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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση των αεροπορικών δογμάτων τα 

οποία σχεδίασαν και εφάρμοσαν κύριοι δρώντες του Διεθνούς Συστήματος 

κατά τη διάρκεια του πρώτου αιώνα ύπαρξης του αεροπορικού όπλου. Τα 

αίτια επιλογής, οι επιδιώξεις και η αποτελεσματικότητα των υπό εξέταση 

δογμάτων αναλύονται στην εργασία. Η διερεύνηση του θέματος είναι 

σημαντική καθώς το αεροπορικό όπλο, το οποίο διαθέτει σημαντικές 

δυνατότητες, εξελίσσεται συνεχώς. Η χρησιμοποίηση του σε συγκρούσεις, 

εκτός από δεδομένη, στις μέρες μας εμφανίζει και ένα βαθμό προτίμησης από 

τις πολιτικές ηγεσίες. Τα ευρήματα καταλήγουν ότι κάθε παράγοντας 

χρησιμοποίησε την αεροπορική του ισχύ ακολουθώντας συγκεκριμένη 

αεροπορική στρατηγική για την επίτευξη στοχεύσεων, διαφορετικών για κάθε 

περίπτωση. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας κάθε αεροπορικού δόγματος σε 

επίπεδο εφαρμογής ποικίλει όχι μόνο ανά περίπτωση, αλλά σχετίζεται άμεσα 

με την εξέλιξη του πολεμικού φαινόμενου. Ωστόσο ο έλεγχος του αέρα, με την 

έννοια της αεροπορικής υπεροχής, παραμένει προαπαιτούμενο για την 

επιτυχή, από αέρος υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων στην επιφάνεια και 

διευκόλυνση της όλης πολεμικής προσπάθειας. Η χρήση του αεροπορικού 

όπλου προάγεται από την ύπαρξη των ανθρωπολογικών περιορισμών στην 

εφαρμογή του πολέμου, ενώ ο στρατηγικός βομβαρδισμός δεν μπορεί από 

μόνος του, να επιτύχει τη νίκη σε μια σύγκρουση. 
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Εισαγωγή 

Έχει ήδη συμπληρωθεί ένας αιώνας, από όταν το αεροπλάνο άρχισε να 

χρησιμοποιείται για πολεμικούς σκοπούς. Η εξέλιξη του αεροπορικού όπλου 

στο χρονικό αυτό διάστημα παρουσίασε αλματώδη ανάπτυξη, κυρίως λόγω 

της τεχνολογικής προόδου αλλά και των ιδεών των θεωρητικών του 

αεροπορικού πολέμου. Η αεροπορική στρατηγική, ως απότοκο της 

δυνατότητας πλέον διεξαγωγής του πολέμου στον αέρα, διαμορφώθηκε 

ανάλογα των απαιτήσεων, των σκοπών και των μέσων που διέθεταν τα 

κράτη. Σήμερα η αεροπορική ισχύς και ο τρόπος με τον οποίο αυτή 

χρησιμοποιείται αποτελούν στοιχεία που προσδιορίζουν τις δυνατότητες ενός 

κράτους στη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων, καθώς η αεροπορική ισχύς 

που αυτό διαθέτει, αντικατοπτρίζει το κόστος που απαιτείται για την διατήρηση 

της αλλά και τα πλεονεκτήματα που αυτή δύναται να του παρέχει. 

Η αεροπορικής ισχύς στα εκατό αυτά χρόνια, γνώρισε ένθερμους 

οπαδούς αλλά και σκεπτικιστές, σχετικά με την αξία της και την 

αποτελεσματικότητά της. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τα 

αεροπορικά δόγματα τα οποία ανέπτυξαν σημαντικοί δρώντες του διεθνούς 

συστήματος από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, να προσδιορίσει τα 

αίτια που οδήγησαν στην υιοθέτησή τους και τα αποτελέσματα που οι 

συγκεκριμένες αεροπορικές στρατηγικές επέτυχαν. Η μελέτη των 

περιπτώσεων μπορεί να δώσει στον αναγνώστη μια συνολική εικόνα για την 

χρήση της αεροπορικής ισχύος και τη δυνατότητα της να συμμετέχει στην 

υλοποίηση των στοχεύσεων της στρατιωτικής στρατηγικής ενός κράτους. 

Τα κράτη που επιλέχτηκαν για την εξέταση της αεροπορικής τους 

στρατηγικής είχαν ή εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο στις πολεμικές 

συγκρούσεις, όπου η χρησιμοποίηση του αεροπορικού τους όπλου, υπήρξε 

σημαντική και αποτελούσε ή αποτελεί τμήμα της όλης πολεμικής τους 

προσπάθειας. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αεροπλάνου για 

πολεμικούς σκοπούς από τις αρχές του εικοστού αιώνα, οδήγησε στην 

ανάπτυξη θεωριών, ιδεών και θέσεων για τον τρόπο με τον οποίο η 

αεροπορική ισχύς θα πρέπει να αξιοποιείται για την επίτευξη νίκης επί του 

αντιπάλου. Αρχικά ο ρόλος της αεροπορίας ήταν να υποστηρίζει το έργο των 
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μαχόμενων τμημάτων στην επιφάνεια, ξηρά ή και θάλασσα. Μετά το τέλος του 

Α΄ Παγκοσμίου πολέμου αναπτύχτηκε η έννοια του στρατηγικού 

βομβαρδισμού σε διάφορες εκφάνσεις. Η θεωρία αυτή δοκιμάστηκε κατά τον 

Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, χωρίς να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες. Ο ερχομός της 

πυρηνικής εποχής, επηρέασε την αεροπορική στρατηγική των χωρών που 

διέθεταν πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, καθώς οι συγκρούσεις δεν ξέφυγαν από το 

συμβατικό επίπεδο, η αεροπορική στρατηγική είχε να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις και αυτής της μορφής πολέμου. Με το πέρας του Ψυχρού 

πολέμου και τις εξελίξεις στην τεχνολογία, το αεροπορικό όπλο φάνηκε ως το 

κυρίαρχο μέσο το οποίο θα έδινε, γρήγορες και χωρίς ιδιαίτερο κόστος λύσεις, 

στις περιφερικές συγκρούσεις. Η σημασία της αεροπορικής υπεροχής με την 

έννοια της κυριαρχίας στον αέρα, παραμένει μια διαρκής αναγκαιότητα για την 

επιτυχή από αέρος υποστήριξη των δυνάμεων επιφανείας και στέρησης από 

τον αντίπαλο, της δυνατότητας αξιοποίησης του αέρα στις πολεμικές 

επιχειρήσεις. Η χρήση της αεροπορικής ισχύος κρύβει στον πυρήνα της, τους 

περιορισμούς που ασκεί η ανθρώπινη φύση στην εφαρμογή της πολεμικής 

διαδικασίας. Ο στρατηγικός βομβαρδισμός αποδείχτηκε μη ικανός, να κερδίσει 

από μόνος του μια σύγκρουση, ή να επιτύχει οριστικές λύσεις. 

Η εργασία είναι δομημένη σε τρία μέρη με βάση τον αντικειμενικό της 

σκοπό. Το πρώτο μέρος αποτελείται από δυο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, με τις βασικές έννοιες της στρατηγικής 

και την αεροπορική στρατηγική. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζεται η έννοια 

της αεροπορικής ισχύος και το αεροπορικού όπλο με τις ιδιαιτερότητες που το 

χαρακτηρίζουν. Επίσης παρουσιάζεται η σχέση αεροπορικής ισχύος και 

αεροπορικής στρατηγικής. Ακολουθεί η παρουσίαση των θέσεων των 

κυριότερων θεωρητικών της αεροπορικής ισχύος από τον μεσοπόλεμο μέχρι 

σήμερα. Οι ιδέες τους επηρέασαν την εξέλιξη και τη διαμόρφωση των 

αεροπορικών δογμάτων τα οποία εξετάζονται. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα δόγματα των κύριων 

δρώντων και επιχειρείται η ανάλυσή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η 

περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και των 

ΗΠΑ από το 1914 μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Στο τέταρτο 
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κεφάλαιο γίνεται μελέτη της αεροπορικής στρατηγικής των ΗΠΑ, της ΕΣΣΔ, 

του Ισραήλ, αλλά και του ΝΑΤΟ από το 1945 μέχρι το τέλος του Ψυχρού 

πολέμου. Το πέμπτο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο την αεροπορική 

στρατηγική των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ από το 1989 μέχρι το 2014 και τον τρόπο 

χρήσης της αεροπορικής στρατηγικής το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Τέλος στο τρίτο μέρος της εργασίας, το οποίο αποτελείται από το έκτο 

κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα για κάθε μια μελέτη περίπτωσης 

ξεχωριστά με βάση όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Επίσης 

παρουσιάζονται οι γενικές θέσεις που προέκυψαν από την ανάλυση και οι 

οποίες αφορούν τη αεροπορική ισχύ και τη χρήση της. 
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Μέρος Α΄ : Θεωρητική Προσέγγιση 

Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η παρουσίαση και ανάλυση των βαθμίδων της στρατηγικής, μέσα στο 

πλαίσιο της επίτευξης του εθνοκρατικού συμφέροντος, κρίνεται αναγκαία για 

την κατανόηση και τη σημασία των θεωριών που αφορούν την αεροπορική 

στρατηγική αλλά και την εφαρμογή της από τα κράτη - δρώντες. 

1.1 Στρατηγική 

Ερευνώντας κάποιος στη βιβλιογραφία για τη στρατηγική, ανακαλύπτει 

μια πληθώρα απόψεων, θέσεων και εργασιών οι οποίες διαφέρουν λίγο ή 

περισσότερο μεταξύ τους. Για τον προσδιορισμό της έννοιας της στρατηγικής 

έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες, κάποιες με στενά όρια και άλλες με πιο ευρύ 

προσδιορισμό. Μια ομάδα αφορά τη χρήση της στρατιωτικής δύναμης και του 

πολέμου ανάμεσα σε πολιτικές οντότητες - κράτη. Τη μετά Κλαούσεβιτς 

εποχή, η στρατηγική μεταφράζεται ως το στοιχειό εκείνο το οποίο συσχετίζει 

τη στρατιωτική ισχύ με τους πολιτικούς στόχους. Με τον τρόπο αυτό η 

στρατηγική προβάλλεται ως ο εννοιολογικός σύνδεσμος, μεταξύ δράσης και 

αποτελέσματος, καθώς και μεταξύ μέσων και αντικειμενικών σκοπών.1 

Μπορεί ακόμη να ερμηνευτεί ως «Μία συνετή ιδέα, ή ομάδα ιδεών για τη 

χρησιμοποίηση των εργαλείων της εθνικής ισχύος με ένα συγχρονισμένο και 

ενοποιημένο τρόπο για την επίτευξη τοπικών, εθνικών, και/ή πολυεθνικών 

αντικειμενικών στόχων».2 

Καθώς λοιπόν το άκουσμα της λέξης στρατηγική συνήθως φέρνει στο νου 

μια διαδικασία η οποία αφορά, σχετίζεται με τη σύγκρουση, ο Beaufre, 

δίδοντας έναν γενικότερο ορισμό την προσδιορίζει ως «την τέχνη η οποία 

επιτρέπει, ανεξάρτητα από την τεχνική, την κυριαρχία επί των προβλημάτων τα 

οποία θέτει από τη φύση της κάθε μάχη για να επιτρέψει ακριβώς να 

                                                             
1
 Osinga Frans, Science, Strategy and War The Strategic Theory of John Boyd, (Delft, The 

Netherlands: Eburon Academic Publishers CW, 2005), p.14. 
2
 Joint Staff (J-7), Joint Publication 1-02, (Washington DC, Department of Defense, Dictionary 

of Military and Associated Terms, 12 April 2001) (As Amended Through April 2010), p.450. 
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χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές με τον αποτελεσματικότερο τρόπο».3  

Η στρατηγική έχει επίσης και μια πιο ευρεία εφαρμογή, πέρα από τα 

στρατιωτικά πλαίσια.4 Είναι μια σύνθετη διαδικασία αποφάσεων η οποία 

συνδέει τους τρόπους και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων, δηλαδή 

συνδέει το τι και το πώς, με το γιατί, μιας πολιτικής ενέργειας.5 Η στρατηγική 

εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους τα διαθέσιμα μέσα μπορούν να 

εφαρμοστούν, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί αντικειμενικοί σκοποί 

με ένα επίπεδο αποδεκτού ρίσκου.6 

1.2 Υψηλή Στρατηγική 

Σύμφωνα με τον Kennedy, καθώς η χρήση της λέξης στρατηγική θα 

μπορούσε να εστιάσει στη στρατιωτική μόνο διάσταση, αφήνοντάς καθόλου ή 

ελάχιστο χώρο για τις μη στρατιωτικές παραμέτρους μιας σύγκρουσης, καθώς 

και στους μακροχρόνιους στόχους που το κράτους ως όλον θέτει, οι 

θεωρητικοί πρότειναν ως καταλληλότερο τον όρο Υψηλή στρατηγική για να 

καλύψουν αυτές τις παραμέτρους.7 Ο όρος Υψηλή στρατηγική επινοήθηκε για 

να περιγράψει το υψηλότερο επίπεδο στρατηγικής, την πολιτική που 

κατευθύνει όχι μόνο τη χρήση των στρατιωτικών δυνάμεων αλλά που 

συνδυάζει και τα οικονομικά, ψυχολογικά και πολιτικά όπλα του κράτους.8  

Ο L. Hart θεωρεί ότι «η Υψηλή Στρατηγική θα πρέπει,  να υπολογίζει και 

να αναπτύσσει τους οικονομικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό των 

εθνών για να διατηρεί τις μάχιμες υπηρεσίες, το ηθικό του λαού για την 

καλλιέργεια πνεύματος προθυμίας, το οποίο συχνά έχει την ίδια αξία με το να 

κατέχει η χώρα πιο χειροπιαστή ισχύ. Να κανονίζει τη διανομή της ισχύος 

                                                             
3
 Andre Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, (Αθήνα: έκδοση ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, 1987), σελ 15-16. 

4
 Osinga Frans, p.15. 

5
 John I. Pray, Coercive Air Strategy Forging a Bureaucratic shift, (Maxwell AFB, Alabama, Air 

University Press, 1995) p.2. 
6
 Michael T. Moseley, ‘’Airmen and the Art of Strategy,’’ Strategic Studies Quarterly, (Fall 

2007), p.9. 
7
 Paul Kennedy, ‘’Grand Strategy in War and Peace: Toward a Broader Definition,’’ in Grand 

Strategies in War and Peace, ed. Paul Kennedy, (New Heaven and London: Yale University 
Press, 1991), pp. 1-2. 
8
 Basil Herny Liddel Hart, Στρατηγική της Έμμεσης Προσεγγίσεως, (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 

1995), σελ. 43. Ως πολιτική, ο L. Hart θεωρεί την πολιτική που καθοδηγεί τη διεύθυνση του 
πολέμου και τη διαχωρίζει από την «υψηλότερη» πολιτική, η οποία καθορίζει τον σκοπό του 
πολέμου. Basil Herny Liddel Hart, Στρατηγική της Έμμεσης Προσεγγίσεως, σελ.501. 
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ανάμεσα στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μάχιμη ισχύς είναι ένα 

μόνο από τα εργαλεία της Υψηλής Στρατηγικής η οποία θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη της και να εφαρμόζει την ισχύ της οικονομικής πίεσης, της 

διπλωματικής, της εμπορικής, και της ηθικής για να κάμψει την θέληση του 

αντιπάλου... . Δεν θα πρέπει μόνο να συνδυάζει του διάφορους παράγοντες 

αλλά να ελέγχει τη χρήση τους ώστε να αποφύγει ζημιά στη μελλοντική 

κατάσταση ειρήνης στοχεύοντας στην ευημερία του κράτους και στην ασφάλεια 

του».9 

Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση στην έννοια της Υψηλής Στρατηγικής, 

οι παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει ο ερευνητής είναι, α) η 

ιδιαίτερη σημασία της διαχείρισης και του συνταιριάσματος των εθνικών 

πόρων για να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στους σκοπούς και τα μέσα, β) 

ο ζωτικός ρόλος της διπλωματίας για τη βελτίωση της θέσης του έθνους και 

των προοπτικών νίκης μέσα από συμμαχίες, την υποστήριξη των ουδετέρων 

και τη μείωση των εν δυνάμει εχθρών και γ) το ηθικό του λαού και η πολιτική 

κουλτούρα για την προθυμία του πληθυσμού να υποστηρίξει όχι μόνο την 

πολεμική προσπάθεια, αλλά και το κόστος διατήρησης μεγάλων αμυντικών 

δυνάμεων σε καιρό ειρήνης.10 

Ο Σπυρίδων Λίτσας ορίζει την Υψηλή Στρατηγική ως τη δυνατότητα των 

εθνών – κρατών να λειτουργούν οργανωμένα και συνδυαστικά τα μέσα που 

διαθέτουν, (στρατιωτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά-διοικητικά), για να 

προβάλουν ένα επιθετικό ή αμυντικό πλαίσιο κατεύθυνσης, σε σχέση με άλλες 

οργανικές μονάδες του διεθνούς συστήματος, στοχεύοντας στην προάσπιση ή 

και διεύρυνση του εθνοκρατικού τους συμφέροντος.11 

Ο Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, καθώς ορίζει τη στρατηγική ως τη 

«σύζευξη μεσών και σκοπών υπό το πρίσμα πραγματικής ή ενδεχόμενης 

σύγκρουσης», θεωρεί ότι η Υψηλή Στρατηγική προκύπτει όταν, για την 

κατάκτηση των πολιτικών στοχεύσεων, το κράτος χρησιμοποιεί όλα τα μέσα 

                                                             
9
 Basil Herny Liddel Hart, Strategy, 2d rev. ed (New York, 1974), p. 353, in Paul Kennedy 

Grand Strategies in War and Peace, ed. Paul Kennedy, (New Heaven and London: Yale 
University Press, 1991), σελ. 2-3. 
10

 Paul Kennedy, σελ. 4-5. 
11

 Σπ. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές, (Βάρη Αττικής: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σελ. 226. 
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που διαθέτει.12 Για τον Kennedy το ουσιώδες ζήτημα της Υψηλή στρατηγικής 

βασίζεται στην πολιτική, στην ικανότητα των πολιτικών ταγών να συνενώσουν 

όλα τα στοιχεία, στρατιωτικά και μη για τη διατήρηση και επαύξηση των 

μακροχρόνιων εθνικών συμφερόντων στην ειρήνη αλλά και στον πόλεμο.13 

Παρακινούμενοι από τη χρήση της αναλογίας του διεθνούς συστήματος με 

ένα σύστημα της αγοράς που κάνει ο Waltz,14 ένας ορισμός για την Υψηλή 

στρατηγική που αφορά τις επιχειρήσεις αλλά ουσιαστικά δεν διαφέρει από 

αυτή των κρατών δίνει ότι «στρατηγική είναι ο προσανατολισμός και το πεδίο 

εφαρμογής ενός οργανισμού (κράτους) μακροπρόθεσμα, που του εξασφαλίζει 

πλεονέκτημα, σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον (άναρχο διεθνές σύστημα) 

μέσω της εναρμόνισης των πόρων και των ικανοτήτων (φορτία ισχύος) με 

στόχο την ικανοποίηση των προσδοκιών (εθνικών συμφερόντων) των ομάδων 

διακύβευσης συμφερόντων (λαού) του οργανισμού (κράτους)».15  

Όμως για τον Arther Ferril, η Υψηλή Στρατηγική είναι ένα άπιαστο σχέδιο, 

που περιλαμβάνει πολιτικά, διπλωματικά οικονομικά ακόμη και θρησκευτικά 

μέσα για την προστασία των συμφερόντων του κράτους, ενώ η στρατιωτική 

ισχύς δεν είναι το παν.16 Ο Παναγιώτης Ήφαιστος θεωρεί ότι μια συνολική 

εθνική στρατηγική, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και επίπεδο εφαρμογής, 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα καθώς βασική προϋπόθεση είναι η 

αυξημένη πολιτική και θεσμική συγκρότηση και η υψηλή ποιότητα των ηγετών 

που μετέχουν στη διαδικασία σχεδίασης και εφαρμογής (πολιτικοί, 

διπλωμάτες, στρατιωτικοί).17 Τη δυσκολία επισημαίνει και ο Kennedy, καθώς 

η Υψηλή Στρατηγική επενεργεί σε διάφορα επίπεδα τα οποία αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους για την επίτευξη (ή επιβράδυνση) του κυρίως σκοπού. Μια τέτοια 

προσπάθεια αναπόφευκτα εμπεριέχει απρόβλεπτες τριβές.18 

                                                             
12

 Κων. Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την Αρχαιότητα έως Σήμερα, (Αθήνα: 
Ποιότητα, 2008), σελ. 44. 
13

 Paul Kennedy, σελ. 5 
14

 Kenneth Waltz, Θεωρεία Διεθνούς Πολιτικής, (Αθήνα: Ποιότητα, 2011), σελ. 202-210. 
15

 Gerry Johnson et. al., Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, (Αθήνα: Κριτική, 
2011), σελ. 33. 
16

 Arther Ferrill, ‘’The Grand Strategy of the Roman Empire’’ in, Grand Strategies in War and 
Peace, ed. Paul Kennedy, (New Heaven and London, Yale University Press, 1991), p. 78. 
17

 Παναγιώτης. Ήφαιστος και Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, (Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1992), σελ. 64-65. 
18

 Paul Kennedy, σελ. 5 
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Η εμπειρία καταδεικνύει ότι για να είναι η εθνική στρατηγική επιτυχής, θα 

πρέπει να απολαμβάνει την ευρεία αποδοχή του λαού και των πολιτικών 

ηγετών του ανεξαρτήτως των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Η καθαρή 

αντίληψη του εθνικού συμφέροντος, η ενότητα του στόχου με διαφάνεια και η 

ικανότητα πρόβλεψης είναι στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία της Υψηλής 

Στρατηγικής στην εφαρμογή της.19 Η Υψηλή Στρατηγική δεν είναι τίποτα άλλο 

από τον μακροχρόνιο σχεδιασμό ενός κράτους για να επιβιώσει και εάν είναι 

δυνατό να ευημερήσει. Είναι σημαντική για να προστατεύει τα μακροχρόνια 

συμφέροντά του και διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική του κράτους.20 Η 

Υψηλή Στρατηγική στοχεύει και πέρα του πολέμου, στη δημιουργία συνθηκών 

οι οποίες ευνοούν τη επίτευξη ασφαλούς και βιώσιμης ειρήνης.21 Στο 

υψηλότερο αυτό επίπεδο, το στρατηγικό δόγμα περιέχει τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την άμυνα και την ασφάλεια ενός κράτους.22 

1.3 Στρατιωτική Στρατηγική 

Η στρατιωτική στρατηγική είναι η εφαρμογή της Υψηλής Στρατηγικής σε 

χαμηλότερο επίπεδο. Ειδικότερα, «η τέχνη της κατανομής της 

χρησιμοποιήσεως στρατιωτικών μέσων για την επιτυχία των σκοπών της 

πολιτικής».23 Παραπλήσιος ορισμός είναι ότι, η στρατιωτική στρατηγική αφορά 

τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων έτσι ώστε να επιτευχθούν, είτε με τη χρήση 

βίας είτε με την απειλή αυτής, οι στοχεύσεις της εθνικής πολιτικής.24 Η 

στρατηγική μπορεί να οριστεί και ως, η χρήση που γίνεται της δύναμης ή της 

                                                             
19

 David Pratt, ‘’Lecture One: Strategy and Grand Strategy,’’ Journal of Military and Strategic 
Studies, North America, 10, Jun. 2007 p.15, Available at: 
http://jmss.synergiesprairies.ca/jmss/index.php/jmss/article/view/92/102, (Date accessed: 2 
Jan. 2015). 
20

 David Pratt, ‘’Lecture Two: Historical and Theoretical Considerations’’, Journal of Military 
and Strategic Studies, North America, 10, Jun. 2007, p.2 Available at: 
http://jmss.synergiesprairies.ca/jmss/index.php/jmss/article/view/93/103, (Date accessed: 2 
Jan. 2015). 
21

 Basil Herny Liddel Hart, Στρατηγική της Έμμεσης Προσεγγίσεως, σελ. 502. 
22

 Inge Kjell Bjerga & Torunn Laugen Haaland ‘’Development of Military Doctrine: The 
Particular Case of Small States,’’ Journal of Strategic Studies, 33:4, (2010) p. 507. Η λέξη 
δόγμα σημαίνει «αυτό το οποίο διδάσκεται» από τη λατινική λέξη docrtina. Bjerga & Haaland 
σελ. 507. 
23

 Basil Herny Liddel Hart, Στρατηγική της Έμμεσης Προσεγγίσεως, σελ. 500-501. 
24

 Τζέημς Κλέϊτον, «Η Στρατηγική της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ στον Πόλεμο του Ειρηνικού», 
στο Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής από τον Μακκιαβέλι στην Πυρηνική Εποχή, 
επιμ. Peter Paret, (Αθήνα: Τουρίκη, 2004), σελ.831. 

http://jmss.synergiesprairies.ca/jmss/index.php/jmss/article/view/92/102
http://jmss.synergiesprairies.ca/jmss/index.php/jmss/article/view/93/103
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απειλής της δύναμης, για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής.25 Ο ορισμός 

που δίνει ο Κλαούσεβιτς για τη στρατηγική είναι πιο περιοριστικός αφού την 

προσδιορίζει ως την τέχνη της χρησιμοποίησης των μαχών για τη νίκη στον 

πόλεμο.26 

Η Στρατιωτική Στρατηγική μπορεί να οριστεί και ως η συσχέτιση των 

πολιτικών επιλογών με τις στρατιωτικές δυνατότητες του κράτους, με σκοπό 

την επίτευξη συγκεκριμένων εθνοκρατικών στοχεύσεων.27 Η ύπαρξη 

πιθανότητας πολέμου ανάμεσα στα κράτη καθιστά τη στρατηγική ως μια 

αναγκαιότητα. Μέσα από τη στρατιωτική στρατηγική επιδιώκεται η καλύτερη 

οργάνωση, προετοιμασία και υλοποίηση των σχεδιασμών μιας κρατικής 

οντότητας ως προς την πολεμική διαδικασία, λόγω του γεγονότος ότι ο 

πόλεμος ως φαινόμενο διακρίνεται για την πολυπλοκότητά του.28 Για τον 

Peter Paret στρατηγική είναι η «χρήση της ένοπλης δύναμης για να 

επιτευχθούν οι στρατιωτικοί αντικειμενικοί σκοποί και κατ’ επέκταση ο 

πολιτικός σκοπός του πολέμου».29 Αφορά την κατανομή και εφαρμογή της 

στρατιωτικής ισχύος για την επίτευξη των εθνικών στόχων της εθνικής 

ασφάλειας και άμυνας.30 Η στρατιωτική στρατηγική αφορά την προετοιμασία 

για τον ενδεχόμενο πόλεμο, τον σχεδιασμό για τη χρήση των πόρων και την 

ανάπτυξη των δυνάμεών του για τη διεξαγωγή του πολέμου.31  

Ο Ήφαιστος αναφέρει την άποψη του J. Duffield, ότι η στρατιωτική 

στρατηγική, σε ότι αφορά τα κράτη που επιθυμούν τη διατήρηση του status 

quo, εξυπηρετεί, α) να λειτουργεί προληπτικά ως προς την εκδήλωση 

πολιτικών εκφοβισμού και εξαναγκασμού από τον αντίπαλο, β) να αποτρέπει 

στρατιωτικές επιθέσεις και γ) την προάσπιση της ακεραιτότητας της χώρας, 

εάν αυτό απαιτηθεί.32 

                                                             
25

 Colin S. Gray, Strategy for Chaos, (London: Frank Cass Publishers, 2002), p.3. 
26

 David Pratt, ‘’Lecture One: Strategy and Grand Strategy,’’ p. 5. 
27

 Π. Ήφαιστος και Αθ. Πλατιάς, σελ. 67-68. 
28

 Σπ. Λίτσας, σελ. 227. 
29

 Πήτερ Πάρετ, Εισαγωγή στο Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής από τον Μακκιαβέλι 
στην Πυρηνική Εποχή, επιμ. Πήτερ Πάρετ, (Αθήνα: Τουρίκη, 2004), σελ.11. 
30

 Joint Staff (J-7), σελ.320. 
31

 Γκόρντον Α. Κραιγκ και Φήλιξ Γκίλπερτ, «Σκέψεις για τη Στρατηγική Σήμερα και στο 
Μέλλον», στο Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής από τον Μακκιαβέλλι στην Πυρηνική 
Εποχή, επιμ. Πήτερ Πάρετ, (Αθήνα: Τουρίκη, 2004), σελ. 1028. 
32

 Π. Ηφαιστος και Αθ. Πλατιάς, σελ. 65. 
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Καθώς η Υψηλή στρατηγική είναι σε υψηλότερο επίπεδο, με μακρύτερη 

και ευρεία θεώρηση των καταστάσεων, η Στρατιωτική στρατηγική πρέπει να 

καθοδηγείται από αυτή.33 Αποστολή λοιπόν της καθαρά Στρατιωτικής 

στρατηγικής, είναι η επίτευξη των πολιτικών στοχεύων του κράτους, μέσα από 

την προετοιμασία και χρήση των στρατιωτικών μέσων.  

Σύμφωνα με τον Hart, η επιτυχία της εξαρτάται από την ορθή εκτίμηση 

της καταστάσεως καθώς και στη συσχέτιση των διατιθέμενων μέσων και του 

στρατιωτικού σκοπού.34 Για τον Michael Howard η τέχνη της στρατηγικής 

παραμένει περίπλοκη έτσι ώστε η εφαρμογή των αυταπόδεικτων αρχών της 

να είναι ασυνήθιστα δύσκολή.
35

 Όσοι ασχολούνται με τη στρατηγική έχουν 

ευθύνη για τη διαμόρφωση των πολιτικών οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν 

πριν φτάσει η ώρα του πολέμου, του έσχατου μέσου επιβολής της εθνικής 

βούλησης. Οι στρατιωτικοί συμβουλεύοντας την Κυβέρνηση, πρέπει να 

εκθέτουν τα αποτελέσματα οποιασδήποτε προτεινόμενης πολιτικής επί των 

ενόπλων δυνάμεων.36 Όταν υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικού πολιτικού 

ελέγχου, αυτό επιτρέπει στη στρατηγική να γίνεται απρόσεκτη και 

απερίσκεπτη. Τότε ο πόλεμος αλλάζει, προς τη μορφή, του κατά Κλαούσεβιτς 

απόλυτου πολέμου.37 

Ο σκοπός λοιπόν της στρατηγικής είναι η προώθηση, ή η διασφάλιση των 

εθνικών συμφερόντων μιας χώρας, όποιο και αν θεωρεί αυτή ως εθνικό της 

συμφέρον.38 Το στρατηγικό δόγμα θα πρέπει να συγκεκριμενοποιεί τις 

απειλές και να ευρίσκει τους τρόπους αντιμετώπισής τους.39 Στο επίπεδο της 

στρατιωτικής στρατηγικής, το δόγμα που παράγεται καθορίζει το πώς πρέπει 

να χρησιμοποιείται η στρατιωτική ισχύς του κράτους σε συγκεκριμένους 

τύπους σύγκρουσης – επιχειρήσεων.40 Σύμφωνα με το υπουργείο άμυνας των 

ΗΠΑ, ως δόγμα περιγράφεται «οι θεμελιώδεις αρχές με τι οποίες οι ένοπλες 

                                                             
33

 Basil Herny Liddel Hart, Στρατηγική της Έμμεσης Προσεγγίσεως, σελ. 21-22. 
34

 Ibid., σελ. 502. 
35

 Michael Howard ‘’The classical strategists’’, The Adelphi Papers, 9:54, (1969): p.18. Ο 
Howard θεωρεί τη λέξη «τέχνη» καταλληλότερη από αυτή της «επιστήμης», να χαρακτηρίσει 
την έννοια της στρατηγικής. Howard, ‘’The classical strategists’’, σελ.18. 
36

 J. A. Chamier ‘’Strategy and Air Strategy,’’ Royal United Services Institution. Journal, 
66:464, (1921): p. 642. 
37

 Γκορντον Κραιγκ, Φήλιξ Γκιλπερτ, σελ. 1024. 
38

 Π. Ήφαιστος και Αθ. Πλατιάς, σελ. 65. 
39

 Ibid., σελ. 20. 
40

 Inge Kjell Bjerga & Torunn Laugen Haaland, p. 507. 
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δυνάμεις ή στοιχεία τους, κατευθύνουν τις ενέργειές τους για την υποστήριξη 

εθνικών στόχων. Το δόγμα δίνει εξουσία αλλά απαιτεί κρίση κατά την 

εφαρμογή του». Παρέχει κατευθύνσεις για το πώς θα επιτευχθούν 

στρατιωτικοί σκοποί και αντικειμενικοί στόχοι. Οι μεταβλητές που επηρεάζουν 

συνεχώς ένα δόγμα είναι η θεωρία, η εμπειρία και η τεχνολογία.
41

 Η 

στρατηγική μεταφράζει τους πολιτικούς στόχους σε στρατιωτικές στοχεύσεις. 

Το στρατιωτικό δόγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διοίκησης, ως 

εργαλείο εκπαίδευσης αλλά και ως εργαλείο προώθησης αλλαγών.42 

Σύμφωνα με τους Inge Bjerga και Torunn Haaland, υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες στις οποίες μπορεί να γίνει κατανομή με βάση την προέλευση των 

στρατιωτικών δογμάτων. Η πρώτη κατηγορία αφορά την απόκρουση 

εξωτερικών απειλών, χωρίς να αποκλείονται και οι εσωτερικές απειλές. Σε 

αυτή τη κατηγορία, το δόγμα δίνει τις κατευθύνσεις για την πιο 

αποτελεσματική χρήση της στρατιωτικής ισχύος σε σχέση με τους 

προκαθορισμένους πολιτικούς σκοπούς και συγκεκριμένους αντίπαλους. Στη 

δεύτερη κατηγορία είναι τα στρατιωτικά δόγματα, τα οποία είναι το 

αποτέλεσμα οργανωσιακών παραγόντων, όπως οι γραφειοκρατικοί 

ανταγωνισμοί, η ερμηνεία των τεχνολογικών εξελίξεων και οι μηχανισμοί 

πολιτικού ελέγχου στις ένοπλες δυνάμεις. Στην τρίτη κατηγορία είναι τα 

δόγματα που εκπονούνται μέσα από απόψεις περί ορθής συμπεριφοράς, από 

δίκτυα με επαγγελματίες στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν κοινή εκπαίδευση και 

κουλτούρα, με κοινή εργασιακή εμπειρία, όπου βλέπουν τον κόσμο με την ίδια 

άποψη.43  

1.4 Αεροπορική Στρατηγική – Αεροπορικός πόλεμος 

Ο εναέριος πόλεμος μπορεί να οριστεί ως, οι επιθετικές και αμυντικές 

αεροπορικές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται με συγκεκριμένα 

                                                             
41

 U.S. Air Force Basic Doctrine, Organization, and Command (AFDD 1), (LeMay 
Center/DDS, 2011), p. 1, 4. 
42

 Harald Høiback, ‘’What is Doctrine?’’ Journal of Strategic Studies, 34:6, (2011): p.879, 891. 
43

 Inge Kjell Bjerga & Torunn Laugen Haaland, p. 514-515. 
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μέσα και μεθόδους εναέριας δράσης, όπου μέσω της επίτευξη εναέριας 

ανωτερότητας επιτυγχάνεται η επιβολή στον αντίπαλο.44  

Καθώς ένας από τους ορισμούς της στρατιωτικής στρατηγικής είναι η 

χρήση των στρατιωτικών δυνάμεων που διαθέτει το κράτος για την επίτευξη 

των αντικειμενικών σκοπών, τους οποίους ορίζει μέσα από τη διάσταση της 

πολιτικής μπροστά σε μια ενδεχόμενη ή πραγματική σύγκρουση,45 μπορούμε 

αντίστοιχα να ορίσουμε την έννοια της αεροπορικής στρατηγικής 

αντικαθιστώντας τη λέξη «στρατιωτικών», με τη λέξη «αεροπορικών». 

Το εθνοκρατικό συμφέρον, ως απότοκο της εθνικής συνείδησης,46 δηλαδή 

της ανάγκης για διατήρηση της οντολογικής ετερότητας ενός λαού, επηρεάζει 

τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Έτσι η αναγκαιότητα για λιγότερες φίλιες 

απώλειες και συντομότερη κατά το δυνατό διάρκεια της πολεμικής διαδικασίας 

οδηγούν τα κράτη σε δράση εις βάρος του άμαχου πληθυσμού, του ή των, 

αντιπάλων τους. Η συμμετοχή του άμαχου πληθυσμού καθώς και του 

μηχανισμού υποστήριξης στην τροφοδότηση του πολεμικού φαινομένου από 

τα μετόπισθεν αποτελεί το σύνηθες στη σύγχρονη εποχή. Επίσης, μόνο μικρή 

μερίδα πληθυσμού σε περίπτωση έσχατης άμυνας μπορεί να θεωρηθεί ότι 

δεν εμπλέκεται ή δεν δύναται να εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα.47 Η ανωτέρω 

διαπίστωση καθιστά το επιτιθέμενο κράτος να ρέπει προς τη στοχοποίηση του 

άμαχου πληθυσμού και των υποδομών, με σκοπό τη μείωση των 

δυνατοτήτων του αντίπαλου για συνέχιση του πολέμου, με απώτερο στόχο 

τον χρονικό περιορισμό της σύγκρουσης και του περιορισμού των απωλειών 

για τον επιτιθέμενο.48 49 

Η ίδια η φύση της Στρατηγικής, στην επιστημονική της διάσταση, 

περιορίζει και ελέγχει την έκλυση βίας κατά τη χάραξη και εφαρμογή του 

                                                             
44

 Ευγένιος Αρ. Γιαρένης, «Ο Εναέριος Πόλεμος και οι Διεθνείς Κανόνες για τη Ρύθμισή του», 
Αεροπορική Επιθεώρηση, (Μάιος, 2007), σελ. 142. 
45

 Κων. Κολιόπουλος, σελ. 44. 
46

 Εθνική συνείδηση – Εθνικό Συμφέρον, βλ. Σπ. Λίτσας, σελ. 53-55. 
47

 Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθούν η οργάνωση της άμυνας των Βρετανικών Νήσων 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και της Γερμανίας, πριν την είσοδο των Συμμάχων στο 
Βερολίνο. 
48

 Σπ. Λίτσας, σελ. 67. 
49

 Το επιχείρημα της συντόμευσης του πολέμου και μείωσης των απωλειών χρησιμοποιήθηκε 
από τους αμερικανούς ως αιτιολόγηση για τη ρίψη ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 
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πολεμικού φαινομένου. Αυτό στοιχειοθετείται από την περιορισμένη χρήση 

των μέσων, η οποία με τη σειρά της προκύπτει από την παράμετρο του 

κόστους και τις δομικές συνθήκες διεξαγωγής του πολέμου, καθώς και από 

τον περιορισμένο τελικό σκοπό. Κανείς δεν επιθυμεί να κερδίσει ένα πόλεμο 

έχοντας καταβάλει υπερπροσπάθεια η οποία θα τον έχει εξαντλήσει 

οικονομικά, με εξαντλημένους εθνικούς πόρους, με περιορισμένα αποθέματα 

φορτίων ισχύος, οδηγώντας τον σε υποβάθμιση της θέσης του μέσα στο 

διεθνές σύστημα. Η αρχή του περιορισμένου τελικού σκοπού ως ορθολογική 

δράση, αποτρέπει την υιοθέτηση μαξιμαλιστικών στρατηγικών στόχων.50 Η 

ανωτέρω θεωρητική προσέγγιση, κατά τον υποφαινόμενο προσεγγίζει τον 

πυρήνα της αεροπορικής στρατηγικής σκέψης αλλά και την εφαρμογή στη 

πράξη της αεροπορικής ισχύος, η οποία πάντα βασίζεται στην τεχνολογική 

πρόοδο και υπεροχή. 

Η επιστημονική στρατηγική δύναται να αξιοποιήσει σημαντικά την 

αεροπορική ισχύ μέσα από τις δυνατότητες του όπλου τόσο στη διάσταση, 

των ψυχολογικών επιχειρήσεων,51 της εξαπάτησης, της αποτροπής, της 

εσωτερικής ασφάλειας,52 καθώς και να υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα 

στρατηγικά δόγματα του παρεμποδιστικού και του προληπτικού πολέμου.53  

Η γενική θεωρία που αφορά την αεροπορική ισχύ στον αέρα είναι μια 

ειδική εφαρμογή της γενικής θεωρίας της στρατηγικής. 54 O Colin Gray θεωρεί 

ότι η θεωρία της αεροπορικής ισχύος, πρέπει να διαμορφώνει στρατηγικές οι 

οποίες προσδοκούν να έχουν τη μεγίστη στρατηγική αποτελεσματικότητα 

στην κατεύθυνση και στην έκβαση κάθε ξεχωριστής πολεμικής σύγκρουσης.55 

Για τις πολεμικές αεροπορίες, η ανάπτυξη της θεωρίας παρέχει τον μηχανισμό 

εκείνο ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα μιας βαθιάς κατανόησης σχετικά με 

                                                             
50

 Σπ. Λίτσας, σελ. 277. 
51

 Π.χ. Η Αερογέφυρα στο Βερολίνο το 1948. 
52

 Π.χ. Ο βομβαρδισμός από Ισραήλ, του υπό κατασκευή Ιρακινού πυρηνικού αντιδραστήρα 
το 1981 (επιχείρηση Όπερα). 
53

 Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διεθνές νομικό κείμενο το οποίο να περιέχει αποκλειστικά 
κανόνες για τη ρύθμιση του εναέριου πολέμου. Οι απαγορεύσεις, οδηγίες και περιορισμοί για 
τις αεροπορικές επιχειρήσεις από πλευράς διεθνούς νομικού κειμένου βασίζονται στην 
έμμεση εφαρμογή ενός αριθμού διεθνών συμβάσεων. Ευγένιος Αρ. Γιαρένης, σελ. 150. 
54

 Colin S. Gray, Airpower for Strategic Effect, (Maxwell Air Force Base, Alabama: Air 
University Press, Air Force Research Institute, 2012), p.275. 
55

 Colin S. Gray, ’’Understanding Airpower Bonfire of the Fallacies,’’ Strategic Studies 
Quarterly, (Winter 2008): p. 64. 
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το τι κάνουν, πως και γιατί το κάνουν. Το δόγμα από την άλλη πλευρά 

λειτουργεί ως ο θεσμικός μηχανισμός ο οποίος εκφράζει την αποδοχή των 

επιλεγόμενων θεωριών.56 Για τους πρωτοπόρους της αεροπορικής 

στρατηγικής ένα κύριο πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν το πως 

θα εφάρμοζαν τις αρχές του πολέμου (οι οποίες παρέμεναν ίδιες), στο νέο 

πεδίο δράσης, τον αέρα.57 

Τρεις κατηγορίες θεωριών εμφανίζονται στην αεροπορική στρατηγική και 

στην επιλογή στόχων. Αυτές οι οποίες ασχολούνται με τα ψυχολογικά 

αποτελέσματα των αεροπορικών επιθέσεων τόσο σε αμάχους στα μετόπισθεν 

όσο και σε στρατεύματα στο μέτωπο. Επίσης οι θεωρίες για τα οικονομικά 

αποτελέσματα των στρατηγικών βομβαρδισμών και οι θεωρίες για τα πολιτικά 

αποτελέσματα των αεροπορικών επιθέσεων58  

Για τον Gray, η αεροπορική θεωρία και το αεροπορικό δόγμα 

επικαλύπτονται όσο ανεβαίνουμε από το τακτικό προς το στρατηγικό 

επίπεδο.59 Το αεροπορικό δόγμα περιγράφει και καθοδηγεί τη κατάλληλη 

χρήση της αεροπορικής ισχύος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.60 Αποτελεί ένα 

τμήμα της συνολικής στρατιωτικής στρατηγικής ενός κράτους. Πολλές 

αεροπορίες προσδιορίζουν τρία επίπεδα αεροπορικού δόγματος. Το βασικό, 

το οποίο καθορίζει τις πιο θεμελιώδεις και διαρκείς απόψεις οι οποίες 

καθοδηγούν τη χρηστή χρήση της αεροπορικής ισχύος, το επιχειρησιακό και 

το τακτικό.61 Για μια πολεμική αεροπορία το δόγμα διασφαλίζει ότι 

επιτυγχάνεται η ενότητα του σκοπού. Το κάνει θέτοντας με επίσημο τρόπο, 

μια ομάδα αξιών οι οποίες παρέχουν καθοδήγηση, για τη διεξαγωγή των 

επιχειρήσεων βασισμένο σε ένα θεωρητικό πλαίσιο.62 

                                                             
56

 A.P. Jackson, ‘’The emergence of a 'doctrinal culture' within the Canadian Air Force: where 
it came from, where it's at and where to from here? Part 1 : Doctrine and the Canadian Air 
Force prior to the end of the Cold War,’’ The Canadian Air Force Journal, 2(3), 2009, p. 40. 
57

 C. H. K. Edmonds, ‘’Air Strategy’’, Royal United Services Institution Journal, 69:474, (1924): 
p. 208. 
58

 Karl P. Mueller, ‘’Air Power,’’ RAND Corporation reprint series, pp. 11-12, (Reprinted from 
Robert A. Denemark, ed., The International Studies Encyclopedia, (Oxford: Wiley-Blackwell, 
2010), Vol. I, pp. 47-65.) 
59

  Colin S. Gray, Airpower for Strategic Effect, p. 276. 
60

 U.S. Air Force, ‘’Basic Doctrine, Organization, and Command (AFDD 1),’’ p. 2. 
61

 A. Vallance, ‘’The Role and Evolution of Air Power Doctrine within the Royal Air Force’’, 
Cambridge Review of International Affairs, 3:2, (1989): p. 46. 
62

 A.P. Jackson, p. 40. 
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Η αεροπορική στρατηγική μπορεί να διαχωριστεί σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες που αφορούν τη διεξαγωγή μιας σύγκρουσης. Η πρώτη αφορά τη 

χρήση του αεροπορικού όπλου για την υποστήριξη του τακτικού πεδίου της 

μάχης μέσα από ένα σύνολο διαφορετικών δράσεων. Η δεύτερη αφορά την 

επιδίωξη επίτευξης στρατηγικών στοχεύσεων που θα καθορίσουν την εξέλιξη 

και πορεία της σύγκρουσης. Τα μέσα που μπορούν - δύναται να 

χρησιμοποιηθούν και στις δυο περιπτώσεις μπορεί να είναι συμβατικά ή και 

πυρηνικά. 
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Κεφάλαιο 2. Το Αεροπορικό Όπλο 

Από την εποχή των Σουμέριων μέχρι τον δέκατο ένατο αιώνα ο πόλεμος 

διεξάγονταν στις δύο διαστάσεις του χώρου. Η χρήση του αεροπορικού όπλου 

πρόσθεσε για πρώτη φορά την τρίτη διάσταση στη διεξαγωγή του πολέμου. 

Αυτό έδωσε τη δυνατότητα επίθεσης στα μετόπισθεν του εχθρού, στις πόλεις 

του, στην οικονομία του και το πιο σημαντικό, στον πληθυσμό του. Έτσι πέρα 

από τη χρήση του αεροπορικού όπλου στο πεδίο της μάχης ως τακτικό μέσο, 

εμφανίστηκε και η στρατηγική χρήση της αεροπορική ισχύς. Αυτή η έκφανση 

της αεροπορικής ισχύος ήταν βασική στη διαμόρφωση της στάσης όλης της 

ανθρωπότητας ως προς το φαινόμενο του πολέμου, φτάνοντας στο 

αποκορύφωμά της, με τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι με 

ατομικές βόμβες.63 

Με την ανάπτυξη του αεροπορικού όπλου από τις αρχές του εικοστού 

αιώνα, πέρα από τη βαθμιαία αυξανόμενη χρήση του αέρα για πολεμικούς 

σκοπούς, μία σημαντική αλλαγή που επήλθε, αφορούσε τη διαπερατότητα του 

κράτους. Το κράτος «όστρακο», με τις μέχρι τότε γνωστές μορφές αμυντικής 

οργάνωσης (σύνορα, οχυρά) και τον πόλεμο να μαίνεται στα σύνορα, 

καταλύεται. Οι πληθυσμοί στα μετόπισθεν βαθμιαία γίνονται αιχμάλωτοι στις 

δυνατότητες του αντιπάλου. Η διαπερατότητα του κράτους κορυφώθηκε με 

τους διηπειρωτικούς πυραύλους, την επέκταση των δραστηριοτήτων στο 

διάστημα και την τεχνολογία.64 

Τα προβλήματα που παρουσίαζαν τα πρώτα αεροσκάφη σε σχέση με τις 

χαμηλές τους επιδόσεις για στρατιωτική χρήση, τα κατέταξε στη συνείδηση 

των επαγγελματιών του στρατού ξηράς, ως μια μέτρια προσθήκη στα 

υπάρχοντα μέσα πολέμου. Έτσι ξεκινώντας ως προέκταση της ορατότητας 

του χερσαίου διοικητή, το αεροπλάνο εξελίχθητε σε μέσο παρατήρησης ή 

ακόμη καλύτερα καθοδήγησης των βολών του πυροβολικού. Η γρήγορη 

υπερπήδηση των προβλημάτων σχετικά με τις επιδόσεις, οδήγησε την τακτική 

υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων με βομβαρδισμό και πυροβολισμό των 

                                                             
63

 John Buckley, Air Power in the Age of Total War, (London: University College London 
Press, 1999), pp.1-2. 
64

 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Ποιότητα, 2010), σελ. 176. 
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αντιπάλων για την ανακοπή της επιθετικής τους κίνησης ή στη βοήθεια της 

αντίστοιχης προσπάθειας των φίλιων δυνάμεων. Η ύπαρξη βομβαρδισμών 

από Γερμανικά αεροσκάφη κατά του εδάφους των Βρετανικών Νήσων 

δημιούργησε μια νέα θεώρηση, αυτή του στρατηγικού βομβαρδισμού όπου το 

αεροπορικό όπλο δρούσε ανεξάρτητα από τον στρατό ξηράς και το ναυτικό. 

Δηλαδή την προσβολή στόχων πολύ βαθύτερα από τις γραμμές μάχης, για 

την καταστροφή βασικών στοιχείων της εχθρικής ικανότητας για τη διεξαγωγή 

του πολέμου.65  

Με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου οι αεροπορικές δυνάμεις δεν 

είχαν κατακτήσει την πρωτοκαθεδρία. Αν και ο ρόλος τους είχε αποδειχθεί 

θεαματικός, δεν ήταν ο κύριος παράγοντας για την έκβαση του πολέμου.66 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η στρατιωτική βιομηχανία έγινε ιδιαίτερα 

εξαρτώμενη από την υψηλή τεχνολογία, (με το ανάλογο κόστος), την έρευνα 

και την ανάπτυξη. Στην αεροπορία, η «επανάσταση» που ήρθε με την 

εμφάνιση του κινητήρα τζετ είναι χαρακτηριστική.67 

Σήμερα με τη χρήση νυκτερινών συστημάτων σκόπευσης, με τα ακριβής 

ναυτιλίας βοηθήματα, τα αεροσκάφη μπορούν να επιχειρήσουν σε 

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, με μεγάλη ακτίνα δράσης και ταχύτητα 

πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε επίγεια ή θαλάσσια πολεμική μηχανή. 

Μπορούν ουσιαστικά να φτάσουν παντού. Η ξηρά καλύπτει το ένα τρίο της 

επιφάνειάς του πλανήτη και η θάλασσα τα άλλα δύο. Και τα δύο μαζί, ξηρά και 

θάλασσα, καλύπτονται από την ατμόσφαιρα.68 

2.1 Αεροπορική Ισχύς 

Σύμφωνα με το βασικό δόγμα της Αμερικανικής αεροπορίας, ως 

αεροπορική ισχύ μπορεί να οριστεί η ικανότητα δύναμης ή επιρροής μέσα 

από τον έλεγχο και την εκμετάλλευση όχι μόνο του αέρα άλλα και του 

                                                             
65

 Ντέηβιντ ΜακΑϊζακ, «Φωνές από το Βαθύ Γαλάζιο: Οι θεωρητικοί του Αεροπορικού 
Πολέμου», στο Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής από τον Μακκιαβέλλι στην 
Πυρηνική Εποχή, επιμ. Peter Paret, (Αθήνα: Τουρίκη, 2004), σελ. 740 και A. P. Jackson, p. 
41. 
66

 Ντέηβιντ ΜακΑϊζακ, σελ. 741. 
67

 Mike S. Pavelec, ‘’100 Years of Airpower & Aviation (review)’’ The Journal of Military 
History, Volume 68, Number 4, (2004): p. 1320. 
68

 David Gates, ‘’Air power and the theory and practice of coercion’’, Defense Analysis, 13:3, 
(1997): p. 240. 
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διαστήματος όπως επίσης και του κυβερνοχώρου για την επίτευξη των 

σκοπών σε στρατηγικό, επιχειρησιακό, και τακτικό επίπεδο. Εκμεταλλεύεται 

την τρίτη διάσταση του χώρου των επιχειρήσεων, το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 

και τον χρόνο, χρησιμοποιώντας την ταχύτητα, την ακτίνα δράσης, την 

ευελιξία, την ακρίβεια, το τέμπο και τη φονικότητα για να δημιουργήσει 

αποτελέσματα από και μέσα στον αέρα, στο διάστημα και στον 

κυβερνοχώρο.69 70 

Ένα κύριο χαρακτηριστικό της αεροπορικής ισχύος είναι η ελευθερία 

δράσης, ότι μπορεί να παρακάμψει τις εχθρικές χερσαίες και ναυτικές 

δυνάμεις και να χτυπήσει βαθιά στο εσωτερικό του εχθρού, χωρίς 

προηγουμένως να χρειαστεί μια επιτυχία στο πεδίο της μάχης. Οι περιορισμοί 

από τις καιρικές συνθήκες και το σκοτάδι, έχουν πλέον αρθεί σημαντικά. Αν 

και δεν ισχύει η φράση ότι «τα βομβαρδιστικά πάντα θα περνούν», κάποια θα 

το επιτύχουν. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα μαζικής 

συγκέντρωσης δύναμης σε επιλεγμένο τόπο και χρόνο, ενώ ο αμυνόμενος 

είναι αναγκασμένος να διασπείρει τις δυνάμεις του. Το τελευταίο αποδεικνύει 

γιατί η άποψη, ότι η αεροπορία είναι όπλο επιθετικό, έχει καθιερωθεί ανάμεσα 

στους οπαδούς της αεροπορικής ισχύος.71 

Όπως αναγράφεται στο Βρετανικό αεροπορικό και διαστημικό δόγμα, η 

αεροπορική ισχύς είναι διαπεραστική – υπερβατική, καθώς τα αεροσκάφη δεν 

εμποδίζονται από το έδαφος ή άλλα φυσικά εμπόδια και έχουν πρόσβαση σε 

κάθε σημείο της επιφάνειας του πλανήτη. Επίσης θεωρεί την αεροπορική ισχύ 

ως εκ φύσεως διακλαδική, καθώς ενώ λειτουργεί στον αέρα, κύριος σκοπός 

της είναι να δημιουργήσει αποτελέσματα πρωτίστως στα άλλα πεδία, στο 

έδαφος και στη θάλασσα.72 
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Σχετικά με την αεροπορική ισχύ και τις ιδιότητές της, μπορούν να 

διατυπωθούν οι εξής προτάσεις. α) Η αεροπορική υπεροχή παραμένει 

απαραίτητη αλλά δεν εξασφαλίζει τη νίκη στο πεδίο της μάχης. Είναι όμως το 

πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη νίκη. β) Η αεροπορική ισχύς είναι από τη φύση 

της στρατηγική δύναμη (ακόμη και με τις μη καταστροφικές της δυνατότητες). 

γ) Είναι κυρίως, επιθετικό όπλο που βασίζεται στην ταχύτητα, στην ακτίνα 

δράσης και στην ευελιξία. δ) Η μέτρηση, η ανάλυση και η πρόβλεψη της 

αποτελεσματικότητας της αεροπορικής ισχύος ως στρατηγικού όπλου είναι 

απαραίτητη. ε) Παράγει φυσικό και ψυχολογικό σοκ, κυριαρχώντας στην 

τετάρτη διάσταση, τον χρόνο. Η κατάκτηση του χρόνου παρέχει αιφνιδιασμό, 

ο οποίος επηρεάζει το μυαλό των αντιπάλων προκαλώντας σύγχυση και 

αποπροσανατολισμό. στ) Η αεροπορική ισχύς έχει τη δυνατότητα να διεξάγει 

παράλληλες επιχειρήσεις ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα του πολέμου λόγω 

της ευελιξίας που τη διακρίνει. ζ) Η χρήση πυρομαχικών ακρίβειας έχει 

επανακαθορίσει την έννοια της μάζας πυρός. η) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της, καθιστούν αναγκαίο να ελέγχεται κεντρικά από αεροπορικό προσωπικό. 

θ) Η τεχνολογία και η αεροπορική ισχύ σχετίζονται συνεργατικά και 

ενοποιημένα. Η αεροπορική ισχύς είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας.73 

Η αεροπορική ισχύς έχει μια χαρακτηριστική συμμετοχή στην υλοποίηση 

των δύο βασικών λειτουργιών των ενόπλων δυνάμεων, την αποτροπή και τον 

εξαναγκασμό.
74

 Ως εργαλείο εξαναγκασμού είναι ιδανική στην 

καταστρατήγηση των εχθρικών δυνάμεων. Ωστόσο, για την επίτευξη του 

εξαναγκασμού θα πρέπει να παρθεί απόφαση για το ποιοί στόχοι στην 

επικράτεια του αντιπάλου δύναται να εκπληρώσουν τους σκοπούς.75 Ο 

εξαναγκασμός συνεπάγεται στο να πεισθεί ο αντίπαλος να σταματήσει μια 
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συνεχιζόμενη δράση, ή να χαράξει ένα νέο τρόπο ενέργειας, αλλάζοντας τους 

υπολογισμούς του για το κόστος και τα οφέλη. Όταν το κράτος αυτό, πρέπει 

να διαλέξει ανάμεσα στο να συμβιβαστεί ή να υποφέρει από τις επιπτώσεις 

του τρόπου δράσης του.76 77 

Η αεροπορική υπεροχή (air superiority) μπορεί να θεωρηθεί ως η 

σημαντικότερη ιδέα της αεροπορικής στρατηγικής.78 Έχει κεφαλαιώδη σημαία 

στον σύγχρονο πόλεμο, καθώς η επιτυχία των επιχειρήσεων αεροπορικής 

απομόνωσης και αεροπορικής υποστήριξης εξαρτώνται από αυτή.79 Βέβαια η 

απαίτηση για αεροπορική υπεροχή, δηλαδή τον έλεγχο του αέρα, δεν 

περιορίζεται μόνο πάνω από το πεδίο της μάχης. Η αεροπορική υπεροχή 

είναι προαπαιτούμενο και για τον στρατηγικό βομβαρδισμό έστω και αν 

απαιτείται για συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. 

