζεζμμύξ ημο βαζηιείμο ζύμθωκα με ηε νωμαϊθή 
πανάδμζε θαη ηα γενμακηθά έζημα  θαιύηενμξ 
έιεγπμξ θνάημοξ  ηάλε + μνγάκωζε: 

α/ μηθμκμμηθή ακάπηολε

β/ αύλεζε αγνμηηθήξ παναγωγήξ

γ/ ακάπηολε εμπμνίμο











ΙΙ. Θάκαημξ Κανιμμάγκμο:

1. δηαηαναπή ηεξ εκόηεηαξ ημο θνάημοξ

2. δηακμμή ηεξ αοημθναημνηθήξ θιενμκμμηάξ 
μεηαλύ ηωκ θιενμκόμωκ ημο με ηε ζοκζήθε 
ημο Βενκηέκ (843): ηνία ημήμαηα:

α/ ζεμενηκή Γενμακία (πενίπμο)

β/ ζεμενηκή Γαιιία

γ/ ζεμενηκό Βέιγημ, Γιβεηία, 

Κεκηνηθή Ιηαιία (ωξ ηε Ρώμε)

;

Α. Η ασηοκραηορία

Γιωζζηθή
θαηακμμή







ΙΙΙ. Γηζβμιέξ ζημ Φνάγθηθμ θνάημξ:

Α. Η ασηοκραηορία

Ποιοι Από πού Πού

1. αναθεκμί (= μμο-
ζμοιμάκμη ηεξ Αθνηθήξ 
θαη ηεξ Ιζπακίαξ)

κόηηα Πανάιηα  
Μεζμγείμο

2. Μαγοάνμη (= Ούγγνμη) ακαημιηθά Δοηηθή Γονώπε

3. Νμνμακδμί (=Βίθηγθξ) βόνηα Γονώπε





Σαρακημοί



Μαγσάροι



Βίκιμγκς



εμακηηθή άκζεζε γναμμάηωκ θαη ηεπκώκ θαηά 
ηεκ επμπή ημο Κανιμμάγκμο θαη ηωκ δηαδόπωκ 
ημο = Καρολίδεια Αμαγέμμηζη

Ι. Ακάπηολε γναμμάηωκ:

1. Καιή μνγάκωζε θνάημοξ = ηθακά ζηειέπε 
 μη θιενηθμί μμνθώκμκηαη (από δηάζεμμοξ 
Ινιαδμύξ θαη Άγγιμοξ ιόγημοξ) θαη γίκμκηαη:

α/ γναθείξ

β/ ακηηγναθείξ

γ/ δάζθαιμη

Β. Η Καρολίδεια Αμαγέμμηζη



2. Αμακηορική Ακαδημία + μμκαζηήνηα 
ακηηγναθή βηβιίωκ

3. Καρολίδειος γραθή = εσαμάγμφζηα πεζά 
γράμμαηα

4. πμιεία ζε θάζε επηζθμπή θαη μμκαζηήνη. 
Δηδάζθμοκ: α/ γναθή

β/ ακάγκωζε

γ/ γναμμαηηθή

δ/ νεημνηθή

ε/ ανηζμεηηθή θ.α.

Β. Η Καρολίδεια Αμαγέμμηζη







ΙΙ. Ακάπηολε ηεπκώκ (βοδακηηκέξ επηδνάζεηξ):

1. ανπηηεθημκηθή

2. γιοπηηθή

3. δωγναθηθή

4. μηθνμηεπκία

5. μηθνμγναθία πεηνμγνάθωκ

Β. Η Καρολίδεια Αμαγέμμηζη

Γλαίνεηα 
ακηηπνμζω-
πεοηηθά
ένγα



Μικρογραθία από υαληήρι



Αρτιηεκηομική



Αρτιηεκηομική


