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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Γαλλική επανάσταση υπήρξε ένα κομβικό σημείο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η 

Γαλλία το πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο της Ευρώπης δεν θα μπορούσε παρά να 

αποτελέσει και την αφετηρία της πολιτικής μετεξέλιξης της δυτικής κοινωνίας. Η ώρα της 

«πολιτικής αναγέννησης» είχε φθάσει και η Γαλλική επανάσταση αποτέλεσε 

αναμφισβήτητα, ένα από τα αριστουργήματα της. Οι κοινωνικές ανισότητες και η 

οικονομική ανέχεια υπήρξαν η θρυαλλίδα των εξελίξεων, όμως ο σπόρος του 

διαφωτισμού, τα «avant-garde» στοιχεία που είχαν διαποτίσει τις δυτικές-ευρωπαϊκές 

κοινωνίες και η σπίθα της αμερικανικής επανάστασης που μεταλαμπαδεύονταν από την 

άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οδήγησαν νομοτελειακά σε αυτήν.  

Η σχέση μάζας και ιστορίας εμφανίζεται σαν το φαινόμενο της παλίρροιας: 

πλημμυρίδα και άμπωτη. Η πλημμυρίδα, η μεγάλη στιγμή κάθε επανάστασης όπου οι 

μάζες εισέρχονται στο προσκήνιο ανατρέποντας κρατικές δομές και εξουσίες, 

γκρεμίζοντας το παλαιό καθεστώς. Ακολουθεί η άμπωτη, όπου ο έξαψη του 

επαναστατικού πυρετού περνά, οι μάζες αποτραβιούνται και η ίδια η επανάσταση καλείται 

να εδραιώσει την εξουσία της και να στήσει τα νέα θεμέλια. Το ίδιο συνέβη και στη 

Γαλλία όπου μετά την αρχική επαναστατική έκρηξη, η ίδια η επανάσταση άρχισε ως άλλος 

Κρόνος να τρώει τα παιδιά της, προσπαθώντας να μην αμφισβητηθεί η εξουσία της1. 

Οδηγήθηκε έτσι στην περίοδο της Τρομοκρατίας που εξυπηρέτησε διττό σκοπό, αφενός 

εδραιώνοντας την επανάσταση και αφετέρου προλειαίνοντας την πολιτική κοινή γνώμη 

για την αναζήτηση σταθερότητας και την έλευση του Ναπολέοντα.  

Η εσωτερική αναταραχή στη Γαλλία, κομμάτι και μάλιστα από τα πιο ισχυρά της 

Ευρωπαϊκής Διεθνούς Κοινωνίας2, θα δημιουργήσει ένα δίλλημα αδυναμίας που θα 

αποτελέσει πρελούδιο πολέμου και πολύ σύντομα οι πιέσεις του διεθνούς συστήματος θα 

μετουσιωθούν στο ίδιο το πολεμικό φαινόμενο. Η επαναστατική Γαλλία θα κληθεί να 

αναδείξει τα φορτία εκείνα ισχύος, που θα της διασφάλιζαν την επιβίωση της, και 

                                            
1 Θεόδωρος Ι. Ζιάκας, Μάζα και Ιστόρία, Αντίφωνο, 2011, προσβάσιμο στο http://www.antifono.gr 

/portal/Πρόσωπα/Ζιάκας/Αρθρογραφία/3293-Μάζα-και-Ιστορία.html 

2 Διεθνής Κοινωνία αποτελούν μία ομάδα κρατών που έχουν επίγνωση ορισμένων κοινών συμφερόντων 
και κοινών αξιών και σχηματίζουν μία κοινωνία υπό την έννοια ότι αντιλαμβάνονται τους εαυτούς να 
συνδέονται με ένα κοινό σύνολο κανόνων στις μεταξύ τους σχέσεις και να συμμετέχουν στη λειτουργία 
κοινών θεσμών Hedley Bull,  Η Άναρχη Κοινωνία, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2009, Δ’ έκδοση, μτφ 
Ηρακλεία Στροίκου, επιστ. επιμ. Ηλίας Κουσκουβέλης, σ. 51. 
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δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της έλλειψης συμμαχιών που 

καθιστούσαν αδύνατη τη μεταφορά βαρών ή την εξωτερική εξισορρόπηση των αντιπάλων 

της, θα στραφεί στην αρχή της αυτοβοήθειας και στην εσωτερική εξισορρόπηση.  

Η επίθεση της Αυστρίας και της Πρωσίας θα καταστήσουν κυρίαρχη διάσταση της 

γαλλικής υψηλής στρατηγικής την στρατιωτική στρατηγική και ως αδήριτη ανάγκη θα 

προκύψει η ανάδειξη των εφαρμογών αυτών που θα εξασφάλιζαν την επιβίωση της. Η 

Γαλλία εμποτισμένη από τις αρχές του διαφωτισμού, έχοντας συνάμα μία από τις 

σπουδαιότερες σχολές στρατηγικής σκέψης και απελευθερωμένη από τις αγκυλώσεις του 

παλαιού καθεστώτος, “ancient regime”, δεν θα διστάσει να εφαρμόσει σκέψεις και 

απόψεις θεωρητικών της στρατιωτικής στρατηγικής που θα επηρεάσουν καθοριστικά την 

υφή, όχι μόνο της στρατιωτικής στρατηγικής αλλά του ίδιου του πολεμικού φαινομένου.  

Η Γαλλική επανάσταση θα κατορθώσει με το ψήφισμα της 23ης Αυγούστου 1793, 

που καθιέρωνε τη μαζική επιστράτευση να ενεργοποιήσει την λανθάνουσα ισχύ3 του 

γαλλικού κράτους και έδωσε στην Ευρώπη τον πρώτο σύγχρονο μαζικό στρατό. Έναν 

νεωτερισμό που προέκυψε ως αναγκαιότητα από το γεγονός ότι η επανάσταση δεν είχε 

ούτε τα χρήματα αλλά ούτε και την οργάνωση, για να στρατολογήσει έναν στρατό παλαιού 

τύπου και να διεξαγάγει έναν αντίστοιχο πόλεμο. Ο τεράστιος αυτός στρατός λειτουργεί 

καταλυτικά στο φαινόμενο του πολέμου καθώς προβάλλει εντός της εφαρμογής του, μία 

ολιστική απεικόνιση της κοινωνίας, δομώντας την έννοια του κοινωνικού συμβολαίου 

μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων, αποδίδοντας στον πόλεμο τον κοινωνικό του 

χαρακτήρα και καθιστώντας τον πολιτικό σκοπό και εθνικό σκοπό, με διακύβευμα την ίδια 

την επιβίωση της κοινωνίας και των αρχών που αυτή είχε κατακτήσει και καθιερώσει. 

Σύμφωνα με τον Edward Carr «τα τρία βασικά στοιχεία της πολιτικής ισχύος είναι: 

όπλα, ανθρώπινο δυναμικό και οικονομική ισχύ». Ωστόσο «το ανθρώπινο δυναμικό δεν 

υπολογίζεται μόνο αριθμητικά», όπως επισήμανε ο David Hume, «ο κάθε ηγεμόνας μπορεί 

να καθοδηγήσει τους υπηκόους του σαν άγρια κτήνη ενάντια των εχθρών του, αντίθετα με 

τα αισθήματα και τις κλίσεις τους. Πρέπει όμως πρώτα κατ’ ελάχιστον αντιμετωπίζοντας 

                                            
3 Η λανθάνουσα ισχύς συνίσταται στους κοινωνικούς πόρους που έχει ένα κράτος στη διάθεση του 

προκειμένου να οικοδομήσει στρατιωτικές δυνάμεις και παρότι υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι πόροι οι 
σημαντικότεροι κατά τον John Mearscheimer είναι το μέγεθος του πληθυσμού και ο πλούτος ενός κράτους. 
John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, 6η Έκδοση, 
μτφ. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, επιστ. επιμ. Παναγιώτης Ηφαιστος - Ηλίας Κουσκουβέλης, σ. 138. 
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τους ως ανθρώπους, να έχει επηρεάσει τη γνώμη τους4. Η ισχύς της πειθούς λοιπόν δεν 

είναι λιγότερο σημαντική για τους πολιτικούς στόχους από την στρατιωτική ή την 

οικονομική και υπήρξε ανέκαθεν στενά συνδεμένη με αυτές»5. Το ρόλο της πειθούς και 

συγχρόνως το εργαλείο που θα αντικαταστήσει την έννοια της πειθαρχίας, που αποτελούσε 

την κινητήρια δύναμη των προηγούμενων στρατών, θα τον διαδραματίσει ο εθνικισμός.  

Το «έθνος στα όπλα» θα αποκτήσει την καθολική του διάσταση όταν ο μαζικός 

στρατός θα συνδυαστεί με τον δεύτερο νεωτερισμό, τον εθνικισμό6. Η εφαρμογή του κατά 

την προετοιμασία αλλά και την εξέλιξη του πολεμικού φαινομένου θα προσδώσει τη 

διάσταση της έντασης με τη γέννηση ενός παθιασμένου και συνάμα αφοσιωμένου, στις 

πολιτικές επιδιώξεις του φαινομένου, στρατού7. Ο εθνικισμός αποτελώντας την κινητήρια 

δύναμη του μαζικού στρατού, καλύπτει τις επιχειρησιακές του αδυναμίες, παράγει τις 

συνθήκες που οδηγούν με προθυμία τους στρατιώτες στη μάχη και με συγκεκριμένη 

εκπαίδευση-μόρφωση αναπτύσσει την αίσθηση της αυτοδέσμευσης για την επιτυχή 

έκβαση της μάχης καθώς τελικά ο υπέρτατος στόχος της προετοιμασίας κάθε στρατού, 

είναι να επιτύχει να εμφυσήσει στους στρατιώτες του, το πνεύμα του ρητού «ή ταν ή επί 

τας8». Το αποτέλεσμα το περιγράφει χαρακτηριστικά ο Gunther Rothenberg: «Οι Γάλλοι 

επίστρατοι οδηγήθηκαν κατά χιλιάδες στο μέτωπο, τρέμοντας καθώς πλησίαζαν, όμως 

όταν έφθασαν εκεί έκαναν ολόκληρη την Ευρώπη να τρέμει9».  

Ο μαζικός στρατός, ο εθνικισμός και η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου, θα 

συνδεθούν με την ναπολεόντεια διεξαγωγή του πολέμου με απότοκο την ακραία μορφή 

πραγματικού πολέμου, τον πόλεμο εκμηδενίσεως. Όπως καταγράφει ο Παναγιώτης 

Κονδύλης, η διφυία του πολέμου, αμιγής και πραγματικός, εξηγείται από την 

ποικιλομορφία του ανθρώπινου παράγοντα γύρω από τους δύο πόλους την νωθρότητα σε 

                                            
4 David Hume The Philosophical Works of David Hume,  Edinburgh, Εκδόσεις :Adam Black and 

William Tait, 1826, iv, σ. 31. 

5 Edward H. Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2000, 4η έκδοση, μτφ. 
Ηρακλεία Στροίκου,  επιμ. Κωνστραντίνος Αρβανιτόπουλος, σ. 180. 

6 John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 561. 

7 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, International Security, Vol. 18(2), 
MIT Press, 1993, σ. 80–124, http://www.jstor.org/stable/ 2539098. 

8 Έκφραση των Σπαρτιατισσών όταν ξεπροβόδιζαν τους γιούς του σε πόλεμο, υπονοώντας ότι θα τους 
προσμένουν ή με αυτή ως νικητές ή επί αυτής ως νεκρούς  

9 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, Bloomington, Εκδόσεις: Indiana 
University Press, 1978, σ. 113. 
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αντιδιαστολή με το θάρρος και την ενεργητικότητα. Ο πόλεμος δεν μπορεί να κλειστεί 

στην αμιγή του έννοια, επειδή δεν διεξάγεται μόνο με εχθρότητα10 αλλά και με φόβο άρα 

νωθρότητα, έτσι όσο άγρια κι αν είναι η φύση του πολέμου τελικά τον αλυσοδένουν οι 

ανθρώπινες αδυναμίες11. Ακριβώς αυτές τις αδυναμίες θα περιορίσουν οι νεωτερισμοί που 

θα εισάγει η Γαλλική Επανάσταση στη στρατιωτική στρατηγική, εντείνοντας ταυτόχρονα 

το θάρρος και την ενεργητικότητα και κατ’ επέκταση τη βία και την εχθρότητα, 

δημιουργώντας για τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις, terra incognita και για την Γαλλία 

για ένα διάστημα εικοσιπέντε ετών, μία καθολική ευρωπαϊκή υπεροχή. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αναζήτηση των νεωτερισμών που εισαγάγει 

η Γαλλική Επανάσταση στη στρατιωτική στρατηγική, κατά πόσο αυτοί υπήρξαν 

αποτελεσματικοί και πως επέδρασαν στην εξέλιξη της στρατιωτικής στρατηγικής αλλά και 

του ίδιου του φαινομένου του πολέμου. Για την υπόψη μελέτη, ως πρίσματα ανάλυσης 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν, η θεωρία του ρεαλισμού και κυρίως του επιθετικού 

ρεαλισμού και η ανάλυση του Παναγιώτη Κονδύλη στο έργο του Clausewitz Vom Kriege.  

Η εργασία με βάση τους αντικειμενικούς σκοπούς που προσπαθεί να εκπληρώσει, 

είναι δομημένη σε πέντε (5) κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο έχει ως στόχο την θεωρητική οριοθέτηση της έννοιας της 

στρατηγικής και της στρατιωτικής στρατηγικής καθώς και των στρατηγικών επιλογών που 

μπορούν να επιλέξουν οι εκάστοτε αντίπαλοι. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το ιστορικό πλαίσιο της εκδήλωσης της Γαλλικής 

Επανάστασης, η σημασία της για την ευρωπαϊκή Διεθνή Κοινωνία, οι ισορροπίες ισχύος 

που επικρατούν, πως αυτές επηρεάζονται και ποια η αντίδρασή των υπολοίπων μελών της 

απέναντι στο φαινόμενο. 

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στην υφή των στρατών του 18ου αιώνα και οι 

αλλαγές που επιφέρουν οι δύο πρώτοι νεωτερισμοί, ο μαζικός στρατός και ο εθνικισμός.  

                                            
10  Ο Κονδύλης θέτει ως υπαρξιακό πυρήνα του πολέμου την εχθρότητα και τη βία και επομένως στον 

αμιγή πόλεμο αυτά τα δύο στοιχεία είναι τα κυρίαρχα. Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, Αθήνα, 
Εκδόσεις Θεμέλιο,  2004, δ' έκδοση, σ. 30. 

11  Στο ίδιο, σ. 33. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει πλέον στο ίδιο το φαινόμενο του πολέμου και 

αναζητά την μεταβολή που επιφέρει η Γαλλική επανάσταση με την χρήση των δύο 

πρώτων νεωτερισμών. Εξετάζεται ακόμη το κοινωνικό πρόσωπο του πολέμου και η 

ναπολεόντεια εφαρμογή του. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί μία σύνοψη συμπερασματικών σκέψεων που 

προκύπτουν από την μελέτη του θέματος και μία προσπάθεια εστιασμού στην ολιστική 

λειτουργία των στρατιωτικών εφαρμογών που εξετάστηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ 

«Η στρατηγική είναι μία απλή τέχνη, το πρόβλημα συνίσταται στην υλοποίηση 

της».         

Ναπολέων Βοναπάρτης 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έννοια της στρατηγικής έχει αναλυθεί από μεγάλους στρατηγικούς αναλυτές 

διαχρονικά όπως Θουκυδίδης και Sun Tzu στην αρχαιότητα, Clausewitz, Jomini, Mahan, 

Moltke τον 19ο αιώνα και Liddell Hart, Beaufre, Κονδύλης στην σύγχρονη εποχή. Στον 

Ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο η προσπάθεια αυτή ξεκινά πολύ αργότερα και ως κύριοι 

εκφραστές της μπορούν να αναγνωρισθούν ενδεικτικά οι Κουσκουβέλης, Πλατιάς, 

Ήφαιστος, Λίτσας, Κολιόπουλος και Παπασωτηρίου τα συγγράμματα των οποίων 

εκφράζουν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πανεπιστημιακής στρατηγικής σκέψης.  

Η στρατηγική σκέψη αν και προσπαθεί να διερευνήσει και να αποτυπώσει 

διαχρονικές αρχές και διδάγματα, οφείλει ταυτόχρονα να εξελίσσεται προκειμένου να 

καλύπτει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον και σε μία προσπάθεια 

να καταστεί η στρατηγική και η σπουδή της επιστημονικός τομέας και όχι απλά η άσκηση 

μίας τέχνης. Στα πλαίσιο αυτό και αναζητώντας στην υπόψη μελέτη τη σημασία της 

Γαλλικής Επανάστασης στις εφαρμογές της στρατιωτικής στρατηγικής, το πρώτο ζήτημα 

το οποίο ανακύπτει και το οποίο πραγματεύεται το παρόν κεφάλαιο είναι η έννοια της 

στρατηγικής και η μετεξέλιξη της σε υψηλή στρατηγική με μία ευρύτερη πλέον διάσταση, 

ως φυσικό αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η επιστημονική κοινότητα αντιλήφθηκε την 

εφαρμογή της σε όλες της εκφάνσεις της κρατικής υπόστασης και ιδιαίτερα στις πηγές 

ισχύος της. Επιπρόσθετα θα εξετάσουμε τις διαστάσεις της στρατιωτικής στρατηγικής 

προκειμένου στα επόμενα κεφάλαια της μελέτης για να αναδείξουμε τη σημασία της 

Γαλλικής Επανάστασης στην εξέλιξη της.  

1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Η έννοια της στρατηγικής αποτελεί μία σύνδεση της αρχαίας ελληνικής σκέψης με 

τα χρόνια της νεωτερικότητας. Η στρατηγική, λέξη με ελληνική προέλευση, εξαφανίζεται 

από τα κείμενα της υστερορωμαϊκής περιόδου στην Δύση και αναδύεται ξανά λίγο πριν 
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την Γαλλική Επανάσταση καθώς μέχρι τότε οι έννοιες που επικρατούσαν για να 

αποδώσουν τις διεργασίες της στρατηγικής είναι αυτές της ιπποσύνης και της τέχνης του 

πολέμου12. 

Ο Clausewitz, στο μνημειώδες έργο του “On War” και σε μία άποψη που μάλλον 

ατενίζει περισσότερο προς την πλευρά της στρατιωτικής στρατηγικής, καταγράφει ότι 

είναι η τέχνη της διεξαγωγής των μαχών, ως το μέσο, για την επίτευξη των σκοπών του 

πολέμου. Με άλλα λόγια η στρατηγική διαμορφώνει το σχέδιο του πολέμου, και 

αποτυπώνει τους στόχους διαφορετικών εκστρατειών οι οποίες συνθέτουν τον πόλεμο και 

αποφασίζει τις μάχες, τον τόπο και τον χρόνο που θα πρέπει να δοθούν, σε κάθε μία από 

αυτές13. 

Ο Andre Beaufre την περιγράφει ως «την τέχνη της χρήσης ισχύος για την επίτευξη 

των σκοπών της πολιτικής» και συνεχίζει «η στρατηγική είναι 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 η τέχνη της 

διαλεκτικής δύο αντιπάλων θελήσεων που χρησιμοποιούν τη βία, για να επιλύσουν τη 

διένεξή τους14». Προτάσσει δε ως «ουσιαστική αλήθεια», ότι για κάθε κατάσταση υπάρχει 

μία βέλτιστη στρατηγική, όμως ταυτόχρονα αυτή η οποία μπορεί να είναι η άριστη σε 

κάποια κατάσταση, σε άλλες μπορεί να είναι καταστροφική. Έτσι «η στρατηγική δεν 

αποτελεί ένα μοναδικό δόγμα αλλά έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος θα επιτρέπει την 

ταξινόμηση και την ιεράρχηση των γεγονότων και την επιλογή στην συνέχεια των πλέον 

αποτελεσματικών τρόπων ενέργειας15».  

Ο Σπύρος Λίτσας, δίνοντας της μία ευρύτερη έννοια, αναφέρει ότι «είναι η  

δυνατότητα των οργανικών συνισταμένων του διεθνούς συστήματος, τα έθνη-κράτη, να 

                                            
12 Η Christine de Pizan για να περιγράψει τη διεξαγωγή του πολέμου τον 14ο αιώνα θέτει ως τίτλο στο 

βιβλίο της «Η τέχνη της ιπποσύνης» (L’art de chavalerie). Ενώ στη συνέχεια εγκαταλείπεται αυτός ο όρος και 
αντικαθίσταται από την «τέχνη του πολέμου», όρος που χρησιμοποιείται και από τους Machiavelli και 
Frederic the Great βλέπε Martin Van Creveld, Η Μεταμόρφωση του Πολέμου, Εκδόσεις Τουρίκη, 2007, 
Γέρακας Αττικής, μτφ Μάριος Μπλέτας, σ. 143-4. 

13 Carl Von Clausewitz, On War, Princeton, New Jersey, Εκδόσεις: Princeton University Press, 1989, 
μτφ. Michael Howard & Peter Paret, σ. 177. 

14 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, Αθήνα, Εκδόσεις Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, 2015, 
μτφ Παναγιώτης Μαυροδόπουλος, σ. 14-5. 

15  Στο ίδιο, σ. 5. 
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θέτουν σε οργανωμένη και συνδυαστική λειτουργία τα πολιτικοδιοικητικά, οικονομικά, 

κοινωνικά και στρατιωτικά μέσα που έχουν στη διάθεση τους με σκοπό την προβολή ενός 

αμυντικού και επιθετικού πλαισίου ανάπτυξης προς άλλες οργανικές μονάδες του διεθνούς 

συστήματος με στόχο την προάσπιση αλλά και διεύρυνση των συμφερόντων τους16».  

Ο Χαράλαμπος Παπασωτηρίου τονίζοντας την ψυχολογική διάσταση που ενέχει 

γράφει ότι «η στρατηγική είναι έννοια που αφορά τις συγκρούσεις δύο ή περισσότερων 

αντιπάλων θελήσεων. Αναφέρεται στην αλληλεπίδραση αντιμαχόμενων πλευρών, στα 

διαδοχικά αλληλοκτυπήματα που αποσκοπούν στην κάμψη της θελήσεως του 

αντιπάλου17», άλλωστε ο πόλεμός είναι πάνω από όλα ζήτημα ψυχολογίας18. Την 

παράμετρο της συσχέτισης μέσων και σκοπών, όσο και των επιπέδων της στρατηγικής 

θέτει ο Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, εισάγοντας ταυτόχρονα την έννοια της υψηλής 

στρατηγικής αναφέροντας ότι «η στρατηγική είναι η σύζευξη μέσων και σκοπών υπό το 

πρίσμα πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης. Με άλλα λόγια, η στρατηγική συνίσταται 

στο τρίπτυχο μέσα-σκοποί-αντίπαλος. Εφαρμόζοντας τα παραπάνω στο πεδίο της διεθνούς 

πολιτικής, μπορεί να ειπωθεί ότι η στρατηγική συνίσταται στη σύζευξη μέσων και σκοπών 

ενός κράτους υπό την επίδραση του διεθνούς ανταγωνισμού τόσο στην ειρήνη όσο και 

στον πόλεμο. Ανάλογα δε με τα επίπεδα αναφοράς η στρατηγική χωρίζεται σε διάφορα 

επίπεδα. Όταν χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα ενός κράτους για την επίτευξη 

των πολιτικών αντικειμενικών σκοπών του ενόψει πραγματικής ή ενδεχόμενης 

σύγκρουσης, τότε μιλάμε για υψηλή στρατηγική (grant strategy)19».  

Η διαφοροποίηση ανάμεσα στην εθνική πολιτική και την στρατηγική δεν είχε 

ιδιαίτερη σημασία εάν οι δύο αυτές λειτουργίες συγκεντρώνονταν στο ίδιο άτομο όπως 

συνέβη με τον Φρειδερίκο της Πρωσίας ή τον Ναπολέων. Όμως ένα τέτοιο αυταρχικό και 

στρατοκρατούμενο καθεστώς, είναι πλέον σπάνιο και εξαφανίστηκε προσωρινά τον 19ο 

αιώνα, οι επιπτώσεις υπήρξαν στο παρελθόν εξαιρετικά ζημιογόνες και παρήγαγαν τον 

παράλογο ισχυρισμό ότι η πολιτική θα έπρεπε να είναι υποτάσσεται στους αντικειμενικούς 

σκοπούς των επιχειρήσεων· θέση που, ειδικά στις δημοκρατικές χώρες, νομοτελειακά 

                                            
16 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, σ. 226. 

17 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 1999, σ.17. 

18 Martin Van Creveld, Η Μεταμόρφωση του Πολέμου, Εκδόσεις Τουρίκη, 2007, Γέρακας Αττικής, μτφ 
Μάριος Μπλέτας, σ. 155. 

19 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, Αθήνα, Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2008, σ. 44. 
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σήμαινε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιτρέπει να καθορίζουν την άσκηση της πολιτικής 

οι στρατιωτικοί υφιστάμενοί της20. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ενώ οι στρατηγικές σπουδές αναδύθηκαν έχοντας ως 

γνωστικό αντικείμενο την ανάλυση της καθαρά στρατιωτικής στρατηγικής στην πάλη των 

αντιπάλων ενόπλων δυνάμεων κατά την διάρκεια του πολέμου, η ανάγκη ύπαρξης μίας 

στέρεης θεωρητικής βάσης, όπως παρατηρεί ο Σπύρος Λίτσας, για την άσκηση 

ορθολογικής άρα και επιτυχημένης στρατηγικής κατά τη διάρκεια μίας πολεμικής 

εμπλοκής, οδηγεί στην ανάπτυξη της επιστημονικής στρατηγικής21. Ως απορρέουσα 

συνέπεια του γεγονότος αυτού, η στρατηγική σήμερα λαμβάνει μία πολύ ευρύτερη 

διάσταση. Αφορά πλέον το όλο της λειτουργίας ενός κράτος στα πλαίσια του διεθνούς 

συστήματος τόσο στο καιρό της ειρήνης όσο και του πολέμου για την επίτευξη της εθνικής 

ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων και στην ολιστική της αυτή διάσταση 

αναφέρεται ως “υψηλή στρατηγική”. 

1.3. ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Με τον όρο “υψηλή στρατηγική” ο Αθανάσιος Πλατιάς καταγράφει ότι «εννοούμε 

στην ουσία, τη θεωρία ενός κράτους για το πώς μπορεί να “προκαλέσει” ασφάλεια στον 

εαυτό του κάτι που αποτελεί τον πυρήνα της υψηλής στρατηγικής,. Η επιτυχία του, ως 

προς αυτόν το στόχο, αποτελεί την “κρίσιμη δοκιμασία” της εκάστοτε υψηλής 

στρατηγικής». Η Υψηλή Στρατηγική λοιπόν εντοπίζει τις πιθανές απειλές κατά της 

ασφάλειας του κράτους και προσδιορίζει την κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης τους, 

εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα που διαθέτει το κράτος ώστε να ουδετεροποιήσει τα 

πλεονεκτήματα του αντιπάλου και να προσβάλλει τα μειονεκτήματα του. Ως εκ τούτου 

δεσμεύει κάθε φορά τα κατάλληλα πολιτικά και άλλα μέσα και αποτελεί μία πολιτικό-

στρατιωτική αλυσίδα μέσων – σκοπών, στην οποία οι στρατιωτικές δυνατότητες 

συσχετίζονται με τους πολιτικούς σκοπούς. Η υψηλή στρατηγική η οποία εμπεριέχει την 

έννοια της αντιπαράθεσης, δεν υπάρχει ποτέ «εν κενώ» αλλά απευθύνεται σε έναν ή 

                                            
20 Liddell Hart, Τhe Strategy Of Indirect Approach, London, Εκδόσεις: Faber And Faber Limited 

London, 1954, σ. 185. 

21 Ανάλυση του όρου της επιστημονικής στρατηγικής και ο διαχωρισμός της από την κλασσική 
στρατηγική περιέχεται στο Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, Κεφ. 5. 
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περισσότερους αντιπάλους και ενέχει μία συνεχή διάδραση, η οποία ανάγεται και στα τρία 

επίπεδα υλοποίησης της στρατηγικής22. 

Ο André Beaufre συμφωνεί ως προς την ανάλυση της έννοιας διαφωνεί όμως ως 

προς την ονοματολογία επιλέγοντας το “ολοκληρωτική στρατηγική”23. Υποστηρίζει ότι η 

στρατηγική είναι μία ως προς το αντικείμενο και την μέθοδο διανοητικής διεργασίας σε 

όποιο επίπεδο και εάν εφαρμόζεται. Κατά την εφαρμογή της υποδιαιρείται σε 

υποκατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο σύγκρουσης στο οποίο εφαρμόζεται και στην 

κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η “ολοκληρωτική στρατηγική”. Αυτή ασκείται από την 

κυβέρνηση, καθορίζει τους πολιτικούς σκοπούς της σύγκρουσης και σχεδιάζει τον τρόπο 

διεξαγωγής του ολοκληρωτικού πολέμου. Ταυτόχρονα προσδιορίζει και τους σκοπούς που 

θα πρέπει να εκπληρώνουν οι υποδεέστερες στρατηγικές -δηλαδή της πολιτικής, 

οικονομικής, διπλωματικής και στρατιωτικής στρατηγικής- ώστε από τη σύνθεση αυτών 

να επιτευχθούν οι εθνικοί σκοποί της πολιτικής24. 

Έτσι ο ρόλος της υψηλής στρατηγικής κατά τον Liddell Hart, που είναι και ο 

εμπνευστής του όρου της υψηλής στρατηγικής, είναι να συντονίζει και να κατευθύνει όλες 

τις πηγές του έθνους για την επιτυχία των πολιτικών σκοπών του πολέμου, ένας στόχος 

που καθορίζεται από την εθνική πολιτική. Η υψηλή στρατηγική θα πρέπει να υπολογίζει 

και να αναπτύσσει τις οικονομικές πηγές και το ανθρώπινο δυναμικό του έθνους 

προκειμένου να συντηρεί τις πολεμικές διεργασίες. Δεν υποτιμά όμως και τις ηθικές πηγές 

ισχύος, καθώς η επιτυχία να ενεργοποιήσει ένα έθνος τη δύναμη της θέλησης των πολιτών 

του, μπορεί να συγκριθεί με την κατοχή των πιο ισχυρών μορφών ισχύος. Η στρατιωτική 

μαχητική ισχύς αποτελεί μία από τις μορφές ισχύος που διαχειρίζεται η υψηλή 

στρατηγική.  Αυτή σε συνδυασμό με την οικονομική πίεση, την διπλωματική πίεση, την 

εμπορική πίεση, και την ψυχολογική πίεση που ασκείται στον αντίπαλο προσπαθεί να 

αποδυναμώσει την δική του θέληση για μάχη και να τον οδηγήσει στην αποδοχή των 

πολιτικών σκοπών του πολέμου. Έτσι ενώ η έννοια της στρατηγικής είναι δεμένη με την 

                                            
22 Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα, Εκδόσεις Εστία, 

2010, σ. 82-3. 

23 Στην παρούσα μελέτη θα υιοθετηθεί η ορολογία της υψηλής στρατηγικής, χωρίς όμως να 
απορρίπτεται η ορολογία της “ολοκληρωτικής στρατηγικής” ή αντίστοιχα της “εθνικής στρατηγικής” και 
“εθνικής στρατιωτικής στρατηγικής” που χρησιμοποιείται στη Λευκή Βίβλο του ΥΠΕΘΑ, ΥΠΕΘΑ, Λευκή 
Βίβλος, Αθήνα, Εκδόσεις Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, 2014, σ.36-8.  

24 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, σ. 23-5. 
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έννοια του πολέμου, η υψηλή στρατηγική βλέπει πέρα από τον πόλεμο καθώς πρέπει να 

διαχειριστεί επιπρόσθετα την επερχόμενη ειρήνη και τα μέσα που έχει έτσι ώστε να 

προάγει μία μελλοντική κατάσταση ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης του κράτους25.  

1.3.1. Οι διαστάσεις της Υψηλής Στρατηγικής 

Η υψηλή στρατηγική26 σε μία ένοπλη σύγκρουση περιλαμβάνει το σύνολο των 

μέσων που χρησιμοποιούν οι αντίπαλες πλευρές για την προώθηση των πολεμικών τους 

στόχων. Η υψηλή στρατηγική στον πόλεμο, σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Παπασωτηρίου, 

απαρτίζεται από πέντε βασικές διαστάσεις, μέσα στις οποίες κινούνται οι εμπόλεμοι· η 

στρατιωτική στρατηγική, η οικονομική διάσταση, η εσωτερική πολιτική, η διεθνής 

νομιμοποίηση και η διπλωματία27.  

Πρόκειται βέβαια για υποδιαιρέσεις της υψηλής στρατηγικής οι οποίες δεν είναι 

απόλυτες στην διεθνή βιβλιογραφία. Ο Beaufre αναφέρει τη πολιτική, οικονομική, 

διπλωματική και στρατιωτική στρατηγική28, ενώ ο Liddell Hart όπως αναφέρθηκε ήδη 

τονίζει ότι η υψηλή στρατηγική διαχειρίζεται την οικονομική ισχύ, το ανθρώπινο δυναμικό 

του έθνους, τις ηθικές πηγές ισχύος, τη μαχητική ισχύ και ασκεί αντίστοιχα οικονομική, 

διπλωματική, εμπορική και ψυχολογική πίεση προς τον αντίπαλο, εισάγοντας ουσιαστικά 

την ψυχολογική ως μία ανεξάρτητη διάσταση. Ο Αθανάσιος Πλατιάς διακρίνει ότι ένας 

επιτυχημένος συνδυασμός υψηλής στρατηγικής θα πρέπει να καλύπτει τέσσερις 

διαστάσεις: τη διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, τον καθορισμό των πολιτικών 

στόχων επί τη βάσει των διαθέσιμων μέσων, τον καθορισμό αποτελεσματικού 

συνδυασμού μέσων για την επίτευξη των ιεραρχημένων πολιτικών στόχων και την 

προσεκτική διαμόρφωση της εικόνας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του 

κράτους29.    

                                            
25 Liddell Hart, Τhe Strategy Of Indirect Approach, σ. 187. 

26 Η θεωρία της υψηλής στρατηγικής επικεντρώνεται μεν στο συγκρουσιακό στοιχείο της διεθνούς 
πολιτικής αλλά επεκτείνεται και σε δύο άλλα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να εξηγήσουν τις 
εξελισσόμενες καταστάσεις της διεθνής πολιτικής τους διεθνείς θεσμούς και τις ιδεολογίες, μονάχα όμως 
στο μέτρο που επηρεάζουν την πορεία και την έκβαση των διεθνών ανταγωνισμών. Χαράλαμπος 
Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, σ. 16  

27 Στο ίδιο, σ. 16-8. 

28 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, σ. 24. 

29 Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, σ. 85. 
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Ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής που υιοθετούνται κοινή 

συνισταμένη αποτελεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο κάθε υποκατηγορίας της στρατηγικής, 

υφίσταται η στρατηγική του τομέα. Εκεί βρίσκεται ο σύνδεσμος ανάμεσα στη σύλληψη 

και την υλοποίηση, μεταξύ του επιθυμητού και του πρακτέου και στο πεδίο της 

στρατιωτικής στρατηγικής ο ουσιώδης αυτός σύνδεσμος ονομάστηκε από τους Γερμανούς 

“επιχειρησιακή στρατηγική”. Η επιχειρησιακή στρατηγική υφίσταται σε κάθε 

υποκατηγορία και είναι αυτή που εναρμονίζει τους σκοπούς που τίθενται από τη γενική 

στρατηγική -στρατιωτική στρατηγική, οικονομική στρατηγική κ.λπ.- με τις δυνατότητες 

που απορρέουν από την τακτική και την τεχνολογία. Έτσι στη χερσαία στρατηγική στο 

επίπεδο της επιχειρησιακής στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες της 

επιμελητείας και της τακτικής, των οποίων η σχετική αξία καθορίζει και τη μορφή των 

επιχειρήσεων -πόλεμος κινήσεων ή θέσεων, ταχεία επίτευξη αποτελέσματος μέσω 

αποφασιστικού κτυπήματος στο αντίπαλο κέντρο βάρους ή πόλεμος φθοράς- και οι οποίοι 

οριοθετούν τις δυνατότητες της στρατηγικής30.  

1.3.2. Στρατιωτική Στρατηγική 

Η στρατιωτική στρατηγική εξετάζεται ανέκαθεν στα πλαίσια της υψηλής 

στρατηγικής και η ευθύνη διαμόρφωσης της είναι αρμοδιότητα του ηγεμόνα ή της 

κυβέρνησης ενώ ο ρόλος της στο γενικό όλο του πολέμου είναι κάθε φορά διαφορετικός. 

Έτσι αν και αποτελεί κυρίαρχη και σημαντική διάσταση της υψηλής στρατηγικής δεν είναι 

πάντοτε και η αποφασιστική ενώ συχνά ο ρόλος της μπορεί να περιοριστεί σε 

υποστηρικτικό. Ο τελικός ρόλος έχει να κάνει με την ικανότητα της στρατιωτικής 

στρατηγικής να επιφέρει το αποφασιστικό αποτέλεσμα αφού διαχρονικά μία ορθολογική 

υψηλή στρατηγική χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεση της και μοιράζει τους 

ρόλους αναλόγως με το τελικό αποτέλεσμα που επιφέρει το κάθε ένα. Οι ένοπλες δυνάμεις 

διαδραμάτισαν τον πρωτεύοντα ρόλο μόνο όταν μπορούσαν να επιτύχουν μόνες τους τον 

σκοπό του πολέμου31. 

Στο Δόγμα επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ η στρατιωτική 

στρατηγική ορίζεται ως: «η τέχνη και η επιστήμη της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης του 

συνόλου των ενόπλων δυνάμεων και γενικότερα του πολεμικού δυναμικού της χώρας με 

                                            
30 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, σ. 23-5. 

31 Στο ίδιο, σ. 49. 
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συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η υλοποίηση των σκοπών 

της εθνικής υψηλής στρατηγικής32». Αποσκοπεί λοιπόν στη χρήση οργανωμένης βίας σε 

ξηρά, θάλασσα και αέρα για την προώθηση των πολιτικών σκοπών των εμπολέμων. Η 

χρήση ένοπλης βίας δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μία αναγκαιότητα που υφίσταται για να 

επιτευχθεί ο πολιτικός στόχος της κάμψης της θέλησης της μίας πλευράς ώστε να 

αποδεχθεί τους πολιτικούς στόχους της άλλης . Τυχόν υποχώρηση της μίας πλευράς και 

αποδοχή εξαρχής των πολιτικών απαιτήσεων της άλλης αυτόματα ακυρώνει την 

αναγκαιότητα εφαρμογής βίας. Οι πολιτικοί στόχοι των εμπολέμων δεν αποτελούν μία 

λιμνάζουσα σταθερά αλλά πολλές φορές μεταλλάσσονται στην πορεία του πολέμου 

επηρεασμένοι από τις επιτυχίες ή αποτυχίες της στρατιωτικής στρατηγικής33.  

Η οργανωμένη χρήση βίας έχει τρεις βασικούς επιχειρησιακούς στόχους μέσω των 

οποίων επιδιώκεται η αποδοχή από τον αντίπαλο του πολιτικού σκοπού του πολέμου· την 

καταστροφή των ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου, την κατάκτηση και υπεράσπιση 

εδάφους και την καταστροφή των  συντελεστών  ισχύος του αντιπάλου πέρα από τις 

ένοπλες δυνάμεις του (π.χ. οικονομία, πληθυσμός, ηθικό του πληθυσμού, πολιτική και 

διοικητική συνοχή). Ο Clausewitz αναγνωρίζει τον πρώτο στόχο ως τον σπουδαιότερο της 

πολεμικής διαδικασίας, συχνά άλλωστε αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση 

του δεύτερου και του τρίτου στόχου. Ως εκ τούτου το σημαντικότερο μέρος των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων αφορά τις προσπάθειες των ΕΔ της μίας πλευράς να 

καταστρέψουν τις ΕΔ του αντιπάλου34. Γι’ αυτό άλλωστε οι μεγάλες μάχες -η «ουσία» και 

το κέντρο βάρος του πολέμου- στις οποίες εμπλέκονται σημαντικές συγκεντρώσεις των 

ενόπλων δυνάμεων των αντιπάλων πλευρών αποτελούν τα κορυφαία γεγονότα του 

πολέμου35. 

Ο Molke υπήρξε από τους πρώτους που διατύπωσε ένα καθαρότερο και σοφότερο 

ορισμό του όρου στρατηγική ώστε να παραπέμπει ξεκάθαρα στην έννοια της στρατιωτικής 

στρατηγικής: «η πρακτική προσαρμογή των μέσων που τίθενται στη διάθεση ενός 

στρατηγού για την επίτευξη των σκοπών που του τέθηκαν». Αυτός ο ορισμός δεικνύει 

                                            
32 U.S. Joint Chiefs Of Staff, Joint Publications 3-0: Doctrine for Joint Operations, Εκδόσεις U.S. Joint 

Chiefs Of Staff, 2001, σ. ΙΙ-4. 

33 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, σ. 18. 

34 Clausewitz, On War, σ. 99. 

35  Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, σ.18 και Clausewitz, On War, σ. 248. 
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ξεκάθαρα την ευθύνη του στρατιωτικού διοικητή έναντι της κυβέρνησης που τον διόρισε. 

Η ευθύνη του λοιπόν είναι να εκτελέσει την αποστολή του υπηρετώντας με τον καλύτερο 

τρόπο τους σκοπούς της εθνικής πολιτικής του πολέμου χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις που 

του ανατέθηκαν στο θέατρο επιχειρήσεων που του καθορίσθηκε36. Από την άλλη η 

κυβέρνηση, η οποία καθορίζει την πολιτική του πολέμου, και θα πρέπει να προσαρμόζεται 

στις εξελίξεις του πολέμου μπορεί δικαιωματικά να επέμβει στην στρατηγική μίας 

εκστρατείας αλλάζοντας είτε τον διοικητή αυτής εάν έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στο 

πρόσωπο του είτε τους αντικειμενικούς σκοπούς σύμφωνα με τις πολιτικές ανάγκες και 

σκοπούς του πολέμου. Εξετάζοντας όμως την αμφίδρομη σχέση πολιτικής-στρατιωτικής 

ηγεσίας γεννάται το ερώτημα του πόση μπορεί να είναι η αυτονομία ενός στρατηγού εντός 

του θεάτρου επιχειρήσεων που του έχει ανατεθεί. Το ερώτημα αυτό σύμφωνα με τον 

Liddell Hart, μας οδηγεί σε έναν ακόμη «στενότερο» ορισμό της στρατηγικής: «η τέχνη 

του να χρησιμοποιήσεις τα στρατιωτικά μέσα για ικανοποιήσεις τους στόχους της 

πολιτικής» καθώς τον πυρήνα της στρατηγικής δεν αποτελεί ο ελιγμός των στρατευμάτων, 

όπως συχνά ορίζεται, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα που επιζητά και επιτυγχάνει. Ο τρόπος,  

η τακτική είναι η υλοποίηση της στρατηγικής όπως αντίστοιχα η στρατηγική είναι η 

υλοποίηση της υψηλής στρατηγικής37. 

1.3.2.1. Εκφάνσεις της Στρατιωτικής Στρατηγικής  

Αναλύοντας την στρατιωτική τέχνη και τη στρατιωτική στρατηγική της ο André 

Beaufre της προσδίδει μία τριπλή υπόσταση· τη στρατηγική38 (επιχειρησιακή), την 

τακτική και την επιμελητεία. Ως τακτική ορίζει τη τέχνη χρήσης των στρατευμάτων και 

των οπλικών συστημάτων κατά τη διάρκεια της μάχης ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσμα και επιμελητεία την επιστήμη των μεταφορών και του εφοδιασμού. Σύμφωνα 

όμως με τον Ναπολέοντα το «θεϊκό μέρος» στο συνδυασμό αυτών των πραγμάτων είναι η 

                                            
36 Ο Liddell Hart, τονίζει ότι εάν ο στρατιωτικός διοικητής θεωρεί ότι οι δυνάμεις που του διατέθηκαν 

δεν είναι επαρκείς για τον έργο που του ανατέθηκε τότε έχει το δικαίωμα να το αναφέρει όμως εάν η άποψή 
του απορριφθεί μπορεί να παραιτηθεί η να αρνηθεί την αποστολή· όμως ξεπερνά τα όρια της εξουσίας του 
εάν προσπαθήσει να επιβάλλει στην κυβέρνηση ποιες δυνάμεις θα πρέπει να του δοθούν βλέπε Liddell Hart, 
Τhe Strategy Of Indirect Approach, σ. 185. 

37 Στο ίδιο, σ. 184-7. 

38 Εφόσον η στρατιωτική στρατηγική αποτελεί μία διάσταση ή υποσύνολο της Υψηλής Στρατηγικής 
κατά την κρίση του γράφοντος αποτελεί ορθότερη επιλογή, ως προς τις σημερινές αντιλήψεις των επιπέδων 
πολέμου, να αποδοθεί στη πρώτη διάσταση της στρατιωτικής στρατηγικής η έννοια της επιχειρησιακής 
υπόστασης.  
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στρατηγική και θεική ή όχι, η στρατηγική πρέπει να βασίζεται στη σκέψη και στη 

λογική39.  