Ωστόσο, εκτός από τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες, η αεροπορική 

ισχύς έχει και περιορισμούς. Οι πιο σημαντικές είναι η μη μόνιμη παρουσία με 

την έννοια της συνεχούς παρουσίας στον αέρα, το περιορισμένο φορτίο που 

ένα αεροσκάφος μπορεί να φέρει, η τρωτότητα που αφορά την ευαισθησία 

των αεροσκαφών, οι απαιτήσεις των βάσεων υποστήριξης και οι επιδράσεις 

του καιρού.80 Το πιο σημαντικό αρνητικό χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη του 

υποφαινόμενου είναι ότι η αεροπορική ισχύς δεν μπορεί να καταλάβει και να 

«κρατήσει» το έδαφος81 με την έννοια που μπορεί ο στρατός ξηράς. 

2.2 Διαφορές – Ιδιαιτερότητες – Απαιτήσεις 

Το προσωπικό του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, 
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προσεγγίζουν το θέμα του πολέμου, καθένα από διαφορετική οπτική γωνία 

και με διαφορετικές οπτικές που βασίζονται στην κουλτούρα του κάθε 

κλάδου.82 83 

Βασική διαφορά ανάμεσα στον αεροπορικό πόλεμο και στον πόλεμο στη 

ξηρά και τη θάλασσα, είναι η δυνατότητα των αεροσκαφών να δρουν στην 

τρίτη διάσταση, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να προσβάλουν τα κέντρα 

βάρους του εχθρού με άμεσο τρόπο. Αντίθετα, ο στρατός ξηράς μάχεται 

άμεσα τον αντίπαλο στρατό ο οποίος προστατεύει τα υπόλοιπα κέντρα 

βάρους, ενώ το ναυτικό, με τη δράση του επιδρά στην οικονομία, στη 

στρατιωτική ισχύ και στο φρόνιμα του λαού με έμμεσο τρόπο.
84

 Ωστόσο, ενώ 

η αεροπορική ισχύς έχει την ικανότητα να προκαλεί ζημιά στον εχθρό, δεν έχει 

την ικανότητα να κυριεύει ή να κατέχει περιοχή στο έδαφος.85 

Η αεροπορική ισχύς έχει ένα βαθμό ευελιξίας, με την έννοια της 

πολλαπλής χρησιμότητας, η οποία δεν συναντιέται σε καμία άλλη μορφή 

στρατιωτικής δύναμης. Η ταχύτητα, η ακτίνα δράσης, η ευελιξία, η ακρίβεια και 

η φονικότατα, όταν αυτό απαιτείται, δίνουν τη δυνατότητα για μια πλειάδα 

επιλογών χρήσης της, με αποτελέσματα από το στρατηγικό μέχρι το τακτικό 

επίπεδο.86 

Η οπτική ενός αεροπόρου είναι αναγκαστικά διαφορετική, καθώς 

αντανακλά τη δυναμική της αεροπορικής ισχύος καθώς και τις απειλές και 

επιταγές επιβίωσης οι οποίες είναι μοναδικές για τους αεροπόρους. Οι 

αεροπόροι βλέπουν την εφαρμογή της αεροπορικής ισχύος από την 

λειτουργική πλευρά παρά από τη γεωγραφική. Δεν διαιρούν το πεδίο της 

μάχης σε περιοχές επιχειρήσεων, η αεροπορική σκέψη τους ωθεί να 
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σκέπτονται πέρα από τις δύο διαστάσεις του μήκους και του πλάτους. Η 

κάθετη διάσταση του ύψους όπως και αυτή του χρόνου, έχουν ισάξιο ρόλο.87 

Ο αεροπορικός τρόπος σκέψης, η αεροπορική οπτική, μπορεί να 

συνοψιστεί ως εξής. Η αεροπορική ισχύς είναι από τη φύση της επιθετικό 

όπλο. Ο έλεγχος της κάθετης διάστασης του χώρου, είναι γενικά, 

προαπαιτούμενο για τον έλεγχο της επιφάνειας. Η αεροπορική ισχύς μπορεί 

να εκμεταλλευτεί ταυτόχρονα τη μάζα και τον ελιγμό σε πολύ μεγαλύτερες 

αποστάσεις από τις δυνάμεις επιφάνειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

δύναμη εναντίων πολλών πτυχών της ισχύος ενός αντιπάλου. Η ταχύτητα, η 

ακτίνα δράσης και η ευελιξία, την καθιστούν την πιο εύστροφη μορφή των 

ενόπλων δυνάμεων. Είναι αποτέλεσμα κατάλληλου συνδυασμού ικανοτήτων, 

ανθρώπων, όπλων, βάσεων επιμελητείας. Απαιτεί την κατάλληλη επιλογή των 

ικανοτήτων που διαθέτει για την πραγματοποίησή της. Η υποστήριξη είναι 

βασικός παράγοντας για τη λειτουργία της. Θα πρέπει να διοικείται κεντρικά 

από αεροπορικό προσωπικό, λόγω των μοναδικών της χαρακτηριστικών. 

Τέλος, καθώς η εμφάνισή της στο πεδίο της μάχης είναι μικρή σε σχέση με τα 

αποτελέσματα που φέρνει, δεν δημιουργεί μνησικακία σε αποστολές 

σταθεροποίησης και καταστολής ανταρτοπόλεμου.88 

Η ταχύτητα, η ακτίνα δράσης και η εκμετάλλευση της τρίτης διάστασης του 

χώρου απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες και δημιουργούν μια μοναδική 

ταυτότητα, όχι μόνο για το προσωπικό μιας αεροπορίας, αλλά και για το 

προσωπικό των άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων που ασχολείται με το 

αεροπορικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό για όλους αυτούς να καταλαβαίνουν 

αυτές τις αξίες. Οι αεροπόροι μιλούν για την ταχύτητα υπολογίζοντας σε μίλια 

το λεπτό. Μετρούν την ακτίνα δράσης σε εκατοντάδες ή και σε χιλιάδες μίλια 

και μετρούν τον χρόνο με βάση τα δευτερόλεπτα. Τα ανωτέρω καθώς και η 

ευκολία να λειτουργούν σε διάφορες μορφές πολεμικής σύγκρουσης, ακόμα 

και κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηριστικό 

αεροπορικό τρόπο σκέψης. Ο αεροπορικός τρόπος σκέψης κτίζεται μέσα από 

τη δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση και ενισχύεται από εμπειρίες σε 

ασκήσεις, αξιολογήσεις και συμμετοχή σε επιχειρήσεις. Δεν περιορίζεται μόνο 
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σε αυτούς που πετούν τα αεροπλάνα, αλλά σε όλο το προσωπικό που 

σχετίζεται με τη υποστήριξη των δυνατοτήτων του αεροπορικού όπλου.89 

2.3 Σχέση Αεροπορική Ισχύος και Αεροπορικής Στρατηγικής 

Η ανάπτυξη της αεροπορικής ισχύος είναι συνδεδεμένη με την εθνική 

στρατηγική. Η δημιουργία του αεροπορικού όπλου δεν είναι ένας σκοπός 

αλλά ένα μέσο, μία μέθοδος για την επίτευξη της εθνικής πολιτικής. Η αξία και 

χρήση της αεροπορικής ισχύος σε στρατηγικό ή τακτικό επίπεδο, βασίζεται 

για οποιοδήποτε κράτος σε ένα αριθμό κρίσιμων παραγόντων. Οι στρατηγικές 

απαιτήσεις ενός κράτους υπαγορεύουν τις ανάγκες του σε αεροπορική ισχύ.90 

Οι οπαδοί της αεροπορικής ισχύος πάντα πίστευαν ότι το αεροπλάνο από 

τη φύση του είναι στρατηγικό όπλο, καθώς τα αεροσκάφη μπορούν να 

αποφύγουν το τακτικό πεδίο μάχης και να ενεργήσουν κατά των κέντρων 

βάρους του αντιπάλου (βιομηχανία, πολιτική ηγεσία, οικονομία, 

πληθυσμός).91 Το γεγονός ότι η αεροπορική ισχύς είναι ένα στρατηγικό όπλο 

ανεξάρτητα του πεδίου στο οποίο διεξάγεται η σύγκρουση δεν αμφισβητείται. 

Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι σκεπτικιστές, σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά της σε μη συμβατικό επίπεδο.92 

Για τον Gray, η ποιότητα της αεροπορικής στρατηγικής καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της αεροπορικής ισχύος. Η ποιότητα 

αυτή εξαρτάται από το επίπεδο στρατηγικής εκπαίδευσης που έχουν δεχθεί, 

κατανοήσει και εφαρμόζουν, όσοι χαράζουν την αεροπορική στρατηγική.93 

Η αρχική του θέση του Hart μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ότι η 

αεροπορία είχε τη δυνατότητα να καταφέρει χτυπήματα με καίριες επιπτώσεις 

στο «νευρικό σύστημα» του αντιπάλου, στα «πολιτικά κέντρα» της 

βιομηχανίας, με τρόπο ώστε να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές μόνιμες ζημιές 

στον αντίπαλο, ο οποίος μετά τον πόλεμο θα ήταν σύμμαχος και πελάτης. 

Αναθεωρώντας, υποστήριξε ότι η αεροπορική επίθεση ενάντια στη βιομηχανία 
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του αντιπάλου ήταν απίθανο να έχει άμεσο αποφασιστικό αποτέλεσα και θα 

οδηγούσε πιθανότατα σε παρατεταμένο πόλεμο φθοράς και σε ερημοποίηση. 

Ακόμη υποστήριξε ότι ο στρατηγικός βομβαρδισμός, με την προσβολή 

βιομηχανικών στόχων θα είχε επιζήμια αποτελέσματα στη μεταπολεμική 

περίοδο, καθώς η επανόρθωση στη βιομηχανία θα ήταν δύσκολη με πιο 

σημαντικές σε διάρκεια τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στον λαό 

του αντιπάλου. Εξάλλου για τον Hart, η Υψηλή Στρατηγική βλέπει μακρύτερα 

ώστε να «εξασφαλίσει τη νίκη στην ειρήνη». Όμως παρά τα μειονεκτήματα του 

βομβαρδισμού βιομηχανιών, οι δυνατότητες υποστήριξης της έμμεσης 

ενέργειας με την αεροπορία (και το άρμα μάχης) εναντίον ενός στρατιωτικού 

σκοπού αποδεικνύεται αποφασιστική.94 

Με την έννοια στρατηγικός βομβαρδισμός ή στρατηγική επίθεση, ορίζεται 

η προσβολή στόχων (υποδομές και οργάνωση) οι οποίοι βρίσκονται συνήθως 

βαθιά στην επικράτεια του αντιπάλου. Μπορεί να περιλαμβάνει κέντρα 

βάρους του εχθρού, όπως η ηγεσία και η διοίκηση, παραγωγικούς πόρους για 

τη συνέχιση της πολεμικής διαδικασίας, ή σημεία κλειδιά της υποδομής του. Η 

έννοια στρατηγικός περιγράφει το αποτέλεσμα και δεν σχετίζεται με την 

τοποθεσία του στόχου ή την απόσταση από το πεδίο μάχης.95 Η κύρια αιτία 

που επηρέασε την εξέλιξη της αεροπορικής στρατηγικής θεωρίας και των 

δογμάτων κατά τη δεκαετία του 1920 και του 1930, ήταν η οδυνηρή εμπειρία 

του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου στο Δυτικό μέτωπο.
96

 

Η στρατηγική αεροπορική ισχύς δεν μπορεί να εστιάζεται μόνο στον 

στρατηγικό βομβαρδισμό, στην προσβολή στόχων βαθιά στη χώρα του 

εχθρού. Η στρατηγική επίθεση από αέρος παραμένει ζωτική λειτουργία της 

αεροπορικής ισχύος, όμως, μπορούν να επιτευχθούν στρατηγικά 

αποτελέσματα με μια ευρύτερη χρήση των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Η 

αερογέφυρα στο Βερολίνο το 1948 αποτελεί κλασικό παράδειγμα.97 
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Η έμφαση που δόθηκε ανά περιόδους στον στρατηγικό βομβαρδισμό 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πόλεμου, περιόρισε την ενασχόληση με 

την επίδραση της αεροπορικής ισχύος σε άλλα θέατρα του πολέμου. Πολλά 

από αυτά διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα του πολέμου στον ίδιο ή μεγαλύτερο 

βαθμό από ότι ο στρατηγικός βομβαρδισμός. Η σημασία της υποστήριξης των 

χερσαίων δυνάμεων και ο έλεγχος του αέρα, ή τουλάχιστον η απαγόρευση 

στον αντίπαλο να τον ελέγχει, έκανε τις φίλιες χερσαίες επιχειρήσεις λιγότερο 

επικίνδυνες.98 

Βαθμιαία κατά τον εικοστό αιώνα έγινε αντιληπτό ότι η αεροπορική ισχύς 

η οποία θα αναλάμβανε τον έλεγχο του εναερίου χώρου θα ήταν σε θέση να 

προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα, όπου ο αντίπαλος ηττημένος στον 

αέρα, θα είχε μεγάλη δυσκολία να τα αντισταθμίσει.99 

Σήμερα, όπου η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για επιθέσεις ακριβείας 

ώστε να δημιουργηθούν στρατηγικές επιδράσεις, η δελεαστική επιρροή της 

αεροπορικής ισχύος δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όμως όταν τα αποτελέσματα σε 

μια επιθετική εφαρμογή του αεροπορικού όπλου δεν είναι άμεσα, ως 

αναμένεται, τότε η ανυπομονησία μπορεί να οδηγήσει στο να καταρρεύσει ο 

διαχωρισμός μεταξύ των επίγειων στόχων και η λανθασμένη εφαρμογή της 

αεροπορικής ισχύος να επιφέρει χιονοστιβάδα πολιτικών και στρατηγικών 

συνεπειών. Η αεροπορική στρατηγική θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται και να 

περιορίζεται στους πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους.
100

 

Οι υποστηρικτές της αεροπορικής ισχύος αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο εστίαζαν στην ταχύτητα των αποτελεσμάτων που θα επέφερε η 

χρήση της αεροπορικής ισχύος, καθώς και τις άμεσες επιδράσεις στο ηθικό 

του άμαχου πληθυσμού του εχθρού.101 Ο παράγοντας ηθικό είναι 

περισσότερο αξιοπρόσεκτος στην αεροπορική στρατηγική, σε σχέση με τη 

χερσαία. Η λαϊκή κατακραυγή μπορεί να επηρεάσει την αεροπορική 

στρατηγική. Συνεχείς εχθρικές αεροπορικές προσβολές εναντίον της φίλιας 
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πρωτεύουσας αναμφίβολα θα ανάγκαζαν την εκτροπή μεγαλύτερων αριθμών 

αεροσκαφών από το πεδίο της μάχης για να προστατέψουν την πόλη.102 

Ο παράγοντας «εθνική βούληση» είναι κλειδί για κάθε πόλεμο. 

Καταλαμβάνει τον πυρήνα της νοητικής απεικόνισης του κράτους και είναι το 

σημαντικότερο κέντρο βάρους. Όταν ο λαός αποφασίσει ότι πόλεμος έχει 

χαθεί, τότε πραγματικά έχει χαθεί. Επειδή η συνολική βούληση είναι ένα 

άθροισμα παραγόντων, η επίθεση στην εθνική βούληση με ευθύ τρόπο είναι 

σχεδόν αδύνατη. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να στοχοποιείται η απόδειξη 

αυτής τη βούλησης, δηλαδή η στρατιωτική ικανότητα, η οποία είναι το 

άθροισμα των φυσικών χαρακτηριστικών της ισχύος. Γη, φυσικοί πόροι, 

πληθυσμός, οικονομία, βιομηχανία, κυβέρνηση, ένοπλες δυνάμεις κλπ.. Εάν 

τα στοιχεία αυτά καταστραφούν, τότε το εθνικό φρόνημα εκπνέει, ή καθίσταται 

ασήμαντο. Όμως, καθώς η στρατιωτική ικανότητα είναι άθροισμα των 

ανωτέρω, είναι δύσκολο να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Τα τμήματα αυτά που 

περιβάλλουν τη στρατιωτική ικανότητα, η οποία με τη σειρά της περιβάλλει 

την εθνική βούληση, είναι κέντρα βάρους. Με την εμφάνιση του αεροπορικού 

όπλου, οι νέες δυνατότητες έφεραν νέες ευκαιρίες. Την προσβολή αυτών των 

στόχων. Οι θεωρητικοί της αεροπορίας συμφωνούν ότι η αεροπορικής ισχύς 

είναι εγγενώς στρατηγική. Η αεροπορική στρατηγική ιστορικά, προσπαθεί να 

ανακαλύψει ποιο από αυτά τα κέντρα βάρους είναι το πιο σημαντικό σε 

δεδομένο τόπο, χρόνο και κατάσταση.
103

 

Ωστόσο σύμφωνα με τον Π. Σιδηροκαστρίτη, η αεροπορική στοχοποίηση 

θα πρέπει να εξασφαλίζει την αρχή της στρατιωτικής αναγκαιότητας και την 

αρχή της διακρίσεως (επιλογή στόχων που θα επιφέρουν στρατιωτικό 

πλεονέκτημα και μόνο), εξασφαλίζοντας έτσι τις βασικές αρχές του διεθνούς 

ανθρωπιστικού Δικαίου.104 Παράλληλα, κατά τη διαδικασία της στοχοποίησης 

σε οποιαδήποτε αεροπορική δραστηριότητα, είναι επιτακτική η πρόβλεψη 

εφαρμογής της «αρχής της αναλογικότητας». Οι δυνατότητες του 

αεροπορικού όπλου, τα πλεονεκτήματά του σε σύγκριση με τις επιπτώσεις 

που μπορεί να έχει στον άμαχο πληθυσμό, οδηγούν ότι η στοχοποίηση θα 
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πρέπει να έχει μελετηθεί ώστε να μην είναι δυσανάλογη με τον επιδιωκόμενο 

σκοπό.105 

Η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή του διαχωρισμού αποτελούν δύο 

βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου οι οποίες καθορίζουν τη χρήση της 

αεροπορικής ισχύος. Ο διαχωρισμός κηρύττει έκνομη την εσκεμμένη 

στοχοποίηση αμάχων και άλλων κατηγοριών προστατευόμενων στόχων. Η 

αναλογικότητα απαιτεί, τη μη επίθεση εάν το στρατιωτικό όφελος δεν είναι 

μεγαλύτερο από τον πόνο που θα προκληθεί ως παράπλευρη ζημία σε 

αμάχους και το ρίσκο για τους πολίτες να ελαχιστοποιείται.106  

2.4 Οι Θέσεις των Θεωρητικών 

Οι πρωτοπόροι του αεροπορικού όπλου συνηγορούσαν για την 

ανεξαρτητοποίηση της αεροπορίας από τα άλλα δύο όπλα. Συμφωνούσαν 

επίσης, ότι η αποφασιστική φύση της πολεμικής αεροπορίας θα άλλαζε τη 

μελλοντική διεξαγωγή των πολεμικών συγκρούσεων.107 Ένα κοινό 

χαρακτηριστικό των θεωρητικών της αεροπορικής στρατηγικής, είναι ότι 

οραματίζονταν μέσα από την εξελικτική δυνατότητα της αεροπορικής ισχύος, 

τη βελτίωση πολλών πλευρών του πολέμου. Πίστευαν ότι η στρατιωτική 

χρήση του αεροπλάνου θα μπορούσε να φέρει έναν πιο «καθαρό», χωρίς 

χαρακώματα πόλεμο, με σχετικά λιγότερο αιματοκύλισμα, έναν «ιδανικό» 

πόλεμο με μικρή διάρκεια, κόστος και απώλειες.108 

Η ανάπτυξη της αεροπορικής στρατηγικής κατά μία άποψη μπορεί να 

θεωρηθεί περισσότερο έργο συλλογικό απ’ ότι ατομικό, καθώς έννοιες που τη 

χαρακτηρίζουν δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο 

θεωρητικό109 ή εμπειρογνώμονα. Ωστόσο, για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασία και την κατανόηση της αεροπορικής στρατηγικής θα αναπτυχθούν οι 

θέσεις των σημαντικότερων θεωρητικών του αεροπορικού όπλου κατά τη 
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γνώμη του υποφαινόμενου, των Gioulio Douhet, Hugh Trenchard, William 

Mitchell, John Boyd και John Warden.110 Η θεωρία που ανέπτυξε ο καθένας, 

με ομοιότητες και διαφθορές σε σχέση με τους προηγούμενούς του, 

αποτέλεσε ή αποτελεί τη βάση ανάπτυξης της αεροπορικής στρατηγικής κατά 

τον πρώτο αιώνα ζωής του αεροπορικού όπλου. 

2.4.1. Gioulio Douhet 

Ο Douhet ήταν Ιταλός αξιωματικός του πυροβολικού, δεν εκπαιδεύτηκε 

ποτέ ως πιλότος, όμως διατέλεσε διοικητής του πρώτου ιταλικού συντάγματος 

αεροπορίας και ήταν πολυγραφότατος.111 Κατατάσσεται ως ο πρώτος, 

χρονικά, θεωρητικός της αεροπορικής στρατηγικής.112 Στο έργο του «Ο 

Έλεγχος του Αέρα» (Command of the Air), όπου συγκεντρώνει τις απόψεις 

του για την αεροπορική ισχύ, ο Douhet εισηγείται τον αιφνιδιαστικό 

βομβαρδισμό των εχθρικών αεροδρομίων, με μεγάλους σχηματισμούς βαριά 

οπλισμένων βομβαρδιστικών, με επιθέσεις οι οποίες προκαλούν σοκ και δέος. 

Με την καταστροφή της εχθρικής αεροπορίας ο αέρας πλέον είναι ελεύθερος. 

Με την εναερία υπεροχή εξασφαλισμένη, ο στρατηγικός113 βομβαρδισμός των 

εχθρικών πόλεων, σύμφωνα με τον Douhet, θα οδηγήσει στη απώλεια της 

θέλησης, της προθυμίας του πληθυσμού να αντισταθεί καθώς και της 

μαχητικής του ικανότητας. Η αντίδραση των πολιτών θα σταματούσε τις 

προετοιμασίες του αντιπάλου. Όμως, με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ιδέες 

του Douhet αποδείχθηκαν λανθασμένες.114 

 Η ανάπτυξη της αεράμυνας και η ανακάλυψη του ραντάρ, έκαναν τη 

δουλειά των βομβαρδιστικών όχι τόσο εύκολη όσο την είχε φανταστεί ο 

Douhet. Επίσης, ο βομβαρδισμός των πολιτών δεν έφερε ποτέ τη γρήγορη 
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νίκη που ο Douhet είχε οραματιστεί. Η προθυμία των πολιτών αποδείχτηκε 

ανθεκτικότερη από ότι είχε προβλέψει. Ο Douhet οραματίστηκε την 

αεροπορική ισχύ ως όπλο, το οποίο ως πολύ ισχυρό, θα αντικαθιστούσε τις 

άλλες μορφές πολέμου, τον χερσαίο και τον θαλάσσιο.115 Οι τέσσερες βασικές 

αρχές του Douhet ήταν πως η αεροπορική ισχύς ήταν επαναστατική, από τη 

φύση της επιθετική, η νίκη απαιτούσε αεροπορική υπεροχή και οι μελλοντικές 

συγκρούσεις θα ήταν αχαλίνωτες.116 Η αεροπορική στρατηγική όπως μας την 

έδωσε ο Douhet κατατάσσεται στην ομάδα της έμμεσης προσέγγισης.117 Η 

θέση του ήταν ότι στον αέρα η επίθεση υπερείχε της άμυνας, ενώ η επιλογή 

χρόνου και τόπου προσβολής του εχθρού σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση 

δυνάμεων, δίνει συντριπτικό πλεονέκτημα. Η επίθεση θα πρέπει να έχει ως 

σκοπό την απόκτηση αεροπορικής υπεροχής, η οποία όταν επιτευχτεί, θα 

φέρει τη νίκη σε ξηρά και θάλασσα. Θα πρέπει να αποφεύγεται ο σκληρός 

στόχος (οι εχθρικές ένοπλες δυνάμεις) αλλά να επιλέγεται ο «μαλακός», η 

βιομηχανία και ο αστικός πληθυσμός του εχθρού. Η καταστροφή 

εργοστασίων, εμπορικών εγκαταστάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, 

αρτηριών μεταφορών καθώς και η καταρράκωση του ηθικού του άμαχου 

πληθυσμού από τη στοχοποίησή του, θα εξανάγκαζε τον εχθρό για διακοπή 

των εχθροπραξιών. Για τον Douhet, το βομβαρδιστικό αεροσκάφος είναι το 

κυρίαρχο όπλο, καθώς διαμορφώνει το στρατιωτικό δόγμα και τα 

βομβαρδιστικά πάντα θα διαπερνούν την αεράμυνα.118 119  

Ο Douhet υποστηρίζει ότι όταν κερδηθεί η επικράτηση στον αέρα, ίσως 

αυτό να είναι αρκετό, καθώς αυξάνει την τρωτότητα του εχθρού έτσι ώστε οι 

ηγέτες του αναγνωρίζοντάς αυτό, να συνθηκολογήσουν. Σε διαφορετική 

περίπτωση, επιθέσεις κατά των πόλεων και σε άλλου ζωτικούς στόχους θα 

οδηγούσαν του πολίτες να πιέσουν την ηγεσία τους για τελείωμα του 

πολέμου. Όλα αυτά θα γίνονταν τάχιστα, με λιγότερο πόνο απ’ ότι στον 

πόλεμο με τα χαρακώματα.120 Η κυριαρχία στον αέρα είναι σημείο κλειδί για 
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τον Douhet. Η επίτευξη της συνεπάγεται και νίκη, το αντίθετο την ήττα και ότι 

άλλο μπορεί ο εχθρός να εφαρμόσει.121 

Στη θεωρία του Douhet όλα λειτουργούν ιδανικά. Τα βομβαρδιστικά πάντα 

περνούν, η φθορά και η αναχαίτιση δεν είναι σημαντικά εμπόδια, η απόδοση 

των πληρωμάτων των αεροσκαφών και των όπλων τέλεια χωρίς αστοχίες. 

Στο έργο του Command of the Air, διακατέχεται από ένα τεχνολογικό 

ντετερμινισμό ενώ παράλληλα αγνοεί τους πολιτικούς παράγοντες που 

μπορεί να επηρεάσουν τον τερματισμό μιας σύρραξης.122 

Ως προς τη θεωρία του Douhet ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος απέδειξε ότι 

στον αέρα δεν κυριαρχεί η επίθεση χωρίς υποστήριξη καταδιωκτικών, η 

αεροπορική υπεροχή δεν μπορεί να επιτευχθεί σε συνεχή βάση όταν ο 

αντίπαλος έχει τις υποδομές και τις οικονομικές δυνατότητες να υποστηρίζει 

το αεροπορικό του όπλο και τέλος, τόσο το αναμενόμενο ψυχολογικό 

αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό του εχθρού όσο και οι καταστροφές από 

τους βομβαρδισμούς είχαν υπερεκτιμηθεί.123 

2.4.2. Hugh Trenchard 

Ο Trenchard έμαθε να πετάει το 1913 και διατέλεσε διοικητής του 

Βρετανικού αεροπορικού σώματος στη Γαλλία κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο. Έτσι η αρχική του θέση ήταν ότι η αεροπορία ήταν βοηθητική για τον 

στρατό. Ως αρχηγός της ανεξάρτητης RAF έγινε συνήγορος του στρατηγικού 

βομβαρδισμού καθώς και του ελέγχου των αποικιών με το αεροπορικό όπλο 

αντί των χερσαίων δυνάμεων.124 

Το στρατηγικό δόγμα της RAF είχε τη σφραγίδα του Trenchard, ο οποίος 

ήταν αρχηγός της από το 1919 έως το 1928 και άφησε σε ένα μνημόνιο τις 

απόψεις του, για χρήση από τους επόμενους αρχηγούς της RAF. Ο σταθερός 

σκοπός της πολιτικής του Trenchard αφορούσε τον διαμελισμό και την 

κατάρρευση της οικονομίας του εχθρού. Σκοπός της αεροπορίας θα πρέπει 

να είναι η καταστροφή των μέσων του αντιπάλου για αντίσταση, με επιθέσεις 
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σε επιλεγμένους στόχους που θα φέρουν αυτό το αποτέλεσμα, εξειδικεύοντας 

στην παραγωγή, στις μεταφορές και στις επικοινωνίες.125 Η εμπειρία του από 

τον Μεγάλο πόλεμο, προσδιόρισε τις κύριες απόψεις του, α) την αεροπορική 

υπεροχή ως βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχία, β) την εκ φύσεως 

επιθετική ιδιότητα της αεροπορίας και γ) παρά τα σημαντικά υλικά 

αποτελέσματα, τα ψυχολογικά αποτελέσματα του αεροπορικού όπλου είναι 

μεγαλύτερα.126 Γενικότερα ο Trenchard πίστευε περισσότερο στην επίθεση 

από ότι στην άμυνα, καθώς οι αεροπορικές δυνάμεις θα έπρεπε να κερδίσουν 

και να διατηρήσουν τον έλεγχο του αέρα (με την καταστροφή της εχθρικής 

αεροπορίας).127 

Ο Trenchard κατανόησε τη σημασία της αναγκαιότητας επίτευξης 

αεροπορικής υπεροχής για όλες τις πολεμικές προσπάθειες. Επίσης, ότι αυτή 

θα πρέπει να συνδυάζεται με όλο το φάσμα των επιχειρήσεων των άλλων 

κλάδων, ώστε να βελτιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του νέου όπλου. 

Έδινε έμφαση στον ρόλο της αεροπορίας στον χερσαίο πόλεμο. Δεν έβλεπε 

την αεροπορική ισχύ μόνο ως ένα όπλο, αλλά ως ένα πεδίο μάχης, όπου η 

αεροπορία είχε πολλές λειτουργίες με βασική προϋπόθεση για την ασφαλή 

εκμετάλλευσή του, την επίτευξη αεροπορικής υπεροχής.128 Αν και έδωσε 

πολύ υψηλή προτεραιότητα στις μονάδες βομβαρδισμού, έβλεπε πάντα ένα 

ρόλο για τα καταδιωκτικά αεροσκάφη.129 

Ο Trenchard διαφέρει από τον Douhet σημαντικά. Ήθελε και αυτός να 

υπονομεύσει το ηθικό των πολιτών του αντιπάλου αλλά με έμμεσο τρόπο 

καταστρέφοντας την υποδομή υποστήριξης. Ήθελε η στόχευση στο ηθικό να 

επιτευχτεί χωρίς παράπλευρες απώλειες, ακλουθώντας το διεθνές δίκαιο, 
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επιλέγοντας στόχους σε αστικές περιοχές οι οποίοι είχαν στρατιωτικό 

ενδιαφέρον, καθώς και στην αλυσίδα παραγωγής και στις υποδομές.130 

2.4.3. William ‘Billy’ Mitchell 

Ο Mitchell ήταν γιος Γερουσιαστή των ΗΠΑ και από εύπορη οικογένεια. 

Ξεκίνησε ως αξιωματικός των διαβιβάσεων και πρωτοπέταξε το 1916. Κατά τη 

δεκαετία του 1920 οι κύριες θέσεις του αφορούσαν τη χρήση του αεροπορικού 

όπλου αντί του ναυτικού για την προάσπιση των ακτών. Υποστήριζε την 

αναγκαιότητα απόκτησης αεροπορικής υπεροχής ως προαπαιτούμενο για 

άλλες επιχειρήσεις και εφόσον αυτό επιτευχθεί, μπορεί να γίνει εκμετάλλευσή 

της για προσβολή ζωτικών στόχων του αντιπάλου. Στόχοι όπως βιομηχανία, 

υποδομές, αγροτικοί πόροι, η απώλειά των οποίων θα οδηγούσε στη 

κατάρρευση του ηθικού των πολιτών. Το Τακτικό Σχολείο του Αεροπορικού 

Σώματος {Air Corps Tactical School (ACTS)} τη δεκαετία του 1930 θα έδινε 

έμφαση στη βιομηχανία και στις υποδομές που θα στερούσαν στον αντίπαλο 

τη δυνατότητα να συνεχίσει τον πόλεμο.131 

Ο Mitchell ήταν υπέρ μιας ισορροπημένης αεροπορίας ως προς τον 

αριθμό των επιθετικών και των αμυντικών αεροσκαφών, καθώς και ως προς 

τη στόχευση του στρατηγικού βομβαρδισμού σε σχέση με την επίτευξη 

αεροπορικής υπεροχής. Αναγνώρισε την ικανότητα της αεροπορίας να 

παραμένει στο πεδίο δράσης της, καθώς και να συνεργάζεται με τα άλλα δύο 

όπλα στα δικά τους πεδία επιχειρήσεων. Οπαδός της αεροπορικής υπεροχής, 

καθώς δίχως αυτή, η στρατιωτική νίκη ίσως να μη επιτευχτεί ποτέ.132 

Ο Mitchell άντλησε πολλές από τις ιδέες του από τον Trenchard, με 

κυριότερη το βασικό συμπέρασμα ότι η αεροπορική ισχύ ήταν πρωτίστως ένα 

επιθετικό εργαλείο. Τα κύρια σημεία για τον Mitchell ήταν ότι θεωρούσε, ότι το 

αεροπλάνο αντιπροσώπευε την τεχνολογική επανάσταση, η οποία με τη 

σειρά της ωθούσε αλλαγές στις στρατιωτικές υποθέσεις. Επίσης, η νέα αυτή 

τεχνολογία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί επιθετικά για την απόκτηση έλεγχου 
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του εναέριου χώρου. Η ανεξαρτητοποίηση της αεροπορίας ως όπλου ήταν 

απαραίτητη για την αξιοποίηση της θεωρίας και της τεχνολογικής εξέλιξης, 

μέσα από το κατάλληλο δόγμα.133 Θέση του ήταν ότι οι Μεγάλες δυνάμεις 

πρέπει να διαθέτουν αεροπορία η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά 

του εχθρού με το ξέσπασμα του πολέμου και μόνο το όπλο της αεροπορίας 

μπορεί να καταφέρει αιφνιδιαστική και ταυτόχρονα αποφασιστική επίθεση 

στον εχθρό.134 Καθώς πίστευε ότι η πιο σημαντική δυνατότητα μιας πολεμικής 

αεροπορίας είναι η επίθεση, το αποτέλεσμα του πολέμου, στον οποίο η 

αεροπορία μπορεί μόνη της να πολεμήσει και να νικήσει, μπορεί να εξαρτηθεί 

από τα βομβαρδιστικά μεγάλης ακτίνας.135 

Ο Mitchell θεωρούσε ότι η αεροπορία είχε πλέον καταστήσει το ναυτικό 

ξεπερασμένο.136 137 Το 1919 ο Mitchell κατέθεσε σε επιτροπή του Ναυτικού 

ότι τα πολεμικά πλοία δεν μπορούν να αμυνθούν από μόνα τους 

αποτελεσματικά σε επίθεση από αέρος και ότι τα αεροπλάνα τα οποία 

εδρεύουν σε βάσεις κοντά στην ξηρά, μπορούν να προστατέψουν τη χώρα σε 

απόσταση εκατό μιλίων πέρα από την ακτή.138 

Ο Mitchell, αρχικά εστίασε τα επιχειρήματα του ως προς την αεροπορική 

ισχύ ενάντια στη ναυτική. Μπορούμε να διακρίνουμε δυο περιόδους του 

Mitchell σύμφωνα με τον Weigley. Την περίοδο 1917-1926 όπου οι θεωρίες 

του είναι συνυφασμένες με την τεχνολογία, την τακτική και στρατηγική γνώση 

και την περίοδο μετά το 1926 όπου προσανατολίζεται στην επίθεση κατά των 

ζωτικών κέντρων του εχθρού και εικάζει ότι οι κατοικημένες περιοχές είναι 

εύθραυστοι στόχοι και η καταστροφή τους κλειδί για τη νίκη.139 140 Βέβαια η 
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κύρια θέση του είναι ότι ο στρατηγικός βομβαρδισμός ζωτικών βιομηχανικών 

και πληθυσμιακών σημείων, θα εξαλείψουν την ικανότητα του εχθρού να 

διεξάγει πόλεμο και ότι η άμυνα των βομβαρδιστικών γίνεται εφικτή μόνο μέσα 

από τη χρήση άλλων αεροσκαφών. Σύμφωνα με το τελευταίο, ο Mitchell 

πίστευε ότι η δύναμη μιας αεροπορίας με καταδιωκτικά κατά τα δυο τρίτα της 

δύναμής της και κατά ένα τρίτο με βομβαρδιστικά, θα μπορούσε να φέρει τη 

νίκη.141 

2.4.4. John Boyd 

Ο Boyd ήταν πιλότος της αμερικανικής αεροπορίας και έλαβε μέρος στον 

πόλεμο της Κορέας πετώντας με αεροσκάφη F-86.142 Ο πυρήνας της μελέτης 

του Boyd  παρέχει μια περιεκτική θεωρία για την επιτυχία και την αποτυχία σε 

μια σύγκρουση. Στο έργο του ‘’A Discourse on Winning and Losing’’ εξετάζει 

πως οι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να ευημερήσουν, δηλαδή πως 

μπορούν να είναι αποτελεσματικοί σε μια σύγκρουση, πως δύναται να 

νικήσουν ή να χάσουν, καθώς και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 

διαμορφώνουν και να προσαρμόζονται σε εξελισσόμενες καταστάσεις με 

σκοπό την επιβίωση με τους δικούς τους όρους. Η θεωρία του κοιτάζει και 

πέρα από τον πόλεμο, στην οργανωσιακή συμπεριφορά κάτω από δυσμενείς 

συνθήκες.143 

Στην εκλαϊκευμένη διατύπωση, ο κύκλος του Boyd, ή αλλιώς ο κύκλος 

OODA (Observe, Orient, Decide, Act), θεωρεί ότι η επιτυχία στον πόλεμο 

εξαρτάται από την ικανότητα μας να αποκλίνουμε τον εχθρό από τη 

προγραμματισμένη ροή των ενεργειών του, καθώς και τη σκέψη του. Δηλαδή, 

από την ικανότητά μας να εκτελούμε εμείς τον κύκλο ΟΟDA πιο γρήγορα από 

τον αντίπαλό μας.144 145 
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Η θεωρία του Boyd μπορεί να εφαρμοστεί στην αεροπορική στρατηγική 

με τη λειτουργία του κύκλου στις φίλιες δυνάμεις και ταυτόχρονα να 

επιτυγχάνεται η διατάραξη του κύκλου του αντίπαλου. Οι γρήγορες και 

απρόβλεπτες αποφάσεις, συνδυάζονται ιδανικά με τη φύση του αεροπορικού 

όπλου.
146

 Στον κύκλο του Boyd, ολόκληρη η θεωρία βασίζεται στον 

συλλογισμό ότι ο χρόνος συμπτυσσόμενος, φτάνοντας σε αποφάσεις ή θέσεις 

τάχιστα, είναι το αποφασιστικό στοιχείο στον πόλεμο καθώς ασκεί ψυχολογική 

ένταση στον αντίπαλο.147 

Οι απόψεις του πηγάζουν από τη δική του εμπειρία μάθησης, μία 

διαδικασία ανάλυσης, σύνθεσης, δημιουργίας, καταστροφής και 

ανοικοδόμησης ή δημιουργικής καταστροφής. Όπως και άλλοι θεωρητικοί 

στην εποχή τους, ο Boyd ανέπτυξε και ωρίμασε τις ιδέες του σε καιρούς όπου 

υπήρχε ενδιαφέρον για νέες ιδέες για την αντιμετώπιση στρατηγικών και 

επιχειρησιακών δυσκολιών.148 

Η θεωρία του Boyd για τη σύγκρουση μιλάει για μια μορφή ελιγμού η 

οποία έχει ψυχολογικό και χρονικό προσανατολισμό. Στοχεύει να σπάσει τη 

θέληση και το πνεύμα του εχθρικού μηχανισμού αποφάσεων – εντολών, 

δημιουργώντας εκπλήξεις και επικίνδυνες επιχειρησιακές και στρατηγικές 

καταστάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να λειτουργούμε με 

γρηγορότερο ρυθμό από τον αντίπαλο. Ουσιαστικά, ο ελιγμός στο πεδίο της 

σύγκρουσης σκοπεύει να καταστήσει τον αντίπαλο ανίσχυρο, απαγορεύοντάς 

του τον χρόνο να σκεφτεί παραγωγικά, μέσα στις ταχέως εξελισσόμενες και 

αβέβαιες περιστάσεις.149 

Ωστόσο ο Frans Osinga καταλήγει ότι η δημοφιλής έννοια του γρήγορου 

κύκλου OODA, δεν εκφράζει τι ακριβώς ο Boyd εννοούσε και ότι θα πρέπει να 

μνημονεύεται για περισσότερα από την ιδέα ότι κάποιος μπορεί να αποκτήσει 

τη νίκη κάνοντας ένα πιο γρήγορο κύκλο OODA από τον αντίπαλο. 

Ο ταχύς κύκλος OODA είναι σημαντική ιδέα για τακτικό και επιχειρησιακό 

επίπεδο. Ωστόσο, η σημασία του Boyd για τη στρατηγική θεωρία βασίζεται 

περισσότερο στην κατάδειξη για συστημική απομόνωση, την ανάγκη ύπαρξης 
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μιας ποικιλίας κατευθύνσεων προσανατολισμού και την απαίτηση διατήρησης 

οργανωσιακής προσαρμοστικότητας μέσα από διάφορες μεθόδους.150 

2.4.5. John Warden 

Ο Warden ήταν πιλότος της αμερικανικής αεροπορίας και πολέμησε στο 

Βιετνάμ.151 Πολλοί τον πιστώνουν με την ανάπτυξη της αεροπορικής 

εκστρατείας στον Πόλεμο του Κόλπου.152 Στη θεωρία του Warden ο εχθρός 

παρουσιάζεται ως σύστημα πέντε ομόκεντρων κύκλων. Ο εσωτερικός είναι η 

Ηγεσία του αντιπάλου, ο επόμενος εξωτερικός, τα Οργανικά συστατικά 

(ενέργεια και χρήμα), ο επόμενος τα Δομικά συστήματα (οδικό δίκτυο, 

αεροδρόμια, εργοστάσια). Τον επόμενο κύκλο αποτελεί ο πληθυσμός153 και ο 

πέμπτος, ο εξωτερικός είναι οι Ένοπλες δυνάμεις. Κεντρική ιδέα της θεωρίας 

είναι ότι αν εξοντωθεί η αντίπαλη ηγεσία, ο εχθρός θα παραλύσει συνολικά. Η 

εχθρική ηγεσία πρέπει είτε να θανατωθεί (αποκεφαλισμός), είτε να νιώσει 

άμεση προσωπική απειλή, είτε να αποκοπεί από λαό και τις στρατιωτικές 

δυνάμεις. Σε περίπτωση αποτυχίας στοχοποιούνται154 τα κατάλληλα 

Οργανικά συστατικά. Ο εξωτερικός κύκλος, ο πιο δυνατός, είναι δύσκολος για 

να καταστραφεί γιατί έχει σχεδιαστεί να είναι έτσι. Δεν αποτελεί την πρώτη 

επιλογή ως στρατηγικός και επιχειρησιακός στόχος. Στον εχθρό ως σύστημα, 

επιλέγονται τα νευραλγικά του σημεία προκειμένου να παραλύσει η λειτουργία 

του. Για τον Warden, σε στρατηγικό επίπεδο ο αντίπαλος έχει ένα μικρό 

αριθμό ζωτικής σημασίας στόχων, οι οποίοι είναι πολύ ακριβοί, τείνουν να 

είναι μικροί σε μέγεθος, έχουν λίγα εφεδρικά συστήματα και δύσκολα 

επισκευάζονται. Με παράλληλη επίθεση, εφόσον ένα σημαντικό ποσοστό από 
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Ανθρωπιστικού Δικαίου. Τυχόν παραβίαση οδηγεί σε τιμωρία των εμπλεκομένων, καθώς 
προβλέπεται η ποινική ευθύνη και των φυσικών προσώπων που λαμβάνουν μέρος είτε 
ενεργά, είτε επιχειρησιακά. Ευθύνη, η οποία δεν παραγράφεται αλλά εκδικάζεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Παναγιώτης 
Σιδηροκαστρίτης, σελ. 190. 
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αυτούς χτυπηθεί, η ζημιά είναι αξεπέραστη. Η τεχνολογία έχει κάνει δυνατή 

την ταυτόχρονη επίθεση σε όλα τα επίπεδα του εχθρικού συστήματος.155 

Ο Warden θεωρεί ότι όσοι ασχολούνται με την τέχνη της στρατηγικής δεν 

πρέπει να πιστεύουν ότι η ένοπλη σύγκρουση των στρατιωτικών αντιπάλων 

αποτελεί το κεντρικό χαρακτηριστικό του πολέμου. Δεν είναι πάντα 

απαραίτητη και σε κανονικές συνθήκες θα πρέπει να αποφεύγεται. Σε 

στρατηγικό επίπεδο πρέπει να βλέπουμε τον αντίπαλο ως ένα σύστημα 

πολλών και συνθετών συστημάτων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα με ελάχιστη 

προσπάθεια και μέγιστη πιθανότητα επιτυχίας, ασκώντας του πίεση ή να 

παρασύροντάς τον, να κάνει τους δικούς μας στόχους, δικούς του. Στη 

στρατηγική επίθεση, η κατανόηση του εχθρικού συστήματος αποτελεί το κύριο 

μέρος και ακολουθεί, το πώς θα παραλύσουμε, ή πως θα καταστρέψουμε τον 

αντίπαλο.156 

Σε στρατηγικό επίπεδο για να πετύχουμε τους σκοπούς μας πρέπει να 

προκαλέσουμε τέτοιες μεταβολές σε ένα ή περισσότερα μέρη του συστήματος 

του εχθρού ώστε να αποφασίσει, ή την υιοθέτηση των δικών μας στόχων ή να 

είναι φυσικά αδύνατο πλέον να αντισταθεί. Στο ανωτέρω ο Warden δίνει τον 

όρο «στρατηγική παράλυση». Ο εξαναγκασμός τους άλλου κράτους να κάνει 

αυτό που εμείς θέλουμε είναι ο στόχος του στρατηγικού πολέμου. Ολόκληρο 

το σύστημα του εχθρού είναι στόχος και όχι οι στρατιωτικές του δυνάμεις. Η 

σωστή επίδρασή μας στο σύστημα, θα καταστήσει τις εχθρικές δυνάμεις 

άχρηστες, αφού δεν θα έχουν την υποστήριξη από την ηγεσία, τον λαό, τις 

υποδομές και τις οργανικές ουσίες του κράτους. Ωστόσο, το παραπάνω δεν 

σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεπτόμαστε, το πως μπορούμε να νικήσουμε 

άμεσα τη στρατιωτική δύναμη του εχθρού, ειδικά όταν προστατεύει 

στρατηγικά κέντρα. Ωστόσο και οι εχθρικές δυνάμεις είναι ένα σύστημα το 

οποίο περιγράφεται με το μοντέλο των πέντε κύκλων.157 

Για τον Warden η αεροπορική ισχύς κατέχει τη μοναδική δυνατότητα, 

λόγω των χαρακτηριστικών της, να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς σκοπούς 
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 John A. Warden, pp. 40-55 και Κων. Κολιόπουλος, σελ. 247-249. 
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 John A. Warden, pp. 40-55. 
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 John A. Warden, pp. 40-55. 
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με μέγιστη αποδοτικότητα και το ελάχιστο κόστος. Με ταχύ και αποφασιστικό 

τρόπο.158 Η κύρια ιδέα των πέντε δακτυλίων του Warden είναι ότι ο 

στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να εστιάζει περισσότερο στη ηγεσία του 

αντιπάλου. Ακόμα και εάν είναι αδύνατο να στοχοποιηθεί η αντίπαλη ηγεσία 

θα πρέπει να στοχοποιείται η σκέψη του διοικητή (ηγέτη) όταν επιλέγονται 

κέντρα βάρους σε άλλου δακτυλίους.159  

Συνοψίζοντας, παρακολουθούμε την ανάπτυξη της αεροπορικής 

στρατηγικής σκέψης να αρχίζει με την κύρια ιδέα ότι η αεροπορία εκτός από 

την υποστήριξη των δυνάμεων επιφανείας πρέπει να εκμεταλλευτεί τη 

στρατηγική της φύση. Οι προτάσεις χρήσης του αεροπορικού όπλου ως 

στρατηγικό όπλο, κυριαρχούν κατά τον μεσοπόλεμο. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο, οι νεότεροι θεωρητικοί μιλούν ξανά για τις στρατηγικές δυνατότητες 

της αεροπορίας με διαφορετικές με εκφάνσεις. 

2.5 Η Κριτική στις Θεωρίες 

Σύμφωνα με μία άποψη, οι θεωρητικοί οι οποίοι ασχοληθήκαν ή 

ασχολούνται με τη στρατηγική θεωρία στη διάσταση του αεροπορικού όπλου, 

ασκούν περιορισμένη επιρροή με τις ιδέες τους, σε ένα κλάδο όπου η 

τεχνολογία τον επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό.160 Οι πρωτοπόροι 

συγγραφείς μέσα από το πάθος τους για την αεροπορία και το ρόλο που 

μπορούσε να διαδραματίσει στον πόλεμο δεν ήταν αμερόληπτοι, σπάνια 

αναλυτικοί και το όραμα τους ξεπερνούσε την πραγματικότητα της εποχής 

τους. Η θέση των αεροπόρων ότι μπορούσαν να προσφέρουν γρήγορες και 

ξεκάθαρες λύσεις σε προβλήματα που άλλους τους απασχολούσαν αιώνες 

τώρα, έκανε τους ακαδημαϊκούς να διστάζουν να ασχοληθούν με τον κλάδο 

της αεροπορίας.161 

Το κύριο επιχείρημα του Ιταλού συνταγματάρχη Douhet αφορούσε την 

άποψη ότι το κέντρο βάρους της πολεμικής προσπάθειας ήταν πλέον οι 

αστικοί πληθυσμοί (μέσω του αεροπορικού πολέμου) και όχι τα στρατεύματα 
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159
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 Ντέηβιντ ΜακΑϊζακ, σελ. 735. 
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του εχθρού. Αφού ο σκοπός ήταν η εξάντληση του εχθρικού πληθυσμού και 

επιβολή σε αυτόν αφόρητου κόστους, με απώτερη στόχευση την κατάρρευση 

του εσωτερικού μετώπου, την απροθυμία του λαού να υποστηρίξει την 

πολεμική προσπάθεια, η άμεση επίθεση εναντίων των αμάχων θα ήταν 

αποτελεσματικότερη από ότι η προσπάθεια φθοράς των εχθρικών 

στρατιωτικών δυνάμεων, η οποία οδηγεί μετά από μακροχρόνια 

αντιπαράθεση, στην εξάντληση και χρεοκοπία νικητών και νικημένων. Επίσης 

η παραπάνω θέση για τη στοχοποίηση του αστικού πληθυσμού λειτουργεί 

αποτρεπτικά για όποια χώρα σκοπεύει να παραβιάσει την ειρήνη μέσα από 

τον φόβο να υποστεί στη συνέχεια τέτοιου είδους πλήγματα (από αέρος) στα 

οποία δεν μπορεί να προβάλει ουσιαστική άμυνα.162 Αντίστοιχα, οι προτάσεις 

των Trenchard και Mitchell μπορεί να μην στοχοποιουσαν άμεσα τον άμαχο 

πληθυσμό, όμως η έννοια του στρατηγικού βομβαρδισμού με σκοπό τον 

τελικό εξαναγκασμό του αντιπάλου αποτελεί την κύρια ιδέα τους. 

Για τον Mearsheimer, ο στρατός ξηράς είναι το βασικότερο εργαλείο για 

την κατάκτηση και έλεγχο εδάφους, ενώ θεωρεί ότι οι ναυτικές και 

αεροπορικές δυνάμεις δεν είναι κατάλληλες για να υπάρξει κατάκτηση 

εδάφους. Παράλληλα όμως αναγνωρίζει, ότι τόσο το ναυτικό όσο και η 

αεροπορία δεν δρουν μόνο ως πολλαπλασιαστές ισχύος του στρατού ξηράς, 

αλλά με τον ναυτικό αποκλεισμό και τον στρατηγικό βομβαρδισμό αντίστοιχα, 

επιδιώκουν τον εξαναγκασμό του αντιπάλου να παραδοθεί προτού ο στρατός 

του ηττηθεί στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, διατυπώνει την άποψη ότι σε ένα 

πόλεμο μεταξύ μεγάλων δυνάμεων τόσο ο αποκλεισμός όσο και ο εναέριος 

βομβαρδισμός δεν μπορεί να κερδίσει ο καθένας από μόνος του τον πόλεμο, 

για τον λόγο ότι μια μεγάλη δύναμη δύσκολα μπορεί να πέσει θύμα 

εξαναγκασμού. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν κάτι τέτοιο ισχύει στην 

περίπτωση μη μεγάλων δυνάμεων ή στην ασύμμετρη σύγκρουση. Καθώς 

θεωρεί ότι μόνο η χερσαία ισχύς μπορεί από μόνη της να κερδίσει ένα μεγάλο 

πόλεμο, οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις έχουν βοηθητικό ρόλο στην όλη 
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 Michael Howard, Ο Ρόλος του Πολέμου στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, (Αθήνα: 
Ποιότητα, 2009), σελ. 223-224. Η εμπειρία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έδειξε ότι όταν και η 
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από αέρος επιτιθέμενο. Όταν όμως ο επιτιθέμενος αποκτήσει κυριαρχία στον αέρα (π.χ. οι 
Σύμμαχοι πάνω από την Γερμανία) μπορεί να επιτύχει καταστροφές. Βλ. Michael Howard, 
σελ. 225-226. 



- 40 - 

προσπάθεια. Θέση του είναι ότι δύσκολα μπορεί να καταστραφεί η οικονομία 

του εχθρού με βομβαρδισμό ή αποκλεισμό, καθώς και ότι ηγέτες και λαοί 

σπάνια παραδίδονται από τέτοιου είδους πλήγματα.163 Για τον Mearsheimer, 

ο στρατηγικός βομβαρδισμός από αέρος, όπως και ο ναυτικός αποκλεισμός 

δεν μπορεί να επιφέρει γρήγορες και αποφασιστικές νίκες σε πολέμους 

μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, σε αντίθεση με τον στρατό ξηράς ο οποίος μπορεί 

να νικήσει γρήγορα ένα αντίπαλο.164 Επίσης, θεωρεί ότι ο στρατηγικός 

βομβαρδισμός είναι κατάλληλος για διεξαγωγή παρατεταμένων πολέμων 

φθοράς, όμως η προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου λειτουργεί 

συνήθως αποτρεπτικά για τα κράτη τα οποία επιθυμούν μια γρήγορη νίκη, την 

οποία φέρνει ο στρατός ξηράς.165  

Ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι στην περίπτωση της 

Γερμανίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο βομβαρδισμός επηρέασε τη 

θέληση της για αντίσταση. Τα ψυχολογικά αποτελέσματα ήταν φόβος, 

απελπισία, μοιρολατρία και απάθεια. Αντίθετα, ελάχιστα σκλήρυνε την 

αντίσταση με επιθετικά αισθήματα μισούς και θυμού κατά των επιτιθέμενων. 

