
Διακονία  

και  

ιεραποστολή 



 «Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον 
κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την 
ξαναποκτήσει; Δε χρησιμεύει πια σε τίποτε· το πετούν έξω στο 
δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι», (Ματθ.  5, 13).  

 Το αλάτι διατηρεί και έπειτα νοστιμίζει, δίνει ουσία στη 
γεύση.  

 Το έργο, λοιπόν, του χριστιανού σε ένα τέτοιο κόσμο είναι 
πρώτα να συντηρήσει, να συγκρατήσει από τη σήψη και την 
αποσύνθεση. Να προφυλάξει. Υπάρχει όμως και η θετική 
πλευρά. Να δίνει γεύση, να χαρίζει στη ζωή την πνευματική και 
ηθική της διάσταση. 

Εσείς είστε το αλάτι της γης: Ιεραποστολή και Διακονία 



Διακονία: 1. (εκκλ.) το αξίωμα και το λειτούργημα του διακόνου. 2. προσφορά υπηρεσίας σε 
συνάνθρωπο, ως χριστιανικό καθήκον. || (επέκτ.) έργο που γίνεται με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια: 
Αφιέρωσε τη ζωή του στη ~ της επιστήμης. || H Aποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
οργανισμός που συντονίζει την ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας.  
Ιεραποστολή ονομάζεται η αποστολή κηρύκων του Ευαγγελίου στις μη χριστιανικές χώρες για τη 
διάδοση της διδασκαλίας του Χριστού. Ως κήρυκες αποστέλλονται κληρικοί και λέγονται 
ιεραπόστολοι. Οι πρώτοι ιεραπόστολοι που ξεκίνησαν να διαδώσουν τη διδασκαλία του Χριστού ήταν 
οι ίδιοι οι μαθητές του, που ονομάστηκαν απόστολοι. Το έργο των αποστόλων συνέχισαν οι διάδοχοι 
τους, που δίδαξαν πρώτα στους μεσογειακούς λαούς και συνέχισαν κατόπι σ' όλες τις ηπείρους: στην 
Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική. 
Προπαγάνδα 1α. η (έντυπη ή προφορική) συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια διάδοσης 
πολιτικών, θρησκευτικών κτλ. ιδεών και απόψεων με σκοπό τον επηρεασμό της συνείδησης της κοινής 
γνώμης προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και με συγκεκριμένους στόχους: Kομμουνιστική / αθεϊστική / 
ανθελληνική ~. Kάνω / ασκώ ~. H εφημερίδα ήταν το όργανο της προπαγάνδας του κόμματος. β. 
αυτός που διενεργεί προπαγάνδα: Πράκτορας της αγγλικής προπαγάνδας, της Aγγλίας. 2. μονομερής, 
στρεβλή, μεροληπτική μετάδοση πληροφοριών με ιδιοτελείς στόχους: Το δελτίο ειδήσεων κατάντησε 
κυβερνητική ~.  
Μαρτυρία:  πληροφορία που αφορά κτ. συνήθ. όχι πολύ γνωστό: Μαρτυρίες για το μεγάλο σεισμό 
υπάρχουν σε συγγραφείς της εποχής εκείνης. Γραπτή / προφορική ~. Αντιφατικές μαρτυρίες. α. 
πληροφορία που δίνει κάποιος για κπ. ή για κτ.: Επικαλούμαι τη ~ του τάδε για να αποδείξω ότι αυτός 
που με κατηγορεί ψεύδεται. Ψευδής / αναμφισβήτητη ~. H ~ σε δικαστήριο, μαρτυρική κατάθεση. 
(έκφρ.) αψευδής* ~. β. σύνολο από πληροφορίες για κπ. ή για κτ.: Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία 
συναρπαστική ~ για τον τελευταίο πόλεμο. ΦΡ η έξωθεν καλή ~, καλή φήμη ή υπόληψη: Έχει / 
διαθέτει κάποιος την έξωθεν καλή ~.  

