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Η διαμόρφωςθ του ζθνουσ των Ρώςων 
• Βάραγγοι=Ρϊσ. 

• Οι Ρωσ ιταν ςκανδιναβικά φφλα που εμφανίηονται τον 9ο αι. 

• Αςχολοφνται με το εμπόριο και τθν πειρατεία. 

• Οι λαοί τθσ Δφςθσ τουσ αποκαλοφν Βίκινγκσ ι Νορμανδοφσ. 

• Όςοι κατοικοφςαν  ςτθν περιοχι τθσ ςθμερινισ Ρωςίασ χρθςιμοποίθςαν 
τουσ υδάτινουσ δρόμουσ των ποταμϊν για εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ και, 
κυρίωσ τον δρόμο από τουσ Βαράγγουσ ςτουσ Έλληνεσ, για να φτάςουν 
ςτον Εφξεινο πόντο και τθ Βαςιλεφουςα.  

• Οι Βάραγγοι/Ρϊσ αναμείχκθκαν με τουσ ανατολικοφσ λάβουσ και 
δθμιοφργθςαν ζναν νζο λαό. Οι Ρϊσ  ζδωςαν το όνομα και τθν πολιτικι 
οργάνωςθ και οι λάβοι τθ γλϊςςα και τθ λαϊκι βάςθ. 

  

 



Σν κεζαησληθό Κράτος των Ρως ή Ρως τοσ Κιέβοσ (παιαηά Αλαηνιηθά ιαβηθά θαη Δθθιεζηαζηηθά ιαβνληθά: 

рѹсь, рѹсьскаѧ землѧ, πνιπηνληθό: Ῥσζία, Λαηηληθά: Russia, Ruscia, Ruzzia, Ruthenia, Παιαηά 

θαλδηλαβηθά: Garðaríki) ήηαλ κηα ραιαξή νκνζπνλδία αλαηνιηθώλ ζιαβηθώλ θπιώλ ζηελ Δπξώπε από ηα ηέιε ηνπ 

9νπ κέρξη ηα κέζα ηνπ 13νπ αηώλα.Οη ζύγρξνλνη ιανί ηεο Λεπθνξσζίαο, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο δηεθδηθνύλ 

ηνπο Ρσο σο πνιηηηζηηθνύο ηνπο πξνγόλνπο. 

Καηά ηε κέγηζηε επέθηαζή ηνπ ζηα κέζα ηνπ 11νπ αηώλα απισλόηαλ από ηε Βαιηηθή Θάιαζζα ζην βνξξά κέρξη 

ηε Μαύξε Θάιαζζα ζην λόην, θαη από ηηο πεγέο ηνπ Βηζηνύια ζηα δπηηθά κέρξη ηε ρεξζόλεζν 

Σακάλ (ζεκεξηλό Κξαζλνληάξ) ζηα αλαηνιηθά, ζπλελώλνληαο ηελ πιεηνςεθία ησλ αλαηνιηθώλ ζιαβηθώλ θπιώλ. 

Σν Κξάηνο ησλ Ρσο αξρίδεη κε ηε βαζηιεία (882–912) ηνπ Πξίγθεπα Οιέγθ, πνπ επεμέηεηλε ηνλ έιεγρό ηνπ από 

ην Νόβγθνξνλη λόηηα θαηά κήθνο ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνύ Γλείπεξνπ γηα λα πξνζηαηεύζεη ην εκπόξην από ηηο εμ 

αλαηνιώλ επηδξνκέο ησλ Χαδάξσλ, θαη κεηέθεξε ηελ πξσηεύνπζα ζην ζηξαηεγηθόηεξν Κίεβν. Ο βηαηνζιάβ 

A΄ (πέζαλε ην 972) πέηπρε ηελ πξώηε κεγάιε επέθηαζε ηνπ εδαθηθνύ ειέγρνπ ησλ Ρσο, δηεμάγνληαο έλαλ πόιεκν 

άισζεο ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ Χαδάξσλ. Ο Βιαδίκεξνο ν Μέγαο (980–1015) εηζήγαγε ην Χξηζηηαληζκό, 

βαπηηδόκελνο ν ίδηνο, θαη κε ην βάπηηζκα, κε δηάηαγκα, ησλ θαηνίθσλ ηνπ Κηέβνπ θαη πέξαλ απηνύ. Σν Κξάηνο ησλ 

Ρσο έθζαζε ζηε κεγαιύηεξε έθηαζή ηνπ ππό ηνλ Γηαξνζιάβ Α΄ (1019–1054). Οη γηνί ηνπ ζπλήιζαλ θαη εμέδσζαλ ηνλ 

πξώην γξαπηό λνκηθό θώδηθά ηνπ, ηε Δικαιοσύνη των Ρως (Правда Роська), ιίγν κεηά ην ζάλαηό ηνπ. 