Παράλληλα, η συμβολή στην αποδοτικότητα των εργοστασίων επηρεάστηκε 

από την απουσία των εργαζομένων λόγω των βομβαρδισμών. Κατά τη 

μεγιστοποίηση των βομβαρδισμών οι απουσίες στα εργοστάσια στη Γερμάνια 

κυμαίνονταν από 20 με 25%, ενώ στην Ιαπωνία έφτασαν το 50%.166 
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 J. Mearsheimer, Η τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, (Αθήνα: Ποιότητα, 
2011), σελ. 184-185. 
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Ο Mearsheimer αναλύοντας δεκατέσσερις περιπτώσεις στρατηγικών 

βομβαρδισμών μεταξύ μεγάλων δυνάμεων αλλά και μεγάλης δύναμης με 

μικρή, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, α) ο στρατηγικός βομβαρδισμός από 

μόνος του δεν μπορεί να εξαναγκάσει τον εχθρό να παραδοθεί και β) ότι 

σπάνια συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία μιας χερσαίας επιτυχίας καθώς 

ο άμαχος πληθυσμός μπορεί να απορροφήσει μεγάλο φορτίο πόνου και 

στερήσεων, ενώ οι σύγχρονες βιομηχανικές οικονομίες δεν μπορούν να 

καταστραφούν ακόμη και από μαζικό αεροπορικό βομβαρδισμό. Ιδιαίτερα η 

στρατηγική στοχοποίηση της βιομηχανίας σε κράτη με μικρή βιομηχανία έχει 

μικρότερο νόημα – αξία.167 168 

Σύμφωνα με τον Robert Pape, ο στρατηγικός βομβαρδισμός με βάση τους 

μηχανισμούς του, μπορεί να διαχωριστεί σε στρατηγικές τιμωρίας και σε 

στρατηγικές απαγόρευσης (άρνησης). Οι πρώτες επιβάλουν κόστος στον 

αντίπαλο και δημιουργήσουν φόβο για περεταίρω τιμωρία. Οι στρατηγικές 

άρνησης σκοπεύουν να τον εξαναγκάσουν, κάνοντας την αντίσταση να 

φαίνεται μάταιη, να αναμένει την ήττα και να υποκύψει τώρα παρά μετά, σε 

χειρότερη κατάσταση. Οι στρατηγικές τιμωρίας αποτυγχάνουν να φέρουν τον 

εξαναγκασμό. Οι στρατηγικές άρνησης δεν παράγουν πάντα εξαναγκασμό 

ακόμη και αν έχουν στρατιωτική αποτελεσματικότητα.169 

Σύμφωνα όμως με μία άποψη η οικονομία της Γερμανίας καρτέρευσε με 

τους στρατηγικούς βομβαρδισμούς στο σιδηροδρομικό της δίκτυο το όποιο 

ήταν πολύ ουσιαστικό για την οικονομία της, καθώς με αυτό μεταφέρονταν το 

κάρβουνο, το απαραίτητο μέσο για όλη την παραγωγή.170 
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Ο Mearsheimer μνημονεύοντας τους οπαδούς της αεροπορικής ισχύος οι 

οποίοι υποστηρίζουν τη δυνατότητα του στρατηγικού βομβαρδισμού στην 

επίτευξη αποκεφαλισμό της πολιτικής ηγεσίας του εχθρού, επιχειρηματολογεί 

ότι η στρατηγική του αποκεφαλισμού δεν υπόσχεται πολλά, θεωρώντας ότι 

δεν είναι πιθανό να υπάρχει σημαντική διαφορά στην πολιτική του διάδοχου 

από αυτή του προκάτοχού του. Επίσης, τοποθετείται αρνητικά στην 

απομόνωση της πολιτικής ηγεσίας από τον πληθυσμό και τους στρατιωτικούς 

διοικητές μέσω του στρατηγικού βομβαρδισμού λόγω ύπαρξης πολλαπλών 

διαύλων επικοινωνίας των ηγετών με τον πληθυσμό της χώρας και τους 

επιμέρους διοικητές, αλλά και της ύπαρξης της μεταβίβασης εξουσιών από 

τους πολιτικούς ηγέτες στους στρατιωτικούς διοικητές.171 Κανείς δεν μπορεί 

να θεωρήσει ως δεδομένο ότι ο αποκεφαλισμός θα αποδειχθεί απαραίτητα η 

λύση σε ένα γενικότερο πρόβλημα. Επίσης, απαιτείται κάποιος ισχυρός 

ηγέτης όχι μόνο για τις διαπραγματεύσεις εγκαθίδρυσης της ειρήνης, αλλά και 

για την αντιμετώπιση τυχόν υπονομευτών αυτής από την πλευρά του πρώην 

αντίπαλου.172 173 

Η γενικότερη θέση του Mearsheimer είναι ότι ο στρατηγικός 

βομβαρδισμός μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του πολέμου μεταξύ 

μεγάλων δυνάμεων αλλά σπάνια έχει τον κύριο ρόλο στη διαμόρφωση του 

τελικού αποτελέσματος. Ακόμη και στην περίπτωση σύγκρουσης μεγάλης 

δύναμης με μικρή, θεωρεί ότι ο στρατηγικός βομβαρδισμός μάλλον είχε 

περιφερικό ρόλο στην επίτευξη του εξαναγκασμού, ακόμα και όταν είναι 

σημαντικός παράγοντας όπως στην περίπτωση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας.174 

Η τοποθέτηση ναυτικών δυνάμεων κοντά σε ακτή χώρας η οποία διαθέτει 

πανίσχυρη αεροπορία είναι κάτι επικίνδυνο, καθώς οι αεροπορικές δυνάμεις 

που επιχειρούν από την ξηρά έχουν τη δυνατότητα να βυθίσουν ένα αντίπαλο 

ναυτικό. Ο αριθμός αεροσκαφών τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν από την 

                                                             
171

 J. Mearsheimer, σελ. 208, 231-232. 
172

 David Gates, p. 248. 
173
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ξηρά είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτά τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν 

από αεροπλανοφόρα.175 Και το ζητούμενο είναι πάντα η αεροπορική 

υπεροχή.176 Ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι το αεροπορικό όπλο μπορεί να 

εκτελεί το έργο του ναυτικού αποκλεισμού όπως μια ναυτική δύναμη, αλλά με 

καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, εφόσον έχει επιτευχτεί ο έλεγχος του 

αέρα. 

Για τους οπαδούς της στρατηγικής παράλυσης, η σύγχρονη τεχνολογία 

έδωσε τη δυνατότητα στο αεροπορικό όπλο να εκμεταλλεύεται την επιθετική 

και στρατηγική του φύση για στρατηγική επίθεση, με αποτέλεσμα την 

«παράλυση» του εχθρού. Κάποιες αρχές της στρατηγικής παράλυσης 

προϋπήρχαν, ωστόσο οργανωθήκαν σε μια λογική σειρά όπου η εξέλιξη της 

τεχνολογίας έκανε δυνατή την υλοποίησή της.177 178 

Ο Boyd και ο Warden αποτελούν τους δύο σύγχρονους θεωρητικούς οι 
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οποίοι συνέβαλαν στην εξέλιξη της θεωρίας της αεροπορικής ισχύος μέσα 

από την σκέψη τους για τη «στρατηγική παράλυση». 

Οι σκέψεις του Boyd σχετίζονται περισσότερο με τις διαδικασίες και 

στοχεύουν σε μια ψυχολογική ανικανότητα του αντιπάλου. Στοχεύει στην 

αναδίπλωση του αντιπάλου πίσω στο εσωτερικό του, λόγω της λειτουργίας 

μας μέσα στον δικό του κύκλο OODA, διακόπτοντας τον αντίπαλο από τους 

δεσμούς του με το εξωτερικό του περιβάλλον, οδηγώντας τον σε ένα 

εσωτερικό προσανατολισμό. 

Η θεωρία του Warden είναι προσανατολισμένη προς τις ηγετικές μορφές 

και στοχεύει στη φυσική παράλυση του εχθρού. Εισηγείται παράλληλες, από 

το κέντρο προς τα έξω επιθέσεις, εναντίων των δακτυλίων του εχθρού με 

ακλόνητη έμφαση στην ηγετική ομάδα του εχθρού. Κτυπώντας τα κέντρα 

βάρους που υπάρχουν στους δακτυλίους ή ανάμεσα σε αυτούς, καθιστούμε 

τον εχθρό ανίκανο μέσα από την ταχεία επίτευξη μερικής ή ολικής 

παράλυσης.179 Όπως και για τους κλασσικούς θεωρητικούς, ο έλεγχος του 

αέρα παραμένει για τον Warden πρώτη προτεραιότητα για όλες τις 

επιχειρήσεις, είτε τον αέρα, είτε στην ξηρά, είτε στη θάλασσα.180 

Για τον Gary Jackson η θεωρία του Warden είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο 

για τον προσδιορισμό των κέντρων βάρους του αντιπάλου, ωστόσο παρά τη 

χρησιμότητά της, τα ηθικά και νομικά εμπόδια που επηρεάζουν τη 

στοχοποίηση μέσα στους δακτύλους του συστήματος, θα πρέπει να μας 

καθιστούν προσεκτικούς.181 Καθώς ο Warden δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή 

στα νομικά και ηθικά ζητήματα που περιτριγυρίζουν μια σύγκρουση, αυξάνει 

την πιθανότητα ότι αυτοί που πιστεύουν τυφλά στη θεωρία του, θα 

παραβιάσουν τοπικό και διεθνές δίκαιο και αναμενόμενες νόρμες 

συμπεριφοράς.182 

Η κριτική για τη θεωρία του Boyd και του Warden αφορά, την 

υπερεκτίμηση των πληροφοριών για την εφαρμογή τους, ότι οι ΗΠΑ τις 
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εφάρμοσαν σε υποδεέστερους αντιπάλους και ότι η νίκη δεν ήλθε από τη 

στρατηγική παράλυση αλλά από την καταστροφή των στρατιωτικών 

δυνάμεων του εχθρού. Επίσης ότι ο αποκεφαλισμός, εκτός του ότι είναι 

δύσκολο να πραγματοποιηθεί, οι διάδοχοι των ηγετών πιθανότατα δεν θα 

διαφέρουν στις θέσεις τους.
183

 
184

 

Παρά τις όποιες κριτικές, η συμβολή των θεωρητικών της αεροπορικής 

ισχύος συνέβαλε στην υλοποίηση της αεροπορικής στρατηγικής όπως αυτή 

αναπτύχτηκε κατά τον πρώτο αιώνα χρήσης του αεροπλάνου ως πολεμικού 

εργαλείου. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση και ανάλυση της 

αεροπορικής στρατηγικής που ανέπτυξαν και εφάρμοσαν οι κυριότεροι 

δρώντες ανά χρονική περίοδο, από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου 

μέχρι σήμερα.  
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Μέρος Β΄ : Η Αεροπορική Στρατηγική στην Πράξη 

Κεφάλαιο 3: Η Αεροπορική Στρατηγική από το 1914 έως το 1945 

Πριν τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπήρχε 

ουσιαστικός προβληματισμός για τη στρατηγική χρησιμότητα της αεροπορικής 

ισχύος, καθώς οι τεχνολογικές δυνατότητες για την παραγωγή στρατηγικών 

αποτελεσμάτων απέκλειαν τέτοιες σκέψεις. Ωστόσο, κατά το ξέσπασμα του 

πολέμου, όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν αναγνωρίσει τη στρατιωτική 

χρησιμότητα της αεροπορίας, έστω κι αν την αντιλαμβάνονταν ως αποστολές 

παρατήρησης των βολών του πυροβολικού και πτήσεις αναγνώρισης. Ως ένα 

εργαλείο αποκλειστικά βοηθητικό για τη χερσαία και θαλάσσια σύγκρουση.185 

Η αναπάντεχη εμφάνιση του πολέμου στον αέρα, οδήγησε στη δημιουργία 

πρακτικού δόγματος για τον αεροπορικό πόλεμο. Ανακαλύφθηκε, ότι η νίκη 

στον αέρα (αεροπορική υπεροχή) ήταν υποχρεωτική για να είναι εφικτή η 

επιτυχής αεροπορική υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων στην ξηρά και στη 

θάλασσα.186 Παράλληλα, η χρήση αεροσκαφών για προσβολές στόχων σε 

μεγάλη απόσταση, στα μάτια των αεροπορικά σκεπτόμενων εμφανίστηκε ως 

το αληθινό στρατηγικό χαρακτηριστικό της αεροπορικής ισχύος.187 Ενώ πριν 

από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο δεν υπήρχε αεροπορικό δόγμα ή αεροπορική 

στρατηγική, η ανάγκη ελέγχου του αέρα και η χρησιμοποίηση των 

αεροπλάνων για επιθετικές επιχειρήσεις, ήταν οι δύο βασικές ιδέες που 

αναδύθηκαν από την εμπειρία του πολέμου και οδήγησαν στη δημιουργία 

αεροπορικών δογμάτων.188 

Κατά τον μεσοπόλεμο, η χρήση της στρατιωτικής αεροπορίας από τις 

Μεγάλες Δυνάμεις, καταδείκνυε την προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητες του αεροπορικού όπλου, είτε για την υποστήριξη των χερσαίων 
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επιχειρήσεων, είτε σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις, με τρόπο εναρμονισμένο με 

τους εθνικούς αντικειμενικούς σκοπούς και οικονομικά αποδεκτό.189 Η οπτική 

με την οποία κάθε κράτος προσέγγιζε το θέμα της αεροπορικής του ισχύος 

βασίζονταν στην ερμηνεία, όχι μόνο της ιστορίας αλλά και της ισορροπίας 

ισχύος, τις εσωτερικές πολιτικές και τα οργανωσιακά συμφέροντα. Ανάλογα με 

το ποιος παράγοντας υπερίσχυε, το εθνικό αεροπορικό δόγμα μπορεί να 

έμοιαζε με κάποιο άλλο, όπως στην περίπτωση ΗΠΑ – Βρετανίας, ή να 

διαφοροποιόταν ελαφρώς, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας ή να ήταν 

ριζοσπαστικό όπως της Ιαπωνίας.190 

Στο τέλος του μεσοπόλεμου, η θεωρία για τη στρατηγική αεροπορική ισχύ 

παρουσιάζονταν σε τρεις παραλλαγές. α) Στη θέση του Giulio Douhet για 

απευθείας βομβαρδισμό των αστικών περιοχών του αντίπαλου κράτους, με 

σκοπό την τρομοκράτηση των πολιτών και την αποδυνάμωση της θέλησής 

τους για υποστήριξη της πολεμικής διαδικασίας. Οι πολίτες θα ανάγκαζαν την 

κυβέρνηση τους να παραδοθεί ως αντίδραση στα δεινά των 

βομβαρδισμών.191 β) Στην άποψη του Hugh Trenchard για την επιλεκτική 

προσβολή ζωτικών κέντρων σε βιομηχανίες του αντιπάλου, για την 

εξασθένηση του ηθικού των εργαζομένων πολιτών στα εργοστάσια. Οι 

πολίτες, όπως και στην προσέγγιση του Douhet, θα απαιτούσαν από την 

ηγεσία τους την παράδοση της χώρας.192 γ) Στην αμερικανική θέση, όπου 

βομβαρδιστικά αεροπλάνα, μη συνοδευόμενα από μαχητικά, θα εκτελούσαν 

ημερήσιο βομβαρδισμό ακριβείας από μεγάλο ύψος κατά στόχων «κλειδιά» 

στον βιομηχανικό ιστό του αντιπάλου. Οι στόχοι αυτοί, που σχετίζονταν με την 

πολεμική του προσπάθεια, θα καταστρέφονταν ή θα αδρανοποιούνταν στον 

κατάλληλο βαθμό, ώστε ο αντίπαλος να μην μπορεί πλέον να υποστηρίξει τη 

συνέχιση της σύγκρουσης.193 Η άποψη ότι ο στρατηγικός βομβαρδισμός θα 

μπορούσε να είναι ένα εργαλείο νίκης στον πόλεμο έγινε πιστευτό καθώς, α) 

απ’ όλες της μορφές στρατιωτικής ισχύος ήταν ο μόνος που μπορούμε να 
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επιτεθεί και να καταστρέψει (θεωρητικά) απευθείας την προθυμία της 

εχθρικής κοινωνίας για αντίσταση και β) διαπερνώντας τον εχθρικό στρατό και 

ναυτικό μπορούσε να δράσει άμεσα για την ακινητοποίηση και αφοπλισμό του 

εχθρού.194 

Οι θεωρητικοί της εποχής, σχετικά με τους στρατηγικούς βομβαρδισμούς 

είχαν καταλήξει σε μερικούς κανόνες. Ότι ο επιτιθέμενος στον αέρα έχει το 

πλεονέκτημα, ότι τα πολιτικά και οικονομικά κέντρα του εχθρού μπορούσαν 

και αυτά να είναι στόχοι και ότι τέτοιου είδους επιθέσεις μπορούν να φέρουν 

μόνες τους τη νίκη.195 Οι οπαδοί του στρατηγικού βομβαρδισμού, τόσο στις 

ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη θα είχαν την ευκαιρία να δουν τις ιδέες τους να 

δοκιμάζονται εκτενώς στον επερχόμενο πόλεμο.196 

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο οι στρατηγικοί βομβαρδισμοί (σε Αγγλία, 

Γερμανία, Ιαπωνία) δεν κατάφεραν να επιτύχουν τα γρήγορα και 

αποφασιστικά αποτελέσματα τα οποία είχαν οραματιστεί πολλοί από τους 

εισηγητές τους. Οι άμαχοι πληθυσμοί δεν εξεγέρθηκαν ενάντια στην ηγεσία 

τους για να σταματήσει η καταστροφή.197 198  

Στη σύγκρουση στην Ευρώπη, η ηγεσία των σύμμαχων έβλεπε τον 

στρατηγικό βομβαρδισμό ως συμπληρωματική επιχείρηση που θα επέτρεπε 
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να επιτευχθεί η αεροπορική κυριαρχία (με καταστροφή των εργοστασίων 

παραγωγής αεροπλάνων του αντιπάλου) και θα συνέβαλλε στη διεξαγωγή 

των χερσαίων και θαλάσσιων επιχειρήσεων. 199 Στο μέτωπο του Ειρηνικού, η 

προσβολή στόχων στην Ιαπωνία από το 1943 αφορούσε επιλεγμένες 

βιομηχανίες «κλειδιά». Ωστόσο, η τάση της Βρετανικής και Αμερικανής 

αεροπορίας να αποδείξουν την τρωτότητα των κρατών στους αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς, αλλά και η επιθυμία των ηγετών των συμμάχων μετά το 

1944-1945 για τερματισμό του πολέμου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, θα 

οδηγούσε βαθμιαία σε ισχυρότερους και λιγότερο διακριτικούς 

βομβαρδισμούς της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.200 

Η εμπειρία του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου έδειξε ότι η αεροπορία ήταν ένα 

φοβερό όπλο που επέφερε τη φθορά στον αντίπαλο, αλλά δεν μπορούσε να 

επιτύχει τη νίκη από μόνο του, καθώς δεν είχε την απόλυτη 

αποτελεσματικότητα. Μετά την εμφάνιση της πυρηνικής βόμβας και καθώς το 

αεροπλάνο ήταν το μέσο που θα την εξαπέλυε, υποστηρίχτηκε το επιχείρημα 

της ανεξάρτητης συμβολής της αεροπορικής ισχύος στη νίκη.201 

3.1 Το Ηνωμένο Βασίλειο  

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η στρατιωτική σκέψη των Βρετανών 

παρέμενε, σταθερά προσκολλημένη στην ξηρά και στη θάλασσα.202 Εκείνη 

την περίοδο ο αεροπορικός πόλεμος ήταν πρωτίστως μια υποστηρικτική 

ενέργεια.203 Το δόγμα τους ήταν προσηλωμένο στην αεροπορική υπεροχή, με 

τελική στόχευση την υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων. Οι στρατηγικοί 

βομβαρδισμοί δεν εκτιμηθήκαν από τους Βρετανούς ως προς τα πιθανά 

οφέλη κατά το χρονικό διάστημα του πολέμου. Ωστόσο, οι αεροπορικοί 

βομβαρδισμοί του Λονδίνου το 1917 από τους Γερμανούς (συγκριτικά 

ασήμαντοι με αυτούς κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο) δημιούργησαν 
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εμπειρίες για τη διαμόρφωση του δόγματος στη μεταπολεμική περίοδο.204 Η 

(Βρετανική) Βασιλική Πολεμική Αεροπορία [Royal Air Force – RAF (ΡΑΦ)] 

δημιουργήθηκε στις 1 Απριλίου 1918 ως ανεξάρτητος κλάδος των ενόπλων 

δυνάμεων, κυρίως ως αντίδραση στις αεροπορικές επιθέσεις κατά του 

Λονδίνου το 1917, με σκοπό να ανταποδώσει με βομβαρδισμούς κατά της 

Γερμανίας. Επομένως, από την ίδρυσή της, η RAF προσανατολίστηκε προς 

τον στρατηγικό βομβαρδισμός ως βασικό της ρόλο.205 

Μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πόλεμου, οι Βρετανοί άρχισαν να 

συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα ανάπτυξης της αεροπορικής τους 

στρατηγικής ως ζωτικό θέμα για την «εθνική – αυτοκρατορική τους άμυνα».
206

 

Τα θέματα τα οποία όφειλε και είχε να αντιμετωπίσει η αεροπορική στρατηγική 

την εποχή εκείνη, ήταν οι εξεγέρσεις φυλών σε διάφορα σημεία της 

αυτοκρατορίας, ένας πιθανός ηπειρωτικός πόλεμος με ένα αντίστοιχο 

εκβιομηχανισμένο κράτος και η άμυνα των Βρετανικών νήσων σε μία 

αεροπορική επιδρομή ή σε απόπειρα απόβασης.207  

Ωστόσο, η RAF μετά τον πόλεμο θα άρχιζε ένα αγώνα για να διατηρηθεί 

ως ανεξάρτητος κλάδος των ενόπλων δυνάμεων.208 Καθώς ο μακρινός 

αντικειμενικός σκοπός του Trenchard, ήταν η δημιουργία μιας αεροπορίας 

ικανής να εκτελεί ανεξάρτητα στρατηγικές επιχειρήσεις, η αναγκαιότητα 

απόκρουσης των θέσεων του στρατού και του ναυτικού (που ζητούσαν την 

επιστροφή των αεροπορικών τους μέσων) τον οδήγησαν να χρησιμοποιήσει 

και το εργαλείο του «αεροπορικού ελέγχου» της αυτοκρατορίας. 209 Η RAF θα 

χρησιμοποιούνταν για να περιφρουρεί την αυτοκρατορία και τα αεροπλάνα θα 

προσαρμόζονταν σε «αστυνομικά καθήκοντα» με την έννοια του μηχανισμού 

διατήρησης της δημοσίας τάξης και ασφαλείας, κατά των εξεγέρσεων φυλών 
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στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας.210 O Trenchard πρότεινε την αεροπορία ως 

αντικαταστάτη των χερσαίων δυνάμεων, ως λύση στους οικονομικούς και 

πολιτικούς περιορισμούς των Βρετανών, σε μια εποχή περιορισμού των 

στρατιωτικών δράσεων.211 212  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, σε ένα περιβάλλον οικονομικής 

στενότητας και μη πολεμικού προσανατολισμού, η RAF πάλευε για την 

επιβίωσή της ως ανεξάρτητος κλάδος των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, 

καθώς στρατός και ναυτικό, επιζητούσαν την επιστροφή των μέσων της υπό 

τον έλεγχο τους και τον διαμελισμό της. Ήταν επιτακτικό για την RAF να 

αιτιολογήσει καθαρά και πειστικά την ύπαρξή της ως ανεξάρτητος κλάδος.
 
Για 

την αποτελεσματική λειτουργία της σε όλα τα επίπεδα έπρεπε να αναπτύξει το 

δικό της δόγμα.213 

Το πρώτο αυτό δόγμα, (Confidential Document CD22 ή Operations 

Manual Royal Air Force), που εκδόθηκε το 1922 έδειχνε σαφώς ότι η RAF δεν 

σκόπευε στη νίκη κατά τον πόλεμο, μέσα από μια ανεξάρτητη στρατηγική 

δράση. Αντίθετα, έδινε έμφαση στην επίτευξη αεροπορικής επικράτησης, τη 

δράση σε συνεργασία με τον στρατό ξηράς και το ναυτικό, καθώς και σε άλλες 

αποστολές υποστήριξης της στρατιωτικής προσπάθειας. Ταυτόχρονα 

αφιέρωνε μεγάλο μέρος σε αποστολές αντιμετώπισης εξεγέρσεων και 

διατήρησης της τάξης. Η προσπάθεια του Trenchard ήταν να δείξει τι 

μπορούσε να καταφέρει η RAF, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.214 Αν και 

το πρώτο επίσημο δόγμα που εκδόθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του δεν 
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εξηγούσε το στρατηγικό ρόλο μιας ανεξάρτητης αεροπορίας, μπορεί κάποιος 

να διακρίνει ίχνη από τον μελλοντικό τρόπο σκέψης της RAF.215 Κατά τη 

διάρκεια του μεσοπολέμου η RAF εστίασε την επιχειρησιακή της 

δραστηριότητα στη διατήρηση της τάξης στην αυτοκρατορία. Ωστόσο, 

συνέχισε να πιστεύει ότι η σωστή αεροπορική στρατηγική εναντίων άλλων 

μεγάλων δυνάμεων ήταν ο στρατηγικός βομβαρδισμός, η οποία θεωρήθηκε 

ως αναπόφευκτη στρατηγική. 216  

Το Βρετανικό δόγμα από την έμφαση στη συνεργασία αεροπορίας - 

στρατού ξηράς κατά το 1922, θα άλλαζε σε ανεξάρτητη δράση λόγω των 

οικονομικών παραγόντων και κυρίως στη λογική της χρήσης της ισχύος της 

Βρετανίας για αποτροπή. Το δόγμα της RAF κατευθύνθηκε προς το είδος του 

πολέμου που προτιμούσε πλέον η Βρετανία και όχι στο είδος του πολέμου το 

οποίο ήταν πιο επικίνδυνο γι’ αυτήν, δηλαδή η εμπλοκή του στρατού στην 

ηπειρωτική Ευρώπη. Η RAF προσπαθούσε να επιβληθεί στον αντίπαλο με 

την επίθεση στη θέλησή του για πόλεμο, μέσα από την διατάραξη της ζωής 

των πολιτών από τις επιθέσεις στους οικονομικούς, στρατιωτικούς και 

πολιτικούς πόρους του αντιπάλου.217  

Τον Ιούλιο του 1928, το CD22 αντικαταστάθηκε από το AP1300 το οποίο 

ως επίσημο δόγμα, τόνιζε την επιθετική φύση της αεροπορίας και τη 

λειτουργία της από κοινού με τους άλλους κλάδου των ενόπλων δυνάμεων.218  

Το επίσημο δόγμα της RAF, όπως καταγράφεται στο εγχειρίδιο AP 1300 

που εκδόθηκε το 1928 και ξανά με την έναρξη του πολέμου, καθόριζε ότι ένας 

εχθρός έχει νικηθεί όταν τόσο η κυβέρνησή του, όσο και ο λαός, έχουν 

απολέσει τη βούληση να συνεχίσουν την πολεμική διαδικασία.219 Όμως, ενώ ο 

πληθυσμός δεν είναι άμεσος στόχος, το εργατικό δυναμικό ως μέρος της 

παραγωγής είναι. Ο σκοπός δεν είναι η θανάτωση όσων εργάζονται στα 

εργοστάσια τα οποία υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια, αλλά να 
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εγκαταλείψουν τις εργασίες τους λόγω των βομβαρδισμών. Ο αδιάκριτος 

βομβαρδισμός μιας περιοχής δεν ήταν αποδεκτός, κάτι το οποίο οδήγησε τη 

RAF από την δεκαετία του 1930 στα πολεμικά της σχέδια, να έχει εστιάσει σε 

συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους.220 221 

Υπό την καθοδήγηση του Trenchard η RAF ανέπτυξε το δόγμα της για 

στρατηγικό βομβαρδισμό, το οποίο συντήρησε την άποψη ότι η νίκη θα έρθει 

ως αποτέλεσμα της πτώσης του ηθικού των πολιτών του αντιπάλου.222 Για 

τον Trenchard, η βιομηχανική υποδομή του αντιπάλου ήταν ο καταλληλότερος 

στόχος με σκοπό τη διατάραξη της ζωής του πληθυσμού από την άποψη της 

απώλειας εργασίας, ημερομισθίων, υπηρεσιών, μεταφορών και αγαθών ώστε 

ο λαός να ζητεί τελικά την ειρήνευση.223 Στο δόγμα της RAF το 1928, είναι 

εμφανής η άποψη για το ψυχολογικό περιεχόμενο του πολέμου, όπου το 

ηθικό του αντίπαλου έθνους θα κομματιάζονταν από τη στοχοποίηση των 

εργασιακών χώρων και των σπιτιών των εργατών του. Η επίθεση θα έπρεπε 

να είναι συνεχής, αναγκάζοντας τον αντίπαλο να αμυνθεί και τέλος να 

παραδοθεί. Οι πολίτες του αντιπάλου, μη αντέχοντας τις δύσκολες συνθήκες, 

θα απαιτούσαν από την κυβέρνησή τους τον τερματισμό του πολέμου. 

Πολλοί Βρετανοί πολιτικοί υποστήριζαν το επιθετικό δόγμα της RAF γιατί 

τους επέτρεπε να αποφύγουν αυτό που φοβόντουσαν περισσότερο. Την 

εμπλοκή σε μια χερσαία σύγκρουση όπως αυτή του Α΄ Παγκοσμίου 

πολέμου.224 Στην πραγματικότητα όμως το δόγμα τη RAF δεν ήταν 
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αποκλειστικά εστιασμένο στον στρατηγικό βομβαρδισμό αλλά και στην 

υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων ως απότοκο της προέλευσης της ως 

υποστηρικτικό στοιχείο του στρατού ξηράς πριν το 1918. Η ρητορική έμφαση 

στον στρατηγικό βομβαρδισμό, είχε δώσει την εντύπωση ότι αντιτίθεται στην 

τακτική χρήση της αεροπορικής ισχύος γενικά.
225

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 η εξέλιξη του δόγματος 

επηρεάστηκε από τις βελτιώσεις στα καταδιωκτικά αεροπλάνα, την έλλειψη 

συσκευών ναυτιλίας και ακριβούς σκόπευσης σε όλες τις καιρικές συνθήκες, 

καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων από τη Λουφταβάφε για την αεροπορική 

υποστήριξη του κεραυνοβόλου πολέμου (Blitzkrieg).
226

 Η νέα έκδοση του AP 

1300 αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, τόνιζε τη σημασία της επιθετικής 

                                                                                                                                                                               
των νεκρών στρατιωτών εκτιμάται γύρω στα 9,5 εκατομμύρια. Ο πόλεμος χαρακτηρίστηκε 
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μέτωπο. Stuart Robson, Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, μεταφ. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης 
(Αθήνα: Πατάκη 2009), σελ. 21, 25-26, 44, 63. 
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 Alistair Byford, ‘’What Lessons about Strategy, and its Relationship to National Policy and 
Military Doctrine, are illustrated by the Royal Air Force’s Experience in France and Flanders, 
May-June 1940?’’ in The Defense Academy Yearbook 2011, (Shrivenham: U.K. Defense 
Academy), p. 17. Η πιο σημαντική έκφραση του δόγματος, το εγχειρίδιο AP1300, αφιέρωνε 
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p.17. Κατά το 1944 η RAF

 
 εφάρμοσε την αεροπορική απομόνωση σε στρατηγικό και τακτικό 

επίπεδο. Με την επίθεση στο σύστημα μεταφορών – εφοδιασμού (σιδηροδρομικό δίκτυο, 
γέφυρες κλπ) των Γερμανών διασφαλίστηκε η επιτυχία της απόβασης στην Νορμανδία, ενώ η 
καταστροφή του σιδηροδρομικού δικτύου στο Δυτικό μέτωπο είχε σημαντικές συνέπειες στην 
πολεμική προσπάθεια των Γερμανών. Phillip S. Meilinger, ‘’Air Strategy, Targeting for Effect’’, 
p. 52. 
226

 Ως πατέρας του κεραυνοβόλου πολέμου θεωρείται ο Βρετανός Τζον Φρέντερικ Τσαρλς 
Φούλερ (J. F. C. Fuller) (1878-1966). Ο όρος κεραυνοβόλος πόλεμος (Blitzkrieg) αφορά τη 
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Ωστόσο, παρά τη σύλληψη της ιδέας από ένα Βρετανό, οι Γερμανικές νίκες  με την εφαρμογή 
του Blitzkrieg κατά την πρώτη φάση του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου κατέδειξαν την ορθότητα της 
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διοικητές και σε περιορισμένο θέατρο επιχειρήσεων. Αποδείχτηκε αναποτελεσματικός σε 
επιχειρήσεις σε μεγάλες αποστάσεις ή απέναντι σε αντίπαλο που διέθετε άφθονες εφεδρείες 
και που είχε την ευχέρεια να παραχωρεί χώρο, με αντάλλαγμα να κερδίσει χρόνο. Γκύντερ Ε. 
Ρότενμπεργκ, «Ο Μόλτκε, ο Σλήφεν και το Δόγμα της Στρατηγικής Περικύκλωσης», στο Οι 
Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής από τον Μακκιαβέλι στην Πυρηνική Εποχή, επιμ. 
Peter Paret, (Αθήνα, Τουρίκη, 2004), σελ. 356. 
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ενέργειας και έδινε έμφαση στην παθητική και ενεργητική αεράμυνα. 

Θεωρούσε ότι η αίσθηση της κόπωσης από τον πόλεμο μπορεί να μεταφερθεί 

στον λαό του αντιπάλου, με την απορύθμιση της φυσιολογικής ζωής του, 

μέσω των βομβαρδισμών της βιομηχανικής και οικονομικής υποδομής της 

αντίπαλης χώρας.
227

 

Σύμφωνα με τον Alistair Byford, κατά τον μεσοπόλεμο η πολιτική 

υπαγόρευε την αεροπορική στρατηγική των Βρετανών και όχι οι κατευθύνσεις 

του επίσημου δόγματος της RAF. Οι πολιτικές επιταγές για την εθνική άμυνα 

επηρεάζονταν με τη σειρά τους από την απαίτηση να αποφευχθεί ένας νέος 

καταστροφικός πόλεμος και από τον αυξανόμενο φόβο εχθρικής αεροπορικής 

επίθεσης στα αστικά κέντρα και στη βιομηχανία. Η RAF επιδοτήθηκε σε σχέση 

με τα άλλα δυο όπλα, μιας και οι ιδέες για τη διεξαγωγή του πολέμου από τον 

αέρα χωρίς μεγάλη χρήση στρατού και ναυτικού, καθώς και η αποτροπή 

αεροπορικής επίθεσης στη Βρετανία, είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο. Υπήρχε η 

ελπίδα ότι η Γερμανία θα αποτρέπονταν, από μια συνετή οικονομική πολιτική 

της Βρετανίας η οποία θα της έδινε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ένα 

μακροχρόνιο πόλεμο και από την απειλή μιας ικανής αεροπορίας. Έτσι οι 

Βρετανοί οδηγηθήκαν στη δημιουργία μιας στρατηγικής αεροπορικής 

δύναμης, οργανωμένη και εφοδιασμένη να ενεργεί ανεξάρτητα κατά της 

Γερμανίας, από ασφαλείς Βρετανικές βάσεις.228 

Τα κεφάλαια που δόθηκαν το 1935 για επανεξοπλισμό σκόπευαν στην 

ενίσχυση της αποτροπής.229 Έτσι, από το 1937 το Ηνωμένο Βασίλειο 

αποφάσισε να δώσει έμφαση στις δαπάνες που αφορούσαν την πολεμική 

αεροπορία, ώστε να αποτραπεί η εξαπόλυση της Λουφτβάφε από τον Χίτλερ 

ενάντια στις Βρετανικές νήσους, καταδικάζοντας ταυτόχρονα τον στρατό 

ξηράς σε οικονομική δυσπραγία.230 231 Οι Βρετανοί αναζητούσαν την 
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 William March, ‘’Different Shades of Blue: Interwar Air Power Doctrine Development Part 1 
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 J. Mearsheimer, σελ. 608. 
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 Ο Τσόρτσιλ θεωρεί ότι από το 1933 – 34 η χώρα του θα μπορούσε να δημιουργήσει μια 
αεροπορική ισχύ η οποία θα έθετε τους «αναγκαίους περιορισμούς στα φιλόδοξα σχέδια του 
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ελέγξουν τις βίαιες πράξεις τους Denis Kelly, Ουίστον Τσόρτσιλ, Παγκόσμιος Πόλεμος, Βιβλίο 
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αριθμητική ισότητα με τους Γερμανούς, ειδικά στα βομβαρδιστικά αεροσκάφη, 

με την πίστη ότι αυτό θα καταδείκνυε την αποφασιστικότητά τους να 

αμυνθούν. Οι Βρετανοί βρέθηκαν να βασίζονται στη Διοίκηση 

Βομβαρδιστικών ως τη μόνη αποτελεσματική δύναμη αποτροπής ενάντια 

στην επαναδραστηριοποίηση της Γερμανίας.
232

 Μέχρι το 1936-1937 η RAF 

ζητούσε να δίνονται περισσότερα χρήματα στη διοίκηση βομβαρδιστικών 

καθώς από τον μεσοπόλεμο η ανάπτυξη της Βασιλικής αεροπορίας εστίαζε 

στις ανεξάρτητες αεροπορικές επιχειρήσεις, με τη μορφή του στρατηγικού 

βομβαρδισμού.233 

Όμως, το κόστος για την προσπάθεια διατήρησης της ισότητας ήταν τόσο 

μεγάλο το 1938, όπου η Βρετανική κυβέρνηση συνειδητοποίησε ότι δεν 

μπορούσε να συνεχίσει μια τέτοια πολιτική. Έτσι με μια επαναστατική κίνηση 

αναπροσανατολίστηκε στην ενίσχυση της άμυνας.234 235 Κατάφεραν να 

συνδυάσουν την καινοτομία της τεχνολογίας με το επιχειρησιακό τους δόγμα 

για να ενδυναμώσουν την RAF, η οποία ήταν τελικά ο νικητής στη Μάχη της 

Αγγλίας.236 237 Το σημαντικό πλεονέκτημα για τους Βρετανούς ήταν το 

                                                                                                                                                                               
Ι, Ορόσημα προς την Καταστροφή 1919 – 10 Μαΐου 1940, (Αθήνα: Γκοβοστής, Καθημερινές 
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 Millett R. Allan et al, ‘’The Effectiveness of Military Organizations,’’ International Security, 
Volume 11, Number 1, (1986): p. 55. Ο Hugh Dowding, διοικητής της Διοίκησης Μαχητικών 
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ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου των εμπλοκών (αναχαίτισης) το οποίο είχαν 

προετοιμάσει τα προηγούμενα χρόνια. Μια αλυσίδα από σταθμούς ραντάρ, τα 

οποία επικουρούνταν από οπτικά παρατηρητήρια, έστελναν τι αναφορές τους 

σχετικά με την προσέγγιση και τις κινήσεις των εχθρικών αεροπλάνων στη 

Διοίκηση, η οποία μέσω ραδιοτηλεφώνου ενημέρωνε τις Μοίρες αεροσκαφών 

για τη θέση του εχθρού. Τα καταδιωκτικά των Βρετανών απογειώνονταν και 

εστίαζαν κυρίως στα βομβαρδιστικά των επιτιθέμενων. Έτσι ανάγκαζαν τα 

γερμανικά καταδιωκτικά να συνοδεύουν τα βομβαρδιστικά και από άποψη 

τακτικής να είναι σε πιο αδύναμη θέση.238 Ουσιαστικά οι Βρετανοί έκαναν 

σωστή διαχείριση των διαθεσίμων καταδιωκτικών τους, βασισμένοι στις 

πληροφορίες από τους σταθμούς ραντάρ και τα παρατηρητήρια. 

Πάρα την έμφαση που δόθηκε στις ικανότητες της στρατηγικής 

αεροπορικής ισχύος, οι ιστορικοί συμφωνούν ότι η RAF κατά τη διάρκεια του 

μεσοπολέμου δεν ανέπτυξε τις ανάλογες τακτικές. Το αεροπορικό επιτελείο 

κατέβαλε τεράστια προσπάθεια να προσδιορίσει τη θεωρία, αλλά μη 

ρεαλιστική προσπάθεια στο να εξερευνήσει τις τακτικές οι οποίες ήταν 

απαραίτητες για να μετατρέψουν τις θεωρητικές υποθέσεις σε βάσιμο δόγμα. 

Η εκτέλεση στρατηγικού βομβαρδισμού απαιτούσε την επίλυση ενός αριθμού 

προβλημάτων. Για παράδειγμα, το πώς τα βομβαρδιστικά θα έφταναν στους 

στόχους άθικτα και πως θα πραγματοποιούσαν την επίθεση αυτή 

καθεαυτή.
239

 Η RAF δεν εκτίμησε πλήρως το γεγονός ότι το απόσταγμα των 

εμπειριών σχετικά με την αεροπορική ισχύ – τον αεροπορικό βομβαρδισμό 

από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, ήταν θεωρία. Θεωρία, η οποία απαιτούσε 
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αξιοσημείωτη προσπάθεια για να μεταμορφωθεί σε στρατηγική χρήση της 

αεροπορίας.240 

Οι διακηρύξεις της RAF στο θέμα του βομβαρδισμού στόχων σε μεγάλες 

αποστάσεις απείχαν πολύ από τις πραγματικές της δυνατότητες. Έτσι, η 

Διοίκηση Βομβαρδιστικών θα εισέρχονταν στον πόλεμο με το βαρύ φορτίο να 

κλείσει το κενό μεταξύ των ισχυρισμών της και των ικανοτήτων της. Αντίθετα η 

αεράμυνα η οποία είχε λάβει λιγότερη προσοχή από την RAF, ήταν σε πολύ 

καλύτερη κατάσταση.241 

Με την έναρξη του πολέμου, η ικανότητα της RAF να εφαρμόσει τους 

βομβαρδισμούς που διακήρυττε τα προηγούμενα χρόνια, περιορίστηκε τόσο 

από τις ελλείψεις σε τεχνολογικά μέσα, όσο και από την πολιτική της 

κυβέρνησης η οποία δεν ήθελε να ενθαρρύνει τους Γερμανούς να 

απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Όταν τελικά άρχισε να εκτελεί επιδρομές 

ανακάλυψε ότι το δόγμα των ημερησίων βομβαρδισμών χωρίς τη συνοδεία 

καταδιωκτικών δεν απέδιδε. Οι απώλειες οδήγησαν την RAF στην εκτέλεση 

νυκτερινών βομβαρδισμών και ενώ η επιβίωση των αεροσκαφών αυξήθηκε, η 

ακρίβεια των βομβαρδισμών μειώθηκε.242 Σύμφωνα με τον James Cate, ο 

νυκτερινός βομβαρδισμός με τα τότε διαθέσιμα μέσα, σήμαινε βομβαρδισμό 

περιοχής.243 Πάρα τις απογοητευτικές επιδόσεις της Διοίκησης 

Βομβαρδιστικών της RAF κατά τους βομβαρδισμούς μέχρι και το 1941, ο 

Τσόρτσιλ εξακολουθούσε να τη θεωρεί το απαραίτητο εργαλείο το οποίο θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επιθετικά εναντίον της Γερμανίας και να 

συνδράμει στη διατήρηση του ηθικού στο εσωτερικό.244 245 

                                                             
240

 Scot Robertson, p. 48. 
241

 Tami Davis Biddle, Rhetoric and Reality in Air Warfare, The Evolution of British and 
American Ideas About Strategic Bombing 1914-1945, p. 9. 
242

 William March, ‘’Different Shades of Blue: Interwar Air Power Doctrine Development Part 1 
Air Power, Doctrine and the Anglo-America n Approach,’’ p. 22. 
243

 James L. Cate, p. 143. Καθώς οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια διέμεναν σε περιοχές κοντά 
στα βιομηχανικά συγκροτήματα τα οποία βομβαρδίζονταν, ήταν περισσότερο πιθανό λόγω 
της μη ακρίβειας των βομβαρδισμών να βρεθούν σε άμεσο κίνδυνο αυτοί και οι οικογένειες 
τους . Οι Βρετανοί, περισσότερο από τους Αμερικανούς, τόνιζαν το θέμα της επίδρασης των 
βομβαρδισμών στο ηθικό του πληθυσμού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με την 
θεωρία. James L. Cate, p. 143. 
244

 Tami Davis Biddle, Rhetoric and Reality in Air Warfare, The Evolution of British and 
American Ideas About Strategic Bombing 1914-1945, p.196. Συνολικά, στα χρόνια του 
πολέμου η Βρετανική Διοίκηση βομβαρδιστικών έχασε τους μισούς περίπου από τους άνδρες  
των πληρωμάτων αέρος της. Από τους εκατό που κατατάσσονταν στις μονάδες εκπαίδευσης 
μόνο οι εικοσιτέσσερις θα απέφευγαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ή το στρατόπεδο 



- 59 - 

Κάτω από την πίεση για καλύτερα αποτελέσματα, παρά τις 

παραμένουσες ελλείψεις, οι σχεδιαστές των αεροπορικών επιχειρήσεων 

έστρεψαν την προσοχή τους προς τον «βομβαρδισμό περιοχής» των 

Γερμανικών πόλεων. Από το τέλος του 1941 η Διοίκηση Βομβαρδιστικών 

άρχισε να δίδει το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειάς της σε αυτή την 

κατεύθυνση.246 Στις 14 Φεβρουάριου του 1942 το υπουργείο αεροπορίας 

διέταξε τη Διοίκηση Βομβαρδιστικών να εστιάσει τις επιθέσεις στο ηθικό του 

εχθρικού πληθυσμού και συγκεκριμένα στους βιομηχανικούς εργάτες.247 Οι 

οδηγίες που είχε ο Arthur Harris,248 όταν ανέλαβε την ηγεσία της Διοίκησης 

μια εβδομάδα αργότερα, ήταν να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των 

βομβαρδιστικών για να επιτεθεί στις περιοχές που κατοικούσαν οι 

εργαζόμενοι των πόλεων, ώστε να υπονομεύσει την παραγωγικότητά τους και 

το ηθικό τους.249 Καθώς όμως ο πόλεμος συνεχίζονταν, οι Βρετανοί 

σχεδιαστές των επιχειρήσεων προσπαθούσαν να βρουν αποδείξεις ότι η 

προσέγγιση του βομβαρδισμού των πόλεων ήταν σωστή. Παρά το γεγονός ότι 
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ο Harris παρέμενε αμετακίνητος στις πεποιθήσεις του στο συγκεκριμένο θέμα, 

υπήρχαν εισηγήσεις για αλλαγή στρατηγικής και την επικέντρωση σε στόχους 

οι οποίοι ήταν σημαντικοί για την πολεμική προσπάθεια της Γερμανίας.250 Για 

τους Βρετανούς και την RAF, οι βομβαρδισμοί περιοχής ήταν το μοναδικό 

μέσο για να επιτεθούν στη Γερμανία, να φέρουν τον πόλεμο στα εδάφη της.
251

  

3.2 Η περίπτωση της Γερμανίας 

Ήδη πριν από το 1911, το Γερμανικό γενικό επιτελείο και ο Χέλμουτ φον 

Μόλτκε (Helmut von Moltke) ο νεότερος252 προσωπικά, είχαν ένα κύριο ρόλο 

στην ανάπτυξη της στρατιωτικής αεροπορίας στη χώρα. Υπήρξαν 

υποστηρικτές του αεροπλάνου κάνοντας εισηγήσεις για  τον τρόπο 

χρησιμοποίησής του σε στρατιωτικούς σκοπούς. Βαδίζοντας σε αυτό το 

πλαίσιο, οι Γερμανοί προχώρησαν τον Μάρτιο του 1914 στην έκδοση του 

πρώτου εγχειριδίου για την αεροπορική τους στρατηγική, το οποίο 

περιέγραφε τις αποστολές των αεροπλάνων, των αερόπλοιων και των 

αερόστατων.253 Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, η Γερμανική αεροπορία 

(Luftsreitkrafte, German Imperial Air Service) πραγματοποιούσε προσβολές 

χαμηλού ύψους εναντίων των αντίπαλων δυνάμεων στο έδαφος. Επιθέσεις, οι 

οποίες ήταν πολύ καλά συντονισμένες με τις κινήσεις του Γερμανικού πεζικού. 

Το Γερμανικό επιτελείο είχε εκτιμήσει ότι η δύναμη της αεροπορίας 

βρίσκονταν κυρίως στην ευκινησία της. Η στρατιωτική στρατηγική 

χρησιμοποιούσε την ταχεία συγκέντρωση αεροπορικής δύναμης σε όποιο 

σημείο δέχονταν απειλή και όχι τη διασπορά των πολεμικών μοιρών κατά 
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μήκος της γραμμής του μετώπου.254 Oι Γερμανοί θα ανέπτυσσαν ακόμη 

περισσότερο την αεροπορική στρατηγική τους κατά την μεγάλη επίθεση του 

στρατού τους το 1916 στη περιοχή του Verdun (Βερντέν),255 όπου σχεδίασαν 

τη χρήση καταδιωκτικών αεροσκαφών με σκοπό, α) την επίτευξη 

αεροπορικής υπεροχής β) την προστασία των αεροπλάνων αναγνώρισης από 

τα αντίπαλα καταδιωκτικά και γ) την απαγόρευση στα εχθρικά αεροπλάνα να 

εντοπίζουν θέσεις του Γερμανικού πυροβολικού.256 Το 1916 η Γερμανική 

αεροπορία αποκτά δικό της Γενικό επιτελείο, εγκαταστάσεις και τον 

μηχανισμό για να δημιουργεί και να αξιολογεί το αεροπορικό της δόγμα. Έτσι 

στις αρχές του 1917 εμφανίστηκε μια πληθώρα εγχειρίδιων τα οποία παρείχαν 

κατευθυντήριες γραμμές για την επιχειρησιακή αεροπορική στρατηγική. Η 

συγκέντρωση δυνάμεων, η επίθεση για την απόκτηση της πρωτοβουλίας στη 

μάχη, η αεροπορική υπεροχή πάνω από το πεδίο της σύγκρουσης, η 

διατήρηση εφεδρείας για χρήση στο αποφασιστικό σημείο και ότι η άμυνα από 

μόνη της δεν οδηγεί σε αποφασιστικά αποτελέσματα, ήταν οι κυριότερες 

θέσεις.257 

Με τη συνθήκη των Βερσαλλιών258 δεν επιτρέπονταν στη Γερμανία να έχει 

πολεμική αεροπορία. Αυτό όμως δεν την απέτρεψε από το να αναπτύξει το 

αεροπορικό της δόγμα. Μετά από συστηματική μελέτη, οι Γερμανοί επιτελείς 

κατέληξαν ότι ο πρώτος σκοπός για μια αεροπορία πρέπει να είναι η 

απόκτηση αεροπορικής υπεροχής (κυριαρχίας). Μετά από αυτό μπορούν να 
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επακολουθήσουν, η υποστήριξη του στρατού στη μάχη και οι επιθέσεις στα 

μετόπισθεν του εχθρού.259 Στην προσπάθειά τους να επανακτήσουν τις 

δυνατότητες τους στον αεροπορικό πόλεμο, μετά από συμφωνία260 με τους 

Σοβιετικούς, από το 1925 μέχρι και το 1933 οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν την 

αεροπορική βάση στο Lipetsk της Ρωσίας, όπου πραγματοποιούσαν 

εκπαίδευση και ελέγχους στον εξοπλισμό τους. Εκεί πέταξαν με καταδιωκτικά 

και βομβαρδιστικά αεροσκάφη, αξιολόγησαν πυρομαχικά καθώς και 

εξοπλισμό σκόπευσης και ναυτιλίας. Το αντάλλαγμα για τους Σοβιετικούς ήταν 

η μεταφορά τεχνολογίας και η παροχή εκπαίδευσης στους δικού τους 

αεροπόρους από τους Γερμανούς. Το Γερμανικό προσωπικό της βάσης από 

το 1924 μέχρι το 1930 ανήλθε μέχρι και 300 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από 

εκπαιδευτές, δοκιμαστές, πιλότους, τεχνικούς κλπ.261  

Το Γερμανικό αεροπορικό επιτελείο πριν από τη δεκαετία του 1930 

προσανατολίζονταν προς δύο ξεχωριστά είδη απόστολων. Την υποστήριξη 

των μαχόμενων στο έδαφος και στον στρατηγικό βομβαρδισμό. Και οι δυο 

σκέψεις προσδιορίζονταν από τη γεωγραφία. Η Γερμανία, ως ηπειρωτική 

χώρα περικυκλωμένη από εν δυνάμει εχθρούς, είχε να σκεφτεί με όρους 

χερσαίας σύγκρουσης. Εάν γνώριζε την ήττα στο έδαφος, ιδιαίτερα κατά την 

έναρξη της σύγκρουσης, αυτό θα μπορούσε να της κοστίσει τον πόλεμο. Αυτό 
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το γεγονός υπαγόρευε ότι όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας θα πρέπει 

να κατεύθυναν τις προσπάθειές τους στην υποστήριξη του στρατού ξηράς.262 

Η γεωγραφική θέση της Γερμανίας μέσα στην Ευρωπαϊκή ήπειρο σήμαινε ότι 

η Λουφτβάφε, δεν μπορούσε να αγνοήσει την απαίτηση υποστήριξης των 

δυνάμεων οι οποίες μάχονταν στο έδαφος.
263

 Επίσης, καθώς οι παραδοσιακοί 

εχθροί της Γερμανίας, Γαλλία και Πολωνία, ήταν κοντά, για την εκτέλεση του 

στρατηγικού βομβαρδισμού οι επιχειρήσεις μπορούσαν να γίνουν με 

δικινητήρια αεροπλάνα τα οποία ταίριαζαν καλυτέρα στις απαιτήσεις.264 

Το πρώτο αεροπορικό δόγμα για τη μελλοντική Γερμανική αεροπορία το 

οποίο εκδόθηκε το 1926 με τον τίτλο «Οδηγίες για την Διεξαγωγή των 

Επιχειρήσεων στον Αεροπορικό Πόλεμο», ήταν αποτέλεσμα μελέτης των 

ξένων θεωρητικών, όπως ο Douhet, από το Γερμανικό επιτελείο καθώς και 

από τα διδάγματα του Μεγάλου πολέμου. Το δόγμα αυτό ανέφερε τη 

δυνατότητα των αεροπορικών δυνάμεων να εκτελούν στρατηγικές επιθέσεις 

στις οικονομικές υποδομές, στο ηθικό και στους στρατιωτικούς πόρους του 

εχθρού. Ωστόσο, το εγχειρίδιο οραματίζονταν ότι η αποφασιστική μάχη θα 

ήταν χερσαία, όπου αεροπορία επιτυγχάνοντας έλεγχο του αέρα θα 

επιτίθονταν στις αντίπαλες δυνάμεις καθώς και στο σύστημα εφοδιασμού 

τους.265  

Ενώ η αεροπορική στρατηγική Γερμανίας το 1926 είχε υπόψη την 

προσβολή των εχθρικών στρατιωτικών και οικονομικών πόρων, καθώς και 

στο ηθικό του εχθρού, με τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας και την 
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δημιουργία της Λουφτβάφε (Luftwaffe),266 το δόγμα εστίασε στον πυρήνα της 

εχθρικής ισχύος, στις ένοπλες δυνάμεις του αντιπάλου. Για τους Γερμανούς 

ηγέτες, η νίκη κατά της θέλησης του αντιπάλου να πολεμήσει θα έρχονταν 

μέσα από την ήττα των στρατιωτικών του δυνάμεων, μέσα από ένα σύντομο 

σε διάρκεια πόλεμο. Η χρησιμότητα των στρατηγικών βομβαρδισμών θα ήταν 

αποδεκτή εάν συντελούσαν στην καταστροφή των εχθρικών στρατιωτικών 

δυνάμεων ή στην περίπτωση τελμάτωσης του πολέμου, ως κύρια 

προσπάθεια στα μετόπισθεν του εχθρού.267 

Ωστόσο, για το θέμα του στρατηγικού βομβαρδισμού η Γερμανία δεν είχε 

κατά τη δεκαετία του 1930 του πόρους και την τεχνολογία για την κατασκευή 

μεγάλων βομβαρδιστικών.268 Το αρχικό αεροπορικό δόγμα των Γερμανών 

εστίαζε περισσότερο στα στρατηγικά στοιχεία της αεροπορικής ισχύος, σε 

σχέση με το δόγμα που θα ακλούθησε το 1935.269 Τα αεροσκάφη για την 

υποστήριξη του Blitzkrieg και τον έλεγχο του αέρα δεν χρειάζονταν ιδιαίτερα 

μεγάλη ακτίνα δράσης και οπλισμό. Ο μεγάλος αριθμός τους ήταν ο 

σημαντικότερος παράγοντας. Έτσι, μονοκινητήρια ή δικινητήρια αεροπλάνα 

προτιμήθηκαν σε σχέση με τα τετρακινητήρια βομβαρδιστικά τα οποία δεν 

ήταν απαραίτητα για την εμπλοκή με τις γειτονικές χώρες.270  

To δόγμα του 1935 με τίτλο «Κανονισμός Λουφτβάφε 16: Διεξαγωγή του 

Αεροπορικού Πολέμου» (Luftwaffe Dienstvorschrift 16 Luftkriegfuhrung), 
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τόνιζε την επιθετική φύση της αεροπορίας και τη λειτουργία της σε ένα 

διακλαδικό περιβάλλον όπου ο πρωτεύων σκοπός της όπως και των άλλων 

όπλων, ήταν η καταστροφή των εχθρικών ενόπλων δυνάμεων.271 272 Το 

αεροπορικό δυναμικό της Λουφτβάφε στα μέσα της δεκαετίας του 1930 ήταν 

κατανεμημένο σε επιχειρησιακές διοικήσεις. Κάθε διοίκηση περιλάμβανε 

μονάδες αεροσκαφών με διαφορετικούς ρόλους η κάθε μία. Δεν είχε 

ακολουθηθεί το μοντέλο των ξεχωριστών διοικήσεων με διαφορετικό σκοπό 

λειτουργίας η κάθε μία (π.χ. Διοίκηση βομβαρδιστικών). Το ανωτέρω έδινε τη 

δυνατότητα δραστηριοποίησης σε παρατεταμένες περιόδους και σε ποικιλία 

επιχειρησιακών απαιτήσεων.273  

Το δόγμα της Λουφταβε το οποίο εκδόθηκε το 1935 ήταν σταθερά 

προσανατολισμένο προς την υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων. Η 

έννοια των στρατηγικών βομβαρδισμών ήταν σε δεύτερη μοίρα. Το δόγμα με 

σειρά προτεραιότητας έδινε έμφαση, α) στην αεροπορική υπεροχή, με σκοπό, 

β) την υποστήριξη των τμημάτων στο έδαφος, γ) την υποστήριξη του 

ναυτικού, δ) την απομόνωση των εχθρικών επικοινωνιών και οδών μεταφοράς 

εφοδίων στο μέτωπο, ε) στις στρατηγικές επιχειρήσεις ενάντια στους πόρους 

του εχθρού και στ) προσβολές σε πόλεις του αντιπάλου (με στόχο τα κέντρα 

διοίκησης και ελέγχου, καθώς και την κυβέρνηση).274 275 Αυτό το αεροπορικό 

δόγμα παρέμεινε σε ισχύ χωρίς αλλαγές, για όλη τη διάρκεια του πολέμου. 

