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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται την  αξία της αρχή της επιμελητείας 

πολέμου από την ύστερη αρχαιότητα ως την σύγχρονη εποχή. 

Επικεντρώνεται δε στον βασικό της ρόλο στην στρατηγική θεωρία του 

Clausewitz, στην κλασική στρατηγική του Sun Tzu, αλλά και στην Ιλιάδα του 

Ομήρου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν δεν περιορίζονται μόνο στις 

αντίστοιχες χρονικές περιόδους, αντιθέτως είναι διαχρονικά, καθώς όπως 

επισημαίνεται, υφίσταται η αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα για την αδιάλειπτη 

παρουσία των μηχανισμών της αναφερόμενης αρχής προ της έναρξης, κατά 

την διάρκεια αλλά και μετά το πέρας του πολεμικού φαινομένου από τον 16ο 

αιώνα Π.χ. μέχρι τις μέρες μας. 

 

 Ποιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η 

αρχή της επιμελητείας πολέμου επιδρά ευεργετικά στην ενεργητική και 

παθητική φθορά του πολέμου, στην τριβή του πολέμου και στους 

ανθρωπολογικούς περιορισμούς, βιολογικούς και ψυχολογικούς. Επίσης, 

δίνεται έμφαση στον μηχανισμό της εκπαίδευσης ως μέσο για την επίτευξη 

της απαιτούμενης πειθαρχίας και της ανύψωσης του ηθικού. Η παρούσα 

εργασία αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ανωτέρω αρχή 

στην χρήση οργανωμένης μορφής βίας διαμέσου του πολεμικού φαινομένου, 

με σκοπό την επίτευξη ενός ορθολογικού αποτελέσματος. Γίνεται διασύνδεση 

της επιμελητείας πρωτίστως με την στρατιωτική στρατηγική και 

δευτερευόντως με υψηλή στρατηγική. Τέλος  αποδεικνύεται, άλλοτε με χρήση 

ιστορικών παραδειγμάτων και άλλοτε με χρήση της επαγωγικής μεθόδου, ότι 

αποτελεί το μέσο για  την επίτευξη της στρατηγικής ενός δρώντα και στα τρία 

επίπεδα του πολέμου.  

 

  Ως αφετηρία των εννοιών, χρησιμοποιείται αυτή της στρατηγικής θεωρίας 

του Clausewitz. Κατά συνέπεια, έχει γίνει προσπάθεια να συσχετιστούν οι 

έννοιες αυτές με αντίστοιχες στις προγενέστερες περιόδους, αν και δεν 

ταυτίζονται απόλυτα.  



 
 

Λέξεις κλειδιά : Επιμελητεία, στρατιωτική στρατηγική, υψηλή στρατηγική, 

μέσα, σκοπός, πολιτική, μηχανισμοί, φθορά, τριβή, πειθαρχία, ηθικό, 

εκπαίδευση, ανθρωπολογικοί περιορισμοί. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αρχή της επιμελητείας πολέμου είναι μία από τις πέντε βασικές αρχές / 

διαστάσεις της στρατηγικής του Clausewitz στο περίφημο βιβλίο του On war. 

Αποτελεί, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω, τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο με 

τις άλλες τέσσερεις αρχές και επιπροσθέτως τις καθορίζει σε μεγάλο βαθμό με 

τους μηχανισμούς της. Το ηθικό π.χ. δεν προϋπάρχει στους ανθρώπους από 

την γένεση τους αλλά δημιουργείται επίκτητα ως απότοκο της αυστηρής 

εκπαίδευσης, δηλαδή ενός μηχανισμού της. Ένας καλά εκπαιδευμένος 

στρατός όμως, πέρα από την πειθαρχεία αποκτάει και ένα αίσθημα 

ανωτερότητας. Μπορεί επομένως να υποστηρίξει τον ανώτατο πολιτικό 

σκοπό του πολέμου, ο οποίος σύμφωνα με τον Πρώσο στρατηγό είναι η νίκη.  

Η επιμελητεία λοιπόν αποτελεί μία στρατηγική επιλογή ενός ορθολογικού 

δρώντα.  

Ο Clausewitz βιώνοντας μια εποχή όπου ο πόλεμος ήταν σύνηθες 

φαινόμενο στην Ευρώπη και κατανοώντας τις δυνατότητες που προσέδιδε 

στον Γαλλικό στρατό η οργανωμένη και σε γενικές γραμμές ανώτερη 

επιμελητεία του, έδωσε μεγάλη σημασία στην συγκεκριμένη αρχή. Το μέγεθος 

της σημασίας αυτής και η τυχόν στρατηγική αξία της αρχής της επιμελητείας 

πολέμου αποτελούν αντικείμενα προς διερεύνηση στην παρούσα εργασία     

Όσο παλιά και αν ανατρέξει κανείς στην ανθρώπινη ιστορία, θα 

διαπιστώσει ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Κατά συνέπεια θα υπάρχουν 

πάντοτε στο μέλλον χρονικά διαστήματα όπου οι άνθρωποι μεταξύ 

διαστημάτων ειρήνης θα βιώνουν κάποιον πόλεμο. Επομένως, η αρχή της 

επιμελητείας πολέμου και οι λειτουργικοί της μηχανισμοί, θα είναι συνεχώς 

απαραίτητοι στο πλαίσιο υποστήριξης της στρατηγικής  των κρατών ή άλλων 

διεθνών δρώντων.  

Η παρούσα εργασία αν και εστιάζει στην στρατηγική αξία της επιμελητείας 

πολέμου στον Όμηρο, τον Sun Tzu και τον  Clausewitz, θα αναζητήσει 

επιπλέον και ιστορικές αναφορές που αποδεικνύουν την σπουδαιότητά της 

και σε άλλα έργα (π.χ. στο έργο του Θουκυδίδη) ή σε άλλες χρονικές 
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περιόδους (π.χ. Ρωμαϊκή). Η ύπαρξη μηχανισμών επιμελητείας εκεί δηλώνει 

με σαφήνεια τον διαχρονικό και οικουμενικό της χαρακτήρα. 

Όσον αφορά την δομή της μελέτης, αυτή είναι χωρισμένη σε δύο μέρη 

των δύο κεφαλαίων έκαστο, με βάση τον αντικειμενικό σκοπό της. Στο πρώτο 

μέρος παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και πλαίσιο εντός 

του οποίου θα οριοθετηθεί η ανάλυση. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι ορισμοί της επιμελητείας πολέμου καθώς και εκείνοι των 

βασικών εννοιών  που  συνδέονται με αυτήν. Στο δεύτερο κεφάλαιο μέσα από 

μια ιστορική αναδρομή (16ος αιώνας Π.χ., Ομηρική περίοδος, περίοδοι Sun 

Tzu και  Θουκυδίδη), αναδεικνύεται η διαχρονική σημασία της επιμελητείας 

πολέμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αφού αρχικά παρουσιάζονται 

ορισμένες σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από την έννοιά της.   

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η διασύνδεση της 

επιμελητείας πολέμου με την στρατηγική και το πόλεμο. Στο τρίτο κεφάλαιο 

εξετάζεται η επιμελητεία πολέμου μέσα από τα στοιχεία ή διαστάσεις της 

στρατηγικής. Έτσι εξετάζεται η επίδραση της στα λειτουργικά υποκείμενα του 

πολέμου, στους μηχανισμούς της που βοηθούν στον περιορισμό της 

ενεργητικής και παθητικής φθοράς καθώς και της τριβής και τέλος στην 

αντιμετώπιση του φόβου και του δέους στην πράξη. Στο τέταρτο και τελευταίο 

κεφάλαιο, μελετάται η αξία της αρχής της επιμελητείας πολέμου ως βασικός 

διαχρονικός στρατηγικός στόχος. Αρχικά μελετάται η σπουδαιότητα της, και εν 

συνεχεία η αξία της διαδοχικά στην Ιλιάδα, στην κλασική  στρατηγική του Sun 

Tzu και τέλος στην στρατηγική θεωρία του Clausewitz.  

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου πλην του πρώτου, συνοψίζονται τα 

σημαντικότερα μερικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση σε 

κάποια παράγραφο, ενώ παρουσιάζονται και νέα συμπεράσματα που 

προκύπτουν είτε συνδυαστικά από δύο ή και περισσότερες παραγράφους, 

είτε επαγωγικά. Η μελέτη ολοκληρώνεται με ένα συνοπτικό επίλογο.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ : Θεωρητικό Υπόβαθρο-Πλαίσιο  

Κεφάλαιο 1. Ορισμοί εννοιών 

Η παρουσίαση και εν μέρει ανάλυση της αρχής της επιμελητείας πολέμου, 

όπως επίσης και της έννοιας της στρατηγικής, αποτελεί προϋπόθεση 

προκειμένου εν συνεχεία να επιτευχθεί η απαιτούμενη συσχέτιση ανάμεσα 

στις ανωτέρω έννοιες. Συσχέτιση, η οποία θα αποτελέσει αρωγό στην 

προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα όπως: γιατί είναι τόσο απαραίτητη η 

επιμελητεία πολέμου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα; Αποτελεί 

στρατηγικό στόχο του πολεμικού φαινομένου και σε ποιον βαθμό; Πόσο 

σημαντική είναι στις μέρες μας; Η επιμελητεία πολέμου ως βασικός 

στρατηγικός στόχος, συμβάλει στον εξορθολογισμό του πολέμου;1 - δηλαδή 

με άλλα λόγια, η εφαρμογή της αρχής της επιμελητείας πολέμου εφόσον 

αποτελέσει στρατηγικό στόχο ενός δρώντα, βοηθάει στην επίτευξη ενός 

ορθολογικού πολέμου;  

1.1 Η Έννοια της Επιμελητείας Πολέμου και Θεωρητικές Προεκτάσεις 
της. 

Προσδιορίζοντας την έννοια της επιμελητείας πολέμου, σε όλα τα επίπεδα 

του πολέμου (στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό ) 2, αξίζει να τονισθεί η 

ερμηνεία που δίνεται από τον  ίδιο τον Carl von Clausewitz στο βιβλίο του     « 

On War» και την βρίσκουμε στο βιβλίο του Σπυρίδων Ν. Λίτσα. Όπως 

αναφέρεται λοιπόν: «Η τέχνη του πολέμου είναι η τέχνη να χρησιμοποιείς όλα 

                                                            
1 Όπως αναφέρει ο Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Ο πόλεμος είναι ορθολογικός όταν οι εμπόλεμες 
πλευρές με το πέρας μιας σύγκρουσης έχουν κατορθώσει να εξυπηρετήσουν το εθνικό τους 
συμφέρον. Να έχει σχεδιασθεί δηλαδή ο πόλεμος με ορθολογικά κριτήρια και το 
προσδοκώμενο τέλος του, να προάγει ένα ορθολογικό αποτέλεσμα. Σπυρίδων Ν. Λίτσας, 
Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρμογές, Βάρη 
Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010 ( Β΄  Έκδοση),σελ. 125-127. 
2 Για να γίνει σαφής η διαφορά ανάμεσα στο επιχειρησιακό και το τακτικό επίπεδο, κρίνεται 
σκόπιμο να αναφερθεί μία περιγραφή υπό την μορφή πρακτικής εφαρμογής όπως αυτή 
αναφέρεται αρκετά συμπυκνωμένα από τον Κωνσταντίνο Κολιόπουλο: « Η χρήση μεγάλων 
στρατιωτικά μονάδων (συμβατικά ξεκινώντας από το σώμα στρατού) για την επίτευξη των 
σκοπών που έχουν τεθεί στο πλαίσιο μιας εκστρατείας ή ενός θεάτρου επιχειρήσεων 
ονομάζεται επιχειρησιακή τέχνη (operational art). Τέλος, η χρήση των στρατιωτικών μονάδων 
για την επίτευξη των σκοπών που έχουν τεθεί στο πλαίσιο μια μάχης ονομάζεται τακτική ». 
Κωνσταντίνος  Κολιόπουλος, Η Υψηλή Στρατηγική της Αρχαίας Σπάρτης (750-192π.Χ.), 
Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2001,σελ. 29. Η αναφερόμενη επιχειρησιακή τέχνη αντιστοιχεί στο 
επιχειρησιακό επίπεδο. Για το στρατηγικό επίπεδο θα γίνει ιδιαίτερη μνεία σε επόμενη 
παράγραφο καθώς η στρατηγική συνδέεται με την παρούσα εργασία.  
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τα διαθέσιμα μέσα στη μάχη. Σε μια ευρεία προσέγγιση, η τέχνη του πολέμου 

περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που λαμβάνουν μέρος χάριν του πολέμου, 

όπως η δημιουργία των στρατιωτικών δυνάμεων, η συγκέντρωση στρατού, ο 

εξοπλισμός, ο εφοδιασμός και η εκπαίδευση του».3 Οι παραπάνω ενέργειες 

οριοθετούν με ακρίβεια την αρχή της επιμελητείας πολέμου. Συγκεκριμένα, η 

επιμελητεία πολέμου στην στενή της έννοια αφορά την διεξαγωγή του 

πολέμου, ενώ υπό μία ευρύτερη έννοια αφορά όλες τις άλλες 

συμπληρωματικές ενέργειες που διενεργούνται παράλληλα, αλλά όχι 

αποκομμένα από το πολεμικό φαινόμενο, ώστε ένα κράτος να είναι σε θέση 

να διεξάγει πόλεμο. 

Ο μεταγενέστερος του  Clausewitz και βαθιά επηρεασμένος από το έργο 

του, Helmuth von Moltke,4 αναφέρει μεταξύ άλλων «Στον πόλεμο είναι πολύ 

συχνά λιγότερο σημαντικό το τι κάνει κάποιος σε σχέση με το πώς το κάνει. 

Δυνατή αποφασιστικότητα και επιμονή κατά την εκτέλεση μιας απλής ιδέας, 

αποτελούν τις ασφαλέστερες οδούς για την επίτευξη κάποιου σκοπού ». 5 

Αυτή η αναφορά του επιτυχημένου Πρώσου – Γερμανού στρατηγού σε 

συνδυασμό με την ευρεία ερμηνεία που δόθηκε παραπάνω, δείχνει την 

σημασία της επιμελητείας, καθώς αυτή δίνει έμφαση κυρίως στο πως πρέπει 

να γίνει μια ενέργεια. Συγκεκριμένα, π,χ, μέσω της στρατιωτικής εκπαίδευσης 

αποκτάται η πειθαρχία και μια ενιαία αντίληψη (τρόπος σκέψης) από τους 

εκπαιδευόμενους. Επομένως, ανθρώπινο δυναμικό διαφορετικής κουλτούρας  

και νοοτροπίας και πολλές φορές με διαφορετικό αντικείμενο δράσης (π.χ. 

ιππείς και πεζικό), καλείται να δράσει συντονισμένα ως μία μάζα στο θέρετρο 

των επιχειρήσεων. Επιπλέον δίνει απαντήσεις στο πως πρέπει να εφοδιάζεται 

ένα στράτευμα ή πως πρέπει να εξοπλίζεται. 

Σύμφωνα με τον βαρόνο Ζομινί, η επιμελητεία πολέμου ορίζεται ως η 

«πρακτική τέχνη του να μετακινεί κανείς στρατιές …. η μέριμνα για την 

                                                            
3 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, ό.π., σελ.253.  
4  Πρόκειται για μεταγενέστερο (1800-1891) του Clausewitz Πρώσο στρατηγό, που το 1857 
ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού του Πρωσικού Γενικού Επιτελείου και ο οποίος 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάδοση του έργου του Clausewitz στη χώρα του. Για  μια 
ενδελεχή και πλήρη κατανόηση του έργου αυτού του μεγάλου Πρώσου –Γερμανού στρατηγού 
βλ. Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/biography/Helmuth-von-Moltke.  
5  Carl von Clausewitz, On War (Indexed Edition). Επιμέλεια και μετάφραση : Michael Howard  
και Peter Paret, Princeton New Jersey, Princeton University Press, 1989, σελ. 30.  
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απρόσκοπτη διαδοχική άφιξη εφοδιοπομπών … η δημιουργία και οργάνωση 

γραμμών ανεφοδιασμού.»6 Ο Martin Van Creveld  ερμηνεύει με σαφήνεια την 

επιμελητεία πολέμου σε μια συσχέτιση της θεωρίας με την πρακτική της 

εφαρμογή όπως παρακάτω:  

«Η στρατηγική, όπως και η πολιτική, θεωρείται ότι είναι η τέχνη του 

εφικτού. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι το εφικτό δεν καθορίζεται μόνο από την 

αριθμητική υπεροχή, το πολεμικό δόγμα, τις πληροφορίες, τα όπλα και την 

τακτική, αλλά πρώτα και κύρια από τους παράγοντες που επιβάλλουν τις 

μεγαλύτερες δεσμεύσεις· εννοώ αυτούς που αφορούν τις ανάγκες ενός 

στρατού, τα διαθέσιμα αλλά και αναμενόμενα εφόδια, την οργάνωση και τη 

διοίκηση, τη μεταφορά και τις αρτηρίες συγκοινωνιών. Προτού αρχίσει … είναι 

υποχρεωμένος (ή θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένος) να βεβαιωθεί ότι έχει τη 

δυνατότητα να εφοδιάζει κάθε μέρα τους στρατιώτες του με τις περίφημες 

εκείνες 3000 θερμίδες, την ελάχιστη δηλαδή ημερήσια ποσότητα τροφής ενός 

εργαζόμενου ενήλικα άνδρα, χωρίς τις οποίες θα πάψουν σύντομα να του 

είναι χρήσιμοι ως στρατιώτες. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχουν δρόμοι ώστε 

να τις μεταφέρει στον κατάλληλο τόπο και χρόνο και ότι η μετακίνηση στους 

δρόμους αυτούς δεν θα παρακωλυθεί ούτε από την έλλειψη, αλλά και ούτε 

από την υπεραφθονία μεταφορικών μέσων.» 7 Από την ερμηνεία του Creveld 

διαπιστώνεται, ότι η επιμελητεία πολέμου αποτελεί το μέσο ή εργαλείο με το 

οποίο μπορεί να υλοποιηθεί ο στόχος ή σκοπός της στρατηγικής στην πράξη. 

Χωρίς την επιτυχή εφαρμογή της επιμελητείας πολέμου, οποιαδήποτε 

στρατηγική είναι πιθανότατα καταδικασμένη να αποτύχει. 

Μία άλλη διατύπωση που αναδεικνύει την σημασία της επιμελητείας 

πολέμου, ή τουλάχιστον ενός μέρους αυτής, καθώς αναφέρεται μόνο στον 

τομέα της διοικητικής μέριμνας, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση 

του στρατεύματος, είναι αυτή του Γάλλου Καρδινάλιου Ρισελιέ. Στην πολιτική 

του διαθήκη ο Ρισελιέ γράφει ότι «Η ιστορία καταγράφει πολύ περισσότερους 

στρατούς που καταστράφηκαν από την έλλειψη και την αταξία παρά από τις 

προσπάθειες των εχθρών τους». Η εν λόγω διαπίστωση, διατυπώθηκε κατά 

                                                            
6  Martin van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος, Η Διοικητική Μέριμνα από τον Βαλλενστάιν 
στον Πάττον, Ν. Ιωνία Αθήνα, Εκδόσεις Κ, Τουρίκη,2001, σελ.13 
7  Martin van Creveld, ο.π., σελ.13-14 
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την διάρκεια του τριακονταετή πολέμου (1618-1648), όπου πολύ ορθά 

αναφέρει ο Μ.V. Creveld τα στρατεύματα δεν μπορούσαν πλέον να 

συντηρηθούν με τη μέθοδο της λεηλασίας, καθώς η κεντρική Ευρώπη είχε 

ερημωθεί. 8  

O Michael Howard εστιάζει σε εκείνην την περίοδο στην έλλειψη 

επιμελητείας πολέμου ( κατά Clausewitz), γράφοντας «Οι στρατοί ήταν σε μια 

συνεχή κατάσταση ρευστοποίησης, αφού καταστρέφονταν λόγω του θανάτου, 

των τραυματισμών, των ασθενειών, της περιπλάνησης και της λιποταξίας, 

καθώς οι μετακινήσεις του δεν διέπονταν από κάποιο στρατηγικό υπολογισμό 

αλλά από την αναζήτηση αλεηλάτητων εδαφών. Ήταν μια περίοδος κατά την 

οποία ο πόλεμος φαίνονταν να μην υπόκειται σε κάποιο λογικό έλεγχο. Στην 

πραγματικότητα έπαψε να είναι «πόλεμος» με την έννοια της πολιτικά 

ωθούμενης χρήσης βίας από μία επί το πλείστον αναγνωρισμένη αρχή και 

εκφυλίστηκε σε μια  οικουμενική, αναρχική και αυτοδιαιωνιζόμενη βία». 9  Ενώ 

στη συνέχεια τονίζει την σημασία της επιμελητείας μέσα από μία αντίθεση. 

Αυτήν της εξαίρεσης της  κατάστασης των στρατευμάτων των Ενωμένων 

Επαρχιών, γράφοντας «Αποτελούσαν εξαίρεση για τον πολύ απλό λόγο, ‘ότι 

ανεφοδιάζονταν και πληρώνονταν τακτικά. Αν μπορούσε κανείς να πληρώνει 

τους στρατιώτες του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αντί να τους 

προσλαμβάνει και να τους απολύει ανάλογα με την περίσταση, μπορούσε να 

τους πειθαρχήσει, να τους εκπαιδεύσει και να τους εκγυμνάσει εντατικά 

μετατρέποντάς τους με λίγα σε επαγγελματίες». 10     

Από τις ανωτέρω παραγράφους, εύκολα κανείς αναγνωρίζει ότι ο Michael 

Howard αναφέρεται στην σημασία της επιμελητείας πολέμου σε στρατηγικό 

και επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή στην υποστήριξη πολέμων, εκστρατειών 

και επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή αναγνωρίζει τη σημασία και 

συμβολή που έχει η συγκεκριμένη αρχή στην επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων των δρώντων που συμμετέχουν στο πολεμικό φαινόμενο. Επιπλέον 

γίνεται κατανοητό ότι η επιμελητεία πολέμου χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια, 

καθώς πρόκειται για μία αέναη προετοιμασία και προσπάθεια από την 
                                                            
8  Martin van Creveld, ο.π., σελ.32.  
9  Michael Howard, Ο Ρόλος του Πολέμου στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Αθήνα, Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2000, σελ.75.  
10  Michael Howard, ο.π., σελ.75-76.  
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ειρηνική περίοδο (στρατηγικό επίπεδο) και συνεχίζει την λειτουργία της κατά 

την διάρκεια του πολέμου (επιχειρησιακό κυρίως επίπεδο) με την διασύνδεση 

των δύο επιπέδων στο θέατρο των επιχειρήσεων. Ο Ρισελιέ, εστιάζει λίγο 

περισσότερο στην χρησιμότητα της επιμελητείας πολέμου στο τακτικό 

επίπεδο, στο πεδίο των μαχών, καθώς αναφέρεται στην ικανότητα ενός 

στρατού να εκτελέσει την αποστολή του, δηλαδή να νικήσει. Η υποστήριξη 

όμως σε τακτικό επίπεδο είναι αλληλένδετη με αυτήν του επιχειρησιακού και 

κατά συνέπεια επηρεάζεται από το στρατηγικό. Επομένως, η εκτίμηση ότι η 

επιμελητεία πολέμου είναι άρρητα συνδεδεμένη με την επιτυχή έκβαση ενός 

πολέμου και ότι εξυπηρετεί τον πολιτικό σκοπό11  αυτού είναι αρκετά 

ασφαλής. 

Με βάσει την ανωτέρω εννοιολογική προσέγγιση της επιμελητείας 

πολέμου, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμός που χρησιμοποιείται από τον Andre΄ 

Beaufre : «Η επιμελητεία είναι η επιστήμη των μεταφορών και του 

εφοδιασμού» και ότι αυτή «αναφέρεται στο συνδυασμό υλικών και 

πραγμάτων» και τέλος ότι όπως και η τακτική, έτσι και αυτή «εμφανίζει ένα 

χαρακτήρα επιστήμης των υλικών, ο οποίος τις καθιστά ανάλογες με την 

τέχνη του μηχανικού.» 12, δεν αφορά την παρούσα μελέτη. Η παρούσα 

εργασία επικεντρώνεται στον όρο με την Κλαουζεβιτσιανή του προσέγγιση και 

όχι αυτόν της διοικητικής μέριμνας, η οποία αποτελεί τμήμα της επιμελητείας 

πολέμου και αντιστοιχεί στον ορισμό του André Beaufre .  

1.2 Στρατηγική 

Όσο βαθύτερα ερευνήσει κανείς την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία 

σχετικά με την ερμηνεία του όρου στρατηγική, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα να χαθεί γύρω από τον κυκεώνα των αναρίθμητων ορισμών που 

θα ανακαλύψει. Έχοντας υπόψη λοιπόν την αποφυγή αυτού του 

αποπροσανατολισμού, θα αναφερθούν ορισμένοι μόνο ορισμοί που κρίνονται 

                                                            
11  Σύμφωνα με τον  Πρώσο θεωρητικό, ο πόλεμος είναι απλά η συνέχιση της πολιτικής με 
άλλα μέσα. Η ορθολογική πολιτική έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην διαμόρφωση και τον έλεγχο 
του πολέμου, καθώς ο πόλεμος δεν είναι μια απομονωμένη πράξη. Το αρχικό κίνητρο ενός 
πολέμου είναι η εξυπηρέτηση αυτού του πολιτικού σκοπού. Carl von Clausewitz, ο.π., σελ.28, 
69, 78, 80 
12 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική (μεταφρ. Μαυρόπουλος Παναγιώτης), Χολαργός 
Αθήνα,ΓΕΕΘΑ, 2015, σελ., 14 
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ως αναγκαίοι για την μετέπειτα διασύνδεση της επιμελητείας πολέμου με την 

στρατηγική.     

Ξεκινώντας τιμητικά από τον Γάλλο στρατηγό André Beaufre,  καθώς είναι 

από τους λίγους που αναφέρθηκαν στην «επιμελητειακή στρατηγική» κατά 

την δεκαετία του 1980, δίνεται ως ορισμός της, στρατηγικής «η τέχνη η οποία 

επιτρέπει, ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές, την κατανόηση 

και τον έλεγχο των προβλημάτων που θέτει οποιαδήποτε σύγκρουση 

θελήσεων, και κατά συνέπεια τη χρήση των διαθέσιμων τεχνικών με τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο. Είναι λοιπόν η τέχνη της διαλεκτικής των 

βουλήσεων που χρησιμοποιούν την ισχύ για την επίλυση της διένεξής 

τους.»13 Πρόκειται για έναν γενικό ορισμό από τον οποίο αξίζει να 

συγκρατηθεί το γεγονός ότι πρόκειται για μία τέχνη – άρα μπορεί να βελτιωθεί 

με την εξάσκηση (θεωρητική και πρακτική)- που δίνει την δυνατότητα ελέγχου 

των προβλημάτων που ανακύπτουν από μία σύγκρουση. 