Σν θξάηνο άξρηζε λα παξαθκάδεη ζηα ηέιε ηνπ 11νπ αηώλα θαη θαηά ην 12ν αηώλα, απνζπληηζέκελν ζε δηάθνξεο 

αληίπαιεο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο. Δμαζζέλεζε αθόκε πεξηζζόηεξν από νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο, όπσο ε 

θαηάξξεπζε ησλ εκπνξηθώλ δεζκώλ κε ην Βπδάληην ιόγσ ηεο παξαθκήο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηεο 

ζπλαθόινπζεο ππνβάζκηζεο ησλ εκπνξηθώλ δξόκσλ κέζσ ηεο επηθξάηεηάο ηνπ. Σν θξάηνο ηειηθά ππέθπςε 

ζηε κνγγνιηθή εηζβνιή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1240. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%B9_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA_%CE%BF_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA_%CE%BF_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%B2%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%B5%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2_A%CE%84_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2_A%CE%84_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2_A%CE%84_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A1%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%B2_%CE%91%CE%84_%CE%BF_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%B2_%CE%91%CE%84_%CE%BF_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%B2_%CE%91%CE%84_%CE%BF_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CF%89%CE%BD_-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


Ο Βόιγαο θαη ν Γλείπεξνο ήηαλ 

νη δύν θύξηνη εκπνξηθνί δξόκνη 

ηεο αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαηά 

ην Μεζαίσλα. 



Δρομολόγια τωμ ρώσωμ εμπόρωμ 

   Οι Ρχπ, πξσ είμαι λάβξι, μεςαβαίμξσμ από ςιπ 

απώςεοεπ ρλαβικέπ πεοιξυέπ ρςη Ρχμαψκή (=Μαύοη) 

Θάλαρρα και πξσλξύμ δέομαςα κάρςξοα και μαύοηπ 

αλεπξύπ όπχπ και νίτη. Ο οχμαίξπ ηγεμόμαπ επιβάλλει 

ςη δεκάςη ρςα εμπξοεύμαςά ςξσπ. Άλλξςε ξι Ρχπ 

καςαπλέξσμ ςξ ρλαβικό πξςάμι Νςξμ και πεομξύμ από ςημ 

ποχςεύξσρα ςχμ Χαζάοχμ (λαξύ ςηπ ρςέππαπ) Khamlig, 

όπξσ ξ ηγεμόμαπ ςηπ υώοαπ ςξσπ επιβάλλει ςξ τόοξ ςηπ 

δεκάςηπ. Ακξλξύθχπ επιβιβάζξμςαι για ςημ Καρπία [...]. 

Από ςημ πόλη ςηπ Καρπίαπ μεςατέοξσμ εμπξοεύμαςα με 

καμήλεπ χπ ςη Βαγδάςη. Εδώ σπάουξσμ ρλάβξι εσμξύυξι 

πξσ ςξσπ ενσπηοεςξύμ χπ διεομημείπ. 

Ibn Khorddhbeh, Το βιβλίο τωμ δρόμωμ και τωμ 

βασιλείωμ, έκδ. M. J. De Goeje, BGA 6 (Λυώμ 1967) 

115-116. 



Ίδρυςθ κράτουσ-Σχζςεισ με το Βυηάντιο 
• Σον 9ο αι ιδρφεται το πρϊτο Ρωςικό κράτοσ, θ θγεμονία του Κιζβου, 

που ζκανε μζςω του ποταμοφ Ντον εμπόριο με τθν 
Κωνςταντινοφπολθ και το Χαλιφάτο. 

• Σον 10ο αι οι Ρϊςοι ζκαναν δφο αποτυχθμζνεσ εκςτρατείεσ κατά τθσ 
Κων/λθσ, αλλά τελικά υπζγραψαν δφο ςθμαντικζσ εμπορικζσ 
ςυμφωνίεσ με το Βυηάντιο (911 και 944), οι οποίεσ τουσ επζτρεπαν 
να ταξιδεφουν και αν εμπορεφονται ςτθν Κων/λθ. 

• Οι ζμποροι και οι διπλωμάτεσ που ταξίδευαν μεταξφ Κιζβου και 
Βυηαντίου ιταν φορείσ ιδεϊν και πεποικιςεων. Άρα, οι εμπορικζσ 
ςχζςεισ των δφο κρατϊν προετοίμαςαν τον εκχριςτιανιςμό των 
Ρϊςων που ζγινε τον 10ο αι. 