                                                             
271

 William R. Muscha, pp. 74-76. 
272

 Το δόγμα του Γερμανικού στρατού εστίαζε σε συνδυασμένες επιχειρήσεις με τη συμμετοχή 
του πεζικού, του πυροβολικού, των τεθωρακισμένων και των αεροσκαφών. William March, 
‘’Different Shades of Blue: Interwar Air Power Doctrine Development Part 2 Germany and 
Japan,’’ p.18. Οι Γερμανοί επιτύγχαναν την ενότητα της προσπάθειας αναθέτοντας σε 
επιλεγμένες αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις την εκτέλεση συγκεκριμένης στρατιωτικής 
επιχείρησης. Kenneth A. Steadman, A Comparative Look at Air-Ground Support Doctrine and 
Practice in World War II, (Fort Leavenworth, KS: U.S. Army Command & General Staff 
College, Combat Studies Institute, 1982), p. 1, 2. 
273

 Joel Hayward, ‘’The Luftwaffe’s Agility:An Assessment of Relevant Concepts and 
Practices,’’ in Air Power the Agile Air Force, edited by Neville Parton pp. 45-53. (Shrivenham: 
Royal Air Force Defence Academy 2007), p. 46. 
274

 Brian D. Spino, Blinded by Doctrine: Lessons Learned from the Luftwaffe, (Carlisle 
Barracks, Pennsylvania: U.S. Army War College, 2009), p. 6. 
275

 Αρχηγός του επιτελείου της Λουφτβάφε από το 1933-1936 ήταν ο Walter Waver ο οποίος 
είχε μια προτίμηση στον στρατηγικό βομβαρδισμό ως πρωτεύουσα αποστολή για την 
αεροπορία και οι σκέψεις του γενικότερα ενσωματώθηκαν στο Luftwaffe Regulation 16 για τη 
χρήση της αεροπορικής ισχύος από τους Γερμανούς. Αν και στο Luftwaffe Regulation 16 ο 
στρατηγικός βομβαρδισμός δεν είναι σε πρώτη προτεραιότητα, για τον Corum στην καρδιά 
αυτού του δόγματος υπάρχει ο στρατηγικός αεροπορικός πόλεμος με επίθεση στους πόρους 
της ισχύος του εχθρού, τους οποίους ένα βιομηχανικό κράτος χρειάζεται για να διεξάγει 
πόλεμο. James S. Corum, p. 134, 135, 140, 143. 



- 66 - 

Έτσι την προ πολέμου περίοδο, όσο και κατά τα πρώτα χρόνια της 

σύγκρουσης, η Λουφτβάφε σκόπευε την καταστροφή των εχθρικών 

αεροπορικών δυνάμεων με επιδρομές επί των βάσεων τους και σε δεύτερο 

χρόνο με αερομαχίες. Η εχθρική αεροπορία θα έπρεπε να καταστραφεί στο 

έδαφος και στη συνεχεία το φίλιο αεροπορικό δυναμικό να χρησιμοποιηθεί 

«σε πιο σημαντικούς στόχους».276 Ουσιαστικά το δόγμα της Λουφτβάφε 

προσέγγιζε τον πόλεμο σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, όπου επιδιώκεται η 

εκμηδένιση της αντίπαλης αεροπορίας, στη δεύτερη όπου η κύρια 

προσπάθεια αφορά επιχειρήσεις υποστήριξης του στρατού ξηράς και αφού η 

κατάσταση στο έδαφος καθίσταται ευνοϊκή, ακολουθεί η τρίτη φάση με 

αποστολές βαθιάς απομόνωσης του εχθρού με προσβολές των βιομηχανικών 

και εμπορικών του κέντρων και των κέντρων συγκοινωνιών. Οι άμεσες 

επιθέσεις εναντίον του εχθρικού πληθυσμού για την κάμψη της βούλησης του 

περιγράφονταν ως μη αποτελεσματικές και ότι ίσως να έφερναν αντίθετα 

αποτελέσματα στα αισθήματα του πληθυσμού του αντιπάλου.277 

Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου278 η Λουφτβάφε είχε τη 

δυνατότητα να δοκιμάσει το δόγμα της και την τεχνολογία που 

χρησιμοποιούσε, καθώς συμμετείχε έστω και περιορισμένα σε αποστολές 

μεταφορών, αναχαίτισης και βομβαρδισμού. Η εμπειρία εκεί επιβεβαίωσε την 

ανάγκη, η αεροπορική ισχύς να υποστηρίζει τις μαχόμενες στο έδαφος 

δυνάμεις. Παράλληλα δε, ότι ο στρατηγικός βομβαρδισμός ίσως να μην ήταν 

τόσο εύκολη διαδικασία όπως υποστήριζαν οι θεωρητικοί οπαδοί του.279 Από 

τον Ισπανικό εμφύλιο η Λουφτβάφε πήρε αρκετά μαθήματα για τον 

στρατηγικό βομβαρδισμό βιομηχανικών στόχων και εχθρικών πόλεων. Ένα 

από αυτά, ήταν ότι οι βομβαρδισμοί για τον εκφοβισμό των πολιτών δεν θα 

είναι αποτελεσματικοί και πρέπει να αποφεύγονται και πιθανόν να μην 
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επιφέρουν τις επιθυμητές αντιδράσεις. Αυτό ακριβώς αγνόησε ο Χίτλερ 

υποστηριζόμενος από τον Χ. Γκαίρινγκ κατά τη Μάχη της Αγγλίας,280 

κατευθύνοντας τη Λουφτβάφε να βομβαρδίσει το Λονδίνο αντί να συνεχίσει τις 

επιθέσεις στα αεροδρόμια της RAF.281 Οι εμπειρίες από την Ισπανία για τη 

συνεργασία με τον στρατό ξηράς σε τακτικό επίπεδο έτειναν να επισκιάσουν 

την ανάπτυξη του στρατηγικού βομβαρδισμού. Παράλληλα, η έμφαση στις 

επιθετικές επιχειρήσεις οδήγησε του Γερμανούς να αποτύχουν να αναπτύξουν 

το δικό τους ενοποιημένο σύστημα αεράμυνας, καθώς στον πυρήνα της 

στρατηγικής της Λουφτάβαφε υπήρχε η επιθετική εκστρατεία για την 

καταστροφή της εχθρικής αεροπορίας στο έδαφος. Η εμπιστοσύνη στη 

γρήγορη νίκη δεν οδηγούσε στη σκέψη για πιθανές εχθρικές ενέργειες κατά 

στόχων στο εσωτερικό της Γερμανίας.282 Παρότι η Λουφτβάφε οραματίζονταν 

τα βαριά βομβαρδιστικά, η παράγωγη καταδιωκτικών αυξήθηκε την περίοδο 

1937-39 λόγο τις εμπειρίας του πολέμου στην Ισπανία και την ανάγκη να 

χρησιμοποιούνται καταδιωκτικά για την συνοδεία των βομβαρδιστικών και την 
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εξόδους για μερικά αεροπλάνα, καθώς δυνάμεις της Λουφτβάφε είχαν μετακινηθεί στο 
ανατολικό μέτωπο. Alastair Parker, σελ. 78-80. 
282

 M. P. Barley, ‘’Contributing to its Own Defeat: The Luftwaffe and the Battle of Britain,’’ 
Defense Studies, 4:3, (2004), p. 398, 408. 
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επίτευξη αεροπορικής υπεροχής πάνω από το πεδίο της μάχης. Ωστόσο, ο 

πυρήνας του δόγματος αεράμυνας θα παρέμενε επιθετικός με την εκδήλωση 

επίθεσης στην εχθρική αεροπορία όσο αυτή θα βρίσκονταν στο έδαφος, 

καθιστώντας αυτή ανίκανη να πραγματοποιήσει επιθετική ενεργεία στα 

μετόπισθεν της Γερμανίας.
283

 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου τόσο λόγω του δόγματος 

όσο και λόγω αναγκαιότητας, η Λουφτβάφε είχε στενή συνεργασία με τον 

στρατό ξηράς και επέδειξε ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης όπου 

απαιτούνταν στο μέτωπο.284 Έχοντας αποκεντρωμένη τακτική και 

επιχειρησιακή διοίκηση επέτρεπε την αυθόρμητη και μέσω πρωτοβουλίας 

εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονταν.285 Παρά την αρχική 

επιτυχία με τις γρήγορες νίκες σε Πολωνία, Γαλλία και αρχικά στη Ρωσία, με 

την επιμήκυνση του πολέμου, η Γερμανία απέτυχε να επανεκτιμήσει το δόγμα 

της και ιδιαίτερα το πως θα λειτουργούσε η Λουφτβάφε με περιορισμένους 

πόρους σε έναν πόλεμο φθοράς. Η Γερμανία προτιμούσε έναν γρήγορο 

πόλεμο εκμηδένισης και όχι έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.286 

H Λουφτβάφε σύμφωνα με το επίσημο δόγμα της αναγνώριζε την ανάγκη 

για ύπαρξη δυνατοτήτων στρατηγικού βομβαρδισμού. Εφοδιασμένη κυρίως 

με τα μέσα για να συνδράμει τον στρατό ξηράς, κατά τη διάρκεια της Μάχης 

της Αγγλίας οδηγήθηκε να διεξάγει μία στρατηγική αεροπορική εκστρατεία για 
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 James S. Corum, pp. 241-243. Δηλαδή τα καταδιωκτικά αεροπλάνα η Λουφτβάφε δεν τα 
προόριζε για αεράμυνα αλλά για προστασία των βομβαρδιστικών και την απόκτηση 
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 Joel Hayward, p. 47. 
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 Joel Hayward, p. 49. 
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 Brian D. Spino, 2, 7, 8. Η στρατηγική της εκμηδένισης στοχεύει μέσω της αποφασιστικής 
μάχης, την καταστροφή των ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου. Στον πόλεμο της φθοράς ο 
αντίπαλος αντιμετωπίζεται ως μια σειρά στόχων, οι οποίοι μέσα από τη συσωρευτική 
εφαρμογή υλικής ισχύος και πυρός, επιδιώκεται η καταστροφή τους στο σύνολό τους. Κων. 
Κολιόπουλος, σελ. 31, 49. Ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι η Γερμανία δεν κατάφερε να πετύχει 
έναν πόλεμο εκμηδένισης τόσο προς του Βρετανούς όσο και προς τους Σοβιετικούς, καθώς οι 
πρώτοι προστατεύονταν από τη θάλασσα και το ναυτικό τους που δεν έδωσαν στους 
Γερμανούς τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις Βρετανικές νήσους (η αεροπορία δεν 
μπορούσε να επιφέρει την πλήρη καταστροφή) ενώ στο ανατολικό μέτωπο η αχανής έκταση 
της Σοβιετικής ένωσης με τη διασπορά δυνάμεων αλλά και οι τεράστιοι ανθρώπινοι και υλικοί 
πόροι καθώς και η υποχώρηση των Σοβιετικών, καθιστούσαν απίθανη τη διεξαγωγή μιας 
αποφασιστικής μάχης από μέρος τους.  
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την οποία δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη.287 Στη Μάχη της Αγγλίας, 

ενώ αρχικά η προσπάθεια της Λουφτβάφε κατευθύνθηκε ενάντια στις 

αεροπορικές βάσεις των Βρετανών, η απόφαση του Χίτλερ να δοθεί έμφαση 

στους βομβαρδισμούς βρετανικών πόλεων για τρομοκράτηση του πληθυσμού 

χωρίς απόκτηση αεροπορικής υπεροχής αποδεδείχθηκε βασικό σφάλμα.
288

 

289 Η μη απόκτηση της αεροπορικής υπεροχής (έλεγχος του αέρα) πριν την 

έναρξη των επιχειρήσεων κατά των πόλεων, οδήγησε σε σύγκρουση φθοράς 

για τη Λουφτβάφε, η οποία τελικά έχασε τη Μάχη της Αγγλίας.290 Ομοίως, 

κατά τις επιχειρήσεις στην Βόρεια Αφρική αντί για την επίτευξη αεροπορικής 

υπεροχής ως κύρια προσπάθεια, παρέμεινε εστιασμένη στην παροχή εγγύς 

αεροπορικής υποστήριξης και στην προστασία των μεταφορών για τις 

μονάδες του στρατού.291 Στο ανατολικό μέτωπο, μετά τη μάχη του Κουρσκ, η 

Λουφτβάφε λειτουργούσε αμυντικά, αρκούμενη στο να επιβιώνει σε ένα 

πόλεμο φθοράς. Με την είσοδο των αεροσκαφών των ΗΠΑ πάνω από την 

Ευρώπη, οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να προσανατολίσουν στην αμυντική 

μάχη στον αέρα (έμφαση στην αναχαίτιση), αφήνοντας στην άκρη την 
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 M. P. Barley, ‘’Contributing to its Own Defeat: The Luftwaffe and the Battle of Britain,’’ 
Defense Studies, 4:3, (2004): p.401. 
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 Hans G. Stoll, p.17.  
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 Η αεροπορική υπεροχή, σύμφωνα με το δόγμα, είχε πρωτεύοντα ρολό για τη Λουφτβάφε. 
Θα επιτυγχάνονταν αρχικά με την καταστροφή των μάχιμων μονάδων της εχθρικής 
αεροπορίας και στη συνέχεια με την επίθεση στα εργοστάσια παραγωγής και συντήρησης 
των αεροσκαφών της, στην εφοδιαστική της αλυσίδα και στο προσωπικό της. William R. 
Muscha, p. 76. 
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 Hans G. Stoll, p. 17. Για τον M. P. Barley, η Λουφτβάφε στη Μάχη της Αγγλίας δεν είχε την 
πολιτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό της τελικής επιθυμητής κατάστασης, τον 
προσδιορισμό του επιχειρησιακού κέντρου βάρους και των κρισίμων τρωτοτήτων αυτού. Το 
κέντρο βάρους των Βρετανών ήταν το ναυτικό τους, ενώ η RAF το αποφασιστικό σημείο το 
οποίο έπρεπε πρώτα να εξουδετερωθεί, για να αποκτήσει η Λουφτβάφε αεροπορική 
υπεροχή, ώστε στη συνέχεια να νικήσει από αέρος το Βρετανικό ναυτικό και να ανοίξει το 
δρόμο στους Γερμανούς για μια ενδεχόμενη απόβαση. M. P. Barley, pp. 401, 408. Από 
εκτιμήσεις σε χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης (στο επιχειρησιακό επιτελείο) οι Γερμανοί είχαν 
αντιληφτεί την αποτυχία των αεροπορικών επιθέσεων να επηρεάσουν τη Βρετανική οικονομία 
καθώς η Βρετανία βασίζονταν στις εισαγωγές. Καθώς τα λιμάνια βρίσκονταν στα δυτικά της 
χώρας, αυτά ήταν εκτός εμβελείας της Λουφτβάφε. Παράλληλα αναγνώριζαν ότι οι αυξημένες 
πλέον δυνατότητες της αεράμυνας δεν επέτρεπαν να αναμένεται καμία αρνητική επίδραση 
στο ηθικό των πολιτών αλλά αντίθετα την ενδυνάμωση της θέλησής τους για αντίσταση. Η 
ανωτέρα διοίκηση καθώς ήταν προδιατιθέμενη να υποστηρίζει τις απόψεις του Χίτλερ και του 
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επιθυμητή κατάσταση. M. P. Barley, σελ. 402, 408. 
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 Hans G. Stoll, p. 18-19. 
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προτιμούμενη από αυτούς επιθετική δράση.292 

Το δόγμα της Λουφτβάφε είχε ως κεντρική ιδέα τη χρήση της αεροπορικής 

ισχύος για την επίτευξη των ενιαίων διακλαδικών στόχων, μέσω της 

αποφασιστικής νίκης στο έδαφος, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο εχθρός 

δεν θα έπρεπε να έχει τον χρόνο κινητοποιηθεί. Καταστροφή της εχθρικής 

αεροπορίας και στη συνέχεια υποστήριξη της χερσαίας προσπάθειας. Η 

επίθεση στους εχθρικούς στρατιωτικούς πόρους θεωρούνταν από το δόγμα 

δευτερεύουσας σημασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς αυτές οι 

επιθέσεις είναι πιο κατάλληλες για πόλεμο μεγαλύτερης διάρκειας, η 

Γερμανική ηγεσία θεωρούσε ότι μια τέτοια επιλογή δεν συμβάδιζε με το εθνικό 

συμφέρον. Έτσι, η αεροπορική υπεροχή (έλεγχος του αέρα) και η υποστήριξη 

από αέρος του στρατού και του ναυτικού, είχαν προτεραιότητα έναντι των 

στρατηγικών βομβαρδισμών.293 Σύμφωνα με το δόγμα ο σκοπός της 

αεροπορικής ισχύος ήταν να βοηθά τις χερσαίες δυνάμεις όταν αυτές έχουν το 

πλεονέκτημα ή να τις υποστηρίζει όταν αμύνονται για να μπορέσουν να 

επιτύχουν τον εθνικό σκοπό του πολέμου. Η Γερμανική αεροπορική 

στρατηγική δεν διαφοροποιούνταν σε ότι αφορά την απομόνωση του πεδίου 

της μάχης και την εγγύς αεροπορική υποστήριξη, καθώς θεωρούνταν και οι 

δύο εξίσου αναγκαίες ανάλογα με την εξέλιξη των επιχειρήσεων.294  

Η εξέλιξη του δόγματος της Λουφτβαφε, βρισκόταν υπό τον έλεγχο της 

κεντρικής διοίκησης και στόχευε στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της 

Βερμαχτ. Το εφαρμοζόμενο δόγμα, η ηγεσία και ο διατιθέμενος οπλισμός, 

σύμφωνα με τον Μακ Αϊζακ, στέρησαν στη Γερμανική αεροπορία κάθε 

ευκαιρία (πιθανότητα) να επικρατήσει στη Μάχη της Αγγλίας όπως και να 

ανταποκριθεί αργότερα στις επιχειρήσεις αερομεταφορών στο 
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 Hans G. Stoll, p.17,19,21,27. Τα δύο τελευταία χρόνια του πολέμου η Γερμανία είχε 
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πόλεμος ήταν κατάλληλη για την Πολώνια και τη Γαλλία. Όμως δεν ήταν η κάλλιστη για την 
περίπτωση της Βρετανίας και της Σοβιετικής ένωσης. Στην μεν πρώτη δεν ήταν σε θέση να 
αποκτήσει έλεγχο του αέρα πάνω από τη Βρετανία ή να φέρει από μόνη της τη νίκη μέσω των 
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τους πόρους στρατιωτικής ισχύος των Σοβιετικών. William R. Muscha, σελ. 86. 
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 Kenneth A. Steadman, p. 2. 
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Στάλινγκραντ.295 Η Λουφτβάφε ήταν δομημένη ως τακτική αεροπορική 

δύναμη, ενώ η μοναδική της σοβαρή προσπάθεια στρατηγικού βομβαρδισμού 

(κατά της Βρετανίας) έγινε με ακατάλληλο εξοπλισμό.296 

Το αεροπορικό δόγμα των Γερμανών προέκυψε από το βασικό 

στρατιωτικό δόγμα που προέβλεπε ότι μηχανοποιημένες χερσαίες δυνάμεις 

θα εφάρμοζαν ένα ταχύ και αποφασιστικό ελιγμό για την καταστροφή 

εχθρικών δυνάμεων, έχοντας στη διάθεση τους συγκεκριμένο αεροπορικό 

δυναμικό.297 Η πτώση της μαχητικής ισχύος της Λουφτάβε ήταν αποτέλεσμα 

της προσκόλλησής της σε αυτό το δόγμα, καθώς ο πόλεμος εξελίσσονταν σε 

μια παρατεταμένη σύγκρουση, ακριβώς το αντίθετο από ότι το δόγμα ήταν 

σχεδιασμένο για να λειτουργήσει.298  

Η Λουφτβάφε ήταν φτιαγμένη για να συμβάλει στους κεραυνοβόλους 

πολέμους με τους χερσαίους γείτονες της Γερμανίας και όχι για τη διεξαγωγή 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων σε μεγάλες αποστάσεις.299 Η εμπειρία από τον 

Ισπανικό εμφύλιο έμαθε στους Γερμανούς ότι τα βομβαρδιστικά θα πρέπει να 

συνοδεύονται από μαχητικά, ότι η απομόνωση και η εγγύς αεροπορική 

υποστήριξη δημιουργούν αυξημένες επιπτώσεις για στρατηγική επιρροή και 

το κυριότερο, ότι η αεροπορική υπεροχή ήταν το κλειδί για τη στρατηγική αξία 

της αεροπορικής ισχύος.300 Κατά τη διάρκεια του Blitzkrieg υπήρξε επιτυχής 

εφαρμογή των ανωτέρω με την απόκτηση και διατήρηση της αεροπορικής 

υπεροχής, με τη συγκέντρωση δύναμης εκεί που χρειάζονταν περισσότερο, 

χωρικά και χρονικά. Η απόκτηση υπεροχής επετεύχθη σε συνδυασμό, με την 

απουσία αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου των συμμάχων, 

την αριθμητική τους υστέρηση και τις ελλείψεις τους σε πόρους 

υποστήριξης.301 Το δόγμα της Λουφτβάφε προσανατολίστηκε στο να παρέχει 

απομόνωση του εχθρού στο πεδίο της μάχης και αποστολές εγγύς 
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αεροπορικής υποστήριξης στα φίλια τμήματα.302  

Στο περιβάλλον των μεικτών επιχειρήσεων (συνδυασμός χερσαίας – 

αεροπορικής ισχύος) η Λουφτβάφε επέδειξε αξιοσημείωτη ευελιξία, μέχρι τη 

στιγμή που έχασε την αεροπορική υπεροχή, δηλαδή τον έλεγχο του αέρα. 

Ωστόσο, η στρατηγική της Γερμανίας ως προς την αεροπορική της δύναμη 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη έμφασης στην ανεξάρτητη - στρατηγική δράση 

της αεροπορίας καθώς και στη ναυτική αεροπορία.303 Η Γερμανία 

κατασκεύασε καταδιωκτικά και μεσαίου μεγέθους βομβαρδιστικά για την 

καταστροφή της εχθρικής αεροπορίας στο πεδίο της μάχης και πέριξ αυτού, 

παρά για να βομβαρδίσει τη γραμμή παραγωγής αεροσκαφών στα 

εργοστάσια του εχθρού.304 

Η Λουφτβάφε απέτυχε να αξιοποιήσει έγκαιρα, τις εμπειρίες που 

απόκτησε κατά τον πόλεμο για τη σημασία της αεροπορικής υπεροχής. Η 

γρήγορες επιτυχίες στις αρχές του πολέμου απέκρυψαν τα όποια ελαττώματα 

του δόγματος, της οργάνωσης και των επιχειρησιακών πρακτικών. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια του πολέμου η ηγεσία της Λουφτβάφε δεν μπόρεσε να διευθετήσει 

τις διαφορές μεταξύ των κατευθύνσεων του δόγματος και την επιχειρησιακή 

πραγματικότητα.305 Η Λουφτβάφε έχοντας την αίσθηση ότι ο αστραπιαίος 

πόλεμος πάντα θα είναι επιτυχής με την εκμηδένιση του αντιπάλου, 

οδηγήθηκε στη μη ανάπτυξη της ιδέας ενός παρατεταμένου αεροπορικού 

πολέμου, ο οποίος θα περιελάμβανε και τον στρατηγικό βομβαρδισμό. Η μη 

τροποποίηση του δόγματος όταν φάνηκε πλέον ως απαρχαιωμένο, είναι η 

βάση της στρατηγικής αποτυχίας της Λουφτβάφε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο.306 Για τον Stoll, πέρα από τη διαφορά στις βιομηχανικές δυνατότητες 
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μεταξύ Γερμανίας - Συμμάχων και τη βαρύτητα που δόθηκε στην υποστήριξη 

του στρατού ξηράς, η Λουφτβάφε δεν συνειδητοποίησε τις στρατηγικές 

επιπτώσεις από την μη έμφαση στην αεροπορική υπεροχή.307 

Ο James Corum θεωρεί εσφαλμένη την άποψη ότι η Λουφτβάφε ήταν 

απλώς μια αεροπορική δύναμη τακτικού επίπεδου προσαρμοσμένη στην 

υποστήριξη των επιχειρήσεων του στρατού ξηράς και ότι το δόγμα της δεν 

αναγνώριζε τη σημασία των στρατηγικών αεροπορικών επιχειρήσεων.308 

Αντίθετα, θεωρεί ότι η Λουφτβάφε δεν είχε περιοριστεί σε θέματα υποστήριξης 

των χερσαίων επιχειρήσεων αλλά είχε αναπτύξει τόσο τη θεωρία όσο και τη 

στρατηγική της για τον στρατηγικό αεροπορικό πόλεμο, έτσι ώστε κατά την 

έναρξη του πολέμου να είναι η μόνη αεροπορία που ήταν σε θέση να διεξάγει 

αποστολές στρατηγικού βομβαρδισμού κατά τη νύκτα ή με δύσκολες καιρικές 

συνθήκες έχοντας κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαίδευση.309  

Για τον Williamson Murray, η Γερμανική στρατιωτική στρατηγική ήταν αυτή 

που ουσιαστικά έφερνε τη Λουφτβάφε να επιχειρεί από κοινού, 

συμβαδίζοντας με τον στρατό ξηράς. Η τελική της αποτυχία κατά μια άποψη 

δεν οφείλετε τόσο στο δόγμα της, όσο στην αποτυχία να υποστηριχτεί στα 

απαιτούμενα ανταλλακτικά και συντήρηση, καθώς η Γερμανική ηγεσία είχε 

πάθος με τους αριθμούς παραγωγής αεροσκαφών. Έτσι καθ’ όλο τον πόλεμο 

η Λουφτβάφε είχε χαμηλές διαθεσιμότητες αεροσκαφών λόγω της συνεχούς 

έλλειψης ανταλλακτικών, το οποίο την οδηγούσε σταθερά στη λύση του 

κανιβαλισμού αεροσκαφών.310 

3.3 Η Αυτοκρατορική Ιαπωνία 

Η Ιαπωνία μετά το 1920 είχε ως πολιτικό σκοπό τη δημιουργία μιας 

αυτοκρατορίας, η οποία θα πρόσφερε ασφάλεια, πρώτες ύλες και ευημερία σε 

όλα τα μέλη της, χωρίς ξενόφερτες επιρροές. Μετά την κατάκτηση της 

                                                                                                                                                                               
Λουφτβάφε στις απαιτήσεις του νέου στρατηγικού περιβάλλοντος, βλ. Brian D. Spino, σελ. 8-
13. 
307

 Hans G. Stoll, p. 3. 
308
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 Williamson Murray, ‘’British and German Air Doctrine Between the Wars.’’ Air University 
Review, March-April 1980, pp. 9-10. 
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Μαντζουρίας το 1931, επιχειρεί κατά της Κίνας311 και τελικά προκαλεί σε 

πόλεμο τις ΗΠΑ. Στη στρατιωτική στρατηγική της Ιαπωνίας στόχος ήταν η 

κατάληψη των ανατολικών Ολλανδικών Ινδιών με τα πλούσια κοιτάσματα 

πετρελαίου και η κατάκτηση των Φιλιππίνων και άλλων νησιών σε καίριες 

θέσεις για τη δημιουργία μιας περιμέτρου ασφαλείας.
312

 Η στρατηγική την 

οποία ακλούθησε η Ιαπωνία στον πόλεμο του Ειρηνικού θα πρέπει να 

εξεταστεί όχι μόνο στο πλαίσιο των εξελίξεων του πολέμου, αλλά και στις 

εξελίξεις από τα προηγούμενα έτη. Η οικονομική κρίση του 1929-30 με την 

εσωτερική δημοσιονομική δυσπραγία, η άνοδος των εθνικιστών που 

τάχθηκαν υπέρ της επέλασης στην ανατολική Ασία και την επιδίωξη 

κατάκτησης της Κίνας, είναι χαρακτηριστικά στοιχειά της περιόδου.313 Οι 

αυτοκρατορικές φιλοδοξίες της Ιαπωνίας στην ανατολική Ασία ήρθαν σε 

ευθεία σύγκρουση με τα συμφέροντα των Δυτικών Δυνάμεων στην περιοχή. Ο 

πόλεμος στον Ειρηνικό προέκυψε από την επιθετικότητα της Ιαπωνίας στη 

Νοτιοανατολική Ασία, κάτι που ήταν εμφανές από την κατάληψη της νότιας 

Ινδοκίνας τον Ιούλιο του 1941.314 

Η Ιαπωνία δεν διέθετε ανεξάρτητη πολεμική αεροπορία. Τόσο ο στρατός 

ξηράς όσο και το ναυτικό είχαν τη δικιά τους.315 Αξιοσημείωτο είναι ότι η 

αεροπορία του Ιαπωνικού Ναυτικού ήταν μεγαλύτερη σε μέγεθος από αυτή 

του στρατού ξηράς και καλυτέρα εξοπλισμένη.316 Σύμφωνα με τον Walter 

                                                             
311

 Ο Σίνο – Ιαπωνικός πόλεμος διεξήχθη από το 1937 μέχρι το 1945, στην προσπάθεια των 
Ιαπώνων να ελέγξουν την Κίνα. Από τα τέλη του 1938 οι Ιάπωνες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε 
ένα πόλεμο που απορροφούσε μεγάλο τμήμα της στρατιωτικής τους προσπάθειας χωρίς 
ουσιαστικά αποτελέσματα. Στις αρχές Αύγουστου του 1945 από τους 3.200.000 Ιάπωνες 
στρατιώτες που βρίσκονταν ανεπτυγμένοι περά από τα Ιαπωνικά νησιά, 1.800.000 
εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην Κίνα και στη Μαντζουρία. Τζέημς Κλέϊτον, «Η 
Στρατηγική της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ στον Πόλεμο του Ειρηνικού», στο Οι Δημιουργοί της 
Σύγχρονης Στρατηγικής από τον Μακκιαβέλι στην Πυρηνική Εποχή, επιμ. Peter Paret, 
(Αθήνα: Τουρίκη, 2004), σελ. 834, 846, 865. 
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 Jeffrey Record, Japan’s Decision For War in 1941: Some Enduring Lessons, Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College, 122 Forbes Ave, Carlisle,2009, p. 47. 
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 E. Speyer, ‘’Japan's Air Strength,’’ Royal United Services Institution. Journal, 87:545, 
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Boyne ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι Ιάπωνες δεν ανέπτυξαν μια 

ενιαία θεωρία για την αεροπορική ισχύ, ήταν η διαίρεση του αεροπορικού τους 

όπλου στον στρατό και στο ναυτικό και στην εχθρότητα μεταξύ των δυο 

υπηρεσιών, η οποία συνεχίστηκε μέχρι την τελευταία μέρα του πολέμου και η 

οποία απέκλειε τη σκέψη για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αεροπορίας με 

στρατηγική αποστολή. Έτσι, τόσο η αεροπορία του στρατού όσο και αυτή του 

ναυτικού, λειτούργησαν υποστηρικτικά για τον κλάδο στον οποίο άνηκαν.317 

Η Ιαπωνία θεωρούσε τον στρατό ξηράς ως το πρωταρχικό όπλο ενώ το 

ναυτικό προοριζόταν για να μεταφέρει αυτόν και τα εφόδιά του και να 

προστατεύει αυτόν και τα ιαπωνικά νησιά. Ο Ιαπωνικός στρατός, καθώς 

θεωρούσε ως κύριο εχθρό τη Ρωσία και έχοντας προσηλωθεί στον πόλεμο 

στην Κίνα, δεν είχε σχέδια ή στρατηγική για πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, ούτε 

είχε προσπαθήσει να τις αξιολογήσει ως εχθρό. Θεωρούσε ότι ένας πόλεμος 

με τις ΗΠΑ είναι ευθύνη του ναυτικού.318 

Το Ιαπωνικό ναυτικό, από το 1923, είχε προσδιορίσει το ναυτικό των ΗΠΑ 

ως ενδεχόμενο εχθρό τον οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει. Η στρατηγική του 

ήταν προσαρμοσμένη στο πώς θα νικήσει έναν πολυπληθέστερο αντίπαλο. 

Σχεδίαζε να περιορίσει τον αριθμό των αμερικανικών πλοίων με επιθέσεις 

μακριάς ακτίνας, με υποβρύχια και καταδρομικά, όταν οι Αμερικανοί θα 

διέσχιζαν τον Ειρηνικό. Ο μειωμένος αυτός στόλος, θα κατανικιόνταν από τον 

ιαπωνικό. Αυτό θα γίνονταν εφικτό μέσα από την ανώτερη τεχνολογία και την 

πίστη στο Ιαπωνικό μαχητικό πνεύμα τα οποία θα αντιστάθμιζαν την 

οποιαδήποτε ποσοτική υπεροχή. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 η 

αεροπορική ισχύς ήταν σημαντικό μέρος αυτής της στρατηγικής.319 Καθώς το 

Ιαπωνικό ναυτικό είχε την ευθύνη για την άμυνα των μητρικών νήσων, η 

ναυτική αεροπορία ωφελήθηκε σε οικονομικούς πόρους και υποστήριξη για 

την ανάπτυξη της δικής της προσέγγισης περί αεροπορικής ισχύος. Η 
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ανάπτυξη αεροπορικής ισχύος της Ιαπωνίας, έγινε κατά τρόπο που να 

ταιριάζει στις απαιτήσεις της χώρας.320 

Το δόγμα της ναυτικής αεροπορίας πριν το 1927 προέβλεπε ότι 

αεροπλάνα από χερσαίες βάσεις θα διεξήγαγαν την από αέρος φθορά του 

αμερικανικού στόλου. Καθώς αυτή η προσέγγιση δεν έδινε πλήρη ευελιξία 

στους Ιάπωνες, η προσοχή τους στράφηκε στο να εξοπλιστούν τα νέα 

αεροπλανοφόρα του στόλου με κατάλληλα αεροσκάφη για τον σκοπό αυτό. Η 

Ιαπωνική βιομηχανία πιέστηκε να κατασκευάσει μικρά, δυνατά αεροπλάνα, 

ικανά να επιχειρούν από αεροπλανοφόρα με μεγάλη ακτίνα δράσης και 

φορτίο, για εμπλοκή του αντιπάλου στόλου όσο το δυνατό μακρύτερα από τα 

Ιαπωνικά νησιά.321 322 Το δόγμα του ναυτικού απαιτούσε να εδρεύουν στα 

αεροπλανοφόρα για να μπορούν να προσβάλουν τον αμερικανικό στόλο από 

μεγάλες αποστάσεις.323  

Παρά το γεγονός ότι στον πόλεμο του Ειρηνικού το Iαπωνικό ναυτικό είχε 

ηγετική θέση στις εξελίξεις που σχετιζόταν με την ναυτική αεροπορία, τα 

αεροπλανοφόρα συνέχιζαν να θεωρούνται όπλα υποστήριξης στις ενέργειες 

του στρατού και όχι εργαλεία επιθετικής δράσης. Ακόμα και μετά το Περλ 

Χάρμπορ, οι επιτιθέμενες μονάδες του ναυτικού θα χρησιμοποιούνταν για την 

υποστήριξη των επιχειρήσεων του στρατού ξηράς στην νότιο ανατολική Ασία. 

Η Ιαπωνία είχε συγκεντρώσει τις προσπάθειες της σε μία ηπειρωτική 

στρατιωτική στρατηγική. Έτσι άργησαν να κατανοήσουν ότι ο πόλεμος με τη 

Δύση θα διαμορφώνονταν από την ναυτική στρατηγική που θα εφάρμοζαν οι 

ΗΠΑ.324 Αντίθετα με τους οπαδούς των θωρηκτών, ο ναύαρχος Ιζορόκου 

Γιαμαμότο325 πίστευε ότι τα Αμερικανικά αεροπλανοφόρα και η συνοδεία τους 
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ήταν το επιχειρησιακό κέντρο βάρους των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, η καταστροφή 

του οποίου θα επέτρεπε στους Ιάπωνες να αποκτήσουν τον έλεγχο της 

θάλασσας και να διατηρήσουν την πρωτοβουλία.326 

Επίσης, τόσο στην επίθεση στο Περλ Χάρμπορ όσο και κατά τη βύθιση 

των Prince of Wales και Repulse στη θάλασσα της νότιας Κίνας, στις 10 

Δεκεμβρίου του 1941, είναι αξιοσημείωτος ο βαθμός στον οποίο οι 

επιχειρήσεις αυτές βασίστηκαν στην αρχή της συγκέντρωσης των 

δυνάμεων.327 Οι αναμετρήσεις με Αμερικανικά και Βρετανικά πολεμικά πλοία 

άρχισαν να πείθουν τους Ιάπωνες ότι το αεροπλανοφόρο θα είχε κεντρικό 

ρόλο για την επίτευξη μελλοντικών επιτυχιών.
328

 Ωστόσο, χρειάζονταν μια νέα 

ναυτική στρατηγική για να οργανωθεί ο στόλος, έτσι ώστε να μπορούν τα κατά 

παράδοση κύρια πλοία (θωρηκτά, καταδρομικά) να υποστηρίζουν τις 

επιχειρήσεις των αεροπλανοφόρων. Ένα αεροπλανοφόρο δεν μπορούσε να 

πάρει απλά τη θέση ενός θωρηκτού στη μάχη.329 Για τον Jonathan Gross, με 

τη χρήση των αεροπλανοφόρων σύμφωνα με την ιδέα της αποφασιστικής 

μάχης, για κάλυψη αναγκών σε τακτικό επίπεδο, εξανεμίζονταν η στρατηγική 

αξία του αεροπλανοφόρου για την άμυνα της αυτοκρατορίας.330 

Σχετικά με τον στρατηγικό βομβαρδισμό, αν και οι Ιάπωνες γνώριζαν τις 

                                                                                                                                                                               
όπου συνέβαλε στην καλή τους οργάνωση ενόψει του πολέμου με τις ΗΠΑ. Υπήρξε 
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θεωρίες του Douhet και των υπολοίπων θεωρητικών, η αεροπορική τους 

τεχνολογία και η γεωγραφική θέση της χώρας, δεν τους επέτρεπε να 

εξαπολύσουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις εναντίων πιθανών εχθρών. Επίσης, 

γνώριζαν τη δυνατότητα ζημιάς που μπορούσε να κάνει ο στρατηγικός 

βομβαρδισμός στις δικές τους πόλεις και προσπάθησαν να απαγορεύσουν 

αυτό το είδος πολέμου κατά τη συμμετοχή τους σε συσκέψεις περί 

αφοπλισμών.331  

Η ανάπτυξη της αεροπορικής ισχύος στην Ιαπωνία ήταν διαφορετική απ’ 

ότι στη Δύση. Ο παράγοντας της γεωγραφίας και οι περιορισμοί στην 

αεροπορική τεχνολογία κατά τη δεκαετία το 1920 έκαναν προβληματική την 

επιδίωξη - ανάπτυξη δόγματος στρατηγικού βομβαρδισμού. Επίσης, λόγω 

των υπηρεσιακών ανταγωνισμών και την κατανομή των αεροπορικών 

δυνάμεων στον στρατό και στο ναυτικό, δεν υπήρχε ούτε η επιθυμία για τη 

δημιουργία ανεξάρτητης αεροπορίας, ούτε η απαίτηση για υιοθέτηση του 

στρατηγικού βομβαρδισμού.332 Το πιο σημαντικό συμπέρασμα που 

αποκόμισαν οι Ιάπωνες από τις επιχειρήσεις στην Κίνα  σχετικά με τον 

βομβαρδισμό ήταν ότι τα βομβαρδιστικά δεν μπορούν να διεισδύσουν σε 

εχθρικό εναέριο χώρο χωρίς τη συνοδεία καταδιωκτικών.333 

Κατά τους αρχικούς μήνες του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου η επιχειρησιακή 

αποτελεσματικότητα των Ιαπώνων και η αδυναμία των αντιπάλων τους, 

έδωσαν στην Ιαπωνία τις νίκες. Στρατηγικός στόχος αυτής της πρώτης φάσης 

επιχειρήσεων ήταν η διασφάλιση της περιοχής των οικονομικών πόρων, η 

οποία θα εξασφάλιζε τις πρώτες ύλες. Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ ήταν μια 

προληπτική επίθεση για να αποτραπεί η εμπλοκή του Αμερικανικού ναυτικού 

στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων.334 

Στο στρατιωτικό δόγμα των Ιαπώνων και ιδιαίτερα σε αυτό του ναυτικού, η 

έννοια της αποφασιστικής μάχης ήταν ζωντανή.335 Οι επιτυχίες κατά του 
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πρώτους μήνες του πολέμου οδήγησαν τους Ιάπωνες να πιστεύουν ότι ήταν 

δυνατό να επιτύχουν μια στρατηγική νίκη, η οποία θα μπορούσε να τερματίσει 

τον πόλεμο μέσω διαπραγματεύσεων για ειρήνη. Η εκστρατεία στο Μίντγουεϊ 

(Midway)336 σκόπευε να εξυπηρετήσει αυτό τον σκοπό, έχοντας παράλληλα 

ασφαλίσει τα τελευταία κενά στην αμυντική περίμετρο και καταλαμβάνοντας το 

μοναδικό έδαφος από το οποίο οι αμερικανοί θα μπορούσαν να εξαπολύσουν 

αεροπορική επίθεση εναντίον των μητρικών Ιαπωνικών νήσων.337 

Σύμφωνα με τον Robin D. S. Higham, η αποτυχία της ναυτικής 

αεροπορίας στον αέρα βασίζεται σε μια σειρά αιτίων. Στην αποτυχία των 

Ιαπώνων να αυξήσουν την παράγωγη αεροσκαφών έγκαιρα, καθώς και ότι 

έδωσαν μικρή προσοχή σε θέματα επιμελητείας, ανταλλακτικών και 

προσωπικού. Η εξάπλωση των αεροπορικών βάσεων μέχρι και 2400 μίλια 

μακριά από το Τόκιο επηρέασε τη συντήρηση των αεροσκαφών με 

αποτέλεσμα την περίοδο 1942-43 η διαθεσιμότητα των αεροσκαφών του 

ναυτικού να είναι στο 50%.338 Η Ιαπωνία δεν μπόρεσε να διατηρήσει 

εκτεταμένες γραμμές επιμελητείας και να εφοδιάζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

δυνάμεις της στα μέτωπα του πολέμου.339 
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Εξειδικευμένοι μηχανικοί, είτε πνίγηκαν στα βυθισμένα αεροπλανοφόρα ή 

εγκαταλείφτηκαν κατά την υποχώρηση από τις προωθημένες βάσεις. Η 

στρατολόγηση και εκπαίδευση νέων πιλότων βασίστηκε στη σκέψη για ένα 

πόλεμο μικρής διάρκειας και στην αναπλήρωση των πιλοτών όπως την 

ειρηνική περίοδο. Έτσι, η μη επίτευξη αποφασιστικής νίκης στο Midway, 

αποδείχτηκε μοιραία στο θέμα του ιπτάμενου προσωπικού. Καθώς στο 

Ιαπωνικό ναυτικό εξακολουθούσε να κυριαρχεί η σχολή που υποστήριζε τα 

μεγάλα θωρηκτά, η ναυτική αεροπορία αντιμετώπιζε περιορισμούς στην 

εκπαίδευση, στο προσωπικό και στον εξοπλισμό. Ουσιαστικά, η ανεπαρκής 

οργάνωση και η έλλειψη τεχνολογίας, οδήγησε τη ναυτική αεροπορία από τις 

αρχικές επιτυχίες, να καταλήξει να παλεύει ουσιαστικά για την επιβίωσή 

της.340 

Κατά μια άποψη η Ιαπωνία νικήθηκε επειδή ήταν αδύναμη να 

προστατέψει τα μητρικά νησιά από τους φονικούς αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς. Νικήθηκε καθώς οι δυνάμεις της, οι οποίες ίσως να 

απαγόρευαν στα βομβαρδιστικά των Αμερικανών να φτάσουν τα μητρικά 

νησιά, είχαν αναλωθεί στις μάχες του 1942-44, δηλαδή στο Coral Sea, στο 

Midway, στο Guadalcanal, στη Rabaul, και αλλού, βλάπτοντας την Ιαπωνική 

μαχητική ισχύ η οποία ούτος η άλλως δεν είχε βάθος.341 Το Ιαπωνικό 

αεροπορικό δυναμικό εξαλείφτηκε από τον πόλεμο φθοράς στα επί μέρους 

θέατρα του πολέμου.
342

 
343

 

3.4 Η.Π.Α. 

Ως το πρώτο επίσημο δόγμα της αμερικανικής αεροπορίας μπορεί να 

θεωρηθεί έγγραφο του William Mitchell με τίτλο, «Γενικές Αρχές για τη Χρήση 

του Αεροπορικού Κλάδου στη Περιοχή Επιχειρήσεων του Αμερικανικού 
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Εκστρατευτικού Σώματος», "General Principles Underlying the Use of the Air 

Service in the Zone of Advance American Expeditionary Forces".344 Το 

συνέταξε ως μια προσπάθεια συντονισμού της δράσης των Αμερικανικών 

αεροπορικών δυνάμεων στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη το 1917. Αναφέρει, 

ότι το αποτέλεσμα του πολέμου θα εξαρτηθεί από την ήττα των αντίπαλων 

δυνάμεων στο πεδίο της μάχης και ότι κανένα τμήμα του στρατού ξηράς δεν 

μπορεί από μόνο του να φέρει τη νίκη. Η αποστολή της αεροπορίας των ΗΠΑ 

(Air Service) είναι να υποστηρίζει τις αποστολές των άλλων κλάδων. 

Ουσιαστικά η ανάπτυξη και αξιοποίηση της τακτικής αεροπορίας για τους 

Αμερικανούς πάνω από τη Γαλλία, έγινε σε γενικές γραμμές σε σχέση με τις 

χερσαίες επιχειρήσεις.345 

Τον Ιανουάριο του 1926, τον ρόλο του δόγματος για την αμερικανική 

αεροπορία θα έχει ένα επιχειρησιακό εγχειρίδιο για την εκπαίδευση με τίτλο 

Εκπαιδευτικοί Κανονισμοί No. 440-15 (Training Regulations No. 440-15, 

Fundamental Principles for the Employment of the Air Service).346 Εκεί, 

δηλώνεται ότι καθήκον της αεροπορίας είναι η υποστήριξη των μαχόμενων 

δυνάμεων στο έδαφος, καταστρέφοντας την εχθρική αεροπορία, θα πρέπει να 

καταστρέψει τις πιο σημαντικές δυνάμεις του εχθρού, τόσο στο έδαφος όσο 

και στη θάλασσα. Το δόγμα κατά το 1930 εξακολουθούσε να θεωρεί την 

αεροπορική υπεροχή πρωτεύοντα αποστολή, αλλά θεωρούσε την προσβολή 

της εχθρικής αεροπορίας στο έδαφος ως την καλύτερη επιλογή. Η 

αναθεωρημένη του έκδοση το 1931, πήγαινε ακόμα παραπέρα. Την 

καταστροφή της εχθρικής αεροπορίας όχι μόνο στον αέρα και στα 

αεροδρόμια, αλλά και στα εργοστάσια παραγωγής της.347 Μετά από μελέτες 

και επιτροπές το Υπουργείο πολέμου των ΗΠΑ κατέληξε το 1933 ότι το 

βομβαρδιστικό αεροπλάνο θα ήταν το βασικό εργαλείο της αεροπορίας. Κάτι 

το οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνεται πλέον στα εγχειρίδιά της. Το 

εγχειρίδιο 440-15, το οποίο ήταν σε ισχύ από το 1926 μέχρι το 1940, έδινε την 
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κατεύθυνση για την υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων ώστε να επιτύχουν 

στην αποστολή τους, αναγνωρίζοντας και την αναγκαιότητα αποστολών της 

αεροπορίας σε μεγάλη απόσταση από τις φίλιες δυνάμεις της επιφανείας.348 

349 

Κατά τη δεκαετία του 1920 η κύρια αντίληψη στον αμερικανικό στρατό 

ήθελε οι αεροπορικές του δυνάμεις να παρέχουν αεροπορικές υπηρεσίες, 

όπως παρατήρηση, ανίχνευση και κατάδειξη στόχων. Όμως τη δεκαετία του 

1930, επιτελείς του Τακτικού Σχολείου του Αεροπορικού Σώματος (Air Corps 

Tactical School), άρχισαν να βλέπουν την αεροπορία ως το νέο όπλο που θα 

αντιμετώπιζε τον αντίπαλο και επιδίωξαν, σε επίπεδο δόγματος, την 

προώθηση του θέματος του στρατηγικού βομβαρδισμού.350 

Από το 1935, το Air Corps Tactical School υποστήριζε την ιδέα ότι 

αποστολή της αεροπορίας δεν πρέπει να περιορίζεται στην προστασία της 

ηπειρωτικής χώρας αλλά και στη διεξαγωγή επιχειρήσεων για την παράλυση 

της θέλησης του εχθρικού έθνους και της ικανότητας του να διεξάγει 

πόλεμο.351  

Το σχολειό τακτικής της αμερικανικής αεροπορίας συμφωνούσε με τις 

θέσεις του Mitchell για το κτύπημα ζωτικών στόχων του εχθρού αντί για 

μαζικές μάχες φθοράς. Οι θεωρητικοί του σχολειού υποστήριζαν ότι στο 

σύγχρονο πόλεμο, το σημείο «κλειδί» για τη νίκη θα ήταν η καταστροφή ή και 

η παράλυση των υποδομών του αντιπάλου που σχετίζονται με την 

υποστήριξη της πολεμικής του προσπάθειας. Με την ενσωμάτωση των 

θεωριών των Douhet, Trenchard και Mitchell, προσθέτοντας την ανάλυση για 

τις δυνατότητες του αντιπάλου να συνεχίζει την πολεμική προσπάθεια, 

δημιούργησαν το δικό τους στρατηγικό βομβαρδιστικό δόγμα.352 Η εύρεση 
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των κρίσιμων κόμβων και η καταστροφή τους θα οδηγούσε στη νίκη.353 Το 

δόγμα εστίαζε στη βιομηχανία του εχθρού. Η θεωρία για τον βιομηχανικό ιστό 

έβλεπε όλη την υποδομή ενός κράτους ως συνδεδεμένα και 

αλληλοεξαρτώμενα τμήματα.354 Ουσιαστικά, χρησιμοποιώντας τις ΗΠΑ σαν 

υπόδειγμα για την αλληλεξάρτηση που υπάρχει σε μια οικονομία, 

προσδιόρισαν την έννοια του βιομηχανικού ιστού και αναζήτησαν στόχους, η 

καταστροφή των οποίων θα υποβάθμιζε τόσο τη θέληση όσο και την 

ικανότητα του αντιπάλου να αντισταθεί.355 Ήταν πεπεισμένοι ότι οι ημερήσιοι 

βομβαρδισμοί ακρίβειας χωρίς συνοδεία καταδιωκτικών, ήταν ο 

αποδοτικότερος τρόπος διεξαγωγής του πολέμου. Η ηγεσία του Air Corps 

ήταν προσκολλημένη στην ιδέα ότι τα «βομβαρδιστικά πάντα θα περνούν»,356 

αγνοώντας εσωτερικές αναφορές για το αντίθετο, οι οποίες θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην έγκαιρη ανάπτυξη των μαχητικών συνοδείας.357 358 

Η αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ εισήλθαν στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

με τη θεωρία για βομβαρδισμούς ακριβείας από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια 

της ημέρας. Πάνω στις κύριες ιδέες των Douhet και Mitchell, μετά το 1926 και 

ιδιαίτερα μετά το 1932, ο στρατηγικός ρόλος των βομβαρδιστικών, χωρίς 

εμπλοκή στις επιχειρήσεις των φιλιών δυνάμεων των άλλων κλάδων, 

εμφανίστηκε ως μείζον θέμα. Κύρια στοιχεία, η δημιουργία μεγάλων 

σχηματισμών, οι οποίοι πετώντας σε μεγάλο ύψος θα μπορούσαν με 

χειρουργική σχεδόν ακρίβεια να σταματήσουν την πολεμική παραγωγή του 

εχθρού, με την καταστροφή επιλεγμένων στόχων που θα παρέλυαν 
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ουσιαστικά ένα συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο. Η πράξη αποκάλυψε 

πολλές ατέλειες, α) την πιθανότητα μη ύπαρξης ακριβών πληροφοριών για 

την κατάλληλη στοχοποίηση, β) τον μη ακριβή υπολογισμό των περιοριστικών 

παραγόντων (π.χ. καιρός) και η τάση πρόβλεψης καλύτερων αποτελεσμάτων 

μέσα από μη κατάλληλα επεξεργασμένα σχέδια, γ) την υποβίβαση της 

στρατηγικής σε απλή στοχοποίηση, με από την εστίαση στα μέρη του 

προβλήματος για την βιομηχανική παράλυση και όχι στο σύνολο, δ) στην 

υπερεκτίμηση των ικανοτήτων των βομβαρδιστικών απέναντι στην 

αεράμυνα.359 

Το άτυπο αυτό αεροπορικό δόγμα των ΗΠΑ κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο, το όποιο επηρεάστηκε από τις ιδέες του Mitchel, είχε ως κύριο 

στοιχείο την αναζήτηση βιομηχανιών – μηχανισμών, «σημεία κλειδιά» στην 

όλη αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος του αντιπάλου. Με την 

επίθεση στο σωστό σημείο, ολόκληρη η βιομηχανική υποδομή που 

υποστήριζε την πολεμική διαδικασία του αντιπάλου θα μπορούσε να 

καταρρεύσει.360 Ο πρωτεύων πολιτικός στόχος των ΗΠΑ στο Ευρωπαϊκό 

θέατρο του πολέμου ήταν η ολική ήττα της Γερμανίας. Οι βομβαρδισμοί κατά 

της Γερμανικής βιομηχανίας αντιπροσώπευαν μία στρατηγική επιλογή για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού.361  

Το πρώτο δόγμα των αμερικανών το οποίο προορίζονταν να θεωρείται 

ως το βασικό, ήταν το FM 1-5 (Employment of the Aviation of the Army) το 

οποίο εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1941 και ουσιαστικά ήταν μια εκτεταμένη 

εκδοχή του κανονισμού εκπαίδευσης 400-15. Το άγραφο δόγμα και η 

δέσμευση προς τις στρατηγικές αεροπορικές επιθέσεις στις οποίες βασίστηκε 

το Air War Planning Document -1 (AWPD-1) για τις εφοδιάστηκες απαιτήσεις 

του πολέμου, δεν μνημονεύονταν.362 Το άγραφο δόγμα επηρέασε τον 

εφοδιασμό με αεροσκάφη, την εκπαίδευση, την έρευνα και τη στάση των 

αμερικανών, καθώς το Army Air Corps γίνονταν μια βομβαρδιστική δύναμη 

παρά τα όσα αναγράφονταν στο επίσημο δόγμα FM 1-5, το οποίο όριζε ότι οι 

αεροπορικές επιχειρήσεις σχεδιάζονταν και εκτελούνταν σύμφωνα με το 
                                                             
359

 Ντέηβιντ ΜακΑϊζακ, σελ. 748. 
360

 Phillip S. Meilinger, ‘’Air Strategy, Targeting for Effect,’’ pp. 52. 
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 Allan R. Millett, et al, p. 43. 
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στρατηγικό σχέδιο για τις επιχειρήσεις επιφανείας.363 Το εγχειρίδιο FM 1-5 του 

1941 όριζε σαφώς ότι οι επιθετικές αεροπορικές δυνάμεις λαμβάνουν 

στοχοποίηση από τους επιγείους διοικητές και κύρια προτεραιότητα ήταν η 

καταστροφή σημαντικών στοιχείων των στρατιωτικών δυνάμεων του 

αντιπάλου.
364

 

Την εξέλιξη του FM 1-5 αποτέλεσε το FM 100-20 (Command and 

Employment of Air Power) για την «Διοίκηση και Χρησιμοποίηση της 

Αεροπορικής Ισχύος» τον Ιούλιο το 1943, το οποίο εστίαζε στις τακτικές 

αεροπορικές δυνάμεις και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων στο πεδίο της 

μάχης, καταγράφοντας την προτεραιότητα των απόστολων. Πρώτη κατέτασσε 

την αεροπορική υπεροχή, στη συνέχεια την αεροπορική απομόνωση και τέλος 

την εγγύς υποστήριξη. Ακόμα και σε αυτή την έκδοση, η στρατηγική που 

εφαρμόζονταν και η ιδέα του στρατηγικού βομβαρδισμού δεν αναγράφονταν 

πέρα μιας μικρής μνημόνευσης. Το FM 100-20 θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι το 

1953.365 366 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τυπικά, σύμφωνα με τα επίσημα 

έγραφα δεν υπήρχε ιδιαίτερη βαρύτητα στον στρατηγικό βομβαρδισμό. Η 

χρήση της αεροπορίας στα επίσημα έγραφα προσανατολίζονταν προς τις 

τακτικές αποστολές για την υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων. Άρα η 

εφαρμοζόμενη αεροπορική στρατηγική των αμερικανών δεν συμβάδιζε 

πλήρως με το εν ισχύ δόγμα τους. 