Διακονία -  Ιεραποσ τολή -  Προπαγάνδα -  Μαρτυρία  



Μετά το σχίσμα των Εκκλησιών και μετά τη θρησκευτική 
μεταρρύθμιση, κάθε χριστιανική Εκκλησία συνέχισε, χωριστά, το 
έργο της ιεραποστολής.  
Πιο εντατικά οι προτεστάντες και η Καθολική Εκκλησία.  
Σήμερα, και η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία στέλνει 
ιεραποστολές σ’ όλον τον κόσμο.  
 Έχει ιδρύσει παντού, όπου υπάρχουν ελληνικές παροικίες, 

Ορθόδοξες Χριστιανικές Εκκλησίες, που έχουν επικεφαλής 
άξιους ιεράρχες και κατώτερους κληρικούς. Έχτισε ναούς, 
ίδρυσε σχολεία και άλλα ιδρύματα.  

 Αλλά και προς τους ιθαγενείς λαούς της Αφρικής και της Ασίας 
έχουν στραφεί οι Έλληνες ορθόδοξοι ιεραπόστολοι. έχουν 
διαδώσει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη στην Ιαπωνία, στις 
μαύρες φυλές της Αφρικής και αλλού». 

Από την προπαγάνδα στο άνοιγμα και στη μαρτυρία  
στα πέρατα του κόσμου 



Ο εκχριστιανισμός  

των  

σλαβικών λαών 



Σλάβοι  

 Οι Σλάβοι είναι μία Ινδοευρωπαϊκή εθνογλωσσική ομάδα, που 
ζει στην Κεντρική, την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
τη Βόρεια και την Κεντρική Ασία, μιλάει τις Ινδοευρωπαϊκές 
Σλαβικές γλώσσες και μοιράζονται, σε ποικίλους βαθμούς, 
ορισμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και ιστορικά υπόβαθρα.  

 Η ιστορική καταγωγή τους είναι άγνωστη διότι δεν έχουμε ούτε 
μύθους γενεαλογικούς οι οποίοι να διασώζουν κάποιον ιστορικό 
πυρήνα. 

 Από τις αρχές του 6ου αιώνα εξαπλώθηκαν για να κατοικήσουν 
το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής, της Ανατολικής και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

 Σήμερα αποτελούν τον κυρίως πληθυσμό σε δεκατρία ευρωπαϊκά 
κράτη: Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Πολωνία, Τσεχία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ και Βουλγαρία. 



Το Βυζαντινό κράτος και οι σλαβικοί λαοί 

Οι σλαβικοί λαοί εγκαταστάθηκαν στα τέλη του 5ου μ.Χ. αι. στα βόρεια σύνορα της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας.  
Αυτούς τους λαούς προσπάθησαν να εκχριστιανίσουν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, 
για να πετύχουν την ενότητα της αυτοκρατορίας.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E105/157/1111,4050/


Η ιεραποστολή στους Μοραβούς 

Το καλοκαίρι του 862 παρουσιάστηκαν στον Βυζαντινό 
Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ απεσταλμένοι μιας ομάδας Σλάβων που 
κατοικούσαν στη Σλοβακία, οι Μοραβοί. Του ζήτησαν να στείλει 
Ιεραποστόλους στη χώρα τους για να διδάξουν την Ορθόδοξη 
πίστη για την οποία είχαν ακούσει και ενδιαφέρονταν πολύ στη 
δική τους γλώσσα (τη σλαβική).  

Σλαβική πρεσβεία ζητάει βοήθεια από τον βυζαντινό αυτοκράτορα 

Ο βασιλιάς των Μοραβών 
Ραστισλάβος 

http://paidio.blogspot.gr/2012/02/blog-post_02.html


http://www.slideshare.net/ssuser8555a6/ss-11990927


Ο πατριάρχης Φώτιος επέλεξε τους αδερφούς από την 
Θεσσαλονίκη Κύριλλο (Κωνσταντίνος) και Μεθόδιο, γόνους 
ευγενούς οικογένειας. 

