
Κεθάιαηο 2

Λαοί ζηοκ περίγσρο ηοσ Βσδακηηκού θράηοσς



Ι. Ο Βαιθακηθός θόζμος θαηά 
ηο Μεζαίωκα

1. Οη Σιάβοη θαη οη ζτέζεης ηοσς με ηο Βσδάκηηο

2. Οη Βούιγαροη θαη οη ζτέζεης ηοσς με ηο Βσδάκηηο





Οη Άβαροη

1. είκαη Ούκκμη

2. ηδνύμοκ πακίζπονε αοημθναημνία 
(ηέιε 6μο αηώκα)

3. επηηίζεκηαη ζοπκά ζηα βαιθακηθά 
εδάθε ημο Βοδακηίμο (μαδί με ημοξ 
Σιάβμοξ)

4. πμιημνθμύκ πμιιέξ θμνέξ ηε 
Θεζζαιμκίθε (πωνίξ επηηοπία)











Οη Σιάβοη

Α. ηοκ 6ο αηώκα:

1. είκαη κμμάδεξ

2. έπμοκ δηθή ημοξ πμιηηηθή μνγάκωζε

3. θαημηθμύκ ζηα βόνεηα ημο Δμύκαβε

4. επηηίζεκηαη ζημ Βοδάκηημ

5. επενεάδμκηαη από ημοξ Άβανμοξ (ηέιε 
6μο-ανπέξ 7μο αηώκα)



Οη Σιάβοη
Β. ηοκ 7ο αηώκα:

1. εγθαζίζηακηαη ζε εδάθε ηεξ ζεμενηκήξ επεηνωηηθήξ 
Γιιάδαξ

2. ηδνύμοκ ζθιαβεκίες (= αοηόκμμεξ πενημπέξ ζε ει-
ιεκηθό έδαθμξ)

3. εμπμδίδμοκ ηεκ μμαιή επηθμηκωκία ηεξ Κωκζηακηη-
κμύπμιεξ με ηηξ εονωπαϊθέξ επανπίεξ ημο Βοδα-
κηίμο θαη θονίωξ ηε Θεζζαιμκίθε (επηηίζεκηαη θαη 
ιεειαημύκ)

4. ακαπηύζζμοκ μηθμκμμηθέξ + θμηκωκηθέξ ζπέζεηξ με 
ημοξ Έιιεκεξ θη επενεάδμκηαη από ημκ πμιηηηζμό 
ημοξ



Οη Σιάβοη

5. ελειιεκίδμκηαη ζε ηνία ζηάδηα:

α/ οπμηάζζμκηαη ζηναηηωηηθά ζημ Βοδάκηημ

β/ εθπνηζηηακίδμκηαη

γ/ αθμμμηώκμκηαη θμηκωκηθά θαη εζκμιμγηθά







Βηβιίο ζει. 23

Σιάβοη

Κσρηιιηθή γραθή
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Οη Βούιγαροη
Α. Ίδρσζε Βοσιγαρηθού Κράηοσς

Οη Βμύιγανμη:

1. πνμένπμκηαη από ηεκ Αζία

2. έπμοκ θαιή πμιηηηθή θαη ζηναηηωηηθή μνγάκωζε

3. θαηαιαμβάκμοκ ηεκ πενημπή μεηαλύ Δμύκαβε θαη 
Αίμμο (680)

4. οπμγνάθμοκ εηνήκε με ημκ Κωκζηακηίκμ Δ’  

α/ ημ Βοδάκηημ ημοξ πιενώκεη θόνμοξ

β/ έμμεζε ακαγκώνηζε βμοιγανηθμύ θνάημοξ



Οη Βούιγαροη

5. πνμζπαζμύκ κα οπμηάλμοκ ημοξ ζιαβηθμύξ 

πιεζοζμμύξ ηωκ πενημπώκ πμο θαημηθμύκ 

6. δεμημονγμύκ ημ βμοιγανηθό έζκμξ =

εζκογέκεζε Βοσιγάρωκ = (ιηγόηενμη αιιά 

ηζπονόηενμη) Βούιγαροη (όκμμα + μνγάκωζε)

+ (πενηζζόηενμη) Σιάβοη (γιώζζα)







Οη Βούιγαροη

Β. Στέζεης με ηο Βσδάκηηο

1. πόιεμμη

2. εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ (ζε πενίμδμ εηνήκεξ) 

3. ε ειιεκηθή = επίζεμε γιώζζα ηωκ Βμοιγάνωκ

4. μη Βμύιγανμη εθπνηζηηακίδμκηαη  βειηίωζε 

ζπέζεωκ με ημ Βοδάκηημ
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