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ΛΑΟΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙΓΤΡΟ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΙΝΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
 

Λανί πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ πεξίγπξν ηνπ Βπδαληηλνύ θξάηνπο: 

 Γερκαληθοί ιαοί (Γόηζνη) ηνλ 4ν θαη 5ν αη. Έθπγαλ ζύληνκα. 

 ιάβοη. Δκθαλίζηεθαλ ηνλ 6ν αηώλα. Δγθαηαζηάζεθαλ κόληκα ζηα Βαιθάληα θαη νξγαλώζεθαλ ζε 

κηθξέο απηόλνκεο θνηλόηεηεο, ηηο ζθιαβελίες (7ν-8ν αη.) θαη αθνκνηώζεθαλ από ηνπο Βπδαληηλνύο. 

Παξακέλνπλ αθόκα ζιαβηθά ηοπωλύκηα (Εαγνξά, Γνξίηζα, Βνζηίηζα θ.ά.).  

 Βούιγαροη. Ίδξπζαλ θράηος αλάκεζα ζηνλ Γνύλαβε θαη ζηελ νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ (ηέιε ηνπ 7νπ 

αη.). Τν Βπδάληην αλαγλώξηζε ην θξάηνο ηνπο. Σπγθξνύζηεθε ζηξαηησηηθά θαη έθαλε εκπνξηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο Βνπιγάξνπο. Οη Βνύιγαξνη αζπάζηεθαλ ηο τρηζηηαληζκό γύξσ ζηα 864. 

 Άραβες. Δκθαλίζηεθαλ ηνλ 7ν αηώλα θαη θαηέθηεζαλ ηης βσδαληηλές θηήζεης ηες Μέζες 

Αλαηοιής θαη ηες Βόρεηας Αθρηθής. Αλέπηπμαλ ζεκαληηθό ποιηηηζκό, αμηνπνηώληαο 

παιηόηεξνπο, θαη δηέπξεςαλ ζην εκπόρηο. 
 

Ι. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΜΔΑΙΩΝΑ 
 

1. Οη ιάβοη θαη οη ζτέζεης ηοσς κε ηο Βσδάληηο 
 

Όροη-θιεηδηά 

Άβαροη, ιάβοη, επηδροκές, ζθιαβελίες, ζηραηηωηηθή θαηάθηεζε, εθτρηζηηαληζκός 

θαη αθοκοίωζε ιάβωλ 

 

 Οη ιάβοη, ιαόο λνκαδηθόο, βξέζεθαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηηο αρτές ηοσ 6οσ αη. βόξεηα ηνπ 

Γνύλαβε.  

 Έθαλαλ επηδξνκέο θαηά ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Σηα ηέιε ηνπ 6νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ αη. πέξαζαλ ζηελ επηξξνή ησλ Αβάξσλ. 
 

 Οη Άβαροη, ιαόο νπλληθήο θαηαγσγήο, είραλ κηα παλίζρπξε απηνθξαηνξία ζηελ Κεληρηθή 

Δσρώπε προς ηα ηέιε ηοσ 6οσ αη. 

 Έθαλαλ ζπρλά επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ Βπδαληίνπ 
 

 Σιάβνη θαη Άβαξνη πνιηόξθεζαλ αξθεηέο θνξέο ηε Θεζζαινλίθε, ρσξίο απνηέιεζκα. 
 

 Σιαβηθέο νκάδεο εγθαηαζηάζεθαλ, από ηνλ 7ν αηώλα, ζηε ζεκεξηλή επεηξσηηθή Διιάδα θαη 

ίδξπζαλ ηηο ζθιαβελίες (= πνιηηηθά απηόλνκεο λεζίδεο ζιαβηθνύ πιεζπζκνύ αλάκεζα ζε 

Έιιελεο). 

 Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο ληόπηνπο πιεζπζκνύο, αλέπηπμαλ 

εκπνξηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη επεξεάζηεθαλ από ηνλ πνιηηηζκό ηνπο.  

 Οη Σιάβνη εμειιελίζηεθαλ ζε ηξία ζηάδηα: 

 Πξώηα σποηάτηεθαλ ζηξαηησηηθά. 

 Σηε ζπλέρεηα εθτρηζηηαλίζηεθαλ (έγηλαλ ρξηζηηαλνί). 

 Τειηθά αθοκοηώζεθαλ θνηλσληθά θαη εζλνινγηθά (έγηλαλ ίδηνη κε ηνπο Έιιελεο). 

Δρωηήζεης 

1. Βηβιίν, ζει. 23. 

2. Τη ήηαλ νη ζθιαβελίεο; 

3. Πώο εμειίρζεθαλ νη Σιάβνη κεηά ηελ πξώηε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν; 


