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Ο εκχριςτιανιςμόσ των Μοραβών 

• Ο θγεμόνασ των λάβων που ιταν εγκατεςτθμζνοι ςτθ Μοραβία, 
Ραςτιςλάβοσ, ηιτθςε από το Βυηάντιο ιεραποςτόλουσ για να 
διδάξουν ςτον λαό του τον Χριςτιανιςμό (862/3). 

• Τπιρχε και πολιτικι αιτία:ο Ραςτιςλάβοσ ικελε τθ ςτρατιωτικι  
ςτιριξθ του Βυηαντίου κακϊσ δεχόταν απειλζσ από τουσ Γερμανοφσ 
και τουσ Βοφλγαρουσ. 

• Ο αυτοκράτορασ Μιχαιλ Γϋκαι ο πατριάρχθσ Φϊτιοσ ανταποκρίκθκαν 
άμεςα ςτο αίτθμα του Μοραβοφ βαςιλιά γιατί το Βυηάντιο κα 
μποροφςε να επεκτείνει τθν πολιτικι επιρροι του και τθν 
πνευματικι ακτινοβολία του ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ. 







• Δφο αδελφοί από τθ Θεςςαλονίκθ, ο Μεκόδιοσ και ο Κωνςταντίνοσ 
(αργότερα πιρε το μοναςτικό όνομα Κφριλλοσ), ανζλαβαν τθν 
ιεραποςτολι.Ήταν ζμπειροι διπλωμάτεσ και γνωςτοί λόγιοι.Γνϊριηαν 
άριςτα τθ ςλαβικι γλϊςςα. 

• Οι δφο ιεραπόςτολοι ζφκαςαν ςτθ Μοραβία το κζροσ του 863. 

• Ο Κωνςταντίνοσ ζφτιαξε ζνα ςλαβικό αλφάβθτο που απζδιδε τισ 
φωνθτικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςλαβικισ γλϊςςασ. 

• Απζδωςε ςτα ςλαβικά τθ Θεία Λειτουργία και τα ιερά βιβλία. 







Συνζπειεσ του εκχριςτιανιςμοφ 
• Η χριςθ τθσ ςλαβικισ διευκόλυνε τουσ Μοραβοφσ να κατανοιςουν 

τον χριςτιανικό λόγο, άρα το ιεραποςτολικό ζργο είχε τεράςτια 
επιτυχία. 

• Ο Κφριλλοσ και ο Μεκόδιοσ οργάνωςαν τθ ςλαβικι εκκλθςία (863-
866)  

• Μφθςαν τουσ λάβουσ ςτο πολιτικό ςφςτθμα των Ελλινων και του 
Χριςτιανιςμοφ 

• Ο εκχριςτιανιςμόσ ςυντζλεςε ςτθν περαιτζρω ενότθτα των λάβων 
κακϊσ θ φυλετικι ενότθτα ενιςχφκθκε με τθν κοινότθτα τθσ πίςτθσ 

 





Ο εκχριςτιανιςμόσ των Βουλγάρων 
• Ο πάπασ επιδίωκε τθν επζκταςθ τθσ επιρροισ του ςτουσ Βοφλγαρουσ για να βρίςκεται ςτθν άμεςθ γειτονιά 

του Βυηαντίου. 

• Ο βυηαντινόσ ςτρατόσ υποχρζωςε τον Βοφλγαρο θγεμόνα Βόρθ να δεχτεί τον χριςτιανιςμό από τθν 
Κωνςταντινοφπολθ και να βαφτιςτεί ο ίδιοσ με ανάδοχο τον αυτοκράτορα Μιχαιλ Γϋ(864). 