Σε έναν ποιο πρόσφατο ορισμό, ο καθηγητής Colin Gray14 ορίζει την 

στρατηγική ως «την χρήση βίας (the use made of force) και την απειλή βίας 

για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής (for the ends of policy)». 15 Ο 

προσδιορισμός αυτός προσεγγίζει αρκετά αυτόν που δίνει ο Clausewitz στο 

τρίτο βιβλίο του, λέγοντας ότι «Στρατηγική είναι η χρήση της συμπλοκής (use 

of the engagement) για την επίτευξη του σκοπού του πολέμου.» 16  Στους δύο 

αυτούς ορισμούς κυριαρχεί η χρήση βίας ανάμεσα στους δρώντες, δηλαδή 

της σκληρής μορφής ισχύος17 προς εξυπηρέτηση των πολιτικών στόχων. 

                                                            
13 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική (μεταφρ. Μαυρόπουλος Παναγιώτης), Χολαργός 
Αθήνα,ΓΕΕΘΑ, 2015, σελ.ιι, 14-15. 
14Πρόκειται για τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών του 
πανεπιστημίου του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε 
κυβερνητικές και μη θέσεις στις ΗΠΑ, στους τομείς κυρίως της πυρηνικής στρατηγικής και 
ελέγχου των όπλων.  
15 Colin S. Gray, STRATEGY FOR CHAOS, Revolution in Military Affairs and the Evidence of 
History, London- Portland- Oregon, Frank Cass Publishers, 2002, p.3. 
16 Carl von Clausewitz, ο.π., p.177. 
17 Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την θεωρία του Joseph Nye (soft power), ο οποίος 
αναφέρει ότι η ήπια ισχύς βρίσκεται στην ικανότητα ενός κράτους να ελκύει και να πείθει. 
Συνεπάγεται τη δημιουργία συνεργασιών με άλλα κράτη ή φορείς χωρίς τη χρησιμοποίηση 
απειλών εις βάρους τους ή απλώς την εξαγορά τους. Αντίθετα με την σκληρή ισχύ- την 
ικανότητα να εξαναγκάζεις- η οποία προέρχεται από τη στρατιωτική ή οικονομική δύναμη μιας 
χώρας, η ήπια ισχύς προέρχεται από τη θελκτικότητα της κουλτούρας, των πολιτικών 
ιδανικών και των πολιτικών επιλογών μιας χώρας, δηλαδή από το κύρος και την ακτινοβολία 
της.     
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Αυτή η ισχύς στις περισσότερες εκφάνσεις της, εκφράζεται ακόμη και σήμερα 

μέσω της στρατιωτικής ισχύς των δρώντων, κατά το πρότυπο που είχε 

επισημάνει πριν περίπου έναν αιώνα ο Βρετανός ρεαλιστής, E. H. Carr 

αναφερόμενος στην «πολιτική ισχύ».18  

Τέλος δύο χρήσιμοι ορισμός της στρατηγικής για την μετέπειτα συσχέτιση 

με την επιμελητεία πολέμου, είναι αυτοί του Κωνσταντίνου Κολιόπουλου και 

του Σπυρίδωνα Λίτσα. Ο μεν πρώτος αναφέρει ότι «Στρατηγική είναι η 

σύζευξη μέσων και σκοπών υπό το πρίσμα πραγματικής ή ενδεχόμενης 

σύγκρουσης. Με άλλα λόγια η στρατηγική συνίσταται στο τρίπτυχο : μέσα-

σκοπός-αντίπαλος».19 Ο δε δεύτερος αναφέρει ότι «Στρατηγική είναι η 

δυνατότητα των οργανικών συνισταμένων του διεθνούς συστήματος20, τα 

έθνη- κράτη, να θέτουν σε οργανωμένη και συνδυαστική λειτουργία τα 

πολιτικοδιοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και στρατιωτικά μέσα που έχουν στη 

διάθεσή τους με σκοπό την προβολή ενός αμυντικού ή επιθετικού πλαισίου 

ανάπτυξης προς άλλες οργανικές μονάδες του διεθνούς συστήματος, με 

στόχο την προάσπιση αλλά και διεύρυνση των συμφερόντων τους». 21 Οι 

ορισμοί αυτοί θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι στη συνέχεια, καθώς θα γίνει 

προσπάθεια να αναδειχθεί η χρησιμότητα της επιμελητείας πολέμου στη 

παροχή των απαραίτητων μέσων προς επίτευξη του πολιτικού σκοπού του 

πολέμου αλλά και του ίδιου του πολεμικού φαινομένου μέσα από τις 

οργανωτικές δομές που αυτή αναπτύσσει. 

                                                            
18 Σύμφωνα με τον Βρετανό ρεαλιστή, Edward H. Carr, η «πολιτική ισχύς» μπορεί να 
διαχωριστεί σε τρεις αλληλοεξαρτώμενες κατηγορίες: την στρατιωτική, την οικονομική και την 
ισχύ της πειθούς. Τονίζει ότι «Η υπέρτατη σημασία του στρατιωτικού οργάνου έγκειται στο 
γεγονός ότι η ultima ratio της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις είναι ο πόλεμος». Θεωρεί ότι η 
στρατιωτική ισχύς «όντας βασικό στοιχείο της ζωής του κράτους, καθίσταται όχι μόνο όργανο, 
αλλά και αυτοσκοπός». Edward H. Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, εισαγωγή στη 
μελέτη των διεθνών σχέσεων ,μτφ. Η. Στρόϊκου, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2004 (γ΄ έκδοση), 
σελ. 154 και 157.   
19 Κωνσταντίνος. Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την Αρχαιότητα έως Σήμερα, Βάρη 
Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2008 (Β΄ έκδοση), σελ.44. 
20 Πρόκειται για το άναρχο διεθνές σύστημα του K. N. Waltz, όπου απουσιάζει κάποια 
ρυθμιστική εξουσία σε αντίθεση με το εσωτερικό των κρατών. Συνέπεια αυτής της απουσίας 
υπερκρατικής εξουσίας είναι η ύπαρξη ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη αλλά και τους 
λοιπούς διεθνείς δρώντες (π.χ. οικονομικούς κολοσσούς στη σημερινή εποχή, οι πειρατές 
στην περιοχή της Καραϊβικής). Για μια ενδελεχή μελέτη του διεθνούς συστήματος, βλ. 
Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, μτφ. Κ. Κολιόπουλος, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις 
ποιότητα, 2011, σελ. 10-13 και 179-220.  
21 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, ο.π., σελ. 226. 
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Αφήνοντας τον γενικό ορισμό περί στρατηγικής, θα παρατεθούν στην 

επόμενη παράγραφο κατ’ ανάλογο τρόπο, οι σημαντικότερες διακρίσεις της 

ως προς το επίπεδο εφαρμογής της. Πρόκειται για την υψηλή στρατηγική 

καθώς και για την εφαρμογή της σε χαμηλότερο επίπεδο, την στρατιωτική 

στρατηγική.     

 1.3  Υψηλή Στρατηγική  – Στρατιωτική Στρατηγική. 

Συνεχίζοντας από τον Κωνσταντίνο Κολιόπουλο, ως υψηλή στρατηγική 

(grand strategy) ορίζεται η χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων ενός 

δρώντα, όπως οικονομικών, στρατιωτικών, πολιτισμικών και διπλωματικών, 

προκειμένου να επιτύχει τους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς του. Όταν 

τα μέσα αυτά είναι αμιγώς στρατιωτικά τότε πρόκειται για την στρατιωτική 

στρατηγική. 22 Είναι εμφανές ότι η δεύτερη αναφέρεται στο επιχειρησιακό και 

τακτικό επίπεδο του πολέμου, ενώ η πρώτη εξυπηρετείται από αυτήν. Για τον 

Σπυρίδων Λίτσα η στρατιωτική στρατηγική είναι μια «αναγκαιότητα» 23 που 

πηγάζει από την διαρκή χρήση βίας ή την απειλή αυτής και επιδιώκει την  

διεξοδική οργάνωση, προετοιμασία και «έκφραση των συνολικών σχεδιασμών 

των κρατικών οντοτήτων» κατά την πολύπλοκη πολεμική διαδικασία, τόσο 

στο επίπεδο που σχετίζεται με τους τακτικούς σχεδιασμούς όσο και σε αυτό 

με την εφαρμογή των στρατιωτικών επιλογών των κρατικών οντοτήτων, με 

απώτερο στόχο να επιτύχουν ή να μην αποτύχουν σε μία μάχη ή έναν 

πόλεμο. 24 Ο ορισμός αυτός θεωρεί τον πόλεμο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον 

άνθρωπο, αναπόφευκτο και η στρατιωτική στρατηγική είναι απαραίτητη 

προκειμένου η διεξαγωγή του να είναι εντός ορθολογικού πλαισίου.  

Ο Άγγλος στρατηγικός αναλυτής Liddel Hart καθώς και ο Βρετανός 

ιστορικός Paul Kennedy, εμβαθύνοντας στην έννοια της υψηλής στρατηγικής, 

σε έναν διευρυμένο ορισμό που δίνουν, θεωρούν ότι η υψηλή στρατηγική 

αποτελεί ένα είδος ισχύς καθώς είναι σε θέση να διατηρεί το ανθρώπινο 

                                                            
22 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, ο.π., σελ.44. 
23 Ο πόλεμος αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο που οφείλεται στις «φιλοδοξίες ανθρώπων 
και κρατών για ισχύ και κυριαρχία», δηλαδή στην ανθρώπινη φύση και εκδηλώνεται μέας από 
την πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Perez Zagorin, Θουκυδίδης, μια πλήρης εισαγωγή για 
όλους τους αναγνώστες, μτφ. Κ. Κολιόπουλος, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα (Β΄ έκδοση),2006, 
σελ.18. 
24 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, ο.π., σελ. 227-228. 
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δυναμικό σε μάχιμη κατάσταση και το ηθικό του λαού υψηλό. Στα εργαλεία 

που διαθέτει συγκαταλέγονται η στρατιωτική, οικονομική, εμπορική, ηθική και 

διπλωματική ισχύ, τα οποία και χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο 

προσπαθώντας να «κάμψει την θέληση του αντιπάλου». Αυτά τα εργαλεία τα 

υπολογίζει, τα αναπτύσσει, τα συνδυάζει και τέλος τα ελέγχει τόσο στην 

πολεμική όσο και στην ειρηνική περίοδο, με σκοπό την παροχή ασφάλειας και 

ευημερίας στο κράτος που την εφαρμόζει. 25 Επιπλέον ο Liddel Hart ορίζει ως  

« τέχνη της κατανομής της χρησιμοποιήσεως στρατιωτικών μέσων για την 

επιτυχία των σκοπών της πολιτικής» 26 την στρατιωτική στρατηγική. Πρόκειται 

για ορισμό σχεδόν ταυτόσημο με αυτόν του Κ. Κολιόπουλου. 

Με άλλα λόγια, για τους δύο Βρετανούς, ο απώτερος σκοπός της υψηλής 

στρατηγικής είναι ο  αντίπαλος να εγκαταλείψει τις επιδιώξεις του (τα θέλω 

του), και να υποχρεωθεί να  ταυτιστεί – αποδεχθεί την θέληση της άλλης 

πλευράς. Επιπλέον η αναφορά στο ηθικό και την μαχητική ικανότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού ως αποτέλεσμα εφαρμογής της υψηλής στρατηγικής 

ενός κράτους, συνδέει άμεσα την επιμελητεία πολέμου με το υψηλότερο 

επίπεδο της στρατηγικής και ουσιαστικά οι ανωτέρω μελετητές την 

αναδεικνύουν σε έναν από τους στόχους τις υψηλής στρατηγικής.    

Για τον Γάλλο στρατηγό André Beaufre, η υψηλή στρατηγική κατέχει 

κυρίαρχη θέση καθώς την κατατάσσει στην κορυφή της πυραμίδας όλων των 

στρατηγικών. Τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο της κυβέρνησης , εννοώντας εδώ 

την πολιτική εξουσία και έχει ως σκοπό την «σχεδίαση του τρόπου 

διεξαγωγής του ολοκληρωτικού πολέμου27». Θεωρεί ότι έχει ως έργο να 

καθορίσει τον σκοπό για τις επιμέρους στρατηγικές ( π.χ. στρατιωτική 

στρατηγική) και τον τρόπο συντονισμού τους.28 Επομένως για τον Γάλλο 

στρατηγό, η υψηλή στρατηγική οφείλει να απαντάει οπωσδήποτε στα 

ερωτήματα ποιός; (σκοπός) και πώς; (τρόπος). Όσον αφορά τον σκοπό των 

                                                            
25 Paul Kennedy, Grand Strategies in War and Peace, American Political Science Review,(3-
1-1993), Vol.87, No1,p.261.  
26. Basil Herny Liddel Hart, Στρατηγική της Έμμεσης Προσεγγίσεως, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις 
Βάνιας, 1995  σελ. 500-501 
27 Αρκετοί την ονομάζουν και ολοκληρωτική στρατηγική επειδή αναφέρεται στον 
ολοκληρωτικό πόλεμου. Ο ορισμός της όμως δεν διαφέρει σε τίποτα από τους 
προηγούμενους για την υψηλή στρατηγική (ιδιαίτερα των Βρετανών).  
28 André Beaufre,ο.π., σελ.24. 
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επιμέρους στρατηγικών, προφανώς αναφέρεται σε αυτούς που θα 

εξυπηρετήσουν καλύτερα τον τελικό αντικειμενικό σκοπό που δεν είναι άλλος 

από τον πολιτικό. Στον στρατιωτικό τομέα δίνει ορισμό ανάλογο με αυτό του 

Κ. Κολιόπουλου, μόνο που την αναφέρει ως γενική στρατιωτική στρατηγική. 

Καθορίζει όμως στο επιχειρησιακό επίπεδο την «επιμελητειακή στρατηγική 

(stratégie génétique)», ως την στρατηγική της ειρηνικής περιόδου που 

στοχεύει στην απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων , ανώτερων από εκείνα 

που διαθέτουν οι ενδεχόμενοι αντίπαλοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

αποτελεσματική άσκηση της «επιμελητηριακής στρατηγικής» έχει ως 

επακόλουθη συνέπεια την διατήρηση της αποτροπής με το μικρότερο δυνατό 

κόστος.29 

Σκοπός της παρούσας μελέτη δεν είναι η περαιτέρω ανάλυση και 

εμβάθυνση επί των εννοιών της στρατηγικής. Ο υποφαινόμενος εκτιμά, ότι οι 

ανωτέρω ορισμοί επαρκούν, στο πλαίσιο διασύνδεσης της επιμελητείας 

πολέμου με την στρατηγική. Επιπλέον, έχει γίνει σαφές ότι η υψηλή 

στρατηγική βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και διακρίνεται για τον 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα της και από μία ευρύτητα τόσο στις επιλογές της 

όσο και στη θεώρηση των πραγμάτων. Αντιθέτως, η στρατιωτική στρατηγική 

χαρακτηρίζεται από ένα βραχυπρόθεσμο και στενότερο πλαίσιο δράσης, 

καθοδηγείται και εξυπηρετείται από την υψηλή στρατηγική και τέλος στοχεύει 

να εξυπηρετήσει τον πολιτικό σκοπό του κράτους. 

 Η πρώτη μοιάζει με ένα τηλεσκόπιο που εποπτεύει μια μεγάλη περιοχή 

από μακρινή απόσταση, ενώ η δεύτερη μοιάζει με ένα μικροσκόπιο που 

εντοπίζει σε μια μικρή περιοχή τις λεπτομέρειες. Όπως ανέφερε και ο 

Ηράκλειτος χιλιάδες χρόνια: «Ο πόλεμος είναι ο πατέρας των πάντων και ο 

βασιλιάς των πάντων, και κάποιους τους δείχνει σαν θεούς, ενώ άλλους τους 

δείχνει σαν ανθρώπους· κάποιους τους κάνει δούλους, ενώ άλλους τους κάνει 

ελεύθερους». 30 Άρα, όσο θα υφίσταται ο πόλεμος με τις επακόλουθες 

συνέπειες του, η στρατιωτική στρατηγική θα αποτελεί τον βασικό μοχλό 

υλοποίησης της υψηλής στρατηγικής. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο πατέρας του 

δομικού ρεαλισμού Κ. Waltz λέγοντας «Τα ισχυρά κράτη δεν μπορούν να 
                                                            
29 André Beaufre,ο.π., σελ.25-26. 
30 Ηράκλειτος, Κοσμολογικά αποσπάσματα, 53. 
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κάνουν τα πάντα με τις στρατιωτικές δυνάμεις τους, όπως συνειδητοποίησε 

σαφέστατα ο Ναπολέων· όμως είναι σε θέση να κάνουν πράγματα που τα 

στρατιωτικά αδύναμα κράτη δεν μπορούν να κάνουν.». 31     

1.4 Ενεργητική και Παθητική Φθορά Πολέμου. 

Η φθορά που εμφανίζεται κατά την διάρκεια του πολεμικού φαινομένου 

και αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο κατά την παράθεση της 

επιστολής του Νικία από τον Θουκυδίδη, διακρίνεται σε ενεργητική και 

παθητική. 

Η Ενεργητική φθορά πολέμου μπορεί να χαρακτηριστεί ως «το συνολικό 

απότοκο του πολεμικού πλήγματος» που ένας δρώντας (κράτος – έθνος-

οργανισμός κ.λ.π.), προκαλεί κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης – 

προσπάθειας- τόσο στις άυλες όσο και στις  υλικές αντίπαλες δομές. Διαθέτει 

ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 32  Παραδείγματα ενεργητικής φθοράς 

αποτελούν, η προσβολή των εχθρικών δυνάμεων, η αποκοπή των γραμμών 

ανεφοδιασμού τους, η προσβολή των αντίπαλων υποδομών ( π.χ. ναυτικές 

και αεροπορικές βάσεις) και η καταστροφή των σύγχρονων συστημάτων 

διοίκησης και ελέγχου. 33  

Επομένως, οι ενέργειες της ενεργητικής φθοράς, αποσκοπούν στην 

προσβολή και αποδόμηση των συντελεστών ισχύος του αντιπάλου. 34 Οι 

συνέπειες της δε, είναι ορατές ακόμα και μετά τον τερματισμό των 

συγκρούσεων και την λήξη του πολέμου. Τα κράτη των οποίων οι δομές 

έχουν πληγεί και έχουν επηρεασθεί οι εσωτερικοί συντελεστές ισχύος τους, 

έχουν την τάση να συμπεριφέρονται με αστάθεια στο διεθνές σύστημα. Ο 

                                                            
31 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, μτφ. Κ. Κολιόπουλος, Βάρη Αττικής, 
Εκδόσεις ποιότητα, 2011, σελ.393. 
32  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, ΙΛΙΑΔΑ και Διεθνής Πολιτική. Μία Θεωρητική Προσέγγιση, Βάρη 
Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2014,σελ.275-276. 
33 Πρόκειται για τα γνωστά κέντρα C2 (Command and Control)  και την μετεξέλιξη τους τα  
κέντρα C4I ( Command, Control, Communications, Computer and Information). Για μια 
λεπτομερή ανάλυση και της εξέχουσας σημασίας τους στον σύγχρονο πόλεμο βλ. Νίκος 
Κυριαζής και Στέλιος Σπανός, Το Πρόσωπο του Πολέμου στον 21ο Αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις 
Εστία, 2000, σελ. 82-125. 
34 Ο γράφων εκτιμάει ότι ο «κεραυνοβόλος πόλεμος» και ο «πόλεμος ελιγμού» που εισήγαγε 
ο J.F.C. Fullel κατά τον 20ο αιώνα έχουν τις ρίζες τους στα αποτελέσματα της ενεργητικής 
φθοράς. Για μια σύντομη περιγραφή αυτών των πολέμων και την επίδρασή τους στους 
συντελεστές ισχύος του αντιπάλου, βλ. Κ. Κολιόπουλος, ο.π. σελ.49-53, 62, 211-214.  
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καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης αναφέρει σχετικά με την σταθερότητα: «Ο 

Singer και οι συνάδελφοί του υποστηρίζουν ότι η αβεβαιότητα εμφανίζεται 

όταν οι συντελεστές ισχύος είναι πιο ισοδύναμα κατανεμημένοι και όχι 

συγκεντρωμένοι, όταν οι επερχόμενες αλλαγές δείχνουν ότι το σύστημα 

απομακρύνεται από μία τέτοια συγκέντρωση και όταν υπάρχει μεγαλύτερη 

ρευστότητα παρά "σταθερότητα" στην κατανομή των συντελεστών ισχύος.»  35 

Αυτή ακριβώς η ρευστότητα στους συντελεστές ισχύος ενός κράτους, ως 

απότοκο της ενεργητικής φθοράς πολέμου, οφείλει να αποκαταστήσει τόσο το 

κράτος όσο και το διεθνές σύστημα (π.χ. οι μεγάλες δυνάμεις ή οι διεθνείς 

οργανισμοί ) μέσω οικονομικής βοήθειας ή ανασύνταξης των εσωτερικών του 

δομών (π.χ. εγκαθίδρυση κράτους δικαίου).  

Πετυχημένο παράδειγμα στρατιωτικής στρατηγικής στο πλαίσιο 

πρόκλησης ενεργητικής φθοράς στις δομές του αντιπάλου, αποτελεί η 

στρατηγική του Κολοκοτρώνη στην εισβολή του Δράμαλη στην Πελοπόννησο. 

Ο Κολοκοτρώνης εφαρμόζοντας την τακτική της συνεχής παρενόχλησης και 

κατατριβής των στρατευμάτων του Δράμαλη, κέρδισε χρόνο προκειμένου να 

προετοιμαστούν οι ελληνικές δυνάμεις ενώ παράλληλα απέτρεψε την πορεία 

του Δράμαλη προς την Τρίπολη (αποφυγή υλοποίησης αντίπαλου  

στρατηγικού στόχου) . 36  

Αντίθετα με την ενεργητική, η παθητική φθορά πολέμου έγκειται στις 

συνέπειες που προκαλεί η πολεμική προσπάθεια ενός κράτους  ή δρώντα 

στους δικούς του συντελεστές ισχύος ή φορτία ισχύος που αυτό διαθέτει. Ο 

μεταγενέστερος του Sun Tzu, ο Sun Bin αναφέρει χαρακτηριστικά στην δική 

του «Τέχνη του Πολέμου» 37, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

συμπλήρωμα στο έργο του προκατόχου του: «Εάν επιθυμείς να 

εκμεταλλευτείς την αναταραχή που επικρατεί μεταξύ των κατοίκων ενός 

εχθρικού κράτους… να εμποδίσεις τις δυνάμεις του στρατού του εχθρικού 
                                                            
35 Ηλίας Κουσκουβέλης, Η έννοια της σταθερότητας στη θεωρία της διεθνούς πολιτικής, 
Αθήνα, Το βήμα των κοινωνικών επιστημών, τόμος ΣΤ, τεύχος 21,Μάιος 1997, σελ.135-136.   
36 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, ΄΄ Ελληνική Στρατιωτική Ιδιοφυΐα : Ο Κολοκοτρώνης υπό το 
πρίσμα του Κλαούζεβιτς΄΄, Θεσσαλονίκη, Περιοδικό Διακλαδική Επιθεώρηση, τεύχος 31, 
Νοέμβριος 2014-Φεβρουάριος 2015, σελ. 40-48. 
37 Ο τίτλος του πρωτότυπου που έκδωσε το 1996 ο Thomas Cleary είναι «The Lost Art of 
War» που μεταφράζεται βέβαια ως η χαμένη τέχνη του πολέμου. Στο παρόν χρησιμοποιείται 
ο όρος «Η Τέχνη του Πολέμου» , όπως αυτός υιοθετείται στο μεταφρασμένο κείμενο το οποίο 
και επικαλούμαι.   
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κράτους, θα εξαντλήσεις το δικό σου στρατό.» 38 Η ίδια η φύση του πολέμου 

αποκλείει την περίπτωση να μην υποστούν οι αντίπαλοι παθητική φθορά.  

 Η παθητική φθορά πολέμου λοιπόν, είναι το «αρνητικό απότοκο στα 

ημετέρα φορτία ισχύος, όπως αυτά παράγονται μέσα από τις  ενέργειες 

οργανωμένης χρήσης βίας κατά την διάρκεια της πολεμικής συμπλοκής.» 39 Η 

παθητική φθορά επιβεβαιώνει την γνωστή ρήση «στον πόλεμο δεν υπάρχουν 

νικητές», υπό το πρίσμα ότι με την ολοκλήρωση του πολέμου υπάρχουν 

περισσότερο και λιγότερο χαμένοι από την πολεμική προσπάθεια αντίπαλοι. 

Ο ίδιος ο πατέρας του δομικού ρεαλισμού δείχνει να αποδέχεται την πρόταση 

« στους πολέμους δεν υπάρχει νίκη, αλλά υπάρχουν μόνο διαφορετικές 

διαβαθμίσεις ήττας.» 40  Με άλλα λόγια, η παθητική φθορά αφήνει τα σημάδια 

της σε νικητές και ηττημένους, με τους δεύτερους όπως είναι λογικό να έχουν 

υποστεί μεγαλύτερη απώλεια στα φορτία ισχύος τους. 41 

Ο Hedley Bull , θεωρεί τον πόλεμο ως έναν από τους πέντε θεσμούς της 

κοινωνίας των κρατών, με την έννοια ότι αποτελεί ένα «καθιερωμένο μοντέλο 

συμπεριφοράς, διαμορφωμένο για την προώθηση κοινών στόχων».42 

Εξετάζοντάς τον πόλεμο από διαφορετικές γωνίες, εκείνη του μεμονωμένου 

κράτους, 43 του συστήματος κρατών (διεθνούς συστήματος) και τέλος της 

κοινωνίας των κρατών (διεθνούς κοινωνίας), διαπιστώνει μεταξύ των άλλων, 

ότι  ο πόλεμος θα χρησιμοποιείται πάντοτε ως μέσο διατήρησης της 

ισορροπίας ισχύος αλλά και «προκειμένου να επέλθει δίκαιη αλλαγή». 44 Υπό 

αυτό το πρίσμα, η φθορά πολέμου-πάντα παρούσα σε κρίση, ένταση και 
                                                            
38 Sun Bin., Η Ολοκλήρωση της Τέχνης του Πολέμου (επιλ. Thomas Cleary), Θεσσαλονίκη, 
Εκδόσεις Βάνιας, 2002, σελ.163. 
39 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, ο.π., σελ.278. 
40 Kenneth N. Waltz, Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος, μία θεωρητική ανάλυση, μτφ. Κ 
Κολιόπουλος, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα,2011, σελ. 19.  
41 Χαρακτηριστικό παράδειγμα νικητή που υπέστη τεράστια απώλεια φορτίων ισχύος λόγο 
της παθητικής φθοράς αποτελεί η Βρετανία. Μετά το πέρας του Β΄ Π.Π. έπαψε να 
συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις (όπως άλλωστε και η Γαλλία).Στο προσκήνιο 
εμφανίστηκαν δύο νέες μεγάλες δυνάμεις που έμελε να εξελιχθούν σε υπερδυνάμεις. Η ΗΠΑ 
και η Σοβιετική Ένωση. Ουσιαστικά η Βρετανία, -όπως και οι άλλες χώρες του δυτικού μπλοκ 
επιρροής-, συνασπίστηκε μέσω του ΝΑΤΟ με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ  της παρείχε ασφάλεια ενώ η 
Βρετανία αναγνώριζε την πρωτοκαθεδρία της. 
42. Hedley Bull, H Άναρχη Κοινωνία: Μελέτη της τάξης στη παγκόσμια πολιτική, μτφ. Ηρακλεία 
Στροίκου, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, Δ΄ έκδοση, 2009, σελ.238. 
43. Για το μεμονωμένο κράτος ισχύει η κλασική προσέγγιση του Clausewitz, ότι ο πόλεμος 
είναι μία «πράξη που σκοπό έχει να εξαναγκάσει τον αντίπαλό μας να ικανοποιήσει την 
θέλησή μας». 
44. Hedley Bull, ο.π, σελ.240-244.  
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πόλεμο-  διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην μετασυγκρουσιακή κατάσταση, 

καθώς δημιουργεί νέες ισορροπίες ισχύος και ωθεί την αλλαγή στην 

παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα.  

