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6. Η ΙΔΡΥΣΗ, Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

α. Η διαμόρφωση του έθνους των Ρώσων 

 

• 9
ος

 αιώνας : εμφανίζονται στο χώρο της σημερινής Ρωσίας οι Βάραγγοι , ένας λαός 

σκανδιναβικής καταγωγής , γνωστοί επίσης στη Δύση ως Νορμανδοί (δηλ. άνθρωποι του 

Βορρά ) και Βίκιγκς , ενώ στην ανατολική Ευρώπη ονομάστηκαν Ρως από τους Σλάβους . 

• Ασχολίες : πειρατεία και εμπόριο μέσα από τα μεγάλα ποτάμια όπως ο Δνείπερος και ο 

Ντον . 

•  Ανάμειξη Ρως ή Βαράγγων και  ανατολικών Σλάβων → νέο έθνος  

∞ Οι Ρως δίνουν → όνομα + κρατική οργάνωση 

∞ Οι Σλάβοι δίνουν → γλώσσα + λαϊκή βάση 

 

β. Ίδρυση κράτους – σχέσεις με Βυζάντιο 

 

• μέσα 9
ου

 αιώνα : ίδρυση του πρώτου σημαντικού ρωσικού κράτους → ηγεμονία Κιέβου 

∞ ελέγχει : το δρόμο του ποταμού Ντον  

∞ έχει εμπορικές σχέσεις με Βυζάντιο και αραβικό χαλιφάτο 

∞ επιχειρεί ανεπιτυχώς 2 φορές την κατάληψη της Κων/πολης 

• χάρη σε 2 εμπορικές συμφωνίες με το Βυζάντιο (911 και 944)οι Ρώσοι μπορούν να 

ταξιδεύουν και να έχουν εμπορικές δραστηριότητες στην Κων/πολη 

∞ οι εμπορικές σχέσεις προετοιμάζουν τον εκχριστιανισμό των Ρώσων το 10
ο
 αιώνα 

 

γ. Εκχριστιανισμός των Ρώσων 

 

•Ο Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος αντιμετωπίζει εξέγερση των μεγάλων γαιοκτημόνων 

(δυνατών ) στη Μ. Ασία – ζητά τη βοήθεια του Ρώσου ηγεμόνα Βλαδίμηρου 

∞ αντάλλαγμα : υπόσχεται την αδελφή του Άννα ως σύζυγο του Βλαδίμηρου 

∞ οι δυνατοί ηττώνται χάρη και στη βοήθεια του ρωσικού επικουρικού στρατιωτικού 

σώματος , αλλά ο Βασίλειος αθετεί την υπόσχεσή του  

∞ Ο Βλαδίμηρος καταλαμβάνει τη βυζαντινή πόλη  Χερσώνα  

∞ Ο Βασίλειος αποδέχεται το γάμο, με τον όρο να βαπτιστεί ο Βλαδίμηρος χριστιανός 

∞ Βάπτιση Βλαδίμηρου, βασιλικός γάμος και ομαδική βάπτιση Ρώσων στο Δνείπερο (989) 

 

Αποτελέσματα και σημασία του εκχριστιανισμού των Ρώσων 

 

• ένταξη μιας τεράστιας έκτασης στην επιρροή του βυζαντινού πολιτισμού και της 

Ορθοδοξίας 

• καθοριστική η επίδραση του Βυζαντίου στη νοοτροπία και τον πολιτισμό των Ρώσων 

• εντατικοποίηση των εμπορικών ανταλλαγών με το Βυζάντιο 

• αύξηση των Ρώσων μισθοφόρων στην αυτοκρατορική φρουρά και το βυζαντινό στρατό  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1. Στο χάρτη της επόμενης σελίδας να εντοπίσετε και να υπογραμμίσετε τους γεωγραφικούς 

όρους που αναφέρονται στο μάθημα (ποτάμια, πόλεις, χώρες) .Να εντοπίσετε και να 

καταγράψετε επίσης τη Χερσώνα, με τη βοήθεια και του χάρτη  της σελ. 42 του σχολικού 

βιβλίου  

2. Να απαντήσετε γραπτά στην ερώτηση 1 του σχολικού βιβλίου 
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