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Ο Βαλκανικόσ κόςμοσ και το Βυζάντιο από τα 
τέλη του 6ου αι  
• Λαοί που εγκαταςτάκθκαν ςτα Βαλκάνια και απζκτθςαν ςχζςεισ με 

το Βυηάντιο: 

• λάβοι 

• Άβαροι 

• Βοφλγαροι 



Οι λάβοι είναι θ μεγαλφτερθ ινδοευρωπαϊκι εκνογλωςςικι ομάδα τθσ Ευρϊπθσ.  
Είναι γθγενείσ ςτθν Κεντρικι, τθν Ανατολικι, τθ Νοτιοανατολικι και τθ Βορειοανατολικι Ευρϊπθ, κακϊσ 
και τθ Βόρεια και τθν Κεντρικι Αςία.  
Οι λάβοι μιλοφν τισ λαβικζσ γλϊςςεσ τθσ ομάδασ των Βαλτοςλαβικϊν γλωςςϊν.  
Από τισ αρχζσ του 6ου αιϊνα εξαπλϊκθκαν για να εγκαταςτακοφν και να κατοικιςουν το μεγαλφτερο 
μζροσ τθσ Κεντρικισ, τθσ Ανατολικισ και τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ.  
Κράτθ με ςλαβικζσ γλϊςςεσ αποτελοφν πάνω από το 50% του εδάφουσ τθσ Ευρϊπθσ, ζτςι είναι θ 
μεγαλφτερθ εκνογλωςςικι ομάδα αυτισ ωσ προσ τθν ζκταςθ. Οι ςθμερινοί ςλαβικοί λαοί 
κατθγοριοποιοφνται ςε Δυτικοφσ λάβουσ (κυρίωσ Πολωνοφσ, Σςζχουσ, και λοβάκουσ), Ανατολικοφσ 
λάβουσ (κυρίωσ Λευκορϊςουσ, Ρϊςουσ και Ουκρανοφσ), και Νότιουσ λάβουσ (κυρίωσ Βόςνιουσ, Κροάτεσ, 
λαβομακεδόνεσ, Μαυροβοφνιουσ, ζρβουσ, λοβζνουσ και Βουλγάρουσ). 
Εντοπίηονται για πρϊτθ φορά ςτισ βυηαντινζσ πθγζσ του 6ου αιϊνα μ.Χ. με τισ παραλλαγζσ ςκλάβοι, 
ςκλαβθνοί, ςλάβοι, ςλαβθνοί, Άντεσ, και ςτισ δυτικζσ του 7ου αιϊνα μ.Χ. με τισ μορφζσ sclaveni και sclavi . 
Οι ίδιοι αυτοαποκαλοφνταν λοβζνοι, ενϊ οι γείτονζσ τουσ Γερμανοί τοφσ ονόμαηαν Wenden ι Winden 
(Βζνδοι). 



Η ετυμολογία του ονόματόσ τουσ 
Η ετυμολογία τθσ ονομαςίασ τουσ δεν είναι ςίγουρθ και οι ερμθνείεσ τουσ ποικίλλουν: 
α) Οι αρχαιότερεσ ςλαβικζσ πθγζσ που χρθςιμοποιοφν ονομαςία για τουσ λάβουσ ανάγεται τον 9ο αιϊνα μ.Χ. και 
είναι θ λζξθ ЅlověninБ (πλθκυντικόσ του slověne). Η λζξθ ςχθματίηεται από το slov και το επίκθμα -jenin. To πρϊτο 
δθλϊνει τοποκεςία και το δεφτερο τον κάτοικο αυτισ τθσ τοποκεςίασ. *…+ Η προζλευςθ του ονόματοσ υποδθλϊνει 
ότι κατοικοφςαν αρχικά ςε περιοχζσ πλοφςιεσ ςε νερά, ποτάμια και λίμνεσ δθλαδι. 
 
β) Η λζξθ λάβοσ ςυνδζεται με το πρωτοϊνδοευρωπαϊκό (s)lawos, ςυγγενι λζξθ τθσ ελλθνικισ λζξθσ λαόσ. 
 
γ) Ετυμολογείται επίςθσ από τθ ςλαβικι λζξθ slava (=δόξα, φιμθ) και slovo (=λόγοσ). Πρόκειται όμωσ για μια 
εφκολθ λαϊκι ετυμολογία. 
 