1.5 Τριβή (Friction) Πολέμου και αβεβαιότητα. 

Στο πρώτο βιβλίο του ο Θουκυδίδης αναγράφει για τον πόλεμο : «Όσο 

γίνεται μακρύτερος, τόσο η έκβασή του καταντάει να εξαρτάται από τυχαία 

περιστατικά» και επιπλέον, «στον πόλεμο οι ευκαιρίες δεν περιμένουν». 45 Ο  

Θουκυδίδης χωρίς να την κατονομάζει, εισάγει δυόμιση χιλιάδες χρόνια πριν, 

την έννοια της τριβής (friction) που αναλύει στο πρώτο του βιβλίο ο 

Clausewitz.   

Ο  Πρώσος στρατηγός τονίζει, ότι η τριβή είναι η μοναδική έννοια-ιδέα, 

που λιγότερο ή περισσότερο αντιστοιχεί στους παράγοντες εκείνους που 

διαχωρίζουν τον πόλεμο στην πράξη, από την άσκηση επί χάρτου. 46 Θεωρεί 

την τριβή ως την δύναμη εκείνη που κάνει τα φαινομενικά εύκολα τόσο 

δύσκολα και τον διαπρεπή διοικητή να μην του αρκούν η εμπειρία και η 

ισχυρή θέληση. 47 Τα δεδομένα που επηρεάζουν την διεξαγωγή του πολέμου 

και ενσωματώνονται  στην έννοια της κλαουζεβιτσιανής τριβής, είναι η 

αβεβαιότητα, τα λάθη, οι τεχνικές δυσκολίες48 που εμφανίζονται στην πράξη 

κατά την υλοποίηση των διατασσομένων, τα ατυχήματα, το απρόβλεπτο 

στοιχείο και τα αποτελέσματα αυτών, επί των αποφάσεων, του ηθικού και των 

ενεργειών του στρατεύματος αλλά και των πολιτών που συμμετέχουν στην 

πολεμική διαδικασία, κατά τη διάρκεια του πολέμου.49 Ο ίδιος ο Clausewitz 

συνιστά να λαμβάνεται υπόψη η τριβή στον σχεδιασμό και να αποφεύγονται 

τα υπερβολικά πολύπλοκα σχέδια. 50 

                                                            
45 Πρόκειται για χωρία από τις παραγράφους Α-78 και Α-142 αντίστοιχα. Βλ. Αθανάσιος 
Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στον Θουκυδίδη, Αθήνα, Εστία, 1999, σελ. 17. 
46  Ποιο συγκεκριμένα αναφέρεται στον πόλεμο στο χαρτί «real war from war on paper» . Carl 
von Clausewitz, On War (Indexed Edition), ο.π., p.119. 
47  Carl von Clausewitz, On War (Indexed Edition), ο.π., p.121. 
48  Μπορούν να συμπεριληφθούν οι μηχανικές βλάβες, οι κακές καιρικές συνθήκες, η αμέλια 
εκτέλεσης των διαταγών κ.λ.π. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, ο.π. ,σελ. 151. 
49  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές,(Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα,2010,Β’ Έκδοση),σελ. 250. 
50  Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, ο.π. ,σελ. 152. Στην λογική αυτή στηρίζεται η σύγχρονη 
επιχειρησιακή σχεδίαση τόσο σε εθνικό (ΔΚ 2-1), όσο και σε συμμαχικό (ΝΑΤΟ) επίπεδο, που 
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Η τριβή αποτελεί την αιτία, εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί να προβλεφτεί 

το αποτέλεσμα ενός πολέμου, ούτε βεβαίως να εξαλειφτεί το πολεμικό 

φαινόμενο, προβαίνοντας εξ’ αρχής οι αντίπαλοι σε έναν υπολογισμό ισχύος 

από την ειρηνική περίοδο. Το ποιο ανίσχυρο κράτος είναι πρόθυμο να 

συμμετάσχει στην πολεμική διαδικασία, ελπίζοντας ότι θα αποκομίσει οφέλη 

από την εφαρμογή της τριβής. 51 Η ύπαρξη της τριβής από μόνη της, αποτελεί 

μια νομοτελειακή εγγύηση, ότι το ισχυρότερο κράτος ή ο διεθνής δρώντας, 

ενδέχεται να υποστεί μεγαλύτερη φθορά από την αρχικά  υπολογιζόμενη 

εξαιτίας της παρουσίας της. Κατά συνέπεια, η τριβή δρα εν μέρει αποτρεπτικά 

στις επιδιώξεις των ισχυρών. Μόνο όταν αυτοί εξασφαλίσουν μηχανισμούς          

(π.χ. προηγμένη τεχνολογία, ευρύτερες συμμαχίες) που θα τους επιτρέψουν 

να μειώσουν τις πιθανές επιπτώσεις από την τριβή τότε θα επιδιώξουν έναν 

ορθολογικό πόλεμο.   

Παραδείγματα πολέμων στους οποίους έγινε προσπάθεια να ελαττωθεί η 

επίπτωση της τριβής στις πολεμικές επιχειρήσεις αποτελούν οι σύγχρονοι 

πόλεμοι. Το ΝΑΤΟ χρησιμοποίησε μόνο αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην 

περίπτωση της Σερβίας το 1992 και Λιβύης το 2011, ενώ οι ΗΠΑ το 1990 

κατάφεραν στον πρώτο πόλεμο του κόλπου να μετακινήσουν άνω των 

500.000 στρατιωτών, με πλήρη επιμελητειακή υποστήριξη, πριν 

προχωρήσουν στις εχθροπραξίες εισβάλοντας από ξηρά στο Ιράκ. 52 Ο 

υποφαινόμενος εκτιμάει ό,τι αποτελεί κοινό παρονομαστή σε όλους τους 

σύγχρονους πολέμους, η χρήση της επιμελητείας πολέμου και της 

τεχνολογίας, ως εργαλείο για την μείωση της τριβής και των απωλειών υπέρ 

του ισχυρού δρώντα. 

                                                                                                                                                                          
προκρίνει την σχεδίαση σχεδίων που βασίζονται στην αρχή της απλότητας και διαθέτουν 
εναλλακτικές επιλογές.   
51  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές,(Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα,2010,Β’ Έκδοση),σελ. 252. 
52  Όπως έχει διατυπωθεί στην τελική έκθεση του υπουργείου αμύνης των ΗΠΑ προς το 
Κογκρέσσο, «…η ΔΜ, δεν έγινε σε καμία φάση της «Ασπίδας της Ερήμου» και της 
«Καταιγίδας της Ερήμου» αφορμή για καθυστέρηση ή και παύση του ρυθμού διεξαγωγής των 
επιχειρήσεων.» Η υποστήριξη ενός τόσο μεγάλου αριθμού στρατιωτών και αντιστοίχων 
μέσων σε ένα απομακρυσμένο από τις ΗΠΑ θέατρο επιχειρήσεων, το οποίο αποτελούσε ένα 
σκληρό και ιδιόμορφο φυσικό περιβάλλον, καταδεικνύει μια μοναδική ικανότητα όχι μόνο των  
ΗΠΑ αλλά όλων των επικαλούμενων διαχρονικά ως «μεγάλες δυνάμεις» διεθνών δρώντων. 
Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση της επιμελητείας πολέμου των ΗΠΑ στις ανωτέρω δύο 
πολεμικές επιχειρήσεις, βλ. Υπουργείο Αμύνης ΗΠΑ, Ο Πόλεμος του Κόλπου, μτφ. Δ. 
Σκαρβέλης, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Φλώρος, 1992 (πρωτ.), σελ. 91-94, 495-552.  
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Κεφάλαιο 2. Ιστορική Αναδρομή και η Διαχρονική Σημασία της 
Επιμελητείας Πολέμου από την Αρχαιότητα.   

Η αρχή της επιμελητείας πολέμου έχει διαχρονική αξία. Συναντάμε 

δείγματα της ακόμα και από την ύστερη αρχαιότητα, καθώς εμφανίζεται 

αρκετές φορές, άλλες στο προσκήνιο και άλλες στο παρασκήνιο, να αποτελεί 

βασικό στόχο των οργανωμένων στρατών στην προσπάθειά τους να 

επιτύχουν τους στόχους τους.  

2.1 Σύγχρονες Αντιλήψεις και Επιμελητεία Πολέμου. 

Σύμφωνα με τον Michael O΄ Hanlon  53, ο πόλεμος και η διεξαγωγή του 

αποτελούν μια επιστήμη η οποία ακολουθεί τις βασικές αρχές που 

διατύπωσαν πριν από αιώνες ο Κινέζος στρατηγός Sun Tzu και ο Πρώσος 

ομόλογος του Carl von Clausewitz. Στο έργο του αναφέρεται μεταξύ των 

άλλων, στις δυνατότητες και ετοιμότητα των στελεχών, στην εκπαίδευσή τους 

και στον εξοπλισμό τους. Επίσης  τονίζει την σημασία της «επιστήμης του 

πολέμου» στο πλαίσιο της άμυνας μιας χώρας, ακόμα και ως μέσο 

διατήρησης της ειρήνης, καθώς βελτιώνει τις αποτρεπτικές τις δυνατότητες. 

Συνδέει δε όλα αυτά, με την υποστήριξη, χρηματοδότηση και τα logistics.54  Ο 

αναγνώστης οφείλει να αναγνωρίσει στα ανωτέρω, την επιμελητεία πολέμου 

στην σύγχρονη μορφή, καθώς αυτά είναι ορισμένα από τα απότοκα της που 

εμφανίζονται μέσα στους προϋπολογισμούς των σύγχρονων  κρατών κατά 

την περίοδο της ειρήνης.  

Η ανάλυση του Hanlon αναφέρεται στην σύγχρονη εποχή και ουσιαστικά 

δείχνει την μεγάλη σημασία της προετοιμασίας ενός στρατού ή διαφορετικά, 

του αντικειμένου της παρούσας εργασίας-της επιμελητείας πολέμου (logistics 

of war). Η επιμελητεία πολέμου, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για 

την έκβαση ενός  πολέμου, αλλά και για το ίδιο το πολεμικό φαινόμενο, έχει τις 
                                                            
53 O Michael E. O΄Hanlon είναι διακεκριμένος συνεργάτης στο Brookings Institution και 
ειδικεύεται σε θέματα πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Για μια λεπτομερή ανάλυση του έργου του 
γύρω από την επιστήμη του πολέμου, βλ. «The Science of War», όπου με βάσει οικονομικά 
στοιχεία γύρω από την πολιτική άμυνας των ΗΠΑ, γενικεύει τα συμπεράσματά του σχετικά με 
την πολύπλοκη επιστήμη του πολέμου και την χρηματοδότησή της.   
54  «The science of war is also important for keeping peace. It can help improve and ensure 
deterrence, by scrupulously evaluating the capacities of one’s own military and trying to 
strengthen it where possible.». Michael E. O΄Hanlon, The Science of War, Princeton, 
Princeton University Press, 2009,σελ. 1, 36-43.  
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ρίζες της όμως πολύ πριν επισημανθεί από τους ανωτέρω θεωρητικούς – 

στρατηγούς. 

2.2 Η Επιμελητεία Πολέμου τον 16ο Αιώνα π.Χ. 

Ο Σπυρίδων Ν. Λίτσας αναφέρει, ότι ο άνθρωπος, ήδη από το πρώιμο 

στάδιο της «κοινωνικοοργανωτικής του συγκρότησης, ερχόμενος αντιμέτωπος 

με τις δυσκολίες επιβίωσης ανέπτυξε την αρχή της επιμελητείας πολέμου ως 

μέσο διαχείρισης των διατιθέμενων μέσων, έμψυχων και υλικών, κατά τη 

διάρκεια των περιόδων οργανωμένης χρήσης βίας» .55 Χαρακτηριστικό είναι 

το παράδειγμα που αναφέρει ο Βρετανός ιστορικός και στρατιωτικός J.F.C. 

Fullel σχετικά με τις οργανωτικές δομές των Αιγυπτίων ήδη από το 16ο αιώνα 

π.χ.: «Η παλιά αιγυπτιακή  πολιτοφυλακή μετατράπηκε κατά τη διάρκεια 

αυτών των πολέμων σε έναν καλά οργανωμένο στρατό δύο μεγάλων 

μεραρχιών, από τις οποίες η μία στάθμευε στο δέλτα και η άλλη στην άνω 

χώρα. Οι στρατιώτες ήταν οπλισμένοι με τόξα και δόρατα και έφεραν ασπίδες, 

αλλά δεν φορούσαν πανοπλία. Η φαρέτρα εισήχθη από την Ασία και το 

«πυρ» γίνονταν με ομοβροντίες. Παρότι δεν χρησιμοποιείτο ιππικό, το άρμα 

υιοθετήθηκε. Χιλιάδες άλογα εκτρέφονταν στους κρατικούς στάβλους του 

φαραώ και η κατασκευή αρμάτων εξελίχθηκε σε τέχνη.». 56 Η οργανωμένη 

εκτροφή των αλόγων καθώς και της ανάπτυξης τεχνικής κατασκευής 

αρμάτων, με σκοπό την χρήση τους κατά την διάρκεια των μαχών στο πλαίσιο 

της υποστήριξης του πολεμικού φαινομένου (warfare), φανερώνει την μεγάλη 

συμβολή της επιμελητείας πολέμου στην ανάπτυξη υποδομών προς 

εξυπηρέτηση της οργανωμένης μορφής βίας από τους συμμετέχοντες στην 

πολεμική διαδικασία. 

Δείγματα οργανωμένης μορφής επιμελητείας παρατηρούμε κατά την ίδια 

περίπου χρονική περίοδο και στον Ελλαδικό χώρο κατά την ανάπτυξη του 

λαμπρού Μυκηναϊκού πολιτισμού (1600-1500 π.Χ.). Συγκεκριμένα, στην 

οργανωτική δομή του στρατού κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους, υπήρχε στην 

ιεραρχία, μια σημαντική κατηγορία «κατάφρακτων αρματομάχων» 

                                                            
55 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, ΙΛΙΑΔΑ και Διεθνής Πολιτική. Μία Θεωρητική Προσέγγιση, Βάρη 
Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2014, σελ.259.  
56 J.F.C. Fuller, Οι Αποφασιστικές Μάχες που Διαμόρφωσαν τον Κόσμο 480 π.Χ.-1757, 
τόμος Α΄, Αθήνα, μτφ. Κ. Κολιόπουλος,  Εκδόσεις Ποιότητα,  2008, σελ.25-26.  
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αξιωματούχων που ονομάζονταν «επέται». Αυτοί ήταν ακόλουθοι του 

ανώτατου πολιτειακού άρχοντα, ο οποίος τους «παρείχε οπλισμό, διάφορα 

στρατιωτικά εφόδια, καθώς και άρματα με τα αναγκαία ανταλλακτικά τους». 57 

Επίσης από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις στα ανάκτορα της Πύλου, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη περίπου 400 χαλκουργών – οπλοποιών οι οποίοι 

εκτιμάται ότι είχαν επιφορτιστεί με το καθήκον τακτικού εφοδιασμού των 

μυκηναϊκών μονάδων με τον απαραίτητο οπλισμό.58 Τέλος υπάρχουν 

ενδείξεις ότι ο μυκηναϊκός στρατός ήδη από τον 16ο αιώνα (προ Ομήρου), 

χαρακτηρίζονταν για την πειθαρχία του, την εκπαίδευσή του, ενώ η «μεγάλη 

μαχητική ικανότητα» του μυκηναϊκού στόλου οφείλονταν στην αντίστοιχη 

εκπαίδευσή του. 59 Σαφή δείγματα εφαρμογής της αρχής της επιμελητείας 

υπάρχουν και κατά την μεταγενέστερη περίοδο των μυκηναϊκών χρόνων, την 

Ομηρική περίοδο, τα οποία προκύπτουν από τα ομηρικά έπη και κυρίως την 

Ιλιάδα και στα οποία γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην επόμενη παράγραφο. 

 2.3 Επιμελητεία Πολέμου και Ομηρική Περίοδος (9-7 αι. π.Χ.),  . 

Το ομηρικό έπος Ιλιάδα αποτελεί το πρώτο δείγμα γραφής, μια τομή στην 

ανθρώπινη ιστορία, καθώς για πρώτη φορά υπάρχουν στοιχεία που αφορούν 

την σύγχρονη αντίληψη γύρω από την διεξαγωγή του πολέμου σε αντίθεση με 

τους αρχαϊκούς πολέμους60 όπου κυριαρχούσαν οι επιδρομές και οι 

τελετουργικές μονομαχίες των πρωτόγονων κοινωνιών. 61  

Ο Όμηρος με μια σπάνια διαύγεια, παρουσιάζει στην Ιλιάδα την εξέλιξη 

του πολεμικού φαινομένου και μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
                                                            
57  Νικόλαος Σόλ. Δεπάστας, Στρατιωτική Οργάνωση και Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων 
Ελλήνων (1600-146 π.Χ.), Αθήνα, Έκδοση Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, 1999, σελ.8. Ο 
όρος «επέται» προέρχεται από το ρήμα «έπομαι» που σημαίνει «ακολουθώ». Για 
περισσότερες πληροφορίες καθώς και την σημασία των εν λόγω αξιωματούχων, βλ. S. 
Deger-Jalkotzy, E-qe-ta. Zur Rolle des Gefolgschaftswesens in der Solzialstructur 
mykenischer Reicher, Wien 1978.   
58  Νικόλαος Σόλ. Δεπάστας, ο.π., σελ. 10-11.  
59  Νικόλαος Σόλ. Δεπάστας ο.π., σελ. 12.  
60  Για μια λεπτομερέστερη περιγραφή του τρόπου μάχης στους πρωτόγονους πολιτισμούς, 
βλ. John Keegan, A History of Warfare, London, Pimlico, 2004 (2nd ed.) p. 176-259. .  
61  Πρόκειται για τα πρώτα δείγματα αυτού που ο Clausewitz ονομάζει ως «πολιτισμένη 
μορφή διεξαγωγής του πολέμου», σε αντιπαράθεση με την «πρωτόγονη μορφή διεξαγωγής 
του πολέμου » που κυριαρχούσε στα αρχαϊκά χρόνια. Στην πρωτόγονή φάση του πολιτισμού, 
ο πόλεμος χαρακτηρίζονταν από την ενότητα κράτους και ένοπλης δύναμης αφού ο πολιτικός 
ηγέτης ήταν και ο επικεφαλής του στρατού, ενώ ο πόλεμος εξαντλούνταν σε μία μόνο μεγάλη 
μάχη.Σπυρίδων Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές,(Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα,2010,Β’ Έκδοση), σελ.236,245-246.  
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με τις συνθήκες διεξαγωγής του και τις συμπεριφορές των ανθρώπων εκείνης 

της περιόδου. Επικεντρώνεται κυρίως στο ανθρωπολογικό στοιχείο και την 

λειτουργία της επιμελητείας πολέμου ως «μηχανισμό αποκλιμάκωσης της 

ίδιας της σύγκρουσης». 62 Η μεγάλη χρονική διάρκεια του τρωικού πολέμου 

και η χρήση οργανωμένης βίας καθ’ όλη αυτήν, σε μια εποχή που ο 

άνθρωπος αποτελεί το κέντρο του πολέμου, κάνει επιτακτική την ύπαρξη της 

επιμελητείας πολέμου στο πλαίσιο συνέχισης του πολεμικού φαινομένου. 

Στην Ιλιάδα οι καρδιές των ηρώων είναι το σταθερό στοιχείο στον τρωικό 

πόλεμο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται χωρίο από την ραψωδία «Β», όπου ο 

Αγαμέμνονας διατάζει τους Έλληνες να αποσυρθούν από τη μάχη, 

προκειμένου να ξεκουραστούν για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους  και να 

προετοιμάσουν τα όπλα τους για την συνέχεια: «Μά σύρτε τώρα, γιοματίσετε, 

στη μάχη για νά μπου̃με. Καλά ακονίστε τα κοντάρια σας, καλά και τ� 

σκουτάρια γνοιαστει̃τε τα, καλά καί στα γοργά φαριά νά φα̃νε δω̃στε, καλά τα’ 

�μάξια σας κοιτάχτε τα, γιά πόλεμο σιαχτειτ̃ε,  �λημερίς ν’ �ντροπαλέψουμε 

σέ φρενιασμένο �γώνα.» 63 Είναι χαρακτηριστική η αιτιολόγηση που δίνει στο 

στράτευμά του για την συγκεκριμένη ενέργεια καθώς τονίζει ότι μετά θα 

πολεμήσουν όλη την μέρα με αμείωτη ένταση. Η συγκεκριμένη διαταγή 

εμπεριέχει μέσα από την επιμελητεία πολέμου εκτός από το στοιχείο της 

αναγκαιότητας λόγω της ανθρώπινης φύσης, και το στοιχείο της στρατηγικής. 

Σε άλλο σημείο της Ιλιάδας στην ραψωδία «Θ», ο Έκτορας υπό την 

έλευση της νύχτας, προτρέπει το στράτευμά του να αποσυρθεί για να τραφεί, 

να θρέψουν τα άλογα τους, να διασκεδάσουν και να ζεσταθούν. Τέλος, στη 

ραψωδία «Τ», ο Οδυσσέας αναφέρει στον Αχιλλέα πόσο αναγκαία είναι η 

σίτιση των στρατιωτών καθώς τους δίνει την απαραίτητη ενέργεια να 

ανταπεξέλθουν στη μάχη. 64 Ο Όμηρος δίνει έμφαση στους ανθρωπολογικούς 

περιορισμούς που επηρεάζουν το πολεμικό φαινόμενο και αναδεικνύει την 

                                                            
62  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Ιλιάδα, ο.π., σελ. 265. 
63  Ομήρου Ιλιάδα, μτφ. Ν. Καζαντζάκη και Ι. Θ. Κακρίδη, Αθήνα, Εστία,2009, Β:381-5,     
σελ. 41. 
64  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Ιλιάδα, ο.π., σελ. 267-268. 
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αρχή της επιμελητείας πολέμου ως το μέσο (την λύση) για να συνεχίσουν οι 

ήρωες του να συμμετέχουν οργανωμένα στη χρήση βίας.   

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η άποψη του ιστορικού – αρχαιολόγου 

Γεώργιου Σταϊνχαουερ, «Παρά τις ομοιότητες…. Είναι φανερό ότι στην 

ομηρική μάχη δεν αναγνωρίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της παράταξης 

της φάλαγγος. Το βάρος που δίνεται στη μονομαχία των ηρώων ή τα 

κατορθώματά τους στη μάχη, οφείλεται βέβαια σε επιλογή του ποιητή, 

αντανακλά ωστόσο σαφώς μια αριστοκρατική κοινωνία, για την οποία …»65. 

Ανεξάρτητα από το είδος του πολέμου που περιγράφει ο Όμηρος, το 

ανθρωποκεντρικό του στοιχείο είναι εμφανές σε όλη την Ιλιάδα, με 

αποτέλεσμα το έργο του να αποτελεί μία πλούσια πηγή γνώσης γύρω από 

θέματα, τροφής, ανάπαυσης, στέγασης, περίθαλψης, εξοπλισμού – 

ρουχισμού, ηθικού, ανθρωπολογικών ανησυχιών (όπως η ψυχολογία, ο 

φόβος και το δέος), πειθαρχίας και εκπαίδευσης. Δηλαδή όλων εκείνων των 

στοιχείων που αποτελούσαν την επιμελητεία πολέμου της εποχής του. 

2.4  Επιμελητεία Πολέμου και Sun Tzu (5ος αι. π.Χ.)  

Η «Τέχνη του Πολέμου» θεωρείται από πολλούς «το πρώτο 

ολοκληρωμένο εγχειρίδιο στρατηγικής στην ανθρώπινη ιστορία» και ο 

ενδεχόμενος συγγραφέας του, ο Sun Tzu ένας από τους πρώτους και ποιο 

γνωστούς θεωρητικούς που εντρύφησαν στην στρατηγική. 66 Ο Sun Tzu δεν 

αποτελεί έναν ακόμα στρατηγό που του αρέσκεται ο πόλεμος. Πιστεύει στην 

λελογισμένη χρήση του και στην εξυπηρέτηση κάποιου πολιτικού σκοπού. Ο 

Κ. Κολιόπουλος αναφέρει «ο Sun Tzu δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν θα πρέπει 

να διεξάγεται για συναισθηματικούς λόγους , αλλά μόνο όταν διακυβεύονται 

ζωτικά εθνικά συμφέροντα.» 67 Αυτό το απόφθεγμα, όπως και πολλά άλλα 

διάσπαρτα στο έργο του Κινέζου στρατηγού, δείχνουν μια ωριμότητα σκέψης 

2500 χρόνια πριν και στα δύο επίπεδα της στρατηγικής, πρόδομο της 

                                                            
65  Γεώργιος Σταϊνχαουερ, Ο Πόλεμος στην Αρχαία Ελλάδα ,Αθήνα, Εκδόσεις Παπαδήμα, 
2000, σελ. 42. 
66 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος…, ο.π., σελ.232. . 
67  Κωνσταντίνος Κολιόπουλος,  ο.π., σελ.77. . 
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Κλαουζεβιτσιανής θεώρησης και προσέγγισης του πολεμικού φαινομένου. 68 

Για τον Sun Tzu, πέντε είναι οι βασικές αρχές «που ορίζουν και διέπουν τη 

διεξαγωγή του πολέμου» : Ο ηθικός νόμος, ο ουρανός, η γη, ο ηγέτης, και η 

μέθοδος και η πειθαρχία. 69  

Η «πειθαρχία», αφορά την οργάνωση του στρατού. Η οργάνωση 

εμπεριέχεται  στην επιμελητεία πολέμου του Clausewitz. Δηλαδή την σημασία 

της διεξοδικής και πολλές φορές εξαντλητικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας 

του στρατεύματος πριν από την μάχη (ξεκινάει από την ειρηνική περίοδο) και 

στον τρόπο που οφείλει να αντιδράσει στρατός κατά την διεξαγωγή της 

μάχης(μεθοδολογία μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών), όσον αφορά 

την απαρέγκλιτη διαβίβαση και εκτέλεση των διαταγών από τον ηγέτη 

ειδικότερα και τους ιεραρχικά ανωτέρους  γενικότερα. Επίσης αφορά τις 

προμήθειες του στρατού και την δυνατότητα ανεφοδιασμού του. 70 

Ο «Ηγέτης», αφορά τις στρατιωτικές ικανότητες του ηγήτορα, τις αρετές 

κατά την ενάσκηση της διοίκησης, όπως η σοφία, η δικαιοσύνη, η γενναιότητά 

η συνέπεια, η αυστηρότητα και η ανθρωπιά και τέλος την ικανότητα διοίκησης 

και τον τρόπο που αυτός διοικεί (π.χ. αν διοικεί με το παράδειγμα71). 