Στην Ευρώπη 

Ο αεροπορικός πόλεμος πάνω από τη Γερμανία αντανακλούσε την 

προθυμία των αμερικανών να αναλάβουν απώλειες που οι Βρετανοί δεν 

επιθυμούσαν. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι οι αμερικανοί ανέλαβαν τις 

ημερήσιες αποστολές βομβαρδισμού, ενώ οι Βρετανοί κυρίως τους 

νυκτερινούς βομβαρδισμούς.367 Βομβαρδισμός ακριβείας, με τα διαθέσιμα 
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μέσα, σήμαινε ημερήσιες αποστολές. Η RAF, μέσα από τη δική της εμπειρία 

και την εμπειρία της Λουφτβάφε, ήταν πεπεισμένη ότι οι αποστολές αυτές 

είναι δαπανηρές μπροστά στη βελτιουμένη αμυντική δυνατότητα του 

αντιπάλου. Αντίθετα, οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι οι ημερήσιοι βομβαρδισμοί 

μπορούν να είναι αποδοτικοί και μέχρι να φέρουν για συνοδεία των 

βομβαρδιστικών τα μακριάς ακτίνας καταδιωκτικά, βασίστηκαν στη στιβαρή 

κατασκευή των βομβαρδιστικών, στον αμυντικό τους εξοπλισμό και στην 

πτήση σε κλειστούς σχηματισμούς από τα 25.000 πόδια ύψος.368 

Στην Ευρώπη, ενώ οι αμερικανοί ήταν πεπεισμένοι ότι θα επιχειρήσουν 

εναντίων βιομηχανικών στόχων από μεγάλο ύψος, με ημερήσιους 

βομβαρδισμούς ακριβείας και σε μεγάλους σχηματισμούς όπου τα αεροσκάφη 

θα προστάτευαν το ένα το άλλο, βρεθήκαν να κάνουν τροποποιήσεις στην 

αεροπορική τους στρατηγική. Οι νεφώσεις πάνω από τους στόχους, 

χαρακτηριστικό του καιρού της κεντρικής Ευρώπης, τους εμπόδιζαν να 

επιτύχουν την απαιτούμενη ακρίβεια κατά τους βομβαρδισμούς. Έτσι 

στράφηκαν συχνά σε σιδηροδρομικά κέντρα – σταθμούς, οι οποίοι ήταν 

μεγάλοι σε έκταση στόχοι, μέσα ή στα περίχωρα πόλεων. Βέβαια, ενώ οι 

αμερικανοί προτιμούσαν να εκτελούν αφέσεις ακριβείας σε συγκεκριμένες 

βιομηχανίες, η κύρια μάζα των επιδρομών τους μπορεί στην ουσία, λόγω της 

συννεφιάς και στα προβλήματα που αυτή δημιουργούσε, να θεωρηθεί κατά 

μια έννοια ως επιδρομές περιοχής.
369

 

Ωστόσο για τον Barry Watts, η θεωρία του βιομηχανικού ιστού και της 

καταστροφής του, η οποία αναπτύχτηκε στο Air Corps Tactical School δεν 

είχε λάβει υπόψη της σε σημαντικό βαθμό την παράμετρο της τριβής, με 

αποτέλεσμα οι αμερικανοί αεροπόροι να πληρώσουν βαρύ φόρο αίματος. Το 

δόγμα των στρατηγικών βομβαρδισμών μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν μια 

εικαζόμενη θεωρία και όχι κάτι βασισμένο σε στέρεα στοιχεία. Η εφικτότητα 

αποτελεσματικών και συνεχών αεροπορικών επιδρομών, ως στοιχείο κλειδί 

για τη νίκη, δεν ήταν βασισμένη σε πρότερη εμπειρία. Ήταν απλά θεωρία. Η 

τριβή για τους συμμάχους επήλθε από παράγοντες όπως, οι καιρικές 
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369
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συνθήκες, η ακαμψία του δόγματος, η αμυντική αντίδραση του αντιπάλου, η 

έλλειψη πληροφοριών για τους στόχους στο έδαφος και η αδυναμία ακριβούς 

εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των υλοποιουμένων προσβολών. Από 

τον Ιούνιο του 1943 μέχρι την άνοιξη του ’44, η Λουφτβάφε αποτελούσε τον 

κύριο στόχο, με ημερήσιες προσβολές εργοστασίων παραγωγής αεροσκαφών 

και κινητήρων και με τη φθορά της στον αέρα από τον αμυντικό εξοπλισμό 

των βομβαρδιστικών. Όμως, καθώς οι αμερικανοί εκτελούσαν αποστολές 

βαθιάς διείσδυσης χωρίς συνοδεία αυτές, αποδεδείχθηκαν υψηλού κόστους. 

Οι απώλειες βομβαρδιστικών, ιδιαίτερα κατά το φθινόπωρο του 1943, 

απέδειξαν ότι τα ασυνόδευτα βαριά βομβαρδιστικά δεν μπορούσαν να 

προσβάλουν βιομηχανικούς στόχους βαθιά στο Γερμανικό έδαφος χωρίς 

σημαντικές απώλειες370 από τα αντίπαλα καταδιωκτικά. Η απαίτηση για φίλια 

καταδιωκτικά συνοδείας μεγάλης ακτίνας δράσης ήταν επιτακτική και περί τον 

Μάιο του 1944 αεροσκάφη P-51 Mustang σε επάρκεια αριθμών, μπορούσαν 

πλέον να προστατέψουν τους σχηματισμούς των βομβαρδιστικών ακόμα και 

σε μερικούς από τους πιο απομακρυσμένους στόχους. Ωστόσο, παρά τις 

προσδοκίες των υποστηρικτών των βομβαρδισμών δεν περιορίστηκε η 

τροφοδοσία της Λουφτβαφε με αεροσκάφη. Αντίθετα, η Γερμανική αεροπορία 

άρχισε να παρουσιάζει ελλείψεις σε έμπειρους και ετοιμοπόλεμους 

πιλότους.371 

Ενώ σε επίπεδο τακτικής υποστήριξης των άλλων κλάδων των ενόπλων 

δυνάμεων οι αεροπορικές δυνάμεις κέρδισαν τον σεβασμό και τον θαυμασμό, 

οι στρατηγικοί βομβαρδισμοί δεν έπεισαν για την αποτελεσματικότητά τους. 

372 373 Σύμφωνα με τον Gray, o στρατηγικός βομβαρδισμός της Γερμανίας 
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 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τις επιδρομές τις 8, 9, 10, και 14 Οκτωβρίου το 1943 οι 
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έγινε περισσότερο για τον λόγο ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα, η οποία δεν 

μπορούσε να αγνοηθεί, παρά για τον ζωτικό ρόλο που είχε να παίξει.374  

Για τον William March οι οργανωσιακές απαιτήσεις και συμφέροντα ήταν 

πίσω από την καθοδήγηση του αμερικανικού δόγματος για την αεροπορική 

ισχύ. Ο στόχος του δόγματος ήταν να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη 

αεροπορία η οποία ως πρωτεύουσα ενασχόληση της θα είχε τον στρατηγικό 

βομβαρδισμό.375 

Στον Ειρηνικό 

Η αεροπορική στρατηγική των Αμερικανών στον πόλεμο του Ειρηνικού 

χαρακτηρίζεται από δυο φάσεις, λόγω της επέκτασης της Ιαπωνίας σε τέτοια 

περίμετρο που τα βομβαρδιστικά δεν μπορούσαν να φτάσουν τις μητρικές 

Ιαπωνικές νήσους. Η πρώτη, αφορούσε την υποστήριξη των χερσαίων και 

ναυτικών δυνάμεων ώστε να αποκτήσουν βάσεις σε απόσταση βολής από 

την Ιαπωνία για τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Η δεύτερη, από τις βάσεις 

αυτές, αεροπορικές επιδρομές στην Ιαπωνία για να καταστραφεί η ικανότητά 

της να διεξάγει πόλεμο.376 377 

Ο Lawrence Sondhaus, αναφέρει τον R.F. Weigley σύμφωνα με τον 

οποίο, στον τομέα του πολέμου του Ειρηνικού, το αμερικανικό ναυτικό εισήλθε 
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στον πόλεμο με την πεποίθηση ότι θα αποκτήσει τον έλεγχο της θάλασσας με 

την καταστροφή του αντίπαλου στόλου, με τη στρατηγική της εκμηδένισης 

χρησιμοποιώντας τα θωρηκτά. Αν και έγιναν κάποιες αυτού του είδους μάχες, 

οι αμερικανοί απέκτησαν τον έλεγχο της θάλασσας με την αεροπορία που 

έδρευε σε αεροπλανοφόρα, τις επιτυχής αμφίβιες επιχειρήσεις, την ανώτερη 

επιμελητεία και τον υποβρύχιο πόλεμο.378 

Οι Αμερικανοί, αν και είχαν τις πρώτες εισηγήσεις από τον Α΄ παγκόσμιο 

πόλεμο για την ανάγκη αεροπλανοφόρων ώστε να επιτυγχάνεται η 

αεροπορική υπεροχή πάνω από τον στόλο, μόνο μετά το Περλ Χάρμπορ και 

τις βυθίσεις σημαντικών Βρετανικών πλοίων από Ιαπωνικά αεροπλάνα 

κατανόησαν την ανάγκη της αεροπορικής κάλυψης για τα πλοία. Τα 

αεροπλανοφόρα ως πλωτές αεροπορικές βάσεις, μπορούσαν όχι μόνο να 

προστατέψουν τον στόλο, αλλά προήγαγαν τη δυνατότητα προβολής της 

ισχύος στο εξωτερικό. Η νίκη στον Ειρηνικό βασίστηκε στα αεροπλανοφόρα 

και όχι στα θωρηκτά και αυτό φαίνεται στη επιχειρησιακή δομή του 

αμερικανικού ναυτικού από τότε.379 Στον πόλεμο του Ειρηνικού οι αμερικανοί 

αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι η συγκεντρωμένη και μετακινήσιμη αεροπορική 

ισχύς ήταν το κλειδί για τις επιχειρήσεις στον Ειρηνικό. Τοποθέτησαν τη 

χρήση των αεροπλανοφόρων τους στο κέντρο της στρατηγικής τους 

εσκεμμένα, για να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν του Ιάπωνες στην 

επιφάνεια.
380

 

Οι Αμερικανοί, με τη χρήση αποκλεισμών381 και με τους αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς σκόπευαν να μειώσουν τις δυνατότητες παραγωγής 
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εχθρού η οποία μπορεί να είναι αποκλειστικά ναυτική είτε να συνιστά μία εξολοκλήρου ή εν 
μέρει στρατιωτική δύναμη. Ο ναυτικός αποκλεισμός διαχωρίζεται σε κλειστό και ανοικτό. Στον 
πρώτο, σκοπός είναι να αποκλειστεί η ναυτική δύναμη να αποπλεύσει, ενώ στον δεύτερο 
επιδιώκεται να αποπλεύσει ο αντίπαλος και να υποχρεωθεί να δώσει μάχη πριν επιτύχει τον 
σκοπό για τον οποίο απέπλευσε. Ο εμπορικός αποκλεισμός στρέφεται ενάντια στο θαλάσσιο 
εμπόριο του αντιπάλου. Στην τακτική του μορφή συνιστά αποκλεισμό των λιμανιών του 
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στρατιωτικού υλικού των Ιαπώνων, προετοιμάζοντας με τον τρόπο αυτό μια 

χερσαία εισβολή, με σκοπό την τελική νίκη κατά της Ιαπωνίας.382 

Οι αμφίβιες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στα κατεχόμενα από την Ιαπωνία νησιά 

κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σχεδόν όλες επιτυχείς και αυτό 

οφείλονταν εν μέρει στην αεροπορική υπεροχή των αμερικανών. Ο έλεγχος 

του αέρα εξασφάλιζε εγγύς αεροπορική υποστήριξη στις χερσαίες 

αμερικανικές δυνάμεις και «επέτρεπε στις ΗΠΑ να συγκεντρώνουν τις 

δυνάμεις τους ενάντια σε συγκεκριμένα νησιά … στην περιφέρεια … και να 

διακόπτουν τη ροή ενισχύσεων και εφοδίων σε αυτά.»383 

Οι επιχειρήσεις στην Ιαπωνία καθοδηγηθήκαν στην αρχική τους φάση 

από το δόγμα για την επίθεση στον βιομηχανικό ιστό της χώρας. Όμως οι 

προσβολές από μεγάλο ύψος, με τους δυνατούς ανέμους σε αυτό το ύψος 

στην περιοχή των βομβαρδισμών και τη διασπορά των βιομηχανικών στόχων, 

καθιστούσε αυτή τη στρατηγική αναποτελεσματική. Έτσι τον Μάρτιο του 1945 

η τακτική άλλαξε σε νυκτερινές επιθέσεις μικρού ύψους, με καταστροφικά 

αποτελέσματα για τους Ιάπωνες.384 Για τον R.F. Weigley αν και η αμερικανική 

αεροπορία, σε αντίθεση με τη RAF, σύμφωνα με το δόγμα της δεν πίστευε 

στον βoβομβαρδισμό των αμάχων πληθυσμών, έκανε ακριβώς το ίδιο στην 

Ιαπωνία.385 

Ενώ οι Αμερικανοί στις επιχειρήσεις ενάντια στην Ιαπωνία αρχικά 

επιδίωξαν την επιλεκτική στοχοποίηση κομβικών στόχων, τα φτωχά 

αποτελέσματα και η ελκυστικότητα της εφαρμογής εμπρηστικών 

βομβαρδισμών στις εύφλεκτες Ιαπωνικές πόλεις, οδήγησαν την αμερικανική 

αεροπορία στην υλοποίηση μιας εκστρατείας, η οποία ουσιαστικά είχε λίγες 

διαφορές από τις νυκτερινές επιδρομές των Βρετανών στις Γερμανικές 

πόλεις.386  

                                                                                                                                                                               
αντίπαλου ενώ στη στρατηγική μορφή του συνίσταται στον αποκλεισμό μεγάλων θαλάσσιων 
οδών. Κων. Κολιοπουλος, σελ. 192-193. 
382

 Φώτιος Ασημακόπουλος, σελ. 67. 
383

 J. Mearsheimer, σελ. 262-263 
384

 Forrest E. Morgan, p. 11. 
385

 Lawrence Sondhaus, p. 58. 
386

 Tami Davis Biddle, Rhetoric and Reality in Air Warfare, The Evolution of British and 
American Ideas About Strategic Bombing 1914-1945, p. 214. Οι Ιαπωνικές πόλεις ήταν 
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Ο McMoullen θεωρεί ότι στον πυρήνα του αεροπορικού δόγματος των 

Αμερικανών κατά τις επιχειρήσεις του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, ο έσχατος 

σκοπός ήταν να καταστραφεί η θέληση του λαού των αντιπάλων. Ο καλύτερος 

τρόπος για να γίνει αυτό εφικτό ήταν η στοχοποίηση των ζωτικών συνδέσμων 

στη βιομηχανική, οικονομική υποδομή του εχθρού. Η δομή αυτή καθορίζονταν 

εντονότερα από τις απαιτήσεις του πολέμου.387 

Γενικότερα, παρά τη ρητορική των αμερικανών, ένα από τα στοιχεία της 

αποτυχίας της στρατηγικής των βομβαρδισμών είναι ότι η πλειονότητα των 

βομβών έπεφταν έξω από τη μέγιστη αποδεκτή απόσταση από τον στόχο. 

Ωστόσο, οι δυο πτήσεις στο μέτωπο του Ειρηνικού που με την άφεση των 

ατομικών βομβών στην Ιαπωνία388 έφεραν το τέλος του πολέμου, επέδειξαν 

εμπειρικά την αεροπορική θεωρία του μεσοπόλεμου και οδήγησαν στην 

επίσημη υιοθέτηση της στρατηγικής των βομβαρδισμών.389  

                                                                                                                                                                               
εύφλεκτες καθώς ήταν κατασκευασμένες από εύφλεκτα υλικά, όπως ξύλο και χαρτί. Επίσης η 
Ιαπωνική βιομηχανία και ο πληθυσμός ήταν συγκεντρωμένοι σε μικρό αριθμό πόλεων, κάτι 
που τις καθιστούσε ακόμα πιο τρωτές στα αποτελέσματα μιας πυρκαγιάς. Οι Αμερικανοί είχαν 
εντοπίσει αυτό στο στοιχείο ήδη από την δεκαετία του 1920. Ωστόσο, από τις αρχές του 1943 
εξέταζαν το ενδεχόμενο χρήσης εμπρηστικών βομβών. Βλ. Tami Davis Biddle, Rhetoric and 
Reality in Air Warfare, The Evolution of British and American Ideas About Strategic Bombing 
1914-1945, p. 261-270. 
387

 John K. McMullen, The United States Strategic Bombing Survey and Air Force Doctrine, 
(Maxwell AFB, AL: School of Advanced Airpower Studies, Air University, 2001), p. 16. 
388

 Η πρώτη πτήση πραγματοποιήθηκε την 6 Αυγούστου 1945. Αεροσκάφος Β-29, το οποίο 
έφερε το όνομα Ενόλα Γκεϊ (Enola Gay), όπως το ονόμασε ο κυβερνήτης του 
συνταγματάρχης Πόλ Τίμπετς (Col. Paul Tibbets) από το όνομα της μητέρας του, 
απογειώθηκε από την αεροπορική βάση της νήσου Τινιάν (Tinian) του Ειρηνικού στις 02:30 
μεταφέροντας μια ατομική βόμβα ουρανίου βάρους 9000 λιβρών, εκρηκτικής ισχύος 13500 
τόνων δυναμίτιδας. Στις 08:16 η βόμβα εξεράγει σε υψόμετρο 1890 ποδών (για 
μεγιστοποίηση του ωστικού κύματος) πάνω από την Ιαπωνική πόλη Χιροσίμα σκοτώνοντας 
άμεσα 66.000 ανθρώπους. Το μανιτάρι καπνού από την έκρηξη ήταν ορατό από απόσταση 
373 μιλιών κατά την επιστροφή του αεροπλάνου. Η δεύτερη πτήση πραγματοποιήθηκε στις 9 
Αυγούστου 1945 αρχικά κατά της πόλης Κοκούρα, η οποία όμως ήταν καλυμμένη από 
νέφωση. Το αεροπλάνο έκανε τρεις κύκλους πάνω από την πόλη σε μια προσπάθεια 
αναμονής μήπως καθαρίσουν τα σύννεφα και μπορέσει να πραγματοποιηθεί οπτική άφεση. 
Πιεζόμενος λόγω της κατανάλωσης καυσίμου, ο κυβερνήτης επισμηναγός Τσαρλς Συνεϊ 
(Charles Sweeney), αποφάσισε να κατευθυνθεί στον εναλλακτικό στόχο που ήταν η πόλη 
Ναγκασάκι. Ενώ και αυτή ήταν καλυμμένη με νέφη, μέσα από ένα μεγάλο άνοιγμα στα 
σύννεφα η πόλη ήταν εμφανής και μπορούσε να πραγματοποιηθεί η άφεση. Έτσι από ύψος 
37.000 ποδών αφέθηκε η 10000 λιβρών βάρους ατομική βόμβα πλουτωνίου η οποία εξεράγει 
στις 11:02, σκοτώνοντας άμεσα 40.000 Ιάπωνες. Οι θάνατοι συνολικά και στις δυο πόλεις 
ανήλθαν τελικά σε 110.000-150.000. Zuberi, Matin, Atomic bombing of Hiroshima and 
Nagasaki', Strategic Analysis, 25: 5, (2001): pp. 623-626., Γιάννης Γ. Βαληνάκης και 
Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στην Πυρηνική Εποχή» 
(Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2000) σελ. 37. Phillip S. Meilinger, ‘’Early Atomic Air,’’ Air Force 
Magazine 74, March 2012, p. 75 
389

 Jeffrey J. Smith, ‘’Beyond the Horizon Developing Future Airpower Strategy,’’ Strategic 
Studies Quarterly, Summer 2014, pp. 77-78. 
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Κεφάλαιο 4 : Η Αεροπορική Στρατηγική από το 1945 έως το 1989 

4.1 Οι Η.Π.Α. κατά τον Ψυχρό Πόλεμο 

Η αμερικανική αεροπορία εξήλθε του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου 

συνεχίζοντας να διακατέχεται από την πεποίθηση ότι το αποφασιστικό 

εργαλείο στον πόλεμο είναι ο στρατηγικός βομβαρδισμός. Η αεροπορική 

στρατηγική διαχωρίζονταν σε δύο κατευθύνσεις. Στην προσβολή ζωτικών 

στόχων στο εσωτερικό της χώρας του αντιπάλου, ώστε ο εχθρός να μην 

συνεχίσει τον πόλεμο (στρατηγικός βομβαρδισμός ως ανεξάρτητη επιχείρηση) 

και σε αποστολές για την ελάττωση των στρατιωτικών του δυνάμεων, 

(αεροπορικών και επιφάνειας), δηλαδή στην υποστήριξη με τακτικές 

αεροπορικές δυνάμεις του φίλιου στρατού και ναυτικού.390 Παρά τις 

απογοητεύσεις που σημειώθηκαν σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

στρατηγικών βομβαρδισμών στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι υποστηρικτές της 

αεροπορικής ισχύος, στις αρχές της δεκαετίας του ’50 άρχισαν να 

προβάλλουν την ανωτερότητά της. Στις Η.Π.Α η αεροπορία απέκτησε την 

ανεξαρτητοποίηση της από τον στρατό ξηράς, ενώ και για κάποιο χρονικό 

διάστημα κυριάρχησε επί των άλλων δύο κλάδων.391  

Μετά το 1945, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη αεροπορικών 

μέσων μεγάλης ακτίνας για τις απαιτήσεις της «νέας ατομικής εποχής». Τα 

αεροσκάφη ήταν αυτά που μετέφεραν τα νέα όπλα. Καθώς μόνο τα βαριά 

βομβαρδιστικά μπορούσαν να μεταφέρουν τα πυρηνικά όπλα, ο σχεδιασμός 

διεξαγωγής πυρηνικού πολέμου έγινε αδιαχώριστος από την έννοια του 

στρατηγικού βομβαρδισμού και η αεροπορική ισχύς έγινε αποδέκτη ως 

ανεξάρτητο όπλο, ικανό να κερδίσει τον πόλεμο. Οι τακτικές αεροπορικές 

δυνάμεις παραμελήθηκαν καθώς και το επιχειρησιακό δόγμα τους. 392 

                                                             
390

 John K. McMullen, p. 41. 
391

 Michael Howard ‘’Air power and limited war,’’ Survival: Global Politics and Strategy, 4:3, 
(1962): 132. 
392

 Forrest E. Morgan p. 12. Με την έναρξη του Ψυχρού πολέμου και τη στρατηγική της 
ανάσχεσης, η οποία σκόπευε στον περιορισμό της κομουνιστικής επέκτασης, η στάση 
αποτροπής των ΗΠΑ εστίασε στην ανάπτυξη στρατηγικών και τακτικών όπλων ανά τον 
κόσμο. Οι βάσεις των αμερικανών είχαν περικυκλώσει τη Σοβιετική ένωση. USAF, Excursions 
from Doctrine, Introduction to the Air and Space Power Course, Maxwell AFB, Alabama, 
College of Aerospace doctrine Research and Education p.19, in 
http://www.iwar.org.uk/military/resources/aspc/pubs/narrate.pdf accessed, 11/10/2014. 

http://www.iwar.org.uk/military/resources/aspc/pubs/narrate.pdf%20accessed,%2011/10/2014
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Ωστόσο, η είσοδος των πυρηνικών όπλων τόσο στο οπλοστάσιο των 

ΗΠΑ όσο και του κύριου αντιπάλου τους της ΕΣΣΔ, είχε μια ευρύτερη 

επίδραση στο δόγμα της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας (United States 

Air Force - USAF).393 Τα πυρηνικά έδωσαν τη λύση σε δύο προβλήματα που 

εμφανίστηκαν κατά τον προηγούμενο μεγάλο πόλεμο. Δεν απαιτούσαν πλέον 

την επίτευξη ακρίβειας κατά τον βομβαρδισμό, κάτι που ήταν ζητούμενο με τα 

συμβατικά όπλα και η ισχύς των όπλων έδινε την εμπιστοσύνη ότι μία και 

μόνο αποστολή, θα έφερνε την αποτελεσματική καταστροφή του στόχου.394 Οι 

Αμερικανοί, έχοντας εκτιμήσει στα τέλη της δεκαετίας του ’40 ότι οι 

δυνατότητες των Σοβιετικών σε μέσα αεράμυνας ήταν περιορισμένες και η 

ικανότητα τους να υλοποιήσουν βομβαρδισμό με τη χρήση συστήματος 

ραντάρ κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες ή και κατά την νύκτα, τους 

οδήγησε ξανά στη στρατηγική τη χρήσης των βομβαρδιστικών χωρίς τη 

συνοδεία καταδιωκτικών.395 Ο μικρός αριθμός σχηματισμών κατά την ημέρα, 

που θα κατάφερνε να διαπεράσει την αεράμυνα του αντιπάλου, ήταν αρκετός 

για να οδηγήσει στην όλη επιτυχία. 396 Το δόγμα εστίαζε στην καταστροφή και 

αδρανοποίηση του αντιπάλου σε ότι αφορά τη διεξαγωγή και συντήρηση του 

πολεμικού φαινομένου. Ουσιαστικά οι προτεραιότητες στοχοποίησης για τους 

αμερικανούς δεν άλλαξαν από αυτές πριν τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, καθώς η 

βιομηχανία του αντιπάλου, οι πρώτες ύλες, οι μεταφορές και η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεναν στο επίκεντρο.397 

Παράλληλα, η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ κατεύθυνε την παραγωγή 

καταδιωκτικών αεροσκαφών ικανών να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες για 

να αναχαιτίζουν τα Σοβιετικά βομβαρδιστικά. Το δόγμα της USAF ήταν 

«εστιασμένο» στο σημείο της ουσιαστικής παράλυσης του αντιπάλου, καθώς 

υπήρχε η πίστη ότι ο στρατηγικός βομβαρδισμός έδωσε τη νίκη κατά τον Β΄ 

                                                             
393

 Η USAF ιδρύθηκε - καθιερώθηκε ως ανεξάρτητος κλάδος των ενόπλων δυνάμεων των 
ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Νόμο για την Εθνική Ασφαλεία του 1947, στις 18 Σεπτεμβρίου 1947, 
ημερομηνία όπου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρώτος γραμματέας του υπουργείου της 
πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Βλ Robert F. Futrell, σελ. 195-197. 
394

 John K. McMullen, pp. 44-45. 
395

 John K. McMullen, pp. 46-49. 
396

 John K. McMullen, p. 47, 48, 50. 
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 John K. McMullen, p. 50. Ο συνδυασμός της κατοχής πυρηνικών όπλων και μιας 
σημαντικής αεροπορικής ισχύος, ήδη από το 1945, οδήγησε τις ΗΠΑ στη δημιουργία 
δόγματος και σχεδίων πυρηνικού πολέμου. Ηλίας Κουσκουβέλης Αποτροπή και Πυρηνική 
Στρατηγική, (Αθήνα: Ποιότητα, 20090, σελ. 76-77. 



- 94 - 

Παγκόσμιο πόλεμο και ότι ο επόμενος πόλεμος, αν συνέβαινε, θα γινόταν με 

πυρηνικό στρατηγικό βομβαρδισμό. Έτσι οι λειτουργίες της εγγύς 

αεροπορικής υποστήριξης και της αεροπορικής απομόνωσης, 

παραμελήθηκαν. Οι επιπτώσεις αυτού του στρατηγικού τρόπου σκέψης θα 

εμφανιστούν κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου η Αμερικανική αεροπορία 

είχε να αντιμετωπίσει τον εχθρό σε συμβατικό και μη συμβατικό επίπεδο.398  

Τη δεκαετία του 1950 η USAF διαιρέθηκε σε στρατηγικές και τακτικές 

δυνάμεις. Αποστολή των πρώτων ήταν να προσβάλουν ζωτικού στόχους στην 

εχθρική ενδοχώρα, ενώ των δεύτερων η υποστήριξη των χερσαίων - 

θαλάσσιων επιχειρήσεων.
399

 Η αεροπορία «αγκάλιασε» τη στρατηγική των 

πυρηνικών βομβαρδισμών ως την κύρια αποστολή της. Η Διοίκηση 

Στρατηγικής Αεροπορίας (Strategic Air Command - SAC) έγινε η πιο ισχυρή 

διοίκηση μέσα σε όλη την αεροπορία. Κατά τη δεκαετία του 1950 η USAF 

έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από τον αμυντικό προϋπολογισμό, για τα 

βομβαρδιστικά της που θα μετέφεραν τα πυρηνικά και αργότερα για τους 

βαλλιστικούς πυραύλους με την πυρηνική γόμωση.400 401 Η Διοίκηση 

Στρατηγικής Αεροπορίας (SAC) ήταν ο εκτελεστικός βραχίονας της πυρηνικής 

στρατηγικής των ΗΠΑ, όπου η αποστολή ήταν η αποτροπή, εάν ήταν δυνατό, 

και η νίκη, αν ήταν αναγκαίο. Αυτό επιτυγχάνονταν μέσα από την 

αντιστοίχηση των διαθέσιμων μέσων, με τους ταυτοποιημένους στόχους στο 

πλαίσιο ενός επιθετικού σχεδίου.
402
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 Λώρενς Φρήντμαν, σελ. 882. 
400

 Thomas G. Mahnken, p. 23.  
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 Η εμφάνιση των πυρηνικών όπλων με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου σήμαινε ότι 
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LeMay, Leon W. Johnson, David A. Burchinal, and Jack J. Catton,’’ International Security, 
Volume 12, Number 4, (1988): pp. 86-87. 
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Σύμφωνα με το βασικό δόγμα της USAF το 1953 (Air Force Manual 1-2, 

Basic Doctrine), η δυναμική ενός κράτους να διεξάγει πόλεμο βασίζεται στο 

άθροισμα των στρατιωτικών και εθνικών πόρων (συμπεριλαμβανόμενων της 

βιομηχανικής ικανότητας, του εργατικού δυναμικού, της επιστημονικής 

εφευρετικότητας) και στο εθνικό φρόνιμα. Περαιτέρω το δόγμα διαχώριζε την 

εθνική δομή στην παραγωγή των προϊόντων για τη διατήρηση των 

στρατιωτικών δυνάμεων (όπλα, πυρομαχικά) και στα στοιχεία που υλοποιούν 

αυτή την παραγωγή (μεταφορές, οργάνωση και έλεγχος, εργατικό 

δυναμικό).403  

Η στρατηγική αεροπορική σκέψη την μεταπολεμική περίοδο είχε αλλάξει 

δίνοντας έμφαση στις επιθέσεις που αφορούν τη δυνατότητα του αντιπάλου 

στην έναρξη και διατήρηση του πολέμου. Καθώς το ηθικό του άμαχου 

πληθυσμού παρέμενε ένα μη ξεκαθαρισμένο θέμα σχετικά με τις επιπτώσεις 

των βομβαρδισμών επί αυτού, δεν αποτελούσε τον έσχατο σκοπό. Αν και η 

ιδέα προσβολής των δυνατοτήτων παραγωγής ενός έθνους, παραπέμπε στη 

θεωρία του βιομηχανικού ιστού, ο όρος αυτός δεν εμφανίζεται στο επίσημο 

δόγμα. Επίσης, στο AFM 1-2 δίδονταν υψηλή προτεραιότητα στις αποστολές 

για τον έλεγχο του αέρα. Όμως η έμφαση δεν δίδονταν στην επίτευξη νίκης 

επί της τακτικής αεροπορίας ή της αεράμυνάς του αντιπάλου, αλλά στην 

καταστροφή των στρατηγικών του δυνάμεων. Δηλαδή σε αυτές τις δυνάμεις 

που ήταν σε θέση να πλήξουν τους στρατηγικούς στόχους στο εσωτερικό των 

ΗΠΑ.404 

Κατά τον πόλεμο στην Κορέα,405 όπου δεν χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά 

όπλα,406 τα αμερικανικά επιτελεία της αεροπορίας, του στρατού ξηράς, του 

                                                             
403

 John K.McMullen, p. 41. 
404

 John K. McMullen, p. 42, 44. 
405

 Μετά την κατάρρευση της Ιαπωνίας το 1945, Αμερικανικά και Σοβιετικά στρατεύματα 
κατέλαβαν τη χερσόνησο της Κορέας, που αποτελούσε επαρχία της Ιαπωνικής 
αυτοκρατορίας, με μεταξύ τους διαχωριστική γραμμή τον 38

ο
 βόρειο παράλληλο. Στα τέλη του 

1948 αποχώρισαν τα Σοβιετικά στρατεύματα και το Ιούνιο του 1949 τα τελευταία αμερικανικά. 
Ο πόλεμος ξεκίνησε με την εισβολή της Βόρεια Κορέας στη Νότια, την 25 Ιουνίου 1950. Μετά 
την αρχική γρήγορη προέλαση των Βορείων, οι αμερικανοί ενίσχυσαν του Νότιους και έθεσαν 
το θέμα στο συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο οργανισμός ενέκρινε συλλογική ενέργεια των 
μελών του (η Σοβιετική ένωση είχε αποσύρει τον εκπρόσωπό της για το γεγονός ότι η έδρα 
της Κίνας στον οργανισμό κατέχονταν από την κυβέρνηση των εθνικιστών Κινέζων). Τα 
στρατεύματα του ΟΗΕ υπό αμερικανική διοίκηση, άρχισαν να απωθούν τους Βόρειους. 
Ωστόσο, θέμα πρόεκυψε όταν τέθηκε το ερώτημα για το τι θα έκαναν όταν θα έφταναν τη 
γραμμή του μετώπου στον 38 παράλληλο καθώς περεταίρω προέλαση θα μπορούσε να 
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ναυτικού και των πεζοναυτών, είχαν διαφορετικές απόψεις για το εάν η εγγύς 

αεροπορική υποστήριξη, ή οι αποστολές απομόνωσης, πρέπει να βρίσκονται 

σε πρώτη προτεραιότητα. Στο επιχειρησιακό λοιπόν επίπεδο, η USAF αρχικά 

πίστευε ότι η απομόνωση πρέπει να βρίσκεται σε υψηλότερη προτεραιότητα 

από την εγγύς αεροπορική υποστήριξη. Αυτό προέκυπτε από το γνωστό 

εγχειρίδιο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου το FM 100-20 το όποιο είχε πλέον 

ενσωματωθεί στο FM 31-35 (Air – Ground Operations). Ωστόσο, ο 

διακλαδικός διοικητής με βάση την ευελιξία που του παρείχε το ανωτέρω 

εγχειρίδιο, έδωσε προτεραιότητα στις αποστολές εγγύς υποστήριξης εκτός και 

αν ο επιχειρησιακός διοικητής στο πεδίο της μάχης επέλεγε διαφορετικά. Έτσι 

με το τέλος του πολέμου, η USAF ήταν λιγότερο άκαμπτη στο θέμα 

προτεραιότητας της εγγύς αεροπορικής υποστήριξης. Ωστόσο με το τέλος του 

πολέμου της Κορέας όλοι οι κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ είχαν 

πλέον συμφωνήσει ότι η επίτευξη τοπικής αεροπορικής υπεροχής ήταν η 

πρώτη προτεραιότητα των αεροπορικών επιχειρήσεων σε συμβατικό 

επίπεδο.407 Παρά την εστίαση του επίσημου δόγματος στον στρατηγικό 

βομβαρδισμό και τη χρήση πυρηνικών όπλων, οι Αμερικανοί κατά τον πόλεμο 

της Κορέας βασίστηκαν στην επιχειρησιακή στρατηγική της τακτικής 

                                                                                                                                                                               
προκαλέσει εμφανή εμπλοκή της Κίνας. Καθώς ο στρατηγός Μακ Άρθουρ πέρασε τον 38

ο
 

παράλληλο οι Κινέζοι έστειλαν εθελοντές για βοήθεια των Βόρειο Κορεατών, ενώ όταν τα 
συμμαχικά στρατεύματα έφτασαν κοντά στα Σίνο - Κορεατικά σύνορα, η Κίνα εξαπέλυσε 
επίθεση με τακτικά στρατεύματα. Παρά την αίτηση από τον Μακ Άρθουρ για βομβαρδισμό 
κινεζικών εγκαταστάσεων με πυρηνικά, δεν έγινε χρήση τους, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
είχε αποκλείσει την επίλυση του προβλήματος μέσω ενός ολοκληρωτικού πολέμου κατά της 
Κίνας. Ενώ τα αντίπαλα στρατεύματα στο μέτωπο βρίσκονταν κοντά στην αρχική τους 
διαχωριστική γραμμή, η νίκη οποιασδήποτε πλευράς είχε αποκλειστεί και ο μόνος δρόμος 
ήταν οι διαπραγματεύσεις και οι συμβιβασμοί. Ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου 
άρχισαν διαβουλεύσεις, όπου ανάμεσα σε σποραδικές εχθροπραξίες συνεχιστήκαν για άλλα 
δύο χρόνια και τελικά υπογράφτηκε ανακωχή την 27 Ιουνίου 1953. Δόμνα Βισβιζή – Δοντά, 
Ιστορία του Μεταπολικού Κόσμου 1945-1970, (Θεσσαλονίκη: Βάνιας 1995), σελ. 67-68, 101-
105. 
406

 Στην Κορέα, αν και δεν χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά όπλα, η SAC είχε την δυνατότητα και 
ετοιμότητα να εξαπολύσει πυρηνικά όπλα μέσα σε χρόνο δεκαέξι ωρών από την στιγμή που ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ θα λάμβανε μια τέτοια απόφαση. Richard H. Kohn and Joseph P. 
Harahan, p. 82 
407

 Stephen J. McNamara. Το βασικό δόγμα του 1953 (AFM 1-2) αναγνώριζε τη συντονισμένη 
ανάπτυξη των αεροπορικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης ως ουσιαστικό στοιχείο αν και 
σημείωνε ότι οι επιθέσεις σε βάθος, στις γραμμές επικοινωνιών του εχθρού είναι πιο 
επικερδείς. Παράλληλα, το εγχειρίδιο AFM 1-3 (Theater Air Operations) θεωρούσε ότι η εγγύς 
αεροπορική υποστήριξη συμβάλλει λιγότερο στις χερσαίες κινήσεις από ότι οι αποστολές 
αεροπορικής υπεροχής και απομόνωσης. Η USAF δεν ήταν προετοιμασμένη για να εκτελέσει 
αποστολές εγγύς αεροπορικής υποστήριξης στην Κορέα, καθώς είχε αποκτήσει γρήγορα 
καταδιωκτικά τα οποία ήταν σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση πυρηνικής επίθεσης. Οι 
πιλότοι της δεν ήταν εκπαιδευμένοι, ούτε είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για αποστολές 
εγγύς υποστήριξης. Βλ. Stephen J.McNamara, pp. 81-83, 85. 
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αεροπορίας. Μετά την Κορέα, οι τακτικές αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ 

συρρικνώθηκαν ξανά, καθώς το βάρος είχε δοθεί στην ανάπτυξη της 

Διοίκησης στρατηγικής αεροπορίας.408 

Το δόγμα των Μαζικών Αντιποίνων409 έδωσε στην αεροπορία ακόμα 

περισσότερο πρεστίζ και δύναμη σε σχέση με τους άλλους δυο κλάδους. Το 

δόγμα είχε τη δυναμική της χρήσης των πυρηνικών σε όλο το φάσμα των 

πολέμων και όχι μόνο σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο. Η USAF «άνθησε» μέσα 

από αυτή την εθνική στρατηγική, ως ο φορέας που με τα βομβαρδιστικά θα 

μετέφερε τα πυρηνικά όπλα ενάντια στον αντίπαλο. Το οπλοστάσιο της SAC 

το 1959 ανέρχονταν σε 3207 αεροσκάφη. Η κουλτούρα της USAF για τα 

μεγάλης ακτίνας βομβαρδιστικά είχε τις ρίζες της στους θεωρητικούς, τον 

Trenchard, τον Mitchell, οι οποίοι επισήμαναν την αξία των στρατηγικών 

βομβαρδισμών410 

Από το χειμώνα του 1959-1960 η Αμερικανική αεροπορία είχε αποδεχτεί 

τη θέση ότι μετά από μια αιφνιδιαστική επίθεση του εχθρού, θα πρέπει να 

υπάρχει τέτοια δύναμη, ικανή να ανταποδώσει, ώστε να διασφαλίσει μια 

ζημιά, μη αποδεκτή από τον αντίπαλο. Ότι θα μπορούσε να καταστρέψει τις 

δυνατότητες του να διανέμει τα πυρηνικά του όπλα, σε περίπτωση που οι 

ΗΠΑ αναγκάζονταν να κινηθούν με πρωτοβουλία και τέλος ότι οι ΗΠΑ θα 

επικρατήσουν ανεξάρτητα των συνθηκών αποτυχίας της αποτροπής.411 

Το επίσημο δόγμα που 1961 τόνιζε την επιθετική φύση της αεροπορικής 

ισχύος και εξίσωνε τη στρατηγική αεροπορική ισχύ με τη διανομή πυρηνικών 

όπλων προς επίτευξη των εθνικών σκοπών. Η κουλτούρα της USAF την 

εποχή εκείνη πήγαζε από το δόγμα για τους βομβαρδισμούς της δεκαετίας 

                                                             
408

 ΜακΑϊζακ, σελ. 757-758. 
409

 Η αμερικανική υπεροχή σε πυρηνικά όπλα και σε στρατηγική αεροπορία ήταν η βάση για 
τη δημιουργία του αυτού δόγματος. Το επιχειρησιακό πυρηνικό δόγμα των «μαζικών 
αντιποίνων» το οποίο υιοθετήθηκε το 1954 από τους αμερικανούς και διατηρήθηκε 
τουλάχιστον μέχρι το 1957, «απειλούσε με χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον όποιου 
αντιπάλου θα επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί ένα τοπικό ή περιφερικό του πλεονέκτημα». 
Δηλαδή, να απειληθεί ο αντίπαλος με την ισχύ των πυρηνικών για την επιβολή αντιποίνων σε 
χρόνο και τόπο που θα επέλεγαν οι ΗΠΑ με σκοπό την αποτροπή της κομουνιστικής 
εξάπλωσης. Βλ. Ηλ. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, σελ. 86-90 και 141-
143. 
410

 Ford M. James, pp. 20. 
411

 Robert F. Futrell, p. 623. 
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του 1920 και 1930, από την εμπειρία του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και το 

δόγμα των μαζικών αντιποίνων της δεκαετίας του 1950. Η έμφαση της προς 

τον πυρηνικό και όχι προς τον συμβατικό πόλεμο μπορεί να θεωρηθεί 

λογική.412 

Μετά το 1960, η κυβέρνηση του Τζ. Κένεντυ άλλαξε τη στρατιωτική 

στρατηγική των ΗΠΑ από μια πρωτεύουσα εξάρτηση στην αεροπορική 

στρατηγική, σε μια ευέλικτη ανταπόδοση 413 απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα 

εχθρικών απειλών. 414 Τον Αύγουστο του 1964 εκδίδεται το AFM 1-1 (USAF 

Basic Doctrine) το οποίο εισήγαγε την ιδέα της ευέλικτης ανταπόδοσης και 

υπαινίσσονταν ότι η ολική νίκη σε ένα συμβατικό πόλεμο ίσως να μην ήταν 

εφικτή. Παράλληλα, δήλωνε την αποτρεπτική φύση της αεροπορίας των ΗΠΑ 

και την απαίτηση να είναι προετοιμασμένη για σύγκρουση, σε πυρηνικό 

επίπεδο, σε επίπεδο τακτικών πυρηνικών όπλων, σε συμβατικό και στην 

καταστολή εξεγέρσεων.415 

Η είσοδος των διηπειρωτικών βαλλιστικών πύραυλων καθώς και αυτών 

που εκτοξεύονταν από υποβρύχια οδήγησε στη μείωση των βομβαρδιστικών 

κάτι ιδιαίτερα εμφανές από το 1960 έως το 1966.416 Οι κύριοι λόγοι ήταν ότι οι 

πύραυλοι είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης από ότι τα αεροπλάνα και 

καλύτερη σχέση κόστους οφέλους. Έτσι, η πυρηνική στρατηγική της βέβαιης 

καταστροφής417 σε συνδυασμό με τη στρατηγική της ευέλικτης ανταπόδοσης 

σε συμβατικό επίπεδο, οδήγησαν μέσα σε μια δεκαετία τα επανδρωμένα 

                                                             
412

 Ford M. James, pp. 32, 36. 
413

 Η στρατηγική της «ευέλικτης ανταπόδοσης», αντικατέστησε αυτή των «μαζικών 
αντιποίνων» και πάντα στο πνεύμα της αποτροπής, στόχευε στη χρήση στρατιωτικής 
δύναμης με κατάλληλες δράσεις και με ευέλικτο τρόπο, είτε σε πυρηνικό είτε σε συμβατικό 
επίπεδο. Ουσιαστικά προσέφερε πολλαπλότητα στρατιωτικών επιλογών, ώστε οι ΗΠΑ να μην 
παγιδεύονται μεταξύ της επιλογής του πυρηνικού πολέμου και της απραξίας (με τις ανάλογες 
επιπτώσεις στο κύρος τους) όπως προέβλεπε η στρατηγική των «μαζικών αντιποίνων». Βλ. 
Ηλ. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, σελ. 86-90, 142-144. 
414

 Robert F. Futrell, p. 11. 
415

 James A. Mowbray, p. 9. 
416

 Η SAC είδε να μειώνονταν τα βαριά βομβαρδιστικά της περίπου κατά 66%. Ενώ το 1960 
διέθετε 1716, το 1966 είχε μόλις 591. James M. Ford, pp. 23-24. 
417

 Η υιοθέτηση της στρατηγικής και τη έννοιας της βέβαιης καταστροφής από τους 
αμερικανούς περί τα τέλη του 1962, η οποία στο επιχειρησιακό της σχέδιο περιλάμβανε ως 
στόχους τις Σοβιετικές πόλεις, βασίστηκε στη θέση ότι δεν ήταν δυνατή η καταστροφή του 
συνόλου του Σοβιετικού πυρηνικού οπλοστασίου. Καθώς οι αμερικανοί δεν είχαν κανένα μέσο 
άμυνας απέναντι στους Σοβιετικούς πυραύλους, ένας πυρηνικός πόλεμος δεν θα είχε νικητές, 
αφού θα καταστρέφονταν και οι δυο χώρες. Βλ. Ηλ. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική 
Στρατηγική, σελ. 144-146. 
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βομβαρδιστικά της Διοίκησης Στρατηγικής Αεροπορίας (SAC) να χάσουν την 

πρωτοκαθεδρία ως τα μοναδικά μέσα μεταφοράς πυρηνικών όπλων και 

περιορίστηκαν σε συμπληρωματικό ρόλο. Τα πρωτεύοντα «εργαλεία» ήταν 

πια οι πύραυλοι.418 

Στο Βιετνάμ, η πολιτική ηγεσία ήθελε να αναγκάσει τους Βόρειο - 

Βιετναμέζους να σταματήσουν την επιθετική τους δραστηριότητα στο Νότιο 

Βιετνάμ. Αντίθετα, η αεροπορία ήθελε με έναν στρατηγικό βομβαρδισμό, 

όπως εναντίων βιομηχανοποιημένων χωρών, να πλήξει όπως πίστευε, τη 

θέληση και την ικανότητα των Βορείων να συνεχίσουν τον πόλεμο. Τελικά τον 

Μάρτιο του 1965, κάτω από τις διαταγές και την επίβλεψη του προέδρου 

Τζόνσον αεροσκάφη της USAF, καθώς και του ναυτικού, άρχισαν την 

επιχείρηση Rolling Thunder.419 Οι αμερικανοί αύξησαν κλιμακωτά τη χρήση 

των αεροπορικών βομβαρδισμών για να απομονώσουν τη μεταφορά εφοδίων 

από τον Βορρά προς τους αντάρτες στο Νότιο Βιετνάμ και να εξαναγκάσουν 

την κυβέρνηση του Ανόι να συμφωνήσει για ειρήνευση. Παρά τις προσπάθειες 

από το 1965 έως το 1968, οι βομβαρδισμοί απέτυχαν να εμποδίσουν τη ροή 

εφοδίων και να αποτρέψουν τις επιθέσεις των κομουνιστών. Από την 

αποτυχία, η USAF ξαναέμαθε για την αξία της αεροπορικής υπεροχής και τις 

απαιτήσεις σε δεξιότητες και τακτικές και κυρίως, ότι η εγγύς αεροπορική 

υποστήριξη και η απομόνωση του πεδίου μάχης θα ήταν σημαντικές 

αποστολές σε μελλοντικές συγκρούσεις. 
420

 

Με την έναρξη των επιχειρήσεων στο Βιετνάμ το 1965, η USAF 

χρησιμοποιούσε το εν ισχύ δόγμα του 1964, το οποίο έδινε έμφαση στη 

σχεδίαση για ένα γενικευμένο πόλεμο και συνηγορούσε στη χρήση πυρηνικών 

όπλων. Έτσι η USAF βρέθηκε απροετοίμαστη για τον πόλεμο του Βιετνάμ. 

Βρέθηκε χωρίς μια εφικτή αεροπορική στρατηγική για τις επιχειρήσεις στο 
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 James M. Ford, pp. 23-24. 
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 Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Βιετνάμ είναι ένα κλασικό παράδειγμα πειθαναγκασμού 
με συμβατικά μέσα. Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν τέσσερεις αεροπορικές εκστρατείες εναντίον του Β. 
Βιετνάμ. Η πρώτη ήταν η Rolling Thunder από 2 Μαρτίου του 1965 μέχρι 31 Οκτωβρίου 1968 
η οποία απέτυχε. Ως κύριο σκοπό είχε να αναγκάσει του Βορειοβιετναμέζους να σταματήσουν 
την παροχή ανδρών και εφοδίων στο Νότιο Βιετνάμ και να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις. 
Για να πετύχει αυτούς τους σκοπούς στόχευε να επιβάλει κόστος και κίνδυνο κυρίως προς 
τους αντίπαλους πολίτες. Robert A. Pape Jr., ‘’Coercive Air Power in the Vietnam War,’’ pp. 
103-105. 
420

 Forrest E. Morgan p. 15. 
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θέατρο μιας συμβατικής σύγκρουσης. Ο πολιτικός στόχος στο Βιετνάμ, ήταν η 

προστασία από επιθέσεις και ανεξαρτητοποίηση του Νοτίου Βιετνάμ.421 Ο 

στρατιωτικός σκοπός δεν ήταν η καταστροφή ή η ήττα του αντιπάλου, αλλά να 

πειστεί ότι δεν μπορούσε να νικήσει. Η πολιτική αυτή ήταν πολύ μακριά από 

το αρχικό δόγμα της αεροπορίας, το οποίο έβλεπε την αεροπορική ισχύ ως 

ένα αποφασιστικό παράγοντα του πολέμου.422 Η εμπλοκή της ηγεσίας στην 

επιχείρηση Rolling Thunder προσαρμόστηκε σε μια τακτική, παρά στρατηγική 

ενεργεία, η οποία αποδείκνυε την πολιτική θέληση χωρίς όμως να επιτυγχάνει 

τους στρατιωτικούς σκοπούς. Ο κυριότερος λόγος αποτυχίας της επιχείρησης 

ήταν η μη σύνδεση μεταξύ, της πολιτικής στρατηγικής, της κλιμακούμενης 

ανταπόδοσης και των στρατιωτικών στόχων.423  

Κατά την επιχείρηση Rolling Thunder η USAF ήθελε να καταστρέψει τη 

βιομηχανική δυνατότητα του Β. Βιετνάμ, για να ξεσπάσει καταστροφή, 

πολιτική και κοινωνική, στο εσωτερικό. Ο στρατός ξηράς ήθελε περισσότερη 

απομόνωση του πεδίου της μάχης και της δυνατότητας υποστήριξης των 

επιχειρήσεων από του Βόρειους στον νότο, ενώ οι πολιτικοί σύμβουλοι του 

προέδρου επιχειρήσεις που να απειλούσαν με σχετικά ήπιες επιπτώσεις τον 

πληθυσμό.424 Η αποτυχία στη Rolling Thunder και στη Freedom Train425 είναι 

ότι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την τρωτότητα του άμαχου πληθυσμού. 

                                                             
421

 Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν ένας περιορισμένος πόλεμος (τουλάχιστον από την πλευρά 
των αμερικανών) για τον οποίο η αμερικανική αεροπορία όπως και στην Κορέα, δεν ήταν 
κατάλληλα προετοιμασμένη. USAF, Excursions from Doctrine, Introduction to the Air and 
Space Power Course, p. 26. Η στρατηγική αεροπορική ισχύς δεν ήταν αποφασιστική για 
αυτόν τον μεγάλης διάρκειας περιορισμένο πόλεμο, αν και υπήρχαν παραδείγματα σε τακτικό 
επίπεδο όπου η αεροπορική ισχύς είχε αποφασιστικό ρόλο. James M Ford., p. 26. Στον 
περιορισμένο πόλεμο τα αντιμαχόμενα μέρη επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση, στοχεύοντας 
αποφυγή τυχόν ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Βλ. Κων. Κολιόπουλος. σελ. 42-
43. Από την πλευρά των Βόρειο Βιετναμέζων και των ανταρτών, ο πόλεμος στο Βιετνάμ είχε 
επαναστατικό χαρακτήρα. Τζων Σάι, και Τόμας Β. Κόλλιερ, «Επαναστατικός Πόλεμος», στο Οι 
Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής από τον Μακκιαβέλι στην Πυρηνική Εποχή, επιμ. 
Πήτερ Πάρετ , (Αθήνα: Τουρίκη, 2004), σελ. 1012-1014 
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 USAF, Excursions from Doctrine, Introduction to the Air and Space Power Course, p. 21. 
423

 USAF, Excursions from Doctrine, Introduction to the Air and Space Power Course, p. 22. 
424

 Robert A. Pape Jr. ‘’Coercive Air Power in the Vietnam War,’’ International Security, 
Volume 15, Number 2, (1990): 113-116. 
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 Τον Απρίλιο του 1972 εξαπέλυσαν την επιχείρηση Freedom Train η οποία στόχευε να 
σταματήσει τις επιθέσεις στον νότο και να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός στοχεύοντας τις 
τρωτότητες των αμάχων. Απέτυχε και αυτή. Robert A. Pape Jr., ‘’Coercive Air Power in the 
Vietnam War,’’ pp. 103-105. 
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Αντίθετα οι Linebacker I και II426 ήταν επιτυχείς καθώς ως επιχειρήσεις 

απομόνωσης, κατέστησαν αδύνατη τη στρατηγική του Βορείου Βιετνάμ.427  

Η εμπειρία από το Βιετνάμ κατέδειξε ότι η χρήση της αεροπορίας με 

συμβατικά όπλα δεν λειτουργούσε ως όπλο που θα έφερνε τη νίκη σε ένα 

πόλεμο.428 Επίσης η εμπειρία του Βιετνάμ, όπου η αεράμυνα απέδειξε για 

άλλη μια φορά την αξία της, υπενθύμισε ότι η αμυντική προσπάθεια στον 

αέρα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον επιτιθέμενο. Το γεγονός 

αποδεικνύεται από τη βαρύτητα που δίνουν μέχρι και σήμερα οι αμερικανικές 

δυνάμεις στην καταστολή της εχθρικής αεράμυνας ακόμη και με 

υποδεεστέρους αντιπάλους.
429

 Για τον Gray, στο Βιετνάμ η αμερικανική 

αεροπορική ισχύ ήταν ελάχιστα προετοιμασμένη να διεξάγει έναν μη 

κανονικό, συμβατικό πόλεμο. Δεν ήταν καλά εφοδιασμένη ούτε για να διεξάγει 

συμβατικό βομβαρδισμό αποτελεσματικά, ούτε να εξασφαλίσει και να 

διατηρήσει τον έλεγχο του αέρα αντιμετωπίζοντας τη σύνθετη και πυκνή 

αεράμυνα των Βορειοβιετναμέζων. Δεν διέθετε το κατάλληλο τακτικό και 

επιχειρησιακό δόγμα για να ανταποκριθεί στην πολεμική διαδικασία που της 

ανατέθηκε στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.430 

Μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ και πάρα την ευκαιρία που δόθηκε στην 

USAF να αναλύσει τον ρόλο της αεροπορικής ισχύος σε ένα συμβατικό 

πόλεμο, όσοι ασχολούνταν με θέματα στρατηγικής επέλεξαν να παραμείνουν 

προσκολλημένοι στα θέματα του πυρηνικού πολέμου. Όμως ο στρατός ξηράς 

ήταν αυτός ο οποίος αξιοποίησε την εμπειρία του Βιετνάμ για την από κοινού 
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 Από τον Μάιο του 1972 μέχρι τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, οι ΗΠΑ εκτέλεσαν την 
επιχείρηση Linebacker I η οποία επέτυχε να σταματήσει την επίθεση των Βορείων προς τον 
νότο. Από τις 18 Δεκεμβρίου του 1972 και για έντεκα ημέρες, οι αμερικανοί εκτέλεσαν την 
επιχείρηση Linebacker II η οποία όπως και η Linebacker I που είχε προηγηθεί, εστίασε στην 
καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων των Βορείων και ήταν επιτυχής, ξαναφέρνοντας 
τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο λόγος επιτυχίας των δυο επιχειρήσεων 
Linebacker I και ΙΙ οφείλεται στην αλλαγή των Βορειοβιετναμέζων από τον ανταρτοπόλεμο σε 
συμβατική στρατηγική, η οποία ήταν τρωτή στις αεροπορικές επιθέσεις. Robert A. Pape Jr., 
‘’Coercive Air Power in the Vietnam War,’’ pp. 103-105. 
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 Robert A. Pape Jr., ‘’Coercive Air Power in the Vietnam War,’’ pp. 144-145. 
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 Phillip S. Meilinger, ‘’Air Strategy, Targeting for Effect,’’ pp. 53. 
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 Κων. Κολιόπουλος, σελ. 242. 
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 Colin S. Gray, Airpower for Strategic Effect, pp. 177-178. Στο Βιετνάμ, ο στρατός ξηράς 
από την πλευρά του χρησιμοποίησε ελικόπτερα για τη μεταφορά ομάδων στρατιωτών κατά 
τις επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 1

η
 αερομεταφερόμενη μεραρχία των 

αμερικανών η οποία αναπτύχτηκε στο Βιετνάμ την 1
η
 Ιουλίου 1965 με 428 ελικόπτερα. Colin 

S. Gray, Airpower for Strategic Effect, σελ. 180. Περισσότερα για τη χρήση των ελικοπτέρων 
στο Βιετνάμ βλ. Colin S. Gray, Airpower for Strategic Effect, pp. 179-181. 
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δράση αεροπορίας - στρατού ξηράς, παρακινούμενος για το πώς θα 

αντιμετώπιζε τους Σοβιετικούς στην Ευρώπη. Κατόπιν συνεργασίας στρατού 

– αεροπορίας, το δόγμα που εκδόθηκε για τον συντονισμό χερσαίων – 

αεροπορικών επιχειρήσεων έγινε κατά τη δεκαετία του 1980 η de facto 

στρατηγική της USAF για την εφαρμογή και ανάπτυξη της αεροπορικής 

ισχύος σε συμβατικές συγκρούσεις.431 Έτσι μετά την το Βιετνάμ, η USAF θα 

συνεργαστεί με τον στρατό ξηράς για την αναζωπύρωση της σκέψης για το 

πώς η αεροπορική ισχύς θα χρησιμοποιείται σε επιχειρησιακό επίπεδο για 

επιτυχή διακλαδική συνεργασία. Η συνεργασία αποτυπώνεται αρχικά από το 

1973 και μεγιστοποιείται στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με το νεότερο 

δόγμα αεροπορικών-χερσαίων επιχειρήσεων (Air Land Battle Doctrine) όπου 

δίνεται έμφαση στις επιθετικές, μεγάλου βάθους, επιχειρήσεις, με έμφαση 

στην αεροπορική συμμετοχή και στους ελιγμούς των χερσαίων δυνάμεων.432 

Κατά τη δεκαετία του ’70 και του ’80 η στρατηγική κατεύθυνση για την 

ανάπτυξη της αεροπορικής ισχύος των ΗΠΑ επικεντρώνονταν στη Σοβιετική 

απειλή στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις 

επέτρεπαν την όλο και με μεγαλύτερη ακρίβεια, αποκάλυψη και προσβολή 

των στόχων, η αεροπορική ισχύς υπόσχονταν ότι θα μπορούσε να είναι 

αποφασιστική στη δημιουργία στρατηγικών αποτελεσμάτων.433 

Τα βαριά βομβαρδιστικά μεγάλης ακτίνας, ήταν το κατεξοχήν μέσο 

μεταφοράς των πυρηνικών όπλων για τους Αμερικανούς, μέχρι που η 

πρόοδος της τεχνολογίας (με την εμφάνιση των διηπειρωτικών πυραύλων) και 

η εμπειρία στο Βιετνάμ, οδήγησε στην παρακμή τους.434 Καθώς τα πυρηνικά 

θεωρούνταν όπλα αποτροπής και ο τρόπος χρήση τους ως τακτικά πυρηνικά 

ή ως μέσο αποτροπής συμβατικής σύγκρουσης είχε καταστεί κατά τη διάρκεια 

του Ψυχρού πολέμου ταμπού, η χρήση τους δεν θεωρούνταν εύλογη.435 

Ακόμα και το ενδιαφέρον της USAF άρχισε να μειώνεται όταν πιλότοι 

προερχόμενοι από καταδιωκτικά άρχισαν να αντικαθιστούν στην ηγεσία της, 

αυτούς που προέρχονταν από βομβαρδιστικά αεροπλάνα, δηλαδή μετά το 

                                                             
431

 USAF, Excursions from Doctrine, Introduction to the Air and Space Power Course, p. 24. 
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 Forrest E. Morgan p. 17-18. 
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 Colin S. Gray, Airpower for Strategic Effect, p. 203. 
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 James M Ford., pp. 39, 60. 
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 Thomas G. Mahnken, pp. 19-20. 
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1980.436 Ήδη από το 1975 υπήρχαν ενδείξεις για μια διαδικασία αλλαγής ως 

προς την κουλτούρα της USAF. Οι συμβατικές επιχειρήσεις άρχισαν να έχουν 

το προβάδισμα σε σχέση με τις πυρηνικές. Στο δόγμα το 1975 

αντικατοπτρίζονταν η επίδραση στον τρόπο σκέψης της USAF από την 

προσπάθεια διατήρησης της αποτροπής στην Ευρώπη. Η στρατηγική 

αεροπορική ισχύς εξακολουθούσε να σχετίζεται με βάση το δόγμα του 1959 

με τα πυρηνικά όπλα, όμως δίνονταν πλέον έμφαση στα συμβατικά όπλα 

καθώς αυτά ήταν κρίσιμα για την αποτροπή ή τον έλεγχο μιας κατάστασης η 

οποία θα μπορούσε κλιμακούμενη να ολισθήσει στα πυρηνικά. Τα 

βομβαρδιστικά μεγάλης ακτίνας έπαψαν να είναι στο επίκεντρο του δόγματος, 

παραχωρώντας τη θέση τους στα εξελιγμένα μαχητικά τα οποία θεωρούνταν 

καταλληλότερα για το συμβατικό θέατρο επιχειρήσεων της Ευρώπης.437 438 

Στο βασικό δόγμα της USAF το οποίο εκδόθηκε το 1984 επισημαίνεται η 

σημασία της διεξαγωγής ταυτόχρονων τακτικών και στρατηγικών 

αεροπορικών επιχειρήσεων, ενάντια στη θέληση και τις ικανότητες του 

αντιπάλου για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αεροπορικής ισχύος. 

