
ΚΕΦ. Γ.Ι.6 Χ. Κωνσταντέλλιας  

Γ.Ι.6. Η ίδξπζε, ε εμέιημε θαη ν εθρξηζηηαληζκόο ηνπ Ρωζηθνύ Κξάηνπο 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Η δηακόξθωζε ηνπ έζλνπο ηωλ Ρώζωλ – Ηγεκνλία ηνπ Κηέβνπ – Εθζηξαηείεο – Εκπνξηθέο 

ζπλζήθεο – Εθρξηζηηαληζκόο ηωλ Ρώζωλ 

 

 

α. Η δηακόξθωζε ηνπ έζλνπο ηωλ Ρώζωλ 

 Οη Βάξαγγνη (Ρωο): 

 Ήηαλ ζθαλδηλαβηθά θχια. 

 Απφ ηε θαλδηλαβία θηλήζεθαλ λνηηναλαηνιηθά θαη εκθαλίζηεθαλ ζην ηζηνξηθφ πξνζθήλην 

ηνλ 9ν αηώλα. 

 πλδχαδαλ εκπνξηθέο θαη πεηξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σα ζπγγεληθά κε ηνπο Βάξαγγνπο θχια, πνπ θηλήζεθαλ πξνο ηε Γχζε έγηλαλ γλσζηά κε ηα 

νλφκαηα Βίθηγθο θαη Ννξκαλδνί. 

 Αμηνπνίεζαλ, γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο, ηνπο πδάηηλνπο δξφκνπο (πνηάκηα) θαη έθηαζαλ 

κέρξη ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 Αλακίρζεθαλ κε ηνπο  αλαηνιηθνχο ιάβνπο θαη δεκηνχξγεζαλ έλα λέν ιαό (έζλνο). 

 Οη Ρωο έδσζαλ ζηνλ λέν ιαφ ην όλνκα θαη ηελ θξαηηθή νξγάλωζε θαη νη Σιάβνη ηε 

γιώζζα θαη ηε ιαϊθή βάζε. 

 

 

β. Ίδξπζε θξάηνπο – Σρέζεηο κε ην Βπδάληην 

 Σν πξψην ζεκαληηθφ ξσζηθφ θξάηνο (Ηγεκνλία ηνπ Κηέβνπ) ηδξχζεθε ζηα κέζα ηνπ 9νπ 

αηώλα. 

 Η Ηγεκνλία ηνπ Κηέβνπ έιεγρε ηνλ δξφκν ηνπ πνηακνχ Νηνλ θαη έθαλε εκπόξην κε ην 

Βπδάληην θαη ην Χαιηθάην (= ην θξάηνο ησλ Αξάβσλ). 

 Οη Ρψζνη έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ δχν απνηπρεκέλεο εθζηξαηείεο θαηά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

 ηε δηάξθεηα ηνπ 10νπ αηψλα (911 θαη 944) νη Ρψζνη θαη νη Βπδαληηλνί ππέγξαςαλ δχν 

ζεκαληηθέο εκπνξηθέο ζπλζήθεο. 

 Με ηηο ζπλζήθεο απηέο νη Ρψζνη κπνξνχζαλ λα ηαμηδεύνπλ θαη λα εκπνξεύνληαη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Ρψζσλ θαη ησλ Βπδαληηλψλ πξνεηνίκαζαλ ηνλ 

εθρξηζηηαληζκό ησλ Ρψζσλ (κέζα 10νπ αη. – ηέιε 10νπ αη.). 

 

 

γ. Εθρξηζηηαληζκόο ηωλ Ρώζωλ 

 Οη κεγάινη γαηνθηήκνλεο (Δπλαηνί) ηεο Μηθξάο Αζίαο εμεγέξζεθαλ θαηά ηνπ απηνθξάηνξα 

Βαζηιείνπ Β΄ (976-1025). 

 Ο Βαζίιεηνο, γηα λα ηνπο αληηκεησπίζεη, δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ εγεκόλα ηωλ Ρώζωλ, 

Βιαδίκεξνπ. 

 Σν αληάιιαγκα, γηα ηε βνήζεηα ηνπ Βιαδίκεξνπ, ζα ήηαλ λα πάξεη ωο ζύδπγν ηελ αδειθή 

ηνύ Βαζηιείνπ Β΄, Άλλα. 
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 Οη Ρψζνη αληηκεηψπηζαλ κε επηηπρία ηελ εμέγεξζε ησλ Γπλαηψλ, αιιά ν Βαζίιεηνο Β΄ δελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ ππόζρεζή ηνπ. 

 Σφηε ν Βιαδίκεξνο θαηέιαβε ηε Χεξζώλα (βπδαληηλφ ζέκα ζηελ Κξηκαία) θαη ν Βαζίιεηνο Β΄ 

αλαγθάζηεθε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ππφζρεζή ηνπ. 

 Πξφζζεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ Βιαδίκεξν: Να γίλεη ρξηζηηαλόο. 

 Σε βάπηηζε ηνπ Βιαδίκεξνπ αθνινχζεζε θαη ε βάπηηζε ηωλ Ρώζωλ ζηα λεξά ηνπ Γλείπεξνπ. 

 

 πλέπεηεο ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ ησλ Ρψζσλ: 

 Μηα ηεξάζηηα έθηαζε (ην θξάηνο ησλ Ρψζσλ) πέξαζε ζηελ επηξξνή ηεο Οξζνδνμίαο θαη 

ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ. 

 Δπεξεάζηεθε ε λννηξνπία, ν πλεπκαηηθόο θαη πιηθόο πνιηηηζκόο ησλ Ρψζσλ απφ ην 

Βπδάληην. 

 Οη εκπνξηθέο αληαιιαγέο κε ην Βπδάληην εληαηηθνπνηήζεθαλ (βειηηώζεθαλ). 

 Απμήζεθε ν αξηζκφο ηωλ βαξάγγωλ θαη ηωλ ξώζωλ κηζζνθόξωλ πνπ ππεξεηνχζαλ 

ζηνλ βπδαληηλφ ζηξαηφ. 

 

Εξωηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 44, εξσηήζεηο 1, 2, 3, 4. 

Δπηπιένλ: 

1. Πψο δεκηνπξγήζεθε ην έζλνο ησλ Ρψζσλ; 

2. Πψο νδεγήζεθαλ νη Ρψζνη ζηνλ ρξηζηηαληζκφ; Πψο πξαγκαηνπνηήζεθε, δειαδή, ν 

εθρξηζηηαληζκφο ησλ Ρψζσλ; 

3. χκθσλα κε ην παξάζεκα «Φχζε ηνπ ξσζνβπδαληηλνχ εκπνξίνπ», πνηα πξντφληα 

εμήγαγαλ νη Βπδαληηλνί ζηνπο Ρψζνπο θαη πνηα νη Ρψζνη ζηνπο Βπδαληηλνχο; 

4. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο απφ ηνλ εθρξηζηηαληζκφ ησλ Ρψζσλ γηα ηνπο Ρψζνπο θαη γηα ην 

Βπδάληην; 