Εμπεριέχει επίσης και τον έλεγχο του στρατεύματος μέσα από την αφοσίωση 

προς το πρόσωπο του ηγέτη. 72 Ουσιαστικά η δεύτερη αρχή του Sun Tzu 

αφορά αυτό που σήμερα αποκαλούμε σύγχρονη δομή διοίκησης, γιατί 

καθορίζει τον τρόπο που πρέπει να ασκείται αυτή για να είναι 

αποτελεσματική.  

Αν λάβουμε υπόψη τον συνδυαστικό ορισμό που δίνει ο Martin van 

Creveld για την διοικητική μέριμνα, ο οποίος προκύπτει από τους ορισμούς 

του Ζομινί, έχουμε ότι αυτή είναι «η πρακτική τέχνη του να μετακινεί κανείς 

                                                            
68  Αν και ο Sun Tzu έζησε στην εποχή των πρωτόγονων πολέμων και η θεωρία της 
στρατηγικής του, αφορά αυτό το είδος πολέμου. 
69  Σπυρίδων Ν. Λίτσας,  ο.π., σελ.234. 
70  Σπυρίδων Ν. Λίτσας,  ο.π., σελ.234 καθώς και διαδίκτυο : http://periplous.gr/ekdoseis-
periplous/449  ( Sun Tzu:Οι 246 ρήσεις από την τέχνη του πολέμου).Ημ. πρόσβασης : 17 
Νοεμβρίου 2015. 
71  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ηγέτη που διοικούσε με το παράδειγμα, ήταν ο Βρετανός 
πρωθυπουργός κατά την διάρκεια του Β΄ ΠΠ, Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, καθώς 
και ο Μέγας Αλέξανδρος κατά την αρχή τουλάχιστον της εκστρατείας του. 
72  Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, ο.π.,93. 
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στρατιές και να τις διατηρεί πλήρως εφοδιασμένες.» 73 Για να πετύχει η 

διοικητική μέριμνα απαιτείται πολύ καλός σχεδιασμός, οργάνωση και 

αποτελεσματική διοίκηση. Διαπιστώνουμε ότι δύο από τις βασικές αρχές του 

Sun Tzu αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά της διοικητικής μέριμνας. 

Η τρίτη αρχή του «Ηθικού νόμου», σχετίζεται σύμφωνα με τον Σπυρίδων 

Λίτσα με την εσωτερική νομιμοποίηση του ηγέτη στο πλαίσιο της υποστήριξης 

του από την κοινωνία. Έτσι η κοινωνία αποδέχεται τις πολιτικές του 

στοχεύσεις και ο ηγέτης ενισχύει τον θεσμικό του ρόλο. Επιπλέον  σύμφωνα 

με τον Κωνσταντίνο Κολιόπουλο, σχετίζεται με την φροντίδα για την ανύψωση 

του ηθικού των φίλιων δυνάμεων και την κατάπτωση του εχθρικού ηθικού και 

σύγκρουση μόνο όταν «το ηθικό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο 

εχθρικό.»74 Η διαχείριση του ηθικού, καθώς και το ίδιο το ηθικό όμως , μαζί με 

την διοικητική μέριμνα, αποτελούν αυτό που ονομάζει ως επιμελητεία 

πολέμου ο Clausewitz.  

Η διαπίστωση ότι, η στρατηγική σκέψη του Sun Tzu, σε μια ιστορική 

περίοδο που κυριαρχείται ακόμα από τον πρωτόγονο πόλεμο, οικοδομείται 

γύρω από την επιμελητεία πολέμου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για τον 

Κινέζο στρατηγό, η υπό όρους επιμελητεία πολέμου αποτελούσε βασικό 

στρατηγικό στόχο, στο πλαίσιο επίτευξης του πολιτικού του σκοπού. Αυτό 

ενισχύεται και από τα εξής αποφθέγματά του : « Η νίκη στη μάχη είναι 

αποτέλεσμα του στρατηγικού πλεονεκτήματος που έχουμε προηγουμένως 

αποκτήσει· ο δεξιοτέχνης του πολέμου δημιουργεί μια ευνοϊκή στρατηγική 

κατάσταση και στη συνέχεια πετυχαίνει μια εύκολη νίκη στη μάχη, ή ακόμη 

καλύτερα για όλους, νικά χωρίς μάχη.» 75  και « Ο στρατηγικός θρίαμβος είναι 

αν υποτάσεις τον αντίπαλο χωρίς μάχη.» 76     

Την ανωτέρω εκτίμηση για την επιμελητεία πολέμου  ενισχύουν ενδεικτικά 

και τα παρακάτω αποφθέγματα του επιγόνου του Sun Tzu, του Sun Bin : «Να 

ενεργείς μόνο όταν είσαι προετοιμασμένος. Όταν μια τειχισμένη πόλη είναι 
                                                            
73 Martin van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος, μτφ. Μ. Τσιμόγιαννη, Ν. Ιωνία 
Αθήνα,Εκδόσεις Τουρίκη,2001, σελ. 14. 
74 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος,  ο.π., σελ.93. 
75 Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέμου, μτφ. Κ. Γεωργαντάς, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας, 
1991, Κεφ.4. 
76 Sun Tzu , ο.π., Κεφ.3.. 
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μικρή και παρόλα αυτά η άμυνά της είναι συμπαγής, αυτό σημαίνει ότι έχει 

αποθηκευμένα αρκετά εφόδια.» 77, «Η δύναμή του [στρατεύματος] 

εξασφαλίζεται όταν εξασφαλίζεται και η ανάπαυση των στρατιωτών» 78 και 

τέλος «…Ικανότητα να κινείς ένα στρατό αμέσως, με προειδοποίηση μιας 

μόνο στιγμής: αυτός είναι ο τρόπος να είσαι προετοιμασμένος εναντίον 

εκείνων, οι οποίοι είναι ισχυρότεροι». Κατά συνέπεια η επιμελητεία πολέμου 

αρχίζει από την καλή οργάνωση και διοίκηση πριν την έναρξη του πολεμικού 

φαινομένου και συνεχίζει να υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο καθ’ όλη την 

διάρκεια των επιχειρήσεων. 

2.5  Η Επιμελητεία Πολέμου στον Θουκυδίδη (431-404 π.Χ.). 

Ένα άλλο ιστορικό παράδειγμα που δείχνει την σημασία της επιμελητείας 

πολέμου προέρχεται από τον πατέρα των διεθνών σχέσεων, τον Θουκυδίδη. 

Ο ίδιος αναφέρει, ότι κατά την ανάγνωση της επιστολής του Νικία στην 

εκκλησία του Δήμου στην Αθήνα στο πλαίσιο της αίτησης του για αποστολή 

ενισχύσεων από τους Αθηναίους ειπώθηκαν «…  Και κανείς ας μη θεωρήση 

απίστευτον ότι προτίθενται να μας επιτεθούν και κατά θάλασσαν, διατί ο 

στόλος μας ήτο μεν κατ' αρχάς εις αρίστην κατάστασιν, όταν τα σκάφη ήσαν 

στεγανά και τα πληρώματα άθικτα, τώρα όμως, όπως και ο εχθρός γνωρίζει, 

και τα σκάφη είναι διάβροχα, ως εκ της επί τόσον χρόνον παραμονής εντός 

της θαλάσσης, και τα πληρώματα έχουν φθαρή.».79 Ενώ σε άλλο χωρίο ο 

Νικίας γράφει : «διότι τα εφόδια μας, τα οποία και τώρα ακόμη δυσκόλως 

κατορθώνομεν να εισάγωμεν, καθόσον πρέπει να περάσουν κοντά από την 

πόλιν του εχθρού, θα τα στερηθώμεν ολοσχερώς,… Τα πληρώματά μας, εξ 

άλλου, εφθάρησαν και εξακολουθούν φθειρόμενα, καθόσον άλλοι μεν εκ των 

επιβαινόντων των πλοίων, αναγκαζόμενοι ν' απομακρυνθούν, χάριν 

προμηθείας καυσόξυλων και νομής και ύδατος, υφίστανται απωλείας από το 

εχθρικόν ιππικόν.» 80 Ο Θουκυδίδης τονίζει με τα ανωτέρω την μεγάλη 

σημασία που διαδραματίζει η επιμελητεία πολέμου για την επιτυχία της 

Σικελικής εκστρατείας όσον αφορά την εξασφάλιση των βασικών αναγκών του 

                                                            
77 Sun Bin , ο.π., σελ. 51.. 
78 Sun Bin , ο.π., σελ. 79.. 
79  Θουκυδίδης,  Θουκυδίδου Ιστορίαι (μετάφρ. Ελευθερίου Βενιζέλου), Αθήνα, Εκδόσεις 
Elifrac, Βιβλίο Ζ: 12, σελ. 563. 
80   Θουκυδίδης, ο.π., Βιβλίο Ζ:13, σελ. 563-564. 
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εκστρατευτικού σώματος, όπως είναι η τροφή, το νερό, η ξεκούραση  και η 

αντιμετώπιση της παθητικής πρωτίστως και ενεργητικής δευτερευόντως 

φθοράς του πολέμου, τόσο στο έμψυχο, όσο και στο άψυχο υλικό (πλοία). 

Τέλος, δίνει μεγάλη έμφαση και σε μια άλλη διάσταση της επιμελητείας. Την 

εξασφάλιση των θαλάσσιων οδών μεταφορών, αφού χωρίς αυτήν δεν είναι 

εφικτή η εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων. 

2.6 Μερικά Συμπεράσματα 

Από την ανάπτυξη των ιστορικών παραδειγμάτων σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους στην αρχαιότητα και από διαφορετικούς πολιτισμούς, 

γίνεται αντιληπτή η διαχρονική συσχέτιση της επιμελητείας πολέμου με το 

αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό) ενός πολέμου ή μίας μάχης. Η σχέση αυτή 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά «ευθέως ανάλογης σχέσης», όπως αναφέρεται 

στα μαθηματικά. 81 

Επειδή η επιμελητεία πολέμου έχει ύψιστη σημασία για την εξέλιξη του 

πολεμικού φαινομένου, η καταστροφή των δομών της αποτελεί πρωταρχικό  

στόχο των αντιπάλων σε έναν πόλεμο. Όπως σωστά γράφει ο καθηγητής 

Azar Gat, αναφερόμενος στο γαλλικό δόγμα και τον πολεμικό σχεδιασμό κατά 

τον Α΄ Π.Π., «Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποσκοπούν στην καταστροφή 

των οργανωμένων δυνάμεων του εχθρού… Οι μάχες πάνω από όλα είναι 

ηθικοί κανόνες.» 82 Καταστρέφοντας λοιπόν τις οργανωτικές δομές της ( π.χ. 

συγκοινωνίες, μεταφορές, μηχανισμούς), η πολεμική δράση δεν μπορεί να 

συνεχιστεί με την ίδια ένταση, ενώ συγχρόνως προσβάλλεται και ο 

ανθρωπολογικός της πυρήνα , γεγονός που ενδεχομένως να οδηγήσει στην 

πτώση του ηθικού της πλευράς της οποίας οι δομές της επιμελητείας έχουν 

καταστραφεί ή και απορυθμιστεί από το πολεμικό φαινόμενο. 

Ο Κινέζος στρατηγός Sun Tzu, στο πόνημά κλασικής στρατηγικής του: Η 

Τέχνη του Πολέμου, τονίζει την αξία της αρχής της επιμελητείας πολέμου και 

                                                            
81  Δηλαδή η άριστη εφαρμογή της αρχής της επιμελητείας πολέμου σε ολόκληρο το εύρος 
της, ενδέχεται να επιδράσει θετικά στην διαδικασία του πολεμικού φαινομένου. Αντιθέτως η 
απουσία της, ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά για την εμπόλεμη πλευρά που υστερεί σε 
αυτόν τον τομέα,   
82  Azar Gat, Η Ανάπτυξη της Στρατιωτικής Σκέψης κατά τον 19ο αιώνα, μτφ. Π. Ναλμπάντης, 
Αθήνα, ΓΕΕΘΑ, 2015, σελ. 259. 
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θεωρεί ότι αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο στην εξελικτική διαδικασία του 

πολέμου. Αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πειθαρχίας, η οποία είναι 

αλληλένδετα συνδεδεμένη με την στρατιωτική εκπαίδευση. 

Ο Όμηρος στο έργο του Ιλιάδα, 83,  επικεντρώνεται στην αξία της αρχής 

της επιμελητείας πολέμου γύρω από το επίκαιρο θέμα των ανθρωπολογικών 

περιορισμών. Στην Ιλιάδα του Ομήρου, είναι διακριτή η προσπάθεια 

παραγωγής απλών, βασικών κανόνων και μηχανισμών, που πλαισιώνουν την 

αρχή της επιμελητείας πολέμου αναφορικά με την προετοιμασία και την 

διεξαγωγή του πολέμου. 

 

   

                                                            
83 Ο υποφαινόμενος σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ότι η Ιλιάδα αποτελεί ένα κλασικό 
πόνημα στρατηγικής. Πρόκειται για ένα έργο που μέσα από την αναπαράσταση και την 
αφήγηση του πολέμου, εμβαθύνει στην πολυπλοκότητα αυτού του  φαινομένου, 
επισημαίνοντας τις διαχρονικές αλήθειες που το περιβάλουν αλλά και το διατρέχουν. 
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ΜΕΡΟΣ Β : Επιμελητεία Πολέμου , Στρατηγική και Πόλεμος.  

Κεφάλαιο 3. Επιμελητεία Πολέμου και τα Στοιχεία/Διαστάσεις της 
Στρατηγικής. 

Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών Colin S. Gray , 

τοποθετεί τα μόνιμα στοιχεία / διαστάσεις που επηρεάζουν την στρατηγική με 

την πάροδο του χρόνου  σε τρεις ομάδες.84 Το κάθε στοιχείο μπορεί να 

επηρεάσει την στρατηγική μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά συνεργατικά με 

τα υπόλοιπα. Οι ομάδες αυτές και τα είναι οι ακόλουθες:  85 

 α. Ομάδα Carl von Clausewitz (1832), αποτελούμενη από πέντε 

βασικά στοιχεία: Το ηθικό, το φυσικό, το μαθηματικό , το γεωγραφικό και το 

στατιστικό (ενώ θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και το κοινωνικό, 

στρατιωτικό και πολιτικό στοιχείο). 86 

 β. Ομάδα Michael Howard (1979), που περιλαμβάνει τέσσερα 

στοιχεία, το λογιστικό (πρόκειται για την επιμελητεία πολέμου) , το 

επιχειρησιακό, το κοινωνικό και το τεχνολογικό στοιχείο, και τέλος η 

 γ. Ομάδα του ιδίου (2002), που διαιρείται σε τρεις υποομάδες με 

σύνολο δεκαεπτά στοιχεία: 

 (1) Ανθρώπους και πολιτική, η οποία περιλαμβάνει τον 

άνθρωπο87, την κοινωνία, την κουλτούρα, την πολιτική και την ηθική. 

                                                            
84  Συγκεκριμένα αναφέρει την λέξη «cut» που μεταφράζεται επ’ ακριβώς ως τομή. Colin S. 
Gray,ibid,  p.123. 
85  Colin S. Gray,ibid,  p.122-124. 
86 Σε μια ποιο ευρεία ανάλυση ο Α.J. Echevarria αναφέρεται στις πέντε αρχές της στρατηγικής 
κατά Clausewitz, που είναι σε θέση «να επηρεάσουν καταλυτικά το αποτέλεσμα της 
πολεμικής σύγκρουσης». Αυτές είναι κατ’ αντιστοιχία με τα πέντε στοιχεία του Colin S. Gray: 
1). Οι πνευματικοί και ψυχολογικοί παράγοντες (Το ηθικό) οι οποίες πηγάζουν π.χ.  από την 
εμπειρία του στρατού και την ηγετική φυσιογνωμία –διάνοια του ηγέτη . 2).Φυσιογνωμικά 
γνωρίσματα ( Το φυσικό) όπως το μέγεθος του στρατού , το είδος και η σύνθεση των οπλικών 
του συστημάτων. 3). Μαθηματικοί και γεωμετρικοί παράγοντες (Το μαθηματικό), π.χ. το μήκος 
των γραμμών των επιχειρήσεων. 4). Γεωγραφικοί παράγοντες (Το γεωγραφικό ) που 
αφορούν κυρίως το έδαφος του θεάτρου των επιχειρήσεων και τέλος 5). Την επιμελητεία 
πολέμου (Το στατιστικό),η οποία οργανώνει και διαχειρίζεται το έμψυχο και υλικό δυναμικό 
ενός στρατού. A. J. Echevarria II, Clausewitz and Contemporary War, Oxford, Oxford 
University Press,2007,p. 139. 
87 Όπως γράφθηκε σε προηγούμενη παράγραφο αλλά και όπως θα φανεί και παρακάτω, η 
επιμελητεία πολέμου επιδρά θετικά και ενισχύει το ηθικό ενός στρατού, μέσω της 



- 29 - 

          (2) Την προετοιμασία για πόλεμο, με στοιχεία τα οικονομικά 

και την λογιστική88, την οργάνωση (σχεδίαση άμυνας), την στρατιωτική 

διαχείριση (κατάταξη, εκπαίδευση, προμήθειες), την πληροφορία , την θεωρία 

και τα δόγματα και τέλος την τεχνολογία. 

        (3) Την διεξαγωγή του πολέμου, που περιλαμβάνει τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις (απόδοση στις μάχες), την πολιτική και στρατιωτική 

διοίκηση, την γεωγραφία, την τριβή και το τυχαίο, τον αντίπαλο και τον χρόνο. 

Από την ανάγνωση των παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η Τρίτη ομάδα 

εμπεριέχει και τις προηγούμενες δύο. Ο πόλεμος έχει γίνει ποιο σύνθετος και 

επηρεάζεται από ολοένα και περισσότερα στοιχεία89. Η επιμελητεία πολέμου 

αποτελεί ένα βασικό στοιχείο / διάσταση της στρατηγικής και την επηρεάζει σε 

όλη την έκφανσή της καθώς επιδρά στα λειτουργικά υποκείμενα ανθρώπους 

και εν μέρει την  ηθική τους, στην προετοιμασία του πολέμου90 και τέλος στην 

διεξαγωγή του καθώς μειώνει τις συνέπειες της τριβής και του τυχαίου. 

Επομένως αποτελεί βασικό στόχο τόσο σε επίπεδο υψηλής όσο και 

στρατιωτικής στρατηγικής.  

Παρακάτω θα αναλυθεί ενδεικτικά ο τρόπος που η επιμελητεία 

πολέμου επεμβαίνει θετικά στα σημαντικότερα από τα δεκαεπτά ανωτέρω 

στοιχεία αυτά της στρατηγικής. Δηλαδή όπως και στην κλασική στρατηγική 

του Clausewitz, έτσι και τώρα, θα γίνει προσπάθεια να τονισθεί ο ρόλος της 

επιμελητείας πολέμου στον στρατηγικό σχεδιασμό ενός στρατού, καθώς αυτή 

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τις υπόλοιπες διαστάσεις της στρατηγικής. 

Αποτελεί με άλλα λόγια τον μηχανισμό υπέρβασης  όλων των δυσκολιών που 

εμφανίζονται κατά την πολεμική προσπάθεια.    

                                                                                                                                                                          
ψυχολογικής υποστήριξης των λειτουργικών υποκειμένων του πολέμου ( στρατιωτών αλλά 
και πολιτών).   . 
88  Τα οικονομικά και η λογιστική είναι μηχανισμοί της σύγχρονης επιμελητείας πολέμου, ενώ 
τμήμα της στρατιωτικής διαχείρισης, η εκπαίδευση αποτελεί έναν ακόμα μηχανισμό της .  
89  Τα στοιχεία του πολέμου είναι ισότιμα και δεν μπορούν να ιεραρχηθούν Να θεωρηθεί 
δηλαδή το ένα ποιο σημαντικό από τα άλλα.Jean Colin, The Transformations of War,trns. 
L.H.R. Pope-Hennessy,London, Hugh Rees,1912, p.348.  
90  Καθώς επιδρά στα πέντε (τα τρία πρώτα είναι η ίδια η επιμελητεία) από τα έξι στοιχεία / 
διαστάσεις ( εκτός από την πληροφορία). 
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3.1  Η Επιμελητεία Πολέμου και τα Λειτουργικά Υποκείμενα του 
Πολέμου. Μια Θεωρητική Προσέγγιση. 

 Τα λειτουργικά υποκείμενα ενός πολέμου, υπόκειται σε 

ανθρωπολογικούς περιορισμούς, οι οποίοι προέρχονται από την ίδια την 

ανθρώπινη υπόσταση που διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες αντοχής.91 

Έτσι ο άνθρωπος από την μία επιθυμεί να πολεμήσει στο πλαίσιο του 

κοινωνικού συμβολαίου που έχει συνάψει με το κράτος - την ηγεσία του ,  από 

την άλλη όμως δυσκολεύεται να το πράξει εξαιτίας των βιολογικών του 

περιορισμών που αφορούν την επιβίωσή του( τροφή, στέγαση, ένδυση κ.λ.π.) 

και των ψυχολογικών  του περιορισμών (φόβος, δέος, ψυχολογική φόρτιση) 

που προέρχονται από την παρουσία  του θανάτου σε κάθε πολεμική 

σύγκρουση.92  

Τα λειτουργικά υποκείμενα ενός πολέμου όμως δεν αποτελούνται μόνο 

από τους συμμετέχοντες στην πολεμική διαδικασία, αλλά και από τους 

απλούς πολίτες στα μετόπισθεν. Η δήλωση που προέρχεται από το 

πεντάγωνο των ΗΠΑ τα έτη 1945-1950 και εμπεριέχει και την επιμελητεία 

πολέμου είναι χαρακτηριστική : «Επιμελητεία είναι η διαδικασία κατά την 

οποία το δυναμικό ενός έθνους μεταβιβάζεται στις ένοπλες δυνάμεις του, σε 

καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέμου.» 93  Αγνοώντας προς στιγμή τον όρο της 

επιμελητείας και επικεντρώνοντας στον όρο δυναμικό,94  και συγκεκριμένα στο 

έμψυχο δυναμικό του, είναι αντιληπτό ότι στην πολεμική διαδικασία, αρχής 

γενομένης από την προετοιμασία αυτής συμμετέχει το σύνολο του 

πληθυσμού. 

                                                            
91  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός … ο.π., σελ.256. 
92  Αν ο άνθρωπος δεν ήταν θνητός ή δεν είχε συνείδηση, δεν θα τον απασχολούσε το θέμα 
του θανάτου που καθορίζει την ίδια του την ύπαρξη και κατά συνέπεια δεν θα περιορίζονταν 
ψυχολογικά.  
93  Πωλ Βιριλιό –Sylvére Lotringer, Καθαρός Πόλεμος (μτφ. Α. Δρατζίδης), Σκόπελος, 
Εκδόσεις Νησίδες, 1997, σελ.23. 
94  Το δυναμικό ενός κράτους ταυτίζεται με τις πηγές πλούτου που αυτό διαθέτει και 
υπηρεσίες του. Συμπεριλαμβάνει τις πρώτες ύλες, το εργατικό δυναμικό , την παραγωγή και 
τα έσοδα. Οι πηγές πλούτου αποτελούν για το κράτος «συντελεστή ισχύος για τις ανάγκες  
της εξωτερικής του πολιτικής» και «λιγότερη εξάρτηση έναντι των υπολοίπων παραγόντων 
του διεθνούς συστήματος.» Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, 
Διαπραγμάτευση, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση,1997,σελ.23.    
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Σε μια πρόσφατη σχετικά μελέτη (2008), για το μετα-τραυματικό stress 

που διεξήχθη στις ΗΠΑ σε δείγμα στρατιωτών που συμμετείχαν σε αποστολές 

στο Ιράκ, διαπιστώθηκαν δείγματα μετα-τραυματικού- ή στρες μάχης όπως 

είναι γνωστό στην Ελλάδα-, σε ποσοστό 12% στους συμμετέχοντες σε μία 

αποστολή. Το ποσοστό αυτό αυξάνονταν ανάλογα με τον αριθμό των 

αποστολών. Έτσι μετά τις δύο αποστολές το ποσοστό αυτό ήταν 18% και 

μετά την τρίτη έφτανε στο 27%.95 Η διεθνής βιβλιογραφία είναι γεμάτη από 

παραδείγματα που δείχνουν την επίδραση του πολεμικού φαινομένου στην 

ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. 

Η επιμελητεία πολέμου είναι ο παράγοντας εκείνος που έρχεται να 

εκμηδενίσει ή τουλάχιστον να περιορίσει τους ανθρωπόμορφους 

περιορισμούς. Ο επισιτισμός του στρατεύματος είναι ίσως το σημαντικότερο 

μέλημά της, καθώς όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο για 

την ομηρική εποχή, αποτελεί την πρώτη δραστηριότητα αυτής. Ο Σπυρίδων 

Λίτσας αναφέρει τα λεγόμενα του Clausewitz επί τούτου «Από τις 

δραστηριότητες που ανήκουν στην καθαρή διατήρηση των ενόπλων 

δυνάμεων, κανένα από τα μέρη της οποίας δεν ταυτίζεται με τη συμπλοκή , ο 

επισιτισμός είναι εκείνη που την προσεγγίζει περισσότερο, επειδή 

πραγματοποιείται σχεδόν καθημερινά και αφορά το κάθε άτομο…. Η 

σημαντικότερη συνεπώς αλληλεπίδραση είναι εκείνη που υφίσταται μεταξύ 

της στρατηγικής και του επισιτισμού των μάχιμων δυνάμεων και τίποτα δεν 

είναι συνηθέστερο από το να βλέπουμε να παρεμβάλλονται θεωρήσεις 

σχετικά με τον επισιτισμό ως έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες 

των μεγάλων γραμμών μίας εκστρατείας ή ενός πολέμου.» 96 Η μέριμνα για 

τον ορθή και απρόσκοπτη σίτιση του στρατεύματος μαζί με την απαραίτητη 

ξεκούραση του, συμβάλει στην συνέχιση της πολεμικής προσπάθειας με την 

ίδια ένταση. 

  Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην πολεμική διαδικασία, ακόμη 

περισσότερο σήμερα, καλούνται να δράσουν αφενός σε ένα ευρύτερο 

                                                            
95  Thom Shanker, Army is Worried by Rising Stress of Return Tours, The New York Times, 
April 6, 2008, p.Aι. (Πηγή στο διαδίκτυο : http://www.nytimes.com/2008/04/06/washington/   
06military.html?_r=0,  με ημ.πρόσβασης 3 Δεκεμβρίου 2015). 
96  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, ο.π., σελ. 257. 
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γεωγραφικό χώρο και αφετέρου υπό διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Άλλες 

είναι οι ανάγκες σε ένδυση σε μια περιοχή με  τροπικό κλίμα και άλλες οι 

απαιτήσεις σε μια περιοχή με πολικό κλίμα. Διαφορετικές επίσης είναι οι 

ανάγκες σε ένδυση και υπόδηση για κάθε κλάδο των ενόπλων δυνάμεων 

αλλά και εντός του ίδιου κλάδου υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις όπως 

διαπιστώνεται από τους κανονισμούς στολών του κάθε στρατού.97 Η 

επιμελητεία πολέμου μεριμνά για την ικανοποίηση και αυτής της ανθρώπινης 

ανάγκης, προκειμένου τα λειτουργικά υποκείμενα του πολέμου  να μετέχουν 

αμέριμνα και χωρίς αναστολές στην πολεμική διαδικασία.  

