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Λειβαδιώτης Αλέξανδρος 

Ιστορικός ερευνητής και μέλος της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών 

«Λέοντες» (Τμήμα Θεσσαλονίκης) 

 

   Η Βαράγγια Φρουρά (ή Τάγμα των Βαράγγων ή Τάγμα των Βαραγγίων) ήταν μια επίλεκτη 

μονάδα του Βυζαντινού στρατού, που για περίπου πέντε αιώνες (988-1453 μ.Χ.), προστάτευαν 

τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, όντας η προσωπική τους φρουρά. Τα μέλη της ήταν κυρίως 

Γερμανικά φύλα από την Σκανδιναβία (Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και Δανία), καθώς επίσης 

και Αγγλοσάξονες από την Αγγλία. Πολύ γρήγορα απέκτησαν την φήμη της ξακουστότερης και 

αποτελεσματικότερης δύναμης του Βυζαντίου, χάρη στις τρομερές μαχητικές τους ικανότητες 

και της τυφλής υπακοής στον αυτοκράτορα (εφόσον τους αντάμειβε με αρκετό χρυσάφι). 

Προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην αυτοκρατορία και δεν διαλύθηκαν παρά μόνο μετά την 

άλωση της Κωνσταντινούπολης, από τις δυνάμεις της Τέταρτης Σταυροφορίας, στα 1204. 

Μάλιστα, αποτέλεσαν τη μόνη μονάδα που υπερασπίστηκε αποτελεσματικά ένα μέρος της 

Πόλης ενάντια στους Σταυροφόρους. 

   Το όνομα Βάραγγοι δόθηκε από τους Βυζαντινούς και τους ανατολικούς Σλάβους στον λαό των 

Βίκινγκς, που κατευθύνθηκε ανατολικά. Η ονομασία προέρχεται μάλλον από την νορβηγική λέξη 

«Βαρ» (Var), που σήμαινε λόγος τιμής, κοινός όρκος. Επίσης, ήταν γνωστοί κι ως Ρως, αφού έτσι 

τους ονόμαζαν οι γειτονικοί Φίννοι, από τη φιννική λέξη ruotsi, που σήμαινε κωπηλάτες. Φυσικά 

δεν έλειπαν και τα υποκοριστικά, όπως «κρασοκανάτες», καθώς είχαν έφεση στο ποτό. 

   Η πρώτη αναφορά, που έχουμε για τις επαφές των Ρως με το Βυζάντιο, ανάγεται στον πρώιμο 

9ο αιώνα, όπου Βάραγγοι, ελκυόμενοι από τη φήμη και την ευμάρεια που χαρακτήριζε την 

μεγαλύτερη τότε πόλη του κόσμου, πραγματοποιούσαν ληστρικές επιδρομές με συντονισμένη 

δράση των drakkars (ιδιόμορφα πολεμικά πλοία των Βίκινγκς, που φημίζονταν για την ταχύτητά 

τους και την ευελιξία τους). Οι ίδιοι ονόμαζαν την Κωνσταντινούπολη Miklagard, που σήμαινε 

Μεγάλη Πόλη. 

   Μέχρι τον 11ο αιώνα, καταγράφηκαν πέντε επιχειρήσεις πολιορκίας της Βασιλεύουσας (860, 

907, 941, 944 και 1043 μ.Χ.), οι οποίες απέτυχαν όλες. Μετά τη δεύτερη αποτυχημένη επίθεση 

(907), πολλοί στρατιώτες αυτών των πελεκυφόρων Βορείων, άρχισαν να καταφθάνουν στα 

εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ως μισθοφόροι. 

Τέσσερα χρόνια μετά (911), έχουμε την πρώτη αναφορά Βάραγγων μισθοφόρων, υπό τις 

διαταγές του Βυζαντίου, από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, στο «Περί βασιλείου τάξεως», 

όπου αναφέρει εφτακόσιους Βάραγγους πολεμιστές, οι οποίοι έλαβαν μέρος ως πλήρωμα του 

στόλου στην εκστρατεία κατά της αραβοκρατούμενης Κρήτης. Την εκστρατεία αυτή 

διοργάνωσαν ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ’ ο Σοφός (886-912) και ο αρχηγός του στόλου Ιμέριος. 