• Οργάνωςθ τθσ βουλγαρικισ εκκλθςίασ από τουσ βυηαντινοφσ κατά τισ υποδείξεισ του πατριάρχθ Φωτίου 

• Ο Βόρθσ υποχρεϊνει τουσ Βοφλγαρουσ αριςτοκράτεσ, που ιταν εκνικοί, να ακολουκιςουν τον χριςτιανιςμό 

• Οι Βυηαντινοί τοποκετοφν Ζλλθνα και όχι Βοφλγαρο επίςκοπο ςτθ διοίκθςθ τθσ βουλγαρικισ εκκλθςίασ, 
πράγμα που δυςαρεςτεί τον Βόρθ 

• Νζα ςτροφι του Βόρθ προσ τον πάπα.Ο πάπασ μετά από  πρόςκλθςθ του Βόρθ επεμβαίνει και πάλι ςτα 
κζματα τθσ βουλγαρικισ εκκλθςίασ 

• Ο πατριάρχθσ Φϊτιοσ , προκειμζνου να υπεραςπιςτεί τθν ανεξαρτθςία τθσ βυηαντινισ εκκλθςίασ και τα 
ςυμφζροντα του βυηαντινοφ κράτουσ  κατιγγειλε τθν επζμβαςθ τθσ Ρϊμθσ ςτθ Βουλγαρία και κατθγόρθςε 
τθ ρωμαϊκι εκκλθςία για δογματικά και λειτουργικά λάκθ. 

• υγκαλείται θ ςφνοδοσ του 867 που ανακεμάτιςε τον πάπα Νικόλαο, απζρριψε το δόγμα περί 
εκπορεφςεωσ του Αγίου Πνεφματοσ και εκ του Τιοφ (filioque) και καταδίκαςε τθν επζμβαςθ τθσ Ρϊμθσ ςτθ 
Βουλγαρία. (Πρϊτο χίςμα) 

• υγκαλείται θ ςφνοδοσ του 870 και θ εκκλθςία τθσ Βουλγαρίασ υπάχκθκε οριςτικά ςτθ δικαιοδοςία του 
Πατριαρχείου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ.  

 





Απόψεις του Φωτίου για τη ρωμαιοκαθολική Δκκλησία 

      

Ο Φώτιος [...]αμαφέρει τις άθλιες συμήθειες και τις 

ψευδείς διδασκαλίες που επέβαλαμ οι μοχθηροί Λατίμοι 

στους άτυχους Βουλγάρους: αυτές περιλάμβαμαμ τημ 

πρακτική της μηστείας του Σαββάτου και τη συμτόμευση 

της Τεσσαρακοστής κατά μια εβδομάδα, τημ καταδίκη 

τωμ μυμφευμέμωμ ιερέωμ και τημ επιμομή στο ότι μόμο 

επίσκοποι μπορούμ μα τελούμ το μυστήριο του χρίσματος 

[...]. Ακόμη σοβαρότερο ήταμ το γεγομός, τόμιζε ο 

Φώτιος, ότι οι λατίμοι κληρικοί στη Βουλγαρία 

προπαγάμδιζαμ το δόγμα της διπλής εκπόρευσης του 

Αγίου Πμεύματος• αυτό ήταμ καθαρή αίρεση [...]. 

 

D. Obolensky, Η Βυζαμτιμή Κοιμοπολιτεία. Η Αματολική 

Δυρώπη, 500-1453, μετ. Γ. Τσεβρεμές, Θεσσαλομίκη 

1991, 158-159. 





ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Γιατί οι Μοραβοί ηιτθςαν τον εκχριςτιανιςμό τουσ από το 

Βυηάντιο; 

2. Γιατί οι Βυηαντινοί προχϊρθςαν ςτον εκχριςτιανιςμό των 
Μοραβϊν και ςε ποιουσ ανζκεςαν τθν ιεραποςτολι; 

3. Ποιεσ ιταν οι ςυνζπειεσ του εκχριςτιανιςμοφ των λάβων; 

4. Γιατί ςυγκροφςτθκε θ βυηαντινι εκκλθςία με τον πάπα για τον 
εκχριςτιανιςμό των Βουλγάρων; 

5. Πϊσ εξελίχκθκε και κατζλθξε θ διαμάχθ πάπα-Βυηαντινϊν; 


