
Αυτοκρατορικός φρουρός 

Σημασία:

Η Βαράγγια φρουρά ήταν μία ξένη μισθοφορική δύναμη που αποτελούσε το επίλεκτο Βυζαντινό πεζικό. 
Συνίστατο κυρίως από Βίκινγκς, Σλάβους και Γερμανούς. Οι Βάραγγοι υπηρετούσαν ως σωματοφυλακή 
και συνοδεία του αυτοκράτορα από τα χρόνια του Βασιλείου Β'. Γενικά ήταν πειθαρχικοί και αξιόπιστοι 
εφόσον τουλάχιστον εξακολουθούσαν να πληρώνονται καλά. Αν και οι περισσότεροι έφεραν τα δικά 
τους όπλα όταν έμπαιναν στην υπηρεσία του αυτοκράτορα, σταδιακά προσεταιρίζονταν το Βυζαντινό 
στρατιωτικό εξοπλισμό. Το πιο χαρακτηριστικό τους όπλο ήταν ένας βαρύς πέλεκυς, απ’ όπου 

προέρχονταν κι ο χαρακτηρισμός τους ως πελεκυφόρος φρουρά.



Εγκυκλοπαιδικά

Βράγχος= φράγκος

· και ’έν τους ’ποχωρίζασι βράγκοι με κοντάριν Άσμ. 6. 220. 
Ενταϋθα το β  ένηλλάγη μετά, του φ.
βλ. 9453,260 [320]   ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ - Η ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ:1868

Σσ : για πολλά χρόνια το Φράγκος ειχε την σημασία του Δυτικός αλλοεθνής. Περισσοτερα

Κατά τον Σάθα όμως 

Τό ονομα αύτῶν παράγεται έκ της σκανδιναυϊκῆς λέξεως «Βάρν» , σημαινούσης 
τα ὅπλα ή άρματα.
Βλ. 9719 σελ 42  Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ -Επιμελητής: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.Έτος:1873

Ετυμολογία:

Εικόνες
1
Βυζαντινος βαράγγος

βαράγγος
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012
9:06 μμ
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS3/stayroforia.pdf


2
Βικινγκ -Η κηδεια του αρχηγού

3
Βικινγκ - cartoon

4
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Δια χειρός Βαράγκη 
Σλογκαν της ομώνυμης επιχείρησης (επιπλοβιομηχανία ) "ΒΑΡΑΓΚΗΣ"

Αρχικά ηταν "Αθηναίος και Βαράγκης"

Φράσεις

Αναφορές 

Φράγγο, Μαράγγο,
πίτσι κακαράγγο! 9719.52

Άλλα καί αυτών τών έν τώ Ταύρω φρουρούντων αθανάτων Φράγκων καί Βαράγγων, το όνομα έν τη κυρίως 
Έλλάδι μυκτηρίζεται μέχpι τοῦ vῦv, καθώς καί ό Pouqueville έστημείωσε,

φραγκο λελεγκο
Πιτσι καγκαλέγκο
Λουζεσαι κτενιζεσαι
Με σκατά αλείβεσαι.

Και κατόπιν ο Ν. Τσιφόρος συμπλήρωσε:

Κ' ηρτεν ή κόρ' άπ' τό λουτρόν κι' ό νιός που τήν ταβέρναν, 
χεργίαϊς χεργίαις έπιάσασιν 'σάν πέρτικες ζεβκάριν, 
έπήαν καΐ 'πλαϊάσασιν μέσα 'που τό κλινάριν, 

καί  'έν τούς 'ποχωρίζασι βράγκοι  μέ τό κοντάριν, 
και λάμνασιν τά πόδια τους 'σάν τόν άναφαντάρην.
Βλ. 9453.22 [82] Εκατόν Λόγια στ. 220

Ποίηση 

Περί των Βαράγγων 
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Περί των Βαράγγων 

Οί Βάραγγοι ούτοι, οί άλλως Ρώσσοι καλούμενοι, κατοικοῦντες τά παράλια της Βαλτικής Θαλάσσης, της 
έξ αυτών κατά τον μεσαίωνα και Βαραγγικοῦ πελάγους αποκληθείσης, ήσαν λαός Νορμανδικός (*) μετέχων 
της κατά τούς χρόνους εκείνους κοινωνικής και πολιτικής αναπτύξεως των ομοφύλων αύτοῦ Νορμανδών.
----------------------
(*) Πολλαί είσιν αί περί τις καταγωγής τών Βαράγγων γνώμαι. Πιθανοτέρα όμως ή παρ' ήμών 
παραδεδεγμένη, καθ' ο στηριζομένη εις την ομοιότητα των πρώτων ρωσσικῶν νόμων προς τους 
νορμανδικούς και έχουσα υπέρ αύτης την μαρτυρίαν τοΰ κατά τον δέκατον αιώνα συγγράψαντος επισκόπου 
της Κρεμώνης Λουϊτπράνδου. Ιδίως δέ περι τής αρχής τών Ρώσσων τήν άξιόλονον πραγαατείαν τοῦ Μπάγερ 
De origine Russorum VIII σελ. 388 — 436.
Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ  - ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ  ΑΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ -

ΑΘΗΝΗΣΙ -1857
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