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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ 
ΣΠΑΘΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ... 

 
Με αφορµή τις συνεχείς ερωτήσεις που δέχοµαι για τα σπαθιά εν γένει και 
επειδή ψάχνω συνέχεια για πρόφαση να γράψω για οτιδήποτε άλλο εκτός 
από Ιαπωνικές Πολεµικές Τέχνες, είπα να ασχοληθούµε λίγο µε την εξέλιξη 
του Ευρωπαϊκού σπαθιού, στον Μεσαίωνα. 
 
Γράφει ο Κώστας ∆ερβένης 
 

Hµουν πολύ τυχερός σε νεώτερη ηλικία, γιατί είχα την αφάνταστη τύχη να γίνω φίλος και µαθητής του 
Hank Reinhardt, του µεγαλύτερου συλλέκτη µεσαιωνικών όπλων στην Αµερική. Ο Hank είχε ξοδέψει µια 
ζωή επάνω στην µελέτη και συλλογή σπαθιών, πανοπλιών, και λοιπών όπλων, και θεωρείται αυθεντία 
τώρα σ' αυτόν τον τοµέα. Το άρθρο αυτό στηρίζεται στην διδασκαλία του. 

Το σπαθί λοιπόν που επικρατεί στην Ευρώπη (και το Βυζάντιο) περί τα 600 µ.Χ. είναι συνέχεια 
του ιδίου σχεδίου που ξεκινάει στους αρχαίους χρόνους. Μακρύ, γύρω στα 85 cm η λεπίδα, και πλατύ, 
γύρω στα 6 CM, είχε ένα συνεχόµενο "νεύρο" (fuller) κατά µήκος για να ελαφρύνει το βάρος του. Το 
προστατευτικό του χεριού ήταν κάθετο προς την λεπίδα και επίπεδο (εξ' ου και η περιγραφή 
"σταυροειδές", ενώ στο πίσω µέρος της λαβής υπήρχε ένα κυκλικό αντίβαρο για ισορροπία. Τα πλευρά, 
τα κοφτερά άκρα του σπαθιού είναι παράλληλα και γυρίζουν σχετικά απότοµα να σχηµατίσουν την µύτη. 
Το σπαθί αυτό έχει καθιερωθεί σαν "το σπαθί των Βίκινγκς" αλλά η ουσία είναι ότι όλοι χρησιµοποιούν το 
ίδιο σχέδιο αυτή την εποχή, για τους εξής λόγους: 
1. Είναι Μεσαίωνας και το ατσάλι ήταν πανάκριβο. Επιπλέον, ήταν πολύ δύσκολο για τους τότε 
µεταλλουργούς να παράγουν µεγάλες και συνεχόµενες µάζες σιδήρου. Λόγω αυτού, τα περισσότερα 
σπαθιά έπαιρναν µορφή από την µέθοδο της συγκόλλησης.  Και όχι συγκόλληση µε την µοντέρνα µορφή, 
αλλά την παλαιά: Ζέσταµα δηλαδή του σιδήρου στην φωτιά µέχρι να κοκκινίσει, και δώσ’ του µε το σφυρί. 
Οι οπλουργοί τότε είχαν µεγάλο βάσανο. Έπαιρναν µικρά κοµµάτια σιδήρου και ατσαλιού, τα 
συγκολλούσαν, τα έτριβαν, τα γύριζαν και πάλι τα συγκολλούσαν. Έτσι, κοµµάτι-κοµµάτι φτιαχνόταν η 
λεπίδα του σπαθιού τον Μεσαίωνα. Μετά συγκολλούσαν και τις κόψεις στα δύο πλευρά, σκληρά 
κοµµάτια ατσαλιού µε υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, το ακόνιζαν και το γυάλιζαν. 
2. Ο τρόπος της µάχης συµπεριλάµβανε την χρησιµοποίηση ξύλινης ασπίδας µε το σπαθί. Ως επί το 
πλείστον, ο πολεµιστής θα αντιµετώπιζε ένα όµοιο του, οπλισµένο επίσης µε ξύλινη ασπίδα, και κατά 
πάσα περίπτωση µε σιδερένιο κράνος και πέτσινη πανοπλία. Αν ήταν πλούσιοι ίσως να φορούσαν και 
αλυσιδωτό πλέγµα σιδήρου. 
 