Ο Κωνσταντίνος Κολιόπουλος διαχωρίζει και συνδέει το επίπεδο της στρατιωτικής 

στρατηγικής με το μέγεθος των εμπλεκόμενων στρατιωτικών μονάδων. Θεωρεί λοιπόν, ότι 

η στρατιωτική στρατηγική αφορά «τη χρήση όλων των στρατιωτικών μέσων ενός κράτους 

για την επίτευξη των πολιτικών αντικειμενικών σκοπών του ενόψει πραγματικής ή 

ενδεχόμενης σύγκρουσης. Η χρήση μεγάλων μονάδων (σώματος στρατού και άνω) για την 

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί στα πλαίσια μίας εκστρατείας, ενός 

θεάτρου επιχειρήσεων ή ενός κλάδου των ενόπλων δυνάμεων ονομάζεται επιχειρησιακή 

τέχνη. Τέλος η χρήση των στρατιωτικών μονάδων για την επίτευξη των αντικειμενικών 

σκοπών που έχουν τεθεί στα πλαίσια μίας μάχης ονομάζεται τακτική»40.   

Ο Clausewitz μη υφιστάμενης ακόμη της επιχειρησιακής διάστασης καταγράφει 

τον διαχωρισμό στρατηγικής και τακτικής. Η τακτική διδάσκει τη χρήση των ενόπλων 

δυνάμεων κατά την εμπλοκή στη μάχη, ενώ η στρατηγική την εκμετάλλευση των μαχών 

για την επίτευξη των σκοπών του πολέμου41. Η τακτική λοιπόν ανήκει στο φάσμα του 

ορατού και η στρατηγική του αόρατου. Οι τακτικές νίκες επιτυγχάνονται πρώτα από όλα 

εξαιτίας της ισχύος της ιδέας αυτού που σχεδίασε την στρατηγική και την ορθολογική 

χρησιμοποίηση έως μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, σε δεδομένη χρονική 

στιγμή, ώστε ακόμη και να μετατρέψουν αποτελέσματα μαχών οι οποίες προμηνύονταν 

καταδικασμένες. Όπως χαρακτηριστικά θα γράψει ο Sun Tzu «Όλοι βλέπουν το 

αποτέλεσμα των σχεδίων μου που είναι οι τακτικές που χρησιμοποιώ στη μάχη, όμως αυτό 

που κανείς τους δε βλέπει είναι η στρατηγική με την οποία δημιούργησα την νίκη42».    

Η τακτική, από την ελληνική λέξη «τάξη», υποδηλώνει την πράξη καθ’ αυτή του 

να μάχεται κάποιος, ενώ η στρατηγική ασχολείται με όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο, 

πριν και μετά την φυσική σύγκρουση. Το «καθήκον» της τακτικής είναι η μάχη να έχει την 

καλύτερη δυνατή έκβαση, ενώ της στρατηγικής η μάχη να διεξαχθεί υπό της πλέον 

ευνοϊκές συνθήκες και στη συνέχεια να υπάρξει η μέγιστη εκμετάλλευση των 

                                            
39 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, σ. 14. 

40 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, σ. 44-5. 

41 Clausewitz, On War, σ. 128. 

42 Sun Tzu, The Art of War, London, Εκδόσεις Oxford University, 1963, Samuel B. Griffith, σ. 100. 
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αποτελεσμάτων της. Αυτός ο οποίος χαράσσει και προετοιμάζει την στρατηγική δεν 

συμμετέχει ως φυσική υπόσταση στην διαδικασία της οργανωμένης βίας, στην διεξαγωγή 

δηλαδή της τακτικής. Άλλωστε η εικόνα των ανθρώπων από τους οποίους απορρέει η 

στρατηγική, οι οποίοι περιγράφονται με την αόριστη έννοια του «επιτελείου», πάντοτε 

περιβάλλονταν από ένα πέπλο μυστηρίου και θεωρούνται η διανοητική ελίτ που καθοδηγεί 

τον πόλεμο43.   

Η σύγχρονη άποψη για την στρατιωτική στρατηγική επηρεάζεται έντονα από την 

πολυπλοκότητα του πεδίου της μάχης, την τεχνολογική εξέλιξη των οπλικών συστημάτων, 

των εφαρμογών διοικήσεως και ελέγχου και αυξημένες δυνατότητες επίλυσης των 

ζητημάτων επιμελητείας. Μεταλλάσει την τρισυπόστατη διάσταση της στρατιωτικής 

στρατηγικής την οποία πλέον αναλύει με βάση τα τρία επίπεδα πολέμου -στρατηγικό, 

επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο- εντός εκάστου υφίσταται τόσο η επιχειρησιακή και η 

επιμελητειακή διάσταση44. Τα επίπεδα πολέμου είναι αυτά που διασυνδέουν τους 

στρατηγικούς σκοπούς της υψηλής στρατηγικής με τις τακτικές ενέργειες τον 

στρατευμάτων στο πεδίο της μάχης. Τα όρια μεταξύ τους δεν είναι ξεκάθαρα και η 

κατάταξη των στρατιωτικών ενεργειών σε κάποιο από τα επίπεδα γίνεται όχι ανάλογα με 

τα μέσα ή τις δυνάμεις που χρησιμοποιούνται αλλά ανάλογα με τους σκοπούς -

στρατηγικούς, επιχειρησιακούς ή τακτικούς- που προσπαθούν να επιτύχουν45. 

Το στρατιωτικό-στρατηγικό επίπεδο είναι το ανώτερο επίπεδο της στρατιωτικής 

στρατηγικής και καθορίζεται από την πολιτική  ηγεσία. Αναφέρεται στο τρόπο με τον 

οποίο θα διεξαχθεί ο πόλεμος για να επιτύχουμε τους εθνικούς αντικειμενικούς σκοπούς 

της υψηλής στρατηγικής. Στο επίπεδο αυτό ο στρατηγικός διοικητής, ο Αρχιστράτηγος, 

καθορίζει χρησιμοποιώντας την τέχνη και την επιστήμη του της στρατιωτικής στρατηγικής 

                                            
43 Martin Van Creveld, Η Μεταμόρφωση του Πολέμου, Εκδόσεις Τουρίκη, 2007, Γέρακας Αττικής, μτφ 

Μάριος Μπλέτας, σ. 144. 

44 Επιμελητεία ή Διοικητική Μέριμνα σήμερα ορίζεται ως η τεχνική της σχεδίασης και διεξαγωγής των 
κινήσεων και συντήρησης τω Δυνάμεων. Αποτελεί δε τον τομέα των στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχουν 
σχέση: με την απόκτηση, αποθήκευση, μετακίνηση, διανομή, συντήρηση και εκκένωση υλικού· τη 
μετακίνηση, διακομιδή και υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού· την απόκτηση ή κατασκευή, 
συντήρηση, λειτουργία και διάθεση των εγκαταστάσεων· και την απόκτηση ή παροχή υπηρεσιών. Η 
σημασία της επιμελητείας θεωρείται βασική προϋπόθεση για την διατήρηση ενός αξιόμαχου στρατού στο 
πεδίο της μάχης, καθώς επιδρά τόσο στο ηθικό όσο και στη μαχητική αξία του ενώ αποτελεί ταυτόχρονα ένα 
βασικό παράγοντα επιτυχίας κάθε επιχείρησης ΓΕΣ, ΣΚ 210-1 Διοικητική Μέριμνα, Αθήνα, Εκδόσεις 
Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, 1986, σ. 1. 

45 U.S. Joint Chiefs of Staff, Joint Publications 1: Doctrine for the Armed Forces of the United States, 
Εκδόσεις U.S. Joint Chiefs of Staff, 2013, I-7. 
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τον τρόπο χρησιμοποίησης των ενόπλων δυνάμεων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 

στρατιωτικής στρατηγικής. Το επιχειρησιακό επίπεδο αποτελεί το επίπεδο όπου οι στόχοι 

της στρατιωτικής στρατηγικής συνδέονται με την τακτική ανάπτυξη των δυνάμεων. 

Εστιάζεται στη σχεδίαση, προετοιμασία και εκτέλεση των επιχειρήσεων με βάση την 

επιχειρησιακή τέχνη δηλαδή την εφαρμογή από τον διοικητή και το επιτελείο του -

στηριζόμενοι στις γνώσεις τους, τις ικανότητές τους και την εμπειρία τους- της 

επιχειρησιακής σχεδίασης ώστε να προετοιμάζουν την στρατηγική εκστρατειών και 

μειζόνων επιχειρήσεων και να αναπτύξουν τις ένοπλες δυνάμεις. Το τακτικό επίπεδο είναι 

η υλοποίηση της επιχειρησιακή σχεδίασης και η εκτέλεση των επιχειρήσεων σε επίπεδο 

μαχών και εμπλοκών για την επίτευξη στρατιωτικών σκοπών επίπεδου μονάδων46.  

Η σχέση μεταξύ στρατηγικής και τακτικής είναι αμφίδρομη καθώς η τακτική 

καλείται μέσω των επιτυχιών στα πεδία των μαχών να υλοποιήσει τη στρατηγική και τους 

στόχους της. Ταυτόχρονα η στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται στις δυνατότητες και τις 

ανάγκες της τακτικής ειδάλλως κινδυνεύει το όλο εγχείρημα της οργανωμένης βίας να 

καταρρεύσει από το φαινόμενο της υπερεξάπλωσης. Όπως αναφέρει ο Χαράλαμπος 

Παπασωτηρίου «όταν μία στρατηγική απαιτεί νίκες σε μάχες που δεν είναι τακτικά 

εφικτές, θα ακολουθήσουν ήττες στα πεδία των μαχών και επομένως και ήττα της 

στρατηγικής». Συγχρόνως είναι κρίσιμο η στρατηγική να είναι έτσι δομημένη ώστε να 

επιτρέπει οι νίκες στο πεδίο της μάχης να προωθούν το επιθυμητό πολιτικό αποτέλεσμα 

του πολέμου· ειδάλλως αυτές θα καταστούν, ανούσιες και πύρρειες47. 

Εφόσον ο τρόπος σκέψης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής 

στρατηγικής, βασίζεται αποκλειστικά σε μία μεθοδολογία που έχει ως σκοπό την 

ορθολογική χρήση των στρατιωτικών μέσων προς επιδίωξη ενός συγκεκριμένου 

αποτελέσματος και εφόσον ο τρόπος σκέψης της πολιτικής πρέπει να λαμβάνει υπόψη της 

αυτά που η κοινή γνώμη επιθυμεί ή επιτρέπει, η στρατηγική σκέψη πρέπει να συνδυάζει τα 

ψυχολογικά και υλικά δεδομένα στο πλαίσιο μία διανοητικής διεργασίας αφηρημένης και 

ορθολογικής. Η διανοητική αυτή διαδικασία απαιτεί εξαιρετικές ικανότητες ανάλυσης και 

σύνθεσης. Η ανάλυση είναι απαραίτητη για τη συγκέντρωση των στοιχείων επί των 

                                            
46 U.S. Joint Chiefs of Staff, Joint Publications 3-0: Joint Operations, Εκδόσεις U.S. Joint Chiefs of 

Staff, 2011, Ι- 13, Γενικό Επιτελείο Στρατού, ΣΚ 31-3: Το Τακτικό Δόγμα του Στρατού Ξηράς, Αθήνα, 
Εκδόσεις Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, 2002, σ. 53. 

47 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, σ. 18. 
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οποίων θα βασιστεί η διάγνωση, αλλά η σύνθεση είναι απολύτως ουσιώδης για τη 

διαμόρφωση της ίδιας της διάγνωσης η οποία ουσιαστικά είναι μία επιλογή μεταξύ 

διαφορετικών τρόπων ενεργείας48.  

Η στρατηγική μαστιζόμενη από την τριβή και την ομίχλη του πολέμου δεν μπορεί 

να στηριχθεί με ασφάλεια πάνω σε κάποιο προηγούμενο και δεν μπορεί να έχει σταθερή 

μονάδα μέτρησης49, χαρακτηριστική είναι η φράση που αποδίδεται στον Ναπολέοντα 

«εμπλεκόμαστε και στη συνέχεια βλέπουμε» (On s'engage, et puis on voit)50.  

1.3.3. Η Οικονομική Διάσταση 

Η οικονομική διάσταση εξετάζει την ικανότητα του κράτους να παρέξει 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 τους (στέγαση και σιτισμό των ενόπλων δυνάμεων). Η οικονομική 

διάσταση της υψηλής στρατηγικής αφορά όχι μόνο την υποστήριξη των ενόπλων 

δυνάμεων της μιας πλευράς αλλά και την υπονόμευση της δυνατότητας οικονομικής  

υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων της αντίπαλης πλευράς. Η καταστροφή της 

οικονομίας του αντιπάλου αποτελεί έναν από τους επιχειρησιακούς στόχους της 

στρατιωτικής στρατηγικής51. 

1.3.4. Εσωτερική Πολιτική 

Από τη σκοπιά της υψηλής στρατηγικής σε έναν πόλεμο η ανάλυση της 

εσωτερικής πολιτικής είναι διττή. Η πρώτη διάσταση αφορά την εσωτερική εξισορρόπηση 

του αντιπάλου52. Την ικανότητα δηλαδή του πολιτικού συστήματος να εντατικοποιήσει 

την εκμετάλλευση των εγχώριων πηγών ισχύος του αντλώντας πόρους από τον πληθυσμό 

του για τις ένοπλες δυνάμεις του και να οργανώσει την αμυντική ή επεκτατική  πολιτική 
                                            

48 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, σ. 22-3. 

49«Ο Στρατηγός είναι σαν το χειρούργο που επιχειρεί να εγχειρίσει έναν ασθενή, του οποίου η 
κατάσταση της υγείας επιδεινώνεται ραγδαία, χωρίς να είναι βέβαιος για την ανατομία του, επάνω σε μία 
χειρουργική τράπεζα που μετακινείται διαρκώς και με χειρουργικά εργαλεία που θα έπρεπε να είχε 
παραγγείλει τουλάχιστον πέντε χρόνια νωρίτερα». Στο ίδιο, σ. 37. 

50 Vladimir I. Lenin, Collective Works, Moscow, Εκδόσεις: Progress Publishers, 1973, μτφ. David 
Skvirsky & George Hanna, σ.480 και Edward H. Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, Αθήνα, Εκδόσεις: 
Ποιότητα, 2000, 4η έκδοση, μτφ. Ηρακλεία Στροίκου,  επιμ. Κωνστραντίνος Αρβανιτόπουλος, σ. 47. 

51 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, σ. 20. 

52 Στο ίδιο. 
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του53. Συμπεριλαμβάνει την κρατική οργάνωση και τη συνοχή του πολιτικού συστήματος. 

Η εσωτερική εξισορρόπηση έχει την έννοια της αυτοβοήθειας, δηλαδή της δημιουργίας 

των κατάλληλων προϋποθέσεων εντός του κράτους - άρα και την εξασφάλιση αυτόνομης 

στρατιωτικής ισχύος- που θα του επιτρέψουν την επιβίωση του κατά τη διάρκεια μίας 

κρίσιμης περιόδου και θα του εξασφαλίσουν την επίτευξη των σκοπών του54. 

Επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης της ισχύος55 του ειδικά στους τομείς που κρίνει ότι είναι 

κρίσιμοι για τις εθνικές του στοχεύσεις. Απαιτεί ακόμη μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, 

διότι η ενδυνάμωση των πυλώνων ισχύος ενός κράτους δεν μπορούν να επιτευχθούν από 

την μια μέρα στην άλλη. Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα μπορούν να υπάρξουν με την 

κινητοποίηση επιπλέον πόρων του κράτους· δηλαδή είτε αύξηση των αμυντικών δαπανών, 

- που μπορεί να φθάσει μέχρι την απόλυτη δέσμευση των πόρων του κράτους για τον 

πολεμικό σκοπό- είτε αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος μέσω αναζήτησης 

έξυπνων τρόπων μέγιστης αξιοποίησης των αμυντικών δυνατοτήτων και δαπανών56. 

Μία δεύτερη διάσταση της εσωτερικής πολιτικής αφορά και την «εσωτερική 

νομιμοποίηση», την υποστήριξη δηλαδή των πολεμικών στόχων από τον πληθυσμό. Η 

εσωτερική νομιμοποίηση αποτελεί όπως αναφέρει ο Αθανάσιος Πλατιάς «έναν “εκ των 

ουκ άνευ” όρο για την επιτυχία της υψηλής στρατηγικής»57. Το πρόβλημα της εσωτερικής 

νομιμοποίησης παίρνει διαφορετικές μορφές ανάλογα με το πολιτικό σύστημα και τους 

                                            
53 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα,2004, σ.213. Ο 

καθηγητής στο βιβλίο του αναφέρει ότι η έννοια της εσωτερικής εξισορρόπησης έχει κυρίως αμυντικό 
προσανατολισμό και χαρακτήρα. 

54  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ. 89. 

55 Η ισχύς είναι το κύριο μέσο άσκησης πολιτικής στη διεθνή πολιτική σκηνή. Μπορεί να ορισθεί ως ο 
έλεγχος επί των μέσων που διαθέτει το κράτος, έλεγχος επί της συμπεριφοράς των άλλων κρατών και 
έλεγχος επί του αποτελέσματός. Η ισχύς έχει πολλές εκφάνσεις (στρατιωτική, οικονομική, διπλωματική, 
πληθυσμιακή κ.λπ.) το πιο σημαντικό όμως είναι η ικανότητα του κράτους να τις συνδυάζει και η σχετική 
ισχύς του ως προς του κύριους ανταγωνιστές του στο Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα, 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, μτφ. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, σ. 18.   

56 John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 329. 

57 Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, σ. 113. 
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πολιτικούς σκοπούς του πολέμου, ενώ μία ασυμμετρία στην εσωτερική νομιμοποίηση 

μπορεί να επιφέρει καταλυτικά αρνητικά αποτελέσματα58.  

Η διάσταση της εσωτερικής νομιμοποίησης όμως δεν περιορίζεται στην 

εξασφάλιση της στο εσωτερικό του κράτους αλλά επεκτείνεται και στην υπονόμευση της 

εσωτερικής βάσης ισχύος της άλλης πλευράς και στην εκμετάλλευση πηγών 

αποσταθεροποίησης εντός του αντιπάλου κράτους. Η προπαγάνδα και ο ψυχολογικός 

πόλεμος εμπίπτουν σε αυτήν τη διάσταση59. 

1.3.5. Διεθνής Νομιμοποίηση  

Η προσεκτική διαμόρφωση της εικόνας που προσδίδει η υψηλή στρατηγική στο 

κράτος στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με το βαθμό στον οποίο οι πολεμικοί σκοποί αλλά 

και τα πολεμικά μέσα συμβαδίζουν με τις επικρατούσες διεθνείς αξίες και το πνεύμα της 

εποχής αποτελούν το αντικείμενο της διεθνής νομιμοποίησης. Έτσι αν και οι συνθήκες του 

άναρχου διεθνούς περιβάλλοντος εξασφαλίζουν έναν συγκρουσιακό χαρακτήρα μεταξύ 

των κρατών60, μία υψηλή στρατηγική η οποία θεωρείται ως διεθνώς νομιμοποιημένη61 

μπορεί να επηρεάσει ευνοϊκά τη στάση τρίτων δυνάμεων και συνάμα να αποκλείσει 

επιπλέον εχθρούς, αν και συνήθως τα κράτη κινητοποιούνται βάση το συμφέρον και όχι τη 

διεθνή νομιμότητα62. 

                                            
58 Σε μία δημοκρατία η εσωτερική νομιμοποίηση είναι πολύ πιο απαραίτητη για την συμμετοχή στο 

πολεμικό φαινόμενο σε σχέση με τα απολυταρχικά καθεστώτα και συνάμα πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί. 
Η υπεράσπιση του πατρίου εδάφους αποτελεί ένα πολιτικό στόχο που εύκολα μπορεί να επιτύχει την 
εσωτερική νομιμοποίηση σε σχέση με ποιο δυσνόητους για τον πληθυσμό στόχους, ενώ η αμερικανική 
εμπειρία στο Βιετνάμ αποτελεί χαρακτηρισμό παράδειγμα του πως μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η 
πολεμική προσπάθεια εάν χαθεί η εσωτερική νομιμοποίηση. Βλέπε Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή 
Υψηλή Στρατηγική, σ.20 και Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, 
σ.112-3. 

59  Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, σ. 20. 

60 Ηλίας Κουσκουβέλης στο Kenneth N. Waltz, ο Άνθρωπος, ο Πόλεμος και το Κράτος, Αθήνα, 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, μτφ. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, σ. 8-10. 

61 Η διεθνής νομιμοποίηση μίας πολεμικής προσπάθειας εξαρτάται εν μέρει από τις ενέργειες των 
εμπολέμων για τον επηρεασμό της διεθνούς κοινής γνώμης μέσω της απόκρυψης δυσάρεστων γεγονότων και 
της προβολής των ευνοϊκών πλευρών της πολεμικής τους προσπάθειας. Κατά κανόνα οι εμπόλεμοι 
προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πολεμικούς σκοπούς και τις ενέργειές τους υπό το πρίσμα μίας 
ιδεολογίας με διεθνή αποδοχή. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, σ.20. 

62  Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, σ. 114. 
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1.3.6. Διπλωματία 

Η διάσταση αυτή αφορά κυρίως τις προσπάθειες των εμπολέμων να εξασφαλίσουν 

την πολεμική σύμπραξη τρίτων δυνάμεων ή τουλάχιστον την έμμεση υποστήριξή τους. Το 

κεντρικό σημείο της πολεμικής διπλωματίας είναι η προσπάθεια τρίτες δυνάμεις να 

εγκαταλείψουν στρατηγικές όπως η μεταφορά βαρών και να πεισθούν ότι το εθνικό τους 

συμφέρον έγκειται στη δημιουργία ενός συνασπισμού, ή την τήρηση μεροληπτικής 

στάσης, επιτυγχάνοντας έτσι την εξωτερική εξισορρόπηση του αντιπάλου. Η επίτευξη της 

σύγκλισης των εθνικών συμφερόντων του ενός εμπολέμου με τρίτες δυνάμεις ενδέχεται να 

απαιτήσει την τροποποίηση των πολιτικών του σκοπών προκειμένου να καταστήσει 

εφικτή τη δημιουργία του συνασπισμού63. 

Η κρίσιμη διαφορά μεταξύ διεθνούς νομιμοποίησης και διπλωματίας, όπως 

παρατηρεί ο Χαράλαμπος Παπασωτηρίου έγκειται στο ότι η διπλωματία επικεντρώνεται, 

πέρα από τις γενικές αξίες που διέπουν το διεθνές σύστημα, στο εθνικό συμφέρον κάθε 

κράτους.  Η διπλωματία δεν απευθύνεται στις αγαθές προθέσεις των κρατών αλλά στο 

εθνικό συμφέρον τους και αυτό της δίνει ένα ρεαλιστικό πλεονέκτημα αφού όπως 

αναφέρει ο Θουκυδίδης «το κοινό συμφέρον είναι ο ασφαλέστερος δεσμός τόσο μεταξύ 

πόλεων όσο και μεταξύ ιδιωτών»64. Η διπλωματία είναι ακόμη υπεύθυνη για τον 

καθορισμό των πολιτικών σκοπών του συνασπισμού για τον πόλεμο αλλά και των μέσων 

που θα διαθέσει το κάθε κράτος. Τέλος η διπλωματία είναι αυτή που θα φροντίσει η 

σύναψη οποιασδήποτε συνθήκης να είναι όσο το δυνατόν ευνοϊκότερη και σε νικηφόρα 

εξέλιξη για την κατοχύρωση της κάμψης της θέλησης του ηττημένου και αποδοχή των 

πολιτικών μας σκοπών65.  

                                            
63  Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική , σ. 21. 

64   Θουκυδίδης, Θουκυδίδου Ιστορίαι, Α-124. 

65  Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, σ. 21. 
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1.4. ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

1.4.1. Στρατηγική Εκμηδένισης - Εξουθένωσης  

Ο Γερμανός ιστορικός Hans Delbrück εισήγαγε τις έννοιες τις στρατηγικής της 

εκμηδένισης (Niederwerfungsstrategie) και της εξουθένωσης(Ermattungsstrategie) 66. Η 

στρατηγική της εκμηδένισης αποσκοπεί στην αποφασιστική μάχη και την καταστροφή των 

ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου, ενώ η στρατηγική της εξουθένωσης πέρα από τη χρήση 

της οργανωμένης βίας δίνει έμφαση και στον οικονομικό παράγοντα προσπαθώντας να 

προκαλέσει οικονομικές βλάβες στον αντίπαλο, μέσω της κατοχής εδάφους, της 

καταστροφής πολύτιμων οικονομικών του πόρων, ναυτικού αποκλεισμού κ.λπ.. Η 

στρατηγική της εξουθένωσης δεν αποτελεί παραλλαγή της στρατηγικής της εκμηδένισης 

ούτε είναι κατώτερή της. Αντιθέτως μία τέτοια στρατηγική μπορεί να είναι, και υπήρξαν 

περίοδοι της ιστορίας όπου για μια σειρά από λόγους ήταν, η μοναδική στρατηγική με την 

οποία ένα κράτος μπορεί να επιτύχει τους πολιτικούς του στόχους67. Μία Υψηλή 

Στρατηγική εκμηδένισης δίνει έμφαση κυρίως στη στρατιωτική στρατηγική, ενώ οι άλλες 

πτυχές της έχουν υποδεέστερο ρόλο. Αντίστοιχα, μία Υψηλή Στρατηγική Εξουθένωσης 

κάνει ταυτόχρονη χρήση όλων των εκφάνσεων της στρατηγικής χωρίς να δίνει έμφαση 

στη στρατιωτική στρατηγική Η στρατηγική της εκμηδένισης έχει συνδεθεί με τον 

Clausewitz. Η συνεχώς αυξανόμενη επιρροή του ώθησε τους Γερμανούς και γενικότερα 

τους Ευρωπαίους από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έπειτα να επικεντρωθούν 

κυρίως στη στρατηγική της εκμηδένισης68 παραμελώντας τη στρατηγική της 

εξουθένωσης69. 

                                            
66 Ο Αθανάσιος Πλατιάς αναφέρει ότι μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο Θουκυδίδης ήταν ο πρώτος που 

διατύπωσε, μέσα στο έργο του «Ιστορία» τις ιδέες των δύο αυτών εννοιών, αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι ο 
Γερμανός Ιστορικός της ανέπτυξε στη συνέχεια. βλέπε Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και 
Στρατηγική στον Θουκυδίδη, σ. 99.  

67 Η Στρατηγική της εξουθένωσης είναι η Υψηλή Στρατηγική που επέλεξαν οι ΗΠΑ εναντίον της ΕΣΣΔ 
την περίοδο του Ψυχρού Πολέμο, υποχρεωμένες ουσιαστικά να απορρίψουν την επιλογή της στρατηγικής 
της εκμηδένισης από τον κίνδυνο της ολικής πυρηνικής καταστροφής στο Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η 
Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, σ.177. Χαρακτηριστική ακόμη περίπτωση είναι η 
στρατηγική που εφήρμοσε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο εναντίον της Γιουγκοσλαβίας με αφορμή το 
Κοσσυφοπέδιο, όπου ποτέ δεν δόθηκε η αποφασιστική μάχη αλλά με την χρήση της στρατιωτικής βίας σε 
συνδυασμό με τον σταδιακό οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας η Συμμαχία πέτυχε τους πολιτικούς 
σκοπούς της. 

68 Παρά το γεγονός ότι η ήττα του Ναπολέοντα ήταν προϊόν στρατηγικής εξουθένωσης τόσο από την 
πλευρά της Αγγλίας όσο και από την πλευρά της Ρωσίας. 

69 Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, σ.80 και Κωνσταντίνος 
Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, σ. 177 



-23- 

 

1.4.2. Στρατηγική Κατευνασμού - Δίλλημα Αδυναμίας 

Στον κατευνασμό το κράτος που απειλείται υποχωρεί στις πολιτικές, οικονομικές 

και εδαφικές απαιτήσεις του αντιπάλου του, αποβλέποντας με την κίνηση του αυτή να 

μειώσει την ανασφάλεια του αντιπάλου του και να τον αποτρέψει να εντείνει την 

επιθετικότητα του. Ο κατευνασμός δεν θεωρεί ως δεδομένες τις επόμενες κινήσεις του 

αντιπάλου και θεωρεί ότι μπορεί να τις τροποποιήσει απαλείφοντας ή θέτοντας σε ύπνωση 

την επιθετικότητα του αντιπάλου κράτους70.  

Παρόλα αυτά όπως διαπιστώνει ο Αθανάσιος Πλατιάς «όταν ένα κράτος, και ιδίως 

μία ηγεμονική δύναμη, χρησιμοποιεί τον κατευνασμό διατρέχει δύο κινδύνους. Πρώτον, 

ότι η συμπεριφορά του μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω απαιτήσεις και προκλήσεις από 

τον αντίπαλο του71. Δεύτερον, ότι μπορεί να θεωρηθεί ως σημάδι αδυναμίας από τους 

συμμάχους του και έτσι να θέσει σε κίνδυνο την ηγεμονική του θέση72».  Συνάμα δεν 

πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι κάθε κράτος δημιουργεί μία «φήμη» στη διεθνή 

κοινωνία και όταν καταγραφεί η υποχωρητικότητα ως το modus operandi του, τότε είναι 

πολύ πιθανό ακόμη και αν είναι αποφασισμένο να μην υποχωρήσει σε κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα αυτό να μην γίνει αντιληπτό ή πιστευτό από τον αντίπαλό του και να 

έχουμε την πρόκληση ενός πολέμου από λανθασμένο υπολογισμό.   

Συνάμα δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η αποδυνάμωση του κύρους 

και του γοήτρου ενός κράτους ισοδυναμεί με περίσσεια ισχύος στο διεθνές σύστημα, την 

οποία σύντομα αναμένεται να διεκδικήσει κάποιο, αντίπαλο ή που απλά έχει τη 

δυνατότητα, κράτος. Η επιλογή της πολεμικής διαδικασίας ως μεθόδου διεκδίκησης,  

αποτελεί μία συνήθη λειτουργία του διεθνούς συστήματος. Άλλωστε η εικόνα ενός 

κράτους που εμφανίζεται σε καθεστώς αδυναμίας μέσα στο άναρχο και ανταγωνιστικό 

                                            
70 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ. 205. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

κατευναστικής πολιτικής είναι αυτή της Μ. Βρετανίας και της Γαλλίας στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του 
Μονάχου όπου αποδέχθηκαν τις απαιτήσεις της Γερμανίας σε μία προσπάθεια αποφυγής του πολέμου. Η 
τελική αποτυχία να μειωθεί η επιθετικότητα της Γερμανίας και να αποφευχθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος, στιγμάτισε τη συγκεκριμένη στρατηγική και δημιούργησε το λεγόμενο «σύνδρομο του Μονάχου». 
Παρόλα αυτά υπάρχουν και σημαντικά επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής της Στρατηγικής του 
Κατευνασμού με κυριότερο αυτό του Βυζαντίου το οποίο συχνά χρησιμοποιούσε την εν λόγω στρατηγική 
προκειμένου να θέτει υπό έλεγχο δευτερεύοντα μέτωπα και να ασχολείται με την κύρια απειλή, βλέπε 
Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, σ. 99.      

71 Η Γαλλική επανάσταση και ειδικά οι ριζοσπάστες, μη επιθυμώντας ο έλεγχος του κράτους να 
επανέλθει στα χέρια του Βασιλιά απέκλεισε μία τέτοια στρατηγική απέναντι στις Μεγάλες Ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις και κυρίως την Αυστρία και την Πρωσία και επέλεξε να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον τους. 

72 Στο ίδιο, σ. 99. 
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διεθνές περιβάλλον αποτελεί ένα πρελούδιο πολέμου. Η συγκεκριμένη διάσταση 

ονομάζεται από τον Σπύρο Λίτσα ως «δίλλημα αδυναμίας» και αποτελεί την άλλη όψη του 

διλλήματος ασφαλείας.  

1.4.3. Η Αρχή της Αυτοβοήθειας - Δίλλημα Ασφαλείας 

Οι διεθνείς σχέσεις είναι η πολιτική των αυτόνομων κρατών χωρίς κάποιον 

ανώτερό τους. Είναι ο τομέας της αυτοβοήθειας73, «ο Θεός βοηθά αυτούς που βοηθούν 

τον εαυτό τους» και τα κράτη συμπεριφερόμενα σύμφωνα με τη ρεαλιστική λογική, 

ορθολογικά, προτάσσουν τα εθνικά τους συμφέροντα και την διατήρηση ή βελτίωση της 

υφιστάμενης ισορροπίας ισχύος αντί των ευρύτερων συμφερόντων της διεθνούς 

κοινότητας και εννοιών όπως η συλλογική ασφάλεια74. Η αρχή του δόγματός της 

αυτοβοήθειας αφορά την ανάπτυξη όλων αυτών των προϋποθέσεων από ένα κράτος, που 

θα του επιτρέψουν την επιβίωση του κατά τη διάρκεια μίας κρίσιμης περιόδου αφού λόγω 

της άναρχης δομής του διεθνούς συστήματος …....δεν υπάρχει καμία ανώτερη εξουσία 

που θα έρθει να τα σώσει, αν πάρουν το 10075. Η ορθολογική λειτουργία ενός κράτους στο 

άναρχο αυτό διεθνές περιβάλλον προτάσσει ότι θα πρέπει να μην στηρίζεται στην 

πιθανότητα ότι ο εχθρός δεν θα έρθει αλλά στην ετοιμότητα του να τον υποδεχτεί76. Η 

δημιουργία λοιπόν αρμονίας σκοπού και μέσων επιτυγχάνεται σε βάθος χρόνου, απαιτεί 

σταθερές στοχεύσεις και έχει ως βάση την αρχή της αυτοβοήθειας.  

Αναμφίλεκτα όμως κάθε δράση προκαλεί, σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, 

και μία αντίδραση. Ως εκ τούτου η προσπάθεια του κάθε κράτους για ενδυνάμωση 

δημιουργεί στα υπόλοιπα κράτη του διεθνούς συστήματος μία εγγενή ανασφάλεια. Η 

κατάσταση αυτή ανασφάλειας ονοματίστηκε για πρώτη φορά από τον John Herz ως 

«δίλλημα ασφαλείας», είχε ήδη όμως καταγραφεί ως αιτία πολέμου από τον Θουκυδίδη77, 

ο οποίος την αναγνώρισε ως το κύριο αίτιο που οδήγησε την Σπάρτη στη πρόκληση του 

Πελοποννησιακού Πολέμου. Το δίλλημα ασφαλείας μαζί με το δίλλημα αδυναμίας 

                                            
73 Stanley Hoffmann στο Hedley Bull,  Η Άναρχη Κοινωνία, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2009, 

Δ’έκδοση, μτφ Ηρακλεία Στροίκου, επιστ. Επιμ. Ηλίας Κουσκουβέλης, σ. 22. 

74  John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 121. 

75  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ. 89. 

76  Sun Tzu, The Art of War, σ. 116. 

77 «Η αληθεστάτη, πραγματικώς, αλλ' ανομολόγητος αιτία υπήρξε, νομίζω, η αυξανομένη δύναμις των 
Αθηνών, η οποία επτόησε τους Λακεδαιμονίους και τους εξώθησεν εις πόλεμον» Θουκυδίδης, Θουκυδίδου 
Ιστορίαι, Α-23. 
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αποτελούν τις δύο όψεις μέσα από τις οποίες το θουκυδίδειο αδιέξοδο προβάλλει ως η 

πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στα αίτια του πολέμου καθώς θεωρεί και τα 

δύο ως τις ράγες επί των οποίων τα κράτη οδηγούνται αναπόφευκτα πολλές φορές προς τη 

σύγκρουση78. Η άναρχη φύση της δομής του συστήματος αφενός δημιουργεί τα αίτια για 

την παραγωγή του διλλήματος ασφαλείας αφετέρου καθιστά υποχρεωτικές τις 

προσπάθειες των κρατών για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού ασφάλειας μέσω της 

αρχής της αυτοβοήθειας, οδηγώντας έτσι σε ένα αυτοτροφοδοτούμενο αδιέξοδο. Όταν δεν 

υπάρχει καθολικά αναγνωρισμένη ισορροπία ισχύος το φαινόμενο αυτό αποτελεί το 

δομικό αίτιο της πρόκλησης κάθε πολέμου79.  

1.4.4. Άμεση και Έμμεση Στρατηγικη 

Ο Beaufre θεωρεί ότι τα δόγματα, όπως τα αναφέρει, της στρατηγικής 

ταξινομούνται σε δύο γενικούς τύπους στρατηγικής, την άμεση και την έμμεση. 

Στην άμεση στρατηγική ή άμεση προσέγγιση, επικρατεί η αντίληψη ότι η επίτευξη 

του σκοπού ή της αποτροπής θα γίνει μέσω της χρήσης ή της απλής ύπαρξης 

στρατιωτικών δυνάμεων, οι οποίες θεωρούνται το κύριο μέσο ενώ θεωρείται ότι αποτελεί 

την στρατηγική που εφαρμόστηκε σε Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο80. Η στρατηγική αυτή 

απηχεί ουσιαστικά τις αντιλήψεις του Clausewitz και κατευθύνει την πολεμική 

προσπάθεια εναντίον του κέντρου βάρους της αντίπαλης πολεμικής προσπάθειας με κύριο 

στόχο την καταστροφή των ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου. Πρόκειται για στρατηγική 

η οποία υιοθετείται από μία δύναμη που θεωρεί ότι είναι πολύ ισχυρότερη από τον 

αντίπαλο της81. Η επιτυχία της προϋποθέτει αρχικά την εύρεση του αντίπαλου κέντρου 

βάρους και στη συνέχεια την επιτυχημένη καταστροφή αυτού με αποφασιστικό πλήγμα. 

Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής η άμεση προσέγγιση εκφράζεται με την επιλογή του 

κράτους να κατευθύνει την πολεμική του προσπάθεια εναντίον του ισχυρότερου 

αντιπάλου του82. 

                                            
78 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ. 299. 

79 Στο ίδιο, σ. 89-91. 

80 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, σ. 33-4. 

81 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ΔΚ 2-1/2012 Επιχειρησιακή Σχεδίαση των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Αθήνα, Εκδόσεις Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, 2012, σ. 51. 

82  Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, σ. 19. 
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Η έμμεση στρατηγική ή έμμεση προσέγγιση, αποτελεί την κυρίαρχη όλων των 

συγκρούσεων οι οποίες δεν επιδιώκουν άμεσα την επίτευξη του σκοπού με προσβολή των 

στρατιωτικών δυνάμεων του αντιπάλου, αλλά με λιγότερο άμεσες ενέργειες, πολιτικού ή 

οικονομικού χαρακτήρα ή και με στρατιωτικού τύπου ενέργειες οι οποίες διακόπτονται για 

λόγους διαπραγματεύσεων (για παράδειγμα η χιτλερική στρατηγική από το 1936 ως το 

1939). Η έμμεση προσέγγιση επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις φυσικές και ηθικές αδυναμίες 

της αντίπαλης δύναμης επιλέγοντας ταυτόχρονα την παράκαμψη των ισχυρών εχθρικών 

σημείων και την κατατριβή των φίλιων δυνάμεων83. Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής 

νοείται ως η επιλογή αποφυγής της σύγκρουσης με τον κύριο αντίπαλο και η αντιμετώπιση 

δευτερευόντων αναβάλλοντας την αποφασιστική σύγκρουση για χρόνο ο οποίος φαίνεται 

καταλληλότερος. Έτσι η έμμεση στρατηγική θέτει περιορισμένους στόχους84. Η 

στρατηγική αυτή προτιμάται ολοένα και περισσότερο από τότε που εμφανίστηκε η απειλή 

του ολοκληρωτικού πυρηνικού πολέμου. Η θεωρία της χρησιμοποιήθηκε στον ψυχρό 

πόλεμο και ενδεχομένως είναι η μόνη εφικτή στρατηγική την εποχή των πυρηνικών όπλων 

καθώς ο φόβος ενός πυρηνικού πολέμου δεν επιτρέπει την υλοποίηση ενός αποφασιστικού 

κτυπήματος, όπως απαιτεί η άμεση στρατηγική, καθώς φαίνεται ότι οδηγεί σε απαράδεκτα 

αμοιβαίες καταστροφές. Στην πραγματικότητα οι δύο τύποι της στρατηγικής συνυπάρχουν 

και αλληλοσυμπληρώνονται και για αυτό όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο André 

Beaufre «Η στρατηγική όπως η μουσική, διαθέτει μία μείζονα και μία ελάσσονα 

κλίμακα»85.          

                                            
83 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ΔΚ 2-1/2012 Επιχειρησιακή Σχεδίαση των Ενόπλων Δυνάμεων, σ. 

51. 

84 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, σ. 19. 

85 André Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, σ. 33-4. 



-27- 

 

ΚΕΦ 2: ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  

«Οι Άνθρωποι γεννιούνται και συνεχίζουν πάντα να είναι ελεύθεροι και ίσοι, όσον 

αφορά τα δικαιώματά τους»  

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, 1789  

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Γαλλική και η Βιομηχανική Επανάσταση θεωρούνται τα δύο γεγονότα που έχουν 

επηρεάσει βαθύτερα τη μορφή του δυτικού πολιτισμού. Εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, 

με την Γαλλική επανάσταση να συντελεί στον επανακαθορισμό της Ευρωπαϊκής πολιτικής 

ιδεολογίας και τη Βιομηχανική Επανάσταση στον επανακαθορισμό της οικονομικής 

ιδεολογίας. Δρομολόγησαν νέες εξελίξεις στην Ευρώπη, οδήγησαν στην εξάπλωση του 

εθνικισμού, του αστικού φιλελευθερισμού, και την οικονομικής επιτυχίας, στην παρακμή 

της παλαιάς γαιοκτητικής αριστοκρατίας, στην ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης των 

εργατών των πόλεων, στην εγκαθίδρυση αστικών δημοκρατιών και στην ανατροπή του 

απολυταρχισμού, του μερκαντιλισμού και των τελευταίων υπολειμμάτων του 

φεουδαλισμού.  

Τι ήταν όμως αυτό που έκανε τη Γαλλική Επανάσταση ξεχωριστή και γιατί άσκησε 

αυτό το βαθμό επιρροής στην πορεία της ευρωπαϊκής πολιτικής, και όχι μόνο, σκέψης;  Η 

Γαλλία ασκούσε τεράστια επιρροή στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έναν αιώνα πριν την 

επανάσταση. Η Γαλλία του 1789 ήταν μία χώρα όπου ζούσανε 1 στους 5 Ευρωπαίους86, 

κατείχε εξαιρετικά πλούσια εδάφη και θεωρούνταν το κέντρο του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού87. (Burns, 1983, p. 283) Στις ευρωπαϊκές αυλές η άρχουσα τάξη ήταν 

γαλλόφωνη και η γαλλική λογοτεχνία, τέχνη και μόδα ήταν περιζήτητες88 ενώ η υπεροχή 

                                            
86 Η Γαλλία αποτελούσε την πολυπληθέστερη χώρα της Ευρώπης με πληθυσμό περίπου είκοσι έξι 

εκατομμύρια κατοίκους, όταν η Πρωσία δεν ξεπερνούσε τα τέσσερα εκατομμύρια, η Βρετανία τα οκτώ και η 
Ρωσία περίπου τα είκοσι και η Αυτοκρατορία των Αψβούργων τα έντεκα Albert S. Lindemann, Ιστορία της 
Νεότερης Ευρώπης - Από το 1815 μέχρι σήμερα, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, 2014, σ. 53. 

87 Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, 
Θεσσαλονίκη , Εκδόσεις Παρατηρητής, 1983, σ. 283.  

88 Albert S. Lindemann, Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης - Από το 1815 μέχρι σήμερα, σ. 53. 
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της Γαλλίας στη θεωρία της τέχνης του πολέμου και της διακυβέρνησης89 ήταν αποδεκτή 

από το σύνολο της Ευρώπης90. Είναι χαρακτηριστική η έκφραση του von Metternich, του 

μεγάλου πολιτικού της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων: «όταν η Γαλλία φτερνίζεται, η 

Ευρώπη κρυολογεί».  

Αναζητώντας μία άμεση απάντηση για τα αίτια που οδήγησαν στην Γαλλική 

Επανάσταση, αυτή θα μπορούσε να είναι τα οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα που 

επικρατούσαν στη χώρα, όμως ταυτόχρονα αυτό θα αποτελούσε και μία απλούστευση. Αν 

τα οικονομικά προβλήματα και η ανικανότητα του Βασιλιά και της κυβέρνησης να 

ξεπεράσει την οικονομική κρίση ήταν αναμφίβολα η θρυαλλίδα που ενεργοποίησε τις 

εξελίξεις, η δυναμίτιδα στα θεμέλια της μοναρχικής Γαλλίας ήταν τα κοινωνικά 

προβλήματα και ο σπόρος του διαφωτισμού που είχε εμποτίσει όλες τις δυτικές-

ευρωπαϊκές κοινωνίες. Συγχρόνως δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι στην 

αντίπερα όχθη του Ατλαντικού εξελίσσονταν ήδη η Αμερικανική επανάσταση η επίδραση 

της οποίας ήταν διεπίπεδη91, αφενός σε κοινωνικό επίπεδο με την μεταλαμπάδευση και 

υιοθέτηση των ιδεών της Αμερικανικής Επανάστασης, καθώς οι Γάλλοι συμμετείχαν στις 

πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό των Αμερικανών, αφετέρου σε οικονομικό επίπεδο με 

την επιπρόσθετη επιβάρυνση της χρεωκοπημένης Γαλλικής οικονομίας εξαιτίας της 

οικονομικής συνδρομής των επαναστατών αλλά και την μακροχρόνια διαμάχη με την 

Αγγλία για τον έλεγχο των αποικιών στο Βόρειο ημισφαίριο της Αμερικής92.  

