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Ίδρυσθ του Βουλγαρικοφ κράτους  

• Λαόσ αςιατικισ καταγωγισ με καλι ςτρατιωτικι και πολιτικι 
οργάνωςθ 

• Σόποσ εγκατάςταςθσ: νίκθςαν τουσ Βυηαντινοφσ το 680 και 
κατζλαβαν τθν περιοχι μεταξφ Δοφναβθ και Αίμου  

• Ο τότε αυτοκράτορασ Κωνςταντίνοσ Δϋ υπζγραψε ςυνκικθ ειρινθσ 
με τουσ Βοφλγαρουσ με τον όρο να παρζχει ετιςιο φόρο. Αυτό 
αποτζλεςε ζμμεςθ αναγνϊριςθ του νζου βουλγαρικοφ κράτουσ.  



Ίδοσρη ςξσ Βξσλγαοικξύ Κοάςξσπ 

    Οι Βξύλγαοξι καςαδιώκξμςαπ ςξσπ Ρωμαίξσπ πέοαραμ 

ςξμ Δξύμαβη και έτςαραμ ρςη λεγόμεμη Βάομα, κξμςά 

ρςημ Οδηρρό Σημ.: παοεσνείμεια πόλη με ελλημικό 

πληθσρμό), και ςημ εμδξυώοα ςηπ. Δκεί είδαμ όςι ξ ςόπξπ 

ήςαμ πξλύ αρταλήπ: ποξρςαςεσόςαμ πίρω (βόοεια) από 

ςξμ Δξύμαβη και μποξρςά (μόςια) και ρςα πλάγια 

(αμαςξλικά) από ςιπ κλειρξύοεπ (δηλ. ςα ρςεμά 

πεοάρμαςα ςξσ Αίμξσ) και ςη θάλαρρα ςξσ Πόμςξσ. 

    Έςρι ξι Βξύλγαοξι έγιμαμ κύοιξι ςωμ γειςξμικώμ 

ρλαβικώμ τσλώμ πξσ ξμξμάζξμςαμ Δπςά Γεμεέπ και 

εγκαςέρςηραμ ςξσπ εβέοειπ, μια από ασςέπ, ρςημ 

πεοιξυή πξσ απλώμεςαι από ςημ κλειρξύοα ςωμ 

Βεοεγάβωμ (Σημ. πιθαμώπ ςξ πέοαρμα Ris) ποξπ ςα 

αμαςξλικά. σμάμα ςξπξθέςηραμ ςιπ σπόλξιπεπ Δπςά 

Γεμεέπ ρςα μόςια και δσςικά ςηπ υώοαπ ςξσπ ποξπ 

ςημ Αβαοία (ςη υώοα ςωμ Αβάοωμ). 

    Έςρι μεγάλωρε η δύμαμή ςξσπ και άουιραμ μα 

κσοιεύξσμ ςα κάρςοα πξσ αμήκαμ ρςξ Ρωμαϊκό Κοάςξπ. 

Γι' ασςό ξ ασςξκοάςξοαπ αμαγκάρςηκε μα κάμει ειοήμη 

μαζί ςξσπ και ρσμτώμηρε μα ςξσπ παοέυει εςήριξ τόοξ 

Θεξτάμηπ, Χοξμξγοατία, 358-359. 



Οργάνωσθ του κράτους των Βουλγάρων 

• τισ περιοχζσ που εποίκιςαν  οι Βοφλγαροι βρικαν ιδθ 
εγκατεςτθμζνουσ πολλοφσ ςλαβικοφσ πλθκυςμοφσ τουσ οποιόυσ και 
προςπάκθςαν να υποτάξουν 

• Μετά από πολλζσ ςυγκροφςεισ διαμόρφωςαν το βουλγαρικό ζκνοσ 
(εκνογζνεςθ των Βουλγάρων)  

• Σο βουλγαρικό ζκνοσ αποτελοφνταν από α.τουσ ολιγάρικμουσ αλλά 
πολιτικά και ςτρατιωτικά κυρίαρχουσ Βοφλγαρουσ που ζδωςαν το 
όνομα και τθν οργάνωςθ ςτο κράτοσ και β.τουσ πολυπλθκεςτζρουσ 
λάβουσ που ςυγκρότθςαν τθ λαϊκι βάςθ και ζδωςαν τθ γλϊςςα  

 

 