 
Γερµανικά estoc του 14ου αιώνα. Ήταν πολύ αποτελεσµατικά εναντίον πανοπλίας, και δεν είχαν καν 
κόψη. 
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Η ουσία είναι ότι η κύρια µέθοδος επίθεσης ήταν το κόψιµο (το σπαθί ήταν ακόµη δύσχρηστο για 
κάρφωµα). Έπρεπε λοιπόν το σπαθί να είναι ελαστικό. ∆εχόταν φοβερή καταπόντιση όταν χτυπούσε σε 
ασπίδα, ή ακόµη όταν έκοβε και χτυπούσε κόκαλο. Εάν δεν ήταν ελαστικό θα έσπαζε. Βέβαια, 
µπορούσαν να κάνουν πιο χοντρά τα σπαθιά, αλλά τότε το βάρος θα ήταν ασύµφορο στην µάχη. Ένα 
σπαθί της εποχής ζύγιζε µέχρι 1,5 κιλό, όχι παραπάνω, γιατί µεγάλο ρόλο έπαιζε η ταχύτητα 
επαναφοράς. Συνήθως ξεκινούσαν την επίθεση µε κόψιµο ψηλά που γύριζε στα πόδια ή αντιστρόφως 
(Σηµείωση: Στην µάχη του Visby το 1361, κάτι αιώνες αργότερα, πέθαναν εκατοντάδες µαχητές. Οι 
αρχαιολόγοι στην εποχή µας διαπίστωσαν ότι το 70% των σκελετών έφεραν βαριά τραύµατα στα οστά 
της κνήµης και του µηρού). 

Τέλος πάντων, το σπαθί έπρεπε να είναι ελαφρύ, γρήγορο, και ανθεκτικό, και έπρεπε να 
παραχθεί από τα µέταλλα της εποχής. Το ιδεώδες σχήµα, λοιπόν, στο οποίο κατέληξαν οι οπλουργοί του 
Μεσαίωνα, ήταν το στενόµακρο παραλληλόγραµµο, εξ'ού και η καθιερωµένη µορφή του σταυροειδούς 
σπαθιού. 

Γύρω στο 900 µ.Χ. παρουσιάσθηκε η νέα γενιά σπαθιών. Ήταν κοντότερα από τα προγενέστερα 
µοντέλα κατά 3-4 εκατοστά, αλλά µε το ίδιο πλάτος. Σηµαντικό όµως ήταν το γεγονός ότι η µύτη του 
σπαθιού ξεκινούσε µε οξεία γωνία από την βάση του, µετατοπίζοντας το κέντρο βάρους προς τα πίσω 
και κάνοντας το σπαθί πιο γρήγορο και πιο εύχρηστο. Ακόµη πιο σηµαντικό, οι µεταλλουργοί είχαν µάθει 
να παράγουν µεγάλες ποσότητες σιδήρου, και όλο το σπαθί πια ήταν φτιαγµένο από ένα συνεχόµενο 
κοµµάτι ατσαλιού. Η τεχνολογική αυτή πρόοδος επήλθε αναγκαστικά για τον απλό λόγο ότι η αλυσιδωτή 
πανοπλία είχε γίνει πολύ δηµοφιλής, ο κάθε στρατιώτης πια είχε από µία, και τα σπαθιά σίγουρα πια θα 
προσέκρουαν επάνω σε πλεχτό σίδηρο. 

