ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
Α. ΣΚΛΑΒΗΝΙΕΣ
•
•
•

•

Μόνιμες εγκαταστάσεις Σλάβων στη Βαλκανική χερσόνησο
Στον χώρο του Βυζαντίου οι σκλαβηνίες αρχικά ημιαυτόνομες νησίδες,
πλήρωναν φόρο υποτέλειας στο Βυζάντιο
Από τις σκλαβηνίες στα βορειοδυτικά της Βαλκανικής θα προκύψουν τον 9ο αι τα
κρατίδια των Σέρβων και των Κροατών – η ύπαρξή τους θα διευκολύνει τον
εκχριστιανισμό των δύο λαών
Οι σκλαβηνίες στα νότια της χερσονήσου ενσωματώνονται σταδιακά στο
βυζαντινό κράτος (τέλη 8ου και 9ο αι)

Β. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ (ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ:ΦΥΛΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ)
•

•
•
•

Τον 7ο αι (επί Κων/νου Δ΄) ιδρύεται το κράτος των Βουλγάρων – νικούν τον
βυζαντινό στρατό και κατακτούν τα εδάφη μεταξύ Δούναβη, Αίμου και
Ευξείνου Πόντου
Το Βυζάντιο αναγκάζεται να αποδεχτεί τη νέα κατάσταση – η διείσδυση Σλάβων
στην περιοχή την έχει αποσπάσει ουσιαστικά από τον έλεγχο του Βυζαντίου
Κατά περιόδους Βυζαντινοί και Βούλγαροι συμμαχούν
Τον 8ο αι ο Κωνσταντίνος ο Ε’ προσπαθεί να καταλύσει το βουλγαρικό κράτος
εκμεταλλευόμενος την εσωτερική κρίση που αντιμετωπίζει λόγω της σύγκρουσης
της φιλοβυζαντινής με την αντιβυζαντινή μερίδα (παλαιά βουλγαρική
αριστοκρατία). Το Βυζάντιο επικρατεί και αποκαθιστά την υπεροχή του – δεν
καταφέρνει όμως να καταλύσει το βουλγαρικό κράτος

Κρούμος
9ος αι – το κράτος του πλέον ισχυρό -συγκρούεται με τον Νικηφόρο Α’ και τον
συντρίβει. Ο αυτοκράτορας νεκρός στο πεδίο της μάχης. Ο Κρούμος προελαύνει μέχρι
την Κωνσταντινούπολη – ο ξαφνικός θάνατός του όμως απαλλάσσει το Βυζάντιο από
έναν επικίνδυνο εχθρό – ο διάδοχός του Ομουρτάγ υπογράφει 30ετή συνθήκη ειρήνης.

Οργάνωση του βουλγαρικού κράτους
•
•

Δύο φυλετικά στοιχεία : οι Πρωτοβούλγαροι και οι Σλάβοι
Την πολιτική του κράτους καθορίζουν ο χάνος και η πρωτοβουλγαρική
αριστοκρατία, ενώ οι Σλάβοι ηγέτες των σκλαβηνιών έχουν ως ένα βαθμό
αυτονομία
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•

Τον 9ο αι αποδυναμώνονται οι Σλάβοι ηγεμόνες και ενισχύεται η κεντρική
εξουσία
Οι Βούλγαροι εκσλαβίζονται λόγω της αριθμητικής υπεροχής των Σλάβων –
αποκτούν εθνική ομοιογένεια.
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