 





Φύση του ρωσοβυζαμτιμού εμπορίου 

   υεςικά με ςη τύρη ςξσ οχρξβσζαμςιμξύ εμπξοίξσ ςηπ 

επξυήπ, ςξ Ρχρικό Χοξμικό πεοιξοίζεςαι ρςη δήλχρη όςι 

ξ Ολέγκ έτεοε ρςημ παςοίδα από ςημ Κχμρςαμςιμξύπξλη 

«υοσρό, μεςανχςά, τοξύςα, κοαρί και όλχμ ςχμ ειδώμ 

ςα ρςξλίδια». Εκςόπ από ςξ υοσρό, ςα άλλα ποξψόμςα 

ήςαμ ποάγμαςι ςα βαρικά εμπξοεύμαςα πξσ ενήγε ςξ 

Βσζάμςιξ ρςημ Αμαςξλική Εσοώπη. Όλα ςξσπ είδη 

πξλσςελείαπ ποξξοίζξμςαμ για ςιπ αμώςεοεπ ςάνειπ ασςώμ 

ςχμ υχοώμ πξσ είυαμ μάθει μα εκςιμξύμ ςιπ οαπςικέπ και 

μαγειοικέπ απξλαύρειπ ςξσ βσζαμςιμξύ πξλιςιρμξύ.  

 

Σα αγαθά πξσ μεςατέοξμςαμ από ςη Ρχρία ρςημ 

Κχμρςαμςιμξύπξλη είμαι γμχρςά από άλλεπ πηγέπ. ' 

ασςά πεοιλαμβάμξμςαμ, δξύλξι, γξύμεπ (κάρςξοα, 

ζιμπελίμ, εομίμαπ, μαύοηπ αλεπξύπ και ρκίξσοξσ), κεοί 

και μέλι. 

D. Obolensky, Η Βυζαμτιμή Κοιμοπολιτεία, 

Θεσσαλομίκη 1991, 307-308. 



Από τη δεύτερη βυζαμτιμορωσική συμθήκη (944) 

    Όςαμ ξι οώρξι ποερβεσςέπ και ξι έμπξοξι τςάρξσμ ρςη 

Βαριλεύξσρα, ξτείλξσμ μα καςαλύρξσμ κξμςά ρςξ μαό 

ςξσ Αγίξσ Μάμαμςα. Εκεί θα ρςείλξσμε έμα σπάλληλξ, 

πξσ θα καςαγοάφει ςα ξμόμαςά ςξσπ, και θα λάβξσμ 

μημιαίξ βξήθημα. Οι Ρώρξι ποέπει μα μπαίμξσμ ρςημ 

Πόλη από ξοιρμέμη πύλη, ρσμξδεσόμεμξι από 

σπαλλήλξσπ, άξπλξι και ρε ξμάδεπ 50 αμδοώμ κάθε 

τξοά. Επιςοέπεςαι μα εμπξοεύξμςαι αμάλξγα με ςιπ 

αμάγκεπ ςξσπ και μα επιρςοέτξσμ πάλι ρςη υώοα ςξσπ. 

 

 Οι απξυχοξύμςεπ Ρχπ λαμβάμξσμ από εμάπ ετόδια και 

ό,ςι υοειάζξμςαι για ςξμ ενξπλιρμό ςχμ πλξίχμ ςξσπ. [...] 

Δεμ επιςοέπεςαι όμχπ μα νευειμχμιάζξσμ κξμςά ρςξ μαό 

ςξσ Αγίξσ Μάμαμςα.  

Παλαιορωσικό Χρομικό του Νέστορος, γερμ. έκδ. R. 

Trautmann, Λειψία 1931, 30-31. 



Σα θπξηόηεξα πξντόληα (ζε παξέλζεζε ε πεξηνρή 

πξνέιεπζεο) ήηαλ ηα αθόινπζα: 

 

•Όπια, ρεηξνπνίεηα αγαζά (θαλδηλαβία). 

•Κερξηκπάξη (Βαιηηθή). 

•Ξπιεία, γνύλεο, κέιη, θεξί (Λάληνγθα, Νόβγθνξνλη). 

•Ψσκί, ρεηξνπνίεηα αγαζά, αζεκέληα λνκίζκαηα (Κίεβν). 

