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4ος έως 7ος αιώνας: επιδρομές Σλάβων στο Βυζάντιο 

 8ος αιώνας: οι σχέσεις Βυζαντινών – Σλάβων βελτιώνονται 

Οι λόγοι: 

 οι Σλάβοι εγκαθίστανται στη νότια Βαλκανική  

 πολλοί γίνονται χριστιανοί 

 οι Βυζαντινοί τους παραχωρούν γη για καλλιέργεια 

 τους προσλαμβάνουν ως τεχνίτες ή μισθοφόρους 

Οι Σλάβοι της βόρειας βαλκανικής οργανώνουν δικά τους κράτη 

Ρατισλάβος - 862 μ.Χ. 

ζητά ιεραποστόλους από τους Βυζαντινούς 

Αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄- Πατριάρχης Φώτιος 

αποδέχονται το αίτημα  

Κύριλλος και Μεθόδιος επί τρία χρόνια 

 εκπαίδευσαν μαθητές και ιερείς 

 οργάνωσαν τη σλαβική εκκλησία  

 κήρυξαν τον χριστιανικό λόγο 

 επινόησαν το σλαβικό αλφάβητο 

 μετέφρασαν στα σλαβικά ιερά κείμενα 

Σημαντικό το έργο τους 

 Εκχριστιάνισαν τους Σλάβους 

 Οργάνωσαν την εκκλησία τους 

 Βοήθησαν στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών Σλάβων - Βυζαντινών 

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους  

Κύριλλος και Μεθόδιος 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

Ερωτήσεις 

 Ποιες ήταν οι σχέσεις Βυζαντινών και Σλάβων τον 4ο -7ο αιώνα; 

 Για ποιους λόγους οι σχέσεις των Βυζαντινών και των Σλάβων αλλά- 

ζουν προς το καλύτερο στις αρχές του 8ου αιώνα; 

 Τι ζήτησε ο Ρατισλάβος από τους Βυζαντινούς; Γιατί νομίζεις ότι το  

έκανε αυτό; Πώς κρίνεις την ενέργειά του; 

 Πώς αντέδρασαν οι Βυζαντινοί στο αίτημα του Σλάβου ηγεμόνα;  

Γιατί αντέδρασαν έτσι; Τι πιστεύεις;  

 Ποιο ήταν το έργο του Κύριλλου και του Μεθόδιου στη Μοραβία; 

 Για ποιους λόγους είναι σημαντικό το έργο τους; 

 Πώς νομίζεις ότι υποδέχτηκαν οι Σλάβοι τους δύο ιεραποστόλους στη  

Μοραβία; Υπήρχαν αντιδράσεις; 

 Ποιες νομίζεις ότι ήταν η αντίδραση των Σλάβων, όταν οι δύο ιεραπό-

στολοι τούς παρουσίασαν το σλαβικό αλφάβητο και άρχισαν να τους το  

διδάσκουν; 

 Γιατί είναι σημαντικό για έναν λαό να έχει αλφάβητο;  

 

 

 

 

 

 

Οι σλαβικές φυλές οργανώνονται σε κράτη. Επικοινωνούν με το 

Βυζάντιο και δέχονται απ’ αυτό τη θρησκεία και τον πολιτισμό 

του. 