3.2 Ο Ρόλος και η Επίδραση της Επιμελητείας Πολέμου στην 
αντιμετώπιση του Φόβου και του Δέους στην Πράξη. 

Θα θεμελιωθεί τώρα η ορθότητα της πρότασης ότι η επιμελητεία 

πολέμου καλύπτει «μία καίρια ανάγκη του ατόμου απέναντι στη χρήση της 

βίας, της αδυναμίας μπροστά στον φόβο και στο δέος που προκαλεί ο 

πόλεμος στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.» 98 Με άλλα λόγια, ο μηχανισμός της 

επιμελητείας, όταν λειτουργεί σωστά, είναι το κατάλληλο εργαλείο για την 

εξύψωση του ηθικού του στρατού, το οποίο λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής 

ισχύος κατά τη διάρκεια της πολεμικής προσπάθειας. 

 Αυτό θα γίνει μέσω της  μελέτης της συμπεριφοράς του μεγαλύτερου 

στρατιωτικού οργανισμού παγκοσμίως, του ΝΑΤΟ99, σε θέματα που 

σχετίζονται με την  ψυχολογία. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη οδηγία 

τυποποίησης100  που έχει τίτλο «Ένας ψυχολογικός οδηγός για τους ηγέτες 

κατά τον κύκλο ανάπτυξης», τονίζει πόσο σημαντικό είναι το ηθικό του 

στρατεύματος για τις επιχειρήσεις. Αυτό επηρεάζεται από ορισμένους 

                                                            
97 Οι κλάδοι του ελληνικού στρατού διαθέτουν στολές ανάλογα με την κάθε κατάσταση. Άλλα 
είναι π.χ. τα είδη των στολών που φέρονται στα Πολεμικά πλοία και άλλα στην ξηρά για το 
Π.Ν. Για μια ενδελεχή παρουσίαση, βλ. ΠΔ υπ’αρ.18, Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού 
Στολών του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Αθήνα, ελληνικό 
τυπογραφείο, 20 Ιαν 2015  
98  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, ο.π., σελ.291. 
99  Στο ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization),μετέχουν 28 κράτη. Δημιουργήθηκε τον 
Απρίλιο του 1949 με πρωταρχικό στόχο την διασφάλιση της ελευθερίας και ασφάλειας των 
κρατών-μελών του. Πηγή:www.nato.int,( ημ. Πρόσβασης 12 Δεκεμβρίου 2015). 
100  Οι οδηγίες τυποποίησης είναι γνωστές ως STANAGs (Standard NATO Agreements), είναι 
οδηγίες που τηρούνται από το ΝΑΤΟ καθώς και από τα μέλη της συμμαχίας όταν αυτά 
αναπτύσσουν στρατεύματα σε Νατοϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, το κράτος αποφασίζει αν 
θα τηρήσει και σε ποιο βαθμό μία STANAG.. 
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παράγοντες που αυξάνουν το άγχος (stress ) σε μια επιχείρηση. Μέσα από 

μια σειρά πραγματικά παραδείγματα, καθορίζει ορισμένους παράγοντες που 

πρέπει να αντιμετωπισθούν για να μειωθεί η επίπτωση των συνεπειών μιας 

πολεμικής προσπάθειας στην ψυχοσύνθεση των στρατιωτών. Ορισμένοι από 

αυτούς σχετίζονται με την επιμελητεία πολέμου. Αυτοί είναι: 101 

α. Η ιατρική περίθαλψη, δηλαδή αυτό που ο Clausewitz λέει ως 

υγειονομική. Στην STANAG αναφέρεται ως παράδειγμα ο τραυματισμός 

ορισμένων στρατιωτών. Το γεγονός αυτό από μόνο του επηρεάζει την 

ψυχολογία του συνόλου των στρατιωτών. Όταν δεν υπάρχει και ο κατάλληλος 

μηχανισμός  περίθαλψης η ψυχολογία τους επηρεάζεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό. 

β. Η υπερευαισθησία, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος 

στρατιώτης όταν έρθει αντιμέτωπος με τον θάνατο ενός συναδέλφου του. Γι 

αυτό πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί που θα την ελέγξουν. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι στο Πολεμικό Ναυτικό υπάρχει αρμόδιο τμήμα που 

ενημερώνει το προσωπικό πριν από την συμμετοχή του σε μεγάλες 

αποστολές, μεταβαίνει εκ νέου στα πολεμικά πλοία μετά το πέρας των 

αποστολών, ενώ λειτουργεί εικοσιτετράωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 

και κατάλληλο τμήμα για νοσηλεία τόσο στο ναυτικό νοσοκομείο. 102 

Σ΄ αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμη, η αναφορά σε χωρίο από την  

Ιλιάδα, όπου ο Αχιλλέας παροτρύνει τους Αχαιούς να κορυφώσουν τις 

προσπάθειές τους για την συνέχιση του πολέμου. Η προτροπή του ακολουθεί 

χρονικά τον θάνατο του Πάτροκλου, η απώλεια του οποίου έχει δράσει 

αρνητικά στο ηθικό των στρατιωτών αλλά και του ίδιου του Αχιλλέα. Αναφέρει 

λοιπόν ο Όμηρος: «�λάργα πιά  �π’ τούς Τρ�ες μή στέκεστε, τρανοί μου 

�ργίτες τώρα! �μπρός, τραβ�τε! �νο�χτε πόλεμο μαζί τους, �ντρας με  

�ντρα, γεμάτοι �ρμή· τί μου̃ ε�ναι δύσκολο, μέ �΄σην �ντρειά κι �ν �χω, νά 

κυνηγήσω τόσους τρέχοντας καί νά παλέψω μέ �λους· τί μήτε καί ο �ρης, 

                                                            
101  Military Committee Medical Standardization Board, STANAG 2565-A Psychological Guide 
for Leaders across the Deployment Cycle, Brussels, Belgium, NATO Standardization Agency, 
3o May 2011, p.B-2, B-5 . 
102  Πρόκειται για το τμήμα προληπτικής και ψυχικής υγιεινής του Ναυτικού Νοσοκομείου 
Αθηνών, που είναι στελεχωμένο με κατάλληλους ψυχολόγους αλλά και γιατρούς με ειδίκευση 
στην αντιμετώπιση του stress μάχης. 
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πού ’ναι �θάνατος, μήτε �  �θηνά θά μπόρουν νά πολεμου̃ν �λου̃θε 

τρέχοντας, τόσο πού �πλώνει � μάχη.» 103   

γ.  Η αντιμετώπιση απρόοπτων γεγονότων, όπως η άφιξη κακών 

νέων από το σπίτι κατά την διάρκεια μιας επιχείρησης. Ο συμμετέχων στην 

πολεμική προσπάθεια θα πρέπει να νιώθει ασφαλής για τα αγαπημένα του 

πρόσωπα πίσω στην πατρίδα, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα. Ο στρατός 

των ΗΠΑ έχει δώσει μεγάλη σημασία σε αυτόν τον τομέα και μεριμνά για τις 

οικογένειες των ένστολων, έχοντας αναπτύξει μια μοναδική στρατιωτική 

στρατηγική κουλτούρα. 104  

δ. Η σεξουαλική στέρηση, η έκθεση σε εξαιρετικά δύσκολες 

καιρικές συνθήκες, η έλλειψη υγιεινής, η καθημερινή διαβίωση σε άγνωστες 

μέχρι πρότινος περιοχές με διαφορετική κουλτούρα επηρεάζουν την 

ψυχοσύνθεση του στρατεύματος που έχει ήδη αποχωρήσει από το οικείο του 

περιβάλλον και είναι μακριά από τους φίλους και την οικογένεια του. 

 Απότοκο των παραπάνω είναι να κυριαρχήσει ο φόβος105 και στη 

συνέχεια το δέος στους μετέχοντες στην πολεμική διαδικασία. Αν αυτά τα 

στοιχεία κυριαρχήσουν, αυτόματα συνεπάγεται και πτώση του ηθικού αυτών 

που τα βιώνουν.106 Στο πλαίσιο αυτό το ΝΑΤΟ προκρίνει την άρτια 

εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικούς με στόχο την ψυχική του 

ενδυνάμωση σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. 107 

Στην ανωτέρω εκπαίδευση που παρέχεται μέσα από τους 

οργανωμένους μηχανισμούς της επιμελητείας πολέμου, και η οποία υφίσταται 

στην Ιλιάδα, στον Sun Tzu και τέλος στον Clausewitz,  βασίζεται η αντοχή των 
                                                            
103  Ομήρου Ιλιάδα, ο.π., ραψωδία Υ:354-9, σελ.322. 
104  Για μια ενδελεχή μελέτη της στρατηγικής κουλτούρας και ιδιαίτερα αυτής των Η.Π.Α. βλ. 
Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκφάνσεις 
ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις 
ποιότητα, 2012, σελ. 137-146 και 165-167. 
105  Οι Ιρακινοί στρατιώτες, κατά την διάρκεια της επιχείρησης «Καταιγίδα της Ερήμου»,  από 
φόβο μην σκοτωθούν μέσα στα άρματα μάχης ή στα λοιπά ερπυστριοφόρα από τις 
αεροπορικές επιδρομές, εγκατέλειπαν τα οχήματά τους και «διαβιούσαν σε ορύγματα 
τουλάχιστον εκατό μέτρα μακριά.». Υπουργείο Αμύνης ΗΠΑ, Ο Πόλεμος του Κόλπου, μτφ. Δ. 
Σκαρβέλης, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Φλώρος, 1992 (πρωτ.), σελ. 170.   
106  Για μια λεπτομερή ανάλυση στην πτώση του ηθικού και την επίδρασή του στην μαχητική 
κατάσταση του στρατεύματος, βλ. Military Committee Medical Standardization Board, ibid, 
p.Ε-1 until Ε-7. 
107  Military Committee Medical Standardization Board, ibid, p.Β-5-Β-7. 
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ειδικών δυνάμεων, οι οποίες υπόκειται σε εκπαίδευση «με αντισυμβατικά 

μέσα που ως στόχο έχουν εκτός της άρτιας εκγύμνασης του σώματος να 

χαλυβδώσουν το πνεύμα και να εκπαιδεύσουν τη νόηση σε ακραίες συνθήκες 

λειτουργίας.» Όπως διακηρύσσει και το ΝΑΤΟ, ο μηχανισμός της επιμελητείας 

υπερνικάει όλα εκείνα τα σύνδρομα που δρουν αρνητικά στην ψυχή και στη 

διάθεση των λειτουργικών υποκειμένων του πολέμου και επενεργεί 

καταλυτικά ούτως ώστε να μπορούν οι εμπλεκόμενοι να διατηρήσουν την 

απαιτούμενη μαχητική ικανότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους.108 

3.3   Επιμελητεία Πολέμου και Φθορά Πολέμου. 

Ορισμένες από τις διαστάσεις της στρατηγικής που σχετίζονται με την 

διεξαγωγή του πολέμου, όπως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις (απόδοση στις 

μάχες), η πολιτική και στρατιωτική διοίκηση και ο αντίπαλος επηρεάζονται 

από την φθορά του πολέμου. Όσο επιτείνεται η διάρκεια της πολεμικής 

περιόδου, τόσο η φθορά (ενεργητική και παθητική) στο έμψυχο και άψυχο 

δυναμικό ενός στρατεύματος λειτουργεί εις βάρος αυτού. Η φθορά αυτή 

αποτυπώνεται και στα λόγια του Robert Gilpin, ότι «Ένα κράτος θα 

προσπαθήσει να αλλάξει το διεθνές σύστημα, εάν το αναμενόμενο όφελος 

υπερβαίνει το αναμενόμενο κόστος (δηλαδή εάν αναμένεται καθαρό 

κέρδος.»109 Πρόκειται για το κόστος που προέρχεται όχι αποκλειστικά, αλλά 

κυρίως από την λειτουργία της φθοράς του πολέμου.  

Έχει γραφεί προηγουμένως ότι οι μηχανισμοί της επιμελητείας 

πολέμου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην συνέχιση της πολεμικής 

προσπάθειας. Αυτό γίνεται γιατί όταν οι μηχανισμοί της λειτουργούν ορθά, η 

φθορά επηρεάζει λιγότερο τις οργανωτικές δομές ενός στρατού. 

Χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα αποτελεί ο στρατός της πρώτης 

αυτοκρατορίας, ο ρωμαϊκός στρατός. 

                                                            
108  Η εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων στοχεύει να περιορίσει στο ελάχιστο τις απαιτήσεις 
τους σε νερό, τροφή, συνθήκες υγιεινής, ανάπαυση καθώς και την εξάρτηση από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον, τις καιρικές συνθήκες, τον οπλισμό κ.α. Έτσι οι ειδικές 
δυνάμεις διατηρούν ακμαίο το ηθικό τους και αναλαμβάνουν τις πλέον ριψοκίνδυνες και μη 
συμβατικές αποστολές. Σπυρίδων Π. Λίτσα, Ιλιάδα, ο.π. σελ. 293. 
109 Robert Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, μτφ. Κ. Κολιόπουλος , Αθήνα,         
Εκδόσεις Ποιότητα, 2004, σελ. 35. 
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Ο ρωμαϊκός στρατός αποτέλεσε τον πρώτο «εθνικό επαγγελματικό 

στρατό» που δημιουργήθηκε δανειζόμενος στοιχεία από τα στρατιωτικά 

πρότυπα της Σπάρτης και της Ασσυρίας και στη συνέχεια αποτέλεσε ο ίδιος 

τον πρόδρομο των σύγχρονων ευρωπαϊκών στρατών. Η επιτυχία του 

στηρίχθηκε στην «άρτια οργάνωση των στρατοπέδων και της επιμελητείας και 

τη δημιουργία μιας στρατιωτικής ιδεολογίας.» 110   

 Ο ρωμαϊκός στρατός χαρακτηρίζονταν από μια «γραφειοκρατική 

οργάνωση» που κάλυπτε με διάφορους μηχανισμούς τα θέματα στρατολογίας 

τακτικής μισθοδοσίας, λειτουργίας και συντήρησης στρατώνων, οπλοστασίων, 

αποθηκών υλικού, εργαστηρίων για την κατασκευή χρήσιμου εξοπλισμού και 

τέλος μηχανισμού (κάτι σαν το μηχανικό σώμα σήμερα των σύγχρονων 

στρατών) επιφορτισμένου για την κατασκευή και  συντήρηση του οδικού 

δικτύου, με σκοπό την γρήγορη μετακίνηση του. 111  Η δε επιμελητεία του ήταν 

τέτοια, που σε ορισμένες περιπτώσεις η τροφοδοσία και η ένδυση 

αναθέτονταν σε ιδιωτικές εταιρείες με δημοπρασία, ενώ τα στρατόπεδα που 

χτίζονταν, μπορούσαν να προστατεύσουν τον στρατό και να 

χρησιμοποιηθούν επιπλέον ως επιχειρησιακές βάσεις στις εχθρικές περιοχές 

πολύ μακριά από τις φίλιες χώρες.  112 

Οι ρωμαίοι κατάφεραν με την επιμελητειακή τους οργάνωση να 

πετύχουν τον περιορισμό της φθοράς που προκαλεί ο πόλεμος. Η άρτια 

στελέχωση με επαγγελματίες113 και σύγχρονα οπλικά συστήματα – 

καινοτομίες114, μείωσε τις απώλειες σε έμψυχο δυναμικό κατά τις επιθετικές 

τους πρωτοβουλίες και κατά συνέπεια περιορισμό των συνεπειών της 

παθητικής φθοράς .Επίσης για τον ίδιο λόγο πέτυχαν περιορισμό  και των 

συνεπειών της ενεργητικής φθοράς, ενώ επιπλέον μέσω του μηχανισμού 

στρατολόγησης που διέθεταν αναπλήρωναν τις όποιες τους απώλειες.    

                                                            
110  Γεώργιος Σταϊνχαουερ , ο.π., σελ. 336    
111  Γεώργιος Σταϊνχαουερ , ο.π., σελ. 340.    
112  Γεώργιος Σταϊνχαουερ , ο.π., σελ. 341-343.    
113  Ο Robert Gilpin αναφέρει σχετικά με τους ρωμαίους στρατιώτες : «Το ρωμαϊκό μονοπώλιο 
της υπέρτερης στρατιωτικής τεχνικής δεν βασιζόνταν στην κατοχή συγκεκριμένων όπλων, 
όσο στον χαρακτήρα του ρωμαίου πολίτη-στρατιώτη.», Robert Gilpin, ο.π., σελ. 140 .  
114  Όπως το μικρό αλλά αποτελεσματικό ιβηρικόν ξίφος, το ακόντιο pillum που διέθετε 
πτερύγια στη λόγχη του και αχρήστευε τις εχθρικές ασπίδες, η μεγάλη γαλατική ασπίδα των 
λεγεωνάριων που τους προστάτευε στη φάλαγγα, η ευέλικτη ρωμαϊκή λεγεώνα, κ.α.  
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3.4  Η Αξία αρχής της Επιμελητεία Πολέμου ως μηχανισμός Περιορισμού 
της  Ενεργητικής Φθοράς Πολέμου. 

  Οι ρωμαίοι κατάφεραν με την επιμελητειακή τους οργάνωση να 

πετύχουν τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργητικής φθοράς πολέμου. 

Με τους διάφορους μηχανισμούς επιμελητείας πολέμου που ανέπτυξαν, 

κατόρθωσαν να επηρεάζονται στο ελάχιστο από την ενεργητική φθορά 

ουσιαστικά μέσω της απεξάρτησης της μείωσης των συντελεστών ισχύος που 

διέθεταν από το ίδιο το πολεμικό φαινόμενο. 

Όταν δεν μπορεί η επιμελητεία πολέμου να λειτουργήσει ορθά, τότε η 

ενεργητική φθορά είναι τεράστια και ακόμη και η αποφυγή ενός πολέμου είναι 

μια εναλλακτική όσο και πιθανή λύση. Για παράδειγμα οι πόλεμοι μεταξύ 

«τζέντλεμεν» του 18ου αιώνα, ήταν αποτέλεσμα ορθολογικής αναγκαιότητας 

που παρήγαγε η έλλειψη ικανοποιητικής επιμελητείας πολέμου. Ο Fuller 

αναφέρει σχετικά επί τούτου : «Οι λόγοι αυτοί δεν ήταν μόνο η απέχθεια για 

τις άνευ ορίων βαρβαρότητες του τριακονταετούς πολέμου και η 

συνειδητοποίηση ότι οι πόλεμοι μεταξύ τζέντλεμεν ήταν προτιμότεροι από 

πολέμους μεταξύ παλιανθρώπων , αλλά το αυξανόμενο κόστος των τακτικών, 

μόνιμων στρατών σε συνδυασμό με τις δυσκολίες της επιμελητείας τους και τη 

βραδύτητα του εφοδιασμού μέσω επιτάξεων. Οι περιορισμοί αυτοί οδήγησαν 

στην αποφυγή των μαχών, οι οποίες εντός του μικρού βεληνεκούς των 

μουσκέτων της εποχής είχαν τεράστιο κόστος σε ζωές· οδήγησαν επίσης και 

στη μεγάλη συχνότητα των πολιορκιών, για να δημιουργούνται αποθήκες 

ανεφοδιασμού κατά διαστήματα κατά μήκος της γραμμής προέλασης.» 115  

Ο Fuller αναφέρεται εδώ στο κόστος του πολέμου εννοώντας το χρήμα. 

Διαχρονικά όμως το κόστος αυτό ποικίλει, και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

από τον R. Gilpin, το κόστος αυτό είναι η απομείωση στους συντελεστές 

ισχύος των δρώντων. Επομένως, ένας δρώντας που δεν είναι σε θέση να 

διαθέτει λειτουργική επιμελητεία πολέμου προκειμένου να μην αποδομηθούν 

οι συντελεστές ισχύος του καθώς και οι εσωτερικές δομές του, λειτουργεί 

                                                            
115  J.F.C. Fuller, Οι Αποφασιστικές Μάχες που Διαμόρφωσαν τον Κόσμο 1792-1944, τόμος 
B΄ , μτφ. Κ.Κολιόπουλος,Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα,  2008, σελ.44-45 . 
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επιφυλακτικά στο διεθνές σύστημα, υπό τον φόβο των πληγμάτων που θα του 

προκαλέσει ο αντίπαλος μέσω της ενεργητικής φθοράς.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, που δείχνει την σημασία της 

επιμελητείας πολέμου για την αντιμετώπιση της ενεργητικής φθοράς αυτού, 

προέρχεται από νόμο που ψήφισε η γαλλική συμβατική εθνοσυνέλευση στις 

23 Αυγούστου 1793 και αναφέρεται στις προετοιμασίες τις Γαλλίας στο 

πλαίσιο της άμυνας της χώρας.  Ο νόμος αναγράφει ότι : «Οι νεαροί άνδρες 

θα πολεμούν· οι παντρεμένοι άνδρες θα σφυρηλατούν όπλα και θα 

μεταφέρουν εφόδια· οι γυναίκες θα φτιάξουν σκηνές και ρούχα και θα 

υπηρετούν στα νοσοκομεία· τα παιδιά θα μετατρέπουν τα παλιά λινά σε 

ξαντό· οι γέροι άνδρες θα μεταφέρονται στις πλατείες και θα δίνουν θάρρος 

στους μάχιμους άνδρες … Τα δημόσια κτίρια θα μετατραπούν σε στρατώνες, 

οι πλατείες σε εργοστάσια πυρομαχικών… Όλα τα άλογα που προσφέρονται 

για ίππευση θα ληφθούν για το ιππικό· όλα τα άλογα που μπορούν να 

μεταφέρουν φορτία και δεν χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια θα 

μεταφέρουν το πυροβολικό και τις άμαξες εφοδιασμού.» 116  Διαπιστώνεται 

λοιπόν, ότι το σύνολο σχεδόν των προετοιμασιών του γαλλικού έθνους αφορά 

την επιμελητεία πολέμου : ηθικό, εφοδιασμός, ένδυση, στέγαση, όπλα , 

μεταφορές. Ο βασικός στόχος αυτών των προετοιμασιών είναι η αντιμετώπιση 

της επίθεσης, με άλλα λόγια της ενεργητικής φθοράς που θα επιφέρει ο 

πόλεμος στο γαλλικό έθνος.  

Ο ίδιος ο Ναπολέων Βοναπάρτης γράφει για την σημασία της 

επιμελητείας πολέμου στην αντιμετώπιση πρωτίστως της ενεργητικής και 

δευτερευόντως της παθητικής φθοράς , ότι μια ισχυρή κεντρική θέση που θα 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της επιμελητείας (νοσοκομεία, 

αποθήκες, εγκαταστάσεις  για την ανάπαυση και παροχή ασφάλειας στο 

στράτευμα), είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα, καθώς «Όσο αυτή 

υπάρχει, τα στρατεύματα μπορούν να έχουν χάσει μάχες, δεν έχουν όμως 

υποστεί παρά τις συνηθισμένες απώλειες πολέμου απώλειες του πολέμου· 

όσο αυτή υπάρχει, μπορούν και τα ίδια, αφού ανασάνουν και αναπαυτούν, να 

ξαναρπάξουν τη νίκη, ή τουλάχιστον να προσφέρουν τα ακόλουθα δύο 

                                                            
116  J.F.C. Fuller, ο.π., σελ.45-46   . 
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πλεονεκτήματα… Από τη στιγμή που υπάρχει μια κεντρική θέση, όλα τα 

σχέδια εκστρατείας των στρατηγών οφείλονται να είναι σχετικά με αυτήν!». 117 

Εδώ ο Ναπολέων, λίγα χρόνια πριν τον Clausewitz, αναδεικνύει την αξία της 

αρχής της επιμελητείας πολέμου καθώς την θεωρεί ύψιστο στρατηγικό στόχο. 

Φαίνεται επηρεασμένος από την Ιλιάδα ( της οποίας ήταν γνώστης καθώς την 

αναφέρει στα γραπτά του118) και της αποδίδει πρωταρχική σημασία στην 

αντιμετώπιση της ενεργητικής φθοράς του πολέμου ( κατά Clausewitz) στους 

άυλους και υλικούς συντελεστές ενός στρατού. 119   

3.5  Η αξία της αρχής της Επιμελητείας Πολέμου ως μηχανισμός 
Περιορισμού της  Παθητικής Φθοράς Πολέμου. 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η παθητική φθορά του πολέμου προέρχεται 

από τις ίδιες τις προσπάθειες - ενέργειες ενός δρώντα στα δικά του φορτία 

ισχύος. Ακόμη και αν όλες οι προϋποθέσεις και συνθήκες που επικρατούν 

κατά την διεξαγωγή ενός πολέμου ( σε στρατηγικό επίπεδο ), ή μιας μάχης     

( σε τακτικό επίπεδο), είναι ιδανικές, η παθητική φθορά είναι παρούσα. 120  Το 

μέγεθος της παθητικής φθοράς εξαρτάται από δύο παράγοντες. Πρώτον από 

το μέγεθος και την ένταση της πολεμικής προσπάθειας του δρώντα που θα 

την υποστεί. Δεύτερον από « εξελεγκτικό χαρακτήρα »  διεξαγωγής του ίδιου 

του πολέμου.  