Οι Βοφλγαροι προζρχονται κυρίωσ από τρεισ φυλετικζσ 
ομάδεσ, διαφορετικισ καταγωγισ και αρικμοφ, που 
αφομοιϊκθκαν και ςχθμάτιςαν μια λαβόφωνθ εκνότθτα κατά 
τθν Πρϊτθ Βουλγαρικι Αυτοκρατορία : 
 
τουσ αυτόχκονεσ λαοφσ των φςτερων Ρωμαϊκϊν επαρχιϊν : 
  
τουσ Θρακορωμαίουσ και τουσ Θρακοβυηαντινοφσ, από τουσ 
οποίουσ ελαβαν πολιτιςτικά και εκνικά ςτοιχεία 
 
τουσ Πρϊιμουσ λάβουσ, από τουσ οποίουσ κλθρονόμθςαν τθ 
βάςθ τθσ γλϊςςασ 
 
τουσ Πρωτοβουλγάρουσ, από τουσ οποίουσ κλθρονόμθςαν το 
εκνϊνυμο και τθν πρϊτθ κρατικι υπόςταςθ. 





Σχζσεις με το Βυηάντιο 

• Γίνονταν πολλοί και μακροχρόνιοι πόλεμοι ανάμεςα ςε βΤηαντινοφσ και 
Βοφλγαρουσ 

• τα διαλείμματα των πολζμων οι δφο λαοί ζκαναν εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 
με βάςθ ςυνκικεσ 

• Οι θγεμόνεσ των Βουλγάρων (χάνοι ι χαγάνοι) είχαν υιοκετιςει τθν 
ελλθνικι γλϊςςα ωσ επίςθμθ γλϊςςα τουσ, όπωσ πλθροφοροφμαςτε από 
τισ βουλγαρικζσ επιγραφζσ. 

• 864:οι Βοφλγαροι εκχριςτιανίηονται από τουσ Βυηαντινοφσ και ζτςι 
εντάςςονται ςτθ ςφαίρα επιρροισ του βυηαντινοφ πολιτιςμοφ.Ο 
εκχριςτιανιςμόσ άνοιξε νζεσ προοπτικζσ ςτισ ςχζςεισ των Βουλγάρων με το 
Βυηάντιο 

  
 



Σσμθήκεπ ςωμ εςώμ 716 και 812 

μεςανύ Βσζαμςιμώμ και Βξσλγάοωμ 

   Ασςή ςη υοξμιά ξ [υάμξπ] Κοξύμξπ έρςειλε ρςξμ ασςξκοάςξοα Μιυαήλ [Α' 

Ραγκαβέ, 811-813] ποερβεία με αουηγό ςξμ Δοαγξμιο, για μα διαποαγμαςεσθεί 

ειοήμη: ήθελε μα αμαμεώρει ςιπ ρσμθήκεπ πξσ είυαμ ρσματθεί μεςανύ ςξσ 

Θεξδξρίξσ [Γ', 715-717] [...] και ςξσ υάμξσ Κξομερίξσ. Μ' ασςέπ: 

1.Οοιζόςαμ η ρσμξοιακή γοαμμή [...]. 

2.Ποξβλεπόςαμ η ποξμήθεια εμδσμάςωμ και κόκκιμωμ δεομάςωμ ανίαπ έωπ και 

ςοιάμςα υοσρώμ λιςοώμ (μια υοσρή λίςοα =72 υοσρά μξμίρμαςα). 

ςη ρσμθήκη ασςή ποξρςέθηκαμ ξι ενήπ όοξι: 

1.Να εκδξθξύμ ξι ποόρτσγεπ [...]. 

2.Οι έμπξοξι και από ςιπ δύξ υώοεπ ότειλαμ μα παοξσριάζξμςαι με 

ρτοαγιρμέμα έγγοατα• αμ ασςά δεμ έυξσμ ρτοαγίδεπ, μα αταιοξύμςαι ςα 

εμπξοεύμαςά ςξσπ και μα δημεύξμςαι για ςξ δημόριξ ςαμείξ. 

 

Σημ.: Δεμ είμαι ρατέπ αμ η ποξμήθεια (μεςανωςώμ;) εμδσμάςωμ και κόκκιμωμ 

δεομάςωμ από ςξ Βσζάμςιξ ρςξσπ Βξσλγάοξσπ, πξσ ποξέβλεπε ςξ άοθοξ 2 ςηπ 

ρσμθήκηπ ςξσ 716, ήςαμ τόοξπ ή ατξοξύρε ςξ εμπόοιξ. 

Θεξτάμηπ, Χοξμξγοατία, έκδ. C. de Boor,ςόμ. 1, 

Λειψία 1883, 497 


