
04.21 Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους 

Ποια ήταν η σχέση των Βυζαντινών με τους Σλάβους μέχρι τον 7ο αιώνα μ.Χ. ; 

Από τον 4ο έως τον 7ο αιώνα οι σχέσεις των Βυζαντινών με τους Σλάβους δεν ήταν 
καλές, επειδή οι Σλάβοι μαζί με άλλους λαούς έκαναν επιδρομές κατά των 
βυζαντινών περιοχών. 

  

Ποια ήταν η σχέση των Βυζαντινών με τους Σλάβους μετά τον 8ο αιώνα μ.Χ. ; 

Από τις αρχές του 8ου αιώνα όμως οι σχέσεις αυτές βελτιώθηκαν.  

Οι Σλάβοι της Νότιας Βαλκανικής  

• Ενσωματώθηκαν στους βυζαντινούς πληθυσμούς και στον τρόπο ζωής τους.   
• Γνώρισαν τη χριστιανική θρησκεία και πολλοί βαφτίστηκαν χριστιανοί.  
• Καλλιεργούσαν τη γη που τους έδιναν οι Βυζαντινοί  
• Χρησιμοποιούνταν από τους Βυζαντινούς ως μισθοφόροι στο στρατό ή ως 

τεχνίτες στα δημόσια έργα. 

Οι Σλάβοι της Βόρειας Βαλκανικής  

• Συνεργάστηκαν μεταξύ τους.  
• Οργάνωσαν δικά τους κράτη έχοντας ως πρότυπο το Βυζάντιο, με το οποίο 

επικοινωνούσαν και, για μεγάλες περιόδους, διατηρούσαν καλές σχέσεις. 
• Κάποιοι από αυτούς ζήτησαν από το Βυζάντιο ιεραποστόλους για να 

γνωρίσουν τον Χριστιανισμό. 

 

Πώς έγινε ο εκχριστιανισμός των Σλάβων της Μοραβίας ; 

Το 862 μ.Χ., ο Σλάβος ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος έστειλε πρεσβεία στην 
Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από τους Βυζαντινούς να στείλουν ιεραποστόλους 
για να διδάξουν στο λαό του τη χριστιανική πίστη. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Γ’ 
αποδέχτηκε την πρόσκληση του Ρατισλάβου και ο πατριάρχης Φώτιος ανέθεσε τη 
σημαντική αυτή αποστολή σε δυο αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη, τον Κύριλλο και 
τον Μεθόδιο. 

 

Ποιο ήταν το έργο του Κυρίλλου και του Μεθοδίου ;  

Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ήταν μορφωμένοι κληρικοί, απόφοιτοι της 
Πατριαρχικής Σχολής και μιλούσαν τη σλαβική γλώσσα. Μαζί με συνεργάτες τους 
πήγαν στη Μοραβία και εργάστηκαν εκεί επί τρία χρόνια, όπου : 



• Εκπαίδευσαν μαθητές και ιερείς.  
• Οργάνωσαν τη λειτουργία της εκκλησίας.  
• Κήρυξαν το χριστιανικό λόγο.  
• Επινόησαν ένα καινούριο αλφάβητο, το σλαβικό, που είχε ως βάση του το 

ελληνικό. 

Τότε άρχισαν να μεταφράζονται σε απλό και κατανοητό λόγο τα ιερά κείμενα και 
έτσι τέθηκαν οι βάσεις της γραπτής σλαβικής γλώσσας. Το αλφάβητο που 
δημιούργησαν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος για τους Σλάβους της Μοραβίας 
υιοθετήθηκε απ' όλους τους άλλους Σλάβους. 

Με λίγα λόγια, το έργο που δημιούργησαν ήταν μεγάλο και σημαντικό:  

• Εκχριστιάνισαν τους Σλάβους και οργάνωσαν την εκκλησία τους. 
• Συνέβαλαν στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών ανάμεσα στους σλαβικούς λαούς 

και το Βυζάντιο. 

 