                                                            
117  Ναπολέων, Εγχειρίδιο Πολέμου, μτφ. Διονύσης Χαλκιάς, Αθήνα, Εκδόσεις Ερατώ, 1993, 
σελ. 45-47.  . 
118  Ναπολέων, ο.π., σελ. 21 
119  Επειδή η  αναφορά του Ναπολέοντα έχει να κάνει με την άμυνα, δηλαδή την αντιμετώπιση 
της εχθρικής επίθεσης, γίνεται αντιληπτό από τον ορισμό της ενεργητικής φθοράς του 
πολέμου σε προηγούμενο κεφάλαιο, ότι αυτό που πρωτίστως επιδιώκει να αντιμετωπίσει ο 
Ναπολέοντας (κατά Clausewitz), είναι οι επιπτώσεις της ενεργητικής φθοράς στην ικανότητα 
του στρατεύματος να μάχεται με την ίδια ένταση.   
120  Σπυρίδων Λίτσας, Ιλιάδα…, ο.π., σελ. 278-279.  
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Η αρχή της επιμελητείας πολέμου - όταν χρησιμοποιηθεί ορθά - μπορεί να 

επέμβει και στους δύο προαναφερόμενους παράγοντες121, με αποτέλεσμα την 

μείωση της αρνητικής επίπτωσης της παθητικής φθοράς στους συντελεστές 

ισχύος και στις δομές του δρώντα. Ο Σπυρίδων Λίτσας αναφέρει επί τούτω :  

« Όσο πιο αποδοτικός είναι ο μηχανισμός122 της επιμελητείας πολέμου τόσο 

μικρότερη είναι η προσπάθεια που διενεργεί το κράτος για να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του πολεμικού φαινομένου και επομένως η ίδια η αποτύπωση 

της φθοράς [παθητικής] του πολέμου περιορίζεται δραστικά. » Αναφέρεται δε, 

εκτός από την συμμετοχή της αρχής της επιμελητείας πολέμου ως 

απαραίτητο μηχανισμό στην χρήση της οργανωμένης βίας και σε 

οργανωμένες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα, προκειμένου να 

ανταπεξέλθει ο κρατικός μηχανισμός στην διεξαγωγή ενός πολέμου. 123 

Ο Γάλλος στρατηγός Dumouriez, αναφέρει για την έλλειψη σωστού 

μηχανισμού επιμελητείας και πως αυτό επηρεάζει την οργανωμένη χρήση 

βίας από τον γαλλικό στρατό στην περιοχή του Σεντάν τα εξής: « Ο στρατός 

είναι στην πλέον αξιολύπητη κατάσταση. Αν οπισθοχωρήσουμε, φοβάμαι ότι 

θα αυτοδιαλυθεί, ενώ, αν προελάσουμε, όπως φαίνεται ότι ο στρατός θέλει να 

κάνει, σίγουρα θα ηττηθούμε… δεν έχει ούτε ρουχισμό, ούτε υποδήματα, ούτε 

καπέλα … και έχει μεγάλη έλλειψη σε μουσκέτα. » 124  Σε αυτό το περιστατικό 

είναι χαρακτηριστική η έλλειψη της επιμελητείας πολέμου και η επικράτηση 

της παθητικής φθοράς του πολέμου. Όποια ενέργεια και αν αποφάσιζε ο 

Γάλλος στρατηγός, οι επιπτώσεις της παθητικής φθοράς θα ήταν τεράστιες. 
                                                            
121 Ένα ιστορικό παράδειγμα που δείχνει την επίδραση της ςπιμελητείας πολέμου και 
στους δύο αυτούς παράγοντες είναι το ακόλουθο. Κατά την σχεδίαση της εκστρατείας των
μοναρχικών δυνάμεων, υπό τον Πρώσο Μπρούνσβικ στην επαναστατημένη Γαλλία το
1792, η πρωσική στρατιά λόγω έλλειψης σωστής επιμελητείας γνώριζε ότι δεν μπορούσε
να προελαύνει γρήγορα. Οι πρώσοι, ανέφεραν αργότερα σχετικά με την αποτυχία τους ότι
«Το ζήτημα του εφοδιασμού κρεμόνταν σαν βαρίδι στα πάνω στα πόδια μας.» Για
περισσότερα βλ. Edmond Fitzmaurice, Charles William Ferdinand, Duke of Brunswick, 
2008, Read Books, p. 67. Δηλαδή η έλλειψη της επιμελητείας πολέμου, είχε σαν
αποτέλεσμα και την αύξηση της χρονικής διάρκειας της εκστρατείας,  αλλά επηρέασε
αρνητικά και  την ίδια την εξέλιξη του πολεμικού φαινομένου. 
       
122  Ο Ναπολέων Βοναπάρτης αναφέρει σχετικά για την σημασία της επιμελητείας στο πεδίο 
των μαχών « Ό,τι και αν σας λένε, μην πιστεύετε ότι μαχόμαστε με τις κανονιές όπως 
μαχόμαστε με τις γροθιές. Αφού αρχίσει το πυρ, η παραμικρή έλλειψη πολεμοφοδίων καθιστά 
άχρηστα όσο είχαμε κάνει αρχικά.».Ναπολέων,    ο.π., σελ. 60 
123  Σπυρίδων Λίτσας, Ιλιάδα…, ο.π., σελ. 282-283..  
124  Πρόκειται για την επιστολή του στρατηγού Dumouriez  προς τον Γάλλο υπουργό πολέμου 
Servan, τον Αύγουστο του 1792, αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων του στο Σεντάν και 
την αντικατάσταση του Lafayette. Αναγράφεται στο J.F.C. Fuller, ο.π., σελ. 53 .  
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Αν προέλαυνε και επιτίθονταν, η ήττα ήταν λογικά σίγουρη, καθώς η έλλειψη 

μηχανισμών επιμελητείας δεν του επέτρεπαν  την χρήση οργανωμένης βίας. 

Αν πάλι οπισθοχωρούσε, το ήδη χαμηλό ηθικό125 του στρατεύματος (λόγω 

έλλειψης οργανωμένης επιμελητείας πολέμου), θα χειροτέρευε και θα 

οδηγούσε πιθανότατα στην αυτοδιάλυση του στρατεύματος.   

Ο Χαράλαμπος Παπασωτηρίου αναφέρει για την οικονομική διάσταση της 

υψηλής στρατηγικής: «Το κύριο οικονομικό πρόβλημα στον πόλεμο είναι η 

υλική υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η οικονομία του πολέμου 

αφορά τη μέθοδο χρηματοδότησης των ενόπλων δυνάμεων, την αγορά ή 

κατασκευή εξοπλισμού και τη γενικότερη επιμελητεία (στέγαση και σιτισμό 

των ενόπλων δυνάμεων).» Εν συνεχεία τονίζει πως  στο πλαίσιο αυτό, από 

την μία πρέπει να υποστηρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις της μιας πλευράς, και 

από την άλλη να υπονομεύεται η δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης των 

αντίπαλων ενόπλων  δυνάμεων.126 Αυτό που υποστηρίζεται ανωτέρω, είναι 

μεταξύ των άλλων και η δυνατότητα ενός δρώντα να διαθέτει άρτια 

επιμελητειακή οργάνωση (η οποία έχει υψηλό κόστος), προκειμένου ο 

δρώντας αυτός να είναι σε θέση να υλοποιήσει την υψηλή του στρατηγική. Ο 

δρώντας αυτός, έχοντας εξασφαλίσει την «υλική υποστήριξη των πολεμικών 

επιχειρήσεων» θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην παθητική φθορά του 

πολέμου. Η υπονόμευση της αντίπαλης οικονομίας, ισοδυναμεί με 

υπονόμευση των μηχανισμών της αντίπαλης επιμελητείας, με συνέπεια να 

μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την παθητική φθορά του πολέμου. Αυτή η 

αδυναμία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε εσωτερική κατάρρευση του κράτους 

όταν ενταθεί το πολεμικό φαινόμενο. 127  Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι το κράτος 

που μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα την επιμελητεία πολέμου, είναι σε θέση 

να πετύχει ποιο εύκολα τον στρατηγικό στόχο που έχει θέσει.    
                                                            
125  Για την περιποίηση των προσκυνητών στους αγίους τόπους είχε δημιουργηθεί το 1080 το 
τάγμα των  Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην σύγχρονη εποχή λειτουργούν οργανώσεις όπως 
το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, η ύπατη αρμοστεία 
του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, κ.α. οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παθητικής φθοράς στον ανθρώπινο παράγοντα.    
126  Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική. 6ος -11ος αιώνας, Αθήνα, 
Εκδόσεις Ποιότητα, 1999, σελ.19.   
127  Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μ. Βρετανία. 
Αλλά και χώρες που έχουν καταστραφεί οικονομικά από εμφύλιες διαμάχες όπως π.χ. η 
Σομαλία και η Λιβύη, έχουν καταρρεύσει ως κρατικές οντότητες και αποτελούν πλέον 
αδύναμα κράτη ( failed states), καθώς δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το βάρος των 
επιπτώσεων από την παθητική φθορά του πολέμου.   
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3.6   Η Επίδραση της Επιμελητείας Πολέμου στην  Τριβή . 

Ο Robert Gilpin αναφερόμενος στον ρόλο του γοήτρου, παρουσιάζει ένα 

κείμενο του Ralph Hawtrey, στο οποίο μπορεί εύκολα να αντιληφθεί  ο 

οποιοσδήποτε, την σημασία των αστάθμητων παραγόντων και της καθαρής 

τύχης (άρα της τριβής) στον πόλεμο : « Αν ο πόλεμος είναι μία διακοπή 

ανάμεσα σε δύο περιόδους ειρήνης, … ,υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η στρατιωτικές αρετές των ανδρών, η 

ικανότητα των ηγετών, η αποτελεσματικότητα της διοίκησης και, τελευταίο 

αλλά όχι λιγότερο σημαντικό η καθαρή τύχη. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει 

μεγάλο περιθώριο λάθους.»128 Αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες που 

περιλαμβάνουν την τύχη, είναι η τριβή του Clausewitz. Ένας ορθολογικός 

σχεδιασμός της στρατηγικής, τόσο σε επίπεδο υψηλής όσο και στρατιωτικής, 

δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιτρέπει στην τριβή να την επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό ( π.χ. με το να ορίζει τα δρώμενα σε έναν πόλεμο ), αλλά 

αντίθετα η στρατηγική πρέπει να ορίζει την εξέλιξη του πολέμου και τα ίδια τα 

γεγονότα. Αυτό η στρατηγική το πετυχαίνει- δηλαδή περιορίζει τις επιπτώσεις 

της τριβής- μέσω της αρχής της επιμελητείας πολέμου σε όλα τα επίπεδα.129  

Ο ίδιος ο Ναπολέων Βοναπάρτης έλεγε για τον περιορισμό του τυχαίου 

στον πόλεμο « Κάθε επιχείρηση οφείλει να γίνεται με σύστημα, γιατί το τυχαίο 

ποτέ δεν βοηθά στο να επιτευχθεί κάτι. Στον πόλεμο, τίποτα δεν γίνεται 

κατορθωτό παρά μόνο με υπολογισμό· ό,τι δεν έχει βαθειά μελετηθεί στις 

λεπτομέρειες δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα ». 130 Το τυχαίο μπορεί να 

αποβεί μοιραίο σε μία μάχη ή έναν πόλεμο. Το απρόβλεπτο μπορεί να κρίνει 

το τελικό αποτέλεσμα. Ένας στρατός όμως που δίνει έμφαση στην αρχή της  

επιμελητείας πολέμου μπορεί να μειώσει την εξάρτησή του από την τριβή. 131 

                                                            
128 Robert Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, μτφ. Κ. Κολιόπουλος , Αθήνα,         
Εκδόσεις Ποιότητα, 2004, σελ.68-69.  
129 Στο πλαίσιο αυτό, οι σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις π.χ. οφείλουν να τηρούν πολεμικά 
αποθέματα για να καλύπτουν με την έναρξη των επιχειρήσεων συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
( σχεδιασμός στρατηγικού επιπέδου). Επίσης από τον καιρό της ειρήνης προβλέπεται ή 
ύπαρξη σχεδίου επιστράτευσης καθώς και η υλοποίησή του. Η έγκαιρη προπαρασκευή και ο 
συντονισμός από τον καιρό της ειρήνης, όπως και η μεταφορά των ανωτέρω στο θέατρο των 
επιχειρήσεων κατά την έναρξη – διεξαγωγή της πολεμικής διαδικασίας, αποτελούν βραχίονα 
της επιμελητείας πολέμου στο επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο του πολέμου.        
130 Ναπολέων, ο.π.,  σελ.19.  
131 Οι Ρωμαίοι π.χ. για να προστατεύσουν τις εφεδρείες τους από την τρομερή κόπωση που 
επικρατούσε στις πρώτες γραμμές και είχε επίπτωση στο ηθικό τους ( μπορεί να 
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Ένα στράτευμα που θρέφεται τακτικά, έχει την κατάλληλη ένδυση και 

υπόδηση, σωστή στέγαση και επαρκή σωματική και ψυχική ασφάλεια, είναι 

σωματικά και διανοητικά ξεκούραστο132. Ένα από τα αποτελέσματα του 

ξεκούραστου στρατεύματος είναι και η αποφυγή λαθών κατά την συμπλοκή. 

Επομένως η επιμελητεία πολέμου συμβάλει στην μείωση της επιρροής της 

τριβής, μιας τριβής που κανένας σοβαρός στρατηγός δεν επιθυμεί, καθώς η 

παρουσία της αρκεί και μόνο να ανατρέψει τα ποιο περίτεχνα σχέδιά του.  

Ο Ναπολέων πίστευε στο δόγμα «la guerre nourrit la guerre» ότι 

δηλαδή ο πόλεμος θρέφει τον πόλεμο. Μια στρατηγική που ακόμη και ο 

Clausewitz  δείχνει να αποδέχεται και να το στηρίζει θεωρητικά, κατανοώντας 

τις συνθήκες που επικρατούσαν στους ναπολεόντειους πολέμους.133 Τι 

συνέβη όμως όταν ο παράγοντας της τριβής παρενέβη και ο γαλλικός στρατός 

δεν ήταν σε θέση να σιτιστεί κατά την εισβολή του στην Ρωσία; Το 

αποτέλεσμα είναι σε όλους γνωστό. Η απουσία κατάλληλης επιμελητείας 

πολέμου,134 οδήγησε στην καταστροφή του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος 

του Ναπολέοντα, καθώς αυτό προέλασε πολύ περισσότερο από τις 

δυνατότητες ανεφοδιασμού που του παρείχε η κατά τα άλλα έξοχη 

επιμελητεία πολέμου του γαλλικού στρατού.  

                                                                                                                                                                          
προέρχονταν από φθορά, τριβή ή τον φόβο που διατρέχει την ανθρώπινη ύπαρξη και έχει 
αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο ), τις τοποθετούσαν μακριά από την αναταραχή της 
μάχης. Για περισσότερα σχετικά με την ψυχολογική απεμπλοκή κατά την διάρκεια μιας μάχης 
και τον πανικό – τρόμο που επικρατεί, βλ. την αναφορά του  Azar Gat, Η Ανάπτυξη της 
Στρατιωτικής Σκέψης κατά τον 19ο αιώνα, μτφ. Π. Ναλμπάντης, Αθήνα, ΓΕΕΘΑ, 2015,σελ. 68-
70. 
132  Χαρακτηριστική είναι η φράση του στρατάρχη  de Saxe,  ο οποίος έδινε ιδιαίτερη έμφαση 
στον ανθρώπινο παράγοντα σε σχέση με την έκβαση μιας μάχης : «Η καρδιά ήταν το σημείο 
εκκίνησης όλων των θεμάτων που αφορούν τον πόλεμο.» Azar Gat, ο.π., σελ.62. 
Ξεκούραστο στράτευμα επομένως, υποδηλώνει καλύτερη απόδοση στη μάχη, άρα αποφυγή 
λαθών και κατά συνέπεια μείωση της επίδρασης της τριβής.  
133  Σπυρίδων Λίτσας, ο.π., 259. Είναι ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι η στρατηγική αυτή, 
μεταξύ των άλλων έδινε ένα επιπλέον κίνητρο στον εθνικό στρατό της Γαλλίας, καθώς οι 
Γάλλοι στρατιώτες επιδίδονταν στην λαφυραγωγία.  
134  Λόγω της στρατηγικής υποχώρησης των Ρώσων το 1812 και της τακτικής της καμένης 
γης που ακολούθησαν, σε συνδυασμό με τις κακές καιρικές συνθήκες και τις ασθένειες, ο 
Ναπολέοντας έχασε χωρίς ουδέποτε να δώσει αποφασιστική μάχη. Η πείνα, ο βαρύς 
χειμώνας και οι αρρώστιες τον νίκησαν. Michael Howard, Ο Ρόλος του Πολέμου στη Νεότερη 
Ευρωπαϊκή Ιστορία, Αθήνα Εκδόσεις Ποιότητα, 2000, σελ. 156. Η τριβή έγκειται στο γεγονός, 
ότι ο Ναπολέων δεν είχε υπολογίσει το αναπάντεχο και απρόοπτο κάψιμο των σιτηρών από 
τους Ρώσους ούτε και τα παιχνίδια του καιρού εις βάρος του καθώς και το λειτουργικό 
αποτέλεσμα αυτής της πράξης στην στρατηγική του.  
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Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό όμως, είναι ότι η καταστροφική 

ήττα135 του Ναπολέοντα στην Ρωσία αποτέλεσε ουσιαστικά το τέλος της 

γαλλικής προσπάθειας για την εγκαθίδρυση ηγεμονίας στην Ευρώπη. Η 

αρνητική έκβαση του πολέμου στην Ρωσία και η προσωρινή αποδυνάμωση 

της Γαλλίας έδωσε την ευκαιρία ( άλλη μια επίδραση της τριβής σε στρατηγικό 

επίπεδο) στις αντίπαλες δυνάμεις να ενωθούν και τερματίσουν τα όνειρα της 

Γαλλίας το 1813.136  

Επομένως η αδυναμία της γαλλικής επιμελητείας πολέμου, να 

αντιμετωπίσει φαινόμενα της τριβής, όπως οι ασθένειες (με κατάλληλες 

υγειονομικές υπηρεσίες), η λιποταξία (απότοκο της έλλειψης πειθαρχίας του 

γαλλικού στρατού), οι κακές καιρικές συνθήκες (με κατάλληλα καταλύματα) και 

το κάψιμο των σιτηρών (με μηχανισμού τακτικού επισιτισμού), έδρασε 

καταλυτικά στην καταστροφή του Ναπολέοντα, ο οποίος στο πεδίο των 

μαχών δεν έχασε ποτέ από τους Ρώσους. Αυτή η λειτουργική διάσταση της 

αρχής της επιμελητείας πολέμου, αποτελεί το σημείο σύνδεσης της 

συγκεκριμένης αρχής με την υλοποίηση της στρατιωτικής στρατηγικής.  

Αντιθέτως πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, ο Φίλιππος Β΄ αρχικά και ο 

διάδοχός του στη συνέχεια, δημιούργησαν την κορυφαία επιμελητεία πολέμου 

για την εποχή τους, στο πλαίσιο υποστήριξης τόσο της στρατιωτικής όσο και 

της υψηλής τους στρατηγικής. 137  Ο Μέγας Αλέξανδρος, χρησιμοποίησε στην 

εκστρατεία του κατά των Περσών, ένα πολυπληθές σώμα μηχανικού,138  το 

οποίο πέραν από τις «καθημερινές αντιξοότητες που αντιμετώπιζε», 

                                                            
135  Ο Ναπολέων είχε αρχικά στη διάθεσή του 674.000 στρατιώτες ( μαζί με τις εφεδρείες)  
κατά την ρωσική εκστρατεία την 23η Ιουνίου του 1812. Την 1η Ιανουαρίου του 1813, είχαν 
απομείνει  στον μεγάλο στρατηλάτη μόνο 93.000 στρατιώτες. John J. Mearsheimer ,Η 
Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, μτφ. Κ. Κολιόπουλος, Αθήνα, Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011(6η έκδοση), σελ. 134-136. 
136  John J. Mearsheimer , ο.π., σελ. 545-546.  
137  Ο Φίλιππος αναδιοργάνωσε με μεθοδικότητα το πεζικό του και το εκπαίδευε σαν να ήταν 
επαγγελματικός στρατός. Επιπρόσθετα, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σώμα μηχανικού 
που ήταν υπεύθυνο για την οδοποιία και την κατασκευή πολιορκητικών μηχανών. Για μια 
ενδελεχή μελέτη της υιοθέτησης αρχών επιμελητείας πολέμου από τον Φίλιππο Β΄ βλ. 
Νάλτσας Α. Χριστόφορος, Φίλιππος  Β΄ ο Μακεδών. Ο Ενωτής των Ελλήνων. Θεσσαλονίκη, 
Μακεδονική Βιβλιοθήκη. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,1970 σελ. 255-
258.  
138  Το σώμα αυτό το αποτελούσαν :ναυπηγοί, γεφυροποιοί, γεωμέτρες, υδραυλικοί, κτίστες, 
μεταλλουργοί, τοπογράφοι, σηραγγοποιοί, χωματουργοί καθώς και άλλες ειδικότητες. 
Χρήστος Δ. Λάζος, Μηχανική και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Εκδόσεις Αίολος, 
1993, σελ.73.  
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διακρίθηκε σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις για την συμβολή του στην 

εξυπηρέτηση της στρατιωτικής στρατηγικής του ηγέτη του: στην πολιορκία και 

κατάληψη της Τύρου, στην κατάβαση του Ινδού ποταμού και τέλος στον 

περίπλου της αραβικής / ινδικής ακτής από το Νέαρχο. 139  Οι ανωτέρω 

ηγέτες, με την κατάλληλη προετοιμασία τους μέσω της αρχής της επιμελητείας 

πολέμου, πέτυχαν να μην εξαρτώνται από το απρόσμενο και τυχαίο, αλλά να 

έχουν την ¨τύχη¨ με το μέρος τους.  

3.7 Μερικά Συμπεράσματα 3ου Κεφαλαίου. 

Οι διαστάσεις της στρατηγικής από τον Clausewitz μέχρι τον Gray δεν 

έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά, απλά το πολεμικό φαινόμενο λόγω και της 

συμβολής της τεχνολογίας μελετάται σήμερα ποιο αναλυτικά. Παρούσα στις 

αναφερόμενες διαστάσεις, άμεσα ή έμμεσα, είναι η αρχή της επιμελητείας 

πολέμου, η οποία έχει κεντρικό ρόλο (ή ρόλο κλειδί) στην υλοποίηση της 

στρατηγικής.   

Η εφαρμογή της αρχής της επιμελητείας πολέμου, προκύπτει ως 

αναγκαιότητα στο πλαίσιο περιορισμού κυρίως των ψυχολογικών 

επιπτώσεων του πολεμικού φαινομένου στην ανθρώπινη φύση και των  

βιολογικών περιορισμών που την συνοδεύουν. Από τον Clausewitz μέχρι 

σήμερα δεν υφίσταται ουδεμία σοβαρή διαφοροποίηση στην αξία της εν λόγω 

αρχής. Απλά  οι σύγχρονοι πόλεμοι απαιτούν ακόμα ποιο πολύπλοκους 

μηχανισμούς, με την συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού για την 

υποστήριξη των λειτουργικών υποκειμένων που συμμετέχουν σε αυτούς. 

Στο κεφάλαιο αυτό, έγινε μια προσπάθεια να επισημανθεί η αξία της 

αρχής της επιμελητείας πολέμου, ως στρατηγικός στόχος για την 

αντιμετώπιση της παθητικής και της ενεργητικής φθοράς, αλλά και ως 

μηχανισμός αντιμετώπισης του αστάθμητου παράγοντα που είναι παρών σε 

κάθε πολεμική ενέργεια· της τριβής του Clausewitz. Επιδίωξη ήταν να 

καταδειχτεί, ό,τι κάθε στρατηγική, που δεν έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα, 

την δημιουργία ορθολογικών μηχανισμών αρχής επιμελητείας πολέμου, είναι 

καταδικασμένη, αν όχι σε μερική ή ολική αποτυχία, σε αποδοχή υψηλού 

                                                            
139  Χρήστος Δ. Λάζος, ο.π., σελ. 73.  
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υλικού κόστους. 140  Ποιο απλά, η επιμελητεία πολέμου αποτελεί το μέσο για 

την άμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την επίδραση της 

φθοράς και της τριβής.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
140  Η διεξαγωγή ενός πολέμου είναι ένα δαπανηρό εγχείρημα. Για τον Sun Tzu , το υλικό 
κόστος ταυτίζονταν αποκλειστικά με το οικονομικό κόστος που απαιτεί ένας πόλεμος. Εδώ 
όμως αφοράει το σύνολο των συντελεστών ισχύος, όπως απώλεια έμψυχου υλικού, εδαφών, 
σχετικής ισχύος, γοήτρου κ.α. 
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Κεφάλαιο 4 : Η Αξία της Αρχής της Επιμελητείας Πολέμου ως Βασικός 
Διαχρονικός Στρατηγικός Στόχος. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα εξεταστεί η 

σπουδαιότητα της αρχής της επιμελητείας πολέμου μέσα από ιστορικά 

παραδείγματα του 20ου αιώνα και επιπλέον θα αναλυθεί η αξία της ανωτέρω 

αρχής ως στρατηγικός στόχος στο έπος του Ομήρου Ιλιάδα, στην κλασική 

στρατηγική του Κινέζου στρατηγού Sun Tzu όπως αυτή εκφράστηκε στο 

εγχειρίδιο του Η Τέχνη του Πολέμου και τέλος στην στρατηγική του πρώσου 

στρατηγού και θεωρητικού C. V. Clausewitz.   

4.1 Η Στρατηγική Σπουδαιότητα της Επιμελητείας Πολέμου.  

 Ο υποφαινόμενος εκτιμάει, ότι η πλέον ασφαλής οδός για να εντοπίσει 

κάποιος την συμβολή της αρχής της επιμελητείας πολέμου στην στρατηγική 

είναι τα ιστορικά παραδείγματα καθώς αυτά αποτελούν απτές αποδείξεις ότι 

ισχύει η θεωρία στην πράξη. 

Στην ανάλυση του ο Liddell Hart για τον Γερμανό στρατάρχη Rommel           

(Johannes Erwin Eugen Rommel), αναγράφει τα εξής όσον αφορά τους 

λόγους στους οποίους οφείλονταν κατά τον Rommel η καταστροφή του Africa 

Corps141 : « Η πρώτη βασική προϋπόθεση για να καταφέρει ένας στρατός να 

αντιμετωπίσει την πίεση της μάχης είναι τα επαρκή αποθέματα όπλων, 

καυσίμων και πυρομαχικών. Στην πραγματικότητα, η μάχη δίνεται και κρίνεται 

από τους φροντιστές, προτού καν πέσει ο πρώτος πυροβολισμός. Ο 

γενναιότερος στρατιώτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς όπλα και τα όπλα 

δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς αφθονία πυρομαχικών. Αλλά ούτε τα 

όπλα, ούτε τα πυρομαχικά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε έναν πόλεμο κινήσεων, 

εκτός αν υπάρχουν οχήματα με αρκετά καύσιμα για να τα μεταφέρουν. 

                                                            
141  Το Afrika Korps (Σώμα της Αφρικής) , ήταν το γερμανικό εκστρατευτικό σώμα στη Βόρεια 
Αφρική. Βασική του αποστολή ήταν να βοηθήσει τον ιταλικό στρατό, ο οποίος είχε υποστεί 
σχεδόν συντριβή από τις Βρετανικές δυνάμεις. Πηγή : https://el.wikipedia.org/wiki/ 
Έρβιν_Ρόμελ. (Ημ/νία Πρόσβασης, 23 Δεκεμβρίου 2015). 
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Επίσης η συντήρηση πρέπει να πλησιάζει σε ποσότητα και ποιότητα την 

αντίστοιχη του εχθρού.»142 

Ο Rommel, ως ο κατεξοχήν ειδήμων του πολεμικού φαινομένου στην 

πράξη, εξηγεί με πολύ γλαφυρό τρόπο την ύψιστη σημασία της αρχής της 

επιμελητείας πολέμου στην επίτευξη μιας καθορισμένης στρατηγικής. Εστιάζει 

σε τρεις κυρίως μηχανισμούς αυτής, τον ανεφοδιασμό του στρατού, τις 

μεταφορές και τέλος την συντήρηση. Η Γερμανία απέτυχε να διατηρήσει το 

δεύτερο μέτωπο του πολέμου στη Βόρεια Αφρική, εξαιτίας της αδυναμίας της 

να το υποστηρίξει μέσω μηχανισμών επιμελητείας τόσο μακριά από τα 

γεωγραφικά της όρια. 143  Με αυτόν τον τρόπο κατέρρευσε ο πυλώνας της 

στρατιωτικής στρατηγικής της, με αποτέλεσμα η υψηλή της στρατηγική να 

πληγεί καίρια. Η στρατηγική σπουδαιότητα λοιπόν της επιμελητείας πολέμου, 

έχει να κάνει με το γεγονός ότι η συμμέτοχη στο πολεμικό φαινόμενο και η 

διεξαγωγή των επιχειρήσεων από ένα κράτος, θα πρέπει να είναι εντός των 

ορίων των δυνατοτήτων της επιμελητείας πολέμου που αυτό διαθέτει.    