Ο μαζικός κοινωνικός της χαρακτήρας της επανάστασης και η ολοκληρωτική 

κατάλυση που επέφερε στο υπάρχον σύστημα διακυβέρνησης93, το οποίο επικρατούσε 

                                            
89 Ο Φρειδερίκος ο Μέγας της Πρωσίας τη δεκαετία του 1770 είχε προσλάβει Γάλλους αξιωματούχους 

προκειμένου να καταλάβουν ανώτατες θέσεις στο ταχυδρομικό σύστημα και το θησαυροφυλάκιο του Martin 
Van Creveld, Η Άνοδος και η Πτώση του Κράτους, Αθήνα, Εκδόσεις Κωνσταντίνου Τουρίκη, 2003, σ. 164.  

90 Adam Watson,  Η εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, δ’ έκδοση, μτφ. 
Λία Στροίκου, επιστ. επιμ. Χ. Παπασωτηρίου- Π. Ήφαιστος, σ. 342. 

91 Η Γαλλία ενώ φαινομενικά είχε θριαμβεύσει στο μέτωπο της Αμερικής έχοντας κατορθώσει να 
επιτύχει σημαντικό πλήγμα εναντίον της Αγγλίας, θα οδηγηθεί πολύ σύντομα στη κατάρρευση του 
πολιτεύματός της και όχι η Αγγλία. Το δημοσιονομικό βάρος που ανέλαβε το γαλλικό στέμμα και οι ιδέες 
που μετέφεραν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι εθελοντές που ακολουθούσαν τον Γάλλο ήρωα του 
αμερικανικού πολέμου Marquis de Lafayette συνέβαλαν σημαντικά στη επιτάχυνση της πτώσης της 
μοναρχία Chris A. Bayly, Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου 1780-1914, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 
2013, 1η Έκδοση, μτφ. Κώστας Αντύπας, επιμ. Κατερίνα Πάπαρη -Γιάννης Βογιατζής, σ. 109-110.  

92  Κατά τη διάρκεια του Επταετή πολέμου 1756-1763 Beaufre, Andre (2015) Εισαγωγή στη Στρατηγική, 
1st edn., Αθήνα: ΓΕΕΘΑ. 

93 Εξαιρέσεις αποτελούσαν η Αγγλία και η Ολλανδία. Adam Watson,  Η εξέλιξη της Διεθνούς 
Κοινωνίας, σ. 400.   
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σχεδόν καθολικά στα ευρωπαϊκά κράτη, έθεσε νέα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά 

θεμέλια στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ταυτόχρονα οδήγησε στην πραγμάτωση ιδεών και 

ιδανικών τα οποία, αντικατόπτριζαν τάσεις, ενδιαφέροντα και αντιθέσεις που 

απασχολούσαν τους Ευρωπαίους για δεκαετίες. Καθόρισε το είδος του κοινωνικού αγώνα 

σε επαναστατικό μπολιάζοντας την Ευρώπη με την ιδέα των εξεγέρσεων και αποτελώντας 

τον προπομπό τόσο εθνικών επαναστάσεων, όπως η Ιταλική και Ελληνική, αλλά και 

ταξικού χαρακτήρα, όπως η Επανάσταση των μπολσεβίκων το 1917. Συγχρόνως στο 

πλαίσιο μίας εσωτερικής εξισορρόπησης των εχθρών της, που σταδιακά ήταν όλες οι 

Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, ενθάρρυνε την ανάπτυξη του εθνικισμού και του 

αντιπαθητικού υιοθετημένου παιδιού της, του αυταρχισμού και εισήγαγε την φιλελεύθερη 

και ριζοσπαστική δημοκρατική πολιτική, νομικούς και διοικητικούς κώδικες και 

προώθησε την άνθιση της επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης94. Η Γαλλική 

επανάσταση όμως πέρα από το τέλος του παλαιού καθεστώτος σηματοδοτεί και το τέλος 

στις αντιλήψεις για τον τρόπο εφαρμογής του πολέμου αλλά και τις στοχεύσεις του ίδιου 

του φαινομένου. Θα είναι αυτή που ανασύροντας από τα άδυτα του ανθρώπινου 

υποσυνείδητου τη θύμηση του πρωτόγονου, του αμιγή πολέμου, θα επαναφέρει την 

πλησιέστερη εκδοχή του στον πραγματικό πόλεμο, τον πόλεμο εκμηδενίσεως. 

Σημαντικά είναι ακόμη τα παράδοξα που την πλαισιώνουν. Ήταν μία επανάσταση 

που ευαγγελίζονταν τη δημοκρατία, όμως σύντομα μετατράπηκε σε μία στυγνή δικτατορία 

τρομοκρατίας, για να μετεξελιχθεί τελικά σε μία λαοφιλή μιλιταριστική δικτατορία του 

Ναπολέοντα, επιβεβαιώνοντας τη ρήση του Bertrand de Jouvenel: «Όλες οι αληθινές 

επαναστάσεις έχουν στόχο να αυξήσουν την ελευθερία, ωστόσο στο τέλος υπάρχει 

πάντοτε λιγότερη ελευθερία από ότι πριν»95. Ανέδειξε τον εθνικισμό όχι όμως για να 

δημιουργήσει ένα συνεκτικό κράτος ή και το ίδιο το έθνος, όπως θα κάνουν στο μέλλον οι 

Γερμανοί, καθώς η Γαλλία ήταν ήδη το πετυχημένο παράγωγο της Συνθήκης της 

Βεστφαλίας και το κράτος υπόδειγμα, αλλά για να ενισχύσει το πολιτικό φαινόμενο του 

πολέμου και την εφαρμογή του. Τέλος ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη με το φάσμα της 

εξαφάνισης και κλήθηκε να αντιμετωπίσει το σύνολο των Μ. Δυνάμεων για να 

                                            
94 Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, 

Θεσσαλονίκη , Εκδόσεις Παρατηρητής, 1983, σ. 283. 

95 Bertrand de Jouvenel, De la souveraineté, Paris, Εκδόσεις Médicis, 1945, παρατίθεται στο Adam 
Watson, Η εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, δ’ έκδοση, μτφ. Λία 
Στροίκου, επιστ. επιμ. Χ. Παπασωτηρίου- Π. Ήφαιστος, σ. 404. 
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υπερασπιστεί τα φορτία ισχύος της στο διεθνές σύστημα, πολύ σύντομα μεταμορφώθηκε 

από θήραμα σε κυνηγό, διεκδικώντας την ευρωπαϊκή ηγεμονία.   

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, στο κεφάλαιο αυτό θα μας απασχολήσουν οι 

συνθήκες που επικρατούσαν στην προεπαναστατική Γαλλία και τα αίτια που προκάλεσαν 

την κατάρρευση του παλαιού καθεστώτος. Το πώς πέτυχε να επικρατήσει η επανάσταση, 

και να ανατρέψει ένα καθεστώς εδραιωμένο για αιώνες96 καθώς και ποια ήταν η 

αντίδραση της υπόλοιπης Ευρώπης στις πολιτικές διεργασίες που λάμβαναν χώρα σε μία 

από τις ισχυρότερες χώρες της ηπείρου; Οι καινοτομίες που αυτή κομίζει και η μετάβαση 

από τη μοναρχία, στη δημοκρατία και στη συνέχεια στη δικτατορία. Ακόμη οι πιέσεις του 

διεθνούς συστήματος και τα αίτια που οδήγησαν στην έναρξη των επαναστατικών και 

ναπολεόντειων πολέμων που διήρκησαν για εικοσιπέντε χρόνια και επηρέασαν 

καθοριστικά την εξέλιξη του δυτικού κόσμου αλλά και η στάση των αντιπάλων και η 

στρατηγική την οποία επέλεξαν.    

2.2  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ  

Η Γαλλική κοινωνία αποτελούνταν από τρείς τάξεις, τον κλήρο, την αριστοκρατία, 

και την λεγόμενη τρίτη τάξη που περιελάμβανε αστούς και αγρότες. Η έννοια και ο 

διαχωρισμός των τριών τάξεων απεικόνιζε τον τρόπο εκπροσώπησης των Γάλλων 

υπηκόων στη Γενική Συνέλευση97 που συγκαλούσαν κατά διαστήματα οι βασιλείς της 

Γαλλίας για την επίλυση ζητημάτων του κράτους. Από αυτές οι δύο πρώτες 

περιελάμβαναν το 5% περίπου του πληθυσμού ενώ το υπόλοιπο 95% άνηκε στην τρίτη 

τάξη98. 

2.2.1. Κλήρος 

Η πρώτη τάξη, ο κλήρος δεν είχε μία συνεκτική δομή αλλά αντιθέτως συντίθονταν 

από δύο αντιφατικές όψεις. Από τη μία ήταν οι αρχιερείς, οι αρχιεπίσκοποι και οι 
                                            

96 Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως “ancient regime” δηλαδή «αρχαίο 
καθεστώς». 

97 Η πρώτη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και άρα της έννοιας των τριών τάξεων καταγράφεται το 
1302. Σημαντικές συνελεύσεις ήταν του 1484, όταν καθιερώνεται η εκπροσώπηση των τάξεων από το 
γεωγραφικό σύνολο της χώρας και φυσικά του 1789 όταν οδηγεί στην κατάλυση της μοναρχίας. 
Encyclopædia Britannica Online, French history: Estates-General, accessed 20 Δεκεμβρίου 2015, 
http://www.britannica.com/topic/Estates-General. 

98 Albert S. Lindemann, Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης - Από το 1815 μέχρι σήμερα, Αθήνα, Εκδόσεις 
Κριτική, 2014, σ. 56. 
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καρδινάλιοι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας, με μεγάλα εισοδήματα και 

επιρροή στο παλάτι ενώ υπήρχε και η άλλη όψη του κλήρου, οι απλοί ενοριακοί ιερείς 

συχνά το ίδιο φτωχοί με το ποίμνιο τους και σίγουρα χωρίς ιδιαίτερα προνόμια. Οι 

εκκλησιαστικοί ηγέτες χρησιμοποιώντας την ισχύ τους και επικαλούμενοι μεσαιωνικά 

δικαιώματα απέφευγαν την πληρωμή φόρων ιδιοκτησίας και απέδιδαν περιοδικά μία 

εθελοντική δωρεά στο κράτος πολύ μικρότερη από τη φορολογία που πραγματικά τους 

αναλογούσε, δημιουργώντας έτσι μία τεράστια εκκλησιαστική περιουσία99. Συγχρόνως 

όμως το εκκλησιαστικό σύνολο ταλανίζονταν και από τις διαφορετικές αντιλήψεις και τις 

προστριβές που προκαλούνταν ανάμεσα στους επισκόπους και ιερείς που ήταν 

υποστηρικτές μίας εθνικής εκκλησίας και αυτούς που ήταν υποστηρικτές της 

προσκόλλησης στην καθολική εκκλησία, αίροντας έτσι από την εκκλησία τη δυνατότητα 

να αποτελέσει στην ταραγμένη αυτή περίοδο που θα ακολουθούσε, έναν πυλώνα 

σταθερότητας για το κοινωνικό σύνολο100. 

2.2.2. Αριστοκρατία 

Η αριστοκρατία διαιρούνταν σε δύο κατηγορίες τους ευγενείς του Ξίφους και τους 

ευγενείς του Μανδύα. Οι ευγενείς τους Ξίφους αντιπροσώπευαν την παλαιά αριστοκρατία 

των οποίων οι τίτλοι προέρχονταν από φεουδάρχες άρχοντες του Μεσαίωνα, διέθεταν 

μεγάλα αγροκτήματα και βασίζονταν σε κλητήρες και επιστάτες για να εξασφαλίζουν όσα 

περισσότερα εισοδήματα μπορούσαν από τους αγρότες που ζούσαν στα κτήματα τους και 

υπάγονταν στην δικαιοδοσία τους. Η ελίτ αυτών διέμενε μόνιμα στην αυλή των 

Βερσαλλιών, το οποίο σήμαινε ένα πολύ υψηλό κόστος διαβίωσης και τη δαπάνη 

σημαντικών χρηματικών ποσών. Με δεδομένο ότι τα εισοδήματά τους προέρχονταν από 

την μέγιστη εκμετάλλευση των περιουσιών τους χάρη στα φεουδαρχικά προνόμια και τις 

καθιερωμένες φοροαπαλλαγές γίνονται εύκολα αντιληπτά τα αίτια της απροθυμίας τους να 

εγκαταλείψουν οποιοδήποτε από αυτά. Οι ευγενείς του Μανδύα αντιθέτως, ήταν άνθρωποι 

που απέκτησαν τους τίτλους ευγενείας τους εξαιτίας των θέσεων που κατείχαν, όμως αν 

και είχαν κατορθώσει να συγκεντρώσουν σημαντικές περιουσίες και κτηματικές εκτάσεις, 

συχνά αντιμετώπιζαν την περιφρόνηση των ευγενών του Ξίφους. Οι περισσότεροι είχαν 

                                            
99 Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 289 και 

Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας, 2001, η' 
ανατύπωση, σ. 15-7 

100  Στο ίδιο. 
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σημαντική μόρφωση και έτσι πολλοί από αυτούς -όπως ο φιλόσοφος βαρώνος Montesqieu, 

ο νομικός κόμης Mirabeau, και ο στρατηγός μαρκήσιος de Lafayette- μυημένοι στις αρχές 

του διαφωτισμού θα σταθούν υπέρμαχοι και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

επανάσταση101.  

2.2.3. Τρίτη τάξη 

Η τρίτη τάξη ήταν η πιο πολυσυλλεκτική τάξη, ενώ ταυτόχρονα την χαρακτήριζε 

μεγάλη ανομοιομορφία καθώς περιελάμβανε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αποτελούνταν 

από τους αγρότες, που ήταν και η πλειοψηφία του πληθυσμού και αστούς διαφόρων 

τύπων.  

Η Γαλλία την εποχή εκείνη όπως και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών δεν 

ήταν παρά μία «αγροτική αυτοκρατορία102». Οι αγρότες ή χωρικοί, η συντριπτική 

πλειοψηφία των οποίων ήταν ελεύθεροι103, χωρίζονταν σε ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές και 

σε απλούς αγροτοεργάτες. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν οι ενοικιαστές και ακολουθούσαν 

αυτοί που κατείχαν κυριότητα γης, ενώ όλοι είχαν την υποχρέωση απόδοσης μέρους της 

σοδειάς τους ή ποσοστού επί της τιμής πώλησης της, στους ευγενείς, σύμφωνα με τα 

φεουδαρχικά προνόμια που ήταν καθιερωμένα από το Μεσαίωνα. Επιπλέον όφειλαν να 

πληρώνουν αντίτιμο (banalité) χρήσης εγκαταστάσεων των ευγενών -όπως ο αλευρόμυλος, 

το οινοποιείο ή ο φούρνος- έστω και αν δεν τις χρησιμοποιούσαν, γιατί είχαν 

κατασκευάσει πλέον δικές τους104.  

Σημαντικά επίσης κατάλοιπα της φεουδαρχίας τα οποία προκαλούσαν την μήνη 

των αγροτών, ήταν η λεγόμενη αγγαρεία (corvée) και τα κυνηγητικά προνόμια της 

αριστοκρατίας. Η αγγαρεία, υποχρέωση που δεν είχε καμία άλλη τάξη του πληθυσμού, 

τους υποχρέωνε να εγκαταλείπουν τις εργασίες τους για μερικές εβδομάδες το χρόνο 

προκειμένου να συμμετέχουν σε εργασίες υπέρ του κράτους, όπως η συντήρηση των 

δημοσίων δρόμων. Στους αγρότες ακόμη απαγορεύονταν να ξεχορταριάζουν τα χωράφια 

                                            
101 Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 290-1. 

102 Με τον όρο αυτό ο Chris Bayly αναφέρεται σε μεγάλα, πολυεθνικά κράτη, η βασική δομή των 
οποίων συντηρούνταν από την εκμετάλλευση του πλεονάζοντος προϊόντος που παρήγαγαν οι χωρικοί. Chris 
A. Bayly, Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου 1780-1914, σ. 31. 

103  Η επισήμανση γίνεται γιατί την εποχή αυτή υπάρχουν και αγρότες που είναι δουλοπάροικοι.  

104  Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 292. 
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τους ή να θερίζουν την εποχή που γεννούν οι πέρδικες, προκειμένου να μην 

παρεμποδίζεται το άθλημα του κυνηγιού των αριστοκρατών, κατά τη διάρκεια του οποίου 

συχνά τα σπαρτά ποδοπατούνταν από τα άλογα των ευγενών. Τον 18ο αιώνα τα 

εισοδήματα των χωρικών δέχθηκαν ένα ακόμη πλήγμα με την περίφραξη των κοινοτικών 

γαιών105, καθώς ουσιαστικά σήμαινε ότι στερούνταν πρόσβαση σε σημαντικές εκτάσεις 

της Γαλλίας που χρησιμοποιούσαν ως βοσκοτόπια για τα ζώα τους106. 

Ανάλογα ήταν τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει και η αστική τάξη της 

Γαλλίας. Κατ’ αρχάς βεβαίως για να οριοθετήσουμε την έννοια της αστικής τάξης θα 

πρέπει να γίνει κατανοητό ότι επρόκειτο για μία πολυσυλλεκτική και ανομοιόμορφη 

κοινωνική ομάδα τόσο από πλευράς επαγγελμάτων όσο και εισοδήματος. Η πλουσιότερη 

ομάδα ήταν οι χρηματιστές και οι χονδρέμποροι, ενώ πολλοί ήταν μέτοχοι σε επιχειρήσεις 

και κρατικά ομολογιακά δάνεια. Περιελάμβανε ακόμη γιατρούς, δικηγόρους και λόγιους, 

τους εμπόρους και τεχνίτες της εποχής και με μία ευρύτερη έννοια και τους απλούς 

εργάτες των πόλεων.  

Η αστική τάξη, η οποία θεωρούνταν σαφώς κατώτερη από την αριστοκρατία, 

κατακτούσε μία διαρκώς αυξανόμενη οικονομική ισχύ και ευημερία που συνδυάζονταν με 

μία επίσης διαρκώς αυξανόμενη απέχθεια για τις κοινωνικές διακρίσεις. Παράλληλα το 

γεγονός ότι το μέγεθος της συμμετοχής τους, μέσω της φορολογίας, στα έξοδα του 

κράτους ήταν δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις άλλες δύο τάξεις, δημιουργούσε ισχυρή 

αντίθεση με τη μηδαμινή πρόσβαση τους στα κυβερνητικά αξιώματα και στην πολιτική 

εξουσία και αξιώματα και κατ’ επέκταση μία ισχυρή πόλωση εντός της Γαλλικής 

κοινωνίας107. Απόρροια των ανωτέρω ήταν να είναι και η τάξη που θα συμβάλει 

καταλυτικά στην εξέλιξη της επανάστασης την οποία η ιστορία θα καταγράψει και ως 

«αστική επανάσταση».  

                                            
105 Οι κοινοτικές γαίες ήταν χωράφια που έμεναν ακαλλιέργητα ή καλλιεργούνταν σπάνια και όλοι 

μπορούσαν να βόσκουν τα ζώα τους. Ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες στη δυτική Γαλλία και αποτελούσαν 
σημαντική πηγή εσόδων για τους αγρότες. Επιπλέον οι αγρότες είχαν δικαίωμα να μαζεύουν ξύλα από τα 
δάση και ότι απέμενε από τα χωράφια μετά τη συγκομιδή. Τα προνόμια αυτά θεωρήθηκαν από τους 
οικονομικούς συμβούλους τους Λουδοβίκου ΙΣΤ’ εμπόδια στην βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και υπό 
την πίεση των αριστοκρατών γαιοκτημόνων οι οποίοι επιζητούσαν να αυξήσουν τα εισοδήματά τους και την 
ιδιοκτησία τους, τους επιτράπηκε να φράξουν και να οικειοποιηθούν τις κοινοτικές γαίες. Edward McNall 
Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 293. 

106 Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 292-3 
και Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 15-7. 

107 Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 295 και 
Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 15-7. 
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2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Τα κοινωνικά προβλήματα όμως ήταν μόνο μία από τις διαστάσεις της όλης 

πόλωσης και δεν ήταν επαρκή από μόνα τους να επιφέρουν τις εξελίξεις που 

ακολούθησαν. Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισαν και τα οικονομικά προβλήματα και η 

αδυναμία της κυβέρνησης να ξεπεράσει την οικονομική κρίση, ενεργοποιώντας  

κοινωνικούς αυτοματισμούς που οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση. Το διαρκώς 

διευρυμένο δημοσιονομικό έλλειμμα επιχειρήθηκε να αντιμετωπισθεί με το δανεισμό, με 

συνέπεια να διογκωθεί το δημόσιο χρέος και να καταρρεύσει η πιστωτική ικανότητα της 

χώρας από την αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους 

δανειστές της. Από στοιχεία της εποχής προκύπτει ότι το 1787 το δημόσιο χρέος 

απορροφούσε το ήμισυ και πλέον των δημοσίων εσόδων και σημαντικό μέρος αυτών 

προορίζονταν για συντάξεις και μισθούς που παρείχε η μοναρχία σε αυλικούς108. 

Συγχρόνως η χώρα μαστίζονταν από πληθωριστικές τάσεις που σε συνδυασμό με την 

αύξηση του πληθυσμού, είχε αρχίσει να οδηγεί σε ελλείψεις αγαθών, ειδικά στα είδη 

πρώτης ανάγκης, εντείνοντας την κοινωνική αναταραχή109.  

Επικουρικά στην δύσκολη αυτή κατάσταση λειτούργησε μία σοβαρή κρίση στην 

αγροτική οικονομία και μία δραστική μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων αγροτικών 

προϊόντων για τον εγχώριο πληθυσμό, τα έτη 1787 και 1788 εξαιτίας του συνδυασμού 

κακών σοδιών ως αποτέλεσμα δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών και του καθεστώτος 

ελεύθερης διακίνησης των αγροτικών προϊόντων το οποίο επέτρεπε την εξαγωγή 

σημαντικού μέρους της σοδειάς. Απώτερη συνέπεια αυτού αποτέλεσε η αύξηση της τιμής 

του σίτου και η επιβάρυνση του βιοτικού επιπέδου των κατώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων. Οι ορδές των ανέργων και ζητιάνων οι οποίες συνέρρεαν στο Παρίσι, ήταν 

αυτές που στη συνέχεια αποτέλεσαν τον κυρίως όγκο των τάξεων των επαναστατών καθώς 

ήταν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν όποιον τους προσέφερε το όραμα ενός καλύτερου 

                                            
108 Από στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον υπουργό οικονομικών Jacques Necker στο 

έργο του “Compte rendu“ το 1781, σε μία προσπάθεια να αναδείξει θετικές πτυχές της οικονομίας, 
προσπάθεια που τελικά απέτυχε αλλά αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς ξόδευε 8,040,000 livres(το franc 
καθιερώθηκε το1795)  ετησίως για τα αδέλφια του ποσό πέντε φορές μεγαλύτερο από ότι τα έξοδα για την 
πρωτεύουσα του κράτους. Ο Necker ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και οι φήμες για απόλυση του από τη θέση 
του υπουργού οικονομικών τον Ιούλιο του 1789 θεωρούνται ως μία από τις αιτίες που οδήγησαν στην 
κατάληψη της Βαστίλης. Παρατίθεται στο Helena Rosenblatt. "The Banker Who Brought Down the Old 
Regime: Rediscovering Jacques Necker." Eighteenth-Century Studies 39, no. 4 (2006): 546-548. 
https://muse.jhu.edu/.  

109  Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 15-7. 
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κόσμου ή έστω τη δυνατότητα διατροφής. Όπως αναφέρει ο Ιωάννης Κολιόπουλος «η 

επανάσταση στη Γαλλία είχε ουσιαστικά αρχίσει δύο χρόνια πριν από την επίσημη έναρξη 

των συγκρούσεων στο Παρίσι το καλοκαίρι του 1789»110  . 

2.4. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

2.4.1. Γενική Συνέλευση 

Όταν το 1787 και το 1788 η μοναρχία αποπειράθηκε, να επιβάλει μία σειρά 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων για να αποσοβήσει τη χρεωκοπία111, βρέθηκε αντιμέτωπη 

με  την οργανωμένη αποφασιστικότητα των αριστοκρατών όχι μόνο να μην απολέσουν 

αλλά αντιθέτως να αποσπάσουν ακόμη περισσότερα προνόμια από τον βασιλιά. Ο 

βασιλιάς κάλεσε τους εκπροσώπους της αριστοκρατίας προσπαθώντας να τους μεταπείσει 

διαπιστώνοντας όμως το αδιέξοδο οδηγήθηκε στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των 

Τριών Τάξεων112. Η Γενική Συνέλευση υπήρξε επιτυχία και αποτέλεσμα της πίεσης των 

ευγενών, συνάμα όμως και η απαρχή της απώλειας των προνομίων τους. Η σύγκληση του 

σώματος αυτού θα πραγματοποιούνταν μετά από ενάμιση αιώνα αδράνειας και αυτό που 

συνήθως συνέβαινε στο παρελθόν και στο οποίο προσέβλεπαν οι αριστοκράτες, ήταν ο 

συνασπισμός των δύο τάξεων, κλήρου και αριστοκρατίας, εναντίον της τρίτης ώστε τα 

αποτελέσματα των ψηφοφοριών να τις ευνοούν113.  

Όμως τα δεδομένα στην Γαλλία του 1789 ήταν εντελώς διαφορετικά· η τρίτη τάξη 

και ειδικά οι αστοί είχαν αυξήσει σημαντικά την οικονομική και κοινωνική ισχύ τους και 

σε συνδυασμό με το πληθυσμιακό μέγεθος που εκπροσωπούσαν ανέπτυξαν μία δυναμική 

που δεν θα μπορούσε αλλά και ούτε σκόπευε να δεχθεί να αγνοηθεί. Η σθεναρή αντίσταση 

των προνομιούχων τάξεων στις προσπάθειες της κεντρικής εξουσίας να αυξήσει τα έσοδα 

του κράτους μειώνοντας τα προνόμια τους και εξισώνοντας τες φορολογικά με τις άλλες 

                                            
110 Στο ίδιο. 

111 Για να καλύψουν το αυξανόμενο έλλειμμα, οι υπουργοί πρότειναν νέους φόρους, ιδιαίτερα ένα φόρο 
χαρτοσήμου και έναν άμεσο φόρο στην ετήσια παραγωγή της γης Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην 
Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 303. 

112 Οι αριστοκράτες αναμφισβήτητα ζητούσαν την σύγκλιση του σε μία προσπάθεια να πιέσουν και να 
διαφυλάξουν τα συμφέροντα τους. 

113 Στο ίδιο. 
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τάξεις είχε ως αποτέλεσμα σύντομα να στραφούν κατά της αριστοκρατίας το σύνολο της 

τρίτης τάξης, δηλαδή αστοί και χωρικοί114.. 

Ο Βασιλιάς, σε μία προσπάθεια να μετριάσει τις αντιδράσεις και υπό την πίεση της 

αστικής τάξης, θα επιχειρήσει να εξουδετερώσει τη συμμαχία των ευγενών και του κλήρου 

διπλασιάζοντας τον αριθμό των αντιπροσώπων της Τρίτης Τάξης, δημιουργώντας έτσι μία 

νέα αναλογία δυνάμεων εντός της Γενικής Συνέλευσης115. Με την έναρξη της όμως, το 

Μάιο του 1789, οι εκπρόσωποι της τρίτης τάξης μετά από διαφωνία με τους εκπροσώπους 

του κλήρου και της αριστοκρατίας θα εγκαταλείψουν την Γενική Συνέλευση116 και θα 

συγκεντρωθούν σε μία γειτονική αίθουσα την “jeu de paume”. Εκεί με μία επαναστατική 

πράξη θα ανακηρυχθούν σε Εθνική Συνέλευση. «Τι είναι η Τρίτη Τάξη;» θα ρωτήσει ο 

Αββάς Sieyès 117 σε ένα ομότιτλο φυλλάδιο της εποχής και θα απαντήσει ο ίδιος «Τα 

πάντα»118, μία απάντηση που θα υιοθετήσει η τρίτη τάξη ασπαζόμενη ταυτόχρονα την 

άποψη του Ρουσσώ ότι η τρίτη τάξη ήταν το έθνος και ότι το έθνος ήταν κυρίαρχο119.   

Στη Γαλλία επικρατούσε πλέον ένα εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό, όπου ο Βασιλιάς 

προσπαθούσε να διασφαλίσει την επιβίωση του έχοντας απέναντί του, τόσο την 

αριστοκρατία και τον κλήρο που δεν επιθυμούσαν καμία μεταρρύθμιση όσο και την τρίτη 

τάξη που απαιτούσε μεταρρυθμίσεις που θα της εξασφάλιζαν πολιτικά δικαιώματα και 

                                            
114 Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 15-7. 

115 Ο διπλασιασμός της συμμετοχής και των ψήφων της τρίτης τάξης δεν έγινε αμέσως αποδεκτός από 
τον Λουδοβίκο ΙΣΤ’ και έτσι αρχικά ανέβαλε τη σύγκλιση της ΓΣ από το καλοκαίρι του 1788, τον επόμενο 
Μάιο. Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 304. Η νέα 
σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης αποτελούνταν κατά τα 2/4 από την τρίτη τάξη και από 1/4 από τους 
εκπροσώπους της αριστοκρατίας και του κλήρου αντίστοιχα.  

116 Οι εκπρόσωποι της τρίτης τάξης επιθυμούσαν την διεξαγωγή των ψηφοφοριών με μία ψήφο για 
κάθε  μέλος της συνέλευσης γεγονός που έδινε υπόσταση ισχύος στην αύξηση της αριθμητικής δύναμης τους 
και ταυτόχρονα την πλειοψηφία, ενώ οι άλλες δύο τάξεις επιθυμούσαν την διεξαγωγή των ψηφοφοριών με 
μία ψήφο ανά τάξη, προκαλώντας έτσι την αποχώρηση της τρίτης τάξης μέχρι το αίτημα της να γίνει δεκτό 
ack R.Censer and Lynn Hunt, Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution,Penn State 
University Press, Εκδόσεις: University Park: Pennsylvania State, 2004, σ. 50. 

117 Ο Αββάς Emmanuel-Joseph Sieyès αποτέλεσε έναν από τους εύγλωττους εκπροσώπους της νέας 
τάξης πραγμάτων. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πρώτη περίοδο της επανάστασης Το φυλλάδιο του 
μεταφρασμένο στα αγγλικά είναι προσβάσιμό από την ιστιοσελίδα του University of Oregon: 
pages.uoregon.edu/dluebke/301ModernEurope/Sieyes3dEstate.pdf.  

118 Jack R.Censer and Lynn Hunt, Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution,Penn 
State University Press, Εκδόσεις: University Park: Pennsylvania State, 2004, σ. 50. 

119 Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 304. 
Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι στα πρώτα στάδια της Γαλλικής Επανάστασης αν και όλοι διεκδικούν 
μεταρρυθμίσεις, καμία από τις τρεις τάξεις δεν έθετε θέμα κατάργησης της μοναρχίας Ιωάννης Σ. 
Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 18. 
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συμμετοχή στο κράτος ανάλογη με την κοινωνική και οικονομική δυναμική της120. Η 

αποφασιστικότητα και η ορμητικότητα της τρίτης τάξης καθώς και ο φόβος εξέγερσης των 

μαζών της πρωτεύουσας υποχρέωσε τον Louis XVI να αναγνωρίσει την επαναστατική 

Εθνική Συνέλευση προσδίδοντας της έτσι την απαραίτητη νομιμότητα. Η πολυπόθητη 

εκτόνωση όμως της έντασης δεν επιτεύχθηκε καθώς η αναταραχή ανατροφοδοτούνταν και 

γιγάντωνε από τη διασπορά φημών ότι επίκειται βασιλικό πραξικόπημα.  

Οι φήμες σε συνδυασμό με κάποιες κινήσεις βασιλικών στρατευμάτων, οδήγησαν 

τους αστούς και τους χωρικούς στην αναζήτηση οπλισμού για την προστασία τους. Στις 14 

Ιουλίου ο λαός του Παρισιού εξεγέρθηκε και κατέλαβε την Βαστίλη121 που αποτελούσε 

κρατική φυλακή αλλά κυρίως οπλοστάσιο. Επρόκειτο για μία κίνηση με συμβολική 

περισσότερο σημασία αφού πιστοποιούσε την ανυπαρξία της βασιλικής εξουσίας και την 

ανικανότητα ελέγχου της πρωτεύουσας του κράτους. Συγχρόνως συστάθηκε επαναστατική 

επιτροπή, σχηματίστηκε εθνοφυλακή και για πρώτη φορά εμφανίζεται η τρίχρωμη σημαία 

των επαναστατών που θα κυριαρχήσει στην Ευρώπη κατά στους επαναστατικούς και 

Ναπολεόντειους πολέμους που ακολούθησαν.  

2.4.2. Μεγάλος Φόβος 

Η είδηση της εξεγέρσεως απλώθηκε στη πρωτεύουσα και λειτούργησε σαν 

καταλύτης στην ύπαιθρο, εγκαινιάζοντας τη περίοδο του «Μεγάλου Φόβου» όπου 

οπλισμένες ομάδες χωρικών προσπαθώντας να καταλάβουν την εξουσία επιτέθηκαν 

εναντίον των ευγενών. Οι αγρότες υποκινούμενοι από το φόβο για μία μοναρχική 

αντεπανάσταση άρχισαν να προβαίνουν σε πράξεις βίας πυρπολώντας αρχοντικά και 

καταστρέφοντας μοναστήρια και κατοικίες επισκόπων, με κύριο και πιεστικό αίτημα την 

κατάργηση των φεουδαλικών υποχρεώσεων. Ο κόσμος της υπαίθρου είχε πλέον οδηγηθεί 

σε μία πορεία που παρήγαγε μία γεωμετρικά αυξανόμενη βία και αρπαγές γαιών και 

προκαλούσε τρόμο σε αστούς, ευγενείς και κλήρο. Συνοδοιπόροι πλάι στις αρχές της 

ελευθερίας της ισότητας και της αδελφοσύνης, την επικράτηση της λογικής του 

                                            
120  Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 17. 

121 Η Βαστίλη ήταν ένα μεσαιωνικό φρούριο που χρησιμοποιούνταν ως κρατική φυλακή και 
οπλοστάσιο. Δεν έπαιζε σοβαρό ρόλο στην φύλαξη του Παρισιού, ούτε χρησιμοποιούνταν πολύ, όμως 
συμβόλιζε τη βασιλική εξουσία. Όταν το εξεγερμένο πλήθος απαίτησε από τον Διοικητή του φρουρίου να 
του παραδώσει τον οπλισμό, εκείνος αρνήθηκε και άνοιξε πυρ εναντίον τους. Το πλήθος κατέλαβε το κτίριο 
σκοτώνοντας το Διοικητή και πιστοποιώντας ταυτόχρονα την ανυπαρξία της βασιλικής εξουσίας και την 
ανικανότητα ελέγχου της πρωτεύουσας του κράτους Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον 
Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 306-7.   
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ορθολογισμού και το αίτημα για την δημιουργία συντάγματος που θα θεράπευε τις 

κοινωνικές πληγές της Γαλλικής κοινωνίας εμφανίζονταν η οργή της μάζας και η 

τρομοκρατία που θα αποτελούσαν πλέον αναπόσπαστα κομμάτια της επανάστασης122.  

Ο «Μεγάλος Φόβος» οδήγησε τις τρείς τάξεις να συμφωνήσουν στις 04 

Αυγούστου να διακηρυχθούν οι μεταρρυθμίσεις που ανέμενε το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού. Επήλθε η κατάργηση των καταλοίπων του φεουδαλισμού και έτσι τα 

εκκλησιαστικά προνόμια και οι «αγγαρείες» καταργήθηκαν· η δουλοπαροικία έφθασε στο 

τέλος της και τα κυνηγητικά προνόμια των ευγενών έπαψαν να υπάρχουν. Αν και οι 

ευγενείς δεν έχασαν όλα τα προνόμια τους αναμφισβήτητα το αποτέλεσμα της 4ης 

Αυγούστου οδηγούσε προς την εξάλειψη των ταξικών διακρίσεων και την νομική εξίσωση 

των Γάλλων πολιτών πράξη που θα ολοκληρώνονταν με την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου123. 

2.4.3. Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη που εκδόθηκε το 

Σεπτέμβριο του 1789 ήταν η σύνταξη ενός χάρτη φυσικών δικαιωμάτων. Η διακήρυξη δεν 

απευθύνονταν μόνο στους Γάλλους πολίτες, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, 

χαρακτηριστικό που της έδωσε μία οικουμενικότητα, καθιστώντας την ένα κομβικό 

κείμενο για τον δυτικό πολιτισμό. Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 

Πολίτη είχε σε όλα τα άρθρα της ένα κοινό, όπως αναφέρει ο Ιωάννης Κολιόπουλος, την 

ελευθερία124 που την όριζε ως το δικαίωμα του να πράττει κανείς ότι δεν ενοχλεί τους 

άλλους. Συγχρόνως προβάλλει την ισότητα καθώς στο πρώτο άρθρο αναγράφεται ότι οι 

άνθρωποι γεννώνται ίσοι μεταξύ τους και προχωρά περαιτέρω στην ίδια τη λειτουργία του 

κράτους διακηρύσσοντας το δικαίωμα των πολιτών να διεκδικήσουν κάθε είδους θέση ή 

εργασία επί ίσης όροις125.  Αποτέλεσμα ακόμη της περιόδου του «Μεγάλου Φόβου» και 

των καταπατήσεων των γαιών κατά τις αγροτικές εξεγέρσεις ήταν να ενεργοποιηθούν τα 

αμυντικά ένστικτα πολιτών και των τριών τάξεων που ήταν κάτοχοι ιδιοκτησιών και αυτό 

αποτυπώθηκε με την διακήρυξη της ιδιοκτησίας ως φυσικό δικαίωμα όπως η ασφάλεια και 

                                            
122  Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 19. 

123  Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 308. 

124 Η αναφορές της Διακήρυξης στην ελευθερία αποτελούν και την αιτία που θεωρείται η θεμέλιος 
λίθος της φιλελεύθερης ιδεολογίας του 19ου αιώνα. 

125  Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 20. 
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η αντίσταση στην καταπίεση. Ακόμη η ελευθερία του λόγου, η ανεξιθρησκία και η 

ελευθεροτυπία καταγράφηκαν ως απαράβατες.  

Μία ριζική αλλαγή που επιφέρει η διακήρυξη αφορά την αρχή της εθνικής 

κυριαρχίας, η οποία ορίζεται ως αδιαίρετη και πηγάζουσα από το έθνος. Για πρώτη φορά   

ο Μονάρχης δεν πλέον η ίδια η πηγή της εθνικής κυριαρχίας αλλά υποβιβάζεται σε ένα 

απλό αντιπρόσωπο του έθνους126. Η έννοια του έθνους αυτή καθ’ αυτή ορίζεται ως η 

υπερέχουσα έννοια ανοίγοντας ταυτόχρονα τον ασκό του Αιόλου του εθνικισμού. Όλα 

αυτά αλλάζουν ριζικά τις δομές της Γαλλικής κοινωνίας δημιουργώντας τάσεις 

μηδενισμού και αναθεώρησης όλων των θεσμών αν και τουλάχιστον αρχικά παρέμενε 

υποχρεωτική η χρησιμοποίηση κάποιων στοιχείων του παλαιού καθεστώτος σε μία 

προσπάθεια να τεθούν σταθερές για τη νέα αυτή κατάσταση, με το στρατό να αποτελεί μία 

από τις κατηγορίες όπου οι επαναστάτες θα στηριχθούν αρχικά στις παλαιές δομές του.  

2.4.4. Νομική μεταρρύθμιση 

Ένα ακόμη σημαντικό δικαίωμα το οποίο καταγράφεται στη διακήρυξη είναι η 

ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου και υποχρέωση ίσης μεταχείρισης τους στα 

δικαστήρια. Οι νόμοι αποτελούν έκφραση της γενικής βουλήσεως και η παράβαση τους 

τιμωρείται στο όνομα της βουλήσεως αυτής. Η δημόσια τάξη θεωρείται απαραίτητη για 

την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Εξασφαλίζεται με το διαχωρισμό των τριών κλάδων 

της εξουσίας του νομοθετικού, του εκτελεστικού και του δικαστικού. Η διακήρυξη 

αναφέρεται ακόμα και στην ευθύνη των κυβερνώντων και γενικά όσων ασκούν εξουσία, 

να προστατεύουν το δικαίωμα στην αντίσταση, στην καταπιεστική εξουσία, 

νομιμοποιώντας έτσι την επανάσταση της 14ης Ιουλίου εναντίον της απολυταρχικής 

μοναρχίας. Η ίδια η δίκη του Louis XVI ή Louis Capet όπως θα τον αποκαλούν οι 

επαναστάτες μη αναγνωρίζοντας του κάποια υπεροχή έναντι των άλλων πολιτών και η 

καταδίκη του θα είναι αποτέλεσμα αυτής της μεταρύθμισης127. 

2.4.5. Επανάσταση και Καθολική Εκκλησία 

Η επανάσταση ήρθε αντιμέτωπη και με την καθολική εκκλησία. Το Νοέμβριο του 

1789, η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε τη δήμευση των γαιών της Εκκλησίας και τη χρήση 

                                            
126 Στο ίδιο. 

127 Στο ίδιο, σ. 21. 
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τους ως εγγύηση για την έκδοση χαρτονομίσματος ευελπιστώντας στη μείωση του 

πληθωρισμού. Τον Ιούλιο του επόμενου έτους θεσμοθετήθηκε ο «Πολιτικός Καταστατικός 

Χάρτης της Εκκλησίας128». Με βάση αυτόν όλοι οι επίσκοποι και οι ιερείς εκλέγονταν 

πλέον από τον κόσμο και το κράτος αναλάμβανε τη μισθοδοσία τους ενώ αυτοί ήταν  

υποχρεωμένοι να δηλώσουν υπακοή στο νέο σύνταγμα. Επιδιώχτηκε έτσι μία λαϊκοποίηση 

της Εκκλησίας και ταυτόχρονα η μείωση της εξάρτησής της από τη Ρώμη καθιστώντας τη 

Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας έναν εθνικό θεσμό129.   

Οι κινήσεις αυτές όπως ήταν αναμενόμενο θα επιφέρουν την αποκήρυξη και την 

καταδίκη της επανάστασης τον Απρίλιο του 1791 από τον πάπα Πίο ΣΤ’ με άμεση 

συνέπεια το σχίσμα εντός της εκκλησίας της Γαλλίας. Υπήρχε η συνταγματική που 

αναγνωρίζονταν από την πολιτεία και τα μέλη της είχαν ορκιστεί πίστη στο σύνταγμα και 

η παλαιά καθολική εκκλησία οι κληρικοί της οποίας δήλωναν πίστη στον πάπα, επρόκειτο 

για ένα σχίσμα το οποίο σύντομα θα επεκτείνονταν και στο λαό και θα αποτελούσε ένα 

από τα ερείσματα για την πιο σημαντική αντεπαναστατική εξέγερση στο Vendée (1793-

1796). 

2.4.6. Διεθνές Δίκαιο 

Η Γαλλική Επανάσταση και οι αρχές της είχαν σοβαρές επιπτώσεις και στο διεθνές 

δίκαιο και τις διακρατικές σχέσεις της εποχής. Με δεδομένο ότι μέχρι τότε τα σύνορα των 

διαφόρων χωρών δεν ακολουθούσαν εθνικά όρια άλλα δυναστικές κτήσεις και οι περιοχές 

ακολουθούσαν την μοίρα του μονάρχη, η αρχή της αυτοδιαθέσεως των λαών έθετε σε 

αμφιβολία τις κτήσεις αυτές και τα όρια τους130. Αμέσως άρχισαν να τίθονται ζητήματα 

                                            
128 Αυτή αποτέλεσε τη πρώτη φάση διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους, θα ακολουθήσει ή δεύτερη, 

πιο ριζοσπαστική φάση, με την επικράτηση των Ιακωβίνων το 1793 όταν σε μία προσπάθεια να καταργηθεί 
ο χριστιανισμός θα αντικατασταθεί από τη λατρεία της λογικής και στη συνέχεια σε μία προσπάθεια μίας 
γενικής μονοθεϊστικής θρησκείας, από τη λατρεία του Υπέρτατου Όντος. Τελικά το 1794, μετά την λήξη της 
περιόδου της Τρομοκρατίας, η Εθνοσυνέλευση θα αποφασίσει ότι το θέμα της πίστης είναι μία ιδιωτική 
υπόθεση του ατόμου και θα δηλώσει ως αποδεκτή κάθε θρησκεία μη εχθρική προς το κράτος Edward 
McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 315.   

129 Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 303. 

130 Μετά τη συνθήκη της Βεστφαλίας καθορίζονταν η αυτοτέλεια του κράτους και το τι συνέβαινε 
εντός των συνόρων που είχαν χαραχτεί με απόλυτη σαφήνεια, ήταν εσωτερικό ζήτημα του κράτους και μόνο. 
Ο ηγεμόνας (ή κάποιο κυβερνητικό όργανό) ήταν ο νόμιμος άρχοντας κάθε κράτους με το δικαίωμα να 
ομιλεί και να ενεργεί αντ’ αυτού. Τα περισσότερα κράτη είχαν ένα κληρονομικό ηγεμόνα ο οποίος 
κληρονομούσε τόσο το αξίωμα όσο και τα κράτη που θα κυβερνούσε, ενώ τα εδάφη των κρατών μπορούσαν 
να τροποποιηθούν μέσω συνθηκών ανεξαρτήτως φυσικά από τις παραδόσεις ή τις απόψεις των κατοίκων. Το 
δικαίωμα που αναγνώρισε στα μέλη του το κλαμπ των ηγεμόνων, ότι δηλαδή οι υπήκοοι τους ήταν 
υποχρεωμένοι να αποδέχονται κάθε αλλαγή που αποφασίζονταν τίθονταν πλέον υπό αμφισβήτηση. Adam 
Watson, Η εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας σ. 335, 362.     
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για την Αβινιόν που ήταν παπική κτήση και την Σαβοΐα που ήταν επαρχία της Σαρδηνίας. 