•Κξαζί, κπαραξηθά, πνιπηειή πθάζκαηα, εηθόλεο, βηβιία 

(Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%87%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%AF_(%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%B2%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%B5%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


Εκχριςτιανιςμόσ των Ρώςων 
957:θ βαςίλιςςα του Κιζβου Όλγα επιςκζπτεται τθν Κων/πολθ=αρχι του 

εκχριςτιανιςμοφ των Ρϊςων 
Ο αυτοκράτορασ Βαςίλειοσ Βϋγια να ςυντρίψει τθν εξζγερςθ των μεγάλων 
Βυηαντινϊν γαιοκτθμόνων τθσ Μικράσ Αςίασ, των δυνατών, ηιτθςε τθ 
βοικεια του Ρϊςου θγεμόνα Βλαδίμθρου.Μάλιςτα του υποςχζκθκε να του 
δϊςει ωσ ςφηυγο τθν αδελφι του Άννα. 
Οι Ρϊςοι ζςτειλαν αμζςωσ βοικεια και το ςτρατιωτικό ςϊμα ςυνζτριψε τθν 
ανταρςία των δυνατϊν.Όμωσ ο Βαςίλειοσ ξζχαςε τθν υπόςχεςι του. 
Μόνο όταν ο Βλαδίμθροσ προχϊρθςε ςτθν κατάλθψθ τθσ Χερςϊνασ, ο 
αυτοκράτορασ ςυναίνεςε ςτον γάμο, με τθν προχπόκεςθ ότι ο Βλαδίμθροσ 
κα αςπαηόταν τον χριςτιανιςμό. 
Η νφφθ πιγε ςτθ Χερςϊνα όπου ζγινε θ βάφτιςθ του Βλαδίμθρου και ο 
βαςιλικόσ γάμοσ. 
Οι Ρϊςοι ςτθ ςυνζχεια βαφτίςτθκαν ομαδικά ςτον ποταμό Δνείπερο (989) 



Vladimir I of Kiev 

Ο Βλαδίμηρος Α΄ ο Μέγας (Володимир Святославич, 960 - 15 

Ινπιίνπ 1015) ήηαλ κέγαο πξίγθηπαο ηνπ Κηέβνπ, δειαδή αξρεγόο 

ηνπ θξάηνπο ησλ Ρσο, από ην 980 έσο ην 1015. 

 Αλήθε ζηε βαξαγγηθή δπλαζηεία ησλ Ρνπξηθίδσλ θαη ην 

πξαγκαηηθό ζθαλδηλαβηθό όλνκά ηνπ ήηαλ Βαιληακάξ (Valdamarr), 

ην νπνίν αξγόηεξα εθζιαβίζζεθε ζε Βνινληίκηξ (Володимеръ) γηα 
λα ζεκαίλεη αυτός που εξουσιάζει τον κόσμο. 
έ κία βαξβαξηθή Δὐξώπε ὁ Μέγαο Βιαδίκεξνο ἦηαλ ὁ πξῶηνο 

Ἡγεκόλαο πνύ θαηάξγεζε ηήλ ζαλαηηθή πνηλή, ἐλῶ ὁ Γηαξνζιάβνο 

ὁ νθόο θαηάξγεζε ηά βαζαληζηήξηα! 

https://el.wikipedia.org/wiki/960
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1015
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A1%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/980
https://el.wikipedia.org/wiki/1015
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


Η Βάπηηζε ηνπ Αγίνπ Πξίγθηπα Βιαληηκίξ,  

από ηνλ Viktor Vasnetsov (1890) 



Η κατάληψη της Χερσώμας και ο εκχριστιαμισμός τωμ Ρώσωμ 

    Μεςά παοέλεσρη εμόπ έςξσπ, καςά ςξ έςξπ 6496 (988) ξ Βλαδίμηοξπ εκρςοάςεσρε με ςξσπ 

ρςοαςιώςεπ ςξσ καςά ςηπ Χεορώμαπ, μιαπ ελλημικήπ πόληπ. Οι κάςξικξι ςηπ Χεορώμαπ 

ξυσοώθηκαμ μέρα ρςημ πόλη, εμώ ξ Βλαδίμηοξπ παοαςάυθηκε ρςξ λιμάμι, ρε απόρςαρη 

βξλήπ ςόνξσ από ασςή [...]. Οι Ρώρξι απέκξφαμ ςη οξή ςξσ μεοξύ και ξι Χεορχμιςεπ δεμ 

άμςεναμ ςη δίφα και παοαδόθηκαμ. Ο Βλαδίμηοξπ και η ρσμξδεία (druzina) ςξσ ειρήλθαμ 

ρςημ πόλη. 