Η ανάγκη επαναφοράς της στρατηγικής αεροπορικής ισχύος όχι μόνο με 
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 Thomas G. Mahnken, σελ.124. Από το 1947 μέχρι το 1980 ο αρχηγός της USAF 
προέρχονταν από Μοίρες Βομβαρδιστικών αεροσκαφών. Βλ. Thomas G. Mahnken, σελ.18. 
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πυρηνικά όπλα, προέκυπτε από τη φύση των πολέμων και του σκοπούς των 

ΗΠΑ.439 Χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη της αμερικανικής αεροπορικής σκέψης 

σχετικά με την καταστολή της εχθρικής αεράμυνας, όπου στην έκδοση του 

βασικού δόγματος το 1984 κατατάσσει την καταστολή της εχθρικής 

αεράμυνας ως ίσης αξίας με τις επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις ελέγχου 

του αέρα.440 Ωστόσο, παρά την αλλαγή στην προέλευση της πλειοψηφίας των 

ανωτάτων αξιωματικών της USAF τη δεκαετία του 1980 με πρώην πιλότους 

καταδιωκτικών, δεν εγκαταλείφτηκε η άποψη ότι η αεροπορία μπορούσε να 

λειτουργήσει ως ένα ανεξάρτητο εργαλείο που θα έφερνε τη νίκη. Σύμφωνα με 

τη θεωρία του J. Warden441 στα τέλη της δεκαετίας του ’80, εάν τα σωστά 

κέντρα βάρους χτυπηθούν ταυτόχρονα, το σύστημα του εχθρού θα είναι 

αδύνατο να ρυθμιστεί, για να αντισταθμίσει τις βλάβες.442  

4.2 Το αεροπορικό δόγμα της Ε.Σ.Σ.Δ 

Η αεροπορική στρατηγική της Σοβιετικής ένωσης κατά την έναρξη του 

Ψυχρού πολέμου είχε τις βάσεις της στο αεροπορικό δόγμα που 

ακολουθήθηκε στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Το αεροπορικό 

αυτό δόγμα, είχε επηρεαστεί τόσο από πρακτικούς παράγοντες όσο και από 

το βασικό στρατιωτικό δόγμα της χώρας.443 444 Οι επιρροές αυτές, οδήγησαν 

στη δημιουργία ισχυρής τακτικής αεροπορίας σε βάρος κάποιες φορές άλλων 

λειτουργιών του αεροπορικού όπλου, όπως η αεράμυνα και ο στρατηγικός 

βομβαρδισμός. Η τάση για ισχυρή αεροπορική υποστήριξη των χερσαίων 

τμημάτων προέκυπτε από αναγκαιότητα για κάτι τέτοιο. Οι παράγοντες που 
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Philip A. Stemple, The Soviet Air Force and Strategic Bombing, (Maxwell Air Force Base, 
Alabama: Air Command and Staff College Air University, 1999), p. 15., και Leslie R. Drane, p. 
12. 
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οδήγησαν στη δημιουργία ισχυρής τακτικής αεροπορίας από τους Σοβιετικούς 

ήταν, α) η γεωγραφία (όπου στις στρατιωτικές περιφέρειες διέθεταν 

αεροπορικές δυνάμεις στον τοπικό διοικητή), β) η αντίληψη για τη μάζα πυρός 

(η οποία οδήγησε τους Σοβιετικούς να χρησιμοποιήσουν μεγάλους 

αεροπορικούς σχηματισμούς ως ιπτάμενο πυροβολικό) και γ) η κυρίαρχη 

επιρροή της χερσαίας ισχύος, (σύμφωνα με την οποία, οι χερσαίες 

επιχειρήσεις θα ήταν το αποφασιστικό στοιχείο οποιασδήποτε 

σύγκρουσης).445  

Σε ότι αφορά τον στρατηγικό βομβαρδισμό, οι Σοβιετικοί έδωσαν 

δευτερεύουσα σημασία λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων όπως, η 

παραδοσιακή τους ανασφάλεια έναντι των Δυτικών δυνάμεων, η αντίληψη 

περί σταθερών επιχειρησιακών συνθηκών, οι τεχνολογικές τους ελλείψεις και 

η έλλειψη συγκεκριμένης ηγεσίας. Η κυριαρχία της αντίληψης για μεγάλης 

κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις στο πεδίο της σύγκρουσης ως αποφασιστικές 

για την εξέλιξη του πολέμου, έκανε την υιοθέτηση της ιδέας του στρατηγικού 

βομβαρδισμού αβάσιμη, κατά τη συγκεκριμένη χρονική ο περίοδο. Μόνο με 

την έλευση της πυρηνικής εποχής και ειδικότερα στις αρχές της δεκαετίας του 

1950 ο στρατηγικός βομβαρδισμός θα λάβει προεξέχουσα θέση στο αμυντικό 

τους δόγμα.446 447 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, για όσο διάστημα παρέμεινε την ηγεσία ο 

Ιωσήφ Στάλιν448 δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες αλλαγές στην αεροπορική 

                                                             
445

 Leslie R. Drane, pp. 6, 8-11. 
446

 Philip A. Stemple, p. 6, 18. 
447

 Για να είναι κατανοητή η ανάπτυξη και εξέλιξη της Σοβιετικής αεροπορικής στρατηγικής 
κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου θα πρέπει πρώτα να γίνει αναφορά στα συγκεκριμένα 
και διαρκή χαρακτηριστικά του Σοβιετικού στρατιωτικού δόγματος. Το δόγμα των Σοβιετικών, 
όπως αποκάλυψε η στρατιωτική συμπεριφορά τους, περικλείει τέσσερεις θεμελιώδης 
στρατηγικές αποστολές που αποτελούν τη βασική δομή του και παρέμειναν σταθερές από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πρώτη αφορά τη στρατηγική άμυνα των κρατικών εδαφών, 
συμπεριλαμβανόμενου του πολιτικού συστήματος και της ηγεσίας. Η δεύτερη, τη στρατιωτική 
κυριαρχία στην Ευρασία και στην περίμετρο που περιβάλλει την Σοβιετική ένωση. Η τρίτη, την 
πρόνοια για ικανότητες εξαπόλυσης πυρηνικού χτυπήματος σε μεγάλες αποστάσεις και τέλος 
την προβολή ισχύος μακριά με δυνάμεις εκτός των στρατηγικών πυρηνικών πέρα της 
γειτνιάζουσας ηπειρωτικής περιμέτρου. Fritz Ermath ‘’The evolution of Soviet doctrine,’’ The 
Adelphi Papers, 26:206, (1986): 3-4. 
448

 Ο Ιωσήφ Στάλιν (1879-1953) ήταν γεωργιανής καταγωγής και υπήρξε Σοβιετικός ηγέτης. 
Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιοσίφ Βισαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι. Διαδέχθηκε τον Λένιν 
στην αρχηγία του Σοβιετικού κράτους και του Κομμουνιστικού Κόμματος από το 1924 μέχρι 
τον θάνατό του. Υπήρξε κορυφαία αλλά και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Επί των ημερών 
του πραγματοποιήθηκε ραγδαία μετεξέλιξη στα οικονομικά και στις κρατικές δομές της 
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στρατηγική των Σοβιετικών. Η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ την εποχή εκείνη στα 

πυρηνικά όπλα και η προσπάθειες του Στάλιν για την εδραίωση του, 

επηρέασαν την όποια εξέλιξη στο Σοβιετικό δόγμα.449 Ο Στάλιν κυριαρχούσε 

σε όλα τα πεδία της στρατιωτικής σκέψης και καθοδηγούσε τη στρατιωτική 

σκέψη να «χτίζει» πάνω στην εμπειρία του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Την 

περίοδο αυτή, στο πλαίσιο των συνδυασμένων επιχειρήσεων, οι Σοβιετικοί 

παρέμειναν προσκολλημένοι στο δόγμα της χρήσης μεγάλων σχηματισμών 

για τον έλεγχο του αέρα και την παροχή εναέριου πυροβολικού στα μαχόμενα 

στο έδαφος τμήματα.450   

Χωρίς πυρηνικά, η μόνη επιλογή ήταν ισχυρές συμβατικές δυνάμεις, 

συμπεριλαμβανόμενης της αεροπορίας, οι οποίες να λειτουργούν με 

συνδυαστικό τρόπο.451 Η παραγωγή καταδιωκτικών και αεροσκαφών εγγύς 

αεροπορικής υποστήριξης αυξήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και ήταν 

σε προτεραιότητα από την παραγωγή βομβαρδιστικών.452 Οι Σοβιετικοί 

έδωσαν έμφαση στην ανάπτυξη καταδιωκτικών αεροσκαφών στην 

προσπάθειά τους να ενισχύσουν την αεράμυνα, για την αντιμετώπιση των 

αμερικανικών βομβαρδιστικών τα οποία έφεραν πυρηνικά.453  

                                                                                                                                                                               
Σοβιετικής ένωσης. Μετά από εσωκομματικές διαμάχες και αφού συνέτριψε τους αντιπάλους 
του, από το 1929 έγινε ο αναμφισβήτητος ηγέτης της Σοβιετικής ένωσης, επιβάλλοντας την 
προσωπική του άποψη σε όλους τους τομείς της δημόσιας κοινωνικοοικονομικής και 
πολιτισμικής ζωής της χώρας του. Είχε σημαντική συμβολή στη νίκη κατά των δυνάμεων του 
άξονα και στις μεταπολεμικές αναδιατάξεις στις «σφαίρες επιρροής». Οι επικρίσεις αφορούν 
τη βιαιότητα των μεθόδων του, καθώς και στις διώξεις όσων τολμούσαν να αντιπολιτευτούν 
την πολιτική του. Με τη λογική «να συντριβεί ο εσωτερικός εχθρός» υπήρξαν διώξεις εναντίον 
πολιτών. Αποκορύφωμα αποτελεί η περίοδος 1936-1938 όπου με δίκες παρωδίες, 
καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν 98 από τα 139 μέλη της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. 
Ανυπολόγιστος θεωρείται ο αριθμός των Σοβιετικών πολιτών που εκτελέστηκαν, 
φυλακιστήκαν, ή κλείστηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως κατά την ίδια χρονική περίοδο. 
Ο Στάλιν πέθανε κάτω από ανεξακρίβωτες συνθήκες στις 5 Μαρτίου του 1953. Εκπαιδευτική 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό Τόμος 9, (Αθήνα Εκδοτική Αθηνών 
1991) σελ. 376-378. 
449

 Leslie R. Drane, pp. 19. Μέρος της προσπάθειας του Στάλιν για να εδραιώσει τον έλεγχο 
του ήταν να δυσφημεί τους στρατιωτικούς ηγέτες της Σοβιετικής ένωσης κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο, τονίζοντας ότι αυτός ήταν προσωπικά υπεύθυνος για τις ιδέες που 
οδήγησαν στη νίκη. Εάν κάποια ιδέα εγκρίνονταν ή απορρίπτονταν από τον ίδιο, κανείς δεν 
την αμφισβητούσε ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να την εξελίξει περαιτέρω. Leslie R. 
Drane, pp. 19-20. 
450

 Leslie R. Drane, pp. 21. 
451

 Leslie R. Drane, pp. 20. Αυτή η στρατιωτική δύναμη δεν μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις 
ΗΠΑ. Μπορούσε όμως να έχει κάτω από απόλυτο έλεγχο της την Ανατολική Ευρώπη και να 
εκφοβίζει την Δυτική. Leslie R. Drane, pp. 20-21. 
452

 Philip A. Stemple, p. 30. 
453

 Leslie R. Drane, pp. 20-21. 
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Οι Σοβιετικοί, πριν αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, προσπάθησαν να 

κατασκευάσουν αεροσκάφη μεγάλης ακτίνας τα οποία όμως εκτός του 

γεγονότος ότι έφεραν συμβατικά όπλα, μπορούσαν να πλήξουν μόνο κάποια 

σημεία στα βόρεια τμήματα των ΗΠΑ.454 Οι Σοβιετικοί, αντιγράφοντας το 

αμερικανικό Β-29 παρήγαγαν το Tupolev Tu-4, το οποίο πέταξε για πρώτη 

φορά το 1947 και είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει αποστολή προς τις ΗΠΑ 

χωρίς όμως επιστροφή.455 Τα αεροσκάφη Tu-4 αποτέλεσαν τη βάση της 

αντίστοιχης διοίκησης βομβαρδιστικών για του Σοβιετικούς, χωρίς όμως να 

φτάσουν στο επίπεδο ικανοτήτων των Αμερικανών. Καθώς ο τρόπος σκέψης 

των Σοβιετικών ήταν αμυντικός, έδωσαν βάρος στην αναχαίτιση των 

επερχόμενων εχθρικών αεροσκαφών, ενώ παράλληλα η εγγύς αεροπορική 

υποστήριξη παρέμενε στο επίκεντρο.456 Ωστόσο το 1949, την εποχή 

απόκτησης πυρηνικών, ιδρύσαν ένα ειδικό γραφείο για την ανάπτυξη ενός 

αεριωθούμενου βομβαρδιστικού τζετ μεγάλης ακτίνας.457  

Μετά την απόκτηση πυρηνικών όπλων, για να μπορέσει η Σοβιετική 

ένωση να εξισορροπήσει τις σχέσεις ισχύος με τις ΗΠΑ θα έπρεπε είτε να 

αποκτήσει βάσεις κοντά στον αντίπαλο (όπως είχαν κάνει οι ΗΠΑ), ή να 

αποκτήσει τα μέσα για να στείλει τα πυρηνικά της όπλα στο έδαφος των ΗΠΑ. 

Καθώς η πιθανότητα να αποκτήσει βάσεις κοντά στις ΗΠΑ ήταν αρκετά 

περιορισμένη, οι Σοβιετικοί προτίμησαν να ασχοληθούν με ποια μέσα, θα 

επιτύγχαναν τη διηπειρωτική μεταφορά. Τα αεροσκάφη που ανέπτυξαν δεν 

ξεπέρασαν τα προβλήματα σχετικά με την ακτίνα δράσης και την ταχύτητα 

(απαραίτητη για τη διείσδυση μέσα από την αντίπαλη αεράμυνα). Η υπεροχή 

της Αμερικανικής αεροπορίας έκανε δύσκολη την αποστολή των Σοβιετικών 

βομβαρδιστικών. Έτσι έστρεψαν την ερευνά τους σε άλλα μέσα της 

στρατιωτικής τεχνολογίας, τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πύραυλους.458 

459 

                                                             
454

 Η. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, σελ. 69-70. 
455

 Walter J. Boyne, p. 297. 
456

 Walter J. Boyne, p. 303. 
457

 Philip A. Stemple, p.31. 
458

 Η. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, σελ. 84-85, 91. 
459

 Ωστόσο κατά τη δεκαετία του 1950 μερί τις αρχές τις δεκαετίας του 1960 διαφαίνεται ότι οι 
Σοβιετικοί είχαν αγκαλιάσει το θέμα των στρατηγικών βομβαρδισμών και είχαν σχεδιάσει τη 
δύναμη για να εκτελέσει αυτή τη στρατηγική. Το πρόγραμμα ανάπτυξης στα τέλη της 
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Η εποχή του Νικίτα Χρουστσόφ460 χαρακτηρίζεται από τις αλλαγές στις 

δυνατότητες και στις πολιτικές των Σοβιετικών, οι οποίες είχαν επιπτώσεις 

στην αεροπορική στρατηγική τους.461 Ο Χρουστσόφ έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα 

στον ρόλο των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων, σε βαθμό που η εξάρτηση 

από τις συμβατικές στρατιωτικές ικανότητες μειώθηκε. Η θέση του, ότι η 

αεροπορία και το ναυτικό στην εποχή των πυρηνικών και των πυραύλων 

έχουν χάσει αρκετή από την πρότερη σημασία τους, οδήγησε τους 

Σοβιετικούς τεχνικούς σε νέες ιδέες για την αξιοποίηση της τακτικής 

αεροπορίας, χωρίς όμως σημαντική απομάκρυνση από την κύρια θέση. Την 

υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων.462 Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η 

                                                                                                                                                                               
δεκαετίας του 1950 είχε την αποκορύφωση του με την παραγωγή ενός τετρακινητήριου 
υπερηχητικού στρατηγικού βομβαρδιστικού, ή όπως συνήθιζαν να τα αποκαλούν αργότερα 
«φορείς πυραύλων». Ο Ψυχρός πόλεμος θα βοηθούσε προς αυτή την αλλαγή αλλά λίγο 
αργότερα θα οδηγούσε τη Σοβιετική στρατηγική πίσω στον παραδοσιακό ρόλο της 
αεροπορικής υποστήριξης, λόγω της εισαγωγής στο οπλοστάσιο των διηπειρωτικών 
βαλλιστικών πυραύλων. Philip A. Stemple, p. 31, 39. Οι εκτιμήσεις των Δυτικών κάνουν λόγο 
για 1000 Tu-4 το 1953 με ακτίνα δράσης 3000 χιλιόμετρα και 1000 αεροπλάνα τύπου Tu-16 
και σχεδόν 150 Tu-20 σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το 1956-57 (η ακτίνα δράσης για το Tu-16 
ανέρχονταν σε 3800 χιλιόμετρα). Η. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, σελ. 
84-85. 
460

 Ο Νικίτα Σεργκέγεβιτς Χρουστσόφ (1894 - 1971) υπήρξε γενικός γραμματέας του 
Κομουνιστικού κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης από Σεπτέμβριο του 1953 και 
πρωθυπουργός από το 1958. Παρέμεινε σε αυτές τις θέσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 1964. Το 
1939 έγινε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο πολέμησε στο Στάλινγκραντ και στο Κουρσκ. Υπήρξε Αφοσιωμένος 
υποστηρικτής του Στάλιν. Όταν πέθανε ο Στάλιν στις 5 Μαρτίου του 1953, τις θέσεις του 
γενικού γραμματέα του κομμουνιστικού κόμματος και του πρωθυπουργού, κατέλαβε ο 
Γκεόργκι Μαλένκοφ. Ο Χρουστσόφ τον απομάκρυνε από τη θέση του γενικού γραμματέα του 
κόμματος και την κατέλαβε ο ίδιος, ενώ το 1955 του αφαίρεσε και την πρωθυπουργία και την 
ανέθεσε στον στρατάρχη Νικολάι Μπουλγκάνιν. Το 1958 τον ανέτρεψε και έγινε ο ίδιος 
πρωθυπουργός. Ο Χρουστσόφ ξεκίνησε την λεγόμενη αποσταλινοποίηση, χαλαρώνοντας τα 
μέτρα καταπίεσης και ανελευθερίας. Ο Χρουστσόφ πρότεινε το δόγμα της «ειρηνικής 
συνύπαρξης» των δύο αντίπαλων στρατοπέδων, σοσιαλιστικού και καπιταλιστικού. Ωστόσο 
συνήθιζε να εκφράζει καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις αλλά και απειλές. Συνέβαλε με τη στάση 
του στην ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου το 1961, ενώ πιθανώς η υποχωρητικότητά του 
συνέβαλε να αποφευχθεί παγκόσμια σύρραξη κατά κρίση των πυραύλων στην Κούβα το 
1962. Οι απόψεις σχετικά με την πτώση του Χρουστσόφ διαφέρουν. Η αποτυχία του σχετικά 
με την αγροτική πολιτική που ακλούθησε και η δυσαρέσκεια του κομματικού κατεστημένου 
από την προσπάθεια του για αναδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού, θεωρούνται μερικές 
από αυτές. Ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ, τον διαδέχθηκε στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Βλ. 
Ιωάννα Ζούλα, Νικίτα Χρουστσόφ 1894-1971, Ο Αντιφατικός Καινοτόμος, Το Βήμα 2-5-2004 
διαθέσιμο στο http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=158731 προσπελάστηκε στις 
28-11-2014. 
461

 Ο Σπούτνικ ήταν ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος της γης. Εκτοξεύτηκε στις 4 Οκτωβρίου 
1957 από τους Σοβιετικούς. Ήταν η απόδειξη της όλης προσπάθειας των Σοβιετικών να 
δημιουργήσουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Η επιτυχία των Σοβιετικών είχε 
επίδραση στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, επηρεάζοντας την πολιτική τους σε θέματα άμυνας και 
διαστήματος Η. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, σελ. 99, 133. Οι 
Σοβιετικοί στη συνέχεια η ανέπτυξαν βαλλιστικούς διηπειρωτικούς πυραύλους που 
μπορούσαν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Leslie R. Drane, pp. 22. 
462

 Leslie R. Drane, pp. 22, 23. 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=158731
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πιο σημαντική αλλαγή στο τακτικό αεροπορικό δόγμα ήταν η εισαγωγή των 

τακτικών πυρηνικών όπλων, σε συνδυασμό με τα αεριωθούμενα αεροσκάφη 

και η έμφαση στις αποστολές απομόνωσης του εχθρού και εναντίον των 

αεροπορικών του δυνάμεων. Δηλαδή στην καταστροφή των φορέων διανομής 

των πυρηνικών του όπλων.
 463

 

Παράλληλα, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, με την ανάπτυξη 

πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς για αποστολές απομόνωσης, τα 

Σοβιετικά έγγραφα δείχνουν μια σχετική μείωση της σημασίας της τακτικής 

αεροπορίας και της χρήσης της, ως το εναέριο πυροβολικό. Ο ρόλος της 

τακτικής αεροπορίας κατευθύνθηκε προς τον έλεγχο του αέρα, την 

αεροπορική υπεροχή πάνω από την μάχη καθώς και σε αποστολές 

αναγνώρισης, ενώ ο ρόλος της για υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων 

περιορίστηκε χωρίς όμως να εγκαταλειφθεί. Έτσι, την εποχή του Χρουστσόφ 

οι αλλαγές αφορούσαν περισσότερο την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας 

και λιγότερο αλλαγές στο βασικό αεροπορικό δόγμα. Η κύρια διαφορά 

αφορούσε την τάση να αποκλίνουν από τη χρήση του αεροπορικού όπλου ως 

το ιπτάμενο πυροβολικό. Μικρή είναι η έμφαση στην ανάπτυξη μαχητικών 

βομβαρδιστικών με ικανότητα μεγάλης μεταφοράς συμβατικού φορτιού. Η 

έμφαση δόθηκε στη διατήρηση μια μεγάλης δύναμης καταδιωκτικών για την 

αναχαίτιση πιθανών αεροπορικών επιδρομών με πυρηνικά.464 

Σε ότι αφορά τα μεγάλα βομβαρδιστικά, το 1960 με τον Χρουστσόφ να 

δηλώνει ότι οι μελλοντικοί πόλεμοι θα ξεκινήσουν με πυρηνικά χτυπήματα 

στην ενδοχώρα του εχθρού, τα βομβαρδιστικά θα περιορίζονταν για χάρη των 

οικονομικότερων διηπειρωτικών πύραυλων. Οι διηπειρωτικοί πύραυλοι είχαν 

ανώτερη αποτελεσματικότητα απ’ ότι τα βομβαρδιστικά (τα οποία όμως 

διατηρούσαν το πλεονέκτημα της ανάκλησης).465 Ο Χρουστσόφ έχοντας δείξει 

καθαρά την αποστροφή του στα παραδοσιακά όπλα, για χάρη των 

διηπειρωτικών πύραυλων εξοπλισμένων με πυρηνικά, έκλεισε πολλά γραφεία 

σχεδίασης αεροσκαφών, ακύρωσε προγράμματα παράγωγης και απείλησε να 
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 Leslie R. Drane, pp. 25-26 ,41. 
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 Philip A. Stemple, p. 33. Για τα πλεονεκτήματα των πυραύλων σε σχέση με τα 
βομβαρδιστικά αεροπλάνα βλ. Η. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, σελ. 
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ματαιώσει ακόμα περισσότερα.466 Δύο στρατιές της αεροπορίας με 

βομβαρδιστικά μετετράπησαν σε μονάδες πυραύλων και μεταταχτήκαν στις 

στρατηγικές δυνάμεις πύραυλων, τα δε βομβαρδιστικά τους μετατράπηκαν σε 

μεταφορείς βλημάτων και ο όρος βομβαρδιστικό εξαφανίστηκε από το 

λεξιλόγιο της Σοβιετικής αεροπορίας.
467

 Ο διηπειρωτικός (στρατηγικός) 

βομβαρδισμός θα ήταν πλέον αρμοδιότητα της υπηρεσίας Στρατηγικών 

Πυραυλικών Δυνάμεων (Ракетные войска стратегического назначения).468 

Με την απομάκρυνση του Χρουστσόφ το 1964 από την ηγεσία,469 το 

Σοβιετικό κατεστημένο άρχισε να κατανοεί την πιθανότητα για μία μη 

πυρηνική σύγκρουση ή για ταυτόχρονη συμβατική και πυρηνική 

σύγκρουση.470 Η υιοθέτηση από τους Αμερικανούς της στρατηγικής της 

ευέλικτης ανταπόδοσης οδήγησε στην τροποποίηση του στρατηγικού 

δόγματος των Σοβιετικών, όπου πλέον από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 

                                                             
466

 Steven J. Zaloga The forgotten missiles: The Soviet air force and nuclear GLCMs, The 
Journal of Slavic Military Studies, 12:2, (1999): 168-169. Η αντιπάθεια του Χρουστσόφ στα 
παραδοσιακά όπλα μπορεί να αποδοθεί στις οικονομικές δαπάνες που απαιτούνταν. 
Σύμφωνα με τον Philip A. Stemple, η επιλογή για διηπειρωτικούς πυραύλους αντί 
βομβαρδιστικών αεροπλάνων έγινε σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων σε μια 
εποχή όπου τα μη αναμενόμενα έξοδα για τις στρατιωτικές δαπάνες θεωρούνταν από τον 
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εσωτερικό. Philip A. Stemple, p. 33-34. Επίσης μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι καθώς οι 
Σοβιετικοί είχαν μείνει πίσω στην κούρσα των βομβαρδιστικών αεροπλάνων από τη στιγμή 
που τόσο αυτοί, όσο και οι Αμερικανοί είχαν αποκτήσει διηπειρωτικούς πυραύλους, η 
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Σοβιετικών της ισορροπίας ισχύος, ήταν και θέμα κύρους. Όχι μόνο της χώρας αλλά και του 
πολιτικού συστήματος που αυτή αντιπροσώπευε. 
467

 Steven J. Zaloga, p. 169. 
468

 Philip A. Stemple, p. 34. 
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 Ο Χρουστσόφ υπέβαλε την παραίτηση του στις 14 Οκτωβρίου του 1964 για λόγους 
«υγείας και προχωρημένης ηλικίας». Ως κυριότερος παράγοντας της πτώσης του θεωρείται ο 
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28-11-2014. 
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λάμβανε υπόψη του την πιθανότητα ότι ένας παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να 

συνέβαινε χωρίς πυρηνικά όπλα στο ξεκίνημα του ή να ήταν η κλιμάκωση 

μιας σύγκρουσης σε τοπικό επίπεδο. Οι ένοπλες δυνάμεις λοιπόν θα έπρεπε 

να είναι προετοιμασμένες για να διεξάγουν πόλεμο με πυρηνικά όσο και με 

συμβατικά όπλα.
471

  

Από το 1967 – 1968, διατυπώνονταν επίσημα στο εσωτερικό, ότι οι 

Σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις πέρα από την προετοιμασία για μια συμμετοχή 

σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένες και για 

μικρής κλίμακας τοπικούς πολέμους, οι οποίοι διεξάγονται διαφορετικά από 

έναν παγκόσμιο πόλεμο. Σκοπός τους να προλαμβάνουν την κλιμάκωση 

αυτών των πολέμων, σε παγκόσμια σύρραξη και να επιτυγχάνουν γρήγορη 

νίκη επί του εχθρού. Αυτή η νέα τάση για σχεδίαση μη πυρηνικών 

επιχειρήσεων, οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της 

σημασίας της τακτικής αεροπορίας.472 Έτσι ο ρόλος της τακτικής αεροπορίας 

δεν περιορίζονταν στη μεταφορά τακτικών πυρηνικών, αλλά και στην εκτέλεση 

και πιο παραδοσιακών αποστολών όπως της αεροπορικής κάλυψης και της 

εγγύς υποστήριξης των μονάδων του στρατού. Το Σοβιετικό στρατιωτικό 

δόγμα ενώ εξακολουθούσε να τονίζει την πυρηνική σύγκρουση, επεκτάθηκε 

ώστε να συμπεριλάβει τη διεξαγωγή μη πυρηνικών συγκρούσεων.473 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και κατά τη δεκαετία του 1970 η έμφαση 

των Σοβιετικών στην παραγωγή σε καταδιωκτικά και σε μαχητικά 

βομβαρδιστικά αποτελεί στοιχείο επιστροφής τους στην ιστορικά, 

περισσότερο χρησιμοποιημένη στρατηγική της υποστήριξης των χερσαίων 

δυνάμεων.474  

Με βάση τα ανωτέρω, οι Σοβιετικοί εξακολουθούσαν να δίνουν βάρος 

στην ιδέα των συνδυασμένων επιχειρήσεων και στη χρήση της τακτικής 

αεροπορίας για επίτευξη αεροπορικής υπεροχής πάνω από το πεδίο της 

μάχης και την υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό, κατά 
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τη δεκαετία του 1970, οι Σοβιετικοί εξακολουθούσαν να διατηρούν μεγάλους 

αριθμούς αεροσκαφών για τις ανάγκες υποστήριξης των μονάδων εδάφους σε 

έναν μεγάλης κλίμακας πόλεμο.475 

Οι ανάγκες στο θέατρο επιχειρήσεων της περιφέρειας θα οδηγούσαν στην 

αξιοποίηση των διηπειρωτικών βομβαρδιστικών σε ρόλο βομβαρδισμού εντός 

αυτής. Καθώς από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 οι Σοβιετικοί είχαν 

αποδεχθεί ότι ένας περιφερικός ή παγκόσμιος πόλεμος ίσως να ξεκινούσε με 

χρήση συμβατικών όπλα, για να αποφύγουν την άμεση καταφυγή στη χρήση 

πυρηνικών όπλων, υπήρξε η ανάγκη να έχουν τη δυνατότητα να προσβάλουν 

τους Δυτικούς και με συμβατικά όπλα.
476

 Έτσι, η δύναμη στρατηγικού 

βομβαρδισμού που είχε δημιουργηθεί, θα διατηρούταν ως μια δύναμη του 

θεάτρου επιχειρήσεων, για να εξαπολύσει τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά 

όπλα ενάντια στις χώρες του ΝΑΤΟ. Στα τέλη του Ψυχρού πολέμου οι 

Σοβιετικοί έκαναν συνδυασμένη χρήση πυραύλων και βομβαρδιστικών, μέσα 

με τα οποία, μπορούσαν να εξαπολύσουν συμβατικά και πυρηνικά όπλα σε 

διηπειρωτικό ή μη, επίπεδο.477 

Κατά την τελευταία φάση του Ψυχρού πολέμου, από τα μέσα τη δεκαετίας 

του 1970 και μετά, οι Σοβιετικές στρατιωτικές δυνάμεις οργανωθήκαν, 

αναπτύχθηκαν και τους ανατέθηκαν καθήκοντα για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στρατηγικών σκοπών, α) τον περιορισμό της ζημίας από ένα 

πυρηνικό πόλεμο με οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη, β) την επικράτηση 

σε ένα πόλεμο μεγάλης κλίμακας με πολλά θέατρα επιχειρήσεων στην 

Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή, γ) την ικανότητα να διεξάγουν επιχειρήσεις 

στις υπό - περιφέρειες για υποστήριξη των συμμαχιών τους.478 479 Η 

στρατιωτική στρατηγική των Σοβιετικών περί τα μέσα της δεκαετίας του ’80 

σχεδίαζε και προετοίμαζε τις ένοπλες δυνάμεις, για μια συμβατική σύγκρουση 
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εκτεταμένη τόσο σε χρόνο όσο και σε χώρο, η οποία όμως πιθανότατα θα 

τονιζόταν ή θα καλύπτονταν από επιχειρήσεις με χρήση πυρηνικών όπλων. Η 

διάρκεια και ο σκοπός αυτών των επιχειρήσεων δεν ήταν δυνατό να 

προσδιοριστούν εκ των προτέρων. Δηλαδή οι Σοβιετικοί πίστευαν ότι θα 

πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για συμβατικές αλλά και πυρηνικές 

επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας με τη Δύση.480  

Ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι οι Σοβιετικοί κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

πολέμου δεν κατάφεραν να πλησιάσουν τους Αμερικανούς σε θέματα 

ανάπτυξης αεροσκαφών. Τα Σοβιετικά αεροσκάφη, ήταν συνήθως αντιγραφές 

των Αμερικανικών, υστερούσαν σε δυνατότητες από τα αντίστοιχα 

Αμερικανικά (κυρίως σε ηλεκτρονικά συστήματα) και ερχόντουσαν στο 

προσκήνιο αργοπορημένα, όταν ήδη είχαν δρομολογηθεί εξελίξεις από τους 

Αμερικανούς για την κατασκευή νέων πιο εξελιγμένων αεροσκαφών. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Charles Westenhoff, οι δυτικές πολεμικές 

αεροπορίες αποκτούν πλεονεκτήματα από τον μη προκατειλημμένο 

ανταγωνισμό ιδεών, την επιστημονική αντικειμενικότητα στην ανάπτυξη 

συστημάτων, την ατομική πρωτοβουλία και το μοίρασμα της πληροφορίας. 

Πλεονεκτήματα που είναι δυνατόν να μείνουν ανεκμετάλλευτα σε κράτη τα 

οποία βασίζουν την ασφάλεια τους στον έλεγχο και στη χειραγώγηση της 

πληροφορίας. Οι αεροπορικές δυνάμεις έχουν αποδειχθεί περισσότερο ικανές 

όταν αναπτύσσονται από ελεύθερα δημοκρατικά κράτη. Το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό της αεροπορικής ισχύος, η ευελιξία, πηγάζει από την ατομική 

απόδοση, την εμπιστοσύνη και την πρωτοβουλία.481 

4.3 Το ΝΑΤΟ 

Από το 1954 μέχρι το 1967, η στρατιωτική στρατηγική του ΝΑΤΟ482 έδινε 

έμφαση στην αποτροπή, μέσω της απειλής για άμεση χρήση πυρηνικών 
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όπλων για εφαρμογή αντίποινων. Η στρατηγική αυτή υποστηρίζονταν από τη 

δέσμευση των Αμερικανών για στρατηγική χρήση των πυρηνικών και την 

απόφαση τους από το 1954, να μοιραστούν τις δυνατότητες τους σε τακτικά 

πυρηνικά όπλα με τους υπόλοιπους συμμάχους.483 Ο σχεδιασμός του ΝΑΤΟ 

ήταν να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα με την έναρξη των 

εχθροπραξιών. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 η αεροπορική ισχύς για το 

ΝΑΤΟ κατευθύνονταν στην εξαπόλυση πυρηνικών όπλων από, τις τακτικές 

του δυνάμεις στην Ευρώπη, από την Αμερικανική Στρατηγική Αεροπορική 

Διοίκηση, καθώς και από τη Βρετανική Διοίκηση Βομβαρδιστικών.484 

Τον Μάιο του 1957, το ΝΑΤΟ εισάγει επίσημα την πυρηνική στρατηγική 

του, η οποία περιγράφονταν ως «Η Γενική Στρατηγική για την Άμυνα της 

Περιοχής της Βορειοατλαντικής Συνθήκης», “Overall Strategic Concept for the 

Defense of the North Atlantic Treaty Area” (MC 14/2) και ήταν τα «μαζικά 

αντίποινα». Ευθυγραμμιζόμενο με τη νέα στρατηγική, το ΝΑΤΟ άρχισε να 

βασίζεται περισσότερο στα τακτικά πυρηνικά όπλα, τα οποία έκαναν με τον 

τρόπο αυτό, ευκολότερο για τις ΗΠΑ να μειώσουν τις συμβατικές τους 

δυνάμεις στην Ευρώπη.485  

Για όσο χρονικό διάστημα η απειλή άμεσης πυρηνικής αντίδρασης 

παρέμενε αξιόπιστη για τη δημιουργία αποτροπής, υπήρχε μικρή ανάγκη για 

να διευθετηθούν αποκλίσεις και διαφορές σχετικά, με τις εθνικές στρατηγικές 

και τους τρόπους εκτέλεσης των επιχειρήσεων, του ελέγχου και διοίκησης των 

                                                                                                                                                                               
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου το ΝΑΤΟ ήταν ουσιαστικά ένα «εργαλείο» συλλογικής άμυνας. 
Ήταν μια συμμαχία οργανωμένη να προστατεύει τα μέλη της από εξωτερική επίθεση ή 
εξαναγκασμό, διεξάγοντας παράλληλα διπλωματία με τους αντιπάλους. Στο πλαίσιο της 
συλλογικής άμυνας κατά την περίοδο του Ψυχρού πολέμου, η έγνοια του ΝΑΤΟ ήταν να 
αποτρέψει τη Σοβιετική ένωση να επιχειρήσει επιθετική δράση ή εξαναγκασμό. Σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της συνθήκης, ένοπλη επίθεση εναντίον ενός η περισσοτέρων μελών θα 
θεωρούνταν επίθεση εναντίον όλων και κάθε μέλος θα βοηθούσε το μέλος που δέχονταν 
επίθεση με τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης και της ένοπλης δύναμης για τη 
διασφάλιση και διατήρηση της ασφάλειας στην Βόρειο Ατλαντική περιοχή. Από την περίοδο 
1990-1992, το ΝΑΤΟ χωρίς να εγκαταλείψει τη λειτουργία της συλλογικής άμυνας, άρχισε να 
αναλαμβάνει νέους ρόλους οι οποίοι προσδιορίζονταν με τον όρο «συλλογική ασφάλεια» και 
αφορούσε τη δράση της συμμαχίας για την υποστήριξη γενικών θεμάτων διεθνούς ασφάλειας. 
David S. Yost, NATO Transformed The Alliance’s New Roles in International Security, 
(Washington DC: United States Institute of Peace 1998), p.1, 29, 32. 
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δυνάμεων, τις διαδικασίες σε τακτικό επίπεδο, καθώς και για τα διαφορετικά 

είδη αεροσκαφών και πυρομαχικών. Πριν το 1967, όλα αυτά αναπτύσσονταν 

ανεξάρτητα για κάθε κράτος της συμμαχίας.486 

Καθώς από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 αρχές δεκαετίας ’60, η απειλή 

άρχιζε να αλλάζει με τις αυξημένες ικανότητες των Σοβιετικών για προσβολή 

με διηπειρωτικούς πύραυλους στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, η συμμαχία οδηγήθηκε 

στη νέα στρατηγική της ευέλικτης ανταπόδοσης. H νέα στρατηγική οδήγησε 

σε νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, στη βάση 

αντιμετώπισης των επιθέσεων με την απαραίτητη δύναμη. Η απόρριψη της 

άμεσης χρήσης πυρηνικών, συνεπάγονταν την απαίτηση προετοιμασίας σε 

εμπλοκή διαρκείας με συμβατικές επιχειρήσεις.487 488 Η υιοθέτηση αυτής της 

στρατηγικής το 1967, επηρέασε τις προοπτικές για τη δημιουργία ενός κοινού 

αεροπορικού δόγματος ανάμεσα στους συμμάχους.489 

Ωστόσο κατά τη δεκαετία του ’70, η αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ ήταν 

περισσότερο ευαίσθητη στη συνδρομή αεροπορικής ισχύος σε τακτικό 

επίπεδο, από ότι ήταν το επιθετικό δόγμα του συμφώνου της Βαρσοβίας.490 

Οι αμερικανοί τροφοδότησαν τις αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην 

Ευρώπη, οι οποίες αναπτύχτηκαν σε μεγάλο βαθμό, με σκοπό να 

ισορροπήσουν την υπεροχή του Συμφώνου της Βαρσοβίας491 σε χερσαίο 
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 Σύμφωνα με τον Timothy Stanley υπήρχαν δύο παράγοντες, που οδήγησαν στην 
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πόλεμο. Οι αεροπορικές αυτές δυνάμεις με πυρηνικά και συμβατικά όπλα, 

είχαν ως κύρια λειτουργία την αποτροπή.492 

Κατά τη δεκαετία του 1980 το ΝΑΤΟ βασίζονταν ιδιαίτερα στις 

δυνατότητες της αεροπορικής ισχύος τόσο για συμβατικές, όσο και πυρηνικές 

αποστολές.493 Με βάση τη διάταξη των δυνάμεων για επίτευξη αποτροπής, οι 

συμβατικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ σκόπευαν να επιτύχουν νίκη ενάντια σε μια 

περιορισμένη Σοβιετική επίθεση, με την έννοια ότι η επίθεση δεν θα συνέβαινε 

σε όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα.494 

Με την υιοθέτηση της στρατηγικής της «ευέλικτης ανταπόδοσης», 

προέκυψε η απαίτηση να υπάρξει κατάλληλη, λεπτομερής καθοδήγηση στα 

χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης, ώστε τα σχέδια και οι στρατιωτικές 

επιχειρήσεις να εκτελούνται με επιτυχία.495 Το 1970, το Αεροπορικό 

Συμβούλιο (Air Board) το οποίο υπάγονταν στη Στρατιωτική Υπηρεσία 

Τυποποίησης του ΝΑΤΟ (NATO’s Military Agency of Standardization) 
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δημιούργησε την Τακτική Αεροπορική Ομάδα Εργασίας (Tactical Air Working 

Party) για να αναπτύξει τάχιστα μια επίσημη εκδοχή του αεροπορικού 

δόγματος του ΝΑΤΟ καθώς και όποιες άλλες εκδόσεις επίπεδου δόγματος 

ήταν απαραίτητες.496 Η ώθηση για τη δημιουργία ενός κοινού δόγματος του 

ΝΑΤΟ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1970, με στόχο να παράσχει ένα κοινό τρόπο 

κατανόησης του ρόλου της αεροπορικής ισχύος στις επιχειρήσεις τις 

συμμαχίας και να καθορίσει κοινές διαδικασίες για την επιτυχή εφαρμογή των 

αεροπορικών απόστολων. Το αποτέλεσμα ήταν το ATP-33 (ΝΑΤΟ Tactical 

Air Doctrine). Τα σημαντικότερα στοιχεία του τακτικού δόγματος του ΝΑΤΟ, 

μετά την αναθεώρηση του 1976 ήταν, ο προσδιορισμός του επιχειρησιακού 

ελέγχου των διαθέσεων αεροπορικών μεσών από έναν κεντρικό αεροπορικό 

διοικητή στο υψηλότερο πρακτικό επίπεδο και η δυνατότητα μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την επιλογή στόχων, πυρομαχικών και μεσών, στον 

υποστηριζόμενο διοικητή.497 Το ATP-33 περιείχε την αρχή τις συγκεντρωτικής 

διοίκησης και της αποκεντρωμένης εκτέλεσης, προσδιορίζοντας παράλληλα 

τις επιχειρησιακές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων σε επίπεδο υπό 

- περιφέρειας.498 Από τα τέλη του ’70 και μετά, οι αποστολές αεροπορικής 

υποστήριξης - συνεργασίας αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων, 

απέσπασαν τη μεγαλύτερη προσοχή. Συνολικά το κοινό δόγμα του ΝΑΤΟ για 

τη σχεδίαση και διεξαγωγή συνδυασμένων αεροπορικών επιχειρήσεων 

περιλαμβάνεται σε μια σειρά τακτικών εγχειρίδιων (Allied Tactical 

Publications).499 Στο αεροπορικό δόγμα, η επίτευξη τυποποίησης ανάμεσα 

στις χώρες της συμμαχίας θεωρείται ουσιαστική για να διεξάγει το ΝΑΤΟ 

αεροπορικές επιχειρήσεις, ως το μέσο που διασφαλίζει την επιχειρησιακή 

συνοχή και επαύξηση των ικανοτήτων των μεικτών συμμαχικών δυνάμεων.500 

501 
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Σε ότι αφορά την αεροπορική ισχύ της συμμαχίας, στα μέσα της δεκαετίας 

του ’80 είχε επέλθει συμφωνία μόνο στις τακτικού επιπέδου εφαρμογές της. 

Τα πεδία αυτά αφορούσαν την αεροπορική αντεπίθεση, την απομόνωση, τις 

επιχειρήσεις εγγύς αεροπορικής υποστήριξης, την τακτική αναγνώριση, τις 

τακτικές αερομεταφορές, τις επιχειρήσεις υποστήριξης των ναυτικών 

αποστολών και τις συμπληρωματικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Επίσης στο 

δόγμα του ΝΑΤΟ, δεν υπήρχε προτεραιότητα ανάμεσα στους ρόλους που 

μπορεί να αναλάβει η αεροπορία, γεγονός που οδηγούσε σε ερωτηματικά για 

την προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στους διάφορους ρόλους.502 Κατά 

μια άποψη, το αίτιο για αυτή την επιλογή του δόγματος, ήταν ότι στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει προειδοποίηση και επαρκής χρόνος για την 

κινητοποίηση των αεροπορικών δυνάμεων, η αντίδραση θα υλοποιηθεί με 

βάση τις ενέργειες του αντιπάλου ενάντια στις φίλιες δυνάμεις.503 Όμως για 

πολιτικούς, στρατιωτικούς, στρατηγικούς και ιδεολογικούς λόγους, το ΝΑΤΟ 

δεν έχει επιτύχει να συμφωνήσει σε επίπεδο δόγματος, σχετικά με τις 

στρατηγικές εφαρμογές του αεροπορικού όπλου.504 505 

4.4 Η περίπτωση του Ισραήλ 

Η στρατιωτική στρατηγική του Ισραήλ, από την οποία εκπηγάζει το 

αεροπορικό του δόγμα, είναι μια ανταπόκριση ως προς το περιβάλλον που 

διαμορφώνει η γεωγραφία και οι φυσικοί πόροι της περιοχής, η διπλωματία 

και οι εμπειρίες του κράτους του Ισραήλ, τόσο κατά τον πόλεμο όσο και κατά 

την περίοδο της ειρήνης. Το σύνολο των βασικών ιδεών για την ασφάλεια του 

κράτους σχετίζονται με, α) τη γεωγραφία του Ισραήλ, όπου η έλλειψη 
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στρατηγικού βάθους οδήγησε του Ισραηλινούς στο συμπέρασμα ότι η χώρα 

δεν μπορεί να φιλοξενήσει έναν μεγάλης κλίμακας πόλεμο ή μία 

παρατεταμένη μικρής έντασης σύρραξη στην επικράτειά του. Η γεωγραφική 

του κατάσταση από το 1949 μέχρι το 1967, εξηγεί κατά μέρος τον 

παρεμποδιστικό πόλεμο που έδωσε το 1956 και τον προληπτικό πόλεμο που 

διεξήγαγε το 1967.506 β) Το ανθρώπινο δυναμικό, που μικρό αριθμητικά κατά 

τη δημιουργία του κράτους, αυξήθηκε στη συνέχεια σημαντικά. γ) Την έμφαση 

στην ποιότητα παρά στην ποσότητα, σε στρατιωτικό εξοπλισμό και 

προσωπικό. δ) Τον επιθετικό ελιγμό. ε) Την αποτροπή. στ) Τις συμβατικές και 

μη συμβατικές απειλές. ζ) Τη στήριξη στον εαυτό του και η) Την υποστήριξη 

μεγάλων δυνάμεων.507 508 

Όταν ο πόλεμος της ανεξαρτησίας έφτανε προς το τέλος του, αρχές του 

1949, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ήταν στο ξεκίνημα της δημιουργίας μιας 

πολεμικής αεροπορίας όπως είχαν τα υπόλοιπα σύγχρονα κράτη. Με την 

έλλειψη επιχειρησιακών δεξιοτήτων και στρατηγικής γνώσης, τα υπάρχοντα 

                                                             
506

 David Rodman, ‘’Israel’s National Security Doctrine: An Introductory Overview,’’ Middle 
East Review of International Affairs, Vol. 5, No. 3 (2001): 71-72. Τόσο ο παρεμποδιστικός 
όσο και ο προληπτικός πόλεμος εξαπολύονται όταν υπάρχει η εκτίμηση για επικείμενη 
εχθρική επίθεση. Οι πόλεμοι αυτοί αποσκοπούν να ματαιώσουν την επίθεση, μέσω της 
καταστροφής της δυνητικής πηγής της απειλής, πριν η απειλή υλοποιηθεί. Η διαφορά μεταξύ 
παρεμποδιστικού και προληπτικού πολέμου αφορά τον αναμενόμενο χρόνο υλοποίησης της 
απειλής. Ο παρεμποδιστικός αφορά εκτιμήσεις με μακρινό χρονικό ορίζοντα, ενώ στην 
περίπτωση του προληπτικού πολέμου η επίθεση από τον εχθρό αναμένεται εντός 
εβδομάδων, μέχρι και ωρών. Καθώς ο παρεμποδιστικός πόλεμος γίνεται για να αντιμετωπίσει 
μία επίθεση η όποια πρόκειται να διενεργηθεί μετά από αρκετά χρόνια, - αν ποτέ διενεργηθεί, 
– ο προληπτικός πόλεμος θεωρείται πιο θεμιτός, περισσότερο δικαιολογημένος. Παράδειγμα 
παρεμποδιστικού πολέμου σύμφωνα με τον Θουκυδίδη ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος (η 
αύξηση της ισχύος της Αθήνας ανησυχούσε την Σπάρτη) ενώ ο Πόλεμος των Έξι Ημερών 
ήταν προληπτικός, καθώς οι Ισραηλινοί πειστήκαν ότι θα δεχτούν επίθεση εντός ολίγου 
χρόνου λόγω της κινητοποίησης του Αιγυπτιακού στρατού. Βλ. Κων. Κολιόπουλος, σελ.41-43. 
Για την στρατηγική του προληπτικού και του παρεμποδιστικού πολέμου, βλ. Σπ. Λίτσας, σελ. 
322-363.  
507

 David Rodman, ‘’Israel’s National Security Doctrine: An Introductory Overview’’, pp. 71-72, 
75 Το κράτος του Ισραήλ το 1948 είχε Εβραϊκό πληθυσμό περίπου 600.000 με 650.000. Με 
τη φυσική αύξηση του πληθυσμού και τη μετανάστευση προς τη χώρα, ο πληθυσμός θα 

φτάσει τα 5 εκατομμύρια στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η αύξηση του πληθυσμού, μαζί με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας που απαιτεί πιο εξειδικευμένο προσωπικό, αποτέλεσαν τους 
λόγους ώστε ανώτατοι αξιωματούχοι από τη δεκαετία ’90 να εκφράζουν την επιθυμία το 
Ισραήλ να βασίζεται περισσότερο σε επαγγελματικό στρατό και λιγότερο σε εφέδρους και 
κληρωτούς. David Rodman, ‘’Israel’s National Security Doctrine: An Introductory Overview,’’ 
pp. 73-74. 
508

 Σύμφωνα με τον David Rodman, η στρατιωτική στρατηγική του Ισραήλ αναπτύχθηκε σε 
διάφορα χρονικά σημεία και χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί ως μια συστηματική και με ειρμό 
«θεωρία» εθνικής ασφάλειας, έχει κατευθύνει την Ισραηλινή σκέψη και εφαρμογή στην πορεία 
για την ύπαρξη του κράτους. David Rodman, ‘’Israel’s National Security Doctrine: An 
Introductory Overview,’’ p. 71. 
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αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν για την προσβολή στόχων ευκαιρίας οι οποίοι 

παρουσιάζονταν και δεν συνέβαλαν σημαντικά στις επιχειρήσεις του πεζικού 

όπως ήταν, η αρχική πρόθεση.509 Το Ισραήλ από τα τέλη της δεκαετίας του 

1950 έχοντας ως στόχο να επιτύχει την αποτροπή, αναζήτησε να 

ενδυναμώσει τις συμβατικές του δυνάμεις και ιδιαίτερα την πολεμική του 

αεροπορία.510 

Πριν τον πόλεμο του 1957 οι Ισραηλινοί είχαν καταλήξει στους ρόλους 

τους οποίους θα είχε η πολεμική τους αεροπορία. Η αεροπορική ισχύς θα 

χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων στις 

επιχειρήσεις και θα κρατούσε τα αεροπλάνα των Αράβων μακριά από τις 

χερσαίες μονάδες. Παράλληλα θα διέκοπτε τις επικοινωνίες και τις γραμμές 

εφοδιασμού των Αράβων μέσω απόστολων απομόνωσης, ενώ ταυτόχρονα 

θα εφοδίαζε τις φίλιες δυνάμεις, με αποστολές αερομεταφορών. Ο πόλεμος 

αυτός μετά το πέρας του, έδωσε στους Ισραηλινούς το συμπέρασμα ότι η 

πολεμική τους αεροπορία θα πρέπει να κατέχει κεντρικό ρόλο στη δομή των 

δυνάμεών τους και στη στρατιωτική στρατηγική τους.511 

Όπως καταμαρτυρούν οι αριθμητικοί πίνακες τον Ιούνιο του 1967 η 

Ισραηλινή πολεμική αεροπορία (Israel Air Force) (IAF) βρίσκονταν 

αξιοσημείωτα χαμηλότερα σε αριθμούς αεροσκαφών απ’ ότι οι αντίπαλοι της. 