Οι Βέλγοι επίσης έσπευσαν να αποκηρύξουν την αυστριακή κυριαρχία και να κηρύξουν 

την ένωσή τους με τους Γάλλους, στο όνομα της αυτοδιαθέσεως. Η εθνοσυνέλευση στο 

Παρίσι καλούνταν πλέον να αποφασίσει επί ζητημάτων που μπορούσαν να οδηγήσουν τη 

χώρα σε πόλεμο με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τον Ιούλιο του 1791 πήρε την ιστορική 

απόφαση ότι όλοι οι λαοί είχαν το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως και αν επιθυμούσαν 

μπορούσαν να ενωθούν με τους Γάλλους131.  

2.4.7. Η Περίοδος της Τρομοκρατίας 

2.4.7.1. Οι Λέσχες 

Στο Παρίσι αρχικά και στη συνέχεια στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις από τα 

πρώτα στάδια της επανάστασης αναπτύχθηκαν πολιτικές λέσχες που διαδραμάτιζαν 

ενεργό ρόλο στη πολιτική ζωή και στη διαμάχη για την εξουσία. Οι γνωστότερες από τις 

λέσχες αυτές ήταν των Ιακωβίνων και των Γιρονδίνων και ο ρόλος τους ήταν εξαιρετικά 

σημαντικός καθώς μαζί με τον τύπο, που αποκτούσε διαρκώς μεγαλύτερη απήχηση και 

δύναμη, διέδωσαν ουσιαστικά τις βασικές αρχές και επιδιώξεις των επαναστατών. 

Ταυτόχρονα δημιούργησαν ένα μηχανισμό που μπορούσε να κινητοποιήσει τις μάζες και 

να ασκήσει πίεση στην Εθνοσυνέλευση με αποτέλεσμα η πολιτικοποιημένη αυτή κοινή 

γνώμη παρότι αποτελούσε μία μικρή μειοψηφία στη Γαλλική πρωτεύουσα να 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της επαναστάσεως132. 

2.4.7.2. Ιακωβίνοι, η επικράτηση των ριζοσπαστών της επανάστασης 

Η Γαλλία από τον Απρίλιο του 1792 βρισκόταν σε πόλεμο με την Αυστρία και την 

Πρωσία και τον Αύγουστο οι στρατοί τους απειλούσαν να καταλάβουν το Παρίσι. Η 

αντιεπαναστατική συσπείρωση των Ευρωπαίων ηγεμόνων, οι φιλοβασιλικές εξεγέρσεις 

και η απειλή που βρισκόταν προ των συνόρων οδήγησε στην επικράτηση των 

ριζοσπαστικών Ιακωβίνων με σημαντικότερους ηγέτες, τον Jean Paul Marat, τον Georges-

Jacques Danton και τον πλέον ακραίο από τους ριζοσπάστες τoν Maiximilien 

                                            
131 Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 29-31. 

132  Στο ίδιο, σ. 22. 
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Robespierre133. Οι Ιακωβίνοι αναλαμβάνοντας την εξουσία, θα εκλέξουν την πρώτη 

δημοκρατική εθνοσυνέλευση και θα καταργήσουν την βασιλεία κηρύσσοντας τη Γαλλία 

αβασίλευτη δημοκρατία. Με την συγκατάθεση της Συμβατικής Συνέλευσης σχηματίστηκε 

η Επιτροπή Δημόσιας Ασφάλειας η οποία στην προσπάθεια της εδραίωσης της 

επανάστασης οδήγησε τη Γαλλία σε μία αιματηρή περίοδο στυγνής δικτατορίας και 

πολιτικής αστάθειας γνωστή ως «Βασιλεία του Τρόμου» ή «Τρομοκρατία»134. Όπως 

παρατηρεί άλλωστε ο Edward Carr «όσο περισσότερο καιρό βρίσκεται μία επανάσταση 

στην εξουσία αρχίζει να ξεχνά την επαναστατική της προέλευση, εγκαταλείπει την θεωρία 

και στρέφεται προς την πρακτική»135.  

Η επιτροπή είχε να αντιμετωπίσει την εισβολή ξένων στρατών και παράλληλα είχε 

ένα τριπλό εσωτερικό μέτωπο καθώς φοβόταν την υπονόμευση είτε από αυτούς που 

επιθυμούσαν την παλινόρθωση της μοναρχίας, είτε από τους πιο μετριοπαθείς της αστικής 

τάξης (Γιρονδίνους)136, είτε από τους πιο ριζοσπάστες των κατώτερων στρωμάτων. Η 

αντίδραση ήταν άμεση, στάλθηκαν επίτροποι σε ολόκληρη τη Γαλλία για να 

εξουδετερωθούν οι εχθροί του κράτους, όπως τους ονόμαζαν, εξαπολύοντας ένα ανελέητο 

κυνηγητό ο απολογισμός του οποίου ήταν σύμφωνα με τους πιο ήπιους υπολογισμούς, 

20.000 εκτελέσεις και η επιτυχής καταστολή όλων των επαρχιακών εξεγέρσεων. Έτσι 

εξουδετερώθηκαν όσοι θεωρήθηκαν ύποπτοι για υπονόμευση της Επανάστασης στο 

εσωτερικό και σε αυτούς περιλαμβάνονταν εκτός από τους αριστοκράτες και τους 

μεγαλοαστούς και όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι των Ιακωβίνων. Η Επιτροπή Δημόσιας 

Ασφαλείας, αντικατέστησε ακόμη τους τοπικούς αξιωματούχους, καθώς μερικοί ήταν 

ακόμη φιλομοναρχικοί, και επέλεξε υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των μικροαστών και 

                                            
133 Ο Robespierre που είχε εισέλθει το 1791 στην Λέσχη των Ιακωβίνων, πολύ σύντομα κατάφερε να 

επικρατήσουν οι ιδέες του, να εκτοπίσει τους μετριοπαθείς αντιπάλους του και διατηρήσει εντός των τάξεων 
των Ιακωβίνων μόνο τα πιο ριζοσπαστικά μέλη τους. Στη συνέχεια θα γίνει Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης 
και μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας. Αν και δεν ήταν αυτός που ξεκίνησε την Τρομοκρατία 
υπήρξε ο κύριος υπεύθυνος για την διεύρυνσή της εγκαθιστώντας μία ωμή δικτατορία στη Γαλλία Edward 
McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 318. 

134 Στο ίδιο, σ. 314, 318. 

135 Edward H. Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, σ. 52. 

136 Ένας νόμος της 17ης Σεπτεμβρίου 1793, καθιστούσε κάθε άτομο που είχε σχέση με το καθεστώς των 
Βουρβόνων ή τις λέσχες των Γιρονδίνων, αντικείμενο υποψίας και κανείς που ήταν ύποπτος δεν ήταν 
ασφαλής. Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du 
conseil d'état  de 1788 a 1830, Paris, 1834–1906, 2d ed., Vol. 110 (6) σ. 172–73. Προσβάσιμο στην 
https://chnm.gmu.edu/revolution/d/417/. 
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των αγροτών, να μειώσει το ρυθμό εκβιομηχανισμού της Γαλλίας137 και να αποτρέψει τον 

πλήρη εκκαπιταλισμό της Γαλλικής οικονομίας138. 

Η Τρομοκρατία βοήθησε τη νεοσύστατη Γαλλική Δημοκρατία να επιβιώσει από 

τους εσωτερικούς και κυρίως τους εξωτερικούς εχθρούς της, αφού βρέθηκε αντιμέτωπη με 

όλες τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής. Η επιτροπή αν και κατόρθωσε να αντιμετωπίσει 

τους εχθρούς της δημοκρατίας δεν υπήρξε το ίδιο επιτυχημένη ως προς τον πληθωρισμό. 

Έτσι σταδιακά απώλεσε την υποστήριξη των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων και 

στις 27 Ιουλίου 1794 η Εθνοσυνέλευση, κουρασμένη από τον φόβο της Τρομοκρατίας, 

έθεσε εκτός νόμου τον ισχυρότερο άντρα της Επιτροπής και τον κύριο εκφραστή της 

Τρομοκρατίας139 τον Robespierre που την επόμενη ημέρα εκτελέστηκε από την 

ενσάρκωση της τρομοκρατίας, την γκιλοτίνα140.  

2.4.8. Διευθυντήριο 

Μετά την περίοδο της Τρομοκρατίας έχουμε την επιστροφή και την επικράτηση 

των μετριοπαθών στην Εθνοσυνέλευση με τη Γαλλία να αλλάζει πορεία προς τον 

συντηρητισμό και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγαλοαστών. Η νέα 

κατάσταση έφερε την επιστροφή ιερέων, βασιλοφρόνων, Γιρονδίνων και άλλων φυγάδων 

του εξωτερικού και ένα νέο Σύνταγμα το 1795 που παρείχε δικαίωμα ψήφου σε όλους 

τους ενήλικες άνδρες που ήξεραν να διαβάζουν και να γράφουν. Αυτοί εξέλεγαν 

εκλέκτορες -προϋπόθεση για την ιδιότητα του εκλέκτορα ήταν η ιδιοκτησία αγροτικής 

εκμετάλλευσης ή άλλης επιχείρησης- και οι εκλέκτορες εξέλεγαν τα μέλη του νομοθετικού 

                                            
137 Παράλληλα με τη Γαλλική επανάσταση πραγματοποιείται και η βιομηχανική επανάσταση. Η 

εκούσια αυτή επιβράδυνση που πραγματοποιήθηκε στην εκβιομηχάνιση της Γαλλίας της κόστισε οικονομικά 
και την υποχρέωσε να χρησιμοποιεί ως μόνη πηγή χρηματοδότησης των εκστρατειών που θα διεξάγει τα 
έσοδα από τις ευρωπαϊκές κτήσεις της. Στην Αγγλία αντίστοιχα που αποτελούσε τον κύριο αντίπαλο της, 
εξελίσσονταν η βιομηχανική επανάσταση δίνοντάς της μία τεράστια ώθηση στην οικονομία και ταυτόχρονα 
την δυνατότητα να διατηρεί ένα στόλο που απέκλεισε την Γαλλία στην ηπειρωτική Ευρώπη και να ενισχύει  
οικονομικά καθ’ όλη την διάρκεια των ναπολεόντειων πολέμων τους υπόλοιπους αντιπάλους της Γαλλίας.  

138  Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 320. 

139 Τις τελευταίες έξι εβδομάδες της ουσιαστικής δικτατορίας του, στο Παρίσι 1285 άνθρωποι 
οδηγήθηκαν στην λαιμητόμο. Η περίφημη περίοδος της Τρομοκρατίας διήρκησε από το Σεπτέμβριο του 
1793 έως τον Ιούλιο του 1794.  Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε ο αββάς Σεγιέν για την μεγαλύτερη 
επιτυχία του κατά την επανάσταση, η απάντηση του ότι ήταν, ότι επιβίωσε την περίοδο της τρομοκρατίας. 
Στο ίδιο, σ. 319.  

140 Colin Jones, The Overthrow of Maximilien Robespierre and the “Indifference” of the People, The 
American Historical Review ,2014, Vol. 119, (3), σ.: 689-713, doi:10.1093/ahr/119.3.689 
http://ahr.oxfordjournals.org/content/119/3/689.short. 
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σώματος. Η εκτελεστική εξουσία περιήλθε σε ένα συμβούλιο πέντε ανδρών γνωστό ως 

Διευθυντήριο (Directoire) εκλεγμένο από το νομοθετικό σώμα. Ενώ σημαντική καινοτομία 

του νέου συντάγματος ήταν ότι για πρώτη φορά εκτός από τα δικαιώματα του πολίτη 

περιείχε και τις υποχρεώσεις του141. 

Ο χειρότερος εσωτερικός εχθρός του Διευθυντηρίου και της Επανάστασης αυτή τη 

φορά δεν ήταν οι ριζοσπάστες αλλά οι μοναρχικοί  λόγω της επιστροφής μεγάλου αριθμού 

αυτών μετά την περίοδο της τρομοκρατίας. Μία εξέγερση στις 05 Οκτ 1795 στο Παρίσι 

απειλούσε την Εθνοσυνέλευση και ο Ναπολέων θα κληθεί να σώσει με το πυροβολικό του 

το Παρίσι, επιτυχία η οποία θα του χαρίσει την εύνοια του Διευθυντηρίου, γεγονός που θα 

αποδειχθεί καθοριστικό. Το 1797 η οντότητα της επανάστασης απειλούνταν και πάλι και ο 

Ναπολέων αποκαθιστά για ακόμη μία φορά την τάξη επιστρέφοντας ως ήρωας από την 

νικηφόρα εκστρατεία της Ιταλίας. Το Διευθυντήριο σε μία προσπάθεια να διασώσει την 

υπόσταση του, το Σεπτέμβριο του 1797 θα λειτουργήσει πραξικοπηματικά, μία πράξη που 

απλώς επιμήκυνε κατά δύο χρόνια την παραμονή του στην εξουσία, όμως αν και απέτυχε 

να σώσει την υπόσταση του θα άνοιγε το δρόμο για ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια 

της Γαλλικής επαναστάσεως, την περίοδο του Μεγάλου Ναπολέοντα. Δύο χρόνια 

αργότερα ύστερα από μία σειρά αποτυχημένων εξεγέρσεων και εκκαθαρίσεων, με τη χώρα 

βυθισμένη στο πληθωρισμό, ο Βοναπάρτης εμφανίζεται για τρίτη φορά στο Παρίσι ως ο 

από μηχανής θεός, που δεν ήταν βασιλιάς αλλά ισχυρός λαϊκός ηγέτης, οδηγώντας τη 

Γαλλία στην προσπάθεια της για την ευρωπαϊκή ηγεμονία.   

2.5. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ  

2.5.1. Η απήχηση της επανάστασης στην Ευρώπη  

Η είδηση της εξεγέρσεως στη Γαλλία τον Ιούλιο του 1789 προκάλεσε ποίκιλα 

συναισθήματα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Γαλλική Επανάσταση 

αντιπροσώπευε τα ιδεώδη του συνθήματος Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα ενώ 

ταυτόχρονα αμφισβητούσε και αποτέλεσε το έναυσμα κατάργησης αρχών και θεσμών του 

φεουδαρχικού κατεστημένου και την κατάκτηση δικαιωμάτων της τρίτης τάξης στο όνομα 

της λαϊκής κυριαρχίας. Από το ξέσπασμα της επανάστασης όλοι οι πολιτικά ενεργοί 

ευρωπαίοι είχαν επηρεαστεί, με αποτέλεσμα η επανάσταση και οι αρχές της να κερδίσουν 

                                            
141 Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 322. 
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την υποστήριξη ενός ευρύτατου φάσματος ανθρώπων σε κάθε κοινωνία. Στα περισσότερα 

ευρωπαϊκά κράτη οι μεσαίες τάξεις είχαν ακριβώς τις ίδιες αντιλήψεις με τη γαλλική 

αστική τάξη, ασφυκτιώντας υπό την κληρονομική απολυταρχία της μοναρχίας και την 

κυριαρχία της κληρονομική αριστοκρατίας και όντας αποκλεισμένοι από τις κυβερνητικές 

θέσεις εξουσίας. Διανοούμενοι όλων των τάξεων αλλά και άνθρωποι από τις κατώτερες 

κοινωνικές τάξεις έκαναν δεκτές με ενθουσιασμό τις αλλαγές της διακήρυξης των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

Η επανάσταση της τρίτης τάξης που είχε σαρώσει το παλαιό καθεστώς απειλούσε 

να αλλάξει σημαντικά τις σχέσεις τόσο εντός των ευρωπαϊκών κρατών όσο και στο διεθνές 

σύστημα που επικρατούσε και που μετά τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) στην Ευρώπη 

είχε οργανωθεί σε μία κοινωνία παρόμοιων κρατών και βρισκόταν σε μία πολύ 

προσεκτικά διατηρούμενη πολυπολική ισορροπία142. Η αποδοχή της επανάστασης143 

δημιούργησε αυτόματα για την Γαλλία συνθήκες εξωτερικής νομιμοποίησης αλλά και τις 

προϋποθέσεις για απώλεια της εσωτερικής νομιμοποίησης των αντιπάλων τους. Η 

εξωτερική νομιμοποίηση δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τα γαλλικά στρατεύματα σε 

πολλές από τις διεκδικούμενες περιοχές, όπως η Ιταλία, οι οποίες βρισκόταν ούτως ή 

άλλως υπό κατοχή. Έτσι παντού όπου έδρασαν οι επαναστατικές και αυτοκρατορικές 

στρατιές βρήκαν ανθρώπους διψασμένους για αλλαγή απολαμβάνοντας, μέχρι βέβαια να 

γίνει αισθητή η αυταρχική όψη του Γαλλικού επεκτατισμού, μία σημαντική στήριξη καθώς 

εισέρχονταν στα ξένα εδάφη ως αυτοί οι οποίοι θα γκρέμιζαν το παλαιό καθεστώς και θα 

εγκαθίδρυαν τις αρχές της διακήρυξης και της επανάστασης. 

Η ίδια άποψη φυσικά δεν επικρατούσε και στις ευρωπαϊκές ελίτ της 

μοναρχοκρατούμενης Ευρώπης καθώς στη δική τους οπτική η Γαλλία αποτελούσε ένα 

κράτος, όπου ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός από ευγενείς και αξιωματικούς 

αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την χώρα, υπήρχε καταπάτηση των αριστοκρατικών 

                                            
142 Adam Watson, Η εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας, σ. 401-2. Η διατήρηση της κατάστασης 

ισορροπίας αποτελούσε την προτεραιότητα του συστήματος με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τον 
πόλεμο για την διαδοχή του Ισπανικού θρόνου και την Συνθήκη της Ουτρέχτης το 1713 όπου οι ευρωπαϊκές 
δυνάμεις συνασπίστηκαν για να απαγορεύσουν την ένωση των Βασιλείων της Γαλλίας και της Ισπανίας 
καθώς ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων που είχε διαμορφωθεί με την Συνθήκη της. Στο ίδιο, σ. 352.  

143 Ακόμη και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέχρι να αποκαλυφθούν τα επεκτατικά γαλλικά σχέδια 
εναντίον της και η εισβολή στην Αίγυπτο, επικρατούσε ένα έντονα φιλογαλλικό-φιλοεπαναστατικό κλίμα με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την ίδρυση το 1793, σε  Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Χαλέπι του  'Club de 
la Societe republicaine'.  Richard Clogg, The ‘Dhidhaskalia Patriki’ (1798): an orthodox reaction to French 
revolutionary propaganda, Middle Eastern Studies, 1969, Vol:5, Issue:2, σ.87-115, DOI: 
10.1080/00263206908700122. 
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περιουσίων και δήμευση της αντίστοιχης εκκλησιαστικής και μία βασιλική οικογένεια που 

τελούσε υπό καθεστώς ομηρίας από τους ίδιους υπηκόους της. Οι μονάρχες όμως και οι 

πολιτικοί ηγέτες αντέδρασαν αρχικά με παθητική συμπαράσταση στις εκκλήσεις για 

βοήθεια του Γάλλου βασιλιά144 και των ευγενών που είχαν καταφύγει στις αυλές των 

γερμανικών πριγκιπάτων. Η περίπτωση της Γαλλίας ήταν διαφορετική από τις μέχρι τώρα 

ταραχές και εξεγέρσεις που είχαν αντιμετωπίσει διότι παρά τα εσωτερικά της προβλήματα 

δεν έπαυε να είναι μία από τις ισχυρότερες, εάν όχι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρώπη 

και οποιαδήποτε προσπάθεια για ανάμειξη στα εσωτερικά της, εγκυμονούσε το κίνδυνο να 

βυθιστεί ολόκληρη η ήπειρος σε μία δίνη αναταραχών και ανακατατάξεων, όπως άλλωστε 

και συνέβη145.  

2.5.2. Η διακήρυξη του Πιλλνιτζ ως καταλύτης των εξελίξεων 

Κατά την διάρκεια του χειμώνα του 1791-2 οι σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και των 

υπόλοιπων Ευρωπαϊκών δυνάμεων χειροτέρευσαν και ιδιαίτερα μεταξύ Γαλλίας και 

Αυστρίας. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα διαφυγής στο εξωτερικό, στις 20 Ιουνίου 

1791, του Lοuis XVI και της οικογένειας του, ο αυτοκράτορας της Αυστρίας και ο 

βασιλιάς της Πρωσίας εξέδωσαν στο Πίλλνιτζ την πρώτη προειδοποίηση προς τους 

Γάλλους επαναστάτες. Η διακήρυξη είχε τα αντίθετα αποτελέσματα και οδήγησε στις 20 

Απριλίου του 1792 τον Louis XVI, βασιλιά μόνο κατ’ όνομα να ανακοινώσει στη Γενική 

Συνέλευση τη κήρυξη του πολέμου. Ο πόλεμος εξυπηρετούσε όλες τις πλευρές, τους 

δημοκράτες γιατί επιθυμούσαν την σύγκρουση με την μοναρχική Ευρώπη προκειμένου να 

γίνει αποδεκτή η επανάσταση και τους φιλομοναρχικούς γιατί προσέβλεπαν σε μία ήττα 

                                            
144 Οι κύριες ελπίδες του Lοuis XVI και τον εξόριστων αριστοκρατών στρέφονταν κυρίως προς τον 

αυτοκράτορα των Αψβούργων, αρχικά τον Ιωσήφ Β’ και μετά τον θάνατο του στον Λεοπόλδο Β’, αδελφούς 
της βασίλισσας της Γαλλίας Μαρίας Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, 
Bloomington, Εκδόσεις Indiana University Press, 1978, σ. 29.  

145 Στο ίδιο. 
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της επαναστατικής Γαλλίας και την παλινόρθωση της μοναρχίας146. Η πράξη αυτή 

ονομάστηκε από την Γενική Συνέλευση, ως δίκαια άμυνα των ελεύθερων ανθρώπων 

απέναντι στην αδικαιολόγητη επιθετικότητα ενός Βασιλιά. Η κήρυξη του πολέμου άλλαξε 

ριζικά την πορεία της επαναστάσεως. Πλέον τίθονταν σε κίνδυνο τόσο η επανάσταση όσο 

και η εθνική ανεξαρτησία της χώρας, ενώ σύντομα ο Λουδοβίκος κατηγορήθηκε ότι 

υπονόμευε την επανάσταση και τόσο αυτός όσο και όσοι δεν υποστήριζαν την 

επανάσταση θεωρήθηκαν προδότες και οδηγήθηκαν στην λαιμητόμο.  

2.5.3. Η ισορροπία δυνάμεων  

Στην Ευρώπη της εποχής της Γαλλικής επανάστασης επικρατούσε ένα 

ισορροπημένο πολυπολικό σύστημα. Η ισορροπία δυνάμεων της εποχής, όπως είχε 

ουσιαστικά προκύψει από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας περιελάμβανε τη Γαλλία, την 

Αυστρία, την Πρωσία, την Αγγλία και τη Ρωσία. Η αρχιτεκτονική της ισορροπίας ενός 

τέτοιου συστήματος στηρίζεται σύμφωνα με τον Barry Posen στη κατανομή ισχύος μεταξύ 

των σημαντικότερων κρατών, τη γεωγραφία και τη στρατιωτική τεχνολογία και από τους 

παράγοντες αυτούς εξαρτάται όταν έχουμε την εμφάνιση ενός επιτιθέμενου κράτους η 

στρατηγική των υπολοίπων και το εάν θα επιλέξουν να μεταφέρουν τα βάρη ή να 

εξισορροπήσουν τον επιτιθέμενο147.  

Η Ευρώπη πριν τη Γαλλική επανάσταση διάνυε μία από τις πλέον σταθερές 

περιόδους της. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Βολταίρου το 1750 που περιγράφει 

συνοπτικά το διεθνές σύστημα του 18ου αιώνα:« Εδώ και κάποιο διάστημα είναι δυνατόν 

να θεωρεί κανείς τη χριστιανική Ευρώπη, με ή χωρίς τη Ρωσία, ως ένα είδος μεγάλης 

κοινοπολιτείας, η οποία διαιρείται σε αρκετά κράτη, ορισμένα μοναρχικά αλλά μικτά, 

ορισμένα αριστοκρατικά, άλλα λαϊκά, αλλά που όλα έχουν συναλλαγές μεταξύ τους· που 

                                            
146 Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόταση για την κήρυξη του πολέμου, εναντίον της Αυστρίας και του 

νέου της αυτοκράτορα Φραγκίσκου Β’ ( γιού του Λεοπόλδου του Β’ ο οποίος πέθανε αιφνιδίως τον Μάρτιο 
του 1792) και μέσω υπαινιγμών και στη Πρωσία, ήταν του ίδιου του βασιλιά του Λουδοβίκου του ΣΤ’ και 
εγκρίθηκε από την συνέλευση με ελάχιστες αρνητικές ψήφους. Υπέρ της πρότασης του βασιλιά ήταν οι 
Γιρονδίνοι, η μετριοπαθής πτέρυγα της αριστεράς, που περίμενε ότι ο πόλεμος θα συσπείρωνε τον λαό γύρω 
από την επανάσταση, οι ριζοσπάστες Ιακωβίνοι οι οποίοι προσέβλεπαν σε ήττες που θα έστρεφαν το λαό 
εναντίον της βασιλείας αλλά και οι φιλομοναρχικοί που προσέβλεπαν σε επικράτηση των Ευρωπαίων 
μοναρχών και πλήρη αποκατάσταση του βασιλιά. Ενώ πιέσεις υπέρ της κήρυξης του πολέμου ασκούσαν και 
Βέλγοι, Ολλανδοί, Ελβετοί, Σαβογιάροι και Ιταλοί επαναστάτες που φιλοδοξούσαν να μεταφέρουν στις 
χώρες τους την επανάσταση και τις αρχές της Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον 
Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης,σ. 313 και Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-
1945, σ. 31. 

147 John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 541. 
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έχουν την ίδια κατά βάση θρησκεία,…., τις ίδιες αρχές δημοσίου και πολιτικού δικαίου. 

Χάρη σε αυτές …….συμφωνούν στη συνετή πολιτική της διατήρησης μίας ίσης 

ισορροπίας ισχύος μεταξύ τους στο βαθμό που μπορούν, διεξάγοντας διαπραγματεύσεις…. 

και προστατεύοντας τους ασθενέστερους από τις εισβολές στις οποίες είναι πάντα έτοιμοι 

να προβούν οι ισχυρότεροι »148 . Αντίστοιχη είναι το 1782 και  η περιγραφή του Edward 

Gibbon που στον τέταρτο τόμο της ιστορίας του αναφέρει ότι «ο ευρωπαϊκός πολιτικός 

ορίζοντας δείχνει εξαιρετικά γαλήνιος» και συνεχίζει «ένας φιλόσοφος μπορεί να 

διευρύνει την οπτική του και να θεωρήσει την Ευρώπη ως μία μεγάλη ομοσπονδία της 

οποίας οι διάφοροι κάτοικοι έχουν φθάσει σε σχεδόν το ίδιο επίπεδο πολιτισμού και 

καλλιέργειας. Οι ισορροπίες δυνάμεων θα συνεχίσουν να κυμαίνονται και η ευημερία τόσο 

η δική μας όσο και των γειτονικών βασιλείων μπορεί εναλλάξ να δοξαστούν ή να 

μειωθούν αλλά αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά δεν μπορούν να τραυματίσουν 

ουσιαστικά το γενικό καθεστώς ευτυχίας, το σύστημα των τεχνών των νόμων και των 

τρόπων που τόσο ξεκάθαρα τοποθετούν τους Ευρωπαίους και τις αποικίες τους πάνω από 

την υπόλοιπη ανθρωπότητα».   

2.5.4. Τα αίτια του πολέμου 

Τι ήταν λοιπόν αυτό που διατάραξε την ισορροπία του συστήματος. Η Γαλλική 

επανάσταση αναμφισβήτητα προκάλεσε αναταραχή στην Ευρώπη όμως δεν έπαυε να 

αποτελεί ένα εσωτερικό Γαλλικό ζήτημα. Ποια λοιπόν τα αίτια που οδήγησαν στη 

πολεμική σύγκρουση. Η αναζήτηση των αιτιών του πολέμου μας οδηγεί αναπόφευκτα να 

στραφούμε στον Kenneth Waltz και τις τρεις εικόνες όπου μπορεί να πηγάζουν αυτά149. 

Στο επίπεδο της πρώτης εικόνας τα στοιχεία της ανθρωπολογικής ατέλειας, η φύση και η 

συμπεριφορά του ανθρώπου, ο εγωισμός και οι επιθετικές παρορμήσεις θα αποδειχθούν 

καταλυτικά για την έναρξη του πολεμικού φαινομένου. Ο πόλεμος είναι ζητούμενο για 

όλες τις παρατάξεις, ως ένα είδος μονομαχίας το οποίο θα επέλυε τις διαφορές τους και τις 

προσβολές που η κάθε πλευρά θεωρεί ότι της απευθύνει η άλλη. Οι Ευρωπαίοι μονάρχες 

καλούνται να αντιδράσουν μπροστά στο διασυρμό των συγγενών τους και τις προσβολές 

που απευθύνονται προς την Γαλλική αριστοκρατική τάξη προσβολές που κατ’ επέκταση 

                                            
148 Voltaire, L'Histoire du Règne de Louis XIV, Chapter 2 παρατίθεται στο Adam Watson, Η εξέλιξη της 

Διεθνούς Κοινωνίας, σ. 366. 

149 Kenneth N. Waltz, ο Άνθρωπος, ο Πόλεμος και το Κράτος. 
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απευθύνονται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ελίτ. Άλλωστε η Διακήρυξη του Πιλλνιτς150, 

τον Αύγουστο του 1791, δεν αναφέρεται σε πολιτεύματα ή ισορροπίες ισχύος αλλά μιλά 

για την προσωπική βούληση των βασιλιάδων που δήλωναν ότι «η αποκατάσταση της 

τάξης και των δικαιωμάτων του μονάρχη της Γαλλίας ήταν ζήτημα κοινού συμφέροντος 

για όλους τους Βασιλείς της Ευρώπης»151. Το ίδιο ίσχυε και εντός της Γαλλίας καθώς οι 

επαναστάτες είτε σε μία προσπάθεια εκδίκησης και επιθετικής πολιτικής τακτικής με 

σκοπό την εκκαθάριση των ανεπιθύμητων αντιπάλων, στάση που απεικονίζει τους ηγέτες 

των Ιακωβίνων όπως ο Δαντών και ο Ροβεσπιέρος, είτε λόγω του αισθήματος του φόβου 

από την πλευρά των μετριοπαθών Γιρονδίνων να μην χάσουν την λαϊκή υποστήριξη από 

την δημαγωγία των Ιακωβίνων152, όλοι θα υποστηρίξουν να οδηγηθεί η χώρα σε πόλεμο. 

Η ίδια η δίκη του βασιλιά και η θανάτωση του ήταν πράξη που με βεβαιότητα θα 

οδηγούσε πόλεμο. Παρά όμως την ύπαρξη μετριοπαθών απόψεων, για μετατροπή της 

ποινής σε φυλάκιση, η ανθρωπολογική ατέλεια που εμπεριέχει το συναίσθημα του φόβου 

δεν επέτρεψε να επικρατήσουν. 

Σε επίπεδο δεύτερης εικόνας έχουμε τη κυρίαρχη σύγκρουση ανάμεσα στο τρόπο 

λειτουργίας και τους θεσμούς του παλαιού καθεστώτος και τους νεωτερισμούς της 

Γαλλικής επανάστασης. Μία νέα κρατική και πολιτειακή δομή αναδεικνύεται καθώς το 

ancient regime καταρρέει εντός της Γαλλίας και συνάμα φαντάζει ως μία μεταδοτική 

νόσος για τα υπόλοιπα μοναρχικά καθεστώτα της Ευρώπης που νιώθουν τα πολιτειακά 

τους θεμέλια να κλονίζονται. Τα κράτη τα ίδια παράγουν το πολεμικό φαινόμενο ως μία 

αντιπαράθεση μεταξύ του παλαιού και του νέου καθεστώτος, σε μία προσπάθεια 

προστασίας των φορτιών ισχύος τους και της εσωτερικής τους νομιμοποίησης. 

Τέλος ως αιτία πολέμου θα πρέπει να αναγνωρισθεί και η ίδια η λειτουργία του 

διεθνούς συστήματος και η εικόνα της Γαλλίας ως ένα κράτους που δεν μπορούσε να 

προστατεύσει τα διεθνή του συμφέροντα, ένα εύκολο θήραμα. Η κατάσταση αυτή 

δημιουργούσε, δεδομένου και του μεγέθους της Γαλλίας, σημαντικά διεκδικήσιμα φορτία 

ισχύος, και τα μηνύματα αδυναμίας δεν άφηναν αδιάφορες την Αυστρία, την Πρωσία και 

                                            
150 Την Διακήρυξη του Πιλλνιτς θα την καταγγείλουν τόσο οι Ιακωβίνοι ή ορεινοί (η ονομασία 

προέρχεται από τη θέση τους στην εθνοσυνέλευση) όσο και οι ηγέτες των μετριοπαθών Γιρονδίνων οι οποίοι 
δεν απέβλεπαν στην κατάργηση της μοναρχίας αλλά φοβόντουσαν να μην χάσουν την λαϊκή υποστήριξη.  

151  Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 312. 

152 Γεγονός το οποίο τελικά συνέβη μετά την εισβολή Αυστρίας και Πρωσίας στο Γαλλικό έδαφος και 
οδήγησε στην περίοδο της Τρομοκρατίας. 
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την Αγγλία. Το κύρος και το γόητρο της Γαλλίας είχε υποστεί σημαντικό πλήγμα καθώς 

φαινόταν ένα κράτος αδύναμο να διαχειριστεί ακόμη και τις εσωτερικές του υποθέσεις και 

για ένα τέτοιο κράτος που επιτρέπει να δημιουργηθεί το δίλλημα αδυναμίας, το άναρχο 

διεθνές σύστημα είναι αρκετά σκληρό και αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να 

οδηγηθεί σε πόλεμο153. Όσο για το ερώτημα γιατί αυτό το δίλλημα αδυναμίας, δεν 

οδήγησε την Αυστρία και την Πρωσία να κηρύξουν άμεσα τον πόλεμο, η απάντηση 

εδράζεται και πάλι στην τρίτη εικόνα και στο γεγονός ότι στο διεθνές σύστημα υπήρχαν 

πολύ ευκολότερα διεκδικούμενα φορτία ισχύος, αυτά της Πολωνίας154. 

2.5.5. Γαλλία και η εσωτερική εξισορρόπηση των αντιπάλων της 

Η Γαλλία προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωση της επαναστατικής 

κυβέρνησης οδηγήθηκε νομοτελειακά στην επιλογή της εξισορρόπησης. Η εξισορρόπηση, 

σύμφωνα με τον Ηλία Κουσκουβέλη, «μπορεί να διακριθεί σε εσωτερική ή εξωτερική και 

είναι συμπεριφορά ή τακτική που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο εξισορρόπησης των 

αντιπάλων και στη θεωρία της “ισορροπίας της ισχύος”. Είναι μία μάλλον αμυντική 

στρατηγική και συνίσταται στην αύξηση της ισχύος ενός κράτους με σκοπό την 

αντιμετώπιση της ισχύος ή της απειλής ενός ή περισσοτέρων αντιπάλων». Με τον όρο 

εσωτερική εξισορρόπηση περιγράφονται οι προσπάθειες μίας δύναμης να αναβαθμίσει τις 

αμυντικές της ικανότητες με την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των εγχώριων 

παραγόντων ισχύος155. Η Γαλλία λειτουργώντας ορθολογικά και μη έχοντας τη 

δυνατότητα της μεταφοράς βαρών ή δημιουργίας συμμαχιών στα πλαίσια της εξωτερικής 

εξισορρόπησης, θα οδηγηθεί στην εσωτερική εξισορρόπηση. Όπως γράφει ο Αθανάσιος 

Πλατιάς δίνοντας μας τον ορισμό του εθνικού συμφέροντος ως μία από τις βασικές αρχές 

του ρεαλισμού, «η εσωτερική εξισορρόπηση αποτελεί τη στρατηγική-ορισμό του άναρχου 

διεθνούς συστήματος καθώς στηρίζεται στην αρχή της αυτοβοήθειας και πρεσβεύει την 

αυτόνομη εξασφάλιση της στρατιωτικής ισχύος για την επίτευξη του κυρίαρχου στόχου 

του κράτους, δηλαδή την κατοχύρωση της (εθνικής) ασφάλειας του, της επιβίωσης του, 

                                            
153  Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ. 298-300. 

154 Έτσι η Αυστρία και η Πρωσία δημιούργησαν έναν αμυντικό συνασπισμό, στις 07 Φεβρουαρίου 
1792, χωρίς όμως να επιθυμούν πόλεμο με την Γαλλία καθώς ενδιαφέρονταν περισσότερο στο να κερδίσουν 
νέα εδάφη στην Πολωνία, που ήταν πολύ πιο εύκολα εφικτό. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή 
Ιστορία 1789-1945, σ. 29-31. 

155  Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ. 212. 
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της διατήρησης της εδαφικής του κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας-

αυτονομίας».156  

Η Γαλλία θα υλοποιήσει την αρχή της αυτοβοήθειας μέσω της διάστασης του 

μαζικού στρατού, της ανάπτυξης του εθνικισμού και την υποταγή όλων των λειτουργιών 

του κράτους στην προσπάθεια διενέργειας ενός πολέμου επιβίωσης και διασφάλισης της 

ανεξαρτησίας της. Αυτό είχε ως συνέπεια την απελευθέρωση πρωτόγνωρων για την 

Ευρώπη δυνάμεων οι οποίες θα την μετατρέψουν από θύμα σε θύτη, και θα της δώσουν τη 

δυνατότητα εφαρμογής ενός διαφορετικού είδους πολέμου, του πολέμου εκμηδενίσεως. 

Συγχρόνως θα καταστεί, ένας δυνητικός ευρωπαϊκός ηγεμόνας εναντίον του οποίου όλες 

οι μεγάλες δυνάμεις θα μάχονται αδιάκοπα, σε διαφορετικής συνθέσεως κάθε φορά 

συνασπισμούς, από το 1792 έως το 1815.  

2.5.6. Η στρατηγική των αντιπάλων της 

Οι αντίπαλοι της Γαλλίας μέχρι το 1793, όπως είναι λογικό, δεν είχαν κανένα λόγο 

εξισορρόπησης της Γαλλίας αφού όχι απλά δεν αποτελούσε έναν δυνητικό ηγεμόνα αλλά 

αντιθέτως οι γειτονικές της δυνάμεις διέβλεπαν μία ευκαιρία υφαρπαγής μέρους των 

φορτίων ισχύος της. Από το σημείο εκείνο όμως και μετά που αναδεικνύεται μία 

εξαιρετικά επιθετική Γαλλία και ξεκινά η προσπάθεια της για την επίτευξη, αρχικά 

τουλάχιστον, της περιφερειακής-ευρωπαϊκής ηγεμονίας, όμως είτε λόγω υποτίμησης των 

πραγματικών φορτίων ισχύος που εμπεριείχε η επαναστατική Γαλλία είτε λόγω μίας 

καιροσκοπικής στάσης και προσπάθειας προστασίας των οικείων φορτίων ισχύος, η πρώτη 

επιλογή των αντιπάλων της, τουλάχιστον για όσες είχαν αυτή τη δυνατότητα157,  ήταν η 

στρατηγική της μεταφοράς βαρών158. Σε δεύτερο χρόνο θα επιλέξουν την επιλογή της 

εξισορρόπησης, με έμφαση στην εξωτερική εξισορρόπηση μία προσπάθεια δηλαδή για 

                                            
156 Αθανάσιος Πλατιάς στην Εισαγωγή του Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, μτφ. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, σ. 11. 

157 Η Αυστρία και η Πρωσία λόγω γειτνίασης δεν είχαν τέτοια δυνατότητα, σε αντίθεση με την Αγγλία 
και την Ρωσία που είχαν την ευχέρεια της επιλογής της χρονικής στιγμής εμπλοκής, του μεγέθους της 
εμπλοκής τους και το πιο σημαντικό την δυνατότητα απεμπλοκής όταν αυτές το επέλεγαν. 

158 Μία τάση που επικρατεί ως κυρίαρχη στρατηγική σε όλα τα κράτη σύμφωνα με τον John 
Mearscheimer καθώς το κράτος που την υιοθετεί επιτυγχάνει αφενός την φθορά των κυριότερων 
ανταγωνιστών του αφετέρου την αποφυγή της φθοράς του ιδίου. Παρόλα αυτά οι Μεγάλες Δυνάμεις της 
Ευρώπης διαχρονικά θα υποχρεώθηκαν να την εγκαταλείψουν όταν αντιλαμβάνονταν ότι οι είχαν να 
αντιμετωπίσουν τρομακτικές δυνάμεις όπως αυτές που απελευθερώθηκαν από την Ναπολεόντεια Γαλλία ή 
τις δυνάμεις του φασισμού αργότερα στον Β’ΠΠ. John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων 
Δυνάμεων, σ. 330-9.   
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συνεργασία των κρατών και την δημιουργία ενός συνασπισμού απέναντι στην απειλή του 

ισχυρότερου ή του ηγεμονικού κράτους159. Πέντε διαφορετικοί εξισορροπητικοί 

συνασπισμοί θα συγκροτηθούν από το 1793 έως το 1809 όμως κανένας δεν περιελάμβανε 

όλους τους αντιπάλους της Γαλλίας και έτσι σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή 

ανωτερότητα του γαλλικού στρατού αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί. Η συμπεριφορά 

αυτή των αντιπάλων της Γαλλίας όπως αναφέρει ο John Mearscheimer «μπορεί να 

εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την κατανομή ισχύος και την γεωγραφία». Τελικά 

θα επιτευχθεί η δημιουργία ενός εξισορροπητικού συνασπισμού, του έκτου (1813-1815), 

που θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ναπολεόντεια Γαλλία και στον 

οποίο ενώθηκαν ουσιαστικά όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις της εποχής εναντίον της160. 

2.5.6. Υψηλή Στρατηγική Εκμηδένισης εναντίον Εξουθένωσης 

Η Αγγλία και η Ρωσία, οι δύο αντίπαλοι δηλαδή που δεν κατόρθωσε να εξοβελίσει 

από το διεθνές σύστημα η Γαλλία, εφάρμοσαν μία στρατηγική εξουθένωσης. Η αιτία 

αυτής της επιλογής ήταν διττή, κατ' αρχάς γιατί τους δίνονταν η δυνατότητα λόγω των 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών των δύο χωρών161 αλλά και γιατί η ανωτερότητα του 

γαλλικού στρατού δεν τους επέτρεπε μία άμεση αναμέτρηση μαζί του. Βέβαια θα πρέπει 

να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των δύο χωρών καθώς η Ρωσία για κάποιο διάστημα 

υπήρξε και σύμμαχος του Ναπολέοντα ειδικά στην αρχή της εφαρμογής του ηπειρωτικού 

αποκλεισμού. Η στρατηγική τους, αναμφισβήτητα ορθολογική, πέτυχε επιτυχίες όπως η 

                                            
159 Ανάλυση επί της έννοιας και της λειτουργίας της εξωτερικής εξισορρόπησης στο Ηλίας Ι. 

Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ. 214-8. 

160  John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 545. 

161  Η Αγγλία είχε το πλεονέκτημα του διαχωρισμού μέσω θαλάσσιας επιφάνειας και προστατεύονταν 
ως άλλη Αθήνα από τα δικά της «ξύλινα τείχη» και η Ρωσία είχε το πλεονέκτημα να βρίσκεται στα 
εξωτερικά όρια του ευρωπαϊκού συστήματος και τη δυνατότητα να καλύπτεται πίσω από το αχανές της 
χώρας. Ο Ναπολέων μετά τη νίκη του στο Austerlitz έγραψε:« Η Ρωσία είναι η μόνη δύναμη στην Ευρώπη 
ικανή να κάνει έναν πόλεμο φαντασίας, Μετά από κάθε μάχη είτε ηττηθεί είτε νικήσει τα στρατεύματά της 
εξαφανίζονται· Γαλλία, Αυστρία και Πρωσία αντιθέτως είναι υποχρεωμένες να ζουν με τα αποτελέσματα και 
της συνέπειες του πολέμου Robert B. Asprey, The Reign Of Napoleon Bonaparte, New York, Εκδόσεις: 
Basic Books, 2001, σ. 2. 
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αποτυχία του ηπειρωτικού συστήματος162, τη θαλάσσια απομόνωση της Γαλλίας - 

ηπειρωτικής Ευρώπης από τον Αγγλικό στόλο, την αποτυχίας ελέγχου της Ισπανίας από τη 

Γαλλία και την καταλυτικά καταστροφική Ρωσική Εκστρατεία, που έκαναν την ήττα του 

Ναπολέοντα να φαίνεται ως φυσικό επακόλουθο163.   

Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής η Γαλλία ακολούθησε μία στρατηγική 

εκμηδένισης, απόρροια της οποίας ήταν να κυριαρχεί η στρατιωτική στρατηγική. Με 

δεδομένα ότι επικεφαλής της Γαλλίας είναι ο Ναπολέων και το μεγάλο πλεονέκτημα της 

χώρας ήταν ο στρατός της, η τακτική αυτή αποτελούσε την πλέον ορθολογική επιλογή. Η 

στρατηγική αυτή όμως θα κυριαρχήσει και πριν τη δημιουργία του ισχυρού γαλλικού 

στρατού και ο λόγος ήταν η αμεσότητα των συνόρων της Γαλλίας με την αρχική απειλή 

δηλαδή την Αυστρία και την Πρωσία. Η υπεροχή της στρατιωτικής στρατηγικής στην 

στρατηγική της εκμηδένισης θα καθορίσει και το είδος των αμυντικών μηχανισμών που θα 

αναπτύξει η Γαλλία στη προσπάθεια επιβίωσης της στο Διεθνές Σύστημα, δηλαδή ο 

μαζικός στρατός, ο εθνικισμός και ένας νέος τρόπος εφαρμογής του πολεμικού 

φαινομένου. 

                                            
162 Ηπειρωτικό σύστημα: Το ηπειρωτικό σύστημα αποτελούσε ένα στρατηγικό μέτρο στα πλαίσια του 

οικονομικού πολέμου του Ναπολέοντα εναντίον της Αγγλία, και ίσως η μόνη διάσταση της γαλλικής υψηλής 
στρατηγικής που μπορεί να εκληφθεί ως επιλογή στρατηγικής εξουθένωσης. Εγκαθιδρύθηκε το 1806 με τα 
Διατάγματα του Βερολίνου και απέκλειε τα αγγλικά αγαθά από τις ευρωπαϊκές αγορές, με στόχο να πλήξει 
την βρετανική οικονομία και να οδηγήσει σε πτώχευση του Άγγλους. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε καθώς οι 
ευρωπαϊκές αγορές είχαν ανάγκη τόσο τα αγγλικά προϊόντα όπως μάλλινα υφάσματα και μέταλλά, όσο και 
τα αποικιακά προϊόντα όπως βαμβακερά, βαφές, ζάχαρη, καφές, των οποίων η Αγγλία είχε το μονοπώλιο, 
έτσι ο βρετανικός θαλάσσιος αποκλεισμός που επιβλήθηκε ως αντίποινα δημιούργησε σοβαρές 
δυσλειτουργίες στις Ευρωπαϊκές αγορές και προήγαγε το λαθρεμπόριο. Ένας Άγγλος πολιτικός 
περιγράφοντας την κατάσταση θα πει: «η Γαλλία με τα διατάγματα της αποφάσισε να καταργήσει κάθε 
εμπόριο με την Αγγλία. Η Αγγλία είπε σε ανταπόδοση ότι η Γαλλία δεν θα εμπορεύονταν με κανένα άλλο 
εκτός από την Αγγλία» Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Αθήνα, 
Εκδόσεις: Ποιότητα, 2009, Δ' Έκδοση μτφ , Ηράκλεια Στροίκου, επιμ..Ηλίας Κουσκουβέλης σ. 165-6 και Eli 
F Heckscher, The Continental System: An Economic Interpretation. Harald Westergaard, ed. C. S. 
Fearenside, trans. Oxford: Clarendon Press. 1922. Library of  Εconomics and Liberty προσβάσιμο στο 
http://www.econlib.org/library/YPDBooks/ Heckscher/hksrCS.html. Στον ηπειρωτικό σύστημα συμμετείχε 
και η Ρωσία μέχρι το 1811 η όποια όμως έχοντας υποστεί σοβαρή οικονομική κρίση καθώς δεν μπορούσε να 
εξάγει σιτάρι και ξυλεία αποφάσισε να τον παραβιάσει και να συνάψει και πάλι εμπορικές συναλλαγές με 
την Αγγλία. Σε αντίποινα ο Ναπολέων θα συγκεντρώσει τη Μεγάλη Στρατιά και θα πραγματοποιήσει τη 
Ρωσική Εκστρατεία με τα γνωστά καταστρεπτικά αποτελέσματα Edward McNall Burns, Εισαγωγή στην 
Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, σ. 330-332.  

163 John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 545. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΑΖΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στις 21 Ιανουαρίου 1973, η λαιμητόμος θα σταματούσε τη ζωή του Louis του XVI 

και ο Danton θα φώναζε: «Ο συνασπισμός των βασιλιάδων μας απείλησε, τους πετάμε στα 

πόδια τους ως πρόσκληση πολέμου, το κεφάλι ενός Βασιλιά»164. Υπήρχαν όμως οι 

στρατιώτες για να υποστηρίξουν αυτή την αποτρόπαια πράξη και πως θα μπορούσαν οι 

επαναστάτες να αντιμετωπίσουν το στρατό της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων και της 

Πρωσίας που θεωρούνταν ο καλύτερος ευρωπαϊκός στρατός της εποχής; Πέρα από την 

προπαγανδιστική ρητορική, η επανάσταση σύντομα θα καλούνταν να αποδείξει ότι είχε 

την ικανότητα να αντιμετωπίσει της μεγάλες δυνάμεις που διεκδικούσαν τα φορτία ισχύος 

της στο διεθνές σύστημα.  

Η πραγματικότητα ήταν ότι η Γαλλία ήταν οικτρά προετοιμασμένη για πόλεμο, 

ειδικά για τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Το θησαυροφυλάκιο της ήταν 

χρεωκοπημένο, ο στρατός της είχε αποδιοργανωθεί εξαιτίας της επανάστασης και στο 

εσωτερικό της επικρατούσε μία χαώδης αναταραχή με διαρκώς εναλλασσόμενες πολιτικές 

καταστάσεις. Τα μοναδικά πολύτιμα στοιχεία της ήταν η πλουτοπαραγωγική ικανότητα  

της Γαλλικής επικράτειας και η μάζα των πολιτών της, οι οποίοι όμως κρινόμενοι ως 

στρατιώτες, ήταν ανεκπαίδευτοι και σε μία πρωτόλεια κατάσταση ως προς την πολεμική 

εμπειρία, άμαθοι για να μάχονται με βάση τους κανόνες που κυριαρχούσαν στο «άθλημα 

των βασιλέων» αν και αρκετά πιο ευφυής από τους αντιπάλους τους, ώστε να επινοούν πιο 

πρακτικούς δικούς τους κανόνες.  

Η επιθετικότητα που θα εκδηλώσει η Γαλλία θυμίζει την αντίδραση ενός άγριου 

πληγωμένου ζώου που νιώθει να στριμώχνεται σε μία γωνία κινδυνεύοντας η επιβίωση 

του. Αυτό ακριβώς διακυβεύονταν για την επανάσταση η ίδια η επιβίωση της και για αυτό 

έπρεπε να ανακαλύψει τα στοιχεία αυτά και τις εφαρμογές που θα της επέτρεπαν να 

                                            
164 Thomas Carlyle, The French Revolution, New York, Εκδόσεις: Charles Scribner's Sons, 1837, 

Centenary Edition, σ. 56. 
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αναδείξει την ισχύ της και να αναπτύξει και διατηρήσει μία επιθετικότητα που θα 

απέτρεπε τους ανταγωνιστές της.  

Ο πρώτος νεωτερισμός της Γαλλικής Επανάστασης σε επίπεδο στρατιωτικής 

στρατηγικής και ίσως ο πιο σημαντικός γιατί αποτέλεσε τη βάση για όλους τους άλλους, 

ήταν η μέγιστη αξιοποίηση ενός από τα στοιχεία που συνθέτουν την στρατιωτική ισχύ 

κάθε κράτους, του πληθυσμού. Η εμπλοκή του συνόλου του πληθυσμού καθιστούσε 

δυνατή τη συνεργασία της τριάδας του Clausewitz κυβέρνηση-στρατός-λαός και έθετε τα 

θεμέλια για τη σύναψη ενός κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών 

καθιστώντας τον πολιτικό σκοπό και εθνικό σκοπό. Όπως αναφέρει ο John Mearscheimer 

«μεγάλοι πληθυσμοί επιτρέπουν την ύπαρξη μεγάλων στρατών»165 και η επαναστατική 

Γαλλία με το ψήφισμα της 23ης Αυγούστου 1793 για μαζική επιστράτευση διασυνδέει, για 

πρώτη φορά μετά την πρωτόγονη φάση του πολέμου, άμεσα το μέγεθος του στρατού με το 

μέγεθος του πληθυσμού, εισάγοντας στη στρατιωτική στρατηγική την έννοια του «μαζικού 

στρατού» το πρώτο συστατικό του «έθνους στα όπλα». 

Το «έθνος στα όπλα» θα αποκτήσει την καθολική του διάσταση όταν ο μαζικός 

αυτός στρατός θα συνδυαστεί με ένα δεύτερο νεωτερισμό, τον εθνικισμό166. Η εφαρμογή 

του κατά την προετοιμασία αλλά και την εξέλιξη του πολεμικού φαινομένου θα 

προσδώσει τη διάσταση της έντασης με τη γέννηση ενός παθιασμένου και συνάμα 

αφοσιωμένου, στις πολιτικές επιδιώξεις του φαινομένου, στρατού167. Ο εθνικισμός θα 

αποτελέσει την καύσιμη ύλη του μαζικού στρατού και θα αποδειχθεί στενά συνδεδεμένος 

με τον τύπο του πραγματικού πολέμου είναι πλησιέστερος στον αμιγή πόλεμο, τον πόλεμο 

εκμηδενίσεως, μία διαπίστωση που θα επαναεπιβεβαιώθει με μεγαλύτερη ένταση και 

καταστροφικότητα στον εικοστό αιώνα.  

3.2. ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

Στην Ευρώπη οι πρώτοι μόνιμοι στρατοί δημιουργήθηκαν σε συνθήκες 

φεουδαρχικής αταξίας ως έμμισθα εργαλεία στη διάθεση των μοναρχών. Το 15ο αιώνα οι 

Μονάρχες, όπως ο Κάρολος ο Ζ’ της Γαλλίας, στηρίζονταν σε μισθοφορικούς στρατούς 

                                            
165 John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 561 

166 Στο ίδιο. 

167 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124 
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τους οποίους «ενοικίαζαν» όταν υπήρχε ανάγκη. Αναλάμβαναν δε και καθήκοντα που 

σήμερα θεωρούνται ξένα ως προς την έννοια του στρατεύματος όπως η δημόσια διοίκηση, 

η επιβολή του νόμου και της εσωτερικής τάξης και η συλλογή των φόρων. Από τον 17ο 

αιώνα μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, έχουμε την εμφάνιση του στρατιωτικού 

επαγγελματισμού και της αντίληψης ότι ο πόλεμος αντιπροσωπεύει μία τέχνη ή μία 

επιστήμη με δική της υπόσταση, η οποία οφείλει να ασκείται από ειδικούς και μόνο από 

αυτούς. Έως την έλευση της Γαλλικής Επανάστασης ο στρατός αποτελεί ένα ξεχωριστό, 

και πολλές φορές απομονωμένο από αυτήν, κομμάτι της κοινωνίας και η πολιτική ζωή των 

κρατών διαχωρίζεται πλήρως από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Πόλεμος είναι κρατικό 

ζήτημα και επομένως ο λαός έπρεπε να αποκλείεται από αυτόν όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Ως εκ τούτου εμφανίστηκε η έννοια των «αμάχων», των πολιτών δηλαδή 

που παραμένουν αμέτοχοι στις πολεμικές επιχειρήσεις και δεν πρέπει να επηρεάζονται από 

αυτές, σε αντίθεση με τους στρατιωτικούς που αποτελούν τα λειτουργικά υποκείμενα του 

πολεμικού φαινομένου. Το μόνο που ζητήσουν οι Μονάρχες από τους πολίτες ήταν 

υπακοή και να πληρώνουν τους φόρους σε όποια κυβέρνηση τύχαινε να έχει υπό την 

κατοχή της την επαρχία στην οποία ζούσαν168. 

Η δημιουργία του επαγγελματικού εθνικού στρατού είχε όμως και μία οικονομική 

διάσταση, αυτή του υψηλού κόστους διατήρησης του, με τρεις άμεσες συνέπειες. Η πρώτη 

αφορούσε το πεπερασμένο των φορτίων ισχύος που μπορούσαν να παράγουν οι 

επαγγελματικοί στρατοί. Τα κράτη προκειμένου να αποφύγουν την οικονομική τους 

εξουθένωση, διατηρούσαν στρατούς περιορισμένου μεγέθους και άρα περιορισμένων 

επιδιώξεων και ικανοτήτων169. Η δεύτερη ήταν η μετατροπή των στρατιωτικών 

αξιωμάτων σε αντικείμενο εμπορικής και πολιτικής συναλλαγής. Το στέμμα τα 

χρησιμοποιούσε τόσο για να ανταπεξέλθει στο οικονομικό βάρος της διατήρησης του 

στρατού, όσο και στο να διατηρεί τις πολιτικές ισορροπίες με τους αριστοκράτες που 

αποτελούσαν την στρατιωτική ελίτ. Η τρίτη αφορούσε το είδος των στρατιωτών από τους 

οποίους απαρτίζονταν ο στρατός, καθώς έπρεπε να επηρεάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο 

                                            
168 Martin Van Creveld, Η Μεταμόρφωση του Πολέμου, σ. 72. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη μάχη 

της Ιένας το 1806 ο κυβερνήτης του Βερολίνου τοιχοκολλούσε αφίσες στις οποίες ανακοίνωνε ότι ο βασιλιάς 
έχασε τη μάχη και το πρώτιστο καθήκον των πολιτών ήταν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να 
παραμείνουν ήσυχοι. Martin Van Creveld, Άνοδος και η Πτώση του Κράτους, σ. 225. 

169 John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, New Jersey,  Da Capo Press,σ. 20.   
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η οικονομική ανάπτυξη του κράτους, απαραίτητη συνθήκη για την διατήρηση ενός 

στρατού.   

Οι στρατοί αυτοί170, μικροί σε μέγεθος και με μακρά στρατιωτική θητεία171, 

στηρίζονταν σε αξιωματικούς που δεν μάχονταν με βάση κάποια αντίληψη περί τιμής ή 

υποχρέωσης απέναντι στο φεουδάρχη όπως την εποχή των ιπποτών, ούτε ήταν όμως και οι 

εργολάβοι πολέμου του 15ου αιώνα οι οποίοι πολεμούσαν για όποιον πλειοδοτούσε. 

Επρόκειτο για υπαλλήλους του κράτους που είχαν σταθερή μισθοδοσία, μόνιμη 

απασχόληση και προοπτικές σταδιοδρομίας172. Οι αξιωματικοί του στρατού αποτελούνταν 

κυρίως από την αριστοκρατία καθώς ο βασιλιάς απένειμε τα αξιώματα στις οικογένειες 

των εύπορων αριστοκρατών, στην εξέλιξη αυτού του φαινομένου και των εύπορων αστών, 

με αντάλλαγμα την οικονομική τους συνδρομή που συχνά κατέληγε στην ίδια την 

μισθοδοσία του συντάγματός τους ή της εκστρατείας που διεξάγονταν173. Οι ανώτατες 

θέσεις μπορούσαν να αποκτηθούν μόνο από μέλη της βασιλικής αυλής και των 

ισχυρότερων αριστοκρατικών οικογενειών, ήταν δε αρκετά συχνό φαινόμενο ένα 

αξιωματικός να υπηρετεί σε ξένους στρατούς. Οι θέσεις των κατώτερων αξιωματικών 

ήταν ευκολότερα διεκδικήσιμες και τις κατείχαν άνδρες προερχόμενοι από την 

χαμηλότερη αριστοκρατία ή και από την αστική τάξη, ιδιαιτέρως στα τεχνικά όπλα όπως 

το μηχανικό και το πυροβολικό. 

Πάντως ανεξαρτήτως προελεύσεως οι αξιωματικοί ζούσαν σε ένα διαφορετικό 

κόσμο από τους οπλίτες. Για τους απλούς στρατιώτες η θητεία δεν ήταν ούτε τιμητική 

                                            
170 Ο Λουδοβίκος XIV ακολουθώντας το προσχέδιο του βασιλιά Gustavus Adolphus της Σουηδίας, 

αναδιοργάνωσε τον Γαλλικό στρατό, θέτοντας τα πρότυπα για όλους τους επαγγελματικούς εθνικούς 
στρατούς, για πάνω από ένα αιώνα Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, 
σ. 118 και John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 20.   

171 Ο βασιλιάς Gustavus Adolphus της Σουηδίας δημιούργησε το 17ο αιώνα, το πρώτο επαγγελματικό 
στρατό με οπλίτες μακράς θητείας υιοθετώντας τη συστηματική στρατολόγηση προκειμένου να εξασφαλίσει 
μία επαρκή στρατιωτική δύναμη. Ένας στους δέκα άνδρες καλούνταν να υπηρετήσει μία θητεία είκοσι ετών 
ενώ οι υπόλοιποι πλήρωναν τους φόρους προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία του στρατού. Οι 
επιτυχίες του απέναντι στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων άλλαξε τις ισορροπίες στο διεθνές σύστημα της 
εποχής και καθιέρωσε την Σουηδία ως Μεγάλη Δύναμη. Το μοντέλο του στρατού που δημιούργησε -με τους 
μακράς θητείας στρατιώτες, τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες που πληρώνονταν ντύνονταν και 
εξοπλίζονταν από το στέμμα και μάχονταν πειθαρχημένα υπό τις διαταγές του μονάρχη - θα το αντιγράψουν 
και θα το εξελίξουν οι υπόλοιποι ευρωπαίοι μονάρχες δημιουργώντας τους στρατούς του 17ου και 18ου αιώνα 
ένα σύστημα που θα διατηρηθεί μέχρι την έλευση των νεωτερισμών της Γαλλικής επανάστασης, Michael 
Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 111-3.   

172 Στο ίδιο, σ. 105. 

173 David Hopkin, The French Army, 1624-1914: From the King’s to the People’s, The Historical 
Journal, 2005, Vol.  48, No 4, σ. 1126-8.  
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ούτε επιθυμητή. Το οικονομικό συμφέρον του κράτους προέτασσε τον αποκλεισμό όλων 

όσων συμμετείχαν στην παραγωγική και φοροδοτική διαδικασία174, όσο δε η Ευρώπη 

γινόταν πιο ειρηνική και πιο πλούσια και αναπτύσσονταν οι τομείς της γεωργίας, του 

εμπορίου, της χειροτεχνίας και άλλων επαγγελμάτων τόσο δυσκολότερη και λιγότερο 

ελκυστική για τους ίδιους τους πολίτες γινόταν η κατάταξη. Οι κύριες μέθοδοι 

στρατολόγησης ήταν είτε εθελοντικά για λόγους βιοποριστικών αναγκών, είτε με 

εξαναγκασμό και εξαπάτηση μέσω τεχνασμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν οι απλοί 

στρατιώτες να προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, όπως 

εργάτες, φτωχοί χωρικοί, άστεγοι, κοινωνικά απόβλητοι, εγκληματίες, κατώτεροι 

διανοητικά πολίτες και αλλοδαποί175.  

Η πολεμική απόδοση εξαρτιόταν από την εκπαίδευση των στρατιωτών και την 

ικανότητα τους να εκτελούν τακτικούς ελιγμούς και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά 

και όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένα τα όπλα τους. Ακριβώς λόγω της σύνθεσης και 

της ποιότητας των στρατιωτών και για να είναι εφικτός ο έλεγχος και η «πολιτισμένη» 

λειτουργία του στρατεύματος, κινητήριος μοχλός αλλά και ταυτόχρονα πέδη σε κτηνώδης 

συμπεριφορές, ήταν η αυστηρή πειθαρχία. Η πειθαρχία αποτελούσε ακόμη κρίσιμο 

στοιχείο εφαρμογής της τακτικής καθώς η εξέλιξη του τρόπου διεξαγωγής της μάχης, με 

την εισαγωγή του τυφεκίου στο πεζικό, απαιτούσε ένα εξαιρετικά υψηλό βαθμό ελέγχου 

τόσο στις κινήσεις στο πεδίο της μάχης και στα πυρά των τμημάτων, όσο το πιο σημαντικό 

στην αυτοκυριαρχία των στρατιωτών επί της ανθρωπολογικής τους υπόστασης και του 

φυσιολογικού φόβου απέναντι στα μαζικά εχθρικά πυρά. Πολύ σύντομα η έννοια της 

πειθαρχίας έγινε συνώνυμη με τις εξοντωτικές τιμωρίες και τη θηριώδη επιβολή της με την 

εφαρμογή άκρατης βίας. Ο στόχος ήταν να παραχθεί ο απόλυτος φόβος προς τους 

ανωτέρους, καθώς ήταν κοινή πεποίθηση τόσο της πολιτικής όσο και της στρατιωτικής 

ηγεσίας ότι η έννοια της τιμής δεν σήμαινε τίποτα για τους στρατιώτες τους176. Ο 

Φρεδερίκος της Πρωσίας της Πρωσίας, έλεγε χαρακτηριστικά ότι «οι στρατιώτες θα 

                                            
174 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 12-3. 

175 Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 124. 

176 Ενώ ο κόμης Maurice de Saxe στην αρχή του έργου του “Reveries” γράφει: «Τα στρατεύματα 
συγκεντρώνονται είτε με εθελοντική κατάταξη είτε με συμβόλαια είτε με εξαναγκασμό αλλά συνήθως μέσω 
εξαπάτησης…… όπως το να τοποθετούν κρυφά στη τσέπη ενός άντρα χρήματα και στη συνέχεια υπό την 
απειλή της καταγγελίας να τον υποχρεώνει να καταταγεί» Έτσι με ανήθικες μεθόδους στρατολογούσαν τα 
κατακάθια της κοινωνίας, τους οποίους στη συνέχεια για να τους ελέγχους ήταν υποχρεωμένοι να 
εφαρμόζουν εξαιρετικά σκληρές μεθόδους πειθαρχίας, John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, 
σ.20-1. 
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πρέπει να φοβούνται τους αξιωματικούς τους, περισσότερο από τον κίνδυνο, καθώς η 

παραμικρή χαλάρωση της πειθαρχίας θα οδηγούσε με βεβαιότητα στη βαρβαρότητα»177.  

Οι οπλίτες όμως που συγκεντρώνονταν με αυτές τις μεθόδους ήταν λίγοι και δεν 

άντεχαν όλοι της κακουχίες της στρατιωτικής ζωής ως εκ τούτου, αν και χαμηλής 

ποιότητας στρατιώτες το γεγονός ότι ήταν δυσεύρετοι τους έκανε πολύτιμους178. Για την 

επίλυση του προβλήματος και ως κατάλοιπο των παλαιών μισθοφορικών στρατών 

υπήρχαν χώρες που στρατολογούσαν πολίτες, δημιουργούσαν και εκπαιδεύανε ολόκληρες 

στρατιωτικές μονάδες, συνήθως υψηλού επιπέδου και στη συνέχεια της εξάγανε, όπως τα 

διάσημα Ελβετικά Συντάγματα179 που υπηρετούσαν στο Γαλλικό, τον Ολλανδικό και τον 

Βενετικό στρατό με ειδικά συμβόλαια180.  

Ένα άλλο δομικό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι στρατοί του 18ου 

αιώνα και πήγαζε από το τρόπο δημιουργίας τους, ήταν η αναπλήρωση των απωλειών που 

προκαλούνταν στις μάχες. Απώλειες της τάξης του 20% ή και περισσότερο ανά μάχη, ήταν 

το σύνηθες κατά τον Επταετή πόλεμο και οι πόλεμοι κρατούσαν αρκετά ώστε να 

διεξάγονται μία σειρά από μάχες. Έτσι η αναπλήρωση, ειδικά των ανδρών του πεζικού, 

δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί με το ίδιο ρυθμό που δημιουργούνταν η ανάγκη. Συνάμα η 

δυσκολία στρατολόγησης κατά την διάρκεια του πολέμου, σήμαινε ουσιαστικά την 

αδυναμία ύπαρξης μίας εφεδρείας που θα εκπαιδεύονταν ταυτόχρονα, καθιστώντας 

εξαιρετικά δύσκολη την εμφάνιση στο πεδίο της μάχης αναπληρώσεων ικανών να 

εκτελέσουν τους πολύπλοκους τακτικούς ελιγμούς που οι αξιωματικοί τους επιθυμούσαν. 

Η συνήθης μέθοδος που εφάρμοζαν οι στρατοί για να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δυσκολία 

ήταν να προσθέτουν περισσότερο πυροβολικό στις δυνάμεις τους, κάτι που δημιουργούσε 

                                            
177 Edward Mead Earle, Makers of Modern Strategy: Military Thought from Machiavelli to Hitler, 

Princeton, N.J. Εκδόσεις: Princeton Univercity Press, 1943, σ. 55. 

178  F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 21. 

179 Οι Ελβετοί αφού εδραίωσαν την ανεξαρτησία των καντονιών τους το 14ο αιώνα και έχοντας ήδη 
καταξιωθεί ως κορυφαίοι πεζοί πολεμιστές, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης και των 
περιορισμένων πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων του κράτους έθεταν τις στρατιωτικές τους ικανότητες 
στην διάθεση οποιουδήποτε ήταν διατεθειμένος να τις πληρώσει. Για την Ελβετία, όπως γράφει ο Michael 
Howard ο πόλεμος ήταν ένας εθνικοποιημένος παραγωγικός τομέας και η διαπραγμάτευση όλων των 
συμβολαίων και η επιλογή των στρατιωτών γίνονταν από τις αρχές των καντονιών Michael Howard, Ο ρόλος 
του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 59.  

180 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 12-3. 
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δυσκολίες στις πορείες του στρατού αλλά και στις τακτικές κινήσεις του στο πεδίο της 

μάχης181. 

3.3. Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

3.3.1. Προεπαναστατικός Στρατός 

Οι ταπεινωτικές ήττες της Γαλλία κατά τον Eπταετή πόλεμο είχαν καταστήσει 

σαφές ότι έπρεπε να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον Γαλλικό στρατό ώστε να διεκδικήσει 

ξανά την ευρωπαϊκή πρωτοκαθεδρία. Ως εκ τούτου ακολούθησε μία αναδιοργάνωση που 

περιελάμβανε τροποποιήσεις στην τακτική, την οργανωτική δομή και τον εξοπλισμό του, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις χάρη στις οποίες έγινε λειτουργικός ο μαζικός στρατός 

της επαναστατικής Γαλλίας και κυριάρχησε για μία εικοσαετία στα ευρωπαϊκά πεδία των 

μαχών182.  

Τα τριάντα τελευταία χρόνια του παλαιού καθεστώτος της μοναρχίας, μία σειρά 

από Γάλλους υπουργούς Πολέμου, όπως ο Comte de Choiseul (1761-70), o Comte de 

Saint-Germain (1775-7) και ο Marquis de Puységur (1788-9) που υπήρξαν υπέρμαχοι της 

αναδιοργάνωσης εισήγαγαν στο Γαλλικό στρατό αρκετές από τις καινοτόμες και 

επηρεασμένες από το διαφωτισμό, κυοφορούμενες ιδέες των στρατιωτικών θεωρητικών. 

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ήταν εντυπωσιακές καθώς το Συμβούλιο Πολέμου 

φρόντισε να μειώσει εξαιρετικά τον αριθμό των αξιωματικών183 και ταυτόχρονα 

προχώρησε στην αναδιοργάνωση και την εξισορρόπηση των Συνταγμάτων με βάση των 

χωρισμό της χώρας σε 21 επαρχίες184. Βελτίωσε ακόμη τη πληρωμή και τις συνθήκες 

στρατωνισμού για τους υπαξιωματικών και τους στρατιώτες με την δημιουργία 

στρατοπέδων και ιατρικών εγκαταστάσεων. Ο οπλισμός εκσυγχρονίστηκε και το σύστημα 

ανεφοδιασμού τροποποιήθηκε ενώ αναθεωρήθηκαν κανονισμοί και εκπαιδευτικά 

                                            
181 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

182 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 22. 

183 Ο Στρατός αριθμούσε 35.000 αξιωματικούς από τους οποίους οι 23.000 δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ 
σε κάποιο Σύνταγμα και ο βαθμός τους αποτελούσε απλά μία δικαιολογία για εγγράφονται στο κατάλογο 
των μισθοδοτούμενων από το Γαλλικό στέμμα Spenser Wilkinson, The French Army before Napoleon, 
Oxford, Εκδόσεις: Clarendon Press, 1915, σ. 92. 

184 Η Γαλλία χωρίζονταν σε 21 στρατιωτικές επαρχίες/τομείς, που η κάθε μία διοικούνταν από έναν 
αντιστράτηγο και τα στρατεύματα ήταν οργανωμένα σε Μεραρχίες και Ταξιαρχίες. Η οργάνωση αυτή θα 
διατηρηθεί κατά τους Επαναστατικούς Πολέμους μέχρι το 17913, όταν θα προσαρτηθούν οι επαρχίες Savoy 
και Nice, όποτε θα προστεθούν 2 νέες Μεραρχίες από τις επαρχίες αυτές στις ήδη υπάρχουσες. Στο ίδιο. 
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εγχειρίδια και εκδόθηκε ο κανονισμός του 1791 που περιέγραφε το νέο επιχειρησιακό και 

τακτικό δόγμα του Γαλλικού στρατού, το οποίο εφαρμόστηκε κατά τους επαναστατικούς 

και ναπολεόντειους πολέμους185. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί άλλωστε ότι πολλές από τις 

αλλαγές πήραν την τελική τους μορφή από το Συμβούλιο Πολέμου όταν Γραμματέας του 

ήταν ο Guibert186(1787-8) ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς στρατηγιστές της 

Γαλλίας και ο άνθρωπος που ουσιαστικά θα περιγράψει την ιδέα του «έθνους στα όπλα», 

πριν την υλοποίηση του. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν λίγο πριν την Γαλλική επανάσταση ο 

στρατός να είναι, θεωρητικά τουλάχιστον, εκσυγχρονισμένος και ορθολογικά δομημένος 

αποτελώντας ένα από τα καλύτερα οργανωμένα και εκπαιδευμένα κομμάτια του παλαιού 

καθεστώτος, έτοιμος για πολεμικές επιχειρήσεις187.        

Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι εντός του στρατού υφίσταντο 

αντιθέσεις που υπέσκαπταν την ψυχική συνοχή του. Όπως καταγράφει ο Spenser 

Wilkinson: «εντός της δομής του στρατού, όπως και εντός της κοινωνίας στην οποία 

λειτουργούσε, διαγράφονταν σαν ένα γεωγραφικό ελάττωμα μία διακριτή γραμμή επί της 

οποίας οι διάφορες τάξεις και κοινωνικές ομάδες βρίσκονταν σε επαφή αλλά δεν 

ενώνονταν. Από την μία πλευρά της γραμμής ήταν οι αστοί και οι απλοί άνθρωποι, με τους 

υπαξιωματικούς και τους απλούς στρατιώτες και στην αντίπερα όχθη ήταν ο Βασιλιάς, οι 

ευγενείς και οι αξιωματικοί»188.  

3.3.2. Αξιωματικοί 

Στην πραγματικότητα ακόμη και αυτή η προσέγγιση αποτελεί μία απλούστευση, 

καθώς η διχόνοια και η αναταραχή επεκτείνονταν και εντός του σώματος των 
                                            

185 Michael  Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 146.   

186 Ο Κόμης de Guibert είναι ο συγγραφέας του πονήματος “Essai General de Tactique” το 1772, που 
θεωρείται ως ένα από τα σπουδαιότερα θεωρητικά κείμενα στρατιωτικής στρατηγικής της περιόδου. Σε αυτό 
αναφέρεται στη χρησιμότητα ενός αφοσιωμένου στρατού πολιτών προφητεύοντας συγχρόνως την 
επικράτηση του έναντι των γειτόνων του όταν εμφανιστεί, ενώ καυτηριάζει τη μέχρι τότε διεξαγωγή των 
πολέμων με τις τυπικές αμβρότητες, τους αναίμακτους ελιγμούς και τις έντιμες παραδόσεις χαρακτηρίζοντάς 
τους υπερφίαλους διότι δεν οδηγούσαν στην επίλυση των πολιτικών ζητημάτων. Πρότεινε ότι όλες οι 
αναδιοργανώσεις στο τομέα της τακτικής θα έπρεπε να συνδυαστούν με μία νέα μορφή πολέμου που, αν και 
δεν πρόλαβε να τη δει, τελικά θα την κομίσει ο Ναπολέων (Rothenberg, 1978, pp. 22-3) (Wilkinson, 1915, 
pp. 72-4) (Fuller, 1992, pp. 26-7). Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon,σ.22-3,  
Spenser Wilkinson, The French Army before Napoleon,σ.72-4,  John Frederick Charles Fuller, The Conduct 
of War 1789-1961, σ. 26-7. 

187 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 28-9,  Spenser Wilkinson, 
The French Army before Napoleon, σ. 93.   

188 Spenser Wilkinson, The French Army before Napoleon , σ. 98.   

 



-62- 

 

αξιωματικών189. Οι αξιωματικοί του Γαλλικού στρατού άνηκαν ουσιαστικά σε πέντε 

κατηγορίες. Τρείς ευγενών, την ελίτ της υψηλής αριστοκρατίας, αποτελούμενη από μικρό 

αριθμό αξιωματικών που απολάμβαναν εξαιρετικά προνόμια· τους παλαιούς ευγενείς που 

πληρούσαν τα κριτήρια για να πλαισιώνουν την Αυλή190· και τους ευγενείς της κατώτερης 

αριστοκρατίας191. Ενώ κάτω από αυτούς υπήρχε ένας αριθμός αξιωματικών που είχαν 

αποκτήσει τα αξιώματά τους πριν την έκδοση του διατάγματος του 1781192 και ανήκαν 

είτε στους «νέους ευγενείς-πρώην μεγαλοαστούς», είτε είχαν αναδειχθεί μέσα από το 

στράτευμα, λόγω των διακρίσεων τους στο πεδίο της μάχης193.   

Η δυσαρέσκεια εντός του σώματος των αξιωματικών ήταν το αποτέλεσμα της 

πλήρης αίσθησης αναξιοκρατίας και των εκδηλώσεων ελιτισμού από τους παλαιούς 

αριστοκράτες συμπεριφορά που πήγαζε αφενός από την υπεροψία και την αίσθηση 

ανωτερότητας αφετέρου όμως και στα διακυβευόμενα οικονομικά συμφέροντα194. Έτσι οι 

προερχόμενοι από την παραδοσιακή αριστοκρατία προσπαθούσαν να δημιουργήσουν 

στεγανά ώστε να αποκλείουν από τις υψηλόβαθμες θέσεις τόσο όσους είχαν προαχθεί από 

                                            
189 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 29. 

190 Απαιτούνταν να έχουν αποδείξεις ότι η ευγενική καταγωγή τους υπήρχε για αρκετούς αιώνες και 
στην πράξη δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στην πολυέξοδη καθημερινότητα της Αυλής του Βασιλιά εάν 
δεν ήταν εξαιρετικά πλούσιοι Spenser Wilkinson, The French Army before Napoleon, σ. 94. 

191 Από την κατηγορία αυτή που άνηκε και ο Ναπολέων, προέρχονταν η πλειοψηφία των αξιωματικών 
ήταν ευγενείς που δεν είχαν εξαιρετικά μακρύ γενεαλογικό δέντρο και ούτε τη δυνατότητα να εισέλθουν στο 
βασιλικό κύκλο. Στο ίδιο, σ. 93-4. 

192 Το 1781 η παλαιά αριστοκρατία οι αριστοκράτες από καταγωγή, noblesse de race, απαίτησαν και 
κατόρθωσαν να εκδοθεί ένα βασιλικό διάταγμα που καθόριζε ότι στο μέλλον οι υποψήφιοι αξιωματικοί θα 
έπρεπε να αποδεικνύουν ότι έχουν τουλάχιστον τέσσερις γενεές αριστοκρατική καταγωγή. Αυτό αυτόματα 
απέκλειε τους αξιωματικούς της μεσαίας τάξης που είχαν αγοράσει στο παρελθόν τους τα αξιώματα τους και 
εξανέμιζε κάθε ελπίδα για προαγωγή τω υπαξιωματικών που διακρίνονταν στο πεδίο της μάχης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε αυτές της κατηγορίες άνηκαν κατηγορίες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που έμελε 
να αναδειχθούν σε κορυφαίους στρατηγούς των Ναπολεόντειων πολέμων, όπως ο Lefebvre, o Murat, o Ney 
και πολλοί άλλοι. Στο ίδιο σ. 91. 

193 F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 20-1. 

194 Όλοι οι ευγενείς είτε της αυλής είτε της υπαίθρου ξεκινούσαν τις καριέρες τους από τους χαμηλούς 
βαθμούς. Αλλά ενώ οι βαθμοί μέχρι τον υπολοχαγό δεν απαιτούσαν κάποιο κόστος, οι μεγαλύτεροι βαθμοί 
είτε έπρεπε να εξαγοραστούν είτε αποτελούσαν εργαλείο τήρησης ισορροπιών εντός της βασιλικής αυλής. 
Έτσι ενώ οι ευγενείς της υπαίθρου ευελπιστούσαν να φτάσουν μέχρι διοικητές λόχων και μάλιστα σε μεγάλη 
ηλικία, οι ευγενείς της αυλής προάγονταν γρήγορα και καταλάμβαναν τις υψηλόβαθμες θέσεις, χάρη στο 
συνδυασμό οικονομικής ευμάρειας και εύνοιας. Ο λόγος των αντιδράσεων τους και της επιμονής τους να 
παραμένουν οι υψηλόβαθμες θέσεις προνόμιο λίγων είχε να κάνει πέρα από κίνητρα κύρους και με 
οικονομικά κίνητρα. Ένας ευγενής της Αυλής μπορούσε να προαχθεί σε Συνταγματάρχη πριν την ηλικία των 
20, περνώντας περισσότερο χρόνο στην βασιλική αυλή και λιγότερο με το Σύνταγμα του Σε ηλικία 39 ετών 
ήταν ήδη Στρατηγός με πραγματική υπηρεσία δίπλα στους στρατιώτες του για ένα διάστημα οκτώ ετών και 
πέντε μηνών ενώ ένας ευγενής της επαρχίας δεν μπορούσε να φθάσει σε αυτό το βαθμό πριν την ηλικία των 
58 και με πραγματική υπηρεσία τριάντα ενός ετών. Ακόμη όταν ο πρώτος θα έφθανε το βαθμό του 
Στρατηγού θα είχε λάβει συνολικά 428.000 livres ενώ ο δεύτερος λιγότερο από 100.000 livres δηλαδή 
τέσσερις φορές λιγότερα χρήματα σε τριπλάσιο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Στο ίδιο.. 
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τις τάξεις του στρατού, όσο και αυτούς που προέρχονταν από οικογένειες με μικρή 

αριστοκρατική παράδοση ή τους εξίσου παλαιούς αλλά ξεπεσμένους αριστοκράτες της 

υπαίθρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την τότε επικρατούσα κατάσταση, ο Ναπολέων 

πολύ δύσκολα θα μπορούσε να είχε ανελιχθεί και να φθάσει το βαθμό του Στρατηγού. 

Όμως η κατάληψη των ανώτατων θέσεων από τους ευγενείς της αυλής σε καμία 

περίπτωση δεν συνδέονταν και με αφοσίωση προς το στέμμα. Αντιθέτως το 1788, όταν 

στρατεύματα διατάχθηκαν να καταστείλουν μία ανταρσία της αριστοκρατίας, με αφορμή 

την κρατική προσπάθεια να επιβληθεί ένα νέο και πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα σε 

βάρος των προνομιούχων τάξεων, οι Συνταγματάρχες αρνήθηκαν να υπακούσουν. Έτσι ο 

βασιλιάς ανήμπορος να επιβάλλει τη θέληση του αναγκάστηκε να το αποσύρει και να το 

επαναφέρει στη Γενική Συνέλευση του 1789195.  

3.3.3. Στρατιώτες 

Το παράδειγμα υψηλόβαθμων αξιωματικών οι οποίοι αρνούνταν να εκτελέσουν 

εντολές δεν περνούσε απαρατήρητό από τους άνδρες τους. Ο Γαλλικός στρατός, σε 

αντίθεση με το τι ίσχυε στους στρατούς των αντιπάλων του αποτελούνταν κυρίως από 

Γάλλους εθελοντές. Περίπου 18000 νέοι στρατολογούνταν ετησίως και περίπου το ένα 

τρίτο αυτών ήταν από το Παρίσι. Αυτοί οι άνδρες δεν ήταν σε καμία περίπτωση 

απομονωμένοι από τις πολιτικές εξελίξεις και το παράδειγμα που έδιναν οι αξιωματικοί 

τους, σε συνδυασμό με την αναταραχή που επικρατούσε στη Γαλλία  αποδιοργάνωνε τον 

στρατό μειώνοντας ο βαθμό πειθαρχίας και την αφοσίωση τους στη Μοναρχία. Κατά τις 

πρώτες κρίσιμες ημέρες της επανάστασης η στάση τους ήταν παθητική και η μετατροπή 

της ιδεολογίας τους σε επαναστατική έγινε εν μία νυκτί, με το Γαλλικό Βασιλικό στρατό 

να αποτελεί ένα από τα πρώτα θύματα της Επανάστασης196. 

3.4. LEVEE EN MASSE 

Μετά τη Γαλλική Επανάσταση ο υπάρχων πρώην βασιλικός στρατός, αν και δεν 

επέδειξε αντεπαναστατική συμπεριφορά, αντιμετωπίζονταν με καχυποψία ενώ το 

αξιόμαχο του είχε τρωθεί σημαντικά εξαιτίας της φυγής σημαντικού αριθμού 

αριστοκρατών αξιωματικών προς το εξωτερικό και των συχνών κρουσμάτων απειθαρχίας. 

                                            
195 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 28-9,  Spenser Wilkinson, 

The French Army before Napoleon, σ. 29.   

196 Στο ίδιο, σ. 28-9. 
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Έτσι οι ήττες των πρώτων μαχών με την Αυστρία και την Πρωσία κάθε άλλο παρά 

αναπάντεχες μπορούν να χαρακτηριστούν. Η επανάσταση έπρεπε να βρει λύσεις και 

στρατεύματα για να υπερασπιστεί την υπόσταση της και η Εθνοσυνέλευση δεν άργησε να 

λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό με μία απόφαση εξίσου ριζοσπαστική όσο η κίνηση του Μ. 

Αλεξάνδρου, αυτή της καθολικής επιστράτευσης.  

Η ιδέα της καθολικής συμμετοχής των πολιτών σε ένα εθνικό μαζικό στρατό σε 

θεωρητικό επίπεδο είχε παρουσιαστεί και πριν την εποχή της Γαλλικής επανάστασης τόσο 

από τον Μακιαβέλλι στο έργο του «The Ordinanza» το 1506197, όσο και από τον Κόμη 

Maurice de Saxe ο οποίος, στο έργο του «Revenies», αναφερόμενος στο τρόπο 

συγκέντρωσης στρατευμάτων έθετε το ερώτημα: «Δεν θα ήταν καλύτερα να θεσπιστεί 

ένας νόμος που να υποχρεώνει τους άντρες όλων των κοινωνικών τάξεων να υπηρετούν 

τον Βασιλιά και την Πατρίδα τους για ένα διάστημα πέντε ετών;» Υπήρχαν φυσικά και 

αντίθετες απόψεις που εξέφραζαν διανοητές όπως ο Francis Bacon στο έργο του «On 

Unity, in Religion, και που απηχούσαν και τις απόψεις των ευρωπαίων μοναρχών, οι 

οποίοι θεωρούσαν τρομακτική την ιδέα του να μοιράσει το κράτος ξίφη σε απλούς 

ανθρώπους198. Όπως βέβαια αποδείχτηκε και οι δύο πλευρές είχαν δίκιο, καθώς ο 

εξοπλισμός και η χρησιμοποίηση του συνόλου του πληθυσμού στην εφαρμογή του 

πολεμικού φαινομένου ανέδειξε τρομερά φορτία ισχύος για το κράτος όμως ταυτόχρονα 

αποδείχθηκε καταδικαστικό για το παλαιό καθεστώς.  

Η δημιουργία του μαζικού στρατού απαιτούσε ως υλιστική προϋπόθεση, μία 

γενικότερη ανάπτυξη του πληθυσμού και του πλούτου της χώρας, ο Mearscheimer το 

ονομάζει λανθάνουσα ισχύ, έτσι ώστε η κοινωνία να μπορεί να συνεισφέρει από τα 

αποθέματα της, προσωπικό, όπλα και προμήθειες απαραίτητες για την 

αποτελεσματικότητα του. Η Γαλλία διαθέτοντας τον μεγαλύτερο πληθυσμό και όντας το 

κράτος με τις μεγαλύτερες δυνατότητες παραγωγής πλούτου στην Ευρώπη κατάφερε να 

μετατρέψει αυτή την λανθάνουσα ισχύ σε μετρήσιμο μέγεθος μέσω της έννοιας του 

«έθνους στα όπλα». Αντιθέτως δεν ίσχυε το ίδιο και για τους αντιπάλους της καθώς 

                                            
197 Ο Μακιαβέλι  προτείνει στο έργο του «The Ordinanza» το 1506 έναν νόμο ο οποίος θα καθιέρωνε 

την υποχρεωτική στράτευση των νέων στην Φλωρεντία από τα 18 έως τα 30. Witkoski; Michael Corfield; 
Justin, Military theorists, Salem Press Encyclopedia, January, 2015, σ. 16. 