Μετά από 200 χρόνια το σπαθί αλλάζει και πάλι και παίρνει το αρχικό του σχήµα που είχε περί το 
600 µ.Χ. Η αλυσιδωτή πανοπλία σκεπάζει όλο το κορµί πια του πολεµιστή του 1100 µ.Χ. Η ταχύτητα πια 
δεν παίζει κύριο λόγο στην συµπλοκή όσο το βάρος και η δύναµη του χτυπήµατος. Το σπαθί έχει 
µακρύνει αρκετά λοιπόν, και έχει αποκτήσει πάλι το σχήµα του µακρόστενου παραλληλόγραµµου. Εχει 
γίνει επίσης και αρκετά πιο βαρύ. 

Εάν µεταβούµε τώρα δύο αιώνες µπροστά θα δούµε ότι στο 1300 το σπαθί έχει υποστεί ακόµη 
περισσότερες αλλαγές. Οι πανοπλίες έχουν αρχίσει πια να γίνονται άτρωτες στα όπλα της εποχής. Η 
αλυσιδωτή πανοπλία είχε χοντρύνει και είχε δυναµώσει αρκετά, ενώ οι περισσότεροι πολεµιστές 
φορούσαν πια και πλάκες σιδήρου πλεγµένες στην πανοπλία σε κύρια σηµεία. Το σπαθί λοιπόν έχει µε-
τατραπεί σε ένα τεράστιο εργαλείο, η λεπίδα του οποίου φθάνει τα 90 CMΙ! Παρ'όλο το µήκος του, δεν 
είναι τόσο µακρύ ούτως ώστε να αναγκάζεται ο µαχητής να χρησιµοποιεί και τα δυό του χέρια. Το µεγάλο 
µήκος (σε σχήµα πάλι µακρόστενου παραλληλογράµµου) δίνει µεγάλη ταχύτητα και δύναµη 
πρόσκρουσης στην άκρη του σπαθιού. 
Συγχρόνως ο µαχητής χρησιµοποιεί και δύο κοντύτερα σπαθιά: 
1.  Ένα κοντύτερο (75-80 CM η λεπίδα), τριγωνικό σπαθί, µε πολύ δυνατή µύτη και πολύ πλατειά στην 
βάση της λεπίδας (σχήµα που και ενισχύει το σπαθί για κάρφωµα, και δίνει την σωστή ισορροπία για 
γρήγορο κόψιµο), και, 
2.  Το FALCHION, µε κοντή (γύρω στα 50 CM) και πολύ πλατειά λεπίδα, µε κόψη µόνο από την µία µεριά, 
που χρησιµοποιείται για τροµερό κόψιµο µε δύναµη ισάξια µε αυτήν ενός τσεκουριού (οι αναγνώστες του 
Budo θα το καταλάβουν καλύτερα αν φανταστούν ότι το FALCHION µοιάζει πολύ µε το σπαθί πεταλούδα 
του Wing Chun. Οι καλές ιδέες φυτρώνουν σε όλα τα µέρη του κόσµου). 

 

 

Σπαθί ιθαγενών της Νέας Γουϊνέας από ξύλο και δόντια καρχαρία σφηνωµένα στην κόψη, 1963 µ.χ.  Ίσως 
το πρώτα σπαθιά της ανθρωπότητας να ήταν κάπως έτσι. 

 

 

Σπαθί του 900 µ.Χ. Η τεχνολογία έχει επιτρέψει το καινούργιο, ευέλικτο σχήµα του τριγώνου, ενώ τα 
παλαιότερα σπαθιά είχαν σχήµα µακρόστενου παραλληλόγραµµου µε "απότοµη" µύτη. 
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Αλυσιδωτή πανοπλία του 12ου αιώνα µ.Χ. 
 