Κύριλλος και Μεθόδιος 

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2013/09/blog-post_3414.html


Οι δύο αδερφοί είχαν πείρα σε τέτοιες αποστολές 

(όπως η αποστολή στους Χαζάρους). 

http://fgcp.org/content/who-enemy


Οι ιεραπόστολοι δημιουργούν αλφάβητο 

• Οι Μοραβοί δεν είχαν αλφάβητο 

• Ο Κύριλλος δημιουργεί το «γλαγολιτικό» 
αλφάβητο το οποίο εξελίχθηκε αργότερα από τους 
μαθητές του στο  

• «Κυριλλικό», το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται για 
τη γραφή πολλών σλαβικών γλωσσών όπως τα 
ρώσικα, βουλγαρικά, σκοπιανά, σερβικά αλλά και 
άλλων ασιατικών όπως τα μογγολικά,τα 
ουζμπέκικα, τα καζάχικα, τα αζέρικα καθώς και τα 
μολδαβικά. 

http://piotermilonas.blogspot.gr/2013/11/blog-post_6.html
http://piotermilonas.blogspot.gr/2013/11/blog-post_6.html


        Γλαγολιτικό αλφάβητο 
            (glagolъ =λόγος)     
Βάση της γλαγολιτικής γραφής 
αποτελούν τα βασικά χριστιανικά 
σύμβολα, ο σταυρός, ο κύκλος και 
το τρίγωνο. 

Κυριλλικό αλφάβητο 
Το κυριλλικό βασίστηκε κυρίως στο 
αρχαίο ελληνικό αλφάβητο και 
επηρεάστηκε από το γλαγολιτικό 
προσθέτοντας επιπλέον σύμβολα 
για την απόδοση σλαβικών ήχων που 
δεν υπήρχαν στην ελληνική γλώσσα. 

http://piotermilonas.blogspot.gr/2013/11/blog-post_6.html


• Οι δυο αδελφοί έγιναν δεκτοί στη Μοραβία με ενθουσιασμό. 

• Μετέφρασαν στα σλαβικά η Αγία Γραφή, και τα λειτουργικά βιβλία. 

• Δημιούργησαν ένα κύκλο μαθητών για να συνεχίσουν αυτό το έργο. 

• Έδειξαν ότι το μήνυμα του Χριστιανισμού είναι ανεξάρτητο από 
εθνότητες και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, με πλήρη σεβασμό 
της πολιτιστικής του ιδιαιτερότητας. 

Το έργο  

των δύο αδελφών 

http://www.diakonima.gr/


Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων και η δημιουργία του σλαβικού 
αλφαβήτου αποτελεί τη μεγάλη πνευματική προσφορά του ελληνικού 
πνεύματος και του Βυζαντίου προς τους Σλάβους… Με τη δημιουργία 
του σλαβικού αλφαβήτου η γλώσσα των Σλάβων εντάχθηκε μέσα στον 
κύκλο των γραφομένων ευρωπαϊκών γλωσσών και έγινε δεκτή ως γλώσσα 
εκκλησιαστική. Είναι η πρώτη φορά που εισάγεται στην Εκκλησία η 
χρήση εθνικής γλώσσας. Ως τότε στη λειτουργία και στην Εκκλησία 
χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά μια από τις τρεις γλώσσες, που σύμφωνα 
με την ευαγγελική παράδοση θεωρούσαν ιερές: την ελληνική, τη 
λατινική και την εβραϊκή. Με τη χρήση της εθνικής γλώσσας τέθηκαν οι 
πρώτες βάσεις για τη μετέπειτα ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως. 
Όπως επιγραμματικά παρατηρεί ο Διον. Ζακυνθινός «η βυζαντινή 
αυτοκρατορία, από παράδοση ανεκτική, θυσίασε τον οικουμενισμό της 
ελληνικής γλώσσας για να διατηρήσει την παγκοσμιότητα της παιδείας 
της.  
(Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. 
Η', σελ. 94).  

Κείμενο  



Ταξίδι στη Ρώμη 
 Παρά τις δυσχέρειες των επισκόπων Regensburg και Passau το έργο των 

βυζαντινών ιεραποστόλων ευοδώθηκε. 
 Όταν οι δυο αδελφοί εγκατέλειπαν την Μοραβία για να μεταβούν προς 

χειροτονία τους στην Κωνσταντινούπολη και αναμένοντας μεταφορικό μέσο 
στη Βενετία 

 δέχτηκαν πρόσκληση του Πάπα Νικολάου Α΄. 
 Οι (ανεπιθύμητες στους δυο αδελφούς) πολιτικές και θρησκευτικές 

