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Όροι-κλειδιά της ενότητας
Ίδρυση Βουλγαρικού Κράτους, εθνογένεση Βουλγά-
ρων, χάνοι, πόλεμοι, εμπορικές συναλλαγές, εκχρι-
στιανισμός. 

α. Ίδρυση Βουλγαρικού Κράτους 
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε να αντιμετωπίσει

από τα τέλη του 7ου αι. έναν νέο αντίπαλο στον βαλ-
κανικό χώρο, τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι ήταν
φύλο ασιατικής προέλευσης με καλή στρατιωτική
και πολιτική οργάνωση. Το 680 νίκησαν τα βυζαντι-
νά στρατεύματα και κατέλαβαν την περιοχή μεταξύ
Δούναβη και Αίμου. Τότε ο αυτοκράτορας Κωνστα-
ντίνος Δ’ (668-685) υπέγραψε συνθήκη ειρήνης και
συμφώνησε να παρέχει στους Βουλγάρους ετήσιο
φόρο. Ήταν μια έμμεση αναγνώριση του νέου κρά-
τους.

Στην περιοχή που εποίκισαν οι Βούλγαροι βρήκαν
εγκατεστημένους πολλούς σλαβικούς πληθυσμούς,
τους οποίους και προσπάθησαν να υποτάξουν. Μετά

από πολλές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις διαμορ-
φώθηκε το βουλγαρικό έθνος (εθνογένεση Βουλγά-
ρων). Στο νέο κράτος οι ολιγάριθμοι αλλά πολιτικά και
στρατιωτικά κυρίαρχοι Βούλγαροι έδωσαν το όνομα
και την οργάνωση, ενώ οι πολυάριθμοι Σλάβοι συ-
γκρότησαν τη λαϊκή βάση και έδωσαν τη γλώσσα.
β. Σχέσεις με το Βυζάντιο

Στις βυζαντινοβουλγαρικές σχέσεις υπήρξαν περίο-
δοι μακρών πολέμων. Στα διαλείμματα των πολέμων
οι δύο λαοί είχαν εμπορικές συναλλαγές, οι κανόνες
των οποίων ρυθμίζονταν από συνθήκες. Οι ηγεμόνες
(χάνοι) των Βουλγάρων είχαν υιοθετήσει την ελληνική
ως επίσημη γλώσσα τους, όπως πιστοποιούν οι βουλ-
γαρικές επιγραφές. 

Το 864 οι Βούλγαροι δέχτηκαν τον Χριστιανισμό από
το Βυζάντιο, όπως θα γνωρίσουμε παρακάτω, και
εντάχθηκαν στη σφαίρα επιρροής του βυζαντινού πο-
λιτισμού. Ο εκχριστιανισμός άνοιξε νέες προοπτικές
και στις σχέσεις των Βουλγάρων με το Βυζάντιο.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 μπρο-
στά (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, μία 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 αυτο-
κράτορας αναγκάστηκε να κάνει ειρήνη μαζί τους και συμ-
φώνησε να τους παρέχει ετήσιο φόρο.

Θεοφάνης, Χρονογραφία, 358-359.

Συνθήκες των ετών 716 και 812 
μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων

Αυτή τη χρονιά ο [χάνος] Κρούμος έστειλε στον αυτοκρά-
τορα Μιχαήλ [Α’ Ραγκαβέ, 811-813] πρεσβεία με αρχηγό τον
Δραγομίρ, για να διαπραγματευθεί ειρήνη: ήθελε να ανανε-
ώσει τις συνθήκες που είχαν συναφθεί μεταξύ του Θεοδοσί-
ου [Γ’, 715-717] […] και του χάνου Κορμεσίου. Μ’ αυτές:

1) Οριζόταν η συνοριακή γραμμή […].
2) Προβλεπόταν η προμήθεια ενδυμάτων και κόκκινων

δερμάτων αξίας έως και τριάντα χρυσών λιτρών (μία
χρυσή λίτρα =72 χρυσά νομίσματα).

Στη συνθήκη αυτή προστέθηκαν οι εξής όροι:
1) Να εκδοθούν οι πρόσφυγες […].
2) Οι έμποροι και από τις δύο χώρες όφειλαν να παρου-

σιάζονται με σφραγισμένα έγγραφα· αν αυτά δεν έχουν
σφραγίδες, να αφαιρούνται τα εμπορεύματά τους και να
δημεύονται για το δημόσιο ταμείο. 

Σημ.: Δεν είναι σαφές αν η προμήθεια (μεταξωτών;) ενδυ-
μάτων και κόκκινων δερμάτων από το Βυζάντιο στους Βουλ-
γάρους, που προέβλεπε το άρθρο 2 της συνθήκης του 716,
ήταν φόρος ή αφορούσε το εμπόριο.

Θεοφάνης, Χρονογραφία, έκδ. C. de Boor, τόμ. 1, 
Λειψία 1883, 497.

2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
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Το Βουλγαρικό Κράτος

Ερωτήσεις
1. Ποια στρατηγικά πλεονεκτήματα είχε η περιοχή, όπου εγκα-

ταστάθηκαν οι Βούλγαροι, σύμφωνα με το πρώτο παράθεμα;
2. Ποια καθήκοντα ανέθεσαν οι Βούλγαροι στους Σλάβους της

χώρας τους, σύμφωνα με το πρώτο παράθεμα; 
3. Πόσες και ποιες συνθήκες αναφέρονται από τον Θεοφάνη στο

δεύτερο παράθεμα; Τι είδους ζητήματα ρύθμιζαν αυτές οι
συνθήκες;

Σλαβικό αγγείο του 7ου αιώνα
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