Από το 1300-1500 οι αλλαγές στο σπαθί είναι απεικόνιση των βελτιώσεων που φανερώνονται 
στην πανοπλία. Η δυτική πανοπλία στην έσχατη µορφή της είναι η τροµερότερη επινόηση θωράκισης για 
την κλασσική µάχη που έχει εφεύρει ο άνθρωπος. Ο Hank Reinhardt είχε µία στην συλλογή του από 
Γερµανό ιππότη του 1450 που ήταν περίπου στο µπόι µου, και έτσι µου δόθηκε η ευκαιρία να έχω 
προσωπική εµπειρία του πώς είναι να κουβαλάς επάνω σου ένα τέτοιο κατασκεύασµα. Μου πήρε 
περίπου µισή ώρα να την φορέσω όλη µε την βοήθεια του Hank. Ο άνθρωπος για τον οποίο είχε 
δηµιουργηθεί η πανοπλία αυτή, ήταν πολύ πιο πλατύς, και µε µικρότερα πόδια και χέρια από µένα, 
οπότε υπήρχε κάποιο πρόβληµα, αλλά η ουσία είναι ότι µπορούσα να κινηθώ άνετα, χωρίς περιορι-
σµούς, παρ' όλο το βάρος των 28 κιλών που είχα επάνω µου. Η πανοπλία ήταν άνετη, εκτός από δύο 
προβλήµατα: Το πρώτο ήταν ότι το κράνος περιόριζε την όραση. Το δεύτερο ήταν ότι ήταν πολύ ζεστή. 
Κατά τον Hank, όµως, οι ιππότες που φορούσαν τέτοια πανοπλία ήταν αποκλειστικά έφιπποι, ενώ οι 
πεζοί συνέχιζαν να φορούν την αλυσιδωτή πανοπλία. Έτσι ο έφιππος µαχητής του µεσαίωνα ήταν ένα 
είδος άρµατος µάχης που σάρωνε ότι έβρισκε µπροστά του, και βασικά σαν έφιππος το σώµα του δεν 
παρήγαγε µεγάλη θερµότητα, οπότε η πανοπλία θα ήταν άνετη, τουλάχιστον στο ΒορειοΕυρωπαικό 
κλίµα. 

Το σπαθί λοιπόν πήρε πολλές τροποποιήσεις προσπαθώντας να υπερνικήσει τέτοιου είδους 
πανοπλίες. Οι οπλουργοί παράτησαν την προσπάθεια να διαπεράσουν µε κόψιµο τα σίδηρα της 
περίφραξης των ιπποτών. Τα τσεκούρια, τα σφυριά, και τα αγκαθωτά "αστέρια" έγιναν τα όπλα της 
επιλογής στην µάχη. Το σπαθί ειδικεύτηκε σε µία µόνο χρήση: το κάρφωµα. 

Τα σπαθιά γίνανε χοντρότερα, ροµβοειδή στην περιφέρεια, χωρίς κόψη, αλλά πολύ σκληρά, 
βαριά, µε ενισχυµένη µύτη. Το βάρος τους έφθανε τα 2, 3 κιλά. Ο σκοπός τους ήταν να καταφέρουν µε 
ένα δυνατό κάρφωµα να τραυµατίσουν τον αντίπαλο. Φορητά ακόντια κατά µία άποψη. Το estoc, ένα 
τυπικό σπαθί της εποχής, πρωτοπόρησε στο ότι είχε τριγωνική περιφέρεια, παρατώντας κάθε προσπά-
θεια να µοιάσει µε προγενέστερα σπαθιά, και ανοίγοντας τον δρόµο για τα κατ'εξοχή σπαθιά της 
Αναγέννησης, τα rapier και smallswords. 

Περί τα 1550-1600 µε την επικράτηση των πυροβόλων όπλων, η µορφή της µάχης έχει αλλάξει 
πλήρως και το σπαθί πια γίνεται δευτερεύον όπλο στο πεδίο της µάχης. Αντιθέτως, γίνεται κατ'εξοχήν 
όπλο τιµής, όπλο της κοινωνίας, όπλο των πολιτών. Το rapier γίνεται κόσµηµα κάθε αξιοπρεπούς 
"τζέντελµαν" του 16ου και 17ου αιώνα, και η επιστήµη της ∆υτικής ξιφασκίας παίρνει πια άλλη τροπή. 
Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία, µε την οποία ίσως ασχοληθούµε σε ένα επόµενο µας άρθρο. 

 
 

Budo & Sport, ∆εκέµβριος 1993 
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