
Κεθάλαιξ 3

Πεοίξδξπ ηηπ μεγάληπ ακμήπ ηξρ Βρζαμηίξρ 

(717-1025)



Ι. Παγίωζη ηηπ Βρζαμηιμήπ κροιαοςίαπ 
ζηα Βαλκάμια και ηη Μ. Αζία

6. Η ίδορζη, η ενέλινη και ξ εκςοιζηιαμιζμόπ

ηξρ οωζικξύ κοάηξρπ



Α. Η διαμόοθωζη ηξρ έθμξρπ ηωμ Ρώζωμ

Οη Βάοαγγξι = Ρωπ = ζθακδηκαβηθά θύια (= Βίθηγθξ
θαη Νμνμακδμί):

1. εμθακίδμκηαη ημκ 9μ αηώκα

2. αζπμιμύκηαη με εμπμνηθέξ θαη πεηναηηθέξ δναζηε-
νηόηεηεξ μέζω οδάηηκωκ δνόμωκ θαη θονίωξ αοηόκ 
από ημοξ Βανάγγμοξ ζημοξ Έιιεκεξ θηάκμκηαξ 
ζημκ Γύλεηκμ Πόκημ θαη ζηεκ Κωκζηακηηκμύπμιε

3. ακαμεηγκύμκηαη με ημοξ ακαημιηθμύξ ιάβμοξ 
δεμημονγία κέμο ιαμύ:

α/ Όκμμα + θναηηθή μνγάκωζε από ημοξ Ρωξ

β/ Γιώζζα + ιαϊθή βάζε από ημοξ ιάβμοξ
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Οι Βάοαγγξι ζηημ Κωμζηαμηιμξύπξλη







Β. Ίδορζη κοάηξρπ –
ςέζειπ με ηξ Βρζάμηιξ

Ι. Μέζα 9μο αηώκα:

1. Ηγεμμκία ημο Κηέβμο = πνώημ νωζηθό 
θνάημξ:

α/ ειέγπεη ημ δνόμμ ημο πμηαμμύ Νημκ

β/ θάκεη εμπόνημ με ημ Βοδάκηημ θαη ημ 
παιηθάημ



Σμ πνώημ 
νωζηθό 
θνάημξ











Γμπξοικόπ δοόμξπ 
Ρώζωμ-Βρζαμηιμώμ



Β. Ίδορζη κοάηξρπ –
ςέζειπ με ηξ Βρζάμηιξ

ΙΙ. 10μξ αηώκαξ:

1. Δύμ απμηοπεμέκεξ εθζηναηείεξ θαηά 
ηεξ Κωκζηακηηκμύπμιεξ

2. Τπμγναθή δύμ εμπμνηθώκ ζοκζεθώκ 
με ημ Βοδάκηημ (911,944): μη Ρώζμη 
μπμνμύκ κα ηαληδεύμοκ θαη κα 
εμπμνεύμκηαη ζηεκ Κωκζηακηηκμύπμιε

 εθπνηζηηακηζμόξ Ρώζωκ



Γκζηοαηεία ηωμ Ρώζωμ καηά ηηπ Κωμζηαμηιμξύπξληπ





Γ. Γκςοιζηιαμιζμόπ Ρώζωμ
1. Ο Βιαδίμενμξ (νώζμξ εγεμόκαξ): 

α/ βμεζά ημ Βαζίιεημ Β΄ κα θαηαζηείιεη ηεκ 
ελέγενζε ηεξ μηθναζηαζηηθήξ ανηζημθνα-
ηίαξ. Ακηάιιαγμα: κα πακηνεοηεί ηεκ αδει-
θή ημο Βαζηιείμο, Άκκα

β/ θαηαιαμβάκεη ηε Υενζώκα γηαηί μ Βαζί-
ιεημξ δεκ ηενεί ηεκ οπόζπεζή ημο  Ο 
Βαζίιεημξ ζοκαηκεί ζημ γάμμ (= ιέεη καη) 

γ/ Βαπηίδεηαη πνηζηηακόξ (όνμξ γηα κα γίκεη μ 
γάμμξ) + πακηνεύεηαη με ηεκ Άκκα

2. Ομαδηθή βάπηηζε ηωκ Ρώζωκ (989)





Βλαδίμηοξπ



Βαζίλειξπ Β΄



Βάπηιζη Βλαδίμηοξρ



Βάπηιζη Ρώζωμ



Οθέλη εκςοιζηιαμιζμξύ ηωμ Ρώζωμ:

1. Η Ονζμδμλία θαη μ βοδακηηκόξ πμιηηηζμόξ 
επενεάδμοκ ηε κμμηνμπία θαη ημκ πμιηηηζμό 
ηωκ Ρώζωκ 

2. Γκηαηηθόηενεξ εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ με 
ημ Βοδάκηημ

3. Αύλεζε ηωκ βανάγγωκ θαη νώζωκ μηζζμ-
θόνωκ ζηεκ αοημθναημνηθή θνμονά θαη ημ 
βοδακηηκό ζηναηό