μεταβολές στην Κων/πολη  
 οδήγησαν τους δυο αδελφούς στη Ρώμη, όπου ο νέος Πάπας Αδριανός Β΄ 
 επικύρωσε το επιτελεσθέν έργο στη Μοραβία και 
 δέχτηκε τη συνέχιση της τελέσεως της θείας Λειτουργίας στη σλαβική 

γλώσσα. 
 Δυστυχώς ο Κωνσταντίνος πέθανε στη Ρώμη την 14ην Φεβρουαρίου 869, 

αφού νωρίτερα έγινε μοναχός και έλαβε το μοναχικό όνομα Κύριλλος. 
Τάφηκε στη Βασιλική του Αγίου Κλήμεντος (του οποίου τον τάφο είχε βρει 
στη Χερσώνα σε προηγούμενη αποστολή στους Χαζάρους). 

 Η πολιτική κατάσταση της Μοραβίας άλλαξε. Ο Ρατισλάβος ανατράπηκε από 
τον ανιψιό του Σβατοπλόκος και οι Φράγκοι έγιναν κύριοι της κατάστασης.  



Ο Μεθόδιος μόνος 

• Κατά την επιστροφή του ο Μεθόδιος συνελήφθη από τους Φράγκους 
και καταδικάστηκε από σύνοδο.  

• Μετά από πολλά βασανιστήρια κλείστηκε σε μοναστήρι της 
Βαυαρίας. Μετά τριετία ελευθερώθηκε με την επέμβαση του Πάπα 
Ιωάννου Η΄, ο οποίος ονόμασε το Μεθόδιο αρχιεπίσκοπο του 
Σιρμίου με δικαιοδοσία επί της Μεγάλης Μοραβίας και της 
Παννονίας.  

• Οι δυσχέρειες του φραγκικού κλήρου, ιδιαίτερα για τη χρήση της 
σλαβικής γλώσσας στη λατρεία, οδήγησαν πάλι τον Μεθόδιο στη 
Ρώμη, όπου πέτυχε νέα επικύρωση του έργου του.  

• Ο Φράγκος ιερέας Wiching δυσχέραινε το έργο του με συνεχείς 
δολοπλοκίες και κατηγορίες (για απειθαρχία και αίρεση).  

• Ο Μεθόδιος επισκέφτηκε την Κων/πολη και λίγο μετά την επιστροφή 
του πέθανε την 6η Απριλίου 884, αφού νωρίτερα ζήτησε για διάδοχό 
του τον Μοραβό μαθητή του Γκόραζντ. Ο Wiching  μεταβαίνοντας 
στη Ρώμη με απάτη (πλαστά έγγραφα) πέτυχε να θεωρηθεί διάδοχος 
του Μεθοδίου. 



Ο Wiching έδιωξε του μαθητές του Μεθοδίου από τη Μοραβία, οι οποίοι μετά από 
πολλές περιπέτειες έφτασαν στη Βουλγαρία, όπου έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό και 
συνέχισαν το έργο των διδασκάλων τους Κυρίλλου και Μεθοδίου, έχοντας επικεφαλής 
τους Αγίους Κλήμεντα και Ναούμ. 
Έτσι το έργο των δυο αδελφών στη Μοραβία κατέρρευσε γρήγορα, εξαιτίας της 
σφοδρότατης  εναντίον του επίθεσης του φραγκικού κλήρου, ο οποίος επωφελούμενος 
από τη δύναμη του φραγκικού κράτους  και χρησιμοποιώντας πολλές φορές βίαια μέσα 
εξάρθρωσε την διοργανωθείσα από το Μεθόδιο Εκκλησία της Μοραβίας, η οποία 
περιήλθε πλέον στην απόλυτη κυριαρχία των Φράγκων. 
Το έργο όμως των αποστόλων των Σλάβων δε χάθηκε. Οι μαθητές των βυζαντινών 
ιεραποστόλων, έλληνες ή ντόπιοι, βίαια εκδιωχθέντες από τη Μοραβία, μετέφεραν μαζί 
τους και το αξιόλογο μεταφραστικό έργο των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου.  
Ο Κωνσταντίνος (Κύριλλος), δεινός φιλόλογος και γραμματικός, με τη γλαγολιτική γραφή 
είχε ήδη ανοίξει το δρόμο για μια ακμαία σλαβική φιλολογία, αργότερα δε η εξέλιξη της 
γραφής αυτής στη λεγόμενη Κυρίλλεια, πλέον εύχρηστη και απλή, οδήγησε σε ευρύτερο 
κύκλο μεταφράσεων. 
Το έργο των δύο αποστόλων των Σλάβων, αφού γονιμοποίησε το έργο της βυζαντινής 
ιεραποστολής στη Βουλγαρία, σημείωσε μεγάλη ακμή στις σχολές της Αχρίδος (Κλήμης) 
και Πλίσκας (Ναούμ), παραλήφθηκε από όλους τους νότιους Σλάβους, έφθασε μέχρι και 
της Πολωνίας (εισαγωγή της θείας λατρείας στη σλαβική) και κατά τον ια΄ αιώνα 
αποτέλεσε τη βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του ιεραποστολικού έργου στη Ρωσία.     

