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Ποιος ήταν ο 
Καρλομάγνος;

• Γεννήθηκε το 742 και απεβίωσε το 814. Ο 
βασιλιάς των Φράγκων και κατόπιν 
αυτοκράτορας της Δύσης Καρλομάγνος ή 
Κάρολος ο Μέγας ή Κάρολος A, ανέβηκε 
στον θρόνο μαζί με τον αδελφό του 
Καρλομάνο όταν πέθανε ο πατέρας τους 
Πιπίνος Γ ο Βραχύς, το 768.

• Το 771, μετά τον θάνατο του αδελφού του, ο 
Καρλομάγνος απέμεινε μόνος κύριος του 
βασιλείου.



Γιατί τον αποκαλούσαν   "Μέγα";

• Αρχικά ο Κάρολος αποκλήθηκε «μεγάλος» προς διάκριση από τον ένα γιο 
του που λεγόταν επίσης Κάρολο. Αλλά η ιστορία είχε διαφορετικούς 
λόγους που του απέδωσε τον ίδιο χαρακτηρισμό. H μακρά βασιλεία του 
Καρλομάγνου μετέβαλε ριζικά το πρόσωπο της Ευρώπης πολιτικά και 
πολιτιστικά, και ο ίδιος έμεινε στη σκέψη των ανθρώπων του Μεσαίωνα ως 
ο ιδανικός βασιλιάς. Ορισμένοι ιστορικοί έχουν την τάση να θεωρούν τη 
βασιλεία του ως την απαρχή του Μεσαίωνα.



Η οικογένεια και η προσωπικότητα
 του Καρλομάγνου

Στην προσωπική του ζωή, ο Καρλομάγνος 
διέθετε πλήθος γυναικών και ερωμένων, οι 

οποίες του χάρισαν 18 παιδιά. Στοργικός 
πατέρας, ενθάρρυνε την καλή εκπαίδευση 

των παιδιών του, την ίδια ώρα που η αγάπη 
του για τις κόρες του ήταν τέτοια που 

απαγόρευε τον γάμο τους όσο αυτός ήταν 
ακόμα εν ζωή!

Ο προσωπικός  του βιογράφος Εγινάρδος, 
άνθρωπος των φραγκικών γραμμάτων, τον 

απαθανατίζει στη βιογραφία του «Vita 
Karoli Magni» (Η Ζωή του Καρόλου του 

Μέγα) ως άνθρωπο με επιβλητικό 
παρουσιαστικό και σιδερένια θέληση. Ο 

Καρλομάγνος ήταν ταυτόχρονα και 
ιδιαίτερα ενεργητικός άνθρωπος, 

απολαμβάνοντας το κυνήγι, την ιππασία και 
το κολύμπι…



Άνοδος στον θρόνο Φραγκίας και Ιταλίας

1

Μετά το θάνατο 
του Πεπίνου του Βραχύ, το 
βασίλειο διαμοιράστηκε 
μεταξύ του Καρλομάγνου 
και του αδελφού 
του Καρλομάνου. Ο 
Κάρολος πήρε τα εξωτερικά 
μέρη του κράτους, που 
συνορεύει με τη θάλασσα 
και τις βόρειες περιοχές 
ενώ ο Καρλομάνος πήρε τις 
εσώτερες περιοχές, που 
συνορεύουν με την Ιταλία.

2

Ο Καρλομάνος πέθανε στις 
5 Δεκεμβρίου του 771 
αφήνοντας τον 
Καρλομάγνο ηγέτη ενός 
επανενωμένου βασίλειου 
των Φράγκων.

3

Αμέσως μετά, βάδισε κατά 
των Λομβαρδών στην 
Ιταλία. Το 774 στέφθηκε ο 
ίδιος βασιλιάς 
των Λομβαρδών.

