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22. ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ 
1. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Οι Βούλγαροι Οι Ρώσοι 
Το βασικό αίτιο των συγκρούσεων 
Βουλγάρων-Βυζαντίου 

Η προέλευση των Ρώσων 

Οι σχέσεις Βουλγάρων και Βυζαντίου 
στα χρόνια του Κρούμου 

Οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο ως τον 
εκχριστιανισμό τους 

Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων κι ο 
Βόγορης 

Ο εκχριστιανισμός τους 

Οι σχέσεις των δύο λαών στα χρόνια του 
Συμεών 

Τα αποτελέσματα του εκχριστιανισμού 
τους 

Οι σχέσεις των δύο λαών στα χρόνια του 
Σαμουήλ 

 

Η διάλυση του βουλγαρικού κράτους  

 
2. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 
 Στις αρχές του 9ου αιώνα οι Βούλγαροι κατοικούσαν ειρηνικά στα εδάφη 

του Βυζαντίου. Σταδιακά όμως προσπάθησαν να εντάξουν στο κράτος που 
ίδρυσαν τις περιοχές στις οποίες κατοικούσαν οι Σλάβοι. 

 Έτσι δημιουργήθηκαν για δυο αιώνες εντάσεις και συγκρούσεις με το 
Βυζάντιο. Τον 9ο αιώνα οι Βούλγαροι με αρχηγό τον Κρούμο έφτασαν ως 
την Κωνσταντινούπολη. Οι Βυζαντινοί τους απέκρουσαν, αλλά σε μια  από 
τις μάχες σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄.  

 Υπήρξαν όμως και ειρηνικές περίοδοι, όπως στα χρόνια του Βούλγαρου 
ηγεμόνα Βόγορη, που βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Μιχαήλ. Το 
παράδειγμά του ακολούθησαν χιλιάδες ομοεθνείς του. Την περίοδο αυτή 
οι Βούλγαροι ήρθαν πιο κοντά στο βυζαντινό πολιτισμό, αφού πήραν από 
τους Σλάβους το κυριλλικό αλφάβητο.  

 Την εποχή του Βούλγαρου ηγεμόνα Συμεών, όμως, άρχισαν νέες 
συγκρούσεις, που ανάγκασαν τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά να 
ζητήσει τη βοήθεια των Ρώσων. 

 Λίγο αργότερα οι Βούλγαροι με αρχηγό το Σαμουήλ επιτέθηκαν ξανά στο 
Βυζάντιο και έφτασαν ως την Πελοπόννησο, προξενώντας φοβερές 
καταστροφές. Τους αντιμετώπισαν όμως νικηφόρα ο στρατηγός 
Nικηφόρος Ουρανός στο Σπερχειό ποταμό κι ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ 
στο Κλειδί της Μακεδονίας (1014 μ.Χ.). 

 Μετά τις ήττες αυτές το βουλγαρικό κράτος διαλύθηκε και για πολλές 
δεκαετίες οι Βούλγαροι δεν ξαναενόχλησαν το Βυζάντιο. 
Β. ΟΙ ΡΩΣΟΙ 

 Κατέβηκαν από τη Σκανδιναβία, και εγκαταστάθηκαν στην 
ανατολική Ευρώπη. 
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 Αρχικά είχαν φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο, αλλά το 860 μ.Χ. 
ρωσικός στόλος επιτέθηκε κατά της Πόλης. Η επίθεση 
αποκρούστηκε. 

 Τα επόμενα χρόνια έγιναν συμφωνίες ειρήνης μεταξύ Βυζαντινών 
και Ρώσων. 

 Συγκρούστηκαν ξανά επί αυτοκρατορίας Ιωάννη Τσιμισκή, ο οποίος 
τους ανάγκασε να αποχωρήσουν από τα εδάφη που είχαν 
καταλάβει, όταν βοήθησαν τους Βυζαντινούς στον πόλεμο κατά των 
Βουλγάρων και να επιστρέψουν στη Ρωσία. 

 Στα χρόνια του Βασίλειου Β΄ οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν από το 
Βυζάντιο. 

 Τα αποτελέσματα του εκχριστιανισμού ήταν: α) η μεγάλη πολιτική, 
οικονομική και πνευματική ακτινοβολία των δυο χωρών και β) η 
ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ τους. Οι δεσμοί 
αυτοί διατηρήθηκαν για αιώνες. 


