
22. Φιλικέ ς σχέ σέις και συγκρου σέις μέ 
τους Βου λγαρους και τους Ρώ σους 

Α. Οι Βούλγαροι 

 

 
Ζουν μέσα στο 

Βυζάντιο. 

 

Με τη 

υποχρέωση να 

εμποδίζουν 

άλλους λαούς 

να εισέρχονται 

στα εδάφη του 

Βυζαντίου. 

 

Όμως δεν 

περιορίζονται 

στα εδάφη τους. 

 

Προσπαθούν να 

προσαρτήσουν περιοχές 

που κατοικούσαν 

λάβοι. 

▼ 

Προστριβές + 

συγκρούσεις με 

Βυζάντιο (2 αιώνες) 

 

 
Κρούμος (9ος αιώνας) → επιδρομές σε Θράκη μέχρι Κωνσταντινούπολη. 

→ Βυζαντινοί τους απώθησαν (σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α'). 

 

Βόγορης → βαπτίζεται Μιχαήλ.  

                 → βαπτίζονται ομοεθνείς του.  

                  → παίρνουν το κυριλλικό αλφάβητο. Φρησιμοποιήθηκε για :  

  

          Α) Εκπαίδευση. Β) Οργάνωση κράτους. Γ) Λειτουργία Εκκλησίας. 

 

Συμεών → νέοι πόλεμοι. 

               → αυτοκράτορας Νικηφόρος Υωκάς  ζητά τη βοήθεια των Ρώσων     

                   για να αντιμετωπίσουν τους Βούλγαρους. 

 

Σαμουήλ → επιθέσεις + καταστροφές μέχρι την Πελοπόννησο. 

                  → Βυζαντινοί τους αντιμετωπίζουν σε 2 μάχες: 

 

τρατηγός Νικηφόρος Ουρανός σε 

Σπερχειό ποταμό. 

 

Αυτοκράτορας Βασίλειος Β' στο 

Κλειδί Μακεδονίας το 1014. 

 

 

Νίκες Βυζαντινών 

Αποτέλεσμα: 

Διάλυση Βουλγαρίας ► έγινε βυζαντινή επαρχία 

Ειρηνική περίοδος για πολλά χρόνια  

 

 

 

 

 

1. Ποια κατάσταση επικρατούσε μεταξύ Βυζαντινών και Βούλγαρων στις αρχές 

του 8ου αιώνα; 

2. Ποιοι αρχηγοί των Βουλγάρων οδήγησαν τους Βούλγαρους σε πολεμικές 

συγκρούσεις με το Βυζάντιο; 

3. Τπό την ηγεσία ποιου Βούλγαρου επικράτησε ειρήνη; Σι έγινε στην περίοδο 

ηγεμονίας του; 

4. ε ποιες ήταν οι αποφασιστικές μάχες και τι συνέβη σε αυτές; 

5. Ποιο το αποτέλεσμα από τις νίκες των Βυζαντινών επί των Βουλγάρων; 



Β. Οι Ρώσοι 

(ο «νεότερος γείτονας του Βυζαντίου) 
 

Ήρθαν από τη κανδιναβική χερσόνησο 

↓ 

Κίεβο Ουκρανίας 
 

Αρχικά φιλικές σχέσεις με Βυζάντιο 

 

860 μ.Χ. ρωσικός στόλος πλέει με 200 πλοία κατά Βοσπόρου, Προποντίδας     

               και Κωνσταντινούπολης 

▼ 

απωθούνται στον Εύξεινο Πόντο 

 

Αργότερα: 
 

ειρήνη, συνεργασία (Βυζάντιο- Ρώσοι) 
 

Ρώσοι + Βυζαντινοί → κατά Βουλγάρων 

↓ 

Οι Ρώσοι όμως κρατούν τα εδάφη 

↓ 

Σότε ο Ιωάννης Τσιμισκής → κατά Ρώσων 

↓ 

Οι Ρώσοι αποσύρονται, επιστρέφουν στη χώρα τους 
 

Αυτοκράτορας Βασίλειος Β' 

↓ 

Οι Ρώσοι εκχριστιανίζονται 

↓ 

Ρώσοι + Βυζάντιο (στενοί θρησκευτικοί και πολιτικοί δεσμοί) 

                                                            ↓ 

Πολιτική Οικονομική Πνευματική 

Ακτινοβολία 

Φιλικές σχέσεις και συνεργασία μέχρι σήμερα  

  

1. Από πού ήρθαν οι Ρώσοι και εγκαταστάθηκαν κοντά στο Βυζάντιο; 

2. Γιατί χάλασαν οι φιλικές τους σχέσεις το 800 μ.Φ.; 

3. Γιατί ο Ιωάννης Σσιμισκής στράφηκε εναντίον τους; 

4. Πότε εκχριστιανίζονται οι Ρώσοι και πως αυτό ωφέλησε τις σχέσεις των 2 

χωρών; 

 