198 Francis Bacon,The Essays of Francis Bacon, New York, Εκδόσεις: Charles Scribner's Sons, 1908, 
σ.17. 
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κανένα κράτος, πλην της Πρωσίας199, δεν ήταν διατιθέμενα να ακολουθήσουν το Γαλλικό 

παράδειγμα της καθολικής στράτευσης αδυνατώντας να προσαρμοστούν στις προσκλήσεις 

που θεσμοθετούσε η Γαλλική Επανάσταση στο πολεμικό φαινόμενο. Τα αποτελέσματα 

ήταν απτά και συνάμα καταλυτικά με τη Γαλλία να παρατάσσει σημαντικά μεγαλύτερους 

στρατούς200 σε σχέση με τους αντιπάλους της, ενώ η ίδια η εφαρμογή του πολιτικού 

φαινομένου θέτονταν σε μία νέα κλίμακα201. 

3.4.1. Το ψήφισμα της 23 Αυγούστου και η καθολική επιστράτευση 

Στις 23 Αυγούστου του 1793, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση θέσπισε ένα νόμο που 

έδινε οντότητα στην καθολική στράτευση του έθνους και δέσμευε όλους τους πόρους του 

για την επίτευξη του πολιτικού σκοπού202. Το άρθρο Ι του νόμου έγραφε: «Από σήμερα 

και μέχρι τη στιγμή που οι εχθροί μας θα έχουν εκδιωχθεί από τα εδάφη της Δημοκρατίας, 

όλοι οι Γάλλοι είναι σε μόνιμη επιστράτευση για να υπηρετούν το στρατό. Οι νέοι άντρες 

θα μάχονται· οι παντρεμένοι άντρες θα κατασκευάζουν όπλα και θα μεταφέρουν 

προμήθειες· οι γυναίκες θα κατασκευάζουν σκηνές και ρούχα και θα υπηρετούν στα 

νοσοκομεία· τα παιδιά θα μεταποιούν τα παλιά ρούχα σε υλικό για μπαλώματα και 

επιδέσμους· οι γηραιότεροι άντρες θα συγκεντρώνονται στις δημόσιες πλατείες για να 

ενθαρρύνουν τους μαχόμενους άντρες και θα κηρύττουν την ενότητα της Δημοκρατίας και 

την απέχθεια απέναντι στη Μοναρχία. Τα δημόσια κτίρια θα μετατραπούν σε στρατόπεδα, 

οι δημόσιες πλατείες σε εργοτάξια κατασκευής πυρομαχικών και από τα πατώματα των 

                                            
199 Η Πρωσία υιοθέτησε την έννοια του έθνους στα όπλα καθώς διέθετε μακράν το μικρότερο στρατό 

και άρα την μεγαλύτερη ανάγκη προσαρμοστικότητας. Τα κράτη έχουν την τάση να αντιστέκονται στις 
αλλαγές και συνήθως απαιτείται μία οδυνηρή ήττα ή ο κίνδυνος της καταστροφής για να ενεργοποιηθούν.  

200 Η Γαλλία ενώ στο ξεκίνημα του πολέμου είχε μία πολεμική μηχανή που αριθμούσε 150.000 άνδρες 
τον Νοέμβριο η δύναμή της είχε φθάσει τους 450.000 άνδρες, η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Η γενική 
επιστράτευση (levee en masse) θα εκτοξεύσει το μέγεθός του στρατού της στους 700.000 άνδρες, δίνοντας 
της πλέον ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Έκτοτε καθ’ όλη τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων αριθμεί 
μία στρατιωτική δύναμη άνω των 400.000 ανδρών, ενώ από το 1805 παρατηρούμε πολύ σημαντική αύξηση 
τόσο στη δύναμή του Γαλλικού στρατού όσο και στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του με αποκορύφωμα 
τη Μεγάλη Στρατιά που εισέβαλε στη Ρωσία και αριθμούσε ένα εκατομμύριο άνδρες. Τα αιτία αυτής της 
αύξησης εστιάζονται στις βελτιώσεις του Ναπολέοντα το σύστημα επιστράτευσης και την ενσωμάτωση 
μεγάλου αριθμού ξένων στρατευμάτων στις  τάξεις του Γαλλικού Στρατού John J. Mearscheimer, Η 
Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 558.   

201 Στο ίδιο. 

202 Ο πρώτος εχθρός που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η επανάσταση και συγχρόνως να δοκιμάσει τις 
δυνάμεις της δεν ήταν ο εξωτερικός εχθρός αλλά τα αντεπαναστατικά κινήματα στη δυτική Γαλλία. Εκεί θα 
διαπιστώσει ότι η δύναμη του στρατού που της είχε απομείνει ήταν τόσο μικρή που ένα μήνα μετά η Γενική 
Συνέλευση εξέδωσε θέσπισμα για υποχρεωτική στράτευση 500.000 ανδρών για να αντιμετωπίσει την 
αντιεπαναστατική εξέγερση στο Vendee, στο John Frederick Charles Fuller, The Conduct of War 1789-1961, 
σ. 31 και Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 38,118. 
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υπόγειων κελαριών θα εξαχθεί νιτρικό κάλιο με χρήση καυστικής σόδας203. Όλα τα 

τυφέκια κατάλληλου διαμετρήματος θα παραδοθούν στα στρατεύματα και το εσωτερικό 

της χώρας θα αστυνομεύεται με κοντόκανα όπλα και ξίφη. Όλα τα σελωμένα άλογα θα 

κατάσχονται από το ιππικό και όλα τα μεταφορικά άλογα, που δεν χρησιμοποιούνται στις 

καλλιέργειες, θα αναλάβουν την μεταφορά του πυροβολικού και τις άμαξες 

ανεφοδιασμού»204.  

3.4.2. Έθνος στα Όπλα: Μαζικός Στρατός και Εθνικισμός 

Το θέσπισμα της 23ης Αυγούστου αποτέλεσε μία πολιτική πράξη που άλλαξε τους 

συσχετισμούς ισχύος στην Ευρώπη και επηρέασε τόσο την στρατιωτική στρατηγική όσο 

το ίδιο το πολεμικό φαινόμενο αλλάζοντας ριζικά το μέγεθος και την υφή του205. Η ουσία 

της στρατιωτικής αυτής εφαρμογής δεν εστιάζεται μόνο στο μέγεθος του στρατού που 

συγκέντρωνε η επαναστατική Γαλλία, αν και είναι ήταν σαφώς πολύ μεγαλύτερός από 

τους στρατούς που εμφανίζονταν μέχρι τότε στα πεδία των μαχών206, καθώς αυτή είναι 

μόνο μία διάσταση της και μάλιστα η πλέον προφανής. Η σπουδαιότητα του μαζικού 

στρατού έγκειται κυρίως στην προέλευση-ποιότητα των στρατιωτών του και στην 

ικανότητα του να διατηρεί το μέγεθός του -μπροστά στη ρίγη του πολέμου και την τριβή 

της εφαρμογής του φαινομένου- καθώς με την επήρεια μίας άλλης στρατιωτικής 

εφαρμογής, του εθνικισμού, επιτυγχάνεται μία ψυχολογική κατάσταση που οδηγεί τους 

στρατιώτες με προθυμία στα πεδία των μαχών, αποτρέπει τις λιποταξίες και αντέχει στην 

υλιστική και ηθική φθορά των απωλειών από τα εχθρικά πυρά.  

3.4.3. Οι αλλαγές που επήλθαν από την έννοια του έθνους στα Όπλα.  

Η μεγαλύτερη εκπροσώπηση όλων των τάξεων στο στρατό μέσω της καθολικής 

επιστράτευσης οδηγούσε συγχρόνως στο πρώτο στάδιο της ταύτισης του στρατού με το 

έθνος. Ο συνδυασμός των πρώτων επιστράτων και των εθελοντών δημιούργησε έναν 

                                            
203 Το νιτρικό κάλιο ήταν απαραίτητο για την δημιουργία πυρίτιδας και μαζί με το θέμα της 

χρηματοδότησης του πολέμου αποτελούσαν τις δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους στρατούς της 
εποχής για περισσότερες λεπτομέρειες στο Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of 
Napoleon, σ. 27. 

204 John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 32. 

205 Στο ίδιο, σ. 26-7. 

206 Από στρατούς δυνάμεως 40-50.000 ανδρών μεταβαίνουμε σε στρατούς πλησίον του ενός 
εκατομμυρίου ανδρών και ακόμη περισσότερο στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  
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στρατό που μέχρι το 1794 ήταν απολύτως αντιπροσωπευτικός αντικατοπτρίζοντας πλήρως 

την Γαλλική κοινωνία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα που προέβλεπε 

το ψήφισμα της 23ης Αυγούστου, δημιουργούσε έντονη την συναίσθηση ότι ολόκληρη η 

κοινωνία υποστήριζε και βρισκόταν πίσω από την πολεμική προσπάθεια του στρατού. Ο 

πληθυσμός άρχισε να ενδιαφέρεται για την διεξαγωγή του πολέμου και να συμμετέχει 

ενεργά στην εφαρμογή του, ειδικά στα πρώτα χρόνια της επανάστασης και η δέσμευσή 

τους αυτή αναμφίβολα εξύψωνε το ηθικό των στρατευμάτων207.  

Επιπλέον η στρατολόγηση πολιτών από όλες τις περιοχές της Γαλλίας ανάγκασε 

ανθρώπους που δεν είχαν φύγει ποτέ από τον τόπο τους και ούτε προβλέπονταν υπό άλλες 

συνθήκες να το πράξουν, να ξεφύγουν από την στενή τοπικιστική αντίληψη της πατρίδας 

και κινούμενοι πλέον στους δρόμους της Γαλλίας να γίνουν κομμάτι της ευρύτερης ιδέας 

του έθνους. Οι επίστρατοι ανακάλυπταν ότι υπήρχε μια Γαλλία και ακόμη πιο σημαντικό 

ότι ανήκανε σε αυτήν. Μέσα από τα πατριωτικά τραγούδια που συχνά ακούγονταν και τις 

εμπειρίες που βιώνανε στο όνομά της, κτίζονταν κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, ένα 

στενότερο δέσιμο μαζί της δημιουργώντας έτσι ένα στέρεο έθνος208. 

Ο Clausewitz, όπως παραθέτεται από τον Στρατάρχη Foch, ήταν που παρατήρησε 

ότι από τη δύναμη και την ενέργεια των αρχών της και από τον ενθουσιασμό με τον οποίο 

διαπότιζε τους ανθρώπους, η Γαλλική επανάσταση είχε κατορθώσει να ρίξει από τη δική 

της μεριά της ζυγαριάς ισχύος του διεθνούς συστήματος, το βάρος όλου του πληθυσμού 

της και όλες τις δυνάμεις του έθνους, ενώ ως αντίβαρο είχε περιορισμένους στρατούς, με 

περιορισμένα κονδύλια και ακόμη πιο περιορισμένους στόχους209. Έτσι την ώρα που οι 

Μεγάλες Δυνάμεις ασχολούνταν με το να υπολογίζουν τα υπέρ και τα κατά της εμπλοκής 

τους στον πόλεμο και αμφιταλαντεύονταν ανάμεσα στη στρατηγική της εξωτερικής 

εξισορρόπησης ή της στρατηγικής της μεταφοράς των βαρών, υποτάσσοντας ταυτόχρονα 

τη δύναμη της ωμής άσκησης οργανωμένης βίας στη διπλωματία· ο Γαλλικός στρατός 

προχωρούσε περιφρονητικά εντός των χωρών τους. Μόνο τότε θα διαπίστωναν οι Γάλλοι 

με μεγάλη έκπληξη για τους ίδιους και τρόμο για τους αντιπάλους τους, το πόσο υπερείχαν 

οι φυσικές δυνάμεις ενός έθνους όταν ήταν υποκινούμενες από απλά και μεγαλειώδη 

                                            
207 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

208 Στο ίδιο. 

209 Ferdinand Foch, The principles of war, New York, Εκδόσεις: Henry Holt and Company, 1920, σ. 29 
και John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 33-5. 
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ταυτόχρονα κίνητρα όπως αυτά που κόμιζε το έθνος στα όπλα, έναντι εθνών ή κρατών που 

χρησιμοποιούσαν ως βάση της λειτουργίας τους, διπλωματικά τεχνάσματα210. 

Αυτή η τεράστια υπεροχή που προσέδωσε η επανάσταση στη Γαλλία οφείλεται 

λιγότερο στις νέες στρατιωτικές καινοτομίες στον τομέα της τακτικής και πολύ 

περισσότερο στην ολική μεταμόρφωση του πολιτικού και διοικητικού συστήματος, στον 

τύπο της κυβέρνησης και στο γεγονός ότι το κράτος εκπροσωπούσε για πρώτη φορά ίσως 

το σύνολο του έθνους211. Όταν οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί στρατοί συνέχιζαν να 

εφαρμόζουν το σύστημα στρατολόγησης του παλαιού καθεστώτος αποτελούμενοι κυρίως 

από ξένους μισθοφόρους και τα «κατακάθια» των κρατών τους, εντός του επαναστατικού 

γαλλικού στρατού υπήρχε μία καθολική εκπροσώπηση της κοινωνίας υιοθετώντας την 

ιδέα ότι όλα τα άτομα που μπορούσαν, έπρεπε να πολεμήσουν για να μην απολέσουν τα 

δικαιώματα τους και την δική τους Γαλλία.  

Το ποσοστό του πληθυσμού που το κράτος μπορούσε να χρησιμοποιήσει για 

στρατιωτική θητεία αυξήθηκε θεαματικά και η γενική επιστράτευση κατέστησε δυνατή τη 

δημιουργία ενός τεράστιου και νεανικού στρατού212. Οι υπόλοιπες κυβερνήσεις μη 

γνωρίζοντας πώς να εκτιμήσουν αυτές τις νέες συνθήκες, προσπάθησαν να 

αντιμετωπίσουν με συνηθισμένα μέσα μία σαρωτική δύναμη, γεγονός που τους οδήγησε 

σε λανθασμένο τρόπο πολιτικής αντιμετώπισης της επαναστατικής Γαλλίας και στην για 

μεγάλο χρονικό διάστημα αδυναμία εξισορρόπησης της213.       

Το ψήφισμα της 23ης Αυγούστου εξασφάλιζε την ύπαρξη αναπληρώσεων για τις 

απώλειες της μάχης και τον προσανατολισμό όλων των πόρων και δυνάμεων του έθνους 

στον πολιτικό σκοπό τα οποία όμως δεν επαρκούσαν για την δημιουργία ενός αξιόμαχου 

στρατού. Απέμενε οι δυνάμεις αυτές να εξοπλιστούν, εκπαιδευτούν και να οργανωθούν 

τάχιστα ώστε στη συνέχεια κινούμενες τάχιστα σε μεγάλες εκτάσεις-αποστάσεις να 

εμπλακούν έγκαιρα στη μάχη214. Η επόμενη πρόκληση για τον Γαλλικό στρατό, και ίσως η 

πιο κρίσιμη, ήταν να αποδείξει την αξιοπιστία του στο πεδίο της μάχης. Μία πρόκληση 

                                            
210  Το ίδιο. 

211  Ferdinand Foch, The principles of war, σ. 29. 

212 Martin Van Creveld, Η Μεταμόρφωση του Πολέμου, σ. 73. 

213 Ferdinand Foch, The principles of war, σ. 29-30. 

214 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 
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που γινόταν ακόμη πιο δύσκολη δεδομένων των συνθηκών στο διεθνές σύστημα και την 

απαίτηση για άμεση αντίδραση καθώς η Γαλλία απειλούνταν με κατάληψη και κατάλυση 

της δημοκρατίας.  

3.4.4. Στρατιωτική Επιτροπή - Carnot  

Η αποστρατεία και η φυγή σημαντικού αριθμού αξιωματικών ανάμεσα στο 1791 

και τον Ιούλιο του 1793 οδήγησε στην αντικατάσταση 593 Στρατηγών και την ουσιαστική 

διάλυση του επιτελείου του μοναρχικού καθεστώτος. Η Εθνική Συνέλευση ένα σώμα 700 

μελών αδυνατούσε να δώσει μία λύση και η Επιτροπή Δημοσίας Ασφαλείας δημιούργησε 

την Στρατιωτική Επιτροπή για να διαχειρίζεται τα στρατιωτικά ζητήματα. Σύντομα η 

στρατηγική σκέψη και άποψη του Lazare Carnot, ο οποίος είχε εισέλθει σε αυτήν μόλις 

εννέα ημέρες πριν το διάταγμα “levee en masse”, θα κυριαρχήσει.  

Ο Carnot διακρίθηκε κυρίως για τις οργανωτικές του ικανότητες215. Αφού 

καθιέρωσε το σύστημα των μεραρχιών και τους έδωσε την μορφή που διατήρησαν μέχρι 

τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, εφάρμοσε μία στρατηγική που είχε ως κύριο στοιχείο της, 

την συγκέντρωση μεγάλων ταχυκίνητων δυνάμεων τις οποίες μάλιστα, ελλείψει 

προμηθειών, τις διέτασσε να επιβιώνουνε από την ύπαιθρο, οριοθετώντας έτσι την απαρχή 

της αλλαγής νοοτροπίας και σε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του πολεμικού φαινομένου, 

της επιμελητείας. Ταυτόχρονα η εφεύρεση του τηλεγράφου και η χρησιμοποίηση του στις 

στρατιωτικές επικοινωνίες του έδωσε τη δυνατότητα να μεταδίδει ταχέως τις διαταγές του. 

Όμως η πιο σημαντική επιτυχία του Carnot δεν έγκειται στον τομέα της στρατηγικής216 

αλλά στο γεγονός ότι κατάφερε να επιφέρει ισορροπία μεταξύ των επαναστατικών ιδεών 

και της στρατιωτικής πειθαρχίας217.  

                                            
215 Ο Lazare Carnot, ένας Λοχαγός του μηχανικού, σύμφωνα με τον Rothenberg ήταν εξαιρετικός στην 

οργάνωση και  ο πρώτος που μετά την επανάσταση υλοποιώντας ουσιαστικά τις απόψεις Guibert προσπαθεί 
να οργανώσει τον τεράστιο στρατό που δημιουργεί η μαζική επιστράτευση. Gunther E. Rothenberg, The Art 
of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 35,101. 

216 Ο Engels δεν θαυμάζει καθόλου την στρατηγική που εφαρμόστηκε στον επαναστατικό πόλεμο της 
Συμβατικής την οποία θεωρεί αυτοσχεδιαστική και αντανακλαστική. Υιοθετεί δε την άποψη του 
Ναπολέοντα για τον Carnot, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ο εφευρέτης του πολέμου μεταξύ μαζικών 
στρατών καθώς σε τακτικό επίπεδο επέλεγε να διαιρεί τον Γαλλικό στρατό και να προσβάλει τις πτέρυγες 
του εχθρού οδηγώντας τον σε συγκέντρωση των δικών του δυνάμεων. Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του 
Πολέμου, σ. 260. 

217 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 109-110. 
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3.4.5. Ο Εθνικισμός ως αναγκαιότητα 

Οι πρώτοι επαναστατικοί στρατοί υπέφεραν από απειθαρχία και έλλειψη 

οργάνωσης καθώς η επαναστατική κυβέρνηση υπέθαλπε με τη στάση της την ανυπακοή, 

υποβάθμιζε την εξουσία των αξιωματικών και καλούσε στα όπλα ενθουσιώδεις αλλά 

δύσκολους στην εκπαίδευση εθελοντές. Οι εθελοντές, όπως παραπονιόνταν ο Dumouriez, 

μπορεί να μοιάζουν με λύκους όμως το έσκαγαν σαν πρόβατα, εγκαταλείποντας στο πεδίο 

της μάχης κανόνια και πολύτιμο πολεμικό υλικό. Σύντομα λοιπόν η Επαναστατική 

κυβέρνηση θα ανακάλυπτε ότι ανεξάρτητα από το καθεστώς του κάθε κράτους και τους 

σκοπούς που υπηρετεί, ο στρατός του θα πρέπει να διακρίνεται για την τάξη και την 

πειθαρχία του, απλά η πειθαρχία δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια μορφή με αυτή του 

παλαιού καθεστώτος. Επιπρόσθετα οι αναδιοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν 

προσπάθησαν να δώσουν λύσεις στο χάος που κάλυπτε τα ζητήματα της δομής και της 

τάχιστης μετατροπής ανεκπαίδευτων στρατευμάτων σε μάχιμες μονάδες, δεν επέλυσαν 

όμως το πρόβλημα του ηθικού ή της υπέρμετρης φιλοδοξίας και των αντιρρήσεων 

κάποιων στρατηγών218.  

Καταλυτικό ρόλο στο στάδιο αυτό θα διαδραματίσει η εφαρμογή του εθνικισμού, ο 

οποίος αντικαθιστώντας τις ιδιότητες της πειθαρχίας στην εφαρμογή του φαινομένου, 

κλήθηκε να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη κινητοποίησης αλλά και μετατροπής μίας 

αδρανής μάζας σε ένα σύνολο που εκλύει τεράστια ποσά ενέργειας, συμπαρασύροντας 

τους αντιπάλους του. Ο εθνικισμός ορίζεται από τον Barry Posen, ως η δυνατότητα των 

ατόμων να ταυτίζουν τα προσωπικά του συμφέροντα με αυτά ενός συνόλου που είναι πολύ 

μεγάλο ώστε να συγκεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Τα συμφέροντα τους 

εδράζονται στη βάση τόσο μίας κοινής κουλτούρας όσο και μίας υποτιθέμενης κοινής 

ιστορικής διαδρομής, που το σύνολο μοιράζεται. Ακόμη το σύνολο πρέπει να έχει μία 

σταθερή εσωτερική δομή η οποία του δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να αναπτυχθεί. 

Έτσι ο εθνικισμός συνεισφέρει στο να παραχθεί η ατομική δέσμευση αλλά και η 

οργανωμένη συνεργασία που απαιτείται για μία μάχιμη δύναμη στο πεδίο της μάχης219.  

Ήδη πριν τη Γαλλική Επανάσταση, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί θεωρητικοί της 

στρατιωτικής στρατηγικής έγραφαν για την ανάγκη δημιουργίας ενός στρατιώτη που θα 

                                            
218 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 111-3. 

219 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 
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είχε καλύτερα κίνητρα για να πολεμήσει και θα επιδείκνυε αφοσίωση στο κράτος. Ο 

Κόμης de Guibert στο πόνημα του “Essai General de Tactique” το 1772, που θεωρείται ως 

ένα από τα σπουδαιότερα θεωρητικά κείμενα στρατιωτικής στρατηγικής της περιόδου 

μιλάει για τη χρησιμότητα της δημιουργίας ενός αφοσιωμένου στρατού πολιτών και θα 

προφητεύσει την επικράτηση, έναντι των γειτόνων του, για το Ευρωπαϊκό έθνος το οποίο 

πρώτο θα ανέπτυσσε έναν εθνικό στρατό220. «Αν υποθέσουμε» θα γράψει σε ένα 

πολλαπλά επαναλαμβανόμενο απόσπασμα, «ότι ένα έθνος που θα αποτελούνταν από 

ανθρώπους ενεργητικούς, στο πνεύμα, την κυβέρνηση και στα μέσα που έχουν στη 

διάθεση τους, μπορούσαν να σχηματίσουν έναν εθνικό στρατό και το κράτος επιζητούσε 

με σχέδιο την αύξηση της ισχύος του, τότε είναι βέβαιο ότι το έθνος αυτό θα καθυπότασσε 

τους γείτονες του»221. 

3.4.6. Η διασύνδεση του εθνικισμού με το πολεμικό φαινόμενο. 

Ο εθνικισμός έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τις πολιτικές, κοινωνικές και 

οικονομικές διαδικασίες οι οποίες έχουν επηρεάσει το σχηματισμό των εθνικών 

ταυτοτήτων. Μία άλλη όμως διάσταση που αναδεικνύει ο Barry Posen αφορά τη σχέση 

του εθνικισμού με το φαινόμενο του πολέμου και την λειτουργία του ως αμυντική 

αντίδραση επιβίωσης των κρατών στις πιέσεις που ασκεί το άναρχο διεθνές σύστημα σε 

αυτά. Η εφαρμογή του αυξάνει την ένταση της εφαρμογής του πολεμικού φαινομένου και 

ειδικότερα την δυνατότητα των κρατών να επιτυγχάνουν την κινητοποίηση των δυνάμεων 

του κράτους της ενεργητικότητας και του πνεύματος της αυτοθυσίας των πολιτών τους. 

Πολλά από τα στοιχεία που αναδεικνύει ο εθνικισμός, προκαλούνται ή εντείνονται τόσο 

κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της εφαρμογής όσο και κατά την ίδια την εφαρμογή 

του πολεμικού φαινομένου και αυτό διαπιστώνεται ισχυρότερα όταν πρόκειται για 

πολεμικές διαδικασίες που εμπεριέχουν μαζική κινητοποίηση στρατών. Αναμφισβήτητα 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τυχαίο το γεγονός ότι μετά την πρώτη εμφάνιση του 

εθνικισμού και την καταλυτική επίδρασή του στην εντατικοποίηση του πολεμικού 

φαινομένου, δεν έπαψε να αναπαράγεται από τα κράτη αποτελώντας έναν κρίσιμο 

                                            
220  Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 22-3. 

221 Fuller, J. F. C., 1992. The Conduct of War 1789-1961, σ. 26-7. Βέβαια ο ίδιος ο Guibert όταν 
σύντομα αντιλήφθηκε ότι οι αλλαγές αυτές απαιτούσαν ταυτόχρονα βαθύτατες πολιτικές και κοινωνικές 
αλλαγές στις οποίες ήταν αντίθετος, ως ένας αριστοκράτης πιστός στη Μοναρχία και θαυμαστής του 
Μεγάλου Φρειδερίκου, και προσπάθησε να τις αποτρέψει. Αυτή ήταν και η αιτία που στο βιβλίο που 
εξέδωσε το 1779 «Défense du Système de Guerre Moderne» θα ανακαλέσει τις απόψεις του Gunther E. 
Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 23. 
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παράγοντα ενδυνάμωσης της στρατιωτικής τους ισχύος, ειδικά όταν το πολεμικό 

φαινόμενο είναι επικείμενο ή και ζητούμενο222.  

Ο Marx και Engels θεωρούσαν ότι σε ένα στρατό με προοδευτική και 

επαναστατική τοποθέτηση ο εθνικισμός αποτελούσε την κινητήρια δύναμη και ο στρατός 

συνιστούσε τον ιδανικό φορέα του. Γνώριζαν άλλωστε πολύ καλά ότι μετά τη Γαλλική 

επανάσταση ο εθνικισμός είχε καταστεί πολιτική και ιστορική δύναμη πρώτου μεγέθους 

και είχαν ήδη διαπιστώσει από την εμπειρία των ναπολεόντειων πολέμων την επίδραση 

του στο ηθικό και την λειτουργία του στρατού. Ο Engels θα γράψει για τα αίτια που ο 

βασιλικός στρατός της Νάπολης θα καταρρεύσει μπροστά στον Garibaldi: «Δεν έχει μέσα 

του ζωή, πνεύμα, πατριωτισμό, πίστη. Δεν έχει εθνική παράδοση. Δεν είναι εθνικός 

στρατός. Είναι καθαρά βασιλικός στρατός»223. Από την στιγμή που ο εθνικισμός αρχίζει 

και δρα τότε το είδος του πολεμικού φαινομένου και ο τρόπος εφαρμογής του που η 

ανθρωπότητα γνώρισε μέσω της Γαλλικής επανάστασης είναι επόμενο. 

3.4.7. Οι όψεις του εθνικισμού 

Δύο είναι τα κύρια στοιχεία για την εκδήλωση του εθνικισμού· η ιδεολογία και η 

διαπαιδαγώγηση, και αυτά δημιουργούνται μέσα από την προπαγάνδα και την καθολική 

εκπαίδευση που παρέχει το κράτος224. Η μεταμόρφωση νεαρών χωρικών, καλλιτεχνών και 

εργατών, σε εξαιρετικούς και ατρόμητους στρατιώτες ήταν ένα από τα κύρια επιτεύγματα 

της επανάστασης225.  

3.4.7.1. Ιδεολογία και Μίσος 

Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες προσπαθούν μέσω αυτής της ιδεολογίας να 

εμπνεύσουν την δέσμευση των στρατευμάτων στους πολιτικούς σκοπούς του πολέμου, να 

αυξήσουν την αυτοθυσία των στρατευμάτων και να ενισχύσουν την αλληλεγγύη μεταξύ 

                                            
222 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, International Security, Vol. 18, 

No.2, MIT Press, 1993, σ. 80–124, http://www.jstor.org/stable/2539098. 

223 Η δύναμη του Garibaldi ήταν 25.000 άνδρες έναντι 150.000 ανδρών του βασιλιά της Νάπολης. New-
York Semi-Weekly Tribune, No. 1592, August 28, 1860 http://marxengels.public-
archive.net/en/ME1214en.html, source: Marx and Engels Collected Works Volume 17 (pp.449-452),  
Progress Publishers, Moscow 1980 MarxEngles.public-archive.net #ME1214en.html, και Παναγιώτης 
Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 217. 

224 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

225 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 113. 
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των στρατιωτών. Ο πόλεμος ο ίδιος με τη σειρά του παρέχει νέα κίνητρα τόσο για τους 

νικητές όσο και για τους ηττημένους που ενισχύουν τα στοιχεία του εθνικισμού, έτσι 

δημιουργείται μία κατάσταση όπου ο πόλεμος τροφοδοτεί τον εθνικισμό -είτε μέσα από 

επιτυχίες και τη δόξα είτε μέσα από τις αποτυχίες και την καταστροφή που παράγουν 

εχθρότητας- και ο εθνικισμός ανατροφοδοτεί και εντατικοποιεί το πολεμικό φαινόμενο και 

την εφαρμογή του. Η διασπορά του εθνικισμού ως μια λοιμογόνος ασθένεια σε ολόκληρη 

την Ευρώπη ειδικά στον 20ο αιώνα, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι 

αποδείχθηκε να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας των κρατών μέσα από την 

ενδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος τους και της ικανότητας τους να εφαρμόζουν το 

πολεμικό φαινόμενο226. Όπως θα γράψει ο Παναγιώτης Κονδύλης, μετά την Γαλλική 

επανάσταση ο εθνικισμός είχε καταστεί πολιτική και ιστορική δύναμη πρώτου 

μεγέθους227. 

3.4.7.2. Διαπαιδαγώγηση και Προπαγάνδα 

Για γίνει όμως εφικτή η μετάδοση αυτής ιδεολογίας απαιτείται η διαπαιδαγώγηση 

του πληθυσμού που πραγματοποιείται μέσω της προπαγάνδας και της καθολικής 

εκπαίδευσης. Προκειμένου να κινητοποιηθούν και να εμψυχωθούν οι χιλιάδες των 

επιστρατευόμενων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που σήμερα ονομάζεται 

«προπαγάνδα». Η προπαγάνδα επενεργεί τόσο εντός του πληθυσμού διαμέσου των μέσων 

ενημέρωσης όσο και εντός του στρατού όπου πραγματοποιείται μία ανεξάρτητη 

δογματοποίηση-διαπαιδαγώγηση228. Για πρώτη φορά στις 25 Απριλίου 1792 η 

«Μασσαλιώτιδα» τραγουδήθηκε στη Γαλλία, για να μεθύσει τα πλήθη. Οι δημαγωγοί 

έκαναν ότι ήταν δυνατόν για να ενισχύσουν την επιθετικότητα των στρατιωτών και να 

προάγουν το μίσος για τους αντιπάλους. Χωρίς μίσος θα γράψει ο George Sylvester 

Viereck, δεν μπορεί να υπάρξει προπαγάνδα. Δώστε μου κάτι να μισήσω και σας 

υπόσχομαι να οργανώσω μία ισχυρή εκστρατεία προπαγάνδας οπουδήποτε σε 24ωρη βάση 

229. Προεκτείνοντας τη σκέψη αυτή οδηγούμαστε στη διαπίστωση του Παναγιώτη 

                                            
226 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

227 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 217. 

228 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

229 John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 20-1. 
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Κονδύλη ότι χωρίς μίσος δεν μπορεί να υπάρξει πόλεμος, «όλα τα άλλα μπορούν να 

αφαιρεθούν από τον πόλεμο ως υπαρξιακή αντιπαράθεση, όχι όμως και η εχθρότητα»230. 

Ένα από τα μέτρα που η Επιτροπή Δημοσίας Ασφαλείας έλαβε, ήταν η τοποθέτηση 

των επιτρόπων μέσα στις Μονάδες. Το μέτρο των επιτρόπων είχε δοκιμαστεί με επιτυχία 

και στην αρχή της επανάστασης όταν είχαν αποσταλεί από την Γενική Συνέλευση στην 

επαρχία για την καταστολή κάθε φιλοβασιλικής εκδήλωσης. Ο Carnot με την κίνηση του 

αυτή θα εξασφαλίσει τη μεθοδική εφαρμογή του εθνικισμού εντός του στρατού 

χρησιμοποιώντας ένα μέσο που ήδη εφαρμόζονταν και στην υπόλοιπη κοινωνία, την 

τρομοκρατία. Η τρομοκρατία στο στρατό μέσω των επιτρόπων επιτύγχανε την πειθαρχία 

και των έλεγχο των στρατιωτών χωρίς να αυξήσει το κύρος των αξιωματικών, ενώ 

περιόριζε και την εξουσία των ανώτατων αξιωματικών231. Συγχρόνως, φρόντιζε ώστε ο 

στρατός να καταστεί ένα σχολείο διαπαιδαγώγησης και αύξησης του εθνικιστικού 

φανατισμού232.     

Επιχειρησιακά, η ύπαρξη αυτής της διαρχίας εντός του στρατού είχε αμφιλεγόμενα 

έως αρνητικά αποτελέσματα και οδήγησε στην εκτέλεση πολλών ανώτατων αξιωματικών. 

Η τρομοκρατία όμως και ο κίνδυνος της εκτέλεσης αποτελούσε συγχρόνως ένα πολύ 

ισχυρό κίνητρο για την επιδίωξη της νίκης. Οι επίτροποι πέτυχαν, μέσα από τις 

διφορούμενες μεθόδους τους και τις αδικίες που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της 

αποστολής τους, να εμποτίσουν τους στρατιώτες με την ιδέα της υπέρτατης μάχης για την 

προστασία της επιβίωσης της Δημοκρατίας και ότι θα μάχονταν υπό τις διαταγές ανδρών 

που είτε άξιζαν και θα τους οδηγούσαν στη νίκη ή θα τους κόστιζε την ίδια την ζωή. 

Ταυτόχρονα μετέδωσαν στους Στρατηγούς το αίσθημα της τρομοκρατίας, καθώς για 

πρώτη φορά κινδύνευαν περισσότερο από τα στρατεύματα τους, και την αντίληψη ότι η 

νίκη με κάθε μέσο ήταν ο σκοπός τους. Το γεγονός αυτό νομοτελειακά άλλαζε τον 

χαρακτήρα του πολέμου· πλέον δεν υπήρχε χώρος για αβρότητες με τους αντιπάλους, 

υπήρχε η νίκη και η επιβίωση ή ήττα και η εκτέλεση233.  

                                            
230 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 204. 

231 Οι επίτροποι που είχαν σταλεί ειδικά μετά το 1792 είχαν το δικαίωμα να θέτουν σε διαθεσιμότητα 
και να συλλαμβάνουν εάν απαιτούνταν Στρατηγούς που δεν ήταν πιστοί στην επανάσταση.  

232 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 111-2. 

233 Alan Palmer, Napoleon on Russia: The 181  Campain, New York, Εκδόσεις: Simon & Schuster, 
σ.64-6, 183. 
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Η νίκη με κάθε κόστος έφερε στο προσκήνιο μία νέα γενιά αξιωματικών που 

ανήλθαν στην ιεραρχία αφήνοντας πίσω τους άλλους αρχαιότερους αλλά λιγότερο 

τολμηρούς. Ανάμεσα στους νέους αυτούς αξιωματικούς που είχαν επιλεγεί και οι 

προαγωγές τους είχαν προταθεί από τους επιτρόπους και επικυρωθεί από τον Carnot ήταν 

οι Bonaparte, Jourdan, Hoche, Pichergu, Massena, Moreau, Davout, Lefebvre, Perignon, 

Serurier, Augerau και Brune, που όπως παρατηρεί ο Gunther Rothenberg σπανία στην 

στρατιωτική ιστορία συναντάται τέτοια συγκέντρωση ικανών αξιωματικών234. 

3.4.7.3. Η Εκπαίδευση στην υπηρεσία του πολεμικού φαινομένου 

Συγχρόνως το κράτος προωθούσε την υποχρεωτική εκπαίδευση εντός του 

στρατού, αλλά και γενικότερα στο σύνολο της κοινωνίας, έχοντας διττό σκοπό, αφενός να 

μπορεί να διαδώσει πιο εύκολα την προπαγάνδα του, σε μία σταθερή εκδοχή της γλώσσας-

καθομιλουμένης, αφετέρου για να ενισχύσει την τεχνική στρατιωτική εκπαίδευση και να 

καταστήσει δυνατή τη μέγιστη αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων του στρατού. Με 

αυτές τις ενέργειες έγινε δυνατή η μετάδοση των επιθυμητών κοσμοεικόνων235, η εκδοχή 

δηλαδή του πολιτισμού και της ιστορίας που είναι κρίσιμες για τον προσδιορισμό της 

εθνικής ταυτότητας. Πολιτισμός σημαίνει κυρίως η γραπτή γλώσσα αλλά επίσης και 

κοινές νόρμες σύμβολα και αναμνήσεις. Επιτυγχάνεται έτσι μία ομογενοποίηση της 

κοινωνίας, που οδηγεί κατ’ επέκταση σε ομογενοποίηση του στρατού και αυξάνει την 

μαχητική του ικανότητα236.  

                                            
234  Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ.112. Είναι πεποίθηση όμως 

του γράφοντος ότι αιτία της ανάδειξης τόσων ικανών νέων αξιωματικών είναι οι ίδιες οι συνθήκες. Η 
σπανιότητα του φαινομένου οφείλεται όχι στην έλλειψη διαχρονικά ηγητόρων αντίστοιχων ικανοτήτων αλλά 
στην έλλειψη των αντίστοιχων συνθηκών για την ανάδειξή τους. Ο επόμενος στρατός που εμφανίζει μεγάλο 
αριθμό ικανών στρατηγών είναι ο Γερμανικός του Β’ΠΠ και εκεί όμως οφείλεται στο ότι μετά την ήττα των 
Γερμανών στον Α’ΠΠ, οι σύμμαχοι τους υποχρέωσαν να διατηρήσουν μία δύναμη χιλίων μόνο αξιωματικών 
οδηγώντας τους να κρατήσουν μόνο τους καλύτερους με αποτέλεσμα η Γερμανία να αναδείξει στα μέτωπα 
του Β’ΠΠ αξιωματικούς όπως οι Manstein, Rundstedt, Rommel και Guderian. 

235 Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κονδύλη η γέννηση της κοσμοεικόνας αποτελεί μια πράξη 
ξεχωρίσματος, αποχωρισμού και αποκοπής με την οποία ο αντικειμενικός κόσμος, περιστέλλεται κατά τρόπο 
τέτοιο ώστε να ταιριάξει με τις ανάγκες του υποκειμένου από την Ομιλία του Θανάση Σαμαρτζή, Η έννοια 
της απόφασης, 2008, προσβάσιμο στο https://kondylis.wordpress.com/page/2/?blogsub=confirming. 

236  Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 
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Σύντομα στο Γαλλικό επαναστατικό στρατό το θέμα της εκπαίδευσης237 αποτέλεσε 

κριτήριο για τις προαγωγές. Στις αρχές του 1794 η ικανότητα για γραφή και διάβασμα 

ήταν υποχρεωτικά τόσο για τους αξιωματικούς όσο και για τους υπαξιωματικούς. Στα 

χαμηλά επίπεδα η εκπαίδευση αρχικά εισήχθη στις τάξεις των υπαξιωματικών, για να 

εδραιωθεί η διοίκηση, η στρατιωτική άσκηση και το πολιτικό κίνητρο. Οι υπαξιωματικοί 

είχαν την υποχρέωση να διαβάζουν σε συγκεντρώσεις των διμοιριών τους, κομμάτια από 

την Διακήρυξη του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και τους ισχύοντες στρατιωτικούς 

νόμους. Η πολιτική προπαγάνδα διαχέονταν στα στρατόπεδα μέσω φυλλαδίων και 

εφημερίδων, πολλά από τα οποία διαβάζονταν σε καθολικές συγκεντρώσεις. Ήδη από τον 

Σεπτέμβριο του 1792, η Εθνική Συνέλευση δημοσίευε μία ημερήσια εφημερίδα ειδικά για 

το στρατό η οποία διαβάζονταν σε συγκεντρώσεις, ενώ 400.000 αντίγραφα του 

Συντάγματος της 24ης Ιουλίου του 1793 μοιράστηκαν στις στρατιές και κατά περιόδους 

έντυπα προπαγάνδας μοιράζονταν και στις κατεχόμενες περιοχές238. 

3.4.8 Οι καρποί του εθνικισμού 

Ο εθνικισμός μέσα από τα σχολεία, την στρατιωτική εκπαίδευση και τον τύπο της 

εποχής (εφημερίδες και φυλλάδια) εμφύτευσε την ιδέα ότι το σύνολο είχε μία κοινή 

ταυτότητα και μοίρα που μπορούσε να προστατευτεί μόνο από το κράτος. Πολιτικές 

γιορτές όπου γιορτάζονταν τα ιδανικά της επανάστασης. έφερναν πιο κοντά το στρατό με 

τους πολίτες, άλλωστε ήταν ένας στρατός πολιτών και όχι επαγγελματιών. Σε αντίθεση με 

το παλαιό καθεστώς και ότι εφαρμόζονταν στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι στρατιώτες 

θεωρούνταν τιμώμενα μέλη της κοινωνίας και προστάτες της επανάστασης και του 

Γαλλικού τρόπου ζωής και πολιτικής λειτουργίας. Ήταν οι προστάτες αλλά και 

λειτουργικά υποκείμενα του ρητού ισότητα-αλληλεγγύη-αδελφοσύνη. Τα στεγανά των 

κοινωνικών τάξεων για προαγωγές στον στρατό είχαν καταργηθεί, και οι αποστάσεις 

                                            
237 Από τους πρώτους αξιωματικούς της Μεγάλης Στρατιάς μόνο 100 προέρχονταν από την 

Στρατιωτική Σχολή του Fontainebleau. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης η Βασιλική Στρατιωτική Σχολή 
είχε σταματήσει τη λειτουργία της, όμως ο Ναπολέων αντιλαμβανόμενος την αξία της εκπαίδευσης ίδρυσε 
νέες Στρατιωτικές Σχολές όπως το Ecole Speciale Militaire το 1803 στο Fontainebleau και το 1808 στο Saint 
Cyr από όπου θα αποφοιτήσουν, μέχρι το 1815, 4000 αξιωματικοί Gunther E. Rothenberg, The Art of 
Warfare in the Age of Napoleon, σ. 108. 

238 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 
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μεταξύ αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών είχαν μειωθεί εξαιρετικά239 (Posen, 

1993). 

 Στην μελέτη του για την Στρατιά του Βορρά ο John Lynn διαπιστώνει ότι οι 

προσπάθειες αυτές ήταν εξαιρετικά επιτυχημένες καθώς όχι μόνο πέτυχαν ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ενός στρατού που ήταν γνωστός για το πάθος του αλλά εμφύτευαν, σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο, την έννοιας του ελάχιστου αποδεκτού, σε όρους αυτοθυσίας 

και απόδοσης. Αυτά ακριβώς τα πρότυπα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις και τις βάσεις 

για να είναι επιτυχημένη και επαρκής η ταχύτατη, λόγω ανάγκης, στρατιωτική εκπαίδευση 

του Γαλλικού στρατού και ήταν υπόλογα για την πολεμική ένταση που αυτός ανέδειξε στο 

πεδίο της μάχης. Χωρίς τις πολύ ισχυρές πολιτικές νόρμες που αναπτύχθηκαν, η 

λειτουργία του Γαλλικού στρατού στο πεδίο της μάχης, που στηρίζονταν σε τακτικές 

αραιών σχηματισμών, θα ήταν αδύνατη240.  

Ο εθνικισμός και ο μαζικός στρατός νομιμοποίησαν τις απαιτήσεις του πληθυσμού 

για ενεργή συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία. Ο μαζικός στρατός της Γαλλικής 

επανάστασης στηρίχθηκε αποκλειστικά σε μία πολιτική επανάσταση που η ιδεολογία της 

απέπνεε εθνικισμό, και τόνιζε την ισότητα και την δημιουργία μίας κοινότητας-έθνους 

όλων των Γάλλων ενώ η εκπαίδευση ήταν ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθούσε να 

διαδοθεί. Με την καθολική στρατολόγηση των πολιτών από κάθε τάξη, ο στρατός θα 

απολέσει την ιδιότητα του ως μέσο καταστολής των εσωτερικών ταραχών241 αφού πλέον 

δεν αποτελεί ένα χωριστό κομμάτι της κοινωνίας αλλά την ολιστική στρατιωτική 

απεικόνιση αυτής, τροποποιώντας καταλυτικά την ισορροπία ισχύος μεταξύ κυβερνώντων 

και κυβερνώμενων. Παράλληλα η καθολική στρατολόγηση διαχέει στην κοινωνία, μέσω 

των επιστρατευμένων μελών της που επιστρέφουν σε αυτήν μετά το τέλος της θητείας 

τους, την στρατιωτική τέχνη και τις ικανότητες που αποκτούνται κατά την λειτουργία του 

στρατού καθιστώντας την αποδέκτη στρατιωτικών αρετών, όπως η ικανότητα οργάνωσης, 

κινητοποίησης, διεξαγωγής επιμελητείας, αλλά και τεχνικών ικανοτήτων. Η εκπαίδευση 

                                            
239 Στο ίδιο. 