Η τύχη του έργου των δύο αγίων αδελφών  



Eκχριστιανισμός 
των Βουλγάρων  

864 μ.Χ. 

http://earth-history.com/Europe/medieval.htm


Μικρογραφία από το σλαβονικό χειρόγραφο της χρονογραφίας του Κωνσταντίνου Μανασσή, επισκόπου Ναυπάκτου. 
Το χειρόγραφο βρίσκεται στη Βατικανή Βιβλιοθήκη της Ρώμης 
Εικονίζεται το βάπτισμα του Βούλγαρου  ηγεμόνα Βόριδος που μετονομάστηκε σε Μιχαήλ.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pmi1mdB4QbsJ:users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/TRITH-GYMNASIOY-THRHSKEYTIKA/sel_2=16-30/23.htm+%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97+%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99


Εκχριστιανισμός Σέρβων (Νοτιοσλάβων) 

 Την ίδια εποχή διαδόθηκε η χριστιανική πίστη και 
στους Σέρβους. 

 Η έλευση των Σέρβων στο Χριστιανισμό συντελέσθηκε σχετικά 
ιδιότυπα μια και δεν περιελήφθησαν στο μακρόπνοο 
πρόγραμμα εκχριστιανισμού των Σλάβων δηλαδή την 
«αποστολή» των Κωνσταντίνου (Κυρίλλου) και Μεθοδίου. 
Παρά τούτο, απετέλεσαν, λόγω της γεωπολιτικής θέσης που 
κατείχαν, μήλο έριδας μεταξύ των Εκκλησιών Ρώμης και 
Κωνσταντινούπολης. Οι Κροάτες επέλεξαν την ένταξή τους 
στον Καθολικισμό, ενώ  

 οι Σέρβοι, πριν ακόμη τη γένεση της εθνικής τους συνείδησης, 
υιοθέτησαν ως κύριο στοιχείο της ταυτότητάς τους την 
Ορθοδοξία, όπως τους παραδιδόταν από την 
Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη και την Αχρίδα.   



Ο εκχριστιανισμός των Ρώς (Ρώσων) 

 Εκχριστιανισμός των Ρως είναι η καθιέρωση του χριστιανισμού ως επίσημης 
θρησκείας του Κράτους των Ρως το 988 μ.Χ. από το Βλαδίμηρο Α', Μέγα 
Πρίγκιπα του Κιέβου. 

 Χριστιανοί Ρως υπήρχαν και πριν το Βλαδίμηρο. Ήδη το 867 ο Πατριάρχης 
Φώτιος είχε αναφέρει με ενθουσιασμό βαπτίσεις, ενώ και η ίδια η γιαγιά του 
Βλαδίμηρου (Χέλγκα) είχε βαπτισθεί το 955 στην Κωνσταντινούπολη. 
Σύμφωνα με δυτικές πηγές, ο Γιάροπολκ (βασ. 972-980) είχε έλθει σε επαφές 
με τον Πάπα Ρώμης για το ίδιο θέμα, αλλά δεν πρόλαβε να τις ολοκληρώσει. 
Πάντως σε κάθε περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία παρέμενε 
προσκολλημένη σε διάφορες εκδοχές του παγανισμού. 

