Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Μέρος Α: Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύνδεση με προηγούμενα μαθήματα σε ό,τι αφορά τους Σλάβους
Οι Σλάβοι, νομαδικός λαός με ιδιότυπη πολιτική οργάνωση, εμφανίζονται στις αρχές του 6ου αι. βόρεια του Δούναβη.
Τέλη του 6ου και αρχές του 7ου αι. περνούν στην επιρροή των Αβάρων (λαός ουνικής καταγωγής). Το 626 μαζί με
τους Άβαρους και σε συνεννόηση με τους Πέρσες πολιορκούν χωρίς αποτέλεσμα την Κων/πολη, την ώρα που ο
αυτοκράτορας Ηράκλειος βρισκόταν σε εκστρατεία εναντίον των Περσών. Από τις αρχές του 7ου αι. οι Σλάβοι
προωθούνται προς το νότο και δημιουργούν σκλαβηνίες (πολιτικά αυτόνομες νησίδες σλαβικού πληθυσμού,
διάσπαρτες ανάμεσα σε Έλληνες). Το Βυζάντιο άσκησε απέναντί τους ρεαλιστική πολιτική και οι Σλάβοι
εξελληνίστηκαν σε τρία στάδια: Οι Σλάβοι α) υποτάχθηκαν στρατιωτικά, β) εκχριστιανίστηκαν και γ) αφομοιώθηκαν
κοινωνικά και εθνολογικά. Οι Σλάβοι συνέβαλαν ως «εταίροι» στην βουλγαρική εθνογένεση: έδωσαν τη λαϊκή
οργάνωση και τη γλώσσα και οι Βούλγαροι το όνομα και την πολιτική οργάνωση.
Οι Μοραβοί είναι μια ομάδα Σλάβων και είχαν ιδρύσει στην περιοχή της σημερινής Τσεχίας και βόρειας Ουγγαρίας
τη Μεγάλη Μοραβία (833). Σήμερα η Μοραβία, μετά τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας το 1993, αποτελεί τμήμα της
Τσεχίας.

Από πού
ξεκίνησε ο
εκχριστιανισμός
των Σλάβων;

1

Ποιος ήταν ο
ηγεμόνας της
Μοραβίας;

2

Ο Ρατισλάβος.

Τι ζήτησε από το
Βυζάντιο και
γιατί;

3

Ο Ρατισλάβος ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραποστόλους, για να εκχριστιανίσουν τον
λαό του, διότι ήθελε να αντισταθμίσει την απειλή των Γερμανών και των Βουλγάρων.

Πως αντέδρασε
το Βυζάντιο και
γιατί;

4

Το Βυζάντιο αντέδρασε άμεσα και θετικά, και αυτό γιατί τόσο ο Μιχαήλ Γ΄όσο και ο
Φώτιος είδαν ότι επρόκειτο για μια μοναδική ευκαιρία να επεκτείνει το Βυζάντιο την
επιρροή του και την πνευματική του ακτινοβολία στην Κεντρική Ευρώπη.

Σε ποιους
ανατέθηκε ο
εκχριστιανισμός
των Σλάβων;

5

Από τη Μοραβία (περισ. για τη Μοραβία βλ. εισαγωγή).

Το έργο αυτό ανέλαβαν να το φέρουν εις πέρας δυο αδέλφια: ο Κων/νος (αργότερα
Κύριλλος) και ο Μεθόδιος.
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Ποιοι λόγοι
οδήγησαν στην
επιλογή τους;

Ποιο ήταν το
έργο των
Κύριλλου και
Μεθόδιου;

Ποια είναι η
σημασία του
εκχριστιανισμού;

6

Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος γνώριζαν άριστα την σλαβική καθώς και άλλες γλώσσες,
ήταν γνωστοί λόγιοι της εποχής και έμπειροι διπλωμάτες.

Θέρος 863:

7

8

1. Δημιούργησαν ένα σλαβικό αλφάβητο.
2. Απέδωσαν στη σλαβική γλώσσα τη Θεία Λειτουργία και τα ιερά βιβλία.

1. Η χρήση της σλαβικής διευκόλυνε τους Μοραβούς να κατανοήσουν το
κήρυγμα και τη λειτουργία και εξασφάλισε τεράστια επιτυχία στο
ιεραποστολικό έργα.
2. Οι δύο αδελφοί οργάνωσαν τη σλαβική εκκλησία (863-866) και μύησαν
τους Σλάβους στο πολιτιστικό σύστημα των Ελλήνων και του
Χριστιανισμού. Ο εκχριστιανισμός συντέλεσε επίσης στην ενότητα των
Σλάβων, καθώς ενίσχυσε την κοινότητα της φυλής με την κοινότητα της
πίστης.
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