Ο παράγοντας αυτός είχε ιδιαίτερη επίδραση στην απόφαση των Ισραηλινών 

να χτυπήσουν πρώτοι. Η Αίγυπτος, η Συρία, η Ιορδανία και το Ιράκ διέθεταν 

συνολικά περίπου 450 καταδιωκτικά και 100 βομβαρδιστικά. Αντίθετα, οι 

Ισραηλινοί διέθεταν 200 αεριωθούμενα από τα οποία τα 19 ήταν ελαφριά 

βομβαρδιστικά. Τα υπόλοιπα ήταν καταδιωκτικά με περιορισμένες 

δυνατότητες βομβαρδισμού, καθώς μπορούσαν να μεταφέρουν μέχρι δυο 

βόμβες των πεντακοσίων κιλών.512 Στον πόλεμο των «Έξι Ήμερων» 513 η 

                                                             
509

 David Rodman, ‘’Combined Arms Warfare in the Israel Defense Forces: An historical 
overview,’’ Defense Studies, 2:1, (2002): 111. 
510

 Avner Cohen, Israel and the Bomb, (New York, Columbia University Press, 1998), p. 66. Ο 
δεύτερος πυλώνας αποτροπής που αναζήτησε ο τότε πρωθυπουργός Ben Gurion ήταν ένα 
ανεξάρτητο πυρηνικό πρόγραμμα. Βλ. Avner Cohen, σελ. 66. 
511

 David Rodman, ‘’Combined arms warfare in the Israel defense forces: An historical 
overview,’’ pp. 113-114. 
512

 Zeev Elron, ‘’Remarks on Air Power and the Six-Day War,’’ The Journal of Military History, 
Volume 69, Number 3, (2005): 814. 
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Ισραηλινή αεροπορία ξεκίνησε τη δράσης της, το πρωί της 5ης Ιουνίου 1967 με 

αποστολές εναντίον της Αιγυπτιακής αεροπορίας και στη συνέχεια εναντίον 

των Συριακών, Ιορδανικών και Ιρακινών αεροπορικών δυνάμεων.514 Με μία 

σειρά επιδρομών, η Ισραηλινή αεροπορία εξάλειψε την εχθρική αεροπορική 

αντίσταση, αφαιρώντας από τις εχθρικές αεροπορικές δυνάμεις τον ρόλο του 

παράγοντα των εξελίξεων για το υπόλοιπο του πολέμου. Οι Ισραηλινοί 

χτύπησαν 25 αεροπορικές βάσεις, 24 θέσεις ραντάρ και άγνωστο αριθμό 

αντιαεροπορικού πυροβολικού, χάνοντας μόνο 19 αεροσκάφη 

επιτυγχάνοντας τον ρυθμό των πέντε πτήσεων ανά αεροσκάφος.515 Το 

προληπτικό χτύπημα εναντίον της Αιγυπτιακής αεροπορίας (επιχείρηση 

Focus) είχε σχεδιαστεί και δοκιμάζονταν σε ασκήσεις για χρόνια.516 Στον 

                                                                                                                                                                               
513

 Ο πόλεμος των «Έξι Ημερών» διεξήχθη από 5 έως 10 Ιουνίου 1967 όπου οι Ισραηλινές 
ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν ένα προληπτικό πόλεμο όπου, πέρα από τις επιχειρήσεις 
αεροπορίας, οι δυνάμεις του στρατού ξηράς (τεθωρακισμένα, πυροβολικό, μηχανοκίνητο 
πεζικό) επέτυχαν εντυπωσιακές νίκες εναντίον της Αιγύπτου, της Συρίας και της Ιορδανίας. 
Στο τέλος του πολέμου το Ισραήλ είχε καταλάβει το Σινά, τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική 
Όχθη και το Γκολάν. David Rodman, ‘’Combined arms warfare in the Israel defense forces: 
An historical overview,’’ pp. 115-116 Στον πόλεμο των «Έξι Ημερών» η Ισραηλινή αεροπορία 
πέρα από τις επιχειρήσεις εναντίον των αεροποριών των αντιπάλων, εκτέλεσε 2.591 
αποστολές εγγύς αεροπορικής υποστήριξης και απομόνωσης του πεδίου της μάχης. David 
Rodman, ‘’The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record,’’ 
Israel Affairs, 16:2, (2010): 222. 
514

 David Rodman, ‘’The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical 
record,’’ p. 222.  
515

 NATO Air Power and Conventional Deterrence/Defence, pp. 14-23. 
516

 David Rodman, ‘’The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical 
record,’’ p. 222. Η επιχείρηση Focus ήταν ένα προληπτικό χτύπημα εναντίον της Αιγυπτιακής 
αεροπορίας. Η επίθεση έγινε σε ασυνήθιστο χρόνο (λίγο μετά την αυγή) και από μη 
αναμενόμενη διεύθυνση προσβολής των στόχων (κυρίως από τα δυτικά προς τα ανατολικά) 
«πιάνοντας» την Αιγυπτιακή αεροπορία απροετοίμαστη. Η IAF εξαπέλυσε επιθέσεις σε 
συνεχόμενα κύματα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα της, χτυπώντας συνεχώς 18 αεροπορικές 
βάσεις το Σινά και στην Αίγυπτο καθ’ όλη την 5

η
 Ιουνίου σύμφωνα με το προκαθορισμένο 

σχέδιο, δίδοντας προτεραιότητα στα βομβαρδιστικά μακράς ακτίνας και στα αεροσκάφη 
αναχαίτισης των Αιγύπτιων. Από τις επιθέσεις τέθηκαν εκτός ενεργείας οι αεροπορικές βάσεις 
καθώς και αριθμός σταθμών ραντάρ των Αιγυπτίων. Η Αιγυπτιακή αεροπορία απώλεσε 300 
περίπου αεροσκάφη στο έδαφος. Σε αυτά περιλαμβάνονταν όλα τα βομβαρδιστικά της και 
σχεδόν όλα τα αεροσκάφη αναχαίτισης. Οι αεροπορικές βάσεις έγιναν ανενεργές λόγω των 
κρατήρων από τους βομβαρδισμούς στους διαδρόμους προσγείωσης και τις κατεστραμμένες 
λοιπές εγκαταστάσεις. Ουσιαστικά η Αιγυπτιακή αεροπορία ήταν πλέον σκιά του εαυτού της 
σε ότι αφορούσε αεροσκάφη, αεροπορικές βάσεις και σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Στη 
συνέχεια ως μέρος της επιχείρησης Focus, η ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε άμεσα σε οκτώ 
αεροπορικές βάσεις στη Συρία, Ιορδανία και Ιράκ οι οποίες είχαν εν τω μεταξύ επιχειρήσει 
αεροπορικές αποστολές εναντίον του Ισραήλ χωρίς όμως αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Με τις 
επιδρομές οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν τα μισά αεροσκάφη της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των αεροσκαφών αναχαίτισης. Η Ιορδανία έχασε σχεδόν όλα τα μαχητικά της 
αεροσκάφη και το Ιράκ έναν αριθμό αεροσκαφών. Συνολικά Σύρια, Ιορδανία και Ιράκ, 
απώλεσαν 90 αεροπλάνα με τις αεροπορικές βάσεις να τίθενται έκτος λειτουργίας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι απώλειες των Ισραηλινών ήταν συνολικά 18 αεροσκάφη. David 
Rodman, ‘’The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record,’’ p. 
222. 
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πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967, η IAF είχε σημαντικό ρόλο στη νίκη, όμως 

δεν ήταν το αποφασιστικό στοιχείο για την επίτευξη αυτής. Σύμφωνα με τον 

Pollack, ο Ισραηλινός στρατός ήταν αυτός που αντιμετώπισε τους Άραβες στο 

έδαφος, καθώς η IAF αρχικά συγκέντρωσε την προσοχή της στην 

καταστροφή των αντίπαλων αεροποριών και στη συνέχεια στη διατάραξη των 

γραμμών υποστήριξης των Αράβων από τα μετόπισθεν. Οι αεροπορικές 

επιδρομές δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις μαχόμενες Αραβικές μονάδες, 

παρά μόνο κατά τη φάση της υποχώρησης τους.517 

Στον πόλεμο της «Φθοράς» (War of Attrition) το 1969-1970, το Ισραήλ 

βασίστηκε ιδιαίτερα στην αεροπορική του ισχύ, για να επιτύχει τους 

στρατιωτικούς αντικειμενικούς του σκοπούς.518 Το δόγμα της Ισραηλινής 

                                                             
517

 Kenneth M Pollack Dr Air Power in the Six-Day War, Journal of Strategic Studies, 28:3, 
(2005): 472, 483. Ο πόλεμος των έξι ημερών προσδιόρισε τέσσερα σημαντικά αποτελέσματα 
της αεροπορικής ισχύος στον χερσαίο πόλεμο. α) Η αεροπορία μπορεί να προκαλέσει 
πανικό, καθυστερήσεις και κατάρρευση του ηθικού για τις εχθρικές δυνάμεις καθιστώντας τις 
τρωτές σε χερσαία επίθεση. β) Λόγω της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων, να επιφέρει 
ψυχολογικό χτύπημα στην εχθρική αλυσίδα διοίκησης. γ) Να καταστρέψει την εφοδιαστική 
ροή και την επιμελητεία του αντιπάλου δ) Να αποτρέψει την άφιξη εφοδίων του εχθρού στο 
πεδίο της μάχης. Ωστόσο επέδειξε την αδυναμία των αεροπορικών δυνάμεων να επιτύχουν 
την άμεση φυσική εξόντωση των χερσαίων δυνάμεων του αντιπάλου. Kenneth M Pollack, pp. 
491-492. 
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 David Rodman, ‘’The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical 
record,’’ p. 230. Ο πόλεμος της Φθοράς διήρκησε από τον  τις αρχές του 1969 μέχρι τον 
Ιούλιο του 1970 και ξεκίνησε με πρωτοβουλία των Αιγυπτίων ως στατικός πόλεμος με 
ανταλλαγή πυρών πυροβολικού, Οι Αιγύπτιοι είχαν την πεποίθηση ότι το Ισραήλ θα 
αναγκάζονταν να διεξάγει έναν πόλεμο τύπου χαρακωμάτων κατά μήκος της διώρυγας του 
Σουέζ, όπου το Αιγυπτιακό πυροβολικό θα είχε το πλεονέκτημα. Στη συγκεκριμένη 
σύγκρουση οι Ισραηλινοί εκτέλεσαν και μια σειρά θεαματικών επιδρομών με συνδυασμό 
χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών μονάδων και δυνάμεων καταδρομών για την καταστροφή 
ζωτικών Αιγυπτιακών εγκαταστάσεων. Οι Ισραηλινοί μέχρι το καλοκαίρι του 1969 βασίστηκαν 
κυρίως στο πυροβολικό τους για να αντιμετωπίσουν τα Αιγυπτιακά πυρά πυροβολικού. Στη 
συνέχεια χρησιμοποίησαν την αεροπορία τους εναντίον θέσεων των Αιγυπτίων κατά μήκος 
της διώρυγας. Η Ισραηλινή αεροπορία επέφερε σημαντικές ζημιές στους Αιγυπτίους αλλά δεν 
τους απέτρεψε από το να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους εναντίον των Ισραηλινών κατά μήκος 
της διώρυγας. Αν και οι Αιγύπτιοι δεν ήταν σε θέση να διασχίσουν τη διώρυγα για να 
ελευθερώσουν το Σινά, η εμπλοκή των Σοβιετικών δεν επέτρεψε στους Ισραηλινούς την 
αεροπορική υπεροχή. David Rodman, ‘’Combined arms warfare in the Israel defense forces: 
An historical overview,’’ pp. 116-117. Στον πόλεμο της «Φθοράς», η Ισραηλινή αεροπορία 
είχε να αντιμετωπίσει τα εχθρικά αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα τα οποία 
υποστηρίζονταν από Σοβιετικά στελέχη. Σε αυτή την περίπτωση οι Ισραηλινοί αεροπόροι δεν 
επέτυχαν αποφασιστική νίκη όπως στο παρελθόν. Η σύγκρουση αυτή τους έκανε να 
ανησυχήσουν και να προβληματιστούν για τις δυνατότητες τους να καταστρέψουν τα 
σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα. Μετά τον πόλεμο της Φθοράς, οι Ισραηλινοί θα 
εστιάσουν στην ανάπτυξη νέων τακτικών, οπλικών συστημάτων, στην εκτέλεση ασκήσεων και 
μελετών για την επανάκτηση της δυνατότητας να επιτυχαίνουν αεροπορική υπεροχή πάνω 
από το πεδίο της μάχης. Ουσιαστικά, η ένταση των αεροπορικών επιχειρήσεων κατά τη 
συγκεκριμένη σύγκρουση, απέτρεψε την Ισραηλινή αεροπορία από το να υπερεκτιμήσει τις 
ικανότητες της σε ένα επερχόμενο πόλεμο. Shmuel L. Gordon ‘’The Air Force and the Yom 
Kippur War: New Lessons,’’ Israel Affairs, 6:1, (1999): 222. 
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πολεμικής αεροπορίας το 1973, είχε προέλθει από την επεξεργασία της 

εμπειρίας που απόκτησαν οι Ισραηλινοί κατά τον πόλεμο της Φθοράς. Τα 

αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα τα οποία κατείχαν πλέον οι Άραβες, 

ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος που περιόριζε την ελευθερία δράσης των 

Ισραηλινών. Έτσι, η καταστροφή αυτών των όπλων ήταν η πρώτη αποστολή 

για την επίτευξη γρήγορής αεροπορικής υπεροχής. 519  

Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πριν τον πόλεμο του Yom Kippur520είχε 

αλλάξει το δόγμα της δίνοντας βαρύτητα στην απόκτηση αεροπορικής 

υπεροχής όχι με την αντιμετώπιση των εχθρικών αεροσκαφών στον αέρα, 

αλλά με την καταστροφή των συστοιχιών αντιαεροπορικών πυραύλων των 

αντιπάλων.521 Η διαδικασία βελτίωσης του δόγματος της IAF βασίστηκε στη 

μεθοδολογία των αλλαγών στο πλαίσιο της συνέχειας. Η πολεμική αεροπορία 

του Ισραήλ προσάρμοσε τον εαυτό της στις νέες συνθήκες που 

διαμορφώνονταν στο εξωτερικό της περιβάλλον. Σύμφωνα με τις βασικές 

αρχές του δόγματος, οι βασικοί ρόλοι της IAF ήταν, α) προστασία του έθνους 

και των στρατιωτικών του δυνάμεων από τις αντίπαλες αεροπορίες, β) η 

γρήγορη και αποφασιστική καταστροφή των συστοιχιών αντιαεροπορικών 

πυραύλων του αντιπάλου για επίτευξη αεροπορικής υπεροχής, γ) μαζική 

καταστροφή εχθρικών χερσαίων δυνάμεων στο πλαίσιο υποστήριξης του 
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 Shmuel L. Gordon, p. 232.  
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 Ο πόλεμος του Yom Kippur διήρκησε από 6 έως 26 Οκτώβριου 1973. Πραγματοποιήθηκε 
στη χερσόνησο του Σινά και στα υψώματα του Γκολάν, μετά από ταυτόχρονη αιφνιδιαστική 
επίθεση της Αιγύπτου και της Συρίας κατά του Ισραήλ στοχεύοντας την απελευθέρωση των 
εδαφών που είχε καταλάβει το Ισραήλ με τον πόλεμο του 1967 στο Σινά και στο Γκολάν. Ο 
πόλεμος τερματίστηκε κατ’ εφαρμογή ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και οδήγησε σε συζητήσεις μεταξύ των αντιπάλων. Αρχικά οι Αιγύπτιοι και οι Σύριοι 
επέτυχαν απόλυτο αιφνιδιασμό. Πάρα τις αρχικές επιτυχίες τους, η αντίδραση του Ισραήλ, του 
έδωσε ουσιαστικά το πλεονέκτημα προς τη νίκη, αν και μετά τον πόλεμο θα παρέμενε στους 
Ισραηλινούς ο προβληματισμός για τον αιφνιδιασμό που υπέστησαν. Με το τέλος αυτού του 
πολέμου οι Άραβες πείστηκαν ότι η ολοκληρωτική καταστροφή του Ισραήλ δεν ήταν ούτε 
εφικτή, ούτε ρεαλιστική στόχευση. Ο πόλεμος πήρε το όνομα του καθώς την 6

η
 Οκτωβρίου 

εορτάζεται η ιερή εβραϊκή γιορτή του Γιομ Κιπούρ. Η μέρα αυτή είχε επιλεγεί από τους 
Αιγύπτιους και τους Σύριους, καθώς το Ισραήλ βρίσκονταν σε «ιερή παράλυση» λόγω της 
αργίας. Ευθύμιος Λάζος, ‘’Ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, Αραβική «Νίκη» Ισραηλινός 
«Θρίαμβος»,’’ Άμυνα και Διπλωματία, Οκτώβριος 2007 τεύχος 198, σελ. 102-112. 
521

 Shmuel L. Gordon, p. 223. Συστοιχίες αντιαεροπορικών πύραυλων (Surface to Air 
Missiles) διέθεταν πλέον και ο Αιγύπτιοι και οι Σύριοι. Το σύγχρονο για την εποχή 
αντιαεροπορικό σύστημα ήταν το SAM-6, για το οποίο οι Ισραηλινοί παρά την έλλειψη 
πληροφοριών για να διαμορφώσουν κατάλληλες τακτικές αντιμετώπισής του, επανεξέταζαν 
και προσάρμοζαν και την εκπαίδευση και τις ασκήσεις του για να το αντιμετωπίσουν. Η μη 
εστίαση των Ισραηλινών κατά την πρώτη φάση του πολέμου στην καταστροφή των SAM, 
οδήγησε στο να τελειώσει ο πόλεμος έχοντας συνολικές απώλειες 103 αεροσκάφη, 26,3% της 
δύναμης. Shmuel L. Gordon, p. 223, 231. 
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στρατού ξηράς και παράλληλα εκτέλεση ανεξάρτητων απόστολων 

απομόνωσης του πεδίου της μάχης, δ) η καταστροφή των αεροποριών των 

αραβικών χωρών, ήταν σε δεύτερη προτεραιότητα, λόγω των περιορισμένων 

επιθετικών τους ικανοτήτων και της ισχυρής προστασίας τους (από 

αντιαεροπορικά όπλα και θωρακισμένα καταφύγια για τα αεροσκάφη), ε) την 

καταστροφή στρατηγικών στόχων των αντιπάλων βαθιά μέσα στην επικράτειά 

τους.522 Το μικρό μέγεθος της IAF δεν της επέτρεπε να διεξάγει ταυτόχρονα 

πολλά είδη αποστολών. Ήταν αναγκασμένη να περιορίζεται σε μερικά είδη και 

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός είδους αποστολών, να μπορεί να 

ασχοληθεί με ένα άλλο.523 Στον πόλεμο του 1973, η Ισραηλινή κυβέρνηση, 

κατόπιν αμερικανικών πιέσεων, δεν έδωσε το πράσινο φως για ένα 

προληπτικό αεροπορικό χτύπημα εναντίον των συστοιχιών αεράμυνας της 

Αιγύπτου και της Συρίας, στα μέτωπα του Σινά και του Γκολάν (επιχείρηση 

Challenge 4 και επιχείρηση Model 5 αντίστοιχα).524 

Ωστόσο, η στρατηγική που εφάρμοσε η IAF κατά τον πόλεμο του Yom 

Kippur ήταν διαφορετική από ότι προέβλεπε το δόγμα. Η πολιτική και 

στρατιωτική ηγεσία έδωσε οδηγίες στην IAF να αλλάξει τη στρατηγική της και 

                                                             
522

 Shmuel L. Gordon, p. 223. 
523

 Shmuel L. Gordon, p. 223. 
524

 David Rodman, ‘’The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical 
record,’’ p. 224. Τα συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια (επιχείρηση Challenge 4 και 
επιχείρηση Model 5) είχαν ετοιμαστεί πριν τον πόλεμο και αφορούσαν τη μαζική εκδήλωση 
επιθέσεων εναντίον του Αιγυπτιακού και Συριακού συστήματος αεράμυνας, το οποίο ήταν το 
σημαντικότερο εμπόδιο για την επίτευξη αεροπορικής υπεροχής στο Σινά και στα υψίπεδα 
του Γκολάν. David Rodman ‘’The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the 
historical record,’’ p. 224. 
Ενώ η επιχείρηση Challenge 4 (μέτωπο Σινά) ξεκίνησε να εκτελείται κανονικά, έχοντας αρχικά 
τα επιθυμητά αποτελέσματα, η Ισραηλινή αεροπορία διατάχθηκε να δώσει το βάρος των 
επιχειρήσεων στο μέτωπο με τη Συρία για το οποίο ο υπουργός άμυνας Moshe Dayan και ο 
αρχηγός του επιτελείου David Elazar, φοβόντουσαν ότι θα καταρρεύσει άμεσα. Η επιχείρηση 
για την καταστροφή των Συριακών SAM (Model 5) δεν εκτελέστηκε όπως είχε σχεδιαστεί 
λόγω περιορισμένου χρόνου και αναγκών για την υποστήριξη των χερσαίων τμημάτων, 
οδηγώντας σε απώλειες για τους Ισραηλινούς στην προσπάθειά τους να σταματήσουν με 
αποστολές εγγύς αεροπορικής υποστήριξης την προέλαση των Συρίων προς τα υψίπεδα του 
Γκολάν. Στις πρώτες 34 ώρες της σύρραξης οι Ισραηλινοί έχασαν 28 αεροσκάφη από 
καταρρίψεις, από τα 103 που απώλεσαν συνολικά. Οι Ισραηλινοί θυσίασαν πιλότους στην 
προσπάθεια τους να σταματήσουν τις εχθρικές δυνάμεις στο έδαφος χωρίς να έχουν 
αποκτήσει πρώτα τον έλεγχο του αέρα. Ο αριθμός των νεκρών πιλότων να ανήλθε στους 53 
ενώ αιχμαλωτίστηκαν 44 Ισραηλινοί πιλότοι. Βλ. Shmuel L. Gordon, p. 224, 231. 
Η Ισραηλινή αεροπορία ασχολήθηκε με τα συστήματα αεράμυνας των αντιπάλων κατά τη 
διάρκεια του πολέμου όταν έβρισκε διαθέσιμα μέσα (αεροπλάνα, πιλότους, πυρομαχικά) για 
αυτό τον σκοπό. Στο τέλος του πολέμου είχε καταστρέψει το ένα τρίτο των αντιαεροπορικών 
πυραυλικών συστοιχιών των Αιγύπτιων και μόνο το 15% των Συριακών SAM. David Rodman, 
‘’The Israel Air Force in the 1967 and 1973 wars: revisiting the historical record,’’ p. 224. 
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τις τακτικές της, διατάζοντάς τη να καταστρέψει τις εισβάλουσες χερσαίες 

δυνάμεις πριν επιτύχει τον έλεγχο του αέρα και κατά συνέπεια την ελευθερία 

κινήσεων. Η Ισραηλινή αεροπορία είχε τελικά αποφασιστικό ρόλο στο να 

σταματήσει η εισβολή των Αράβων, να προστατευτούν άμαχοι, να 

κινητοποιηθούν οι εφεδρείες, να εκτελέσει επιθετικές αποστολές, καθώς και 

αποστολές αναχαίτισης. Το γεγονός είναι, ότι η IAF είχε μεγάλο αριθμό 

απωλειών, γιατί απέτυχε να αποκτήσει την αεροπορική υπεροχή απέναντι 

στις εχθρικές αντιαεροπορικές συστοιχίες βλημάτων. Οι διαταγές που έλαβε η 

Ισραηλινή αεροπορία, οι οποίες δεν λάμβαναν υπόψη τη σχεδιασμένη 

στρατηγική της, οδήγησε σε αυτή την αποτυχία.525  

Ο αεροπορικός πόλεμος απέδειξε ξανά τις παλιές, γνωστές αρχές του. Το 

πόσο σημαντική είναι η απόκτηση της αεροπορικής υπεροχής και η 

συγκέντρωση της ισχύος των αεροπορικών δυνάμεων.526 
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 Shmuel L. Gordon, p. 228, 236.  
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 Shmuel L. Gordon, p. 231 
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Κεφάλαιο 5 : Η Αεροπορική Στρατηγική από το 1989 έως το 2014 

Με το τέλος του Ψυχρού πολέμου, στο μετά - διπολικό διεθνές σύστημα, 

οι ΗΠΑ παρέμειναν ως η μοναδική υπερδύναμη, κληρονομώντας παγκόσμιες 

ευθύνες για τη διαχείριση του διεθνούς συστήματος. Η διευθέτηση των 

διεθνών προβλημάτων γίνονταν με πρωτοβουλία τους, αλλά και με ένα βαθμό 

συνεννόησης με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις.527 Το 2001, οι επιθέσεις 

στους Δίδυμους Πύργους της Νέα Υόρκης, αλλάζοντας του όρους ασφαλείας, 

καθιέρωσαν την ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «ασχολούνται» με τις 

ενδεχόμενες απειλές πριν αυτές γίνουν πραγματικές.528 Από την πλευρά του 

το ΝΑΤΟ, το 1992, μέσω των υπουργών εξωτερικών των χωρών μελών, είχε 

δηλώσει την προθυμία της Συμμαχίας για την, ανά περίπτωση υποστήριξη 

δραστηριοτήτων για διατήρηση της ειρήνης.529 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, η «στρατηγική» αεροπορική 

ισχύς για τη Δύση, σήμαινε βομβαρδιστικά αεροπλάνα μεγάλης ακτίνας 

εξοπλισμένα με πυρηνικά όπλα. Έτσι, την περίοδο αυτή, δίνονταν λίγη 

προσοχή στην εν δυνάμει δυνατότητα της συμβατικής αεροπορικής ισχύος να 

φέρει στρατηγικά αποτελέσματα, με δράση ανεξάρτητη από την προσπάθεια 

των χερσαίων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, 

άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι οι τάσεις της τεχνολογίας, μπορούσαν να 

δώσουν στη συμβατική αεροπορική ισχύ, την ποιοτική βελτίωση ώστε να 
                                                             
527

 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπλουλος, Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική μετά τον Ψυχρό 
Πόλεμο, (Αθήνα , Ποιότητα 2000), σελ. 91-92, 100. 
528

 Lawrence Freedman, ‘’War in Iraq: Selling the Threat,’’ Survival, vol.46, no.2, (2004): 38. 
529

 David S. Yost, pp. 1-2. Ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, στη Συμμαχία είχε 
καταστεί ασήμαντος ο διαχωρισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του Άρθρου 5 (η δέσμευση για 
αμοιβαία άμυνα σε περίπτωση επίθεσης σε ένα μέλος της συμμαχίας) και των εκτός Άρθρου 
5 επιχειρήσεων (να πραγματοποιεί η Συμμαχία καθήκοντα όπως ειρηνευτικές επιχειρήσεις 
κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών). David S. Yost, pp.1-2. 
Περισσότερα για τον μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ κατά τη δεκαετία το ’90 βλ. David S. Yost 
Ο.π. Σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο για την πολιτική της Συμμαχίας το 2006, η εμπλοκή 
του ΝΑΤΟ σε επιχειρήσεις διατήρησης και υποστήριξης της ειρήνης γίνονται «για την 
υποστήριξη των ευρύτερων συμφερόντων της διεθνούς κοινότητας …. και η ανάγκη για 
μακροχρόνια διαδικασία εδραίωσης της ειρήνης είναι παγκόσμια» NATO Public Diplomacy 
Division, ‘’NATO Handbook’’, (Brussels: NATO, 2006) p. 143. Για το ζήτημα των 
ανθρωπιστικών επεμβάσεων, βλ. Σπ. Λίτσας, σελ. 114. 
Επίσης, στο ίδιο εγχειρίδιο παρουσιάζονταν η πολιτική του ΝΑΤΟ για τον ρόλο της Συμμαχίας 
στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής 
(πυρηνικά, βιολογικά, χημικά) ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες της Συμμαχίας στον τομέα της αεράμυνας και της εναέριας έγκαιρης 
προειδοποίησης, δηλώνοντας έτσι τη σημασία αυτών των δυο τομέων της αεροπορικής 
ισχύος για το ΝΑΤΟ. NATO Public Diplomacy Division, ‘’NATO Handbook’’, pp. 167-180, 275-
281. 
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επιτυγχάνει κατευθείαν τους αντικειμενικούς στόχους σε ένα διακλαδικό 

θέατρο επιχειρήσεων. Η επιβεβαίωση αυτής της πραγματικότητας κατά τον 

Πόλεμο του Κόλπου530 το 1991, καταμαρτυρούσε μια ουσιαστική 

μεταμόρφωση της αεροπορικής ισχύος σε αποτελεσματικότητα και θανάσιμες 

ικανότητες, μετά την εποχή του Βιετνάμ.
531

 Οι θεωρίες
532

 του John Boyd και 

του John Warden και η συσχέτισή τους με τη στρατηγική παράλυση από 

αέρος, έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς από τη δεκαετία του 1990 και μετά.533 

Βέβαια, στις αεροπορικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα αυτή την περίοδο 

από τις ΗΠΑ ή και το ΝΑΤΟ, ο εχθρός απείχε πολύ από το να μπορούσε να 

θεωρηθεί άξιος αντίπαλος στον αέρα.534 

5.1 ΗΠΑ  -  ΝΑΤΟ 

Η κατάρρευση της Σοβιετικής ένωσης οδήγησε στη διάλυση του διπολικού 

συστήματος, αίροντας τους πολιτικούς και στρατιωτικούς περιορισμούς που 

εφαρμόζονταν στην ισχύ των ΗΠΑ.535 Σύμφωνα με τον Barry Posen, η 

στρατιωτική κυριαρχία των ΗΠΑ στη θάλασσα, στον αέρα, και στο διάστημα 

(με την έννοια της στρατιωτικής χρήσης) σε περιοχές ανά τον πλανήτη οι 

οποίες δεν ανήκουν σε κάποιο κράτος, μετά το πέρας του Ψυχρού πολέμου, 

                                                             
530

 Ως ο Πόλεμος του Κόλπου θεωρείται η σύγκρουση που ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου 1990 
με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ και τελείωσε με την κατάπαυση του πυρός στις 28 
Φεβρουαρίου 1991 μετά την επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» των συμμαχικών δυνάμεων 
κατά του Ιράκ. 
531

 Benjamin S. Lambeth, ‘’Air power, space power and geography,’’ Journal of Strategic 
Studies, 22:2-3, (1999): 63. 
532

 Βλ. στο παρόν σελ. 23 και 24 αντίστοιχα. 
533

 Κων. Κολιόπουλος, σελ. 245. 
534

 Karl P. Mueller, ‘’Book Essay, Airpower: Two Centennial Appraisals,’’ Strategic Studies 
Quarterly, (2011): 130. Οι συγκρούσεις στις οποίες διεξήχθη αεροπορικός πόλεμος από το 
1990 και μετά είναι: ο πόλεμος κατά του Ιράκ (επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου) (Operation 
Desert Storm) από 17 Ιανουαρίου μέχρι 24 Φεβρουαρίου 1991, η επιχείρηση εναντίον των 
Σέρβων της Βοσνίας (επιχείρηση Εσκεμμένη Δύναμη) (Operation Deliberate Force) από 30 
Αυγούστου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 1995, η επιχείρηση στο Ιράκ (επιχείρηση Αλεπού της 
Ερήμου) (Operation Desert Fox) από 16 με 19 Δεκεμβρίου 1998, η επιχείρηση κατά της 
Σερβίας (επιχείρηση Συμμαχική Δύναμη) (Operation Allied Force) από 24 Μαρτίου μέχρι 7 
Ιουνίου 1999, στο Αφγανιστάν κατά των Ταλιμπάν (επιχείρηση Διαρκής Ελευθερία) 
(Operation Enduring Freedom) από 7 Οκτωβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2001, η επιχείρηση στο 
Ιράκ (Επιχείρηση Ιρακινή Ελευθερία) (Operation Iraqi Freedom) από 19 Μαρτίου μέχρι 1 
Μαΐου 2003 C. Grey ‘’Airpower for Strategic Effect,’’ p. 203. Επίσης η αεροπορική επιχείρηση 
στη Λιβύη (Operation Unified Protector), από 19 Μαρτίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011. 
535

 G.D. Bakshi, ‘’Yugoslavia: Air Strikes Test of the Air War Doctrine.’’ Strategic Analysis, 
23:5, (1999): 797, 799. Υπήρξε η ανησυχία στις ΗΠΑ, ότι η χρήση των αεροπορικών 
βομβαρδισμών, θα μπορούσε να δώσει στους πολιτικούς αυταπάτες για αναίμακτες 
επιχειρήσεις χωρίς τη χρήση χερσαίων τμημάτων, όπου τα «έξυπνα όπλα» θα επέφεραν 
νίκες με ελάχιστο κόστος. Οι φίλιες απώλειες (μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ) έφερναν ένα 
τρομακτικό πολιτικό κόστος. G.D. Bakshi, p. 795. 
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τους παρέχει πρόσβαση σε όλη την υφήλιο, αποτελώντας την πιο χρήσιμη 

στρατιωτική δυνατότητα για μια ηγεμονική εξωτερική πολιτική.536 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, η κύρια αποστολή της USAF ήταν 

η στρατηγική αποτροπή της Σοβιετικής ένωσης. Με τη διάλυση της τελευταίας 

και διαβλέποντας την απώλεια της αποστολής της, η USAF εισήγαγε ένα νέο 

όραμα για την αποστολή της. Αυτό προσδιορίζονταν από τη φράση 

«παγκόσμια εμβέλεια, παγκόσμια ισχύς». Το όραμα προήγαγε την προβολή 

της συμβατικής, μεγάλης εμβέλειας ισχύ και τον υψηλής ακρίβειας 

βομβαρδισμό, ενάντια σε περιφερικές απειλές. Οι εξελίξεις στη συμβατική 

τεχνολογία, στην ακρίβεια και αποτελεσματικότητα των όπλων, συνοδεύτηκε 

με την άνοδο στην ηγεσία της USAF πιλότων προερχόμενων από μαχητικά 

αεροσκάφη, αντικαθιστώντας τους προερχόμενους από τα βομβαρδιστικά. Η 

έννοια της παγκόσμιας εμβέλειας και ισχύος της αεροπορίας, υλοποιούσε το 

όραμά τους για το πώς η αεροπορική ισχύς θα έπρεπε να εφαρμόζεται στην 

εποχή της νέας παγκόσμιας τάξης που ξεκινούσε.537 

Στον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, οι συμμαχικές δυνάμεις απέκτησαν τον 

έλεγχο του αέρα από τα πρώτα κιόλας λεπτά της επιχείρησης «Καταιγίδα της 

Ερήμου» (Desert Storm)538 εκτελώντας αποστολές καταστολής αεράμυνας. 

Αυτό ήταν στρατηγικής σημασίας, καθώς αποστέρησαν από τους Ιρακινούς τη 

δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης στον αέρα και τη δυνατότητα 

για αντιαεροπορική δράση.539  

                                                             
536

 Barry R. Posen ‘’Command of the Commons The Military Foundation of U.S. Hegemony,’’ 
International Security, Vol. 28, No. 1, (2003): 8-9. 
537

 James M. Smith, ‘’Air Force Culture and Cohesion, Building an Air and Space Force for 
the Twenty-First Century,’’ Airpower Journal (1998); .44-45. Για την κουλτούρα των 
προερχομένων από τα καταδιωκτικά και αυτών που προέρχονταν από τα βομβαρδιστικά βλ. 
υποσημείωση Νο 436. 
538

 Η επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» (Desert Storm) πραγματοποιήθηκε από 17 
Ιανουαρίου μέχρι 24 Φεβρουαρίου 1991 κατόπιν της απόφασης των Ηνωμένων Εθνών, για 
την εκδίωξη των Ιρακινών δυνάμεων από το Κουβέιτ, στο οποίο είχαν εισβάλει στις 2 
Αυγούστου 1990. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 κράτη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Γιάννης 
Γ. Βαληνάκης και Κωνσταντίνα, Ε. Μπότσιου, σελ. 317-318. Η ονομασία της αεροπορικής 
επιχείρησης κατά την Καταιγίδα της Ερήμου ήταν ‘’Instant Thunder’’. Gates David, p.239. Στις 
43 ημέρες της αεροπορικής εκστρατείας κατά μέσο όρο πραγματοποιούνταν 1.500 έξοδοι 
ιπτάμενων μέσων κάθε μέρα. Έγιναν αφέσεις 88.300 τόνων πυρομαχικών από τους οποίους 
οι 6520 τόνοι αφορούσαν πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας. G.D. Bakshi, p. 797. 
539

 Benjamin S. Lambeth, ‘’Air power, space power and geography,’’ pp. 66. 



- 129 - 

Μετά την επιχείρηση Desert Storm, η αμερικανική αεροπορία άρχισε να 

θεωρεί την αεροπορική ισχύ ως το εργαλείο που κέρδισε τον πόλεμο και ότι 

θα είναι το αποφασιστικό μέσο για όλες τις μελλοντικές συγκρούσεις.540 

Σύμφωνα με τον Charles M. Westenhoff,  μετά τον πόλεμο του Κόλπου το 

1991, οι πολίτες των δημοκρατικών χωρών θα ανέμεναν πλέον από τις 

κυβερνήσεις τους σε περίπτωση πολέμου, να χρησιμοποιήσουν όλες τις 

δυνατότητες της αεροπορικής ισχύος για να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη και 

τους κινδύνους.541 

Όπως επικύρωσε η επιχείρηση Desert Storm, η αεροπορική ισχύς έφτασε 

σε ένα σημείο να παράγει στρατηγικά αποτελέσματα. Αυτό έγινε εφικτό με την 

ικανότητα για προσβολή των στόχων με απόλυτη ακρίβεια, τη σημαντικά 

βελτιωμένη δυνατότητα πληροφόρησης στο πεδίο της μάχης και την 

τεχνολογία ‘’stealth’’. Παλαιοτέρα, οι αεροπορικές εκστρατείες είχαν 

περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο 

γιατί απαιτούνταν μεγάλος αριθμός αεροσκαφών, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, για την επίτευξη σχετικά λίγων αποτελεσμάτων και με μεγάλες 

απώλειες. Αντίθετα, στη νέα εποχή δεν ήταν πλέον απαιτούμενο η χρήση της 

μάζας για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. Η ακρίβεια των 

όπλων, η ταχύτητα δράσης του αεροπορικού όπλου και η αυξημένη 

δυνατότητα επιβίωσης των αεροσκαφών, μπορούσαν να επιβάλουν από την 

αρχή των επιχειρήσεων επιδράσεις, που επηρέαζαν την πορεία και το 

αποτέλεσμα της σύγκρουσης.542 543 
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 Forrest E. Morgan, pp. 20-21. 
541

 Charles M. Westenhoff, p. 47. 
542

 Benjamin S. Lambeth, ‘’Air power, space power and geography’’, pp. 72-73. Κατά τον 
πόλεμο του κόλπου, για πρώτη φορά, εκτιμήθηκε η αξία συνεργασίας της αεροπορικής με τη 
διαστημική ισχύ. Οι συμμαχικές δυνάμεις αύξησαν την αποτελεσματικότητά τους μέσω του 
διαστήματος, με τις επικοινωνίες, τα συστήματα προσδιορισμού θέσης και ναυτιλίας, την 
πληροφόρηση για το έδαφος και το περιβάλλον των επιχειρήσεων, τις μετεωρολογικές 
προβλέψεις, την επιτήρηση και αναγνώριση και την προειδοποίηση. Η χρήση του συστήματος 
GPS (Global Positioning System) για πρώτη φορά παρείχε ναυτιλία και κατάδειξη στόχων σε 
μια πληθώρα όπλων που χρησιμοποίησαν οι συμμαχικές δυνάμεις και αποδείχτηκε ιδιαίτερα 
χρήσιμο στη ναυτιλία των αεροπορικών πληρωμάτων στο ομοιόμορφο τοπίο της ερήμου. 
Benjamin S. Lambeth, ‘’Air power, space power and geography,’’ pp. 73-74. Για τον Benjamin 
Lambeth, κατά την επιχείρηση Desert Storm η υψηλή τεχνολογία ήταν ένας σημαντικός αλλά 
όχι καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία της συμμαχίας. Η ανώτερη εκπαίδευση, η ηγεσία, 
η διαύγεια της τακτικής, η ικανότητα, η τόλμη στην εκτέλεση, ήταν παράγοντες οι οποίοι 
επηρέασαν εξίσου το τελικό αποτέλεσμα. Benjamin S. Lambeth, ‘’The Role of Air Power 
Going Into The 21

st
 Century’’ in Emerging Threats, Force Structures, and the Role of Air 
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Μετά τον κυρίαρχο ρόλο της αεροπορικής ισχύος στην επιχείρηση Desert 

Storm, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο τα ανεπτυγμένα κράτη 

μπορούν να βασίζονται στα πυρομαχικά ακρίβειας τα οποία αφήνονται από 

μεγάλες αποστάσεις, αντί στις χερσαίες δυνάμεις, για να επιτύχουν τους 

αντικειμενικούς στόχους στο πεδίο της μάχης και την ελαχιστοποίηση των 

φίλιων απωλειών.544 

Το πρώτο βασικό δόγμα της USAF (Air Force Manual 1-1, Basic 

Aerospace Doctrine of the United States Air Force, AFM 1-1) κατά την μετά - 

ψυχροπολεμική περίοδο εκδόθηκε επίσημα τον Μάρτιο του 1992 

αντικαθιστώντας το ισχύον από το 1984, αντίστοιχο εγχειρίδιο. Το νέο δόγμα 

της αμερικανικής αεροπορίας, το οποίο αποτελούνταν από δύο τόμους, ήταν 

αποτέλεσμα κριτικής ανάπτυξης της στρατιωτικής ιστορίας και θεωρίας. Μία 

από τις σημαντικές πλευρές του νέου δόγματος, ήταν η αναγνώριση των 

περιορισμών των στρατιωτικών επιχειρήσεων, της αεροπορικής ισχύος 

ιδιαίτερα, καθώς και των δυσκολιών του στρατηγικού βομβαρδισμού. Η 

αναγνώριση των περιορισμών του αεροπορικού όπλου σε όλο το φάσμα της 

σύγκρουσης, προέκυψε από την αντικειμενική ανάλυση των ιστορικών 

στοιχείων. Το δόγμα αναγνώριζε ότι οι στρατηγικές επιθέσεις δεν είναι 

αξιόπιστο μέσο για την καταστροφή της θέλησης του αντιπάλου. Αυτό το 

οποίο θα πρέπει να καταστρέφεται, είναι οι ικανότητες του αντιπάλου να 

διεξάγει σύγκρουση.
545

 

                                                                                                                                                                               
Power in Korea, ed. Natalie W. Crawford Chung-In Moon, 2000 by Rand, Santa Monica, pp. 
122. 
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 Ωστόσο, σύμφωνα με τον Benjamin Lambeth, τα οφέλη που προσέφερε πλέον το 
αεροπορικό όπλο ήταν α) η παροχή γνώσης της κατάστασης του πεδίου της μάχης στις φίλιες 
δυνάμεις μέσω της αεροδιαστημικής πληροφορίας, επιτήρησης και αναγνώρισης β) η 
ικανότητα του πλέον να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε στο παρελθόν και να επιτυγχάνει 
περισσότερα με λιγότερα μέσα και γ) τον έλεγχος της κατάστασης από την αρχή των 
επιχειρήσεων έτσι ώστε το πρώτο χτύπημα να καθορίζει την επακόλουθη πορεία και εξέλιξη 
της σύγκρουσης. Benjamin S. Lambeth, ‘’The Role of Air Power Going Into The 21

st
 Century 

in Emerging Threats, Force Structures, and the Role of Air Power in Korea, pp. 126-128. 
544

 Benjamin S. Lambeth, ‘’The Role of Air Power Going Into The 21
st
 Century,’’ pp. 116-117. 

545
 Andrew D. Dembosky, ‘’Meeting the Enduring Challenge, United Stated Air Force Basic 

Doctrine Through 1992,’’ thesis, (North Carolina State University, Department of History, 
1993), pp. 117, 119, 121-122, 125-126. Ουσιαστικά, από το 1920 μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας του 1980, το αμερικανικό αεροπορικό δόγμα, χωρίς να βασίζεται σε ιστορικά 
στοιχεία, θεωρούσε ότι ο στρατηγικός αεροπορικός βομβαρδισμός μπορούσε από μόνος του 
και ολοκληρωτικά να καταστρέψει τη θέληση ενός εχθρικού έθνους, Andrew D. Dembosky. p. 
3. 
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Το νέο AFM 1-1, προσπάθησε να ενσωματώσει το διάστημα στο βασικό 

αεροπορικό δόγμα, εμπεριέχοντας παράλληλα όλα τα σημαντικά θέματα της 

αεροπορικής στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης, της 

εκπαίδευσης, του εξοπλισμού και της μόρφωσης των στελεχών.546 Για τον 

Stephen McNamara, οι ρίζες του AFM 1-1 φαίνονται καθαρά, στο FM 100-20 

του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Η θέση της USAF για συγκεντρωτικό έλεγχο των 

αεροπορικών επιχειρήσεων, η αποφασιστική φύση της ευελιξίας και της 

συγκεντρωμένης αεροπορικής ισχύος, καθώς και οι προτεραιότητες ανάμεσα 

στις αεροπορικές αποστολές, παρέμεναν αναλλοίωτες από την εποχή του Β΄ 

Παγκοσμίου πολέμου.547 

Το βασικό δόγμα της USAF το 1992, «συλλάμβανε» τη νέα σκέψη για την 

εκτέλεση μιας διακλαδικής αεροπορικής ισχύος. Επιπρόσθετα από την 

υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων, έχοντας την κυριαρχία στον εναέριο 

χώρο πάνω από αυτές, το δόγμα καθόριζε ότι η διακλαδική αεροπορική ισχύς 

μπορεί να διεξάγει ημιαυτόνομες επιχειρήσεις, οι οποίες συμβάλουν 

απευθείας στην επιτυχία της μεικτής επιχείρησης.548 

Το πρώτο δόγμα της USAF μετά το πέρας του Ψυχρού πολέμου 

εκδόθηκε έχοντας κατά νου, τις εμπειρίες από το παρελθόν. Η αναγνώριση 

των περιορισμών της αεροπορικής ισχύος, η εισαγωγή του χώρου του 

διαστήματος στις επιχειρήσεις και η διακλαδική αεροπορική δύναμη 

αποτελούν στοιχεία ορθολογικής προσέγγισης της αεροπορικής ισχύος με 

βάση τις δυνατότητες της USAF, στη νέα εποχή που ξεκινούσε. 

Μετά τον πόλεμο του Κόλπου, η επομένη σημαντική χρήση της 

αεροπορικής ισχύος ήταν στη Βοσνία το 1994, όπου το ΝΑΤΟ διεξήγαγε την 

επιχείρηση «Εσκεμμένη Δύναμη» (Operation Deliberate Force).549 Σκοπός 
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 Η επιχείρηση Deliberate Force διεξήχθη από 30 Αύγουστου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 1994 
εναντίον Σερβικών δυνάμεων στον εμφύλιο πόλεμο της Βοσνίας. Η επιχείρηση ήταν 
ανταπόκριση του ΝΑΤΟ σε επιθέσεις των Σέρβων κατά δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών και 
του βομβαρδισμού της αγοράς του Σαράγιεβο. Οι αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ χτύπησαν 
θέσεις των Σέρβων, επιτρέποντας σε χερσαίες δυνάμεις των Κροατών, των Κροατών της 
Βοσνίας και μουσουλμάνων της Βοσνίας να αποκτήσουν εδαφικά πλεονεκτήματα κατά των 
Σέρβων και τέλος οι Σέρβοι ηγέτες να εξαναγκαστούν να εισέρθουν σε συνομιλίες, στο 
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ήταν να αλλάξει η στρατιωτική ισορροπία προς όφελος των Κροατών της 

Βοσνίας και να εξαναγκαστούν οι Σέρβοι της Βοσνίας να σταματήσουν τις 

επιχειρήσεις και να δεχτούν τη συμφωνία ειρήνης. Στον πόλεμο αυτό 

φαίνονταν να δικαιώνονταν οι ισχυρισμοί για την αποτελεσματικότητα της 

αεροπορικής ισχύος ως εργαλείο εξαναγκασμού, ξεχνώντας όμως τα τεράστια 

ρίσκα550 που μια τέτοια στρατηγική περιλαμβάνει.551 Οι επιχειρήσεις στη 

Βοσνία εφαρμόστηκαν εναντίον επιχειρησιακών στρατιωτικών δυνάμεων με 

τρόπο που δημιούργησαν στρατηγικές επιδράσεις.552 Τόσο η επιχείρηση 

Instant Thunder στο Ιράκ, όσο και η Deliberate Force, τόνισαν τις έμφυτες 

δυνατότητες της σύγχρονης αεροπορικής ισχύος.553 

Το ΝΑΤΟ θα εμπλέκονταν ξανά το 1999 στην περιοχή της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας με τη χρήση αεροπορικής δύναμης. Η αεροπορική 

επιχείρηση «Συμμαχική Δύναμη» (Operation Allied Force)554 στην επαρχία 

του Κοσσόβου και στη Σερβία από το ΝΑΤΟ, παρά την επιτυχία της, έδειξε τα 

όρια της αεροπορικής ισχύος ως μέσο εξαναγκασμού. 555 Αν και για τους 

                                                                                                                                                                               
Νταίητον, του Οχάιο. Forrest E. Morgan, p. 21. Το ΝΑΤΟ δρώντας ως ο εκτελεστικός 
βραχίονας για τη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Βοσνία {the United Nations Protection 
Force (UNPROFOR)} εκτέλεσε την επιχείρηση Operation Deliberate Force για εξαναγκασμό 
των Σέρβων της Βοσνίας. Συνολικά το ΝΑΤΟ εκτέλεσε 3535 εξόδους αεροσκαφών και 
αφέθηκαν περισσότερες από 1100 βόμβες χάνοντας μόνο ένα αεροσκάφος. Όπως είχε 
σχεδιαστεί, οι παράπλευρες απώλειες ήταν ελάχιστες. Οι απώλειες των Σέρβων ήταν λίγο 
περισσότεροι από 25 νεκροί. Ο σκοπός της αεροπορικής εκστρατείας ήταν να «επιβάλει πόνο 
αλλά όχι θάνατο» σύμφωνα με τον διοικητή της δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας 
τη στρατηγική πρόθεση του εξαναγκασμού. Βλ. Colin S. Gray, Airpower for Strategic Effect, p. 
216. Αρχικά οι βομβαρδισμοί στόχευαν της Σερβικές εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου, τις 
πυροβολαρχίες κατευθυνόμενων αντιαεροπορικών βλημάτων, το αντιαεροπορικό πυροβολικό 
και θέσεις ραντάρ, δηλαδή το σύστημα αεράμυνας στη Βοσνία. Αργότερα, οι επιθέσεις έγιναν 
σε θέσεις πυροβολικού, σε χώρους συγκέντρωσης πυρομαχικών, σε συστήματα 
επικοινωνιών και σε κάποιες γέφυρες «κλειδιά» οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την 
υποστήριξη των Σέρβων της Βοσνίας. Scott A. Cooper, pp. 85. 
550
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 Scott A. Cooper, pp. 85-86. 
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 Forrest E. Morgan p. 21. 
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 Gates David, p. 240. 
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 Η επιχείρηση Allied Force ήταν μια αεροπορική επιχείρηση εξαναγκασμού και ήταν 
αντίδραση στην άρνηση της Σερβίας να αποδεχτεί τις θέσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά 
με τη μεταχείριση των Αλβανών μουσουλμάνων στην επαρχία του Κοσσόβου. Η επιχείρηση 
διήρκησε από 24 Μαρτίου με 10 Ιουνίου 1999 και οι αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ 
ξεκίνησαν βομβαρδισμούς κατά Σερβικών στρατιωτικών μονάδων στο Κόσσοβο και στη 
συνέχεια η εκστρατεία κλιμακώθηκε σε ένταση και σε επιλογή στόχων προς τη βιομηχανική 
και γενικότερη υποδομή της Σερβίας. Μετά από 78 ημέρες βομβαρδισμών, οι Σέρβοι 
απέσυραν τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές τους δυνάμεις από το Κόσσοβο και 
συμφώνησαν με τους όρους του ΝΑΤΟ. Forrest E. Morgan, p. 21. 
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 Scott A. Cooper, p. 84. Αυτή η στρατηγική σύμφωνα με τον Scott A. Cooper συνοδεύεται 
από ρίσκο και κόστη, τόσο σε πρακτικό επίπεδο, όσο και σε ηθικό. Όταν ο εχθρός διακυβεύει 
πολύ περισσότερα με το αποτέλεσμα, τότε ο εξαναγκασμός είναι διακινδυνευμένος και 
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συμμάχους ο αγώνας ήταν ενάντια στον Μιλόσεβιτς, ο Σερβικός λαός έβλεπε 

τους βομβαρδισμούς με διαφορετική οπτική. Οι βομβαρδισμοί ήταν εχθρική 

ενεργεία, ανεξάρτητα από τον πολιτικό σκοπό. Καθώς ο πόλεμος 

συνεχίζονταν, στην πραγματικότητα το ΝΑΤΟ ασκούσε μεγαλύτερη πίεση 

προς τους Σέρβους πολίτες. Οι συμμαχικοί ηγέτες αποδέχτηκαν προς το 

τέλος του πολέμου την ιδέα ότι χρειάζονταν να εφαρμοστεί κάποια αυξημένη 

πίεση άμεσα στον Σερβικό λαό. Έλπιζαν ότι η έλλειψη νερού και ηλεκτρικού 

ρεύματος σε νοσοκομεία και επιχειρήσεις, θα έστρεφε τους πολίτες ενάντια 

στην ηγεσία τους. Η αλλαγή πολίτικης από το ΝΑΤΟ, η οποία δεν συμβάδιζε 

με την ρητορική556 του, οδήγησε στη μείωση της αξιοπιστίας των 

αεροπορικών επιχειρήσεων σε αυτή τη σύγκρουση.557 

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης Allied Force, με την υποχώρηση των 

Σέρβων, υποστήριξε την τάση να θεωρείται η αεροπορική ισχύς ως η φτηνή 

και εύκολη στρατιωτική λύση, στα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής. 

Υποστήριξε επίσης τα τρία αξιώματα τα οποία ήταν αποδεκτά από τους 

διαμορφωτές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, α) ότι η αεροπορική δράση 

περιορίζει τις φίλιες απώλειες στο έδαφος, β) ότι η ακρίβεια των νέων 

πυρομαχικών περιορίζει τις παράπλευρες απώλειες και γ) ότι ο φόβος αυτής 

της νέας τεχνολογίας εξαναγκάζει τον αντίπαλο να δράσει σύμφωνα με τη 

θέλησή μας.558 Στην επιχείρηση Allied Force, όπου η αεροπορική ισχύς 

εφαρμόστηκε ως ένα ανεξάρτητο «εργαλείο», κατάφερε να πετύχει τους 

σκοπούς της μόνο όταν έγινε μεταστροφή από τη στοχοποίηση τακτικών 
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 Scott A. Cooper, p. 81. Ο Scott Cooper θεωρεί ότι η άποψη, ότι η αεροπορία μπορεί από 
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στρατιωτικών δυνάμεων, προς στόχους οι οποίοι κατηγοριοποιούνται ιστορικά 

ως «στρατηγικοί».559  

Σύμφωνα με τον G. Bakshi, η επιχείρηση στο Κόσσοβο ήταν μια δοκιμή 

της στρατηγικής για επίτευξης νίκης με την εφαρμογή μόνο της αεροπορικής 

ισχύος. Ωστόσο, η υποχώρηση της Γιουγκοσλαβίας στο θέμα του Κοσσόβου 

ήταν αποτέλεσμα της απειλής του ΝΑΤΟ για χρήση χερσαίων δυνάμεων. Για 

τον Bakshi η αεροπορική ισχύς ακόμα και σήμερα, στο σύγχρονο τεχνολογικό 

περιβάλλον που την υποστηρίζει, δεν μπορεί να λυγίσει από μόνη της ένα 

κράτος.560 

Μετά την αεροπορική επιχείρηση Allied Force, οι οπαδοί της χρήσης της 

αεροπορικής ισχύος μπορούσαν πλέον να αισθάνονται ανακουφισμένοι, 

επικαλούμενοι την επιχείρηση αυτή, για να τεκμηριώσουν την άποψη ότι οι 

προφητείες των θεωρητικών της δεκαετίας του 1930 για τους στρατιωτικούς 

βομβαρδισμούς άρχισαν να βγαίνουν αληθινές. Ήταν η πρώτη φορά που μία 

χώρα εξαναγκάζονταν να υποκύψει μόνο με τη χρήση αεροπορικών 

βομβαρδισμών,561 κάνοντας την Αμερικανική αεροπορία να πιστέψει ότι είχε 

ανακαλύψει τον τρόπο για τις νίκες στο μέλλον.562  

Οι δύο επιχειρήσεις εξαναγκασμού στα Βαλκάνια εκτός του ότι 

ενδυνάμωσαν αυτές τις απόψεις, έπεισαν μερικούς πολιτικούς ηγέτες στις 

ΗΠΑ, πρώτη φόρα μετά το Βιετνάμ, ότι η αεροπορική ισχύς θα μπορούσε να 

χρησιμοποιείται ως ένα βολικό εργαλείο πολιτικού εξαναγκασμού.563 

Κατά τη δεκαετία του 1990 οι δυνατότητες που έδινε το αεροπορικό όπλο 

στους σχεδιαστές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ το καθιστούσε το 

αγαπημένο τους «εργαλείο», καθώς με τη χρήση της αεροπορικής ισχύος οι 

απώλειες στις φίλιες δυνάμεις ελαχιστοποιούνταν, τα αποτελέσματα ήταν 

αρκετά θεαματικά, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε η δυνατότητα διακοπής των 
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επιχειρήσεων ανά πάσα χρονική στιγμή.564 Σύμφωνα με τον Thomas G. 

