
Βίκινγκς 



Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς 

Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της 
Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία 
και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του 
Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, 
πειρατές, έμποροι και μισθοφόροι. Η παρουσία 
τους υπήρξε καταλυτική για την ιστορία της Μ. 
Βρετανίας, της Γαλλίας, της Φινλανδίας, της 
Ρωσίας και της Ουκρανίας. 





Οι Βίκινγκς δεν αποτέλεσαν ενιαίο έθνος, αλλά 
διέθεταν μεταξύ τους πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά: 

•Τη γλώσσα, την αρχαία σκανδιναβική.  

•Τη μυθολογία και τις παραδόσεις, με κυρίαρχες 
τις επικές σάγκες. 

•Την τάση για εξερευνήσεις και εποικισμό 
μακρινών εδαφών, οφειλόμενη κυρίως στην 
ανάγκη για εξεύρεση περιοχών πιο εύφορων 
από την παγωμένη και άγονη Σκανδιναβία. 

•Τη συναίσθηση της κοινής καταγωγής τους. 

 



Ιστορία 

Συνήθως οι αναφορές στους Βίκινγκς 
παραπέμπουν στην περίοδο της μέγιστης 
εξάπλωσής τους, η οποία αποκαλείται Χρυσή 
Εποχή. Συμβατικά, καλύπτει το διάστημα 
μεταξύ του 793, (όταν πάτησαν πρώτη φορά 
στην Αγγλία) και του 1066 (συντριβή των 
Νορβηγών του βασιλιά Χάραλντ Γ' στο 
Στάμφορντ Μπριτζ). 



Χάρη στην ικανότητά τους στη ναυσιπλοΐα και 
τον πόλεμο, εξαπλώθηκαν σε μία τεράστια 
έκταση που ξεκινά από τη Ρωσία, περνά από τη 
σκανδιναβική χερσόνησο και διασχίζει οριζόντια 
ολόκληρο το Βόρειο Ατλαντικό, από την Αγγλία 
και τα νησιωτικά συμπλέγματα στα βόρεια της 
Σκωτίας μέχρι την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και 
τέλος τη Βίνλαντ στο σημερινό ανατολικό 
Καναδά. Επίσης, εμφανίστηκαν στο Βυζάντιο, τη 
Βόρεια Αφρική, την Ιταλία, την Ισπανία και τη 
Γαλλία. 





Νορβηγοί 

Το 874 οι άνδρες του Ερλ Χάραλντ 
ανακαλύπτουν την Ισλανδία, την οποία θα 
αποικίσουν μαζικά έναν αιώνα αργότερα (970). 
Το 985 ανακάλυψαν τη Γροιλανδία κατά λάθος, 
καθώς έπλεαν από τη Νορβηγία προς την 
Ισλανδία, αλλά λόγω θαλασσοταραχής έχασαν 
τον προσανατολισμό τους και βρέθηκαν στη 
Γροιλανδία. 



Ανακάλυψη Αμερικής 

Το 986 οι Νορβηγοί Βίκινγκς φθάνουν στην 
Αμερική. Είχαν ξεκινήσει για τη Γροιλανδία, αλλά 
ισχυροί ΒΑ άνεμοι τους έβγαλαν από τη ρότα τους 
και τους κατηύθυναν προς τον Καναδά! Όταν ο 
άρχοντας του πλοίου είδε τις ακτές, κατάλαβε το 
λάθος και γύρισε πίσω, χάνοντας την ευκαιρία να 
γίνει ο πρώτος Ευρωπαίος που θα πατούσε σε 
αμερικανικό έδαφος. Ακούγοντας την ιστορία, ένας 
άλλος άρχοντας, οργάνωσε εξερευνητική αποστολή 
και πράγματι πάτησε τα νέα εδάφη γύρω στο 1000. 



Δανοί (Βάραγγοι) 

Ευρισκόμενοι σε διαρκή επαφή με την Πόλη, 
εισάγουν το χριστιανισμό (988) και καλλιεργούν 
εντατικά τα γράμματα και τις τέχνες, σε 
αντίθεση με τους δυτικούς συγγενείς τους. 
Σταδιακά οι Βάραγγοι αφομοιώνονται από το 
σλαβικό στοιχείο και έως τον 13ο αι. έχουν 
χάσει κάθε ίχνος από τη σκανδιναβική 
καταγωγή τους. 



Νορμανδοί 

Γύρω στα 880, μερικοί Βίκινγκς, με επικεφαλής 
τον Ρόλλο, εγκαταλείπουν τη Σκανδιναβία και 
αποικίζουν τις βόρειες ακτές της Γαλλίας, δίπλα 
στο βασίλειο των Δυτικών Φράγκων. Οι 
Φράγκοι τους δίνουν το όνομα «Νορμανδοί»,  
(άνθρωποι απ' το Βορρά). Γι’ αυτό, από τότε, η 
περιοχή στο βόρειο κομμάτι της Γαλλίας, 
ονομάζεται Νορμανδία. 