Μία ακόμα αναφορά αυτών των πολεμιστών, έγινε το 935, όταν με δύναμη επτά πλοίων και 415 

ανδρών, βοήθησαν στην εκστρατεία του Βυζαντίου στην Ιταλία, ενώ το 949, με δύναμη έξι 
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πλοίων και 629 ανδρών, πολέμησαν για την απελευθέρωση της Κρήτης, από τους Σαρακηνούς 

πειρατές. Τέλος, το 964, ο βυζαντινός στόλος αποβίβασε στη Μεσσήνη ισχυρό εκστρατευτικό 

σώμα, το οποίο περιλάμβανε δύο Βαράγγια πλοία. Γενικά οι Βυζαντινοί προτιμούσαν να 

χρησιμοποιούν τους βόρειους πολεμιστές, ενάντια των Αράβων, καθώς ήταν υψηλόσωμοι και 

άγριοι στην όψη και στην πολεμική τους συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να εμπνέουν τρόμο 

στους Άραβες. 

   Το 987 μ.Χ., ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, 

Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος (976-1025), 

αντιμετωπίζοντας στασιαστικά κινήματα των 

αριστοκρατών Βάρδα Σκληρού και Βάρδα 

Φωκά, επικαλέστηκε τη βυζαντινο-ρωσική 

συμφωνία του 971, κατά την οποία οι Ρως θα 

ενίσχυαν τον Βυζαντινό αυτοκράτορα σε περί-

πτωση ανάγκης. Έτσι, στις αρχές του 988, κα-

τέφθασε στην Κωνσταντινούπολη, μια Βα-

ράγγια στρατιά επίλεκτων μαχητών (druzina), η 

οποία αριθμούσε 6000 άνδρες, ύστερα από 

εντολή του ηγεμόνα του Κιέβου Βλαδίμηρου, με 

αντάλλαγμα τη σύνεση της αδελφής του 

Βουλγαροκτόνου, Άννας, να παντρευτεί τον 

Ρώσο ηγεμόνα. Μέσα στον επόμενο χρόνο, ο 

αυτοκρατορικός στρατός, με την βοήθεια των 

Βαράγγιων μισθοφόρων, θριαμβεύει στα πεδία 

της μάχης ενάντια των στασιαστών στη 

Χρυσούπολη και στην Άβυδο. 

   Ο Βασίλειος Β’, εντυπωσιασμένος από τις 

πολεμικές ικανότητες των Βαράγγων και της 

τυφλής τους υπακοής σε αυτόν, γνωρίζοντας ότι 

η υπακοή των Βυζαντινών φρουρών άλλαζε 

εύκολα, ίδρυσε την Βαράγγια Φρουρά, η οποία έγινε η επίλεκτη μονάδα προστασίας του 

Αυτοκράτορα. Έδρευε στα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολης, όπου παλιότερα ήταν 

εγκαταστημένοι οι εξκουβίτορες (φρουρά του παλατιού), και αποστολή της ήταν η προστασία 

της ζωής του αυτοκράτορα, συμβόλου του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους και επί γης 

εκπροσώπου της θεϊκής τάξης. 

   Οι Βάραγγοι ήταν πάντοτε απόλυτα πιστοί στον θεσμό, με τις μόνες περιπτώσεις, στις οποίες 

βοήθησαν στον εκθρονισμό του αυτοκράτορα, να είναι όταν υπήρχε εξίσου νόμιμη ή 

δικαιολογημένη υποψηφιότητα για τον θρόνο ή όταν με τις πράξεις του, ο αυτοκράτορας 

υπερέβαινε τα νόμιμα και έθετε εαυτόν εκτός δικαίου. Ένα παράδειγμα τέτοιων περιπτώσεων 

ήταν ο Μιχαήλ Ε’ Καλαφάτης, ο οποίος προκάλεσε λαϊκή εξέγερση όταν εξόρισε τη μητέρα του, 

Ζωή.  
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   Ο οπλισμός των Βαράγγων, ήταν επηρεασμένος από τη σκανδιναβική τους καταγωγή, με 

βυζαντινές επιρροές. Βασικό τους όπλο, ήταν ο πέλεκυς δύο χεριών, από τον οποίο πήραν το 

όνομα «Πελεκυφόρος Φρουρά». Ήταν απλός ευρύστομος πέλεκυς, μεσαίου ή μεγάλου 

μεγέθους, με βαρύ ξύλινο στειλεό. Άλλο όπλο, που χρησιμοποιούσαν, ήταν το σπαθί ενός 

χεριού, σε τυπικές φόρμες των σκανδιναβικών χωρών, με ευρεία, βαριά αμφίστομη λεπίδα, με 

πεπλατυσμένο κεντρικό τμήμα και δύο νευρώσεις κατά τον άξονά της. Ο σταυροφύλακας ήταν 

αρκετά μεγάλος, με σχετικό βάρος, ώστε να εξισορροπείται το βάρος της λεπίδας, βοηθώντας 

στον χειρισμό του σπαθιού κατά τη μάχη. Όπως και οι υπόλοιποι Βίκινγκς, οι Βάραγγοι 

χρησιμοποιούσαν υπολογισμένα το σπαθί, μελετώντας τις κινήσεις του αντιπάλου και 

καταφέρνοντας περιορισμένα, αλλά αποφασιστικά χτυπήματα. Τέλος, η Βαράγγια Φρουρά, 

χρησιμοποιούσε επίσης δόρατα και ακόντια, ενώ ο Λέων ο Διάκονος, αναφέρει και τόξα. 