Mahnken, η χρήση της τεχνολογίας με τη μορφή των πυρομαχικών μεγάλης 

ακτίνας και ακριβείας, σκόπευε να λύσει προβλήματα που στη βάση τους ήταν 

πολιτικά. Η προτίμηση των Αμερικανικών κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας το ’90 προς την εξελιγμένη τεχνολογία, έδωσε την εντύπωση ότι οι 

ΗΠΑ μπορούσαν να κάνουν χρήση δύναμης χωρίς απώλειες στρατιωτών ή 

αμάχων, αλλά και στους εχθρούς των ΗΠΑ την αίσθηση ότι η χώρα δεν 

αντέχει να δεχτεί απώλειες. Για ορισμένους η καταφυγή των ΗΠΑ στη χρήση 

υψηλής τεχνολογίας ήταν σημάδι αδυναμίας παρά δύναμης.565 

Η ανάπτυξη των πυρομαχικών ακριβείας αέρος - εδάφους, η τεχνολογία 

stealth, τα νέα συστήματα και αισθητήρες για τη διαχείριση του αεροπορικού 

πεδίου επιχειρήσεων, αύξησαν τις δυνατότητες του αεροπορικού όπλου. Πέρα 

από τη δυνατότητα χρήσης των πυρομαχικών ακριβείας σε αστικές περιοχές 

και εναντίον σταθερών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, η μεγαλύτερη επίδραση 

τους ήταν η δυνατότητά τους να χρησιμοποιηθούν εναντίον ανεπτυγμένων 

στρατιωτικών δυνάμεων, κινούμενων ή σταθερών. Στις δυνατότητες 

συμπεριλαμβάνονται η προσβολή στόχων με ακρίβεια ακόμα και τη νύκτα ή 

με αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς και ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση 

των αντίπαλων ακόμα και αν αυτοί αναμειχθούν με αμάχους. Η παραπάνω 

δυνατότητα άλλαξε τη σχέση μεταξύ φίλιας χερσαίας και εναέριας ισχύος, 

δημιουργώντας συνθήκες «σφύρας και άκμονα» για τον αντίπαλο. Επίσης είχε 

επίδραση στις διεθνείς σχέσεις παίζοντας σημαντικό ρόλο για την καθιέρωση 

των ΗΠΑ ως τη δεσπόζουσα στρατιωτική δύναμη της περιόδου μετά τον 

Ψυχρό πόλεμο.566  

Ωστόσο, η χρήση αεροπορικών πυρομαχικών τα οποία μπορούν να 

αφεθούν από μεγάλη απόσταση και με μεγάλη ακρίβεια προσβολής του 

στόχου, έχει και τους επικριτές της, σχετικά με τη δυνατότητά της να φέρει 

στρατηγικά αποτελέσματα. Ο Timothy Reese θεωρεί ότι με την απαρχή του 

21ου αιώνα, στην εποχή της πληροφόρησης, η προτίμηση στη χρήση πύρος 

από τον αέρα υποστηριζόμενη από το διάστημα, έφτασε σε νέα επίπεδα. Για 
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τις ΗΠΑ, η χρήση έξυπνων και μεγάλης ακριβείας πυρομαχικών τους δίνει τη 

δυνατότητα να καταστρέψουν οποιονδήποτε στόχο, οπουδήποτε στη γη και 

σε οποιονδήποτε χρόνο. Οι θεωρητικοί στην αναζήτησή τους για το τι σημαίνει 

αυτού του είδους η ικανότητα, έχουν την κοινή πεποίθηση ότι τα όπλα 

ακριβείας προσφέρουν έναν νέο τρόπο υλοποίησης της στρατιωτικής 

στρατηγικής.567 Ωστόσο, σύμφωνα με τον Reese, τα όπλα αυτά 

αντιμετωπίζουν περιορισμούς οι οποίοι αφορούν, τεχνικά όρια, το οικονομικό 

κόστος, πολιτικούς παράγοντες, την αντίδραση του αντιπάλου καθώς και 

ηθικές συνέπιες. Πάρα τη σαγηνευτικότατά τους για γρήγορη, χωρίς κίνδυνο 

νίκη, τα νέα αυτά όπλα δεν μπορούν να επιτύχουν στρατηγικούς σκοπούς. 

Μπορεί οι αεροπορικές επιδρομές να πείσουν ένα αντίπαλο για ανακωχή, 

αλλά δεν τον υποχρεώνουν να αλλάξει τη συμπεριφορά του όταν οι 

αεροπορικές επιθέσεις σταματήσουν. Σύμφωνα με τον Reese, μόνο η 

αποφασιστική χρήση της ισχύος πυρός και η χερσαία ισχύς μπορούν να 

απαιτήσουν από ένα αντίπαλο να προβεί σε βασικές αλλαγές στην εσωτερική 

ή εξωτερική του πολιτική. Η μετατροπή της στρατιωτικής επιτυχίας σε διαρκές 

πολιτικό αποτέλεσμα είναι πρόκληση για τη στρατιωτική στρατηγική, κάτι που 

η θεωρία της ακριβούς χρήσης πυρός δεν απαντά. Η γρήγορη εφαρμογή της 

ισχύος του πυρός με ακρίβεια, είναι ένα μέσο για τη στρατηγική και όχι ένας 

τρόπος στρατηγικής ή ένας σκοπός. Για τον Reese ο πολιτικός σκοπός του 

πολέμου πάντα θα περιορίζει τη χρησιμότητα της ισχύος του πυρός, 

ανεξάρτητα από τη μεγάλη ακρίβεια με την οποία αυτή μπορεί να 

εφαρμοστεί.568 

Σύμφωνα με τον Jeffrey Smith, σε ότι αφορά τις ΗΠΑ, πάρα την κυριαρχία 

της Διοίκησης Στρατηγικής Αεροπορίας (SAC) μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 

του ’80, η USAF συνέχιζε να αναπτύσσει επιπρόσθετες ικανότητες για τις 

απαιτήσεις ενός περιορισμένου πολέμου στο πλαίσιο μίας πιο ευέλικτης 

ανταπόδοσης. Τη δυνατότητα αυτού του είδους, μπορούσε να παρέχει 

αποτελεσματικά η αναδυομένη στρατηγική, η οποία επικεντρώνονταν στη 

χρήση των μαχητικών αεροσκαφών. Εντός της Διοίκηση Τακτικής αεροπορίας 

συνέβη σημαντική πρόοδος κατά τον πόλεμο της Κορέας, του Βιετνάμ και του 
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πρώτου πολέμου στον Κόλπο, σχετικά με την ικανότητα των μαχητικών 

αεροσκαφών να παράσχουν τις απαιτούμενες δυνατότητες σε ένα 

περιορισμένο πόλεμο, εντός του πολιτικού πλαισίου. Έτσι η Διοίκηση 

Τακτικής αεροπορίας είχε αναπτύξει μια στρατηγική επικεντρωμένη στα 

μαχητικά αεροσκάφη, όπου με την πτώση της Σοβιετικής ένωσης η 

στρατηγική αυτή έγινε κυρίαρχη στη USAF. Το 1992, η στρατηγική που 

επικεντρώνονταν στη χρήση μαχητικών569 απαιτούσε την ικανότητα, α) 

απόκτησης και διατήρησης αεροπορικής υπεροχής β) την προσβολή με 

ακρίβεια της σημαντικής υποδομής του αντιπάλου και γ) την ικανότητα 

στοχοποίησης των μαχόμενων στο πεδίο της μάχης. Για τον Smith, η 

στρατηγική αυτή βασισμένη γύρω από τα μαχητικά αεροσκάφη, απέτυχε να 

συνδέσει αποτελεσματικά την αεροπορική θεωρία με τον μη συμβατικό 

πόλεμο και τις ασύμμετρες συγκρούσεις.570 Οι εξωτερικές απαιτήσεις, 

υπήρξαν ο κατευθυντήριος παράγοντας πίσω από την ανάγκη της USAF να 

τροποποιήσει την αεροπορική της στρατηγική, για να μπορέσει να μεταφράσει 

τη θεωρία της αεροπορικής ισχύος σε στρατηγική, η οποία θα αντανακλούσε 

το περιεχόμενο του περιορισμένου πολέμου. Η στρατηγική αυτή 

ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του πρώτου πολέμου στον Κόλπο το 1991. 

Όταν το περιβάλλον άλλαξε σε ασύμμετρη, μη συμβατική εμπλοκή, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η στρατηγική χρειάζονταν 

αναπροσαρμογή. Όμως η USAF δεν προχώρησε στις κατάλληλες αλλαγές. Η 

υπόλοιπη δεκαετία του ’90 έδειξε τους περιορισμούς της στρατηγικής η οποία 

ήταν επικεντρωμένη στα μαχητικά. Η στρατηγική αυτή απέτυχε να 

αποκαλύψει και να διευθύνει το ευρύ φάσμα αποστολών που απαιτούνταν 

από την εμφάνιση ασύμμετρων απειλών μέχρι τις, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 

συγκρούσεις, σε Αφγανιστάν και Ιράκ.571 Για όσο χρόνο το πλαίσιο της 

αεροπορικής σύγκρουσης ήταν εντός των παραμέτρων για επίτευξη 
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αεροπορικής υπεροχής, για στοχοποίηση περιζήτητων υποδομών και για 

φθορά των εχθρικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης, η στρατηγική της 

επικέντρωσης γύρω από τα μαχητικά αεροπλάνα ήταν κατάλληλη και 

επιτυχής τόσο στο Αφγανιστάν όσο και κατά την έναρξη της εκστρατείας στο 

Ιράκ. Ωστόσο, τα επόμενα δέκα χρόνια καθώς και οι δυο συγκρούσεις 

μετεξελίσσονταν σε ασύμμετρες, μη παραδοσιακές επιχειρήσεις καταστολής 

εξέγερσης, η υπάρχουσα αεροπορική στρατηγική, ανεπτυγμένη από την 

οπτική της επικέντρωσης στα μαχητικά αεροσκάφη, απέτυχε να μεταφράσει 

την αεροπορική θεωρία σε επωφελείς επιχειρήσεις λόγω αλλαγής του είδους 

της σύγκρουσης.572 

Καθώς οι συγκρούσεις αυτές έγιναν πιο ασύμμετρες, μη παραδοσιακές 

και επιχειρήσεις καταστολής εξεγέρσεων η στρατηγική που ήταν 

επικεντρωμένη στα μαχητικά αεροπλάνα απέτυχε να μετατρέψει τη θεωρία σε 

επωφελείς επιχειρήσεις. Η USAF ξεκίνησε να τροποποιεί τη στρατηγική της 

για να ανταποκριθεί στο αναδυόμενο πλαίσιο των ασύμμετρων απειλών. Οι 

επιχειρήσεις τακτικών μεταφορών, εγγύς αεροπορικής υποστήριξης, έρευνας 

επιτήρησης και πληροφόρησης, καθώς και ειδικές επιχειρήσεις σε στενή 

συνεργασία με τις χερσαίες δυνάμεις είναι πλέον καθημερινά απαιτούμενες. 

Επομένως αναπτύχτηκε μια ad hoc στρατηγική, η οποία κατανοούσε και 

συνδύαζε τις προσπάθειες μαζί με τους διοικητές των χερσαίων δυνάμεων. 

Με την πάροδο του χρόνου στις επιχειρήσεις τόσο στο Αφγανιστάν όσο και 

στο Ιράκ, η USAF συστηματικά τροποποίησε την αεροπορική της στρατηγική 

στις απαιτήσεις και στην πραγματικότητα των εξελισσόμενων συγκρούσεων573 

Στην Απαρχή του 21ου Αιώνα 

Κατά τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, η αεροπορική στρατηγική που 
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εφαρμόστηκε κατά την επιχείρηση Iraqi Freedom574 ουσιαστικά υποστήριξε το 

δόγμα του στρατού για τη συνεργασία με την αεροπορία κατά τους ελιγμούς 

των χερσαίων δυνάμεων. Επίσης, αντικατόπτριζε τη θεωρία του Warden για 

τις παράλληλες επιθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν στρατηγική 

παράλυση, μια γενική αρχή η οποία είχε γίνει αποδεκτή ως στρατηγική της 

USAF. Οι σχεδιαστές της επιχείρησης είχαν κατανείμει τους στόχους ανάλογα 

με το είδος της επίθεσης που θα εξαπέλυαν. Υπήρχαν στόχοι για να 

καταστραφούν, άλλοι για να δεχτούν επίθεση με ηλεκτρονικά μέσα και αυτοί 

που έπρεπε να δεχθούν επίθεση μέσω κυβερνοχώρου. Οι στόχοι είχαν 

κατανεμηθεί σε εννέα ομάδες προτεραιότητας σύμφωνα με το τι θεωρούνταν 

ως Ιρακινά κέντρα βάρους.575 

Το βασικό δόγμα της USAF κατά το 2005 παρουσίαζε τη θέση της 

υπηρεσίας για τη χρήση της αεροπορικής και διαστημικής ισχύος, εστιάζοντας 

στο πως θα πρέπει, μέσα και προσωπικό, να είναι οργανωμένα, 

εκπαιδευμένα και να λειτουργούν για τη διεξαγωγή και υποστήριξη 

διακλαδικών επιχειρήσεων.576 Η σημασία της διαστημικής ισχύος είναι 

εμφανής από το γεγονός, ότι κατά τον πόλεμο με το Ιράκ το 2003, 

περισσότεροι από 50 δορυφόροι υποστήριξαν τις χερσαίες και τις 

αεροπορικές επιχειρήσεις καθώς και τις επιδρομές από τα πολεμικά πλοία σε 

όλες τις φάσεις της σύγκρουσης.577 Ο τονισμός της χρήσης του διαστήματος 

καταδεικνύει ότι η USAF το θεωρεί ως ένα πεδίο που μπορεί να αναπτύξει τις 

δραστηριότητές της και να το χρησιμοποιήσει κατά την εφαρμογή της όποιας 

στρατηγικής της. Επίσης μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η σπουδή της USAF 

για το διάστημα, πιθανών να κρύβει και την προσπάθεια διασφάλισης των 
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Ακλούθησε εξέγερση όπου μετά το 2007 και την πτώση των εκδηλώσεων βίας, οι ΗΠΑ 
βαθμιαία άρχισαν την αποχώρησή τους η όποια επίσημα ολοκληρώθηκε το 2011. 
Εγκυκλοπαίδεια Britannica «Ο Πόλεμος στο Ιράκ», διαθέσιμο στο 
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συμφερόντων της ως υπηρεσία, στα πλαίσιο του ανταγωνισμού ανάμεσα 

στους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. 

Είδη από το 2008, ως ανταπόκριση στις τωρινές απειλές, όπως η 

τρομοκρατία και ο ανταρτοπόλεμος, η USAF υλοποιεί μία στρατηγική την 

οποία ο Michael W. Wynne την ονομάζει ως στρατηγική των «κυριάρχων 

επιλογών». Η στρατηγική αυτή, είναι το φάσμα των επίλογων στον αέρα, στο 

διάστημα και στον κυβερνοχώρο που παρέχει η USAF σε όσους χαράζουν 

πολιτική στην κυβέρνηση. Η στρατηγική των «κυριάρχων επίλογων», 

αντιπροσωπεύει τις μοναδικές επιλογές που μόνο ο αέρας, το διάστημα και ο 

κυβερνοχώρος προσφέρουν για την απευθείας επίλυση προβλημάτων. Κατά 

μια άλλη προσέγγιση, αυτή η στρατηγική αφορά τις συνεισφέρουσες 

ικανότητες της αεροπορίας, οι οποίες συνδυάζονται με τις ικανότητες των 

άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Τέλος η στρατηγική των «κυριάρχων 

επιλογών» δείχνει ότι η αεροπορία παρέχει τις ικανότητες να διασφαλιστούν 

τα συμφέροντα των ΗΠΑ, χωρίς να γίνει χρήση πόρων ή της επικράτειας 

άλλων χωρών. 578 

Το 2010 στην επίσημη διακήρυξη της αποστολής της USAF προστέθηκε 

στο «παγκόσμια εμβέλεια, παγκόσμια ισχύς» και η «παγκόσμια 

επαγρύπνηση».579 Με τον όρο παγκόσμια επαγρύπνηση εννοείται η επίμονη 

παγκόσμια ικανότητά της να διατηρεί ένα άγρυπνο μάτι σε οποιαδήποτε 

οντότητα, για να παρέχει προειδοποίηση για τις δυνατότητες και προθέσεις 

των εν δυνάμει απειλών, καθώς και να προσδιορίσει ανάγκες και ευκαιρίες για 

τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.580 Η USAF κατανοώντας τις σύγχρονες 

απαιτήσεις οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των απειλών και την 

μετάδοση πληροφοριών, προσάρμοσε τη στρατηγική της για να ανταποκριθεί. 
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Η αξιοποίηση του διαστήματος είναι σημαντικός παράγοντας για την 

εκπλήρωση της αποστολής της. 

Η αμερικανική αεροπορία, μετά από εξήντα πέντε χρόνια ως η 

πρωτοπόρος αεροπορία στον κόσμο, μετά την παρακμή της Ρωσικής 

αεροπορικής ισχύος, έχει φτάσει στο σημείο της μεγαλύτερης υπεροχής της, 

σε βαθμό που οι υπόλοιπες δυτικές χώρες θεωρούν ότι σε μια υψηλών 

απαιτήσεων αεροπορική εκστρατεία, θα λειτουργούν ως μέρος μιας 

συμμαχίας όπου θα ηγούνται οι ΗΠΑ.581 Για τον Gray, η αεροπορία για τις 

ΗΠΑ αποτελεί το κύριο στρατιωτικό τους πλεονέκτημα, κάτι το οποίο διαρκεί 

από το 1943-1944 και όσο περισσότερο μια σύγκρουση αφορά τη στρατιωτική 

χρήση της αεροπορικής ισχύος, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν οι 

ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να νικήσουν.582 583 

Σήμερα όπως αναγράφεται στο βασικό δόγμα του 2011, ο ρόλος της 

USAF (σύμφωνα με νόμο του 1947 για την εθνική ασφάλεια), είναι να 

οργανώνει, να εκπαιδεύει και να εφοδιάζει τις αεροπορικές δυνάμεις της 

χώρας. Πρωτεύων σκοπός της είναι οι άμεσες και συνεχείς επιθετικές και 

αμυντικές αεροπορικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ευρύτερου ρόλου της να 

υπερασπίζεται τις ΗΠΑ και να προστατεύει τα συμφέροντά τους. Οι κύριες 

λειτουργίες της USAF σήμερα είναι, η πυρηνική αποτροπή, η αεροπορική και 

διαστημική υπεροχή, η υπεροχή στον κυβερνοχώρο, η διοίκηση και ο έλεγχος 

των επιχειρήσεων, η πληροφόρηση, επιτήρηση και αναγνώριση σε παγκόσμιο 

επίπεδο, η προσβολή στόχων με ακρίβεια ανά τον κόσμο, οι ταχείς μεταφορές 

σε παγκόσμια κλίμακα, οι ειδικές επιχειρήσεις, η διάσωση προσωπικού, η 

ευκίνητη υποστήριξη της μάχης με εφόδια και η οικοδόμηση συνεργασιών.584 

Από τις παραπάνω αποστολές είναι προφανής η έμφαση που δίνεται στη 

δυνατότητα της USAF εκτελεί τα καθήκοντά της μακριά από τις ΗΠΑ. Η 
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απαίτηση προβολής - χρήσης της αεροπορικής ισχύος της χώρας όπου αυτό 

απαιτείται ανά τον πλανήτη, εκμεταλλευομένη τα πλεονεκτήματα που τη 

χαρακτηρίζουν, καταδεικνύει τη σημασία της USAF ως εργαλείου για την 

προάσπιση των συμφερόντων των ΗΠΑ. 

Σύμφωνα πάντα με το βασικό δόγμα της αμερικανικής αεροπορίας το 

2011, η αεροπορική ισχύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τάχιστα για να εκφράσει 

την εθνική βούληση, οποτεδήποτε και οπουδήποτε είναι αυτό απαραίτητο. 

Είναι ένας τρόπος για να επηρεαστούν παγκόσμιες καταστάσεις με τρόπο 

ώστε να υποστηρίζονται οι εθνικοί σκοποί. Η αεροπορία παρέχει στην ηγεσία, 

πολιτική και στρατιωτική, τις επιλογές εκείνες όπου η απειλή της μπορεί να 

επιτύχει τους πολιτικούς σκοπούς, χωρίς την εφαρμογή καταστροφικής 

δύναμης. Πέρα της δυνατότητας να κρατά σε αμφίβολη επιτυχία πολλές 

επιλογές και τρόπους δράσης του αντίπαλου, συχνά μπορεί να είναι, εκτός 

από το πρώτο, το μοναδικό στρατιωτικό «εργαλείο» το οποίο μπορεί να 

εφαρμοστεί ενάντια σε ένα εχθρό.585 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διάσταση 

της παγκόσμιας δράσης παραμένει κυρίαρχη στο δόγμα της USAF. Το 

αεροπορικό όπλο παρουσιάζεται ως πρωτεύουσα επιλογή δράσης, με 

δυνατότητες επιτυχίας ακόμη και χωρίς καταφυγή στη βία. Η έννοια του 

εξαναγκασμού του αντιπάλου μέσα από την απειλή των δυνατοτήτων της 

αεροπορικής ισχύος, είναι εμφανής. 

Επίσης το βασικό δόγμα της USAF κατά το 2011 καταγράφει την αλλαγή 

στον χαρακτήρα των συγχρόνων συγκρούσεων καθώς και αυτών που 

προβλέπονται στο άμεσο μέλλον. Οι μεγάλης κλίμακας σύνθετες 

συγκρούσεις, όπως σχεδιάζονταν κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου, 

αποτελούν πλέον την εξαίρεση στον κανόνα όπου αντικαθίστανται από 

σύνθετους, μη αναμενόμενους, μη κανονικούς πολέμους, με μη 

παραδοσιακούς εχθρούς.586 Ουσιαστικά η USAF έχει ενσωματώσει στη 

στρατηγική της την αναγκαιότητα να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες, μη 

παραδοσιακής μορφής συγκρούσεις, που επηρεάζουν τα Αμερικανικά 

συμφέροντα. 

                                                             
585

 U.S. Air Force, Basic Doctrine, Organization, and Command (AFDD 1), pp. 14-15. 
586

 U.S. Air Force, Basic Doctrine, Organization, and Command (AFDD 1), p. vii. 



- 143 - 

Ακόμη όπως αναγράφει στο δόγμα της, η USAF δεν θεωρεί, ούτε 

χρησιμοποιεί, την αεροπορική ισχύ που κατέχει ως μέσο για να επιτύχει ή να 

υποστηρίξει τους σκοπούς της ως υπηρεσία. Αντίθετα, λειτούργει την 

αεροπορική ισχύ για να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς που θέτει ο 

διακλαδικός διοικητής και να συνδράμει στις προσπάθειες των άλλων κλάδων 

της διακλαδικής δύναμης.587 Γενικότερα μπορούμε να διακρίνουμε στο δόγμα 

του 2011 την προώθηση της ιδέας για την αξιοποίηση της αεροπορικής 

ισχύος στο πλαίσιο της διακλαδικότητας. Το δόγμα αναφέρει συνεχώς την 

έννοια της διακλαδικής δύναμης και σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο περιγράφει 

την λειτουργία του αεροπορικού τμήματος μέσα σε μια διακλαδική δύναμη. 

Το βασικό στρατιωτικό δόγμα του ΝΑΤΟ όπως αυτό παρουσιάστηκε το 

2010, τονίζει ότι η ανάπτυξη και έγκριση του στρατιωτικού δόγματος της 

συμμαχίας απαιτεί τη συμφωνία και συγκατάθεση των κρατών μελών για 

εφαρμογή και εκτέλεση, για τη διασφάλιση της συνέπειας ως προς την 

πολιτική της συμμαχίας. Καθώς η συμμαχία λειτουργεί στη βάση της 

συμφωνίας, η στρατηγική της είναι συνδεδεμένη με το βαθμό της συλλογικής 

βούλησης των μελών. Για την επίτευξη της συλλογικής άμυνας των μελών 

της, η συμμαχία στοχεύει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε ένα χώρο 

διαβουλεύσεων ανάμεσα στα μελή, στην αποτροπή, καθώς και στην άμυνα 

ενάντια σε κάθε απειλή κατά οποιουδήποτε μέλους.588 Μία μεγάλης κλίμακας 

συμβατική επίθεση εναντίον των μελών δεν θεωρείται πιθανή, 

μακροπρόθεσμα όμως, μια τέτοια πιθανότητα παραμένει. Το δόγμα εστιάζει 

σε ένα φάσμα στρατιωτικών και μη απειλών, συμβατικών ή πυρηνικών. Όπως 

είναι οι εθνικές, θρησκευτικές, πολιτικές αντιπαλότητες, οι συνοριακές 

διαφορές, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαφορές για φυσικούς 

πόρους καθώς και οι διαλύσεις κρατών που μπορούν να οδηγήσουν σε 

τοπική και περιφερειακή αστάθεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το δόγμα στην 

εξάπλωση των πυρηνικών και των χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών 

όπλων.589 Το ΝΑΤΟ προσδιορίζει τις επιχειρήσεις που πρόκειται να διεξάγει 

σε τέσσερεις κατηγορίες. Σε αυτές που αφορούν την αδρανοποίηση κύριων 

απειλών, σε αυτές που αφορούν τη σταθερότητα, σε επιχειρήσεις 
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υποστήριξης της ειρήνης και σε άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 

την αναμόρφωση θεσμών ασφάλειας σε κράτη, την ενδιάμεση διακυβέρνηση 

ή το χτίσιμο κρατικών και περιφερικών θεσμών. Το ΝΑΤΟ έχει πλέον 

αναγνωρίσει, ότι η επιτυχία σε στρατιωτικό επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από συνδυασμένη προσπάθεια όλων των κλάδων της στρατιωτικής 

ισχύος, κάτω από μια ενιαία μορφή διοίκησης. Ελάχιστες σύγχρονες 

επιχειρήσεις μπορούν να διεξαχθούν από έναν μόνο κλάδο.590 Το ανωτέρω 

δόγμα είναι αυτό που καθορίζει την αεροπορική στρατηγική του ΝΑΤΟ, η 

οποία παραμένει στο επίπεδο της χρήσης της αεροπορικής ισχύος σε τακτικό 

επίπεδο. Η διακλαδικότητα στις επιχειρήσεις μέσα από την εκμετάλλευση των 

σύγχρονων μέσων που διαθέτει η αεροπορική ισχύς διαφαίνεται σε ένα 

σύνολο από εγχειρίδια, που αφορούν τη διεξαγωγή επιχειρήσεων σε τακτικό 

επίπεδο και σκοπεύουν στην ύπαρξη τυποποίησης ανάμεσα στα μελή της 

συμμαχίας. 

Σήμερα, με την ολοκλήρωση ενός αιώνα ύπαρξης της αεροπορικής 

ισχύος, θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη του Karl P. Mueller, ότι η 

χρήση της αεροπορικής ισχύος έχει καταστεί ένα ελκυστικό «εργαλείο» 

πολιτικής, όχι μόνο για τους ηγέτες των ΗΠΑ αλλά και για άλλες χώρες, όταν 

απαιτείται η χρήση στρατιωτικής δύναμης και είναι σημαντικός ο περιορισμός 

των φίλιων απωλειών και ο συγκεντρωτικός έλεγχος.591 
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Μέρος Γ΄ : Συμπεράσματα  - Εφαρμογές 

Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα - Εφαρμογές 

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη των αεροπορικών δογμάτων πραγματοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, καθώς η αεροπορική ισχύς ήταν το νέο 

πεδίο τεχνολογικής εξέλιξης. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η 

αεροπορική ισχύς κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, είχε την τάση να είναι 

προσανατολισμένη με βάση τις εθνικές γεω - στρατηγικές προτιμήσεις του 

κάθε κράτους. Η Γερμανία και η Ρωσία ως ηπειρωτικές δυνάμεις είχαν μια 

προσέγγιση με βάση τον στρατό ξηράς. Οι ναυτικές δυνάμεις, ΗΠΑ – 

Βρετανία, προσέγγιζαν την αεροπορική δύναμη ως ένα ιπτάμενο στόλο και 

υπερθεμάτιζαν στο θέμα του στρατηγικού βομβαρδισμού.592 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, η έννοια της στρατηγικής 

αεροπορικής ισχύος μέσω των διηπειρωτικών πύραυλων και των 

βομβαρδιστικών μεγάλης ακτίνας, κυριάρχησε στην αμυντική σκέψη των 

Δυτικών δυνάμεων για την επίτευξη της αποτροπής. Οποιαδήποτε άλλη 

μορφή αεροπορικής ισχύος με μικρότερη ακτίνα δράσης θεωρούνταν ως 

τακτική αεροπορική ισχύς, ως το μέσο υποστήριξης των δυνάμεων επιφανείας 

στο θέατρο των επιχειρήσεων. Ωστόσο, περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980 

άρχισε, περιορισμένα αρχικά, η σκέψη για τη δυνατότητα χρήσης της 

συμβατικής αεροπορικής ισχύος για την παραγωγή στρατηγικών 

αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από τις διακλαδικές επιχειρήσεις με τους άλλους 

κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Η τεχνολογική εξέλιξη ήταν αυτή που 

βελτίωσε την ικανότητα της συμβατικής αεροπορικής ισχύος να επιτυγχάνει 

άμεσα τους αντικειμενικούς σκοπούς της διακλαδικής δύναμης. Ο πόλεμος 

του Κόλπου το 1991, κατέδειξε την μεταλλαγή στην αποτελεσματικότητα και 

στη ικανότητα πρόκλησης καταστροφών του αεροπορικού όπλου μετά τον 

πόλεμο του Βιετνάμ.593 Αυτό που όμως έγινε γρήγορα κατανοητό ήταν ότι μία 

αεροπορική εκστρατεία δεν μπορεί να φέρει εύκολα και γρήγορα τη νίκη από 

μόνη της. Το φάσμα των πιθανών περιστάσεων που μπορεί να αντιμετωπίζει 

ένας διακλαδικός διοικητής είναι τόσο ποικίλο, που κανείς δεν μπορεί να 

                                                             
592

 G.D. Bakshi, p. 791, 793. 
593

 Benjamin S. Lambeth, ‘’Air power, space power and geography,’’ p. 63. 



- 146 - 

θεωρήσει ότι ένας κλάδος των ενόπλων δυνάμεων θα κυριαρχεί γενικώς. 

Αυτό όμως που μπορούσε να ειπωθεί, είναι ότι η αεροπορία συνέβαλλε στη 

γρηγορότερη και με μεγαλύτερη ευκολία επίτευξη της νίκης, από ότι στην 

περίπτωση απουσίας της από τη σύγκρουση.594  

Όπως τονίζουν ο Warden και ο Pape, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι ηγέτες 

και όσοι διαμορφώνουν την αεροπορική στρατηγική να λειτουργούν με κριτική 

σκέψη για την καταλληλότερη χρησιμοποίηση της αεροπορικής ισχύος. Για 

τον πρώτο, η χρήση του αεροπορικού όπλου για στρατηγικές επιθέσεις, έχει 

τη δυνατότητα να είναι αποφασιστικό για την εξέλιξη του πολέμου. Στον 

αντίθετο πόλο, για τον Pape, η χρήση της συμβατικής αεροπορικής ισχύος 

έχει ουσιαστική αξία μόνο σε τακτικό επίπεδο στο θέατρο επιχειρήσεων, με τη 

στοχοποίηση των εχθρικών δυνάμεων και την απομόνωσή τους. Η 

δυνατότητα χρήσης ενός συνδυασμού στρατηγικών οι οποίες μπορεί να 

οδηγήσουν στον εξαναγκασμό θα πρέπει να διερευνάται για τις μελλοντικές 

συγκρούεις.595 

Από την ανάλυση των περιπτώσεων των χωρών και του ΝΑΤΟ που είχαν 

σημαντικό ρόλο σε συγκρούσεις κατά τον πρώτο αιώνα παρουσίας της 

αεροπορικής ισχύος διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

6.1 Βρετανία (1914 – 1945) 

Ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι οι Βρετανοί ανέπτυξαν την αεροπορική τους 

στρατηγική ως, α) αναγκαιότητα στους περιορισμούς που αντιμετώπιζαν στα 

οικονομικά της αυτοκρατορίας, β) ως ικανοποίηση της πεποίθησης ότι το 

αεροπλάνο, προβαλλόμενο ως αποφασιστικό μέσο, μπορούσε να επιφέρει 

αποτελέσματα με μικρό κόστος σε φίλιες ανθρώπινες ζωές, αλλά και γ) ως 

ευθυγράμμιση στην απαίτηση της κοινωνίας να κρατηθεί το μέτωπο του 

πολέμου μακριά από τα Βρετανικά νησιά θεωρώντας ότι αυτό θα συνέβαλλε 

στη μικρότερη συμμετοχή στρατευμένων ανδρών, άρα και απωλειών. Τα 

οργανωσιακά συμφέροντα (επιβίωση της RAF) κατεύθυναν και υποστήριξαν 

την υιοθέτηση του στρατηγικού βομβαρδισμού. Η μεταφορά του πολέμου 
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 Angelique L. Faulise, Two Theories on the Use of Air Power: Warden vs. Pape, 
(Washington, DC: National Defense University, National War College 2003), pp. 10-11, 1, 6. 
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στην περιοχή του αντιπάλου κρίνεται ως προσπάθεια να περιοριστεί η 

επιθετική του δυναμική. 

Στην πράξη, η υιοθέτηση του στρατηγικού βομβαρδισμού περιείχε το 

στοιχείο της εξαπάτησης του αντιπάλου, καθώς οι προβαλλόμενες 

δυνατότητες ήταν κατώτερες των πραγματικών. Εν μέρει στόχευε και στον 

καθησυχασμό της κοινής γνώμης στο εσωτερικό. Η επιλογή του στρατηγικού 

βομβαρδισμού μπορεί να θεωρηθεί μια ορθολογική επιλογή των Βρετανών, 

ως διαδικασία ελέγχου της χρήσης της βίας (τουλάχιστον για τον φίλιο 

πληθυσμό). Όχι μόνο από την ανθρωπολογική διάσταση της σύγκρουσης, 

αλλά και υπό το πρίσμα της περιορισμένης χρήσης των μέσων και του 

περιορισμένου τελικού σκοπού.596 Με την ρητορική της, η RAF προσπάθησε 

να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την Γερμανία, χωρίς όμως να το επιτύχει. 

Επιπρόσθετα, όταν άρχισε τη διεξαγωγή επιχειρήσεων βομβαρδισμού της 

Γερμανίας, αποκαλύφθηκε η αδυναμία της στρατηγικής, τόσο από την 

ακρίβεια στη σκόπευση όσο και από τις απώλειες από την εχθρική αεράμυνα, 

καθώς και από τα αποτελέσματα στον εχθρικό πληθυσμό. Η καταφυγή σε 

νυκτερινούς βομβαρδισμούς, μειωμένης ακρίβειας, ήταν μια αναγκαστική 

επιλογή. Η καταφυγή στον «βομβαρδισμό περιοχής» ήταν ρεαλιστική 

προσαρμογή της στρατηγικής σύμφωνα με τις δυνατότητες των αντιπάλων. Η 

επιλογή αυτή απέκλινε από το επίσημο δόγμα για προσβολή των στόχων που 

θα επιδρούσαν στο ηθικό του Γερμανικού πληθυσμού και ουσιαστικά 

προσέγγισε το ηθικό των Γερμανών πολιτών με πιο άμεσο τρόπο καθώς 

αυτοί, έγιναν οι πραγματικοί στόχοι. Η αύξηση της έντασης των 

βομβαρδισμών προέκυψε ως αναγκαιότητα για επίσπευση του πολέμου. Σε 

ότι αφορά την αεράμυνα, οι Βρετανοί αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητά της και 

μέσα από την κατάλληλη διοίκηση και τη νέα τεχνολογία, εκμεταλλεύτηκαν το 

πλεονέκτημα της έγκαιρης προειδοποίησης για τις επιδρομές της Λουφτβάφε. 

6.2 Γερμανία (1914 – 1945) 

Για τη Γερμανία, θέση του υποφαινόμενου είναι ότι, πέρα από την 

ορθολογική προσαρμογής της στρατηγικής της Λουτβαφε στην υποστήριξη 
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των χερσαίων επιχειρήσεων, δεν υπήρξε διορατικότητα για προετοιμασία, σε 

μέσα και τακτικές, για την αντιμετώπιση διαφορετικών εξελίξεων. Οι αλλαγές 

στις συνθήκες Β΄ Παγκοσμίου πολέμου δεν είχαν εκτιμηθεί έγκαιρα ή δεν 

είχαν προβλεφθεί. Στην επίθεση κατά της Βρετανίας δεν είχε εκτιμηθεί η 

απαίτηση για στρατηγικό βομβαρδισμό, ενώ στη σύγκρουση με τη Σοβιετική 

ένωση η αεροπορική στρατηγική παρέμεινε προσκολλημένη στον χερσαίο 

αγώνα. Είναι εμφανής η αποστροφή των Γερμανών από τις αμυντικές 

στρατηγικές, αφού ακόμα και στην περίπτωση της αεράμυνας, αυτή θα 

επιτυγχάνονταν με μία επιθετική δράση, εξουδετερώνοντας την αντίπαλη 

αεροπορία στις βάσεις της. Η αεροπορική στρατηγική των Γερμανών 

επηρεάστηκε από τις δυνατότητες τους στην κατασκευή αεροσκαφών και την 

αντίληψη περί χερσαίου αγώνα. Η αεροπορική στρατηγική των Γερμανών δεν 

συμβάδιζε με τις εξελίξεις και τις αλλαγές στις απαιτήσεις του πολέμου, όπως 

αυτές διαμορφώνονταν. Δεν προσαρμόστηκε έγκαιρα στις αλλαγές και μετά 

τις αρχικές επιτυχίες δεν συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων. Η Γερμανική 

ηγεσία δεν αντιλήφθηκε την ασυμβατότητα της αεροπορικής στρατηγικής και 

των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπιση Βρετανίας - Σοβιετικής ένωσης. 

Με βάση το δόγμα, η απόκτηση αεροπορικής υπεροχής στη σύγκρουση με 

αυτές τις χώρες θα γίνονταν με την εκτέλεση επιθέσεων στην εχθρική 

αεροπορία στις βάσεις της, χωρίς όμως να διατίθενται τα κατάλληλα 

αεροσκάφη για τον σκοπό αυτό. Τελικά η Λουφτβάφε, ακόμη και κατά τη 

φάση της άμυνας απέναντι στα βομβαρδιστικά αεροσκάφη των συμμάχων, 

δεν κατάφερε να περιορίσει τους βομβαρδισμούς, λόγω της αριθμητικής 

υπεροχής των συμμάχων και τη χρήση από μέρους τους αεροσκαφών 

συνοδείας. Ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι η πίστη στον μικρής διάρκειας 

πόλεμο και η εμμονή της ηγεσίας των Γερμανών στην παράγωγη 

αεροσκαφών σε μεγάλους αριθμούς, αποστέρησε σπουδή και πόρους για την 

εξέλιξη των μεσών. Οι λύσεις υψηλότερης τεχνολογίας (π.χ. αεροσκάφη jet, 

Me 262) καθυστέρησαν να εμφανιστούν σε σημείο που ο περιορισμένος 

αριθμός τους, μην μπορεί να αντιμετωπίσει την ποσότητα ισχύος των 

Συμμάχων. 
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6.3 Ιαπωνία (1914 – 1945) 

Για τον υποφαινόμενο η αεροπορική στρατηγική των Ιαπώνων 

παρουσίαζε προβλήματα από την αρχική της φάση. Τόσο κατά τη σχεδίαση 

της στρατηγικής όσο και κατά την εκτέλεση. Η στοχοποίηση του στόλου των 

Αμερικανών δεν συγκεκριμενοποιούσε εξ αρχής ως κέντρα βάρους τα εχθρικά 

αεροπλανοφόρα. Όταν αυτό έγινε σαφές με την εξέλιξη του πολέμου, η 

έλλειψη κατάλληλων μέσων (αεροσκαφών αντάξιων των αμερικανικών) για τη 

δημιουργία αεροπορικής υπεροχής, δεν επέτρεπε την επιτυχή προσβολή των 

αμερικανικών αεροπλανοφόρων. Η ποιοτική διάφορα σε αεροσκάφη και 

εκπαίδευση που διέθεταν οι Αμερικανοί, δεν επέτρεψε τον έλεγχο του αέρα 

από τους Ιάπωνες. Η χρήση των Ιαπωνικών αεροπλανοφόρων ως τακτικά 

μέσα μείωνε τη στρατηγική τους αξία. Η επίμονη στην αναζήτηση της 

αποφασιστικής μάχης, με έναν ανώτερο υλικά και τεχνολογικά αντίπαλο ήταν 

αυτοκαταστροφική. Από τη φάση της σχεδίασης και της προετοιμασίας των 

μέσων δεν είχε προσδιοριστεί με ακρίβεια η πορεία για τη διεξαγωγή του 

πολέμου. Η έλλειψη ευελιξίας και η προσκόλληση στις παραδώσεις 

(προσκόλληση στα θωρηκτά) στέρησαν την πιο αποτελεσματική χρήση της 

αεροπορίας. Υπήρξε μη ρεαλιστική αεροπορική στρατηγική καθώς η 

προετοιμασία δεν ήταν επαρκής για να υποστηριχτεί η όλη προσπάθεια εάν η 

σύγκρουση αποκτούσε παρατεταμένη διάρκεια. Κατά την προετοιμασία δεν 

εκτιμήθηκε η πιθανή στρατηγική του αντιπάλου. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για το 

πως θα εξελισσόταν η σύγκρουση με τις ΗΠΑ και δεν προετοιμάστηκε η 

Ιαπωνία για το χειρότερο σενάριο στον αεροπορικό πόλεμο. Την εκτέλεση 

βομβαρδισμών στο εσωτερικό της και την απαίτηση για αεροπλάνα 

αεράμυνας για την αντιμετώπιση των βομβαρδιστικών. Δεν δόθηκε έμφαση 

στην αεράμυνα, στην ύπαρξη αεροσκαφών ικανών να αντιμετωπίσουν τις 

αεροπορικές επιδρομές. Ο υποφαινόμενος συμφωνεί με την άποψη του 

Κλέιτον Τζέημς ότι η Ιαπωνία είχε πρόθεση να διεξάγει έναν περιορισμένο 

πόλεμο χωρίς όμως να έχει εναλλακτική στρατηγική εάν ένα τέτοιο σχέδιο θα 

αποτύγχανε, καθώς η χώρα δεν είχε τους πόρους να διεξάγει έναν 

ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Δύσης. Έτσι η αεροπορική τους στρατηγική 

βασίστηκε στον σχεδιασμό ενός περιορισμένου πολέμου χωρίς ικανότητα 
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αντίδρασης αλλά και υποστήριξης, μιας παρατεταμένης ολοκληρωτικής 

πολεμικής προσπάθειας. 

6.4 ΗΠΑ (1914 – 2014) 

Ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι στην περίοδο από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, η χρήση των στρατηγικών 

βομβαρδισμών εξασφάλιζε για τους Αμερικανούς τη μη προσέγγιση των 

αντιπάλων κατά τη μάχη και μέσο για τη μείωση της απαιτούμενης 

προσπάθειας στο έδαφος. Βασίστηκε σε μη επιβεβαιωμένη θεωρία και έγινε 

υπερεκτίμηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων, όπως αποκάλυψε η πράξη. Ο 

στρατηγικός βομβαρδισμός χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για προβολή του 

αεροπορικού όπλου, με σκοπό την ανεξαρτητοποίησή του, προς όφελος -

συμφέρον ομάδας η οποία ήθελε την ανεξαρτησία της από τον στρατό ξηράς. 

Η στρατηγική των Αμερικανών παρέκλινε από την πίεση για συντόμευση του 

πολέμου μέσα από τον ορθολογικό περιορισμό του κόστους. Η στρατηγική 

της τακτικής χρήσης της αεροπορίας αποτελούσε μια αναγκαιότητα 

υποστήριξης της χερσαίας προσπάθειας. Η πεποίθηση για δυνατότητα 

επίτευξης αποφασιστικής νίκης δημιουργήθηκε με την άφεση των πυρηνικών 

όπλων στο τέλος του πολέμου. Γεγονός που η αεροπορία εκμεταλλεύτηκε, για 

να πετύχει την ανεξαρτησία της ως κλάδος των ενόπλων δυνάμεων. 

Μετά το 1945 η αεροπορική στρατηγική βασίστηκε στις δυνατότητες της 

αεροπορίας σε μέσα και ικανότητες, αξιοποιώντας το απόλυτο όπλο με 

ντετερμινιστική θέση, με σκοπό η αεροπορία να κατέχει ένα κεντρικό ρόλο 

εντός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Η μη κατάλληλη προετοιμασία για 

συμβατικό, περιορισμένο πόλεμο, οδήγησε σε αποτυχίες στο Βιετνάμ οι 

οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν στην κατανόηση της απαίτησης για 

συνεργασία με τον στρατό ξηράς και τις χερσαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο 

μέλλον. Ο προσανατολισμός της USAF σε μια στρατηγική βασισμένη στα 

μαχητικά αεροπλάνα ήταν αποτέλεσμα ελάττωσης της εξάρτησης της 

στρατηγικής των ΗΠΑ από τα βομβαρδιστικά και την ανάγκη για ανταπόκριση 

στις απαιτήσεις του περιορισμένου πολέμου. 
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Με το πέρας του Ψυχρού πολέμου η αεροπορική στρατηγική των ΗΠΑ, 

όπως και του ΝΑΤΟ, κατευθύνθηκε από τις δυνατότητες που έδιδε πλέον η 

τεχνολογία για την επίτευξη βομβαρδισμών με ακρίβεια, περιορίζοντας το 

οικονομικό κόστος και τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Η μεταβολή των 

συγκρούσεων σε Ιράκ - Αφγανιστάν σε επιχειρήσεις καταστολής εξέγερσης 

οδήγησε σε προσαρμογή των μεθόδων - τακτικών της αεροπορικής ισχύος 

στις νέες απαιτήσεις για να μπορέσει να παραμείνει αποτελεσματική. 

6.5 Σοβιετική Ένωση (1945 – 1989) 

Οι Σοβιετικοί προσάρμοσαν την αεροπορική τους στρατηγική με βάση τις 

δυνατότητές τους. Οι εμπειρίες του παρελθόντος οδήγησαν τις ενέργειες. Η 

παραδοσιακή θέση τους για χερσαία σύγκρουση με σκοπό την προστασία του 

εδάφους και η διατήρηση του εξωτερικού περιφερικού χώρου οδηγούσε στο 

να θεωρείται η αεροπορική ισχύς ως το εναέριο πυροβολικό. Οι μεταβολές 

στην αεροπορική στρατηγική αντικατοπτρίζουν την αλλαγή στη στρατιωτική 

στρατηγική τους. Η ύπαρξη βαλλιστικών πυραύλων ορθολογικά οδήγησε στον 

περιορισμό του στρατηγικού βομβαρδισμού. Η εμφάνιση των πυραύλων 

έδωσε ευκαιρία απεμπλοκής από τον παραδοσιακό χερσαίο πόλεμο, αλλά 

ταυτόχρονα η αντίληψη της πιθανότητας ενός μη πυρηνικού πολέμου 

οδήγησε στη διατήρηση των συμβατικών δυνάμεων. Η εξέλιξη των 

πυραυλικών συστημάτων οδήγησε στην υπανάπτυξη των αεροπορικών 

μέσων. Η κατανόηση των αλλαγών και της λειτουργίας της πυρηνικής 

αποτροπής επανέφερε τη χρήση των αεροπορικών μέσων για τη διεξαγωγή 

συμβατικού πολέμου. Η υπεροχή του αντιπάλου σε βομβαρδιστικά και η 

αντίδραση στη αντιλαμβανόμενη απειλή, οδήγησε τους Σοβιετικούς στην 

ανάπτυξη της αεράμυνας και στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων (διηπειρωτικοί 

πύραυλοι). 

6.6 Ισραήλ (1948 - 1989) 

Ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι αεροπορική στρατηγική του Ισραήλ όπως 

παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προέκυψε από την 

αυξημένη ανάγκη του για εθνοκρατική επιβίωση, λόγω των εξωτερικών 

απειλών. Οι Ισραηλινοί αντιλαμβάνονταν την πολεμική τους αεροπορία ως 
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απαραίτητο «εργαλείο» για την υλοποίηση δύο συνθηκών που αφορούσαν τις 

πολεμικές τους συγκρούσεις. Η πρώτη σχετίζεται άμεσα με τη γεωγραφία της 

χώρας, την έλλειψη στρατηγικού βάθους. Με τη χρήση της αεροπορίας, 

σκόπευαν να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερη 

απόσταση από την επικράτεια του Ισραήλ. Να μεταφέρουν ή να κρατήσουν το 

μέτωπο της σύγκρουσης όσο το δυνατό μακρύτερα από τα σύνορα του 

κράτους, μακριά από τις φίλιες μαχόμενες δυνάμεις στο έδαφος, μακρύτερα 

από τον άμαχο πληθυσμό και εφόσον είναι δυνατόν να μεταφέρουν τη 

σύγκρουση στην περιοχή του αντιπάλου. Η δεύτερη συνθήκη σχετίζεται με τη 

διατήρηση του πληθυσμού που εμπλέκονταν στη διαδικασία των 

συγκρούσεων. Η ανάγκη για προστασία των περιορισμένων αριθμητικά, 

μάχιμων κατοίκων της χώρας, η προστασία τους από τη φθορά που φέρει η 

μάχη στο έδαφος, οδήγησε στη χρήση της αεροπορίας για την προφύλαξη 

τους από τον εχθρό, είτε αυτός επιχειρούσε από τον αέρα, είτε στην 

επιφάνεια. Η αεροπορική στρατηγική σκόπευε στην ανάληψη όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου φορτίου προσπάθειας από τους ώμους των χερσαίων 

τμημάτων, για διευκόλυνση της προσπάθειά τους, η οποία σε τελική ανάλυση 

θα είχε και χειροπιαστά αποτελέσματα μετρούμενα σε κατοχή ή απώλεια 

εδάφους. 

Οι Ισραηλινοί βασιστήκαν στα χαρακτηριστικά της αεροπορικής ισχύος 

(ταχύτητα δράσης, ευελιξία, συγκέντρωση πυρός) και στη δυνατότητα του 

αεροπορικού όπλου να φέρει, χρονικά και τοπικά, αποφασιστικά χτυπήματα. 

Όπως αναφέρει ο David Rodman, το δόγμα των Ισραηλινών ενόπλων 

δυνάμεων βασίζονταν στην ιδέα του επιθετικού ελιγμού και σκέφτονταν με 

όρους διεξαγωγής σύντομων πολέμων.597 Τα δύο αυτά στοιχεία δένουν 

απόλυτα με την αεροπορική ισχύ την οποία και εκμεταλλεύτηκαν. Η 

στρατηγική της IAF συνοψίζεται στην απόκτηση αεροπορικής υπεροχής, εν 

συνεχεία στην προστασία των φίλων τμημάτων στην επιφάνεια και τέλος στην 

υποστήριξη των προσπαθειών των χερσαίων τμημάτων.598 Η στρατηγική των 

                                                             
597

 David Rodman, ‘’Combined arms warfare in the Israel defense forces: An historical 
overview,’’ p. 112. 
598

 Επίσης συμφωνώντας με τον Kenneth M. Pollack, τα ψυχολογικά αποτελέσματα της φίλιας 
αεροπορικής υποστήριξης πάνω στις αντίπαλες δυνάμεις επιφανείας είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
(πανικός, πτώση ηθικού, αποδιοργάνωση κλπ) Kenneth M Pollack, p. 492. Ο υποφαινόμενος 
θεωρεί ότι τα θετικά ψυχολογικά αποτελέσματα στο φίλιο προσωπικό που μάχεται στο 
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Ισραηλινών είχε επίσης σκοπό να παρέχει χρόνο και χώρο για την ανάπτυξη 

των δυνάμεων του στρατού ξηράς. Ωστόσο, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι 

μετά την ιδιαίτερη επιτυχία στον πόλεμο των «Έξι ημερών», η αεροπορική 

ισχύς των Ισραηλινών δεν λειτούργησε αποτρεπτικά απέναντι στους 

αντιπάλους, αφού πιθανότατα τα κίνητρα που οδήγησαν στον πόλεμο του 

1973 ήταν ισχυρότερα από τη δύναμη της αποτροπής που έκπεμπε το Ισραήλ 

τουλάχιστον σε επίπεδο αεροπορίας. 

6.7 ΝΑΤΟ (1949 - 2014) 

Ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι η αεροπορική στρατηγική του ΝΑΤΟ 

προσδιορίστηκε από την αναγκαιότητα μιας κοινής γλώσσας για την επίτευξη 

ομοιογένειας και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των μέσων. Η 

στρατηγική περιορίζονταν στο τακτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των 

χερσαίων δυνατοτήτων του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Η ανάπτυξη του 

δόγματος καθορίστηκε από τη χερσαία υπεροχή του αντιπάλου, το μοίρασμα 

του κόστους ανάμεσα στους εταίρους, την ανάγκη για μεγαλύτερη γεωγραφική 

παρουσία και τη χρήση των τακτικών πυρηνικών με κατανομή προσπάθειας 

από τους Συμμάχους. Το ΝΑΤΟ εστίασε στην ποιότητα της τακτικής, για να 

αντιμετωπίσει την ποσότητα του αντιπάλου. 

Με το πέρας του Ψυχρού πολέμου η αεροπορική στρατηγική του ΝΑΤΟ 

βασίστηκε στην εξελιγμένη τεχνολογία, για περιορισμό του πολιτικού κόστους 

μέσω του περιορισμού των απωλειών σε μέσα και σε ανθρώπινες ζωές. Η 

χρήση της αεροπορίας για άλλη μια φορά έδωσε τη δυνατότητα «απόμακρης» 

εμπλοκής της κοινωνίας κάθε χώρας. Ως ένα συμβάν, ενάντια κατώτερων 

τεχνολογικά εξοπλισμένων αντιπάλων, όπου τα αποτελέσματα σε τακτικό 

επίπεδο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα.  

6.8 Γενικότερα Συμπεράσματα 

Από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια ο υποφαινόμενος 

θεωρεί ότι προκύπτουν τα κάτωθι γενικότερα συμπεράσματα για τη χρήση της 

αεροπορικής ισχύος: 

                                                                                                                                                                               
έδαφος (ενδυνάμωση ηθικού, αίσθημα προστασίας, αίσθημα ακατανίκητης δύναμης, 
ενθουσιασμός) είναι ανάλογης σημασίας. 
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α) Η αναγκαιότητα απόκτησης αεροπορικής υπεροχής, ο έλεγχος του 

αέρα, είναι βασική και απαραίτητη κατεύθυνση της αεροπορικής στρατηγικής. 

Όχι μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται φίλιες δυνάμεις επιφανείας 

κατά τη σύγκρουση, αλλά και για την επιτυχή διεξαγωγή οποιασδήποτε 

μορφής αεροπορικής επιχείρησης. Η μη εξασφάλιση του ελέγχου του αέρα 

πάνω από το πεδίο της μάχης, αποτελεί παράγοντα φθοράς τόσο για τα φιλιά 

τμήματα στην ξηρά ή στη θάλασσα, αλλά και για την ίδια την αεροπορική 

δύναμη, αφού στην προσπάθειά της να υποστηρίξει τις προσπάθειες των 

άλλων κλάδων θα φθείρεται από τη συνεχή παρεμπόδιση που θα της ασκεί 

ένας ικανός αεροπορικά αντίπαλος. Για τον λόγο αυτό, η προτεραιότητα στην 

εξασφάλιση της αεροπορικής υπεροχής, ως αρχή του αεροπορικού πολέμου, 

παραμένει αναλλοίωτη.  

Παράλληλα, σε επίπεδο συμμετοχής στην όλη πολεμική προσπάθεια, η 

υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων σε ξηρά και θάλασσα αποτελεί απαραίτητο 

παράγοντα για επίτευξη της νίκης. 

β) Η χρήση της αεροπορικής ισχύος όπως διαμορφώνεται από την όποια 

αεροπορική στρατηγική μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη των 

ανθρωπολογικών περιορισμών του πολέμου. Η αεροπορική ισχύς 

χρησιμοποιείται ακριβώς για την εξυπηρέτηση αυτών των περιορισμών. Το 

συνταίριασμα της τεχνολογικής εξέλιξης και της αεροπορικής ισχύος, εκτός 

από τον περιορισμό του πολέμου λόγω ανθρωπολογικών στοιχείων, 

εξυπηρετεί και την απαίτηση για έλεγχο της βίας και μείωσης του κόστους της 

πολεμικής προσπάθειας. Επίσης ως αποτέλεσμα του «κοινωνικού χαρακτήρα 

του πολέμου, ..με ανάδειξη της πολιτικής ως φορέα προάσπισης των εθνικών 

συμφερόντων, ως πολιτικό εργαλείο ελεγχόμενο από την ίδια την κοινωνία»599 

η χρήση της αεροπορικής ισχύος εκφράζει την απαίτηση των σύγχρονων 

κοινωνιών για τη μείωση του κόστους του πολέμου. Κόστος που αφορά την 

ίδια την κοινωνία σε ανθρώπινες ζωές και τη διατάραξη της εύρυθμης 

κοινωνικής λειτουργίας και ευμάρειας. Η αποφυγή του πολιτικού κόστους 

μέσω της χρήσης της αεροπορικής ισχύος, καταδεικνύει τον έλεγχο της 

πολεμικής προσπάθειας από την κοινωνία. 

                                                             
599

 Βλ. Σ. Λίτσας, σελ. 247-248. 
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γ) Ο στρατηγικός βομβαρδισμός δεν αποδείχθηκε αποφασιστική 

λειτουργία ικανή να κερδίσει έναν πόλεμο. Κατά τη μέχρι τώρα χρησιμοποίησή 

του, δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των οπαδών της θεωρίας, καθώς δεν 

κατάφερε από μόνος του να επιτύχει αποφασιστικά πλήγματα για την 

ολοκλήρωση μιας σύγκρουσης. Η συμβολή των στρατηγικών βομβαρδισμών 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια επικουρική ενέργεια στην όλη πολεμική 

προσπάθεια. Ωστόσο, ο υποφαινόμενος θεωρεί ότι στις σύγχρονες συνθήκες 

της παγκοσμιοποίησης με τη διασύνδεση των ανθρώπων μέσω της 

τεχνολογίας, είναι δύσκολο για μια κυβέρνηση να εφαρμόσει για μεγάλο χρόνο 

τη στρατηγική των βομβαρδισμών και να επιτύχει ή να διατηρήσει εσωτερική 

και εξωτερική νομιμοποίηση. Επίσης θεωρεί ότι τα συμπεράσματα που έχουν 

προκύψει από το παρελθόν δεν θα πρέπει να μας οδηγούν στην 

προεξόφληση της αναποτελεσματικότητας των στρατηγικών βομβαρδισμών 

στη σύγχρονη εποχή, σε όλες τις κοινωνίες. Ο βαθμός επίδρασης των 

στρατηγικών βομβαρδισμών στα ανεπτυγμένα κράτη πιθανόν να εξαρτάται 

και από τον βαθμό στον οποίο οι βομβαρδισμοί επηρεάζουν την ευημερία των 

πολιτών, ειδικά σε κοινωνίες που έχουν εθιστεί σε συνθήκες τρυφηλότητας. 

Τέλος ο υποφαινόμενος, παρά την πίστη του στην αξία του αεροπορικού 

όπλου, συμφωνεί με την άποψη του Timothy Reese ότι αναζητώντας εάν ο 

στρατός ξηράς, το ναυτικό ή η αεροπορία είναι το πιο αποφασιστικό όπλο σε 

μια σύγκρουση, μας αποπροσανατολίζει από τη στρατηγική ερώτηση, το πώς 

θα επιτευχθούν οι πολιτικοί σκοποί με στρατιωτικά μέσα.600 
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 Timothy R. Reese, p. 52. 
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