240 John A. Lynn, The Bayonets of the Republic: Motivation and Tactics in the Army of Revolutionary 
France, 1791-94, Urbana, Εκδόσεις: University of Illinois Press, 1984, σ. 122,136 παρατίθεται στο Barry R. 
Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

241 Για αυτό και ο Ναπολέων θα αναπτύξει αστυνομικές μονάδες. Το 1799 ίδρυσε τη πρώτη 
αστυνομική δύναμη εθνικής κλίμακας υπεύθυνη για όλες τις μορφές εσωτερικής ασφάλειας, θέτοντας την 
υπό τη διοίκηση ενός μόνο υπουργού του  Joseph Fouché. Martin Van Creveld, Άνοδος και η Πτώση του 
Κράτους, σ. 197.  
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που λαμβάνουν οι στρατευμένοι αλλάζει και τις εσωτερικές ισορροπίες του κράτους 

καθώς βελτιώνει τις ικανότητες πολιτικής δραστηριοποίησης των εκπαιδευόμενων. Για 

αυτό και οι ηγεσίες των κρατών συχνά αντιτίθενται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη του 

εθνικισμού, του μαζικού στρατού και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των πολιτών καθώς 

το μίγμα που προκύπτει από την εφαρμογή και των τριών στοιχείων, μπορεί να είναι 

εξαιρετικά ανατρεπτικό και συχνά θέτει υπό αμφισβήτηση θεσμούς και προνόμια των 

κοινωνικών ελίτ242. 

3.4.9. Το τέλος της τρομοκρατίας ο πατριωτισμός και η αλληλεγγύη για το 

συμπολεμιστή 

Το τέλος της περιόδου της Τρομοκρατίας στη Γαλλία σήμαινε και το τέλος της 

Επιτροπής Δημοσίας Ασφαλείας και η ίδια μοίρα επιφυλάσσονταν και για τα τέκνα της, 

τους επιτρόπους. Στο πλαίσιο του «Κρονικού συνδρόμου» των επαναστάσεων οι επίτροποι 

θα πέσουν θύματα των ανθρώπων που είχαν αναδείξει και μάλιστα του κορυφαίου αυτών 

του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέων θα γράψει το 1796 προς το Διευθυντήριο για τον επίτροπο 

Lafebvre ότι «είναι ένας δειλός και υπάρχουν πολλοί σαν και αυτόν. Αντί για χωρίς 

πολεμική εμπειρία πολίτες» συνέχιζε, «οι επίτροποι πρέπει να είναι άνδρες που έχουν 

υπηρετήσει σε πολλές εκστρατείες και έχουν αποδείξει το θάρρος τους. Κανένας άνδρας 

δεν μπορεί να ανήκει στον Γαλλικό Στρατό εάν αξιολογεί τη ζωή του πιο ψηλά από την 

δόξα του έθνους και την γνώμη των συντρόφων του»243. Σύντομα θα μεθοδεύσει την 

εκδίωξη τους από τις μάχιμες μονάδες, άλλωστε είχαν επιτελέσει πλέον το έργο τους. Η 

επανάσταση είχε πετύχει να μεταδώσει την αγριότητα και τη λύσσα που απαιτούνταν 

στους στρατιώτες της ώστε να είναι εφικτή η κατάκτηση της Ευρώπης244. 

Με την εκδίωξη των επιτρόπων από τις τάξεις του, ο Γαλλικός Στρατός μείωνε το 

ιδεολογικό του αποτύπωμα και περνούσε σε μία πιο επαγγελματική και μιλιταριστική 

μορφή. Η Γαλλία είχε πλέον σωθεί και είχε αποκτήσει σημαντικά εδάφη και η εικόνα του 

πολίτη-στρατιώτη είχε αρχίσει να μεταλλάσσεται καθώς ο αγώνας για την επιβίωση της 

Δημοκρατίας είχε πλέον φθάσει στο τέλος του. Στις μονάδες είχαν απομείνει κάποια 

κατάλοιπα της προπαγάνδας, όπως η επαναστατική δεκάτη (decadi) όπου κάθε δέκα 

                                            
242 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

243 James M. Thompson, Napoleon's Letters, London & Toronto, Εκδόσεις: Dent & Sons, 1954, σ. 55. 

244 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 113. 
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ημέρες πραγματοποιούνταν ομιλίες για την επανάσταση και στο τέλος όλοι τραγουδούσαν 

το «La Victoire», όμως αυτά είχαν πλέον περισσότερο τη μορφή συνήθειας παρά 

ιδεολογικής διδαχής.  

Η επαναστατική προπαγάνδα είχε ελάχιστη πλέον απήχηση στους δοκιμασμένους 

στη μάχη βετεράνους. Ο πατριωτισμός και ο εθνικισμός υπήρχε ακόμη αλλά πλέον 

εκφράζονταν μέσα από την αλληλεγγύη για τον συμπολεμιστή και την γενναιότητα στη 

μάχη. Ο στρατός έχοντας σφυρηλατηθεί στο πεδίο της μάχης σε μία οντότητα και όσο 

απεχθάνονταν τους βασιλικούς που θα στερούσαν από τους νέας γενιάς αξιωματικούς τους 

βαθμούς τους, το ίδιο απεχθάνονταν και τους ριζοσπάστες επαναστάτες που 

προσπαθούσαν να ασκήσουν πολιτικό έλεγχο επί των στρατιωτών. Όπως ο La Tour du Pin 

είχε διαβλέψει το τέρας της στρατιωτικής δημοκρατίας, αποτελούμενο από αξιωματικούς 

και στρατιώτες που είχαν γίνει ένα σώμα, είχε γεννηθεί245 και είχε πλέον τη δική του 

θέληση «ένα έθνος εντός των στρατοπέδων» όπως το αναφέρει ο Gunther Rothenberg 

υπακούοντας μόνο στους δικούς του διοικητές. Το όργανο δε που ασκούσε την εξουσία, το 

Διευθυντήριο, ήταν πολύ αδύναμο, διεφθαρμένο και συνάμα απασχολημένο με το να 

προσπαθεί να διασφαλίσει την δική του επιβίωση, ώστε αδυνατούσε να το περιορίσει246. 

3.5 ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Ο μαζικός στρατός και ο εθνικισμός θα αποδειχθούν δύο στρατιωτικές εφαρμογές 

που θα βοηθήσουν την επανάσταση να ξεπεράσει τους περιορισμούς των στρατών του 

18ου αιώνα και να δημιουργήσει ένα στρατό που το μέγεθός του και η ενέργειά του θα 

αιφνιδιάσει τους αντιπάλους του, προστατεύοντας επιτυχημένα τόσο την επιβίωση της 

επανάστασης όσο και τα φορτία ισχύος της Γαλλίας στο διεθνές σύστημα. 

Ο ασκός του Αιόλου όμως που είχε διαρραγεί και ανάβλυζε διαρκώς τεράστια 

ποσά ενέργειας, θα μετέτρεπε με την καθοδήγηση μίας στρατηγικής μεγαλοφυΐας όπως ο 

                                            
245 O La Tour-du-Pin στις 04 Ιουλίου 1790 μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης εφιστούσε 

την προσοχή της διότι εντός του στρατού είχε αρχίσει να επικρατεί «θυελλώδης αναρχία» και ο ίδιος δήλωνε 
ανήμπορος να την περιορίσει. Ταυτόχρονα προειδοποιούσε ότι οι στρατιώτες πέραν της αμφισβήτησης των 
αξιωματικών είχαν αρχίσει να διατυπώνουν απόψεις για τα πολιτικά ζητήματα και συνέχισε 
προειδοποιώντας ότι εάν η Συνέλευση δεν κατέστειλε τέτοιες συμπεριφορές τότε η Γαλλία θα βίωνε την ίδια 
μοίρα με τη Ρώμη, μετατρεπόμενη «σε μία στρατιωτική δημοκρατία, ένα πολιτικό τέρας που πάντοτε 
καταπίνει την αυτοκρατορία που το παρήγαγε» Rafe Blaufarb, The French Army 1750-1820: Careers, 
Talent, Merit, Manchester, Εκδόσεις: Manchester University Press, 2002, σ .79. 

246 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 113-4. 
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Ναπολέων το δίλλημα αδυναμίας που είχε αρχικά παράγει η Γαλλία σε δίλλημα ασφαλείας 

για τους αντιπάλους της. Το επόμενο στάδιο για την Γαλλική Επανάσταση που είχε ήδη 

μεταβάλλει την πολιτική και στρατιωτική σκέψη του δυτικού κόσμου στρέφοντας την 

προς νέους ορίζοντες, με τους νεωτερισμούς που είχε εισαγάγει, θα ήταν να μεταβάλει και 

τον τρόπο εφαρμογής του ίδιου του φαινόμενου του πολέμου.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΜΙΓΗ ΠΟΛΕΜΟ 

- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗΣ 

 «Ο άνθρωπος είναι έτσι φτιαγμένος ώστε δεν μπορεί να παραιτηθεί από την ακραία βία, την 
θανάτωση του αντιπάλου του, ταυτόχρονα όμως .....δεν μπορεί να ζει διαρκώς με αυτήν»  

Carl von Clausewitz (Vom Kriege) 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Clausewitz ορίζει τον πόλεμο ως «πράξη βίας προκειμένου να εξαναγκάσουμε 

τον αντίπαλο να εκτελέσει τη βούληση μας247» και μέσα στο έργο του αναγνωρίζει δύο 

τύπους πολέμου, τον αμιγή που περιγράφει τον πόλεμο μεταξύ των βάρβαρων λαών και 

τον πραγματικό που αναφέρεται στον πόλεμο μεταξύ των πολιτισμένων λαών. Ενώ ο 

αμιγής πόλεμος είναι συμπαγής και ορίζει το απόλυτο του πολέμου248 δεν ισχύει το ίδιο 

για τον πραγματικό πόλεμο καθώς υπεισέρχεται η πολυπλοκότητα του πολέμου, όλων των 

παραγόντων δηλαδή που επηρεάζουν την εφαρμογή του πολιτικού φαινομένου μεταξύ των 

πολιτισμένων λαών. Ο πραγματικός πόλεμος έχοντας ως ορόσημο τον αμιγή πόλεμο και 

με βάση την προσέγγιση ή απόκλιση του από αυτόν οδηγείται στο να τυποποιηθεί μεταξύ 

των δύο ακραίων ειδών του, είτε ως «πόλεμος εκμηδένισης» είτε ως «περιορισμένος 

πόλεμος» ή «πόλεμος παρατήρησης».  

Αυτή ακριβώς η απόσταση, ανάμεσα στους δύο πόλους του πραγματικού πολέμου, 

είναι που διένυσε η επαναστατική Γαλλία με την έλευση του Ναπολέοντα και αποτελεί και 

τον τρίτο νεωτερισμό που θα εξετάσουμε. Ο ναπολεόντειος τρόπος διεξαγωγής του 

πολέμου, που θα εξαπολύσουν οι στρατιές του Βοναπάρτη θα εκληφθεί από όλους τους 

θεωρητικούς του πολέμου, είτε συμφωνούσαν είτε διαφωνούσαν ως προς την 

αναγκαιότητα του, όχι απλά μία νέα εφαρμογή της στρατιωτικής στρατηγικής αλλά ένας 

νεοτερισμός ως προς την ολική εφαρμογή του πολέμου καθιστώντας τον το σημείο 

                                            
247 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου,σ. 22.  

248 Ο Clausewitz κάνει χρήση του όρου απόλυτος πόλεμος για περιγράψει τον πόλεμο εκμηδένισης όσο 
ακόμη ταλαντεύεται στο εάν η ναπολεόντειος διεξαγωγή του πολέμου είναι ο ορισμός του αμιγούς πολέμου. 
Όμως στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου του, το οποίο ο ίδιος θεωρεί ως ολοκληρωμένο, αποφεύγει 
τη χρήση αυτού του όρου και φαίνεται ξεκάθαρα ότι κατατάσσει τον πόλεμο εκμηδενίσεως στο κομμάτι του 
πραγματικού πολέμου και άρα και στο φάσμα του εφικτού να εμφανιστεί και πάλι μετά το πέρας των 
ναπολεόντειων πολέμων. Στο ίδιο, σ. 70-3, 76-7, 82.  



-82- 

 

αναφοράς γύρω από το οποίο εξελίχθηκε στις επόμενες γενεές, όλη η θεωρητική τριβή ως 

προς την στρατηγική και την τέχνη του πολέμου.  

Την αντίληψη της στρατιωτικής στρατηγικής για την διεξαγωγή της οργανωμένης 

βίας στον 18ο αιώνα μπορούμε να τη συνοψίσουμε διαπίστωση του Sun Tzu, ότι «στον 

πόλεμο η καλύτερη πολιτική είναι να καταλαμβάνεις ένα κράτος άθικτο. Η καταστροφή 

του είναι κατώτερη ενέργεια από την απλή κατάληψη του. Το να υποτάσσεις τον εχθρό 

χωρίς μάχη είναι το αποκορύφωμα της επιδεξιότητας… Επομένως, αυτό που έχει 

υπέρτατη σημασία στον πόλεμο είναι να χτυπάς τη στρατηγική του εχθρού… Το επόμενο 

καλύτερο είναι να χτυπάς τον στρατό του»249. Αντίστοιχα ο Machiavelli θα γράψει στο 

“The Art of War”, ότι: «είναι καλύτερο να υποτάσεις έναν εχθρό με την πείνα πάρα με το 

ξίφος καθώς σε μία μάχη συχνά το τυχαίο, έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με την 

ικανότητα250».  

Η εφαρμογή όμως της οποιαδήποτε θεωρίας πρέπει να αποσκοπεί τελικά σε απτά 

αποτελέσματα και αυτό εξέλειπε από τους πολέμους του 18ου αιώνα. Οι Marx και Engels 

σε μία αποτίμηση των στρατηγικών των πολέμων πριν τη Γαλλική Επανάσταση σκώπτουν 

τους παλαιούς στρατηλάτες των ελιγμών, τις πράξεις των οποίων θεωρούν «ως περίτρομη 

αποφυγή κάθε τακτικής απόφασης, με το πρόσχημα της προσπάθειας εξαναγκασμού του 

εχθρού για να εγκαταλείψει τις θέσεις του, μέσω της στρατηγικής της παράκαμψης251.  

Όταν στις 20 Σεπ του 1792 ο γαλλικός στρατός υπό τους Στρατηγούς Dumoureiz 

και Kellermann αντιμετώπισε τον πρωσικό στρατό με επικεφαλή το Δούκα του 

Brunswick252 κοντά στο Valmy της νοτιοανατολικής Γαλλίας, είχαμε τη πρώτη 

σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικά είδη πολέμου, τον περιορισμένο πόλεμο που 

επικρατούσε μέχρι τότε και τον, στα σπάργανα, πόλεμο της εκμηδένισης. Μετά από 

                                            
249 Sun Tzu, The Art of War, London, Εκδόσεις: Oxford University, 1963,μτφ. Samuel B. Griffith, σ. 

77-8. 

250 Niccolo Machiavelli, The Prince and The Art of War, London, Collector’s Library, 2004, σ. 415. 

251 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου,σ. 242.  

252 Ο Δούκας του Brunswick, ανιψιός του Βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκου, θεωρούνταν εξαιρετικός 
στρατηγός με υψηλή στρατηγική σκέψη.  Ήταν υπέρμαχος της φιλοσοφίας διεξαγωγής του πολέμου μέσω 
ελιγμών και αν είναι δυνατόν χωρίς σοβαρές μάχες. Θα παραμείνει επικεφαλής του Πρωσικού στρατού μέχρι 
το 1795 και ξανά το 1806 όταν μη αντιλαμβανόμενος το νέο είδος πολέμου θα τον οδηγήσει στις 
καταστροφές της Jena και του Auerstädt καιο ίδιος θα χάσει την ζωή του. Encyclopædia Britannica Online, 
s. v. "Charles William Ferdinand of Brunswick", accessed January 12, 2016, http://www. 
britannica.com/biography/Charles-William-Ferdinand-of-Brunswick. 
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ισχυρή ανταλλαγή βολών βαρέως πυροβολικού για πολλές ώρες, το πρωσικό πεζικό 

ετοιμάστηκε για την έφοδο. Δεδομένης της φήμης του πρωσικού στρατού εκείνη την 

εποχή που θεωρούνταν ο κορυφαίος της Ευρώπης ακόμη και οι πιο γενναίοι Γάλλοι 

στρατιώτες θα πρέπει να ένιωσαν κάποιο φόβο, όμως παρόλα αυτά διατήρησαν τις θέσεις 

τους. Αντιμέτωπος με έναν απροσδόκητα αποφασισμένο εχθρό, ο Δούκας του Brunswick, 

διέταξε να διακοπεί η έφοδος, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι: «δεν πρόκειται να 

δώσουμε μάχη σήμερα». Οι κανονιοβολισμοί συνεχίστηκαν για μερικές ώρες και στη 

συνέχεια η έντονη βροχή και το σκοτάδι έδωσαν τέλος στην αναμέτρηση των δύο 

αντιπάλων. Δέκα ημέρες αργότερα ο Δούκας διαπραγματεύτηκε μία ειρηνική αποχώρηση 

και οδήγησε τον στρατό του εκτός των Γαλλικών συνόρων στη χειμερινή στρατοπέδευση 

του253. 

Παρόλο που η μάχη στο Valmy δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αξία από πλευράς 

στρατηγικής ή της τακτικής που εφαρμόστηκε και είχε ελάχιστες απώλειες για τους δύο 

αντιπάλους, αποτέλεσε μία κομβικής σημασίας μάχη για την ευρωπαϊκή ιστορία. Το έθνος 

στα όπλα νικούσε για πρώτη φορά την παλαιά τάξη. Δύο διαφορετικά είδη φιλοσοφίας 

πολέμου συναντιόνταν σε μία τελετή παράδοσης-παραλαβής του ίδιου του πεδίου της 

μάχης, όπου το παλαιό καθεστώς του περιορισμένου πολέμου υπέστειλε τη σημαία του και 

σύντομα θα αποδεικνύονταν ξεπερασμένο ενώ αυτό του πολέμου εκμηδένισης ή απόλυτου 

πολέμου, μόλις ανέτειλε. Την νύκτα εκείνη ο Goethe254, που συμμετείχε στην εκστρατεία 

με τον πρωσικό στρατό θα πει: «Από αυτό το μέρος και αυτή τη μέρα ανακύπτει μία νέα 

εποχή για την παγκόσμια ιστορία»255 (Rothenberg, 1978, p. 11) και όντως «ο πόλεμος των 

Βασιλιάδων», όπως θα γράψει ο Στρατάρχης Foch, «τελείωνε και ξεκινούσε ο πόλεμος 

των λαών και από στρατιωτικής απόψεως ήταν το τέλος μίας εποχής»256. 

                                            
253 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ.11 και John F. C. Fuller, The 

Conduct of War 1789-1961, σ. 30. 

254 Johann Wolfgang Goethe, Γερμανός ποιητής συγραφέας μυθιστοριογράφος επιστήμονας πολιτικός, 
θεατρικός σκηνοθέτης, κριτικός, θεωρείται από τους σπουδαιότερους Γερμανούς λογοτέχνες της σύγχρονης 
εποχής. Ήταν προσωπικός φίλος του Δούκα Charles Augustus και τον συνόδευσε στις εκστρατείες εναντίον 
της Γαλλίας το 1792 και 1793.  Πηγή: Johann Wolfgang von Goethe. 2015. Encyclopædia Britannica 
Online. Retrieved 14 December, 2015, from http://www.britannica.com/biography/Johann-Wolfgang-von-
Goethe. 

255 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 11. 

256 Jean Lambert Alphonse Colin, The Transformations of War, London, Εκδόσεις: Hugh Rees, 1912, 
μτφ Helbert Richard Pope, σ. 206. 
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4.2 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ 

4.2.1. Ο Περιορισμένος Πόλεμος 

Ο περιορισμένος πόλεμος, η μορφή του πολέμου που κυριαρχούσε το 18ο αιώνα, 

στηρίζονταν στην στρατηγική της εξουθένωσης. Διεξάγονταν από επαγγελματικούς 

βασιλικούς στρατούς, παρόμοιους με τους επαγγελματικούς στρατούς των ημερών μας, 

που αποτελούσαν κομμάτι των επίσημων διεθνών σχέσεων του κράτους. Ο χαρακτηρισμός 

τους ως περιορισμένοι οφείλεται λιγότερο στον αριθμό των απωλειών257 και περισσότερο 

στο γεγονός ότι απέβλεπαν σε περιορισμένους στόχους και ενέπλεκαν περιορισμένα μέσα 

του κράτους. Οι μονάρχες αποφάσιζαν για το εάν θα έχουν ειρήνη ή πόλεμο με βάση τη 

σχέση κόστους/όφελους και σύμφωνα με το προσωπικό τους συμφέρον που νομοτελειακά 

αποτελούσε και τα συμφέρον των υπηκόων τους. Ο λαός ούτε μπορούσε να εκφράσει την 

άποψη του αλλά ούτε και αναμένονταν να συμμετάσχει ιδιαίτερα στη διεξαγωγή του 

καθώς αυτό αποτελούσε υπόθεση των μικρών επαγγελματικών στρατών. Άλλωστε 

απουσία εθνικών ή ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, κανείς δεν επιζητούσε την απόλυτη 

καταστροφή του αντιπάλου του, η διεξαγωγή του πολέμου αντιμετωπίζονταν από την 

μοναρχική ελίτ περισσότερο ως το «σπορ των Βασιλιάδων της Ευρώπης» στο τέλος του 

οποίου λίγα αναμένονταν να αλλάξουν, παρά ως ένα καταστροφικό γεγονός258. Όπως 

έγραψε ο Clausewitz: «o πόλεμος θύμιζε ένα αιματηρό, πλην συχνά πληκτικό αγώνα 

σκακιού, που παίζεται με αληθινούς στρατιώτες»259. 

Στο πλαίσιο αυτό οι δαπανηρές μάχες αποφεύγονταν και οι κύριες επιχειρήσεις 

ήταν οι ελιγμοί και όχι ο πολεμικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με τον Henry Lloyd «Η πιο 

επιτυχημένη στρατηγική ήταν αυτή που περιείχε στρατιωτικές επιχειρήσεις με μαθηματική 

ακρίβεια και που συνέχιζε να διεξάγει τον πόλεμο χωρίς να απαιτείται εξαπολύσει κάποιο 

                                            
257 Η αγριότητα της φύσης του πολέμου φυσικά δεν αλλάζει και τον 18ο αιώνα. Οι στρατιώτες 

παρατάσσονται χωρίς καμία προσπάθεια απόκρυψης, προχωρούν σε παράταξη υπό τον ήχο των τυμπάνων με 
ακριβώς εβδομήντα πέντε βήματα το λεπτό και μόλις έφθαναν οι αντίπαλοι στρατοί σε απόσταση που να 
διακρίνουν το ασπράδι του ματιού του αντίπαλου στρατιώτη άνοιγαν πυρ. Το αποτέλεσμα ήταν σε διάστημα 
έξι έως οκτώ ωρών οι απώλειες να φθάνουν το 1/3 της δυνάμεως Martin Van Creveld, Άνοδος και η Πτώση 
του Κράτους, σ. 284-5, David Chandler, The Art of Warfare in the Age of Marlborough, London, Batsford, 
1976, σ. 302-7, Christopher Duffy, The Military Experience in the Age of Reason, New York, Taylor & 
Francis e-Library, 2005, σ. 245. 

258 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 11. 

259 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 65. 
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κτύπημα»260. Οι εκστρατείες απέβλεπαν να θέσουν τον αντίπαλο σε δύσκολή θέση και να 

τον εξωθήσουν στο να αποδεχθεί τους όρους που απέδιδαν το διακύβευμα του πολέμου 

υπέρ του νικητή. Έτσι το να παραδοθεί ένα φρούριο ή ένας στρατός στο πεδίο της μάχης 

δεν θεωρούνταν ατιμωτικό και κανείς στρατηγός δεν διανοούνταν να πολεμήσει μέχρι τον 

τελευταίο στρατιώτη. Η νοοτροπία αυτή στρατιωτικής στρατηγικής εξηγεί απόλυτα και 

την απόφαση του Δούκα του  Brunswick να αποσύρει τον στρατό του από το Valmy 

βλέποντας τους Γάλλους να μην εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Άλλωστε η καταξίωση του 

ως στρατηγιστή, είχε επέλθει μετά την εκστρατεία του στην Ολλανδία το 1787, όπου 

κατάφερε επιτύχει τους στόχους του διεξάγοντας μία εκστρατεία αναίμακτη και με 

διαρκής ελιγμούς, που οδήγησαν τους αντιπάλους του να αποδεχθούν την ήττα τους χωρίς 

σοβαρές μάχες261. 

Η περιορισμένη αυτή μορφή πολέμου που επικρατούσε τον 18ο αιώνα πήγαζε 

αναμφίβολα από τους πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς 

περιορισμούς της εποχής. Ο στρατός ως επαγγελματικός - κρατικός αποτελούσε μία 

σταθερή δύναμη που υπηρετούσε τον Μονάρχη262 και του εξασφάλιζε την εξωτερική 

ασφάλεια και την διατήρηση της εσωτερικής τάξης. Ταυτόχρονα όμως ήταν και ένας 

πολυδάπανος μηχανισμός, αποτελώντας έναν γύπας του Προμηθέα για την βασιλική 

περιουσία και την οικονομία των κρατών263 και ως εκ τούτου έπρεπε να χρησιμοποιείται 

με σύνεση264. Οι στρατιώτες αν και χαμηλής κοινωνικής στάθμης ήταν δυσεύρετοι και η 

εντός του στρατού λειτουργία τους στηρίζονταν στην αυστηρή πειθαρχία. Ακριβώς 

εξαιτίας αυτής της πειθαρχίας καθώς και του γεγονότος ότι τηρούνταν διαρκώς στη 

διάθεση του ηγεμόνα τους, σε αντίθεση με την προηγούμενη επικρατούσα κατάσταση265, 

                                            
260 Ο Bulow, ένας πρώσος αξιωματικός του στρατού στο βιβλίο του Reine und angewandte Strategie θα 

προσπαθήσει να προβλέψει μέσα από μαθηματικούς τύπους την έκβαση του πολέμου. Barry D. Watts, 
Clausewitzian Friction and Future War, McNair Paper 52, Εκδόσεις: National Defense University, 1996, σ. 
23-4. 

261  Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 12. 

262 Το σύστημα αυτό είχε διαδεχθεί τους μισθοφορικούς στρατούς του παρελθόντος, οι οποίοι 
συγκεντρώνονταν για την διεξαγωγή του πολέμου ή μίας συγκεκριμένης εκστρατείας και στη συνέχεια 
απολύονταν, οι οποίοι είχαν πολλές φορές αποδειχθεί αναξιόπιστοι καθώς άλλαζαν στρατόπεδα κόμη και 
κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ακολουθώντας ουσιαστικά αυτόν που πλειοδοτούσε. 

263 Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πρωσία δαπανούσε το 90% των εσόδων της για την συντήρηση του 
στρατού και η Γαλλία τα 2/3 του προϋπολογισμού της. Στο ίδιο. 

264  Στο ίδιο. Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 12. 

265 Οι μισθοφορικοί στρατοί κόστιζαν πολύ και μόλις ολοκληρώνονταν η διαμάχη αποδεσμεύονταν και 
επαναπροσλαμβάνονταν μόλις υπήρχε απειλή, δημιουργώντας έτσι μία άναρχη κατάσταση βίας.  
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οδήγησε και σε μία πιο πειθαρχημένη έκφραση της οργανωμένης βίας. Οι αντίπαλοι 

σέβονταν τις περιοχές και τους πληθυσμούς όπου δίνονταν οι μάχες και θεσπίστηκαν 

άτυποι κανόνες πολέμου που σε συνδυασμό με τον διαχωρισμό του πληθυσμού σε 

μάχιμους ένστολους και στους άμαχους πολίτες, οδήγησαν σε μία πιο «πολιτισμένη» 

μορφή πολέμου266.  

Η Ευρώπη έχοντας βιώσει την θηριωδία του Τριακονταετή πολέμου όπου 

σφαγιάστηκαν ολόκληρες πόλεις, όπως στο Magdeburg, ήθελε πλέον να εξασφαλίσει μία 

πιο ήπια μορφή πολέμου. Το 1758 ο Emmerich de Vattel 267 στο έργο του “Le Droit des 

gens” (Το Δίκαιο των Εθνών), θα γράψει ότι ο πόλεμος ήταν υπόθεση που αφορούσε 

κυρίαρχους ηγεμόνες και μόνο αυτούς και αποτελούσε τον τρόπο δια του οποίου 

μπορούσαν να διευθετήσουν τις διαφορές τους. Οι ηγεμόνες θα έπρεπε να διεξαγάγουν 

τους πολέμους τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ζημιές τόσο στους 

δικούς τους στρατιώτες, όσο και στον άμαχο πληθυσμό και κανείς δεν επιθυμούσε την 

συντριβή του άλλου ή δεν διακινδύνευε τη δική του συντριβή. Ο Vattel έκανε τη σαφή 

διάκριση ανάμεσα στους άμαχους και τον στρατό, καθώς η διατήρηση αυτής της 

διάκρισης ήταν ουσιώδης για να μην επιστρέψει η Ευρώπη στη βαρβαρότητα του 

Τριακονταετή πολέμου268. 

4.2.2. Ο ΜΕΓΑΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ, η ιδιοφυΐα του περιορισμένου πολέμου 

και ο πρόδρομος του απόλυτου πολέμου  

Μετά το 1740 ο Φρειδερίκος της Πρωσίας είχε καταφέρει να επιτύχει τα μέγιστα, 

μέσα από το μέχρι τότε επικρατών σύστημα. Η ρεαλιστική καλά υπολογισμένη και πολλές 

φορές βιαία προσέγγιση της στρατηγικής από τον Φρειδερίκο ήταν ο προάγγελος ότι η 

στρατιωτική στρατηγική και ίσως και η υψηλή στρατηγική θα άλλαζε φιλοσοφία. Οι 

ανούσιοι πόλεμοι που δεν οδηγούσαν σε συγκλονιστικά αποτελέσματα σίγουρα δεν 

ικανοποιούσαν ηγέτες όπως ο Φρειδερίκος ή Ναπολέων που αναζητούσαν το αποτέλεσμα 

                                            
266 Μέτρα τα οποία προέκυψαν ως φυσική αντίδραση της διεθνής κοινωνίας, μετά τις βαρβαρότητες 

που διεπράχθησαν κατά τον Τριακονταετή Πόλεμο στα Γερμανικά κρατίδια John F. C. Fuller, The Conduct 
of War 1789-1961, σ. 20-1. 

267 Ο Ερεμικ Βαττέλ ήταν Ελβετός νομικός και φιλόσοφος, ο οποίος μετά το έργο του “ Droit des gens; 
ou, Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains” το 
1758, τον καταξίωσε ως έναν από τους ειδικούς επί θεμάτων διεθνούς δικαίου. (Kenny, 2015) Το έργο του 
είναι προσβάσιμο μέσω του http://www.constitution.org/vattel/vattel.htm. 

268 Martin Van Creveld, Η Μεταμόρφωση του Πολέμου, σ. 70. 
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και όχι τη διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο ίδιος ο Ναπολέων θεωρούσε τον 

Φρειδερίκο ως έναν από τους διδασκάλους του269. 

Μέχρι την έλευση στο διεθνές προσκήνιο του Φρειδερίκου η Γαλλία θεωρούνταν η 

κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη, όμως η Πρωσία θα την ξεπερνούσε και θα αποκτούσε μία 

στρατιωτική ισχύ και φήμη πολύ μεγαλύτερη από αυτή που της αντιστοιχούσε, με βάση 

της δυνατότητες της, τόσο από πλευράς πληθυσμού όσο και από πλευράς πλούτου και 

μεγέθους της χώρας. Η φειδώ, η ακατάπαυστη δουλειά, η τίμια και δίκαιη, αν και κάποιες 

φορές σκληρή, διακυβέρνηση ήταν τα χαρακτηριστικά του Πρωσικού κράτους. Ο 

Φρειδερίκος έχοντας παραλάβει έναν ήδη καλά οργανωμένο στρατό δυναμικότητας 

80.000 ανδρών, με πληθυσμό της Πρωσίας 2,5 εκατομμύρια, θα τον αυξήσει σε 200.000 

το 1786270, όταν ο πληθυσμός της Πρωσίας είχε διπλασιαστεί.  

Ο πρωσικός στρατός οργανώθηκε με αμέριστη προσοχή ώστε να ασκήσει όσο το 

δυνατόν λιγότερη πίεση στην εύθραυστη οικονομία των φτωχών περιοχών του κράτους. Η 

αστική τάξη που αποτελούνταν από καλούς και αποδοτικούς φορολογούμενους δεν 

υπηρετούσε καθόλου και οι τάξεις των στρατιωτών αποτελούνταν από ξένους και 

χωρικούς οι οποίοι την εποχής της σποράς και της συγκομιδής αποδεσμεύονταν και 

επέστρεφαν στα χωράφια τους. Δημιούργησε επίσης ένα καλά εκπαιδευμένο και 

αφοσιωμένο σώμα αξιωματικών που αποτελούνταν από μέλη των αριστοκρατικών 

οικογενειών της υπαίθρου271 ενώ ταυτόχρονα εισήγαγε την έννοια της προαγωγής με 

αξιοκρατικά κριτήρια στο σώμα των υπαξιωματικών προάγοντας τους ικανότερους, 

επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα στην λειτουργία του στρατού στο πεδίο της 

μάχης.  

Η σημαντικότερη καινοτομία που επιφέρει στο πεδίο της μάχης είναι ο 

συνδυασμός όλων των όπλων αφού δίδει ρόλο παράλληλα με το πεζικό, τόσο στο 

                                            
269 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 19. 

270  Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γαλλία το 1740 διατηρούσε ένα στρατό δυναμικότητας 160.000 ανδρών 
αν και είχε τον δεκαπλάσιο πληθυσμό σε σχέση με την Πρωσία και τα έσοδα της ήταν οκτώ φορές 
περισσότερα. Στο ίδιο, σ. 16. 

271 Σε αντάλλαγμα για την επιβεβαίωση των προνομίων τους οι πρώσοι αριστοκράτες υποχρεώνονταν 
να υπηρετήσουν το στέμμα, με την κατάταξη τουλάχιστον ενός γιου (συνήθως του δευτερότοκου καθώς ο 
πρωτότοκος φρόντιζε την περιουσία της οικογένειας) στο σώμα των δοκίμων από όπου προέρχονταν κατά 
κύριο λόγο οι αξιωματικοί. Μέσα σε διάστημα δύο γενεών ο Πρώσος Βασιλιάς πέτυχε μία από τις πλέον 
άγριες και ανυπότακτες αριστοκρατίες, ως προς την ανεξαρτησία της, να αποτελεί πειθήνιο στύλο της 
Μοναρχίας. Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 129. 
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πυροβολικό όσο και στο ιππικό. Ακόμη εφαρμόζει στο πεδίο της μάχης τον διαχωρισμό 

των ταγμάτων κερδίζοντας έτσι μία κινητικότητα που θα του χαρίζει εντυπωσιακές νίκες 

επιτυγχάνοντας να φέρνει το αντίπαλο στράτευμα σε μειονεκτική θέση272. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι η εφαρμογή αυτή αποτελεί μία μικρογραφία σε τακτικό επίπεδο του 

τρόπου με τον οποίο κινούνταν και μάχονταν ο Ναπολέοντας σε στρατηγικό επίπεδο, μόνο 

που στη θέση των ταγμάτων στο πεδίο της μάχης, στον Γαλλικό στρατό είχαμε τον ελιγμό 

μεραρχιών στο θέατρο επιχειρήσεων.  

Η Πρωσία του Φρειδερίκου εισαγάγει ουσιαστικά για πρώτη φορά την ιδέα της 

χρήσης όλων των οικονομικών πόρων του κράτους για την επίτευξη του πολεμικού 

σκοπού. Για να μπορεί να διατηρεί αυτές τις δυνάμεις χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλους 

τους διαθέσιμους πόρους του κράτους, δαπανώντας ελάχιστα για πολυτέλειες, ειδικά σε 

σύγκριση με τις σπατάλες που πραγματοποιούνταν στις χρεωκοπημένες Γαλλία και 

Αυστρία, καθιστώντας την Πρωσία ένα κράτους που λειτουργούσε για να καλύψει τις 

ανάγκες του στρατού του Βασιλιά της273.  

Αυτό όμως που δεν μπόρεσε να αντιληφθεί ο Φρειδερίκος, και γι’ αυτό έκανε 

περιορισμένη χρήση τους, ήταν την αξία στοιχείων όπως η εμπλοκή του συνόλου του 

πληθυσμού στην εφαρμογή του πολεμικού φαινομένου και ο πολλαπλασιασμός της ισχύος 

του μέσω του καταλύτη του εθνικισμού και έτσι εγκλωβίστηκε στην εφαρμογή του 

περιορισμένου πολέμου. Τη μία φορά που κατόρθωσε να επιτύχει και να λειτουργήσει στη 

λογική των μεταγενέστερων πόλεμων, όταν επιδίωξε μία αποφασιστική μάχη με 

συγκεντρωμένες τις δυνάμεις του έναντι του αυστριακού στρατό και νίκησε, θα καταλάβει 

τη Βιέννη αλλά δεν θα επιδιώξει τη συντριβή της Αυστρίας παρά υπαγορεύοντας τους 

όρους του στην αυστριακή κυβέρνηση, θα διασφαλίσει τη μόνιμη κατοχή της Σιλεσίας. Η 

πολιτική αυτή γίνεται κατανοητή, όπως θα γράψει ο Clausewitz, μόνο εάν υπολογίσουμε 

τους γενικούς όρους της διεξαγωγής του πολέμου με βάση τις συνθήκες της εποχής, με τις 

                                            
272 Ο Πρωσικός στρατός χωρίζοντας τα Τάγματα στο πεδίο της μάχης και μη πολεμώντας ως ένα 

συνεκτικό σώμα, χρησιμοποιούσε τη μία πλευρά του σε αμυντικό ρόλο ενώ η άλλη πλευρά του ενισχυμένη 
επιτίθονταν στην αδύναμη πλευρά του αντιπάλου ξεκινώντας την υπερφαλλάγγιση του και την ανατροπή της 
διάταξής του στο πεδίο της μάχης που ισοδυναμούσε με βέβαιη ήττα. Η τακτική αυτή γνωστή ως «επίθεση 
λοξής διάταξης- oblique order of attack» δεν αποτελούσε μία καινοτόμα τακτική αλλά μόνο ο Πρωσικός 
στρατός είχε την ικανότητα να την εκτελεί με ακρίβεια και επιτυχία. Gunther E. Rothenberg, The Art of 
Warfare in the Age of Napoleon, σ. 19.   

273 Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 124-9 και Gunther E. 
Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 19. 
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δυσκολίες του ανεφοδιασμού και τα τεράστια έξοδα για τον κάθε ένοπλο άνδρα, όπου οι 

βαρείες απώλειες αναπληρώνονταν δύσκολα274. 

4.3. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΛΙΚΟ/ΠΡΩΤΟΓΟΝΟ ΠΟΛΕΜΟ  

4.3.1. Πόλεμος της Εκμηδένισης 

Η μορφή αυτή του περιορισμένου πολέμου δεν θα μπορούσε να τροποποιηθεί παρά 

μόνο με βίαιη πολιτική και κοινωνική αναταραχή και αυτό ακριβώς κόμιζε η Γαλλική 

Επανάσταση. Οι πρώτες συγκρούσεις θα οδηγήσουν σε ήττες των Γάλλων και μπροστά 

στον εθνικό κίνδυνο, στην εθνοσυνέλευση θα αρχίσουν να επικρατούν τα πιο 

ριζοσπαστικά στοιχεία ενώ επαναστατικά στρατεύματα άρχισαν να συρρέουν στο Παρίσι 

για να υπερασπιστούν την πρωτεύουσα και στην ουσία την επανάσταση. Η έννοια του 

έθνους στα όπλα, ένα μίγμα μαζικού στρατού και εθνικισμού, ήταν το εργαλείο και το 

πρώτο στάδιο που νομοτελειακά οδήγησε τον πόλεμο στο επόμενο στάδιο, τη 

ναπολεόντεια διεξαγωγή του πολέμου, έναν ουσιαστικά πόλεμο εκμηδένισης. 

Τα πρώτα θύματα της νέας μορφής πολέμου, που περιελάμβανε την άσκηση 

απεριόριστης βίας εναντίων των αντιπάλων με στόχο και σκοπό την οριστική υποταγή 

τους, έμελε να είναι οι ίδιοι οι υπήκοοι της Γαλλίας. Κατά την αντιεπαναστατική εξέγερση 

στη περιοχή του Vendee (1793-1796) η επαναστατική κυβέρνηση θα αποστείλει 

στρατεύματα, μετά από μία ταχεία επιστράτευση όπου θα συγκεντρώσει 500.000 

στρατιώτες, και θα χρησιμοποιήσει ανηλεή βία για την καταστολή της εξέγερσης. Το 

αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος χιλιάδων Γάλλων φιλοβασιλικών και αντιτιθέμενων στην 

Γαλλική Επανάσταση και η καταστροφή ολόκληρων περιοχών.  

Πλέον η ιστορία του πολέμου είχε ανοίξει και πάλι την σελίδα του πολέμου της 

εκμηδένισης στρέφοντας το βλέμμα της προς την εποχή της βαρβαρότητας και του 

πολέμου των φυλών275. Οι πρωτόγονες φυλές, ήταν οπλισμένες ορδές στις οποίες ο κάθε 

άνδρας ήταν και πολεμιστής και επειδή ολόκληρη η φυλή εμπλέκονταν στον πόλεμο, η 

διεξαγωγή του πολέμου ήταν ολοκληρωτική. Ο πόλεμος των πρωτόγονων φυλών αποτελεί 

και την αρχική μορφή του πολέμου όπως την ονομάζει ο Clausewitz, την «ιδεατή του 

έννοια», τον «αμιγή πόλεμο». Με αυτή περιγράφει τον πόλεμο στις πρώτες φάσεις της 
                                            

274 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 93. 

275 John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 33. 
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ανθρώπινης ιστορίας, στους απολίτιστους λαούς όπου υφίσταται η πραγματική έννοια και 

διεξαγωγή του πολέμου, δηλαδή συνεχής και καθολική άσκηση ακραίας βίας μέχρι 

εκμηδενίσεως του αντιπάλου276 (Κονδύλης, 2004, p. 27). Όμως από την στιγμή που οι 

άντρες εγκατέλειψαν την ζωή του κυνηγού και του νομάδα, και η ανθρωπότητα 

προχωρούσε στον αγροτικό πολιτισμό ο οποίος αντικατέστησε τον βαρβαρικό, έγινε πλέον 

η διάκριση μεταξύ μαχητή και παραγωγού τροφίμων-αγρότη, δηλαδή του μη μάχιμου. Στις 

πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας δικαίωμα συμμετοχής στο στρατό της πόλης είχαν 

μόνο οι με πλήρη δικαιώματα πολίτες, ενώ την εποχή της φεουδαρχίας οι ιππότες και 

συνοδεία τους αποτελούσαν μία ξεχωριστή κοινωνική ομάδα διαχωρισμένη από τον 

υπόλοιπο πληθυσμό. Τέλος την εποχή τον απόλυτων μοναρχών, πριν την έλευση της 

Γαλλικής Επανάστασης, η πολεμική διαδικασία απασχολούσε ένα μικρό μέρος του 

πληθυσμού και το άμαχο τμήμα του ήταν παντελώς αποκλεισμένο από αυτήν277. Σύμφωνα 

με τον John Fuller αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των μαχητών και υπόλοιπου πληθυσμού 

με τη καθολική επιστράτευση εξαφανίζεται και επιστρέφουμε στην εποχή των ένοπλων 

ορδών, μόνο που αυτή τη φορά δεν εμπλέκονταν ένα χωρίο ή μία πόλη-κράτος αλλά ένα 

ολόκληρο έθνος και μάλιστα το πολυπληθέστερο της Ευρώπης. Ένας πόλεμος που 

προσομοίαζε στον αμιγή πόλεμο, θα γινόταν πλέον σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, σε 

εθνική κλίμακα278. 

Σε πιο ορθολογική αντιμετώπιση της εξέλιξης του φαινομένου του πολέμου ο 

Παναγιώτης Κονδύλης θα παρατηρήσει ότι μεταξύ του πολέμου των απολίτιστων που 

αποτελούσε και την αμιγή μορφή του πολέμου και του πολέμου εκμηδένισης των 

πολιτισμένων που εξελίσσεται κατά τους πολέμους της Γαλλικής επανάστασης υπάρχει 

ειδοποιός διαφορά. Βέβαια όσο επιτείνεται η βία τόσο είναι πιθανή μία σύγχυση ανάμεσα 

στον αμιγή πόλεμο και τον πόλεμο εκμηδένισης που όμως δεν παύει παρά τα ποσά βίας 

που εκλύονται κατά την εφαρμογή του να είναι τύπος πραγματικού πολέμου και να 

υπόκειται στους περιορισμούς του279. Έτσι μέσα στις απλές συνθήκες ζωής των άγριων 

                                            
276 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 27. 

