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Α. Καταγωγή των Βουλγάρων: ασιατικά φύλλα (με καλή πολιτική και στρατιωτική οργάνωση) 

Β. Σχέσεις με το Βυζάντιο: Εχθρικές.  - Τέλη του 7ου αι. επιτίθενται στο Βυζάντιο. 

                                                               - Το 681 νικούν τους Βυζαντινούς και ο Κων/νος Δ΄ υπογράφει συνθήκη 

ειρήνης. 

                                                                - Όρος: Καταβολή ετήσιου φόρου από το Βυζάντιο. (Έμμεση αναγνώριση του 

                                                                   Βουλγαρικού κράτους). 

Γ. Εθνογένεση των Βουλγάρων 

• Στην περιοχή που εποίκισαν οι Βούλγαροι ήρθαν αντιμέτωποι με τους Σλάβους που βρίσκονταν εκεί ήδη έναν 

αιώνα πριν.  

• Ήρθαν σε σύγκρουση (προσπάθησαν να τους υποτάξουν), αλλά στο τέλος δημιουργήθηκε το Βουλγαρικό 

κράτος. 

Πώς; 

• Οι ολιγάριθμοι Βούλγαροι (κυρίαρχοι πολιτικά και στρατιωτικά) έδωσαν το όνομα. 

• Οι πολυάριθμοι Σλάβοι τη λαϊκή βάση και τη γλώσσα (σλαβική). 

 

Δ. Σχέσεις με το Βυζάντιο (περίοδοι πολέμων αλλά και ειρήνης) 

Όπως είπαμε παραπάνω, οι σχέσεις με το Βυζάντιο ήταν εχθρικές. 

Διεξάγονταν μακροχρόνιοι πόλεμοι. 

Σε διαλείμματα ειρήνης υπογράφονταν εμπορικές συμφωνίες (ανέπτυξαν εμπορικές σχέσεις με το Βυζάντιο), με 

συνθήκες να ορίζουν τους όρους. 

Οι ηγεμόνες των Βουλγάρων υιοθέτησαν την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα. 

Το 864 έγινε ο εκχριστιανισμός τους. 

Σημασία: Μπαίνουν στη σφαίρα επιρροής του Βυζαντίου και του βυζαντινού πολιτισμού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εθνογένεση: είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός έθνους, ενός πληθυσμιακού συνόλου με κοινά 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά (γλώσσα, θρησκεία, ενδυμασία, συνήθειες, έθιμα κλπ.) 

 

 

 

 

 

 



 

1. Με βάση τον χάρτη και το παράθεμα, ποια πλεονεκτήματα είχε η περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκαν οι Βούλγαροι; 

2. Με βάση το (ίδιο) παράθεμα ποια καθήκοντα ανέθεσαν οι Βούλγαροι στους Σλάβους της χώρας τους; 

 

 

Ίδρυση του Βουλγαρικού Κράτους 

Οι Βούλγαροι καταδιώκοντας τους Ρωμαίους πέρασαν τον Δούναβη και έφτασαν στη λεγόμενη 
Βάρνα, κοντά στην Οδησσό (Σημ.: παρευξείνεια πόλη με ελληνικό πληθυσμό), και την ενδοχώρα της. 
Εκεί είδαν ότι ο τόπος ήταν πολύ ασφαλής: προστατευόταν πίσω (βόρεια) από τον Δούναβη και 
μπροστά (νότια) και στα πλάγια (ανατολικά) από τις κλεισούρες (δηλ. τα στενά περάσματα του Αίμου) 
και τη θάλασσα του Πόντου. 

Έτσι οι Βούλγαροι έγιναν κύριοι των γειτονικών σλαβικών φυλών που ονομάζονταν Επτά Γενεές 
και εγκατέστησαν τους Σεβέρεις, μια από αυτές, στην περιοχή που απλώνεται από την κλεισούρα των 
Βερεγάβων (Σημ. πιθανώς το πέρασμα Ris) προς τα ανατολικά. Συνάμα τοποθέτησαν τις υπόλοιπες 
Επτά Γενεές στα νότια και δυτικά της χώρας τους προς την Αβαρία (τη χώρα των Αβάρων). 

Έτσι μεγάλωσε η δύναμή τους και άρχισαν να κυριεύουν τα κάστρα που ανήκαν στο Ρωμαϊκό 
Κράτος. Γι' αυτό ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να κάνει ειρήνη μαζί τους και συμφώνησε να τους 
παρέχει ετήσιο φόρο. 

Θεοφάνης, Χρονογραφία, 358-359. 
 

 