δ) Αςτιρικτθ και ενδεικτικι τθσ δυτικισ οπτικισ είναι θ λατινικι εκδοχι που τθν ανάγει ςτθ λατινικι λζξθ Sclavus 
(δοφλοσ). Όμωσ το ίδιο το Sclavus προζρχεται αρχικά από το ЅlověninБ. 
 
ε) Ωσ δθλωτικι κοινωνικισ-επαγγελματικισ ιδιότθτασ είναι θ ετυμολόγθςι τθσ από το πρωτοβουλγαρικό saqlaw 
(=φφλακασ, εκπαιδευμζνοσ δοφλοσ), ςτρατιωτικό ςϊμα αποτελοφμενο από εκπαιδευμζνουσ δοφλουσ των Αβάρων. 
 
ςτ) Σζλοσ υπάρχει και μία ετυμολογικι εκδοχι που τθσ δίνει κρθςκευτικό περιεχόμενο, και δθλϊνει αυτόν που 
ανικει ςε μία κρθςκευτικι ομάδα. 







Πυκνότθτα των ςλαβικϊν 
τοπωνυμίων ςτθν Ελλάδα. 
■ Μελετιςτε το γράφθμα-
χάρτθ. Σι ςυμπεραίνετε για τθν 
πυκνότθτα των ςλαβικϊν 
εγκαταςτάςεων ςτον ελλαδικό 
χϊρο; 



                                Σλάβοι 

• Νομαδικόσ λαόσ με ιδιότυπθ πολιτικι οργάνωςθ 

• Σόποσ εγκατάςταςθσ: βόρεια του Δοφναβθ ςτισ αρχζσ του 6ου αι 

• Αρχίηουν επιδρομζσ εναντίον του Βυηαντίου 

• Περνοφν ςτθν επιρροι των Αβάρων (τζλθ 6ου και αρχζσ 7ου αι) 

 



Σσμήθειεπ Σλάβωμ 

    Οι Σλάβξι, επειδή ζξσμ ληρςοική ζχή, ρσμηθίζξσμ μα 

επιυειοξύμ επιθέρειπ καςά ςχμ ευθοώμ ςξσπ ρε δαρώδειπ, 

ρςεμξύπ και κοημμώδειπ ςόπξσπ. Χοηριμξπξιξύμ 

καςάλληλα ςιπ εμέδοεπ και κάμξσμ νατμικέπ επιθέρειπ 

ρςη διάοκεια ςηπ μύυςαπ και ςηπ μέοαπ, επιμξώμςαπ 

πξλλά μέρα. 

 

     Οι Σλάβξι είμαι εμπειοόςαςξι ρςη διάβαρη ςχμ 

πξςαμώμ και μέμξσμ καοςεοικά μέρα ρςξ μεοό. Σσυμά 

καςαδύξμςαι ρςα βάθη ςξσ μεοξύ και κοαςξύμ ρςξ ρςόμα 

ςξσπ μακοιά κξύτια καλάμια πξσ τςάμξσμ ρςημ 

επιτάμεια ςξσ μεοξύ. Ξαπλχμέμξι αμάρκελα ρςα βάθη 

ςξσ μεοξύ αμαπμέξσμ με καλάμια και αμςέυξσμ για 

πξλλέπ ώοεπ, έςρι πξσ δεμ γίμξμςαι αμςιληπςξί. 

Σςοαςηγικόμ Μασοικίξσ, έκδ. G. T. Dennis-E. 

Gamillscheg (Βιέμμη 1981) 374-376. 



Θερμξί και ενωςεοική εμτάμιρη ςωμ Σλάβωμ 

    Ασςέπ ξι τσλέπ δεμ σπακξύξσμ ρςημ κσοιαουία εμόπ 

μόμξμ αμδοόπ, αλλά από παλιά διαβιξύμ σπό 

καθερςώπ δημξκοαςίαπ (δηλ. έλλειφηπ κεμςοικήπ 

ενξσρίαπ). Γι' ασςό απξταρίζξσμ από κξιμξύ για ςα 

ρσμτέοξμςα και ςα δύρκξλα ζηςήμαςα [...]. 

Μεοικξί δεμ τξοξύμ υιςώμα ή παμχτόοι (ςοιβώμιξμ), 

αλλά μόμξ παμςελόμια (αμανσοίδεπ) χπ ςη μέρη ςξσπ και 

έςρι [ημίγσμμξι] οίυμξμςαι εμαμςίξμ ςχμ ευθοώμ. Μιλξύμ 

μια και μξμαδική, εμςελώπ βάοβαοη γλώρρα και [...] 