Πέρα από την στρατηγική της σημασία ως μέσο για την υποστήριξη 

ενός πολέμου, η επιμελητεία πολέμου δρα παράλληλα και ως μέσο για την 

παροχή συλλογικής ασφάλειας στα άτομα που μετέχουν στην πολεμική 

διαδικασία. Οι οργανωτικές δομές της επιμελητείας πολέμου, ωθούν τα 

λειτουργικά υποκείμενα αυτού να άρουν την ατομική τους ανασφάλεια - 

απότοκο της εσωτερικής τους πάλης όπως έχει αναφερθεί στο πρώτο 

κεφάλαιο- και να δραστηριοποιηθούν σε ένα πεδίο συλλογικής ασφάλειας144 

κρατικής υπόστασης. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το κοινωνικό συμβόλαιο 
                                                            
142  Β. Η. Liddell Hart (επιμέλεια), The Rommel Papers, U.S.A., Library of Congress Catalog 
Card no. 53-5656, 1953, p.328. 
143  Αντίθετα ο Μέγας Αλέξανδρος πέτυχε να εξασφαλίσει τις γραμμές επικοινωνιών και 
μεταφορών στην εκστρατεία του στα βάθη της Ασίας, καθώς η επιμελητεία πολέμου του 
κατέρρευσε μόνο μία φορά «κατά τη διάρκεια της πορείας του διαμέσου της Γεδρωσίας.» J. F. 
C. Fuller, Η Ιδιοφυής Στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μτφ. Κ. Κολιόπουλος, Αθήνα, 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2005, σελ. 547. Η ικανότητα αυτή του Μ. Αλεξάνδρου, είχε ως   
αποτέλεσμα να μπορεί να υποστηρίξει την υψηλή του στρατηγική, που ήταν η εξουδετέρωση 
του Περσικού στρατού και  η αποδοχή του ως νέου βασιλιά από τους λαούς της περσικής 
αυτοκρατορίας. Ο Μ. Αλέξανδρος στην στρατηγική που ακολούθησε δεν θα κέρδιζε κάτι το 
ιδιαίτερο αν είχε διαβάσει τον Clausewitz, καθώς εφάρμοσε με επιτυχία στην πράξη πολλές 
από τις αρχές του Πρώσου στρατηγού χιλιάδες χρόνια πριν. Για μια λεπτομερή μελέτη της 
στρατηγικής του, βλ. J. F. C. Fuller, ο.π.,  σελ.525-567.  
144 Πρόκειται για το «εκκρεμές της ανθρώπινης συμπεριφοράς.» Παναγιώτης Ήφαιστος, 
Κοσμοθεωρία των Εθνών. Συγκρότηση και Συγκράτηση των Κρατών της Ευρώπης και του 
Κόσμου, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2009, σελ. 101. 
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μεταξύ των κυβερνώντων (κύριων εκφραστών της κρατικής εξουσίας) και των   

κυβερνωμένων (στρατιωτών και αμάχων ή λαό). Επομένως έχει κεντρικό 

ρόλο στην υλοποίηση της υψηλής στρατηγικής ενός δρώντα,  

Ένα ιστορικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει την συμπεριφορά των 

λειτουργικών υποκειμένων, όταν απουσιάζει αυτή η συλλογική ασφάλεια, 

προέρχεται από τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, όπου οι Ιρακινοί στρατιώτες 

στο Κουβέιτ λιποτακτούσαν κατά χιλιάδες και επέστρεφαν στο Ιράκ  ή 

παραδίδονταν στις συμμαχικές δυνάμεις145. Οι σύμμαχοι είχαν μεριμνήσει 

προηγουμένως να προσβάλουν τις δομές διοικήσεως και επιμελητείας 

πολέμου του ιρακινού στρατού. Έτσι, αποκομμένοι οι  στρατιώτες από την 

κρατική εξουσία και την μέριμνα της, δεν διατήρησαν το ηθικό τους και 

απώλεσαν  την μαχητική τους ικανότητα.  

Η αρχή της επιμελητείας πολέμου κατέχει βασικό – κεντρικό ρόλο στην 

επίτευξη της στρατηγικής ενός δρώντα στην προσπάθειά του για έκλυση 

οργανωμένης βίας.146 Επομένως έχει τεράστια αξία στην οργανωτική 

υπόσταση της πολεμικής προσπάθειας του δρώντα. Παρακάτω θα μελετηθεί 

η αξία της συγκεκριμένης αρχής σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους και 

συγκεκριμένα μέσα από το έργο του Ομήρου Ιλιάδα, το εγχειρίδιο κλασικής  

στρατηγικής του Sun Tzu Η Τέχνη του Πολέμου και του έργου του Clausewitz 

On War.   

4.1  Η Αξίας της Αρχής της Επιμελητείας Πολέμου στην Ιλιάδα.  

Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Όμηρος μέσα από την 

Ιλιάδα, παρουσιάζει όλα εκείνα τα ανθρωπολογικά στοιχεία, για τα οποία η 
                                                            
145 Μόνο περί τους 88.000 ήταν οι Ιρακινοί αιχμάλωτοι πολέμου. Πολλοί Ιρακινοί 
παραδίδονταν κατά τη διάρκεια της χερσαίας επίθεσης «χωρίς να προβάλουν την παραμικρή 
αντίσταση». Σύμφωνα με την έκθεση προς το Κογκρέσο, αυτό οφείλονταν στην «παραλυτική 
επίδραση των αεροπορικών προσβολών της «Συμμαχίας»», στις διάφορες στερήσεις λόγω 
της καταστροφής του συστήματος ανεφοδιασμού των Ιρακινών δυνάμεων στο μέτωπο και 
στον φόβο που επικράτησε στους Ιρακινούς για την επικείμενης χερσαία επίθεση. Μ ε άλλα 
λόγια οφείλονταν στην έλλειψη της Ιρακινής επιμελητείας πολέμου.  Υπουργείο Αμύνης ΗΠΑ, 
ο.π., σελ.XLIII, 613-620.  
146    Στην παρούσα εργασία και στο σκεπτικό της, δεν συμπεριλαμβάνονται τα νέα είδη 
πολέμου , όπως ο υβριδικός και ο απεριόριστος που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στην 
έκλυση βίας με ορθολογικά κριτήρια. Για μια σύντομη περιγραφή αυτών των πολέμων, βλ. το 
άρθρο του Nye Joseph Jr , Ο πόλεμος στον 21ο Αιώνα. Η νέα εικόνα που διαμορφώνουν τα 
τεχνολογικά μέσα, ο ανταγωνισμός της πληροφορίας, οι μη συμβατικές δυνάμεις, Αθήνα, ΤΟ 
ΒΗΜΑ (Δ.Ο.Λ.), 10 Φεβ. 2012,( http://www.tovima.gr/PrintArticle/?aid=675494[30/5/2015]. 
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αρχή της επιμελητείας πολέμου μεριμνά με στόχο την αποκλιμάκωση της 

σύγκρουσης. 147 Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες        

(π.χ. Σταϊνχαουερ) για το κατά πόσο οι αναφορές στην Ιλιάδα αφορούν 

περιγραφή του ίδιου του πολεμικού φαινομένου ή απλά της συμπεριφοράς 

των ηρώων του έπους.  

Αν αναλογιστεί κανείς για ποιο λόγο έγραψε ο Όμηρος την Ιλιάδα, το 

πιθανότερο είναι πως θα καταλήξει ότι ο Όμηρος ήθελε το έργο του να 

απευθύνεται σε όλους. Τι ποιο απλό λοιπόν από το να αναφέρεται στους  

χαρακτήρες των ηρώων, στις μάχες που αυτοί έδιναν αλλά και στις 

συζητήσεις τους; Έτσι το έπος θα εύρισκε ευρεία αποδοχή στην εποχή του, 

μια εποχή όπου η λογοτεχνική αξία ενός έργου ταυτίζονταν με τα 

κατορθώματα των ηρώων που εξιστορούσε. 

 Ταυτόχρονα όμως ο Όμηρος με πολύ έξυπνο τρόπο, παρουσιάζει 

στοιχεία που αφορούν ολόκληρο το στράτευμα. Περιγράφει με τρόπο 

διεισδυτικό και αναλυτικό πως οι απλοί οπλίτες και τα άλογά τους έπρεπε να 

επισιτίζονται διαρκώς, να αναπαύονται  και επιπλέον να αποκτούν τον 

απαραίτητο οπλισμό. Επίσης περιγράφει τον φόβο των πολεμιστών απέναντι 

στο πολεμικό φαινόμενο. Το ίδιο ίσχυε και για τους ήρωες του. Δεν ήταν 

υπεράνθρωποι και είχαν τις ίδιες ανησυχίες και ανάγκες. Επομένως, η Ιλιάδα 

πέρα από την λογοτεχνική της αξία ως ένα από τα παλαιότερα γραπτά 

κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας, 148 συνδέει στενά την πολεμική διαδικασία με 

την αρχή της επιμελητείας πολέμου. 149  

Ο ανωτέρω φόβος μαζί με τις ανθρωπολογικές βιολογικές ατέλειες150  

προκαλούν τον εσωτερικό διχασμό του ανθρώπου που τον απωθεί από την 

                                                            
147  Πέραν όσων έχουν ήδη αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο, κρίνεται σκόπιμη η εξής 
περιγραφή του Ομήρου : «Τρ�ας δ� τρ�μος α�ν�ς �π�λυθε γυ�α �καστον δειδι�τας, 
�θ� �ρ�ντο ποδ�κεα Πηλε�ωνα  τε�χεσι λαμπ�μενον βροτολοιγ� �σον �ρηϊ». Εδώ 
παρουσιάζεται και το στοιχείο του φόβου, πιθανότατα και του δέους που συναντάται κατά την 
πολεμική διαδικασία, ως ένας ακόμη ανθρωπόμορφος περιορισμός τον οπόιο η επιμελητεία 
πολέμου πρέπει να περιορίσει. Όμηρος, Ιλιάδα, μτφ. Ιακώβου Πολυλά, Αθήνα, Εκδόσεις 
Γκοβόστη,  Ραψωδία Υ: 44-46. 

148  Πηγή, διαδίκτυο : www. el.wikipedia.org/wiki/ιλιάδα (Ημ/νία πρόσβασης : 28 Δεκεμβρίου 
2015). 
149  Σπυρίδων Λίτσας, Ιλιάδα … ο.π., σελ. 265. 
150 Ο Κονδύλης επικαλούμενος τον Clausewitz γράφει για τις βιολογικές ατέλειες που 
διατρέχουν τον άνθρωπο αναφέροντας ότι αυτές είναι : «η ατελής του οργάνωση», «οι 
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συμμετοχή του στο πολεμικό φαινόμενο. Ο διχασμός αυτός καταγράφεται 

στην Ιλιάδα στον διάλογο του Πάρη με τον Έκτορα, όταν ο πρώτος, αν και 

αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη του πολέμου με την αρπαγή από τον 

Μενέλαο της ωραίας Ελένης, δεν συμμετέχει τώρα ενεργά στις εχθροπραξίες.  

Ο Πάρης λέει ότι «Τώρα � καρδιά καί  τό κουράγιο σου κει̃ πού σέ π�νε 

τράβα, καί ψυχωμένοι �μει̃ς �ντάμα σου θ� �ρθου̃με· δέ θα λείψω, μέ �ση 

κι �ν �χω �κόμα δύναμη, κι �γώ νά πολεμήσω· τί �λήθεια, πάνω �π’ �,τι, 

δύνεσαι δέν πολεμ�ς, κι �ς θέλεις.»151 Η αρχή της επιμελητείας πολέμου 

αποτελεί έναν και στην Ιλιάδα έναν «μηχανισμό υπέρβασης των ατελειών που 

προκύπτουν» 152  από τον εσωτερικό διχασμό του ανθρώπου αλλά την πτώση 

του ηθικού που προκαλεί ο φόβος.     

Στην Ιλιάδα, ο άνθρωπος κατέχει την κεντρική θέση στον πόλεμο153 και 

γι’ αυτό η αρχή της επιμελητείας πολέμου επικεντρώνεται γύρω από τον 

ανθρωπολογικό παράγοντα στην εξέλιξη του πολεμικού φαινομένου, καθώς 

στην ομηρική εποχή ο πόλεμος είχε αφετηρία τον άνθρωπο (τον ήρωα), 

διαμορφώνονταν από αυτόν και το αποτέλεσμά του εξαρτιόνταν από το 

λειτουργικό υποκείμενό του.154 Ανάλογα με την διάθεση ή επίδοση του ήρωα 

(π.χ. Αχιλλέας, Έκτορας) η σύγκρουση έκλινε προς την μία πλευρά. Είναι 

αρκετά ασφαλές να ειπωθεί, ότι ο Όμηρος αναλύει την αρχή της επιμελητείας 

πολέμου και τον κεντρικό της ρόλο της στο πολεμικό φαινόμενο ως προς το 

                                                                                                                                                                          
φυσικοί του περιορισμοί και αδυναμίες», η «αποστροφή του απέναντι σε υπερβολικούς 
μόχθους», η «φυσική φοβία και αναποφασιστικότητα του ανθρώπινου πνεύματος», ο «φόβος 
του κινδύνου και της ευθύνης», κ.α.  Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου, Αθήνα, 
Εκδόσεις Θεμέλιο, 1999 ( γ΄  έκδοση),σελ.31   . 
151  Όμηρος,  Ιλιάδα, N:784-7, σελ. 214 
152  Σπυρίδων Λίτσας, Ιλιάδα … ο.π., σελ. 290. 
153   Σήμερα υπάρχουν αρκετοί διανοούμενοι που υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος και όχι το 
κράτος κατέχει το προνόμιο να καθοδηγεί τις πολιτικές εξελίξεις, άρα και το πολεμικό 
φαινόμενο. Ο F. Fukuyama αναφέρει σχετικά : «Αποστολή της σύγχρονης πολιτικής είναι να 
δαμάζει την εξουσία του κράτους, να καθοδηγεί τις δραστηριότητές του προς στόχους που 
θεωρούνται νόμιμοι από τους ανθρώπους τους οποίους αυτό υπηρετεί και να ρυθμίζει την 
άσκηση της εξουσίας βάσει του κράτους δικαίου.».  Francis Fukuyama, Οικοδόμηση Κρατών, 
Διακυβέρνηση και Παγκόσμια Τάξη στον 21ο Αιώνα, μτφ. Δάφνη Βούβαλη, Αθήνα, Εκδόσεις 
Λιβάνη, 2005, σελ.25. 
154  Ο  Γερμανός στρατάρχης Moltke είπε ότι ο πόλεμος είναι  « ο νόμος της εντολής του θεού 
στον κόσμο.» Με τον πόλεμο όλες οι ευγενείς αρετές του ανθρώπου, μπορούν να 
αναπτυχθούν ακόμη και σε σημείο θανάτου. Moltke, Moltke to Prof. Dr Bluntschil, 11 Dec. 
1880,Moltke as Correspondent, p.272 
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πρώτο επίπεδο ανάλυσης (εικόνα),155 κατ’ αντιστοιχία, με τον τρόπο που ο 

Kenneth Waltz αναζητεί τα αίτια του πολέμου στον άνθρωπο.  

Κατά συνέπεια η αρχή της επιμελητείας πολέμου στην Ιλιάδα, αποτελεί 

το μέσο, ή την «αναγκαιότητα», ή τον παράγοντα ισχύος της στρατηγικής, 

προκειμένου αυτή να επιτύχει τους αντικειμενικούς της πολιτικούς σκοπούς.156  

Ωθεί τους πολεμιστές να εντείνουν τις επιθετικές ή αμυντικές προσπάθειές 

τους, ανυψώνει το ηθικό τους και διατηρεί τον ρυθμό της μάχης μέσω των 

μηχανισμών της. Επομένως σύμφωνα με την θεωρία πολέμου που 

αναπτύσσεται στον Όμηρο, η αρχή της επιμελητείας πολέμου έχει υψίστη αξία 

για την ανθρωπινή συμπεριφορά στην πολεμική διαδικασία και αποτελεί 

βασικό στρατηγικό στόχο υλοποίησης κυρίως της στρατιωτικής στρατηγικής 

τόσο των Αχαιών όσο και των Τρώων.       

4.2  Η Αξίας της Αρχής της Επιμελητείας Πολέμου στην Κλασική 
Στρατηγική του Sun Tzu.  

Όπως ειπώθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, η αρχή της επιμελητείας 

πολέμου στον Sun Tzu εκφράζεται κυρίως μέσα από την εκπαίδευση και την 

πειθαρχία. Ο Κινέζος στρατηγός δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης, καθώς ο ίδιος πίστευε ότι αυτή εξασφαλίζει την απόλυτη 

πειθαρχία του στρατού. Έτσι στην αρχική του γνωριμία με τον βασιλιά του 

κράτους «Βου», τον Χο Λου, δεν δίστασε να εκτελέσει τις ¨ απείθαρχες 

παλλακίδες ¨ του βασιλιά που είχε θέσει ως επικεφαλής δύο λόχων 300 

γυναικών. 157 Επιπλέον αναφέρει για την σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και  

πειθαρχίας στο ένατο κεφάλαιο του έργου του: «Αν κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδεύσεως των στρατιωτών καλλιεργηθεί η συνήθεια υπακοής στις 

                                                            
155  Ο παραλληλισμός δεν είναι απλά συμβολικός αλλά ουσιώδης. Για την πρώτη εικόνα, βλ.  
Kenneth N. Waltz, Ο Άνθρωπος.. ο.π., σελ. 37-66. 
156  Βάσει των ορισμών που δόθηκαν για την στρατηγική στο πρώτο κεφάλαιο, και ιδιαίτερα 
αυτών των Κ. Κολιόπουλο, Σ. Λίτσα και L. Hart  η επιμελητεία πολέμου στον Όμηρο, είναι 
αναπόσπαστο τμήμα της στρατιωτικής στρατηγικής πρωτίστως και της Υψηλής 
δευτερευόντως . 
157   Το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρεται από τον χρονικογράφο Wu Yueh Ch’un-ch’iu 
(Σου Μα Τσιιέν) το 100 π.Χ. Είναι γνωστή η ρήση του Κινέζου στρατηγού : «Αν τα 
παραγγέλματα δεν είναι σαφή και καθαρά, αν οι διαταγές δεν είναι απόλυτα κατανοητές, 
φταίχτης είναι ο Στρατηγός. Αλλά όταν έχουν εκπαιδευτεί τρεις φορές και οι διαταγές έχουν 
εξηγηθεί πέντε φορές και όμως οι στρατιώτες δεν αποδίδουν, τότε φταίνε οι αξιωματικοί 
τους.» Sun Tzu, Sun Pin, The Complete Art of War, translated (Chinese), Ralph D. Sawyer, 
Colorado-Oxford, Westview Press,1996, p6.. 
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διαταγές, το στράτευμα είναι πειθαρχημένο· εάν όχι, η πειθαρχία του θα είναι 

κακή.» 158 

Ο Sun Tzu με την τέχνη του πολέμου, παρέχει την μέθοδο για την 

επίτευξη «των πολιτικών επιδιώξεων» του ηγέτη μέσω της σύγκρουσης. 159 

Θέτει επομένως τις βάσεις για την διεξαγωγή ενός ορθολογικού πολέμου. 

Επίσης όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνει μεγάλη έμφαση στο 

οικονομικό κόστος του πολέμου. Άρα για τον ίδιο η αρχή της επιμελητείας 

πολέμου, η οποία από την φύση της απαιτεί την κατανάλωση οικονομικών 

πόρων, έχει κεντρικό ρόλο στην στρατηγική του σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό 

πρέπει να οφείλεται και η προτροπή του να στηρίζεται η τροφοδοσία του 

στρατού από τις αντίπαλες προμήθειες, εφόσον αυτό είναι εφικτό, αλλά και να 

αποφεύγονται οι «πύριες νίκες» καθώς ο ηγέτης σπαταλάει τους διαθέσιμους 

κρατικούς πόρους (υλικούς αλλά και έμψυχο δυναμικό). 160    

Ο Sun Tzu λοιπόν, δίνει μεγάλη σημασία στην προετοιμασία για 

πόλεμο μέσω της εκπαίδευσης και, αλλά όταν είναι εφικτό προτείνει την 

αποφυγή του. Με αυτόν τον τρόπο ένας στρατός διατηρεί τις δυνάμεις του, 

δηλαδή αποφεύγεται η φθορά161 του πολέμου, ενεργητική και παθητική. Η 

ανάλυση κόστους – κέρδους, αποτελεί για τον Sun Tzu ένα κρίσιμο εργαλείο 

στρατηγικής σχεδίασης. Προκειμένου όμως ένας ηγέτης να είναι σε θέση για 

έναν τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό, θα πρέπει να διαθέτει έναν ισχυρό, 

πειθαρχημένο και καλά εκπαιδευμένο στρατό. Ο Sun Tzu λέγοντας «Η τέχνη 

του πολέμου μας διδάσκει να μην στηριζόμαστε στην πιθανότητα ότι ο εχθρός 

δεν θα έρθει,162 αλλά στην ετοιμότητα μας να τον αντιμετωπίσουμε· όχι στην 

                                                            
158  Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέμου, μτφ. (Αγγλικά) Κ. Γεωργαντάς, επίμετρο Λάιονελ Τζάιλς, 
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας,1991,σελ. 59.  
159   Σπυρίδων Λίτσας, Πόλεμος και…, ο.π., σελ. 232. 
160   Ο Sun Tzu αναφέρει σχετικά προτείνοντας, να υποδουλώνονται «οι στρατοί των άλλων 
ανθρώπων χωρίς τη συμμετοχή στη μάχη», να καταλαμβάνονται «οχυρωμένες πόλεις άλλων 
ανθρώπων» χωρίς επίθεση και να καταστρέφονται οι «πολιτείες άλλων ανθρώπων χωρίς 
παρατεταμένη πάλη.» Όλα αυτά αποσκοπούν με στόχο την «διατήρηση» δυνάμεων, καθώς 
τα όπλα δεν θα εξασθενίσουν και τα κέρδη μπορούν να διατηρηθούν. Derek. M.C. Yuen, 
Deciphering Sun Tzu, How to Read the Art of War, New York, Oxford University Press, 2014,  
p. 138. 
161    Η πρόταση «Δεν υπάρχει παράδειγμα χώρας που να επωφελήθηκε από ένα πόλεμο που 
τραβάει σε μάκρος.» δείχνει ότι ο Κινέζος στρατηγός γνώριζε την φθορά που προκαλεί οτο 
πολεμικό φαινόμενο.  Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέμου, ο.π., σελ. 20.    
162   Ο Sun Tzu εδώ θυμίζει λίγο την τριβή – απροσδόκητο του Clausewitz και περισσότερο 
την τύχη του Νικολό Μακιαβέλη, ο οποίος στις συμβουλές του προς τον ηγέτη για τον 
παράγοντα τύχη αναφέρει : «…Η αλήθεια είναι πως η τύχη ορίζει τις μισές μας πράξεις αλλά 
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ευνοϊκή υπόθεση ότι δεν θα επιτεθεί, αλλά μάλλον στο γεγονός ότι έχουμε 

κάνει τη θέση μας απρόσβλητη.»163 εισάγει εν αγνοία του δύο διαστάσεις – 

επιπτώσεις της αρχής της επιμελητείας πολέμου, οι οποίες είναι εφικτές μέσω 

της κατάλληλης προετοιμασίας του στρατού. Αυτές της αποτροπής  και της 

αυτοβοήθειας (self help). 

Ένας άριστα εκπαιδευμένος στρατός164 με υψηλό φρόνημα στα χέρια 

του κατάλληλου ηγέτη, αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη των πολιτικών του 

στόχων165. Λειτουργεί αποτρεπτικά στην άμυνα166 χωρίς να απαιτούνται 

συμμαχίες και εξωτερική βοήθεια. Έτσι η επιμελητεία πολέμου δρα 

υποστηρικτικά στην στρατιωτική στρατηγική, η οποία εξυπηρετεί απόλυτα με 

αυτόν τον τρόπο την υψηλή στρατηγική.167  

Επιπλέον, ο υποφαινόμενος εκτιμά, πως ο Sun Tzu με την ειρηνική 

κομφουκιανική φιλοσοφία168  που τον διακρίνει, πίστευε στην ύπαρξη ενός 

ισχυρού στρατού στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των διπλωματικών σκοπών του 

ηγέτη του πολέμου. Ένας πειθαρχημένος και με υψηλό ηθικό στρατός, 

αποτελεί φόβητρο για τα γειτονικά Κινεζικά βασίλεια, καθώς υπό την απειλή 

χρήσης βίας, είναι σε θέση να πετύχει το ίδιο πολιτικό αποτέλεσμα με εκείνο 

ενός νικηφόρου πολέμου . Όπως  τονίζει ο Αμερικανός  διπλωμάτης J. B. 

Kiesling για την συμπεριφορά των κρατών [ξένοι] έναντι μιας στρατιωτικής 

υπερδύναμης όπως είναι οι Η.Π.Α, «Υπό την απειλή της βίας, οι ξένοι 

μπορούν να κάνουν παραχωρήσεις που καθίστανται αδύνατες πολιτικά από 

                                                                                                                                                                          
αφήνει σε μας να κανονίσουμε τις άλλες μισές…. Η τύχη στρέφει την ορμή της εκεί που δεν 
υπάρχει αξιοσύνη». Νικολό Μακιαβέλη, Ο Ηγεμόνας, μτφ. Δ. Βίτσιος, Αθήνα, Εκδόσεις 
Περίπλους, 2003, σελ. 56.    
163    Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέμου, ο.π., σελ. 21.    
164    Όπως γράφει ο  Λάιονελ Τζάιλς  «Χωρίς συνεχή πρακτική εξάσκηση, οι αξιωματικοί θα 
είναι νευρικοί και αναποφάσιστοι όταν συγκεντρώνονται για μάχη. Χωρίς συνεχή πρακτική 
εξάσκηση ο στρατηγός θα είναι διστακτικός και αναποφάσιστος όταν βρεθεί μπροστά σε 
κρίσιμη κατάσταση.». Sun Tzu,  ο.π., σελ. 85.    
165    Την εποχή του Sun Tzu, ο πόλεμος αποτελούσε την πρώτη (greatest affair) 
προτεραιότητα- ενασχόληση των Κινεζικών κρατιδίων. Sun Tzu, Sun Pin, ibid, p.15.  
166    Κυρίως επιτυγχάνεται η αποτροπή μέσω άμυνας (deterrence by defense) σύμφωνα με 
τον ορισμό που δίδει ο Κ. Κολιόπουλος, καθώς υφίστανται ισχυρές και αξιόπιστες δυνάμεις. 
Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική σκέψη…,  ο.π., σελ. 23.    
167    Ο Sun Tzu με την ειρηνική φιλοσοφία που τον διατρέχει, ουσιαστικά αναφέρεται στην 
χρήση ενός ισχυρού στρατού και για διπλωματικούς λόγους.   
168   Αναφέρει ο  ίδιος:  «Ο σκοπός του πολέμου είναι η ειρήνη», «Η άριστη ενέργεια στον 
πόλεμο είναι να υποταχθεί ο εχθρός χωρίς μάχη» , Στην ειρήνη ετοιμάσου για πόλεμο, Στον 
πόλεμο προετοιμάσου για την ειρήνη.» Sun Tzu, ο.π., σελ. 21-22.  
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τη στιγμή που ξεσπά η βία.», 169 εννοώντας τη χρήση σκληρής στρατιωτικής 

ισχύος στη διπλωματία. 

