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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Α. 862/3 : Οι Μοραβοί ( σλαβικός λαός στο χώρο της σημερινής Τσεχίας) και ο 

ηγεμόνας τους Ραστισλάβος ζητούν να διδαχθούν το Χριστιανισμό από το Βυζάντιο.   

Αιτία : η προστασία του Βυζαντίου απέναντι στο γερμανικό και βουλγαρικό κίνδυνο 

Οφέλη για το Βυζάντιο : η επέκταση της πολιτικής και πνευματικής του επιρροής 

στην κεντρική Ευρώπη  (αυτοκράτορας : Μιχαήλ Γ΄και πατριάρχης :  Φώτιος) . 

 

Ιεραπόστολοι : οι αδελφοί Κωνσταντίνος (Κύριλλος αργότερα)και Μεθόδιος από 

Θεσ/νίκη → γλωσσομαθείς διπλωμάτες και λόγιοι , γνώστες της σλαβικής γλώσσας . 

Έργο : → δημιουργία σλαβικού αλφάβητου βασισμένου στο ελληνικό, που απέδιδε  

 τις φωνητικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας 

→ μετάφραση στη σλαβική της θείας λειτουργίας και των ιερών βιβλίων 

Σημασία : → οι Μοραβοί κατανοούν το κήρυγμα κα τη λειτουργία →επιτυχία 

 ιεραποστολικού έργου 

     → οργάνωση της σλαβικής εκκλησίας  

     → μετάδοση στους Σλάβους των πολιτισμικών αξιών του Ελληνισμού και  

                  Χριστιανισμού 

                  → ενίσχυση της ενότητας των Σλάβων μέσα από την κοινή πίστη 

 

 

Β. Σύγκρουση Βυζαντίου και παπικής εκκλησίας στο θέμα του εκχριστιανισμού 

των Βουλγάρων : Ο Βούλγαρος ηγεμόνας Βόρης υποχρεώνεται από το βυζαντινό 

στρατό να δεχθεί Βυζαντινούς ιεραποστόλους – βαπτίζεται χριστιανός από το 

Μιχαήλ Γ΄ 

 

Αιτία σύγκρουσης : η προσπάθεια επέκτασης της καθολικής εκκλησίας σε χώρο 

ζωτικών βυζαντινών συμφερόντων (Βούλγαροι : ένας επικίνδυνος εχθρός στα 

σύνορα του Βυζαντίου) 

 

Σε νέα προσπάθεια της παπικής εκκλησίας να ασκήσει κηδεμονία στους 

Βουλγάρους, ο πατριάρχης Φώτιος → καταγγέλλει την παπική επέμβαση  

 → κατηγορεί τον πάπα για λειτουργικά και δογματικά λάθη 

 → με σύνοδο το 867 : αναθεματίζει τον πάπα 

 → απορρίπτει το δόγμα για εκπόρευση του Αγ. Πνεύματος  

      και εκ του Υιού ,  

  → καταδικάζει τις επεμβάσεις στη Βουλγαρία 

870 : νέα σύνοδος επιβάλλει την οριστική υπαγωγή της βουλγαρικής εκκλησίας 

στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης 
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ΑΣΚΗΣΗ 

 

 

Να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόσωπο στον επόμενο πίνακα τα επιτεύγματα που του 

αντιστοιχούν, επιλέγοντας από το παρακάτω πλαίσιο :  

 

 

 

Μυριόβιβλος,  εκχριστιανισμός Σλάβων,  διεύθυνση του πανεπιστημίου της 

Μαγναύρας, λεξικό,  θεολογικά έργα, μετάφραση στη σλαβική της θείας 

λειτουργίας και των ιερών βιβλίων,  ίδρυση της Σχολής της Μαγναύρας, δημιουργία 

σλαβικού αλφαβήτου, οργάνωση σλαβικής εκκλησίας , συλλογή, μελέτη και 

αντιγραφή αρχαίων χειρογράφων, χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου της 

Μαγναύρας και υποστήριξη των ταλαντούχων φοιτητών 

 

 

 

ΚΑΙΣΑΡ ΒΑΡΔΑΣ ΛΕΩΝ Ο 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Ή 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


