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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 1.  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  ΤΗΣ  ΑΚΜΗΣ  ΤΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843 – 867) 
 
 
Μιχαήλ Γ΄  (τελευταίος εκπρόσωπος δυναστείας Αμορίου): 842- 867 

 πρόοδος στον τομέα της παιδείας και της οικονομίας 

 σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες κατά τψων Αράβων στη Μ. Ασία 

 

εκχριστιανισμός των Σλάβων 

 860: εκχριστιανισμός των Ρώσων 

 863: αποστολή ιεραποστόλων στη Μοραβία μετά από πρόσκληση του 

ηγεμόνα της Ρατισλάβου.:  

Κωνσταντίνος - Κύριλλος (γνώστης της αρχαίας σλαβικής γλώσσας) και 

Μεθόδιος (αδελφός του) : 

 ο Κωνσταντίνος επινόησε το γλαγολιτικό αλφάβητο → μετέφρασε την 

Αγία Γραφή στα σλαβονικά → η λειτουργία στα σλαβονικά 

 εργασία ακάματη στη Μοραβία  

  

 χάρη στο έργο τους ο βυζαντινός πολιτισμός ρίζωσε παρότι αργότερα 

εκδιώχθηκαν από το φραγκικό κλήρο. 

 οιΣλάβοι οφείλουν τις απαρχές της εθνικής φιλολογίας τους στους 

αδελφούς 

 

εκχριστιανισμός Βουλγάρων 

 το βυζαντινό κράτος αντιδρά αστραπιαία στην έκκληση των 

Βουλγάρων προς τον πάπα για αποστολή ιεραποστόλων → στρατός 

και στόλος αποκλείουν τα σύνορα και τα παράλια της Βουλγαρίας 

 864: ο ηγεμόνας Βόρης βαπτίστηκε χριστιανός στην 

Κωνσταντινούπολη (έλαβε το όνομα Μιχαήλ) 
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 Ο ελληνικός κλήρος προχωρεί στην οργάνωση της εκκλησίας 

της Βουλγαρίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του πατριάρχη 

Φώτιου. 

 Ο Βόρης συνέτριψε την αντίσταση των ευγενών (βογιάρων) 

που έμενα πιστοί στην εθνική θρησκεία 

 όμως: απογοήτευση όταν επικεφαλής της βουλγαρικής εκκλησίας τίθεται 

έλληνας  επίσκοπος → στροφή στη Ρώμη 

 → ο πατριάρχης Φώτιος αποκρούει τη νέα επέμβαση της Ρώμης και 

κατηγορεί τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία για θέματα λατρείας και δόγματος 

(filioque) 

 

 →  

 Σύνοδος του 867→ πρώτο σχίσμα : 

 απόρριψη filioque  

 αναθεματισμός πάπα Νικολάου 

 Σύνοδος870 (Κωνσταντινούπολη) 

Η Βουλγαρική εκκλησία τίθεται υπό τη δικαιοδοσία του πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α 

1. Πότε η «Μέση Βυζαντινή αυτοκρατορία φτάνει στη μέγιστη ακμή της; 
2. Ποια είναι τα σπουδαιότερα έργα κατά την βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄;  
3. Τι γνωρίζετε για τον εκχριστιανισμό των Μοραβών; Τι γνωρίζετε για τον 

εκχριστιανισμό των Βουλγάρων; Ποια η διαφορά του από τον εκχριστιανισμό 
των Μοραβών; 

4. Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις Ανατολικής – ∆υτικής εκκλησίας επί Φωτίου; 
Β 

 Να σχολιάσετε την πολιτική που ακολούθησε το Βυζαντινό κράτος σχετικά με 
τους Μοραβούς και τους Βουλγάρους.(γραπτά) 

 
 

 
 