Είναι τόσο μεγάλη η σημασία της εκπαίδευσης για τον Sun Tzu, που 

την θεωρεί βασικό πυλώνα της παραπλάνησης και παγίδευσης του 

αντιπάλου. Αναφέρει σχετικά στο πέμπτο κεφάλαιο του έργου του :«Η 

προσποίηση αταξίας απαιτεί τέλεια πειθαρχία· η προσποίηση φόβου απαιτεί 

θάρρος·»170 Η πειθαρχία και το θάρρος ( υψηλό ηθικό) όμως έρχονται μέσα 

από την σκληρή εκπαίδευση. Σε ολόκληρο το έργο του Κινέζου στρατηγού η 

«μέθοδος και η πειθαρχία» είναι εκείνη η βασική αρχή που μπορεί να 

επηρεάσει μία από τις άλλες τέσσερεις, καθόσον είναι άρρηκτα δεμένη με 

αυτές αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο της στρατηγικής του σκέψης.171 Η 

εκπαίδευση λοιπόν στον Sun Tzu σε αντιστοιχία με τον Clausewitz, αποτελεί 

όπως και η επιμελητεία πολέμου, τον κρίσιμο συνδετικό κρίκο και 

διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην στρατηγική του σκέψη.   

Ο Κινέζος στρατηγός επικεντρώνεται σε αντίθεση με τον Όμηρο στον 

μηχανισμό της εκπαίδευσης, όσον αφορά την αρχή της επιμελητείας πολέμου. 

Στην οργάνωση δηλαδή του στρατού, με στόχο να δύναται αυτός να 

αποτελέσει το μέσο για την άσκηση οργανωμένης μορφής βίας. Διαμέσου 

αυτής επιζητά την διεξαγωγή ενός –σε πρώιμο στάδιο-ορθολογικού πολέμου. 

Η αναφερόμενη στρατηγική του Sun Tzu χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο - 

                                                            
169  Αν και ο Αμερικανός διπλωμάτης είναι κατά της βίας και του πολέμου ( οι αντιρρήσεις του 
για τον δεύτερο πόλεμο στο Ιράκ οδήγησαν στην παραίτησή του από την πρεσβεία των 
Η.Π.Α. στην Αθήνα) , αναγνωρίζει την διπλωματική αξία της απειλής χρήσης βίας, ή ακόμα 
και της χρήσης στην επίτευξη πολιτικών σκοπών. Επιπλέον αναφέρει πόσο διαφορετική 
μπορεί να είναι η πολιτική των αντιπάλων προς την υπερδύναμη όταν υφίσταται μια απειλή 
που προκαλεί φόβο. π,χ, Όσο υπήρχε η απειλή του Σαντάμ Χουσεΐν, οι Σαουδική Αραβία 
ανέχονταν την παρουσία δυνάμεων των Η.Π.Α. στο έδαφός τους. Αντίστοιχα η Γερμανία,  εξ’ 
αιτίας του φόβου της Σοβιετική Ένωσης κατά τον ψυχρό πόλεμο δέχονταν στο έδαφος τους 
την ύπαρξη πυρηνικών όπλων.  John  Brady Kiesling, Μαθήματα Διπλωματίας, Ο ρεαλισμός 
για μια υπερδύναμη που κανείς δεν αγαπάει, μτφ. Αριάδνη Αλαβάνου, Αθήνα, Εκδοτικός 
Οργανισμός Λιβάνη, 2007, σελ. 108.  
170 Sun Tzu, ο.π., σελ. 39.  
171 Στο πλαίσιο έκλυσης οργανωμένης βίας θα πρέπει να ενταχθεί και η σημασία που δίνει ο 
Sun Tzu και o Sun Pin, στον τομέα των ανταμοιβών, καθώς όταν αυτό γίνεται τακτικά ( όπως 
η πληρωμή στους επαγγελματικούς στρατούς) μέσω του μηχανισμού της επιμελητείας, τότε ο 
στρατός ελέγχεται από τον ηγέτη του και αποκτάει επιπλέον κίνητρα. Sun Tzu, Sun Pin, ibid, 
p.21-23.    
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εργαλείο την αρχή της επιμελητείας πολέμου.172 Όλοι αυτοί οι λόγοι 

επιβεβαιώνουν την μεγάλη αξία της αναφερόμενης αρχής στο έργο κλασικής 

στρατηγικής θεωρίας του Κινέζου στρατηγού και τοποθετούν την επιμελητεία 

πολέμου στο ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο στόχων της στρατηγικής του 

θεωρίας.     

4.3   Η Αξίας της Αρχής της Επιμελητείας Πολέμου στην Στρατηγική 
Θεωρία του Clausewitz . 

Στην παρούσα εργασία, οι μέχρι τώρα εννοιολογικές εμβαθύνσεις που 

αφορούν την αρχή της επιμελητείας πολέμου και οι τρόποι που αυτή 

επεμβαίνει στην αέναη εξελικτική διάσταση του πολεμικού φαινομένου από 

την αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη εποχή, στηρίχθηκαν ως επί το πλείστον 

στην φιλοσοφία της θεωρίας περί πολέμου του C.V. Clausewitz. Οι έννοιες 

της τριβής, ενεργητικής και παθητικής φθοράς, η σημασία των 

ανθρωπολογικών περιορισμών αλλά και της ίδιας της αρχής της επιμελητείας 

πολέμου, αν και προϋπήρχαν173 σε κάποιο βαθμό (π.χ. η τριβή ισοδυναμούσε 

με την τύχη στον Μακιαβέλι), αποσαφηνίστηκαν πλήρως από τον μεγάλο 

Πρώσο στρατηγό.   

Ο Alexis de Tocqueville, ως πρόεδρος της ακαδημίας ηθικών και 

πολιτικών επιστημών, είπε το 1852 στο Παρίσι «: Είναι απίστευτος ο αριθμός 

των συστημάτων ηθικής και πολιτικής που ιδρύθηκαν με επιτυχία, 

λησμονήθηκαν, επανιδρύθηκαν και λησμονήθηκαν ξανά, για να  

επανεμφανιστούν λίγο αργότερα, γοητεύοντας και καταπλήσσοντας πάντα τον 

κόσμο ωσάν να ήταν καινούρια , καταμαρτυρώντας όχι την γονιμότητα του 

ανθρώπινου πνεύματος, αλλά τη  άγνοια των ανθρώπων….».174 Ο 

Tocqueville αναφέρονταν βέβαια τόσο στην ιστορική επανάληψη όσο και στην 

                                                            
172 Π.χ στο δέκατο κεφάλαιο για το έδαφος αναφέρει ότι, ο έμπειρος στρατιώτης (καλά 
εκπαιδευμένος) ξέρει τι πρέπει να κάνει και δεν χάνει ποτέ (ακόμα και αν αγνοηθεί το έδαφος)  
Sun Tzu, ο.π., σελ. 64.  
173 Ορισμένες φορές αποτελούσαν απλά συναφείς αντιλήψεις, όπως π.χ. η ενεργητική και 
παθητική φθορά, οι οποίες αν και δεν υπήρχαν εννοιολογικά, εκφράζονταν στην προ 
Clausewitz εποχή, με τις απώλειες κατά την επίθεση ή την άμυνα.  
174 Αναφέρεται από τον Martin Wight στην εισαγωγή του βιβλίου του, με στόχο να τονίσει ότι 
οι πολιτικές ιδέες δεν αλλάζουν και τόσο με την πάροδο του χρόνου, καθώς «το πεδίο των 
ιδεών είναι περιορισμένο.». Martin Wight, Διεθνής Θεωρία, Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης, μτφ. 
Ηρακλεία Στροίκου, επιμ. Παναγιώτης Ήφαιστος, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2011 (4η 
έκδοση), σελ. 6.   
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ιστορική άγνοια του ανθρώπου. Ο γράφων όμως βρίσκει ομοιότητα ανάμεσα 

στα συστήματα πολιτικής και ηθικής και της αρχής της επιμελητείας πολέμου. 

Η δεύτερη όπως και τα πρώτα, παραμένει αναλλοίωτη με την πάροδο των 

αιώνων. Προϋπήρχε στις διάφορες εκφάνσεις της πολύ πριν την ορίσει και 

οριοθετήσει επ’ ακριβώς ο Πρώσος στρατηγός, καθώς αποτελούσε 

πρωταρχική ανάγκη τόσο για την συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα 

στην πολεμική διαδικασία, όσο και για την επίτευξη του πολιτικού σκοπού του 

πολέμου. Για τον ίδιο λόγο παραμένει αναλλοίωτη μέχρι τις μέρες μας,175 με 

τετριμμένες ασφαλώς διαφοροποιήσεις εξ’ αιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων 

και της πολιτισμικής προόδου. 

Έχουν ήδη αναφερθεί οι μηχανισμοί της ανωτέρω αρχής και πως αυτοί 

επιδρούν στην εξελικτική διαδικασία του πολεμικού φαινομένου (π.χ. 

αντιμετώπιση της τριβής) σύμφωνα με τον Clausewitz. Επιπλέον, o ίδιος  

θέτει προτεραιότητες σε ορισμένους από τους μηχανισμούς της, στηριζόμενος 

στην συμβολή τους στην πολεμική διεργασία μέσω των στρατηγικών 

υπολογισμών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να επιτευχθεί 

η ορθολογικότερη πράξη του πολέμου· η νίκη. Έτσι θέτει ως πρώτη 

προτεραιότητα τον επισιτισμό του φίλιου στρατεύματος, αλλά και την 

παρεμπόδιση του αντίπαλου μηχανισμού τροφοδοσίας. Εν συνεχεία την 

ανάπαυση του στρατού, τις υγειονομικές υπηρεσίες και τέλος την συντήρηση 

των όπλων. 176     

Παράλληλα, μέσα από την διάσταση της πορείας, κατ’ αντιστοιχία με τον 

Sun Tzu, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα 

ενός στρατού, στην πειθαρχία και στις στοχεύσεις του. 177 Ο συνδυασμός 

πειθαρχίας και ικανοποίηση των ανθρωπολογικών περιορισμών, όπως η 

σίτιση, συμβάλουν στην αύξηση του ηθικού. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι, η 

αρχή της επιμελητείας πολέμου του Clausewitz καλύπτει τις ανάγκες ενός 

στρατού της εποχής του στα πρότυπα των σύγχρονων επαγγελματικών 

στρατών.  

                                                            
175 Άλλωστε εμπεριέχεται στα 17 στοιχεία / διαστάσεις της στρατηγικής του καθηγητή Gray ως 
βασική αρχή υλοποίησης της εκάστοτε στρατηγικής.   
176 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος, … ο.π., σελ. 257-261.    
177 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος, … ο.π., σελ. 255.    
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Δεδομένης λοιπόν της κομβικής σημασίας που έχει η αρχή της 

επιμελητείας πολέμου στο έργο του Clausewitz και της διαχρονικότητας της, 

θα γίνει προσπάθεια περαιτέρω εμβάθυνσης της αξίας της, σύμφωνα με την 

στρατηγική του θεωρία. Ο Πρώσος στρατηγός δίνει μεγάλη έμφαση στην 

συγκεκριμένη αρχή και τονίζει την εξέχουσα αξία της ως μία από τις πέντε 

βασικές αρχές της στρατηγικής, καθώς αυτή συνδέει τα μέσα με τον σκοπό, 

προκειμένου η στρατηγική ενός κράτους να διέπεται από ορθολογισμό, τόσο 

σε τακτικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.178  

Πρέπει να επισημανθεί όμως, ότι ο  Clausewitz αναφέρεται στην 

στρατηγική και στην διασύνδεση χώρου και χρόνου στο δεύτερο κεφάλαιο του 

πέμπτου βιβλίου του στο του On war, ως προς το επιχειρησιακό επίπεδο του 

πολέμου. Αν και γνωρίζει τα τρία επίπεδα πολέμου, γενικά χρησιμοποιεί τον 

όρο στρατηγική για περιγράψει το επιχειρησιακό επίπεδο στο θέατρο των 

επιχειρήσεων. 179  Κατ’ επέκταση, η αρχή της επιμελητείας πολέμου για τον 

ίδιο βρίσκει άμεση εφαρμογή στα δύο πρώτα επίπεδα πολέμου. Όπως 

αναφέρθηκε όμως στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, η εν λόγω αρχή βρίσκει 

εξυπηρετεί και την υψηλή στρατηγική ενός κράτους. Επιπλέον, όπως 

αναφέρουν αρκετοί μελετητές, η φθορά του πολέμου επιφέρει επιπτώσεις και 

σε διεθνοσυστημικό επίπεδο στα ίδια τα κράτη καθώς επιδρά στους πυλώνες 

ισχύος τους. 180 Το γεγονός ότι ο Clausewitz δίνει έμφαση στο επιχειρησιακό 

επίπεδο181 της στρατηγικής, δεν υποβαθμίζει την αξία της αρχής της 

επιμελητείας πολέμου, δεδομένου ότι την εποχή για την οποία γράφτηκε ( 

αλλά και δεν ολοκληρώθηκε) το On war, η προετοιμασία και η διεξαγωγή του 

πολέμου ήταν αυτό που απασχολούσε κυρίως τους στρατιωτικούς και την 

πολιτική ηγεσία. Με άλλα λόγια, όντας ο ίδιος στρατιωτικός, ενδιαφέρονταν για 

την εξυπηρέτηση της υψηλής στρατηγικής, αποκλειστικά μέσω του 

στρατιωτικού της βραχίονα (διάστασης). 

                                                            
178 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος…, ο.π., σελ 253-254 
179 Carl Von Clausewitz, Carl Von Clausewitz: Two Letters on Strategy, edited and translated 
by Peter Paret and Danel Moran, Kansas, U.S. Army Command and General Staff (Combat 
Studies Institute Permit),1984, p. x.   .   
180 Ενδεικτικά αναφέρονται ο Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Ιλιάδα…, ο.π., σελ 284-286, επίσης Ηλίας 
Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2004, σελ. 139-
186 και ο John J. Mearsheimer. 
181 Το ίδιο ισχύει και για τις πέντε βασικές του αρχές, τις οποίες αναφέρει στο δεύτερο 
κεφάλαιο του τρίτου του βιβλίου, Carl Von Clausewitz, ibid, p. xi.  
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Αξιοσημείωτο, της υψηλής αξίας της επιμελητείας πολέμου στη σημερινή 

σύγχρονη εποχή σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, αποτελεί το γεγονός ότι 

καμιά επιχείρηση μεγάλης κλίμακας δεν λαμβάνει χώρα από τους 

προηγμένους στρατούς, αν δεν έχουν πρώτα επιλυθεί τα θέματα διοικητικής 

μέριμνας (logistics). Μπορεί η διοικητική μέριμνα να είναι το τελευταίο θέμα 

που θα απασχολήσει πολιτικές και στρατιωτικές συζητήσεις γύρω από μια 

επιχείρηση (ο γράφων εκτιμάει ότι αυτό ίσως να οφείλεται στην οικονομική της 

διάσταση), αλλά χωρίς την υποστήριξη της, κανένα σχέδιο δεν μπορεί να 

πετύχει, ενώ όπως δείχνουν οι εξελίξεις, οι μελλοντικές απαιτήσεις σε αυτόν 

τον τομέα πρόκειται να αυξηθούν. 182 Αυτή ακριβώς η χαρακτηριστική αντοχή, 

που εμφανίζει στον χρόνο η αρχή της επιμελητείας πολέμου, είναι που της 

δίνει κεντρικό ρόλο στην στρατηγική θεωρία του Clausewitz. 

 Ο Clausewitz θεωρεί την επιμελητεία πολέμου μαζί με τις επικοινωνίες, 

τα βασικά μέσα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του πολεμικού φαινόμενου. Η 

έλλειψη αυτών των δύο ή ακόμα και η ύπαρξη τους σε μη ικανοποιητικό 

βαθμό, αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες. 183 Ο ίδιος αναγνωρίζει την 

δυνατότητα στον Ναπολέοντα να μετακινεί μεγάλους αριθμούς στρατιωτών 

και μάλιστα ταχύτατα, φτάνοντας τους Γάλλους στρατιώτες στα όρια της 

αντοχής τους, έχοντας εξασφαλίσει εκ των προτέρων την δυνατότητα 

συνεχούς εφοδιασμού των στρατευμάτων του. 184 Στην στρατηγική του θεωρία 

τόνιζε ότι η επιμελητεία πολέμου δεν πρέπει να αγνοείται, καθώς διαφορετικά 

επηρεάζονται οι «στρατηγικές γραμμές της εκστρατείας και του πολέμου», 

ενώ προτιμούσε αυτή να εκτελείται διαμέσου της οργάνωσης μηχανισμών σε 

επίπεδο τοπικών αρχών» 185. Όλα τα ανωτέρω, είναι ορισμένα μόνο 

παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι για τον Πρώσο στρατηγό, η αρχή της 

επιμελητείας πολέμου κατείχε βασικό ρόλο στους στρατηγικούς του 

σχεδιασμούς.   

                                                            
182 P. D. Foxton, Powering War, Modern Land Force Logistics, London (UK), Brassey’s 
Volume 11, 1994, p.2,149-150. 
183 Hugh Smith, On Clausewitz, A Study of Military and Political Ideas, New York (USA), 
Palgrave Macmillan, 2005, p.26. 
184 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεταξύ των ετών 1790 έως 1820, να διεξάγονται κατά μέσο όρο 
23 μάχες τον χρόνο στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τους προηγούμενους τρεις αιώνες  όπου ο 
αριθμός αυτός περιορίζονταν στις 8 με 9 μάχες.   Hugh Smith, ibid, p.27. 
185  Hugh Smith, ibid, p.45-46. 
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Για τον  Clausewitz ο πόλεμος είναι μια πολιτική πράξη καθώς αποτελεί 

επιλογή της πολιτικής ηγεσίας «για την επίτευξη συγκεκριμένων 

αντικειμενικών σκοπών»,186 ή όπως πολύ εύστοχα το αναδιατυπώνει ο 

Κονδύλης, είναι γέννημα της πολιτικής και όχι μια ξαφνική διακοπή της 

πολιτικής επικοινωνίας, αφού «αποτελεί συνέχιση της πολιτικής επικοινωνίας 

με ανάμιξη άλλων μέσων».187 Επομένως, αν όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, ένα κράτος ή οποιοσδήποτε διεθνής δρώντας 

(π.χ. ΝΑΤΟ, Ε.Ε., Ο.Η.Ε.), αδυνατεί ή περιορίζεται λόγω της επιμελητείας 

πολέμου να διεξάγει έναν πόλεμο, τότε ο περιορισμός αυτός συνεπάγεται και 

περιορισμό στην άσκηση πολιτικής εκ μέρους του. Υπό την συγκεκριμένη 

προοπτική, δεν μπορεί παρά η επιμελητεία πολέμου να αποτελεί όχι απλά 

βασικό αλλά ύψιστο στόχο της στρατηγικής του θεωρίας. 188      

4.4  Συμπεράσματα 4ου Κεφαλαίου 

Η αρχή της επιμελητείας πολέμου εκφράζεται στην Τέχνη του Πολέμου  

μέσα από τον μηχανισμό της εκπαίδευσης. Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η 

κατάλληλη προετοιμασία, το υψηλό ηθικό και η αυστηρή πειθαρχεία. Είναι 

γνωστό ότι η σκληρή εκπαίδευση αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος189 για 

έναν στρατό.  Ένας άριστα εκπαιδευμένος στρατιώτης αποκτά εμπιστοσύνη-

αυτοπεποίθηση στον εαυτό του (υψηλό ηθικό) και αποβάλει τον φόβο και τον 

πανικό στην κρίσιμη στιγμή, 190 ενώ εμφανίζει χαρακτηριστική αντοχή στις 

                                                            
186  Κωνσταντίνος. Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την Αρχαιότητα έως Σήμερα, Βάρη 
Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2008 (Β΄ έκδοση), σελ.144. 
187  Παναγιώτης Κονδύλης, ο.π., σελ. 43. 
188  Ο γράφων έχει την αίσθηση ( καθόσον δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις ), ότι ο Clausewitz 
λόγω του γεγονότος ότι ήταν μάχιμος στρατιώτης της πρώτης γραμμής από την ηλικία των 12  
ετών, δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχωρίσει την αρχή της επιμελητείας πολέμου από τις άλλες 
τέσσερεις καθόσον μια τέτοια ενέργεια θα έρχονταν σε ευθεία αντίθεση με την ιδιοσυγκρασία 
του και το επιθετικό του πνεύμα. Πιθανότατα όπως και ο Sun Tzu, διακατέχονταν από ένα 
συντεχνιακό συναίσθημα που λογικά δεν θα του επέτρεπε να ξεχωρίσει μια αρχή που 
στηρίζονταν σε υποστηρικτικές επιχειρήσεις από τις ποιο ΄΄ μάχιμες ΄΄ και περισσότερο 
γοητευτικές για εκείνον. Για μια ενδελεχή μελέτη της ζωής του ως στρατιώτης, βλ. Hugh 
Smith, ibid, p. 3-13   
189 Καθώς αντισταθμίζει το αριθμητικό μειονέκτημα (π.χ. οι ολιγομερείς ειδικές δυνάμεις), 
ανυψώνει το ηθικό ( π.χ. η μικρή και χωρίς μέσα Ελλάδα στον πόλεμο εναντίον της Ιταλίας) 
και το προσωπικό δέχεται να αναλάβει να φέρει σε πέρας επικίνδυνες αποστολές (όπως π.χ. 
οι αποστολές αυτοκτονίας των Ιαπώνων πιλότων «καμικάζι» κατά το τέλος του Β΄ Π.Π.    
190 Χαρακτηριστική επίδραση  του άριστου ηθικού στην έκβαση μιας μάχης, αποτελεί η πλέον 
φημισμένη μάχη του «Επταετούς Πολέμου», η μάχη του  Λώυτεν, όπου ο ανώτερος 
αριθμητικά και τεχνολογικά( 89.000 Αυστριακοί με 210 πυροβόλα έναντι 29.000 Πρώσων  με 
167 πυροβόλα) αυστριακός στρατός του  Πρίγκιπα Καρόλου ηττήθηκε από τον Πρωσικό του  
Φρειδερίκου. Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Carl von Clausewitz, «Απανθίσματα από τις 
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παρατεταμένες συγκρούσεις. Επιπλέον ένας άριστα εκπαιδευμένος στρατός, 

αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα σε κάθε ξένη επιβουλή, μέσο άσκησης 

διπλωματικής πίεσης, ενώ τέλος επειδή καλλιεργεί ένα συναίσθημα τελικής 

νίκης191, δημιουργεί στην κοινωνία το αίσθημα της ασφάλειας. 

Από την Ιλιάδα του Ομήρου μέχρι το On War του Clausewitz διακρίνονται 

τρεις διαδοχικές χρονικές φάσεις της εξελικτικής διαδικασίας της αρχής της 

επιμελητείας πολέμου. Στον Όμηρο κυριαρχούν οι μηχανισμοί της 

επιμελητείας πολέμου ως αντίδοτο στους ανθρωπολογικούς περιορισμούς, 

βιολογικούς αλλά και ψυχικούς. Διαπιστώνεται δηλαδή, ένα περιοριστικό 

πλαίσιο λειτουργίας της κατά την διεξαγωγή του πολεμικού φαινομένου. Στον 

Όμηρο οι μηχανισμοί της επιμελητείας αφορούν αποκλειστικά το τακτικό 

επίπεδο του πολέμου και εξυπηρετούν την στρατιωτική στρατηγική. Στον Sun 

Tzu κυριαρχεί ο μηχανισμός που σχετίζεται με την εκπαίδευση και την 

οργάνωση ενός σύγχρονου στρατεύματος σε πρώιμο στάδιο και τέλος στον 

Πρώσο στρατηγό παρουσιάζεται η αρχή της επιμελητείας πολέμου στο 

σύνολο της (logistics of war), σε τέτοιο βαθμό που παραμένει αναλλοίωτη στις 

βασικές τις αρχές μέχρι την σύγχρονη εποχή.  

Οι δύο τελευταίοι, χρησιμοποιούν την επιμελητεία πολέμου για την 

εξυπηρέτηση ενός κανονιστικού πολέμου εντός ορθολογικού πλαισίου. Η 

επιμελητεία πολέμου ως βασική αρχή της στρατηγικής τους, αποτελεί 

πρωτίστως έναν ενταγμένο μηχανισμό στο τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο 

των επιχειρήσεων, προς εξυπηρέτηση της στρατιωτικής τους στρατηγικής. 

Δευτερευόντως, στον Clausewitz λιγότερο και ο Sun Tzu περισσότερο, 

χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς της επιμελητείας πολέμου σε στρατηγικό 

επίπεδο (πολιτικής, προς εξυπηρέτηση της υψηλής στρατηγικής του κράτους. 

  

                                                                                                                                                                          
Σημαντικότατες Αρχές Διεξαγωγής του Πολέμου», Αθήνα, Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, σελ. 
77.   
191  Ο στρατηγός George Smith Patton είχε πει ότι « Οι πόλεμοι μπορεί να διεξάγονται με 
όπλα, αλλά κερδίζονται από ανθρώπους. Είναι το πνεύμα των ανθρώπων που διοικούν και το 
πνεύμα των ανθρώπων που ακολουθούν, αυτό που κατακτά την νίκη.» Μιχαήλ Κωσταράκος, 
Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πορεία των ΕΔ σε μια εποχή Προκλήσεων, Αθήνα, ΓΕΕΘΑ, 
2012, σελ. 6    



- 62 - 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Πρώσος στρατηγός συμφωνεί με τον Κινέζο 

ομόλογο του  σχετικά με την αναγκαιότητα διεξαγωγής ενός ορθολογικού 

πολέμου, ο οποίος θα έχει να κάνει με μια «προσεκτική και συνεχή συσχέτιση 

των μέσων με τους σκοπούς», ενώ συγχρόνως λαμβάνουν και οι δύο υπόψη 

τους μη ορθολογικούς παράγοντες όπως το ηθικό.192  Όμως ο Clausewitz, 

έχει μεγαλύτερη συναίσθηση των δυσκολιών που υπάρχουν όταν κανείς 

στηρίζεται σε ορθολογικούς σχεδιασμούς. 193 Έτσι στηρίζεται περισσότερο 

από οποιονδήποτε άλλον στην αρχή της επιμελητείας πολέμου, οι μηχανισμοί 

της οποίας του επιτρέπουν να παρεκτρέπεται όσο είναι δυνατόν λιγότερο από 

τους σχεδιασμούς του.  

Στο πλαίσιο αυτό, η αξία της αρχής της επιμελητείας πολέμου είναι 

αδιαμφισβήτητα μεγάλη και αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο τόσο στην 

Ιλιάδα του Ομήρου όσο και στην στρατηγική θεωρία  του Sun Tzu, όπως αυτή 

εκφράστηκε από τον ίδιο στην Τέχνη του Πολέμου αλλά και από τους 

επίδοξους επιγόνους του. Πλην όμως, εκεί που    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
192  Άλλοι μη ορθολογικοί παράγοντες είναι π.χ. το κίνητρο και η τύχη.   
193  Michael I. Handel, Masters of War, Classical Strategic Thought,(3rd revised and expanded 
edition), London (UK), Frank Cass Publishers, 2001, p.79   
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