     Ο Βλαδίμηοξπ έρςειλε ςόςε απερςαλμέμξσπ ρςξσπ ασςξκοάςξοεπ Βαρίλειξ και Κχμρςαμςίμξ 

με ςξ ακόλξσθξ μήμσμα: «Κξιςάνςε, πήοα ςημ πεοίτημη πόλη ραπ. Πληοξτξοξύμαι όμχπ όςι 

έυεςε μια αμύπαμςοη αδελτή. Αμ δεμ μξσ ςη δώρεςε για γσμαίκα, θα κάμχ ρςημ 

Κχμρςαμςιμξύπξλη ό,ςι έκαμα και ρ' ασςή εδώ ςημ πόλη». 

    Όςαμ ξι δύξ ασςξκοάςξοεπ άκξσραμ ςξ μήμσμα, κσοιεύςηκαμ από θλίφη και έρςειλαμ 

ποερβεία με ςξ ακόλξσθξ μήμσμα: «Δεμ ςαιοιάζει ρςξσπ Χοιρςιαμξύπ μα παμςοεύξσμ ςιπ κόοεπ 

ςξσπ με εθμικξύπ. Αμ βαπςιρςείπ, θα εναρταλίρειπ ασςό ςξ πλεξμέκςημα. Θα δευςείπ ςη 

Βαριλεία ςχμ Οσοαμώμ και θα έυειπ κξιμή με εμάπ πίρςη.» [...] 

    Ο Βλαδίμηοξπ ρσγκαςαςέθηκε και απξτάριρε μα βαπςιρςεί. Ο επίρκξπξπ Χεορώμαπ μαζί με 

ςξσπ ιεοείπ ςηπ αδελτήπ ςξσ ασςξκοάςξοα βάπςιρε ςξμ Βλαδίμηοξ, ατξύ ςξμ καςήυηρε ρςξ 

Χοιρςιαμιρμό 

      Λαυρεμτιαμό Χρομικό, γερμ. μετ. Jo. Bujnoch (Slavische Geschichtsschreiber 1), 

Γκρατς-Βιέμμη-Κολομία 1958, 

143-145. 



Συνζπειεσ του εκχριςτιανιςμοφ των Ρώςων 
• Μια τεράςτια περιοχι εντάχκθκε ςτθ ςφαίρα επιρροισ τθσ 

Ορκοδοξίασ και του Βυηαντινοφ πολιτιςμοφ. 

• Η μεταβολι επθρζαςε κακοριςτικά τθ νοοτροπία και τον πνευματικό 
και υλικό πολιτιςμό των Ρϊςων. 

• Εντατικοποίθςθ του εμπορίου με το Βυηάντιο. 

• Αφξθςθ του αρικμοφ των Βαράγγων και Ρϊςων μιςκοφόρων που 
υπθρετοφςαν ςτθν αυτοκρατορικι φρουρά και τον βυηαντινό 
ςτρατό. 



Εικόμα με τημ Παρθέμο του Βλαδιμίρ. Φιλοτεχμήθηκε 

στημ Κωμσταμτιμούπολη περί το 1125 και 

μεταφέρθηκε στη Ρωσία. 
 Επέδρασε βαθιά στημ τέχμη του Κιέβου. 

Ναός Αγίου Νικολάου στο ουζμτάλ 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ο λαόσ των Βαράγγων:ονομαςία, τόποσ καταγωγισ, οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ, τόποσ εγκατάςταςθσ και αξιοποίθςι του για 
εμπορικζσ δράςεισ, ανάπτυξθ ςχζςεων με τουσ Βυηαντινοφσ. 

2. Ποια θ ςχζςθ των Βαράγγων-Ρϊσ με τουσ λάβουσ; 

3. Πότε διαμορφϊκθκε το πρϊτο ςθμαντικό ρωςικό κράτοσ, πϊσ 
ονομάςτθκε και με ποιουσ λαοφσ ανζπτυξε ςχζςεισ; 

4. Ποιεσ ιδιαίτερεσ ςχζςεισ ανζπτυξαν οι Ρωσ με τουσ Βυηαντινοφσ; 

5. Ποιοι λόγοι οδιγθςαν ςτον εκχριςτιανιςμό των Ρωσ; 

6. Πϊσ μεκοδεφτθκε από τον Βαςίλειο Βϋο εκχριςτιανιςμόσ των Ρωσ; 

7. Ποιεσ ιταν οι ςυνζπειεσ από τον εκχριςτιανιςμό των Ρωσ; 

 