4

Ο Καρλομάγνος συμμετείχε 
σε όλες τις μάχες οι οποίες 
έλαβαν χώρα κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας 
του. Μετά από τριάντα έτη 
πολέμου και 18 μάχες, 
κατέκτησε τη Σαξονία, ένας 
στόχος που ήταν το 
άπιαστο όνειρο του 
Αυτοκράτορα Αυγούστου.

5

Μια από τις 
δευτερεύουσες 
εκστρατείες του 
Καρλομάγνου έμελε να 
γίνει η διασημότερη. Το 
778 οδήγησε το στρατό του 
στην Ισπανία εναντίον 
των Σαρακηνών. Στην 
επιστροφή 
οι Βάσκοι επιτέθηκαν στη 
βόρεια Ισπανία, και 
σκότωσαν τον 
κόμη Ρολάνδο. 



Ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Την ημέρα των Χριστουγέννων του έτους 800 ενώ ο Κάρολος προσευχόταν γονατιστός στο ναό του Αγίου Πέτρου της Ρώμης, 
ο Πάπας Λέων τοποθέτησε μια χρυσή κορώνα στο σκυμμένο κεφάλι του βασιλιά στέφοντάς τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων 
(Imperator Romanorum). Ο Καρλομάγνος λέγεται πως εξεπλάγην από τη στέψη, δηλώνοντας ότι δεν θα είχε μπεί 
στην εκκλησία αν ήξερε το σχέδιο του Πάπα. Ορισμένοι ιστορικοί όμως, λένε ότι ο Πάπας δεν θα είχε τολμήσει να ενεργήσει 
χωρίς την έγκριση του Καρλομάγνου. Για να αποφύγει τις εντάσεις με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο Κάρολος 
τιτλοφορούνταν αργότερα, όχι Imperator Romanorum, αλλά Imperator Romanum gubernans Imperium (αυτοκράτορας που 
κυβερνά τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία). 

Συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις του πατέρα του, ο Καρλομάγνος κατήργησε το νομισματικό σύστημα. Δεν σταμάτησε ποτέ 
να μορφώνεται. Έφερε στην Αυλή του στο Άαχεν έναν Άγγλο μοναχό τον "Αλκουίνο", και διάφορους άλλους δασκάλους. Στο 
Άαχεν δημιουργήθηκε σημαντική σχολή και ιστορικοί αναφέρουν την "Καρολίγγεια Αναγέννηση". Κατασκεύασε πλήθος 
ανακτόρων σε όλη την επικράτεια του βασιλείου του, όπου διέμενε κατά τις περιοδείες του ανά τη χώρα. Το 
μεγαλοπρεπέστερο κτίσθηκε στο Άαχεν, το οποίο αποτελούσε και την αγαπημένη του πόλη, όπου διέμεινε τα περισσότερα 
χρόνια της ζωής του. Έμαθε να διαβάζει λατινικά και λίγα ελληνικά, αλλά δεν κατάφερε να μάθει γραφή. Οργάνωσε την 
αυτοκρατορία του σε 350 κομητείες, που κάθε μια διοικούνταν από έναν διορισμένο κόμη. Οι κόμητες υπηρετούσαν όπως 
οι δικαστές, οι διοικητές, και τα μέλη των εκκλησιαστικών δικαστηρίων.



Η 
διαμόρφωση 
του στρατού

• Πριν ξεκινήσει η βασιλεία του Καρλομάγνου, ο 
κύριος όγκος του στρατού των Φράγκων 
αποτελούνταν από στρατιώτες οπλισμένους με 
τσεκούρια και κοντάρια, ενώ παράλληλα ως 
αμυντικό εξοπλισμό είχαν ασπίδες και δερμάτινα 
γιλέκα. Μέσα από έναν μικρό όγκο τέτοιων 
οπλιτών, άρχισαν να εμφανίζονται σιγά σιγά οι 
ιππότες, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με μακριά 
σπαθιά και καβαλούσαν άλογα. Η επιστράτευση και 
οι εκστρατείες γινόταν κατά κύριο λόγο την άνοιξη 
και διαρκούσαν τρεις με έξι μήνες. Οι στρατιώτες 
δεν πληρώνονταν για τις υπηρεσίες τους και έπρεπε 
να έχει ο καθένας μαζί του δικά του όπλα και 
προμήθειες για τρεις μήνες, καθώς η ανταμοιβή 
τους ήταν τα λάφυρα σε περίπτωση επιτυχούς 
εκστρατείας.