277 Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Αγγλο-Ιρλανδού συγγραφέα Laurence Sterne ο οποίος παρά 
το ότι ταξίδεψε από το Λονδίνο στο Παρίσι κατά τη συγγραφή του βιβλίου του «A Senimental Journey 
Through France and Italy» περιγράφοντας τη ζωή στη Γαλλία, αντιλήφθηκε ότι η Αγγλία και η Γαλλία 
βρισκόταν σε πόλεμο (ήταν ο Επταετής πόλεμος της Ισπανικής διαδοχής), όταν ενημερώθηκε ότι λόγω του 
πολέμου θα έπρεπε να εφοδιαστεί με διαβατήριο. Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη 
ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 135. 

278 John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 31. 

279 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 52-4. 
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λαών το κράτος και η ένοπλη δύναμη αποτελούν ένα σώμα και επομένως ο πόλεμος 

συνιστά μία και μόνη μεγάλη μάχη. Στους σύγχρονους πολέμους μεταξύ των πολιτισμένων 

λαών δεν είναι δυνατόν να υφίσταται η έννοια του αμιγούς πολέμου καθώς υπάρχει ο 

κερματισμός της δραστηριότητας σε πολλές μεμονωμένες ενέργειες εξαιτίας της μεγάλης 

ποικιλομορφίας των συνθηκών που γεννούν τον πόλεμο280. Ο διαχωρισμός των εξουσιών 

σε πολιτική και στρατιωτική αλλά και το γεγονός ότι ούτε καν ο πολιτικός σκοπός δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαίος, αφού προφανώς εντός του κράτους υπάρχουν ταυτόχρονα 

πολλές βουλήσεις άρα και ποικιλομορφία ως προς τον σχεδιασμό των δράσεων κάνει 

κατανοητή την αυταπάτη του αμιγούς πολέμου σε συνθήκες πολιτισμού281.  Έτσι το τέλος 

της βαρβαρότητας και η αρχή του πολιτισμού σημαίνουν συνάμα το τέλος του αμιγούς 

πολέμου και της τυφλής επιθετικότητας. Στη θέση του εχθρικού αισθήματος μπαίνει η 

εχθρική πρόθεση, δηλαδή η λογική κατορθώνει να ελέγχει όσα ένστικτα ζητούν άμεση 

αποφόρτιση τους στη βία, φροντίζοντας ταυτόχρονα να τα διοχετεύει για την επίτευξη των 

σκοπών της και να βάζει σε ενέργεια δραστικότερα μέσα προς άσκηση βίας από τις 

ακατέργαστες εκδηλώσεις του ενστίκτου. Η βία μπαίνει στην υπηρεσία της επιδίωξης 

ισχύος282 με την ίδια έννοια που η νόηση χαλιναγωγεί το «ένστικτο» και το διοχετεύει  

                                            
280 Στο ίδιο, σ. 28. 

281 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ. 246. 

282 Η ισχύς αποτελεί κάτι πολύ πιο περιεκτικότερο, διορατικότερο και απαιτητικότερο από τη βία, 
καθώς αποτελεί γνήσιο προϊόν της κατάστασης του πολιτισμού σε αντίθεση με την κατάσταση της 
βαρβαρότητα όπου η βία και η ισχύς συμπίπτουν, και κατά συνέπεια η πολιτική υπερέχει του πολέμου καθώς 
ο πόλεμος πρέπει να διεξάγεται λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την πολιτική επικοινωνία. Είναι εσφαλμένη 
κάθε προσπάθεια συνταύτισης των σκοπών της οργανωμένης βίας, δηλαδή του στρατού με τους σκοπούς 
ισχύος της πολιτικής καθώς οι σκοποί της ισχύος πολλές φορές δεν πραγματώνονται έτσι όπως το 
οραματίζονται οι στρατιωτικοί, οι ειδικοί της βίας. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει και παραίτηση από τη 
δυνατότητα άσκησης της βίας καθώς και η ίδια η ειρήνη απαιτεί κα προϋποθέτει την κατοχή αρκετής ισχύος 
που να επιτυγχάνει την ασφάλεια του κράτους. Άλλωστε η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου κράτους εγγυάται ότι 
οι πολίτες του έχουν και μπορούν να έχουν δικαιώματα και ελευθερίες, χωρίς να εγγυάται φυσικά την υφή 
αυτών των δικαιωμάτων και ελευθεριών. Κατά τον Clausewitz η εσωτερική πολιτική θα πρέπει να ειδωθεί 
υπό το πρίσμα των αναγκαιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής και όχι το αντίθετο. Στην εξωτερική πολιτική 
που αποτελεί την μεγάλη πολιτική επικρατεί αιωνίως η βαρβαρική κατάσταση, ο φυσικός νόμος, ο νόμος της 
ισχύος όπως είναι γνωστός τουλάχιστον από την εποχή του Hobbes. Για αυτό όπως διαπιστώνει ο 
Παναγιώτης Κονδύλης είναι σφάλμα να συνάγουμε κάποιο πρωτείο της εσωτερικής πολιτικής εξαιτίας των 
εμπειριών της Γαλλικής επανάστασης και του τρόπου που διεξάγεται ο πόλεμος μετά από αυτήν ως 
αποτέλεσμα που εξαρτάται από το είδος του εσωτερικού πολιτεύματος. Το πρωτείο της εξωτερικής 
πολιτικής εδράζεται στο γεγονός ότι ανεξάρτητα από το πολίτευμα των κρατών, ανεξάρτητα από τις 
ομοιότητες ή διαφορές σε αυτό το πεδίο οι νόμοι της συνύπαρξης και του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 
έχουν την δική τους λογική με την οποία οφείλει να συμμορφωθεί κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης των 
διακρατικών σχέσεων. Στη προοπτική των πρωτείων της εξωτερικής πολιτικής το κράτος εμφανίζεται ως ένα 
αυτοτελές μέγεθος ως αυτοσκοπός ή ύψιστη αξία η επιτυχής προάσπιση της οποίας μέσα στον αέναο αγώνα 
των κρατών έχει πρωταρχική σπουδαιότητα. Έτσι λοιπόν ο Clausewitz παρατηρεί «ότι δεν υπάρχει 
σημαντικότερος πολιτικός σκοπός από την ανεξαρτησία του κράτους και του έθνους». Παναγιώτης 
Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 50-5. 
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σκόπιμα προκειμένου να πραγματώσει τα σχέδια της283 . 

Ακόμη μία σημαντική παράμετρος που διαχωρίζει τις δύο μορφές πολέμου είναι το 

γεγονός ότι ο αμιγής πόλεμος είναι ένας πόλεμος χωρίς τριβές και παύσεις. Η τριβή και η 

σύμπτωση ασκούν την επήρεια τους εκεί όπου η πολεμική ενέργεια στο σύνολο της δεν 

μπορεί να συμπυκνωθεί σε μία και μόνη κύρια ενέργεια, αποσυνδέοντας έτσι την έννοια 

της εφαρμογής του πολέμου από τον αμιγή πόλεμο και οδηγώντας την να ταυτιστεί με τον 

πραγματικό πόλεμο284.  

Οι πραγματικοί πόλεμοι μεταξύ πολιτισμένων στους οποίους έγινε ορατή η ύψιστη 

δυνατή κορύφωσή της βίας, οι ναπολεόντειοι πόλεμοι, είχαν πολιτικό χαρακτήρα, δηλαδή 

γεννήθηκαν μέσα σε ορισμένη μορφή της πολιτικής επικοινωνίας και επιδίωκαν 

πολιτικούς σκοπούς. Εδώ η πολιτική όμως δεν συμβάδισε με τον μετριασμό αλλά 

αντιθέτως με την άκρα επίταξη της βίας καθώς ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου από τη 

Γαλλία του Ναπολέοντα αποτελεί «ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της νεοφανούς 

πολιτικής επικοινωνίας την οποία γέννησε η Γαλλική Επανάσταση»285. Ποιες όμως οι 

καινοτομίες της ναπολεόντειας διεξαγωγής του πολέμου; Πως συνδέεται με τον μαζικό 

στρατό και τον εθνικισμό και πως αυτή εφαρμόστηκε στο θέατρο των επιχειρήσεων;    

4.3.2. Ναπολεόντεια διεξαγωγή του Πολέμου 

Ο ναπολεόντειος πόλεμος σύμφωνα με τον Clausewitz χαρακτηρίζεται από «ταχεία 

και ακατάσχετη ενέργεια, ακατάσχετη πορεία προς τον στόχο, δηλαδή σφοδρός, αιματηρός 

γρήγορα περατούμενος, αποφασιστικός αγώνας», ενώ επισημαίνει ότι ο πολιτικός σκοπός 

του πολέμου μπορεί να είναι διπλός δηλαδή «είτε η εκμηδένιση του εχθρού είτε ο 

εξαναγκασμός του να αποδεχτεί τους όρους ειρήνης». Είναι η έκφρασή του παλλαϊκού 

πολέμου και του πολέμου εκμηδενίσεως σε αντίθεση με τον πόλεμο παρατηρήσεως και τη 

δίχως σαφή στόχευση μέχρι τότε διεξαγωγή του. Με την ναπολεόντεια διεξαγωγή του 

πολέμου ανοίγονται στο ίδιο το πολιτικό φαινόμενο πλατιά περιθώρια καθώς ο τρόπος 

αυτός διεξαγωγής του πολέμου αποτελεί «την ακραία δυνατή επίταση της πολεμικής 

προσπάθειας και επομένως το θεωρητικό κανόνα και το σημείο προσανατολισμού στην 

                                            
283 Στο ίδιο, σ. 49. 

284 Στο ίδιο, σ. 75. 

285 Στο ίδιο, σ. 51. 
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πράξη», καθώς ο ναπολεόντειος πόλεμος και ο πόλεμος στην καθαρή του μορφή 

προσεγγίζουν εξαιρετικά286. 

Ο Ναπολεόντειος πόλεμος επιτάσσει τη γοργή συγκέντρωση δυνάμεων, σύντονες 

πορείες που χάρη στην ταχύτητα της μετακίνησης των στρατευμάτων, ευνοεί τολμηρά 

πλήγματα και μπορεί από μόνη της να αναπληρώσει την αριθμητική υπεροχή του εχθρού 

καθιστώντας την επίθεση δυνατή προτού προλάβει ο εχθρός να βρει τον χρόνο να 

συγκεντρώσει τις δυνάμεις του. Περιλαμβάνει ακόμη στρατηγήματα και υπερκεράσεις 

μεγάλης κλίμακας, αλλαγές βάσεις και της γραμμής των επιχειρήσεων καθώς η υψηλή 

ευελιξία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη και διατήρηση της πρωτοβουλίας, η οποία 

ήδη συνιστά απόδειξη υπεροχής287. 

Όλα αυτά ήταν εφικτά χάρη στην πολιτική και στρατιωτική ιδιοφυΐα του 

Ναπολέοντα, ο οποίος είχε την ικανότητα να βλέπει την νοερή εξέλιξη όλης της 

εκστρατείας, αντί να επικεντρώνεται απλά στην έκβαση της κάθε μάχης, προβάλλοντας ως 

φάρο των εκστρατειών του τον τελικό πολιτικό σκοπό που δεν ήταν άλλος από την 

ευρωπαϊκής ηγεμονία. Με βάση το σκοπό αυτό διεξάγονταν όλες οι στρατιωτικές 

επιχειρήσεις επιδιώκοντας και επιτυγχάνοντας την εκμηδένιση του αντιπάλου. Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός του, αποσκοπούσε στο να εντοπίσει το καθοριστικό σημείο στις 

θέσεις του εχθρού που θα έπρεπε να πλήξει και στη συνέχεια το πραγματοποιούσε με όλες 

του τις δυνάμεις και με ασυγκράτητη ορμή. Αυτή η καθοριστική συγκέντρωση δυνάμεων, 

χάρη στο Μεραρχιακό σύστημα που είχε καθιερωθεί πριν τη Γαλλική Επανάσταση, δεν 

πραγματοποιούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή δίνοντας έτσι στο Ναπολέων το 

πλεονέκτημα να μην αποκαλύπτει εκ των προτέρων το σημείο στο οποίο επρόκειτο να 

επιτεθεί288.   

Οι Marx και Engels παρατηρούν ότι ο ναπολεόντειος στρατός επιτύγχανε να έχει 

την πρωτοβουλία με μακριούς προπαρασκευαστικούς ακροβολισμούς μέχρι να καταφέρει 

στον εχθρό το αποφασιστικό κτύπημα σε αποφασιστικές θέσεις και με αποφασιστική 

συγκέντρωση δυνάμεων289. Έτσι ο Ναπολέων φρόντιζε να εξαπατά όπου απαιτούνταν τον 

                                            
286 Στο ίδιο, σ. 63 -74. 

287 Στο ίδιο, σ. 242. 

288 Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 152-3. 

289 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 242. 
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εχθρό με ελιγμούς· να συγκεντρώνει τις δυνάμεις του σε αποφασιστικές θέσεις· να πλήττει 

τον εχθρό στο πιο αδύνατο σημείο του πριν προλάβουν να ενωθούν οι συμμαχικοί στρατοί 

και όταν οι εχθρικές δυνάμεις διασπώνται συνέχιζε προς την καταδίωξη και την συντριβή 

τους290. Το modus operandi του Ναπολεόντειου στρατού μπορεί να περιγραφεί στη φράση 

«βαδίζουμε χωριστά και επιτιθόμαστε ενωμένοι». Ο στόχος των στρατηγικών ελιγμών του 

Ναπολέοντα ήταν να βρεθούν τα γαλλικά στρατεύματα στη καλύτερη δυνατή θέση για να 

δώσουν την μάχη, μία μάχη που δεν αποτελούσε πλέον το αναγκαίο κακό μίας 

εκστρατείας, όπως πριν, αλλά αντιθέτως το αποκορύφωμα, μία λαμπρή στιγμή και μία 

ευκαιρία δόξας291.  

4.3.3. Άρση των περιορισμών 

Όπως έχουμε ήδη καταγράψει πριν το 1792 οι στρατηγοί συχνά απόφευγαν την 

μάχη, τώρα όμως την επιδίωκαν. Ποιες λοιπόν οι συνθήκες που δημιουργούσαν αυτή τη 

νέα κατάσταση που καθιστούσε εφικτό το ναπολεόντειο τρόπο εφαρμογής του πολιτικού 

φαινομένου; Αναμφισβήτητα ένας σημαντικός παράγοντας ήταν η καθολική επιστράτευση 

που είχε άλλαξε τη φύση του πολέμου ως προς τη διάσταση του κόστους της ανθρώπινης 

ζωής. Η Γαλλική εθνοσυνέλευση καθιερώνοντας τη γενική επιστράτευση, με το διάταγμα 

της 25ης Αυγούστου του 1792, δημιούργησε ένα καθεστώς μόνιμης επιστράτευσης και 

επίταξης όλων των πόρων του έθνους μέχρι, όπως η ίδια έγραφε στο αντίστοιχο διάταγμα, 

«να εκδιωχθούν όλοι οι εχθροί της Γαλλίας από τα εδάφη της Δημοκρατίας», οριοθέτηση 

που στη συνέχεια θα μεταβληθεί ουσιαστικά σε: «μέχρι να επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή 

ηγεμονία». Στο εφεξής μία χώρα που μόλις είχε μεταμορφωθεί από χώρα υπηκόων σε 

χώρα πολιτών σε πολύ σύντομο διάστημα θα άλλαζε σε χώρα πολιτών-στρατιωτών292.  

Μέχρι τότε οι στρατιώτες ήταν πολύτιμοι για αυτό οι μάχες συνήθως 

αποφεύγονταν και προτιμούνταν οι ελιγμοί, ενώ τώρα ήταν αναλώσιμοι, αφού έπρεπε 

μόνο να τους συντηρείς. Η μάχη πλέον επιδιώκονταν όσο υψηλές και αν αναμένονταν οι 

                                            
290 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 242-3. 

291 Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 154. 

292 Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα ήταν ιδεατά και το σύνολο του έθνους ταυτίστηκε με αυτές της 
απόψεις. Ο Clausewitz αναφέρει ότι κατά το διάστημα τη αιχμαλωσίας του στη Γαλλία το 1807, 
νεοσύλλεκτοι σύρονταν αλυσοδεμένοι στη νομαρχία. Peter Paret, Clausewitz and the State:The Man, His 
Theories, and His Times, New Jersey, Princeton University Press, 1976, σ.130. Ακόμη εξαιτίας της 
κατακόρυφης αύξησης του μεγέθους του, ο γαλλικός στρατός θα αντιμετωπίσει το πρώτο διάστημα σοβαρά 
προβλήματα εξοπλισμού καθώς τα τυφέκια δεν επαρκούσαν για όλους τους στρατιώτες Martin Van Creveld, 
Άνοδος και η Πτώση του Κράτους, σ. 286. 
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απώλειες καθώς έχοντας ως δεξαμενή επιστρατεύσεως ένα ολόκληρο έθνος αυτές 

αναπληρώνονταν ταχύτητα και σίγουρα με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με τους 

αντίπαλους στρατούς293. Χωρίς την επιστράτευση ο Ναπολέων δεν θα μπορούσε να 

πραγματοποιήσει τις εκστρατείες και τις κατακτήσεις που έκανε άλλωστε το 1805 στο 

Schonbrunn, ενώ ο ίδιος καυχήθηκε στον Metternich ότι μπορούσε να θυσιάσει 30.000 

άνδρες το μήνα. Πλέον η αξία της ζωής των στρατιωτών είχε καταστεί ισότιμη με αυτή της 

σκόνης όπου έπεφταν τα άψυχα κορμιά τους294. 

Οι αλλαγές που έφερε η Γαλλική Επανάσταση, η ευκολία αναπλήρωσης των 

απωλειών και η ραγδαία αύξηση του μεγέθους του στρατού, έκανε τις ταχύτατες 

αποφάσεις και κρίσιμες και δυνατές. Ο κανονιστικός χαρακτήρας της ναπολεόντειας 

διεξαγωγής του πολέμου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με τον Ναπολέοντα ο πόλεμος 

έφθασε στον απόλυτο βαθμό ενέργειας «ώστε ο βαθμός αυτός να είναι δυνατός και αν 

είναι δυνατός να είναι και αναγκαίος. Εντός του ναπολεόντειου πολέμου έχουμε την πλήρη 

πραγμάτωση της έννοιας του πολέμου καθώς επρόκειτο για έναν τρόπο διεξαγωγής του 

πολέμου με πολύ λίγες παύσεις, διότι ακριβώς έρχονταν να καταπολεμήσει την 

ανθρωπολογική ατέλεια που δημιουργεί τις παύσεις δηλαδή την φοβία, την 

αναποφασιστικότητα του πνεύματος την ατέλεια της ανθρώπινης φύσης, ατέλειες που 

εμφανίζονταν ξεκάθαρα κατά τους πολέμους των μοναρχών»295.  

Η αξιοκρατία και η ενίσχυση της φιλοδοξίας θα συνεισφέρουν σημαντικά στην 

καταπολέμηση της ανθρωπολογικής ατέλειας. Οι μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν πριν την 

εκδήλωση της Γαλλικής επανάστασης και δεν είχαν ολοκληρωθεί, τώρα η επανάσταση όχι 

μόνο της υλοποιούσε αλλά και τις εξέλισσε. Αυτό βέβαια όχι ως άμεση συνέπεια της 

επανάστασης αλλά έμμεση καθώς η αποχώρηση από το στρατό σημαντικού αριθμού 

αξιωματικών και η υποχρεωτική αντικατάσταση τους από φιλόδοξους υπαξιωματικούς και 

εθελοντές άλλαξε ριζικά την στρατιωτική νοοτροπία οδηγώντας σε μία επικράτηση των 

νεωτεριστών έναντι των παραδοσιακών296. Μετά την Γαλλική επανάσταση τα πιο γενναία 

                                            
293 Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γαλλία μετά την καταστροφική Ρωσική Εκστρατεία, όπου εκτιμάται ότι 

οι απώλειές για την Μεγάλη Στρατιά του Ναπολέοντα, ήταν περίπου 470.000 νεκροί και 100.000 αιχμάλωτοι 
πολέμου, κατόρθωσε σε διάστημα λίγων μηνών να διαθέτει και πάλι ένα στρατό δυνάμεως 850.00 ανδρών 
John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 135, 567. 

294 John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 35. 

295 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 68-9. 

296 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 
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και ικανά «κατακάθια», όπως μέχρι τότε αποκαλούνταν, είναι η νέα γενιά αξιωματικών, η 

οποία έχοντας ξεκινήσει από χαμηλά και βιώσει την αγριότητα του πολέμου από την 

πλευρά του στρατιώτη, δεν δίσταζε να την εξαπολύσει προς κάθε κατεύθυνση. Υπάρχει 

μίσος και μάλιστα ταξικό μίσος καθώς διακυβεύονται τα προνόμια που με κόπο και 

κίνδυνο της ζωής τους απέκτησαν στο πεδίο της μάχης. Ταυτόχρονα το «Γαλλικό όνειρο», 

δηλαδή η εικόνα ενός στρατιωτικού ο οποίος είχε ξεκινήσει από τα χαμηλά στρώματα του 

στρατού και ήταν πλέον Στρατηγός, Κόμης, ή ακόμη και Βασιλιάς, αποτελούσε το 

φωτεινό παράδειγμα για τους νεαρούς αξιωματικούς και οπλίτες καθώς έβλεπαν ότι η 

δυνατότητα κοινωνικής και οικονομικής ανέλιξης τους ήταν χωρίς όρια. Τα ναπολεόντεια 

στρατεύματα αποτελούσαν μέσα κοινωνικής ανόδου και η ανέλιξη απευθύνονταν μόνο 

στους γενναίους καθώς το αυστηρό καλούπι του παλαιού καθεστώτος είχε σπάσει δεν 

υπήρχαν πλέον περιορισμοί στο τι μπορούσε να επιτύχει η γενναιότητα, η προσωπική 

αξία, η εξυπνάδα και η καλή τύχη297. 

Ο εθνικισμός όπως είδαμε χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργήσει τα κίνητρα και 

να αποτελέσει την καύσιμη ύλη για την κινητοποίηση του έθνους προκειμένου όλοι οι 

πόροι και οι δυνάμεις του να τεθούν στην υπηρεσία του πολεμικού σκοπού. Ο Ναπολέων 

θα χρησιμοποιήσει τις οργανωτικές του ικανότητες για να μεταμορφώσει την απείθαρχη 

αυτή μάζα ενέργειας, σε ένα καλά οργανωμένο και πειθαρχημένο στρατό που μάχεται με 

τη δική του φιλοσοφία τροφοδοτώντας το πολεμικό φαινόμενο με νέα στοιχεία τόσο σε 

επίπεδο στρατιωτικής στρατηγικής όσο και σε επίπεδο τακτικής. Η νέες αυτές εφαρμογές 

θα τον καταστήσουν ανίκητο μέχρι να καταφέρουν οι αντίπαλοί του να κατανοήσουν την 

εξέλιξη του τρόπου διεξαγωγής της οργανωμένης βίας και να συνασπιστούν εναντίον του.  

Η καταστροφή της εχθρικής δύναμης στη μάχη είχε γίνει ο κύριος στόχος πλέον, ο 

ελιγμός εξακολουθούσε να είναι σημαντικός αλλά για να οδηγήσει στην αποφασιστική 

μάχη. Ο αριθμός των μαχών μεταξύ του 1790 και του 1820 ήταν 713, σε αντιδιαστολή με 

τις 2659 μάχες για ολόκληρη τη περίοδο των 310 ετών από το 1480 έως το 1790298. Ο 

τρόπος λειτουργίας του γαλλικού στρατού αποτελούσε την φυσική συνέπεια της Γαλλικής 

επανάστασης η οποία είχε αποκαταστήσει τα δικαιώματα του φυσικού στοιχείου. Οι καλά 

εκπαιδευμένοι στρατιώτες που θα μάχονταν βασιζόμενοι στην πειθαρχία και στην τήρηση 

                                            
297 Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 151. 

298 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 61. 
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των γραμμών ήταν μία πολυτέλεια για τον γαλλικό στρατό. Οι επίστρατοι που κάλυπταν 

τις ανάγκες δεν είχαν στη διάθεση τους τον κατάλληλο χρόνο για να διδαχτούν την 

τακτική. Έτσι όπως παρατηρεί ο Michael Howard «τα επαναστατικά στρατεύματα έκαναν 

την ανάγκη αρετή, ανάγοντας τη ρουσσοϊκή έννοια του “φυσικού ανθρώπου” σε 

κατευθυντήρια αρχή. Πολεμούσαν πλέον ως ελεύθεροι άνθρωποι για να υπερασπιστούν 

την ελευθερία τους και ο φυσικός τρόπος μάχης για ελεύθερους ανθρώπους ήταν ένας 

συνδυασμός μεμονωμένων ακροβολιστών και μαζικής επίθεσης σε φάλαγγα με κραυγές 

όπως στην ξιφολόγχη (a la baionnette!)»299.            

Η προπαγάνδα απελευθέρωσε το θηρίο που κρύβεται μέσα στον άνθρωπο και 

μετέτρεψε τους στρατιώτες σε πολεμικά κτήνη που εφορμούσαν χωρίς φόβο απέναντι σε 

στρατούς που δεν αγωνίζονταν για ιδανικά και τους έλλειπε το πάθος καθώς είχαν μάθει 

να πολεμούν ως επαγγελματίες και από επαγγελματική αλληλεγγύη να μην επιδιώκουν 

απαραίτητα το θάνατο του αντίπαλου300. Ένας από τους κύριους παράγοντες που έκαναν 

το γαλλικό στρατό ανίκητο ήταν και η ακατάσχετη βία που απελευθέρωσε η Γαλλική 

επανάσταση και διοχετεύτηκε για στρατιωτικούς σκοπούς. Σε μία τέτοια δύναμη μόνο μία 

άλλη παρόμοια δύναμη μπορεί να αντιταχθεί. Όταν έρχεται η ώρα να ηχήσουν τα όπλα θα 

θριαμβεύσει η πλευρά που υπόκειται στους λιγότερους περιορισμούς. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η Πρωσία που θεωρούνταν ότι είχε το καλύτερο στρατό της εποχής 

και προερχόταν από την εποχή του Μ. Φρειδερίκου ηττήθηκε οικτρά διότι δεν ήταν 

προετοιμασμένη να απελευθερώσει αντίστοιχα ποσά βίας. Η Γαλλική Επανάσταση έρχεται 

να ανατρέψει πλέον τη φιλοσοφία περί πολέμων που κερδίζονται χωρίς αιματοχυσία301. 

Στα μάτια των αντιπάλων τους εμφανίζονταν ως τέρατα, άγρια θηρία, που το στόμα τους 

άφριζε από θυμό και ούρλιαζαν σαν κανίβαλοι, καθώς ορμούσαν με όλη τους τη ταχύτητα 

επάνω σε στρατιώτες δεν που είχαν κάποιο αντίστοιχο σκοπό να τους εμψυχώσει302.  

Ένας ακόμη σημαντικός περιορισμός που αίρεται και τροποποιεί την εφαρμογή του 

πολεμικού φαινομένου είναι και το στοιχείο της πειθαρχίας. Οι στρατοί του 18ου αιώνα 

αποτελούνται από άνδρες που δεν αισθάνονται δεσμευμένοι απέναντι στο κράτος που 

                                            
299 Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 146. 

300 John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 20-1. 

301 Martin Van Creveld, Η Μεταμόρφωση του Πολέμου, σ. 104. 

302 Hoffman Nickerson, The Armed Horde, 1793-1939: A Study of the Rise, Survival and Decline of the 
Mass Army, New York, Εκδόσεις Putnam, 1942, σ.91 παρατίθεται στο Martin Van Creveld, Άνοδος και η 
Πτώση του Κράτους, σ. 286.  
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υπηρετούσαν, «τα κατακάθια του έθνους» σύμφωνα με τον Υπουργό Πολέμου της 

Γαλλίας τον Κόμη Saint Germain303. Με δεδομένο ότι η λειτουργία των στρατών αυτών 

εξασφαλίζονταν με την αυστηρή πειθαρχία και σε συνδυασμό με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των όπλων της εποχής που επέβαλε στα στρατεύματα να κινούνται και να 

πολεμούν σε σχετικά πυκνούς σχηματισμούς με τους στρατιώτες τον ένα δίπλα στον άλλο, 

ζυγισμένους, στοιχισμένους. Επακόλουθο της υιοθέτησης αυτών των σχηματισμών ήταν 

ότι οι στρατιώτες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ακροβολιστές ή να καταδιώξουν 

τον εχθρό, να αναπτυχθούν σε έδαφος ορεινό ή δασώδες ή να επιχειρήσουν νύκτα304.  

Οι επικεφαλής του γαλλικού στρατού πολύ σύντομα αντιλήφθηκαν ότι η 

επαναστατική του προέλευση καθιστούσε απαγορευτική την εφαρμογή της πειθαρχίας του 

18ου αιώνα ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος για την εκπαίδευση των στρατιωτών σε αυτό τον 

τρόπο πολέμου δεν υπήρχε. Σε ένα νέο στρατό που αποτελούνταν από κομμάτια από 

ολόκληρη την κοινωνική δομή, έναν εθνικό στρατό, οι σχέσεις μεταξύ αξιωματικού και 

στρατιώτη, στρατιώτη και πολίτη και μεταξύ στρατιώτη και ευγενή θα τροποποιούνταν 

σημαντικά  305. Έτσι ο γαλλικός στρατός παρέμεινε ως ένας από τους πλέον απείθαρχους 

προσανατολίζοντας όμως την έννοια της πειθαρχίας όχι στο θέμα των ποινών, πλην των 

πολύ σοβαρών παραπτωμάτων που τιμωρούνταν με τυφεκισμό ή με μεταφορά σε μονάδες 

καταδίκων, αλλά στην αίσθηση της ντροπής απέναντι στους συμπολεμιστές306 και στην 

προσμονή των ανταμοιβών307. 

4.3.4. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του πολέμου  

Η τριαδικότητα του Πολέμου που εισαγάγει η Γαλλική Επανάσταση και θα 

καταγράψει ο Clausewitz οδηγεί στη συνεργασία κατά την εξέλιξη του πολεμικού 

φαινομένου ανάμεσα στη κυβέρνηση που διευθύνει τον πόλεμο, τον στρατό που πολεμά 

και σκοτώνεται και τον λαό που συνεισφέρει και τίθεται με όλες του τις δυνάμεις και 

                                            
303 C.L. Saint Germain, Memoires de M le Comte de Saint-Germain, Amsterdam: Libraires associes, 

1799, σ. 200. 

304 Martin Van Creveld, Άνοδος και η Πτώση του Κράτους, σ.104. 

305 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

306 Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις ποινές το «savate»περιελάμβανε το κτύπημα με τη σόλα ενός 
παπουτσιού και με αυτή τιμωρούνταν όσοι έμεναν πίσω στις πορείες ή όσοι ήταν τεμπέληδες· τη δε τιμωρία 
την επέβαλλε ένας στρατιώτης της διμοιρίας του, μία διαδικασία πιο πολύ ταπεινωτική παρά επώδυνη 
Captain E. Hoyt, Practical Instructions for Military Officers, Greenfield Conn, Εκδόσεις John Denio, 1811, 
σ.109. 

307 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 114. 
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πόρους στην υπηρεσία της κρατικής πολεμικής μηχανής308. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του 

πολέμου δίνει τη δυνατότητα σε όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας να μετέχουν 

στην ίδια την εξέλιξη του φαινομένου όχι απλώς ως στρατιώτες ή αξιωματικοί αλλά ως 

στοιχεία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο είτε σε επίπεδο επιμελητείας είτε σε επίπεδο 

λειτουργικών υποκειμένων στις συνθήκες εσωτερικής νομιμοποίησης του πολεμικού 

φαινομένου. Η Γαλλική επανάσταση και η ιδεολογία της αρχικά και στη συνέχεια ο 

Βοναπαρτισμός με το γαλλικό ελιτισμό που κομίζει και βασική πηγή του είναι ο πόλεμος 

εκμηδένισης που διεξάγει, βοηθούν στο να αποδεχθούν οι πολίτες την αναγκαιότητα 

ένταξης του κράτους σε μία πολεμική διαδικασία. Ο πόλεμος παύει να είναι μία απρόσωπη 

διαδικασία, αφορά στοιχεία, συνθήκες και διαδικασίες που περνούν μέσα από το 

κοινωνικό κριτήριο και είτε ενισχύουν είτε αποδυναμώνουν την ικανότητα του κράτους να 

παράξει οργανωμένη χρήση βίας.   

Η μεγάλη αλλαγή που επιφέρει η Γαλλική Επανάσταση είναι η σφυρηλάτηση 

ισχυρών δεσμών ανάμεσα στα τρία στοιχεία της τριαδικότητας που αποδίδουν και το 

κοινωνικό χαρακτήρα του πολέμου. Η κυβέρνηση πλέον εκπροσωπεί το λαό, λειτουργεί 

στο όνομα της ελευθερίας του και αποτελεί φορέα υπεράσπισης των εθνικών 

συμφερόντων του έναντι των άλλων κρατών. Μέσα σε αυτή τη τριαδικότητα συνάπτεται 

ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνώμενων που αφορά την 

επιβίωση του κράτους και άρα του έθνους και χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως μέσο επίτευξης 

του στόχου αυτού. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του πολέμου έρχεται να εισαγάγει τη βία στο 

πυρήνα της όλης προσπάθειας και μέσω του πολεμικού φαινομένου και συνδέσει το 

κοινωνικά αιτήματα και τις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου με τις πολιτικές ελίτ του 

κράτους και τις αποφάσεις τους309. 

Ο Clausewitz αποδίδει με εξαιρετική σαφήνεια τη πραγματική δυναμική του 

πολεμικού φαινομένου μετά την Γαλλική επανάσταση στις ζωές των λειτουργικών 

υποκειμένων του, δηλαδή το συνόλου του έθνους. Σε ένα πόλεμο εκμηδένισης μία νίκη ή 

μία ήττα δεν οδηγεί απλώς στην ευδαιμονία ή την αύξηση των κοινωνικών δυσχερειών 

αλλά οδηγεί είτε στην ενδυνάμωση είτε στη κατάρρευση των συνθηκών που 

πραγματώνουν την επιβίωση του κράτους. Έτσι ο πόλεμος συνδέθηκε αρχικά με την 

                                            
308 Martin Van Creveld, Άνοδος και η Πτώση του Κράτους, σ. 286. 

309 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ. 247-8. 
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προάσπιση της ανεξαρτησίας του κράτους και των ιδεωδών της γαλλικής επανάστασης, 

στη συνέχεια όμως προεκτάθηκε σε καταστροφή των εχθρικών δυνάμεων και την παροχή 

εγγυήσεων ευημερίας από την πολιτική ηγεσία προς τους πολίτες μέσω των κατακτήσεων 

και των εσόδων της λαφυραγωγίας310. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση απαιτεί από το λαό την 

απόλυτη αφοσίωση του στην εθνική πολεμική προσπάθεια, τόσο με πόρους όσο και σε 

έμψυχο δυναμικό αφού ο ίδιος συγκροτεί τον εθνικό στρατό311. Μία απαίτηση που έρχεται 

να συναντήσει τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας καθώς μέσα από τη συμμετοχή της στο 

πολεμικό φαινόμενο είτε ως λειτουργικά υποκείμενα είτε άμεσα συμμετέχουσα στη 

διαδικασία της άσκησης οργανωμένης βίας λαμβάνει μεγαλύτερο χώρο στο δικαίωμα της 

άσκησης της πολιτικής.  

Όπως ο ίδιος ο Foch παρατηρεί, «η έννοια του έθνους στα όπλα είχε ως 

αποτέλεσμα το ξεκίνημα μίας νέας εποχής, της εποχής των εθνικών πολέμων. Ο πόλεμος 

ακολουθεί πλέον εξαντλητικούς ρυθμούς για τους οποίους θα ρίχνονταν στη μάχη όλες οι 

πηγές ισχύος του έθνους και θα αποσκοπούσαν όχι απλά στην κατάκτηση μίας περιοχής ή 

στην επικράτηση της μίας δυναστείας έναντι της άλλης αλλά στην υπεράσπιση και την 

νίκη μίας ιδεολογίας, των αρχών της ανεξαρτησίας, της ενότητας και άυλων 

πλεονεκτημάτων διαφόρων αξιών του έθνους. Τελικά αυτό που διακυβεύονταν ήταν η 

ύπαρξη, τα συμφέροντα και η μοίρα του κάθε ξεχωριστού πολίτη»312.  

4.3.5. Η επιχειρησιακή όψη του Ναπολεόντειου Πολέμου 

4.3.5.1. Η Τακτική 

Η διαδικασία της συνεχούς μάχης του ακατάπαυστου επιτιθέμενου, χωρίς 

αμφιβολία ευνοούσε τις μεταρρυθμίσεις στο επιχειρησιακό, τακτικό αλλά και 

επιμελητειακό επίπεδο, καθώς δίνονταν η δυνατότητα να δοκιμάζεται και να 

αποδεικνύεται η χρησιμότητά τους. Σύμφωνα με τον Engels οι αλλαγές στη στρατηγική 

και την τακτική δεν βγαίνουν από τα κεφάλια ιδιοφυών στρατηλατών αλλά 

προσδιορίζονται κυρίως από το εκάστοτε επίπεδο της τεχνικής και προ παντός της 

                                            
310 Στο ίδιο σ. 248-9. 

311 Martin Van Creveld, Άνοδος και η Πτώση του Κράτους, σ. 286. 

312 Ferdinand Foch, The principles of war, New York, Εκδόσεις: Henry Holt and Company, 1920, σ. 30 
και John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 33-5. 
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τεχνικής των όπλων313. Εισαγάγει όμως και μία έννοια που την ονομάζει «ανθρώπινο 

υλικό» καθώς η επεξηγηματική αξία της τεχνολογικής προόδου δεν επαρκεί για τις 

αλλαγές της τακτικής. Έτσι η πρόσθετη αυτή μεταβλητή μας εξηγεί ότι η γραμμική 

τακτική πηγάζει από το ανθρώπινο υλικό των δυναστικών στρατών, στους οποίους το 

πεζικό αποτελούνταν από «τα πιο ξεπεσμένα στοιχεία της κοινωνίας», δηλαδή στρατιώτες 

που πολεμούσαν απρόθυμα και αντιμετωπίζονταν με σκληρά μέτρα για να μην 

λιποτακτήσουν· οι ακροβολιστές έβγαιναν από το ανθρώπινο υλικό του εξεγερμένου και 

του επαναστάτη που πολεμούσε σε σκόρπιες και ευκίνητες ομάδες· και η φάλαγγα δέχτηκε 

στις τάξεις της το ανθρώπινο υλικό της μαζικής επιστράτευσης314.  

Η τακτική του επαναστατικού στρατού ήταν κάτι που μεταλλάσσονταν ανάλογα με 

τη φύση της σύνθεσης του. Έτσι στην αρχή, που στις μάχες χρησιμοποιήθηκαν οι παλαιές 

μονάδες του βασιλικού στρατού και οι εθελοντές του 1791 που είχαν υποστεί ένα χρόνο 

εκπαίδευση, εφαρμόζονταν οι τακτικές που περιλάμβανε το εγχειρίδιο του 1791, δηλαδή  

ένας συνδυασμός φάλαγγας και παράταξης ενώ κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση των 

επιχειρησιακών σχεδίων διαδραμάτιζε και η σημαντική βελτίωση του Γαλλικού 

πυροβολικού τόσο σε όρους κινητικότητας όσο και ακτίνας και ακρίβειας315. Όταν όμως η 

πλειοψηφία του στρατού ήταν οι νέοι εθελοντές και οι επίστρατοι χωρίς να υπάρχει χρόνος 

για εκπαίδευση, τότε το μόνο διατηρήθηκε από το εγχειρίδιο ήταν ο ρυθμός βηματισμού 

                                            
313 Έτσι όταν άλλαξε η σχέση λογχοφόρων και τυφεκιοφόρων εντός του πεζικού παράλληλα με την 

τελειοποίηση των πυροβόλων όπλων και είχαν αντίστοιχες συνέπειες στην διάταξη μάχης, η οποία από 
πυκνή παράταξη των λογχοφόρων, παρόμοια με την αρχαία φάλαγγα, πέρασε στις μακριές αραιές γραμμές. 
Η σημασία των ευκίνητων ακροβολιστών και η διαμόρφωση της φάλαγγας ως συνδυασμός του νέου μαζικού 
ανθρώπινου υλικού με τις προόδους στον τομέα του οπλισμού. Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 
σ. 240. 

314  Στο ίδιο. 

315 Αναζητώντας τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες βοήθησαν στην ανάπτυξη και επικράτηση του 
γαλλικού φαινομένου άσκησης οργανωμένης βίας για διάστημα είκοσι πέντε ετών θα πρέπει να 
αναφερθούμε στον Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval το στρατηγό, που ως Γενικός Επιθεωρητής του 
Πυροβολικού, αναμόρφωσε το Γαλλικό πυροβολικό. Υιοθετώντας νεοτερισμούς και εφαρμογές που 
ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ολλανδοί, Άγγλοι και Πρώσοι θα δημιουργήσει αυτό που ονομάστηκε «Le système 
Gribeauval». Το Le système Gribeauval περιελάμβανε ξεχωριστό εξοπλισμό πυροβολικού για το πεδίο, για 
τις πολιορκίες, για τα στρατόπεδα και για την φύλαξη των ακτών. Ο κάθε εξοπλισμός αποτελούνταν από τα 
όπλα, τις άμαξες μεταφοράς τους, τα κιβώτια πυρομαχικών και τα υλικά υπηρέτησης και συντήρησης των 
πυροβόλων. Πέτυχε ακόμη τη μείωση του βάρους των πυροβόλων χωρίς όμως να επηρεαστεί το βεληνεκές 
τους, ενώ για πρώτη φορά τοποθετήθηκαν επί των πυροβόλων, σκοπευτικά και ένας μοχλός ανύψωσης και 
καταβίβασης της κάνης. Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 26-7. Οι δύο 
αυτές καινοτομίες, τα σκοπευτικά και ο μοχλός ανύψωσης της κάνης, οδήγησαν το πυροβολικό από την 
εποχής της βολής κατά προσέγγιση, στη σκοπευμένη βολή και αποκαλέστηκαν «η πιο σημαντική βελτίωση 
στη σχεδίαση υλικών πολέμου κατά την διάρκεια των τελευταίων διακοσίων χρόνων της εποχής της λείας 
κάνης». Basil Perronet Hughes, Firepower Weapons Effectiveness on the Battlefield, 1630-1850, New York, 
Εκδόσεις: Charles Scribner's Sons, 1974, σ. 18. 
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των 120 βημάτων το λεπτό. Για όλα τα υπόλοιπα ο κάθε Διοικητής έπρεπε να 

αυτοσχεδιάζει και κατά την διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων 1793-4.  

Ακόμη όταν οι στρατιώτες στρατολογούνταν από όλες τις τάξεις της κοινωνίας, 

ήταν κατά μέσο όρο ποιο ευφυείς σε σχέση με τους άνδρες των προηγούμενων βασιλικών 

στρατών και ταυτόχρονα όμως ποιο απείθαρχοι. Μη εκπαιδευμένοι να εκτελούν και να 

ενεργούν με τις μηχανικές καινοτομίες της εποχής τους γρήγορα άρχισαν να επινοούν νέες 

τακτικές οι οποίες ταίριαζαν καλύτερα στην επιθετικότητα και το πάθος που τους 

χαρακτήριζε316. Ο Carnot θα εκδώσει στις 02 Φεβρουαρίου 1794 μία διαταγή προς τους 

Στρατηγούς του όπου ανέφερε: «Οι γενικές οδηγίες είναι διαρκείς ελιγμοί με τις δυνάμεις 

συγκεντρωμένες και με επιθετικότητα· να διατηρείται αυστηρή αλλά όχι υπερβολικά 

σχολαστική πειθαρχία και σε κάθε περίπτωση η χρήση τελικά της ξιφολόγχης». Ο 

Γαλλικός στρατός όχι καλά εκπαιδευμένος στο να διατηρεί κλειστές γραμμές όπως οι 

υπόλοιποι επαγγελματικοί στρατοί μάχονταν με αραιές γραμμές και μαζική έφοδο στο 

τέλος, έχοντας στην κορυφή της εφόδου τους αξιωματικούς και τους επιτρόπους και 

τραγουδώντας επαναστατικά τραγούδια. Ήταν ένας στρατός αγρίων που εφορμούσαν ως 

ορδές εναντίον στρατιωτών που είχαν καλύτερη εκπαίδευση όχι όμως και κίνητρο και 

αυτό τους έκανε λιγότερο αποφασισμένους να πολεμήσουν για τη νίκη. Η τακτική αυτή 

που ήταν πρωτόγνωρη στο πεδίο της μάχης, απενεργοποιούσε το εχθρικό πυροβολικό 

καθώς η κίνηση των στρατιωτών μέχρι την τελευταία στιγμή σε διασπορά δεν 

δημιουργούσε πιθανούς στόχους για αυτό317.  

Όσο όμως ο Γαλλικός στρατός και οι διοικητές του αποκτούσαν πολεμική 

εμπειρία, τόσο αυξάνονταν η πειθαρχία με την οποία μάχονταν και οι τακτικές του 

                                            
316 Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή Πρώσου αξιωματικού που παραθέτει ο John Fuller: «Στα δάση 

όπου οι στρατιώτες θα πρέπει να «σπάσουν» τις γραμμές και να χρησιμοποιήσουν τα δέντρα για την 
προστασία τους από τους αντίπαλους πυροβολισμούς, οι Γάλλοι ήταν ισάξιοι και ίσως ανώτεροι αφού είχαν 