 Για τον εκούσιο προσηλυτισμό των Ρως υπάρχουν δύο βασικές αφηγήσεις: 
μία εξιδανικευμένη από το Πρώτο Χρονικό, κείμενο περισσότερο δοξαστικό 
που συνεγράφη στο Κίεβο στις αρχές του 12ου αιώνα, και μία εγγύτερη στην 
πραγματικότητα από Άραβες λογίους σύγχρονους με τα γεγονότα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CF%85


 Σύμφωνα με το Πρώτο Χρονικό, ο Βλαδίμηρος έστειλε τους σοφούς του να επισκεφθούν 
όλες τις γειτονικές χώρες και να ανακαλύψουν ποια θρησκεία είναι καλύτερη. Για τους 
μουσουλμάνους Βουλγάρους του Βόλγα του είπαν ότι βασιλεύει η μιζέρια και η θλίψη, δεν 
τρώνε χοιρινό, δεν πίνουν οινοπνευματώδη. Αυτό του προκάλεσε έκπληξη και είπε μα το 
ποτό είναι η χαρά μας. Μετά συμβουλεύθηκε κάποιους ιουδαϊστές απεσταλμένους, 
πιθανότατα χαζάρους, αλλά απέρριψε τη θρησκεία τους με το αιτιολογικό πως αν ο Θεός σάς 
υποστήριζε, δε θα χάνατε την Ιερουσαλήμ. 

 Τελικά ο Βλαδίμηρος αποφάσισε να υιοθετήσει το χριστιανισμό. Στις εκκλησίες των 
Γερμανών οι απεσταλμένοι δε βρήκαν καμία ομορφιά, αλλά στην Κωνσταντινούπολη 
ανακάλυψαν αυτό που έψαχναν. Περιγράφοντας τις εντυπώσεις τους από μια Θεία 
Λειτουργία που παρακολούθησαν στην Αγια-Σοφιά, ανέφεραν πως δεν ξέραμε εάν 
βρισκόμαστε στη γη ή στον ουρανό. Δεν ξέρουμε πώς να το περιγράψουμε με λόγια. Έτσι ο 
Βλαδίμηρος ζήτησε από το βυζαντινό αυτοκράτορα να τον βαπτίσει χριστιανό. Η τελετή 
έγινε το 988 στη Χερσώνα της Κριμαίας - ο Βλαδίμηρος έλαβε το χριστιανικό όνομα του 
νονού του (Βασίλειος) και παντρεύθηκε την αδελφή του Άννα, χωρίζοντας όλες τις άλλες 
γυναίκες του. 

 Επιστρέφοντας θριαμβευτικά στο Κίεβο, ο νεοφώτιστος Βλαδίμηρος διέταξε τους βογιάρους 
(αριστοκράτες) και τους γιους του να προσέλθουν στο Δνείπερο για να βαπτισθούν 
χριστιανοί. Την επόμενη μέρα κάλεσε για τον ίδιο λόγο όλους κατοίκους της πρωτεύουσας, 
πλούσιους και φτωχούς, ζητιάνους, ακόμα και σκλάβους, αλλιώς κινδύνευαν να γίνουν 
εχθροί του. Στο σημείο της μαζικής βάπτισης ανήγειρε το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή 
Ναό της Δεκάτης, διότι διέθεσε για την κατασκευή της το 1/10 της περιουσίας του. 

Η πρώτη αφήγηση 



Οι Αραβικές πηγές της εποχής δίνουν μια διαφορετική εκδοχή 

 Το 987 δύο βυζαντινοί στρατηγοί, ο Βάρδας Σκληρός και ο Βάρδας Φωκάς, εξεγέρθηκαν 
εναντίον του Βασιλείου Β' του Βουλγαροκτόνου - ο Φωκάς μάλιστα αυτοανακηρύχθηκε 
αυτοκράτορας το φθινόπωρο του ιδίου έτους. Ο Βασίλειος παρακάλεσε για βοήθεια τους 
Ρως και ο Βλαδίμηρος του έστειλε 6.000 άνδρες, με αντάλλαγμα το χέρι της αδελφής του 
Άννας. Στα πλαίσια αυτής της συμμαχίας συμφωνήθηκε να ασπασθούν οι Ρως το 
χριστιανισμό, ενώ ακόμα αρκετοί άνδρες από το εκστρατευτικό σώμα εγκαταστάθηκαν 
μόνιμα στην Πόλη και εντάχθηκαν στην περίφημη Βαραγγική Φρουρά. 