   Ο αμυντικός τους εξοπλισμός, ήταν η στρόγγυλη ασπίδα, από αλληλοκαλυπτόμενες στρώσεις 

ξύλου, με μεταλλική επένδυση, ενώ κατά τον 12ο αιώνα, χρησιμοποιούν τριγωνικές, μεγάλες 

ασπίδες, άλλαξε και η σύσταση της Βαράγγιας φρουράς, που αποτελούταν, πλέον, από 

Αγγλοσαξονικά φύλλα. Η ζωγραφική διακόσμηση των ασπίδων, περιλάμβανε γεωμετρικά 

μοτίβα στην περίμετρο και ζωικές συνήθως μορφές στην κύρια επιφάνεια, δράκοντες ή κοράκι, 

το ιερό πτηνό του θεού Όντιν. 
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   Τα κράνη των Βαράγγων ήταν μεταλλικά, κωνικού ή οξυκόρυφου σχήματος, με ή χωρίς ρινικό 

κάλυμμα. Οι αλυσιδωτοί θώρακες τους ήταν παρόμοιοι με αυτών των Βίκινγκς, μέχρι των 11ο 

αιώνα, όπου, επηρεασμένοι από τον βυζαντινό εξοπλισμό, ενισχύθηκαν με μεταλλικές πλάκες 

και μεταλλικές ή ξύλινες περικνημίδες και περιβραχιόνια. 

   Οι πολεμικές τακτικές παράταξης και εφόδου των Βαράγγων ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακές. 

Οργανωμένοι ως επίλεκτο πεζικό, προχωρούσαν αρχικά σε αδιάσπαστο μέτωπο, σχηματίζοντας 

με την αλληλοεπικάλυψη των ασπίδων τους ένα αδιαπέραστο τείχος από ατσάλι και ξύλο 

(skjaldborg). Κατά την επίθεση αναπτύσσονταν σε σχηματισμό σφήνας και κραδαίνοντας τους 

πέλεκείς τους έπεφταν με ορμή πάνω στα αντίπαλα στρατεύματα. Οι βυζαντινές πηγές 

αναφέρουν ότι οι Βάραγγοι πολεμούσαν με μεγάλη ανδρεία και μανία, μεθυσμένοι από την 

έξαψη της μάχης («παράβολόν τι και βακχικόν έχοντες επ’ αλλήλοις»). 

   Από την Βαράγγια φρουρά, ξεχώρισαν πολλοί μεγάλοι πολεμιστές, που συνέδεσαν το όνομά 

τους, με ιστορίες απαράμιλλου θάρρους και εξαίρετων πολεμικών επιδεξιοτήτων, με το πιο 

τρανταχτό παράδειγμα, αυτό του Χάραλντ Σίγκουρντσον (Harald Sigurdsson, 1015 - 25 

Σεπτεμβρίου 1066), που έμελλε να γίνει ο τελευταίος Βίκινγκ Βασιλιάς. Γεννημένος στη 

Νορβηγία και φυγάς μετά το πραξικόπημα κατά του ετεροθαλή αδελφού του, βασιλιά Όλαφ Β’ 

του Χονδρού, ο Χάραλντ εγκαταστάθηκε στο Νόβγκοροντ σε ηλικία δεκαπέντε ετών. Μέσα σε 

ένα χρόνο, συγκρότησε μια ληστρική ορδή, που πολέμησε στο πλευρό των Ρως, προσφέροντας 

στο όνομά του, τη φήμη του τρομερού πολεμιστή, με αποτέλεσμα, στα είκοσί του, να 

στρατολογηθεί από τους βυζαντινούς στο Τάγμα των Βαραγγίων. Υπηρέτησε με επιτυχία κατά 

σειρά τέσσερις αυτοκράτορες, τους 

Μιχαήλ Δ' τον Παφλαγόνα, Μιχαήλ Ε' 

