Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές
χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες,
έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές
αποστολές με ειδικούς διερμηνείς, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν
συμφωνίες με το βυζάντιο. ΟΙ πρεσβευτές των αποστολών
έφεραν εκ μέρους του αυτοκράτορα, πολύτιμα δώρα, κοσμήματα
μεταξωτά για τους άρχοντες και τους αξιωματούχους της ξένης
χώρας. Σε τέτοιες αποστολές μετείχαν και ιεραπόστολοι, οι
οποίοι φρόντιζαν για τον εκχριστιανισμό των λαών. Σε πολλές
περιπτώσεις οι ιερωμένοι αποδείχτηκαν ικανοί διπλωμάτες, έτσι
βοήθησαν στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών με το βυζάντιο.
Σημαντικό ρόλο τέλος έπαιξε και η βυζαντινή διπλωματία , οι
γάμοι με βυζαντινές πριγκίπισσες με ξένους ηγεμόνες. Αυτό
συνετέλεσε στην ειρηνική συνύπαρξη, αλλά και συνεργασία
ανάμεσα στους λαούς και τις πριγκίπισσες. Αυτές έγιναν οι
καλύτεροι πρεσβευτές του βυζαντίου στις νέες πατρίδες.

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ
ΣΛΑΒΟΥΣ
Από τον 4ο αιώνα έως τον 7ο αιώνα οι σχέσεις των
βυζαντινών με τους σλάβους δεν ήταν καλές, κύρια αιτία οι
επιθέσεις των σλάβων στις βυζαντινές περιοχές. Από τις αρχές
του 8ου αιώνα οι σχέσεις βελτιώθηκαν στη νότια βαλκανική
και αυτό γιατί ενσωματώθηκαν με τους βυζαντινούς
πληθυσμούς. Έτσι άρχισαν να γνωρίζουν τον τρόπο ζωής και
δέχτηκαν τη χριστιανική θρησκεία, πολλοί από αυτούς
βαπτίστηκαν χριστιανοί. Οι βυζαντινοί τους έδωσαν προνόμια,
όπως γη για καλλιέργειες και θέσεις στον στρατό και εργασία
σε δημόσια έργα. Στο βόρειο κομμάτι οι σλάβοι κάνουν δικά
τους κράτη και διατηρούν καλές σχέσεις με το βυζάντιο. Το
862 μΧ ο ηγεμόνας της Μοραβίας ΄΄Ρατισλάβος΄΄ έστειλε
πρεσβευτές και ζήτησε από τους βυζαντινούς να στείλουν
ιεραποστόλους να διδάξουν την χριστιανική πίστη. Ο
αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' δέχτηκε και ο πατριάρχης Φώτιος
ανέθεσε στους αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο , οι οποίοι
μιλούσαν την σλαβική γλώσσα, την αποστολή. Εκπαίδευσαν
και οργάνωσαν τη λειτουργία της εκκλησίας και κήρυξαν το
χριστιανικό λόγο. Δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο που
είχε την βάση στο ελληνικό. Το έργο που δημιούργησαν

μεγάλο και ιδιαίτερα σημαντικό, εκχριστιάνισαν τους σλάβους
και τελικά συνέβαλαν ώστε να υπάρχουν δεσμοί ανάμεσα
στους σλαβικούς λαούς με το βυζάντιο. Οι δεσμοί αυτοί
διατηρούνται και στις μέρες μας.

ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ
Στις αρχές του 9ου αιώνα Βούλγαροι εξακολουθούν να
κατοικούν μέσα στα βυζαντινά εδάφη. Δεν περιορίστηκαν
στα εδάφη που όρισε η συνθήκη με το Βυζάντιο και
προσπάθησαν να προσαρτήσουν περιοχές που κατείχαν οι
σλάβοι. Η ενέργειά τους αυτή ήταν και η αιτία που
δημιούργησε συγκρούσεις με το βυζάντιο που κράτησε 2
αιώνες. Τον 9ο αιώνα οι βούλγαροι με αρχηγό τον Κρούμο
κάνανε επιδρομές στην Θράκη και φτάσανε μέχρι την
Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από σκληρές μάχες εκδιώχτηκαν
από τους βυζαντινούς , σε μια από τις μάχες σκοτώθηκε ο
αυτοκράτορας Νικηφόρος Α'. Στην συνέχεια υπήρχαν
περίοδοι ειρηνικής συνύπαρξης όταν αρχηγός των
βουλγάρων ήταν ο Βόγορης μάλιστα βαπτίστηκε χριστιανός
και πήρε το όνομα Μιχαήλ. Το παράδειγμα του
ακολούθησαν πολλοί άλλοι, δέχτηκαν το κυριλλικό αλφάβητο
οργάνωσαν το κράτος την εκπαίδευση τους και ήρθαν πιο
κοντά στο τρόπο ζωής του βυζαντίου. Τα ειρηνικά χρόνια δεν
κράτησαν πολύ, όταν αρχηγός έγινε ο Συμεών ο
αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς του Βυζαντίου αναγκάστηκε
να ζητήσει βοήθεια από τους ρώσους. Λίγα χρόνια αργότερα

οι βούλγαροι με αρχηγό το Σαμουήλ θα προσπαθήσουν να
κατακτήσουν νέες περιοχές και θα κάνουν μεγάλες
καταστροφές. Ο βυζαντινός στρατηγός Νικηφόρος ουρανός
θα τους νικήσει στον Σπερχειό ποταμό και στην συνέχεια ο
αυτοκράτορας Βασίλειος ο Β' συνέτριψε στον ποταμό
Στρυμόνα το 1014 μΧ. Μετά από αυτές τις ήττες το
βουλγαρικό κράτος διαλύθηκε και τελικά έγινε βυζαντινή
επαρχία και για πολλές δεκαετίες δεν ενόχλησαν ξανά.
Οι Ρώσοι είναι ο νεότερος χρονικά λαός που έγινε γείτονας
των βυζαντινών. Κατέβηκαν από την Σκανδιναβία και
εγκαταστάθηκαν, στο σημερινό Κίεβο της Ουκρανίας. Οι
σχέσεις με τους βυζαντινούς ήταν φιλικές. Αυτό όμως δεν
τους εμπόδισε το 860 μΧ να επιτεθούν με200 πλοιάρια να
λεηλατήσουν τον Βόσπορο και την Προποντίδα, οι βυζαντινοί
όμως κατάφεραν να τους απωθήσουν στον Εύξεινο πόντο.
Στην συνέχεια ήρθαν χρόνια ειρηνικής συνεργασίας μεταξύ
των λαών. Ο αυτοκράτορας ο Βασίλειος Β' βοήθησε και
εκχριστιάνισε τους Ρώσους, αυτό βοήθησε να αποκτήσουν
και οι δύο μαζί οικονομική και πνευματική ακτινοβολία. Αυτό
ένωσε τους λαούς και σαν αποτέλεσμα το βυζάντιο να
εξασφαλίσει την ειρήνη την συνεργασία, και οι ρώσοι να
γνωρίσουν τον πολιτισμό και τον χριστιανισμό όπου

διατήρησαν επί αιώνες, και συνεχίζουν και στις μέρες μας.