 Για την επιλογή του Βλαδίμηρου πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν και ένα άλλο δεδομένο: λόγω 
των χρημάτων που διέθεταν και της γεωγραφικής εγγύτητας, οι βυζαντινοί ήταν οι καλύτεροι 
πελάτες των προϊόντων του. Η πρόσδεση των Ρως στο βυζαντινό άρμα σήμαινε ακόμη 
περισσότερη κίνηση στην Εμπορική Οδό Βαράγγων - Ελλήνων, άρα περισσότερο πλούτο στα 
θησαυροφυλάκια του Κιέβου. 

 Πέραν όμως των οικονομικών και διπλωματικών ωφελημάτων, η νέα θρησκεία λειτούργησε 
και ως εκσυγχρονιστική ιδεολογία που ομογενοποίησε πολιτισμικά τη βαραγγική ελίτ με το 
σλαβικό απλό λαό του Κράτους των Ρως. Οι βυζαντινοί διέθεταν ήδη λειτουργικά κείμενα 
γραμμένα στο Κυριλλικό αλφάβητο, αλλά και ένα πλήθος μεταφράσεων Ελλήνων 
συγγραφέων στα σλαβικά. Η ύπαρξη αυτών των μεταφράσεων έφερε σε επαφή τους Ρως με 
την ελληνική γραμματεία χωρίς να χρειασθεί να μάθουν ελληνικά. Απόκτησαν έτσι το 
υπόβαθρο για να δημιουργήσουν τη δική τους λογοτεχνία, τέχνη και αργότερα επιστήμη, 
συγκροτώντας για πρώτη φορά δική τους ενιαία πολιτισμική επικράτεια. Ως τελικό 
συμπέρασμα, δεν είναι υπερβολή ότι η εισαγωγή του χριστιανισμού ισοδυναμεί με τη 
ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού που σήμερα ονομάζουμε ρωσικό πολιτισμό. 



http://www.saint.gr/2175/saint.aspx


H μοναστική ζωή στη Ρωσία  

• Από τους μοναχούς του Αγίου Όρους Αντώνιο και 
Θεοδόσιο μεταφέρεται ο μοναχισμός στη Ρωσία. 
Από αυτούς δημιουργήθηκε η μονή Κιέβου που 
άσκησε μεγάλη επίδραση στην εκκλησιαστική ζωή 
της Ρωσίας 

• Η μεγάλη ακμή έρχεται τον 12ο αιώνα. 



Εορτή των δύο αδελφών 

 Είναι γνωστοί ως "Απόστολοι των Σλάβων" και εξακολουθούν να 
χαίρουν μεγάλης εκτίμησης τόσο από τους Ρωμαιοκαθολικούς όσο 
και τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.  

 Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο 
στις 11 Μαΐου (αν και για τις Ορθόδοξες Εκκλησίες που 
χρησιμοποιούν το παλαιό ημερολόγιο αυτό είναι 24 Μαΐου του 
νέου ημερολογίου). Η γιορτή τιμά επίσης την εισαγωγή του 
αλφαβητισμού και το κήρυγμα των ευαγγελίων στη σλαβική γλώσσα 
από τους αδελφούς.  

 Για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η ημέρα της γιορτής τους είναι η 
14η Φεβρουαρίου (για να συμπέσει με την ημερομηνία του 
θανάτου του Αγίου Κυρίλλου).  

 Το 1980 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ κήρυξε τους Αγίους Κύριλλο και 
Μεθόδιο συμπροστάτες της Ευρώπης μαζί με τον Άγιο Βενέδικτο.  

 Οι Κύριλλος και Μεθόδιος θεωρούνται επίσης άγιοι από την 
Λουθηρανική και την Αγγλικανική Εκκλησία. 



H Σλοβακία έβγαλε 
επετειακό ευρώ με τον 

Κύριλλο και τον Μεθόδιο 

   Σήμερα 
• Στη Σερβία, στην Τσεχία και στη 

Βουλγαρία η ημέρα μνήμης του 
Κυρίλλου και Μεθοδίου είναι 
Εθνική Εορτή και Αργία (και 
ημέρα των γραμμάτων).  