τον Καλαφάτη, Ζωή την Πορφυρο-

γέννητη και Κωνσταντίνο Θ' το Μονο-

μάχο, καταφέρνοντας να προαχθεί από 

νωρίς σε Ακόλουθο (αντίστοιχο του 

σημερινού αντισυνταγματάρχη) και μο-

λονότι ήταν αγράμματος και πολύ νέος, 

να του ανατεθεί η διοίκηση της Βα-

ράγγιας Φρουράς, η οποία σημείωσε 

σπουδαίες στρατιωτικές επιτυχίες, υπό 

τη διοίκηση του Χάραλντ. Συνολικά έ-

λαβε μέρος σε έντεκα μεγάλες μάχες 

κατά των Αράβων στην Ανατολία, την 

Αφρική και τη Σικελία, καθώς και στη 

Βουλγαρία κατά των Βουλγάρων και τη 

νότια Ιταλία κατά των Σαρακηνών. 

   Ο λόγος που σταμάτησε την καριέρα του στο βυζαντινό στρατό δεν είναι ξεκάθαρο. Κάποιες 

πηγές υποστηρίζουν πως απλά αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του για να διεκδικήσει 

το θρόνο, ενώ κάποιες άλλες τον περιγράφουν ως θύμα ερωτικού πάθους. Η αυτοκράτειρα Ζωή 

ήταν ερωτευμένη μαζί του, αλλά αυτός ήθελε να παντρευθεί την ανιψιά της Μαρία. Φυσικά η 
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Ζωή αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή της και έπεισε το σύζυγό της Κωνσταντίνο να τον 

φυλακίσει, με το πρόσχημα ότι είχε υπεξαιρέσει λάφυρα. Ο Χάραλντ όμως επέδρασσε, απήγαγε 

τη Μαρία και διέφυγε στον Εύξεινο Πόντο. Σύμφωνα μάλιστα με αυτήν την εκδοχή, όταν πια 

βεβαιώθηκε ότι έχει ξεφύγει από κάθε κίνδυνο, έστειλε τη Μαρία πίσω στη Ζωή για να της 

αποδείξει πόσο αδύναμη ήταν μπροστά του.  

   Όποια και να είναι η αλήθεια, το 1043, ο Χάραλντ παντρεύεται την πριγκίπισσα Ελισάβετ του 

Κιέβου, κόρη του Γιάροσλαβ του Σοφού, και επιστρέφει στη Νορβηγία, φέρνοντας μαζί του την 

περιουσία, αλλά και τη φήμη που απέκτησε στην Πόλη. Το 1046, στέφεται βασιλιάς, ως Χάραλντ 

Γ’, όταν ο προκάτοχός του, Μάγκνους Α’ ο Αγαθός, γιος του Όλαφ, πεθαίνει κάτω από 

αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η βασιλεία του διήρκησε δύο δεκαετίες (1046-1066), όπου κυβέρνησε 

με σιδερένια πυγμή, αξιοποιώντας τις εμπειρίες του από Βυζάντιο, αναδιοργανώνοντας και 

εκσυγχρονίζοντας το κράτος του, χωρίς όμως να αλλάξει το χαρακτήρα του, που παρέμενε 

πολεμικός και ενίοτε απροκάλυπτα ληστρικός. 

   Το 1066, με το θάνατο του αγγλοσάξονα βασιλιά Εδουάρδου, του Ομολογητή, ο Χάραλντ 

εισβάλει στη Βρετανία, με δύναμη 15000 ανδρών, διεκδικώντας τον θρόνο. Ωστόσο, η 

εκστρατεία απέτυχε παταγωδώς, με τον ίδιο να σκοτώνεται στη μάχη του Στάμφορντ Μπριτζ (25 

Σεπτεμβρίου 1066), ενώ από τα 300 πλοία μόνο 25 επέστρεψαν στη Νορβηγία. Τα οστά του 

μεταφέρθηκαν ένα χρόνο μετά το θάνατό του στο Νιντάρος (Τρόντχαϊμ) και τοποθετήθηκαν στο 

Ναό της Μαρίας. 

   Με το θάνατο του Χάραλντ Σίγκουρντσον έκλεισε μία μεγάλη περίοδος της σκανδιναβικής 

ιστορίας, η Εποχή των Βίκινγκς. Οι διάδοχοί του ακολούθησαν διαφορετική πολιτική, αυτήν της 

ειρηνικής συμβίωσης με τη Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα την εδραίωση του χριστιανισμού 

και το σταδιακό εξευρωπαϊσμό των σκανδιναβικών λαών. Για το λόγο αυτό συχνά ο Χάραλντ 

περιγράφεται ως ο τελευταίος Βίκινγκ Βασιλιάς. 
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