Χαρακτηριστικά Στοιχεία 

• Οι Βίκινγκς, έπιναν κρασί από τα κρανία των 
αντιπάλων τους.  

• Διακοσμούσαν τα κράνη τους με κέρατα. 

•  Οι Βίκινγκς, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της 
εξάπλωσής τους, θεωρούσαν ως 
φυσιολογικές δραστηριότητες την πειρατεία, 
τη ληστεία και το βιασμό. 



Μπρατσόκρικοι 

 Οι Βίκινγκς, κάθε φορά που έκαναν κάτι καλό, 
έπαιρναν από τον άρχοντά τους έναν 
μπρατσόκρικο. Όσο πιο πολλούς είχε κάποιος, 
τόσο καλύτερος πολεμιστής ήταν και πολλοί 
άνδρες τον φοβούνταν. 



Mjölnir 

Το Mjölnir, είναι το σφυρί του Θωρ, ένα όπλο 
που μόνο αυτός μπορεί να σηκώσει. Οι 
περισσότεροι Βίκινγκς το φορούσαν ως 
φυλαχτό. 





Πλοία 

Οι Βίκινγκς, είναι πολύ γνωστοί για τα πλοία 
τους. Ήταν πολύ γρήγορα, ευέλικτα και ικανά 
για μεγάλα ταξίδια. Ονομάζονταν και 
δρακόπλοια, γιατί στην πλώρη, ήταν 
σκαλισμένη η κεφαλή ενός δράκου. 









Ρούνοι 

Το ρουνικό αλφάβητο ή 
σύστημα γραφής εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά τον 2ο αιώνα 
μΧ. Συνέχισε να 
χρησιμοποιείται κατά τους 
λεγόμενους Σκοτεινούς Αιώνες 
και, φυσικά, κατά την εποχή 
των Βίκινγκς, ως βασικό 
εκφραστικό μέσο των Βορείων 
Λαών. Η χρήση του παρέμεινε 
αμείωτη έως το τέλος της 
μεσαιωνικής περιόδου, οπότε 
άρχισε σταδιακά να 
αντικαθίσταται από το 
λατινικό αλφάβητο. 







Ράγκναρ Λόντμπροκ  

Ο Ράγκναρ, ήταν ο σπουδαιότερος ήρωας των 
Βίκινγκς και ο πρώτος από τους Βορείους που 
πάτησαν στα Βρετανικά εδάφη. Είναι ο πατέρας 
των γνωστών ηρώων:   

•Ivar ακόκαλο, 

• Björn Ironside , 

• Halfdan Ragnarsson ,  

•Sigurd snake-in-the-Eye  

•Ubba 



Θάνατος 

Ο Ράγκναρ πιάστηκε αιχμάλωτος από τον 
βασιλιά της Νορθουμβρίας Aella. Ο Aella, τον 
αλυσόδεσε και τον πέταξε σε έναν τεράστιο 
λάκκο γεμάτο φίδια. Οι γιοι του Ράγκναρ, πήραν 
εκδίκηση, συντρίβοντας τον στρατό του Aella. 





Μυθολογία 

Στη σκανδιναβική μυθολογία το Σύμπαν αποτελείται από 
τρία επίπεδα που χωρίζονται το καθένα σε άλλα τρία, 
δίνοντας συνολικά εννέα «κόσμους». Ο καθένας 
συγκρατείται στη θέση του από ένα κλαδί του 
Ύγκντρασιλ, του Παγκόσμιου Δένδρου. Τα τρία βασικά 
επίπεδα είναι το Χελ, το Μίντγκαρντ και το Άσγκαρντ, 
δηλαδή η Γη των Νεκρών, η Γη των Ανθρώπων και η Γη 
των Θεών. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα όντα: οι Νάνοι, τα 
Ξωτικά του Φωτός, οι Γίγαντες, τα Ξωτικά του Σκότους. 
Ακόμα και οι Θεοί είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες, τους 
Βανίρους (θεοί της γονιμότητας) και τους Εσίρ (θεοί του 
πολέμου). 





Οι πιο γνωστοί Θεοί, είναι: 

• Ο Όντιν 

• Ο Θωρ 

• Ο Λόκι 

• Ο Νιορντ 

• Ο Φρέιρ 

Το πιο σημαντικό γεγονός της μυθολογίας τους, 
είναι το Ragnarok, η καταστροφή τους κόσμου. 

 