είμαι όλξι ςξσπ εναιοεςικά φηλξί και δσμαςξί. Όρξ ατξοά 

ςξ υοώμα ςξσ δέομαςξπ και ςχμ μαλλιώμ, δεμ είμαι 

εμςελώπ λεσκξί και ναμθξί ή μελαμφξί αλλά όλξι ςξσπ 

κξκκιμχπξί. 

Ποξκόπιξπ, Υπέο πξλέμωμ,VII,14. 



                                Άβαροι 

• Λαόσ ουννικισ καταγωγισ 

• Σόποσ εγκτάςταςθσ: ιδρφουν μια πανίςχυρθ αυτοκρατορία ςτθν 
Κεντρικι Ευρϊπθ ςτα τζλθ του 6ου αι 

• Κάνουν επικζςεισ ςτα βαλκανικά εδάφθ του Βυηαντίου 
παραςφροντασ και τουσ λάβουσ 

• Πολιορκία τθσ Θεςςαλονίκθσ: χωρίσ αποτζλεςμα 



Η Λεκάνθ των Καρπακίων ιταν το κζντρο τθσ βάςθσ τθσ 
δφναμθσ των Αβάρων.  
Οι Άβαροι μετεγκατζςτθςαν αιχμάλωτουσ από τισ περιφζρειεσ 
τθσ αυτοκρατορίασ τουσ ςε πιο κεντρικζσ περιοχζσ.  
Τλικόσ πολιτιςμόσ των Αβάρων βρίςκεται νότια μζχρι τθ 
Μακεδονία. Ωςτόςο ςτα ανατολικά των Καρπακίων υπάρχει 
κοντά ςε μθ αβαρικά αρχαιολογικά ευριματα, υποδθλϊνοντασ 
ότι ηοφςαν κυρίωσ ςτα δυτικά Βαλκάνια.  
Οι μελετθτζσ υποςτθρίηουν οτι υπιρχε μια εξαιρετικά 
δομθμζνθ και ιεραρχικι κοινωνία των Αβάρων, που είχε 
ςφνκετεσ αλλθλεπιδράςεισ με άλλεσ "βαρβαρικζσ" ομάδεσ. Ο 
χαγάνοσ ιταν θ κυρίαρχθ μορφι, που περιβαλλόταν από μια 
μειοψθφία νομαδικισ αριςτοκρατίασ. 



Χρυςό αβαρικό ςφαιρικό κφπελλο, που βρζκθκε ςτθ ςθμερινι Αλβανία. 



Οργάνωςη των Σλάβων ςτο Βυζάντιο 

• Αρχζσ 7ου αι: 

1.λαβικζσ ομάδεσ προχωροφν νότια και εγκακίςτανται ςε περιοχζσ τθσ 
θπειρωτικισ Ελλάδασ 

2.Εκεί ιδρφουν τισ ςκλαβθνίεσ, πολιτικά αυτόνομεσ νθςίδεσ ςλαβικοφ 
πολιτιςμοφ διάςπαρτεσ ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ 

3.Αρχικά κάνουν λεθλαςίεσ και επικζςεισ, δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν 
επικοινωνία τθσ Κωνςταντινοφπολθσ με τισ επαρχίεσ του Βυηαντίου και 
κυρίωσ με τθ Θεςςαλονίκθ 

4.τθ ςυνζχεια, όμωσ, ζρχονται ςε επαφι με τουσ ντόπιουσ ελλθνικοφσ 
πλθκυςμοφσ, αναπτφςςουν μαηί τουσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ 
και επθρεάηονται από τον πολιτιςμό τουσ   



Σα αγγειοπλαςτικά ςκεφθ είναι χειροποίθτα και δεν 
χρθςιμοποιείται ο τροχόσ. Σθ χριςθ του κα μάκουν οι λάβοι 
από το ρωμαϊκό κόςμο. 



Αντιμετώπιςη των Σλάβων από το Βυζάντιο 

• Σο βυηαντινό κράτοσ ακολοφκθςε ρεαλιςτικι πολιτικι ςχετικά με 
τουσ λάβουσ 

• Κατάφερε να εντάξει ομαλά τουσ λάβουσ των κεντρικϊν και νότιων 
περιοχϊν των Βαλκανίων ςτθ Βυηαντινι κοινωνία (9οσ-10οσ αι) 

• Εξελλινιςε τουσ λάβουσ ςε τρία ςτάδια: α. υποτάχκθκαν 
ςτρατιωτικά ςτο Βυηάντιο β.εκχριςτιανίςτθκαν γ.αφομοιϊκθκαν 
κοινωνικά και εκνολογικά 