Οι κατάσκοποι και οι στρατιωτικές επιτυχίες

• Ο Καρλομάγνος δημιούργησε ένα από τα καλύτερα δίκτυα κατασκόπων στην εποχή του που έπαιξαν 
πολύ σημαντικό ρόλο στις επιτυχείς εκστρατείες του. Μέσω των κατασκόπων μάθαινε για τις θέσεις 
του αντιπάλου και αξιολογούσε τις δυνατότητες του, ενώ σαν κύρια στρατηγική του χώριζε το στρατό 
του σε δύο φάλαγγες μπερδεύοντας τον αντίπαλο κάνοντας τον να πιστεύει πως υπερτερεί αριθμητικά, 
αφού στο τέλος οι δύο φάλαγγες ενώνονταν σε έναν ενιαίο στρατό. Μετά τη σύγκρουση των στρατών, 
οι δυνάμεις του Καρλομάγνου νικούσαν λόγω αριθμητικής υπεροχής αλλά και άρτιας εκπαίδευσης των 
στρατιωτών.

• Οι εκστρατείες του αργότερα επεκτάθηκαν στη Νότια  Γαλλία και Νότια Γερμανία, ενώ συνέχισαν και 
στην Ουγγαρία και τη Βοσνία. Μία από τις σημαντικότερες μάχες και εν μέρει αποτυχίες του 
Καρλομάγνου, ήταν η προσπάθεια κατάκτησης της Ισπανίας από τους Άραβες το 778. Δεν κατάφερε 
να κυριέψει όλη τη χώρα, αλλά κατάφερε να αποσπάσει το βόρειο τμήμα της που ονομάστηκε 
Ισπανική Επαρχία.

• Μετά από χρόνιες εκστρατείες, κατάφερε να έχει τον δυνατότερο στρατό της Δύσης και να έχει την 
Δυτική και Κεντρική Ευρώπη υπό την εξουσία του.



Το τέλος της 
κυριαρχίας 
του 
Καρλομάγνου 
και το έργο 
του

• Ο Καρλομάγνος πέθανε από πλευρίτιδα το 814 και ενταφιάστηκε στην 
γενέτειρα του, το Άαχεν. Μέσα από τα πολλά χρόνια της κυριαρχίας του 
φάνηκαν οι στρατιωτικές και ηγετικές του ικανότητες και παράλληλα η 
εσωτερική του πολιτική με την ανάπτυξη κανόνων δικαίου, στην 
αντιγραφή βιβλίων και χειρόγραφων, στην εξάπλωση της χριστιανικής 
θρησκείας και στη διδασκαλία της λατινικής γλώσσας. Ακόμα, η ένωση 
της γερμανικής, χριστιανικής και ρωμαϊκής κουλτούρας, οδήγησε όπως 
προαναφέρθηκε στη γέννηση του “ευρωπαϊκού πολιτισμού”. Για τον ρόλο 
του αυτό, ο Καρλομάγνος αναφέρεται συχνά ως ο «πατέρας» της 
Ευρώπης, την ίδια στιγμή που είναι αναμφίβολα από τις κορυφαίες 
μεσαιωνικές προσωπικότητες.

• Παρόλα αυτά, η θρησκευτική πολιτική του Καρλομάγνου οδήγησε 
αργότερα στο αιματοκύλισμα μεταξύ των λαών της Ευρώπης και της 
Ασίας με τους θρησκευτικούς πολέμους.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Εργασία Α' τετραμήνου,  
Καρλομάγνος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Β'1
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