• Με την ένταξη της Βουλγαρίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η 
Ιανουαρίου του 2007, το 
κυριλλικό έγινε το τρίτο 
επίσημο αλφάβητο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

http://www.koolnews.gr/extras/kerma-me-tous-kyrillo-kai-methodio-ebgale-i-slovbakia-syriza-kai-ypoyrgos-prospathisan-na-to-blockaroun/


Μνημείο στη Ρωσία 

Υαλογράφημα στο Καθεδρικό  
Ναό του Μάριμπορ, Σλοβενία 

Μνημείο στο Κίεβο 

Μνημείο στα Σκόπια 

http://paidio.blogspot.gr/2012/02/blog-post_02.html
http://paidio.blogspot.gr/2012/02/blog-post_02.html
http://paidio.blogspot.gr/2012/02/blog-post_02.html
http://eisatopon.blogspot.gr/2011/08/blog-post_5757.html


 Τους κήρυξαν το Ευαγγέλιο 
 Δημιούργησαν τη γλώσσα τους (αλφάβητο) 
 Τους μετέδωσαν τον ελληνικό-βυζαντινό 

πολιτισμό 
 Έβαλαν τα θεμέλια για την εθνική τους 

οντότητα 
 Δίδαξαν ότι το μήνυμα του Χριστιανισμού 

είναι ανεξάρτητο από εθνότητες, απευθύνεται 
σε κάθε άνθρωπο, με πλήρη σεβασμό της 
πολιτιστικής του ιδιαιτερότητας.  

Οι φωτιστές των Σλάβων 
Κύριλλος και Μεθόδιος 



Σε πολλές περιπτώσεις (στη Δύση) χρησιμοποιήθηκε η ιεραποστολή ως μέσο για 

να γίνει ένας λαός αποικία μιας μεγάλης δύναμης. Πρώτα δηλ. πήγαιναν οι 

ιεραπόστολοι (που είχαν αγνές προθέσεις) και μετά ακολουθούσε ο στρατός για 

να δημιουργήσει κατοχή και να επιβάλλει την εκμετάλλευση των ιθαγενών. 

Χαρακτηριστικά της ορθόδοξης 
ιεραποστολής 

 Βασίζεται στην ελευθερία και όχι στη βία 

 Δημιουργεί πολιτισμό 

 Σέβεται τις παραδόσεις κάθε λαού, τη 
γλώσσα του και την εθνική του οντότητα 

 Λειτουργεί ως δύναμη αναγεννητική. 



Δε ίγματα   

σλαβικής   

τέχνης  



Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, τοιχογραφία 12ου -13ου αι.,  

ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Μπελιάκοβο Βουλγαρίας 



Αγία Τριάδα, 
έργο του Andrei Rublev1360-1430. 

Πινακοθήκη Τρετιάκοφ, Μόσχα  

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?album=59124&zoom=21


Παναγία του Βλαντιμίρ, 
12ος αι. Μόσχα.  

Η εικόνα έδωσε την 
αγιογραφική κατεύθυνση 

στους Ρώσους 
εικονογράφους 



Παρθένος η Ελεούσα,  

Εθνικό Αρχαιολογικό  

Μουσείο Σόφιας, Βουλγαρία 



Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα, 
Μονή Ντέτσανι (Σερβία),  
τοιχογραφία περί το 1350 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1995/01/22011995.pdf


The Monastery of Gracanica,  
the endowment ofKing Milutin; construction 1315/1321 

http://www.serbia.com/srpski/posetite-srbiju/sta-videti/kulturne-atrakcije/manastiri-i-crkve/


Ναός Αγίας Σοφίας Κιέβου 

http://www.bestourism.com/items/di/1352?title=St-Sophia-Cathedral-in-Kiev&b=206


Καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου:  
η πολύχρωμη εκκλησία  
της Κόκκινης Πλατείας, Μόσχα 

http://ru.forwallpaper.com/wallpaper/saint-basil-s-cathedral-963645.html


St. Alexander Nevsky Cathedral - Sofia 

http://bulgaria-photos.info/wallpapers640.html


Свети Александър Невски талин 

http://www.atlas-voyage.com/excursions_scandinavia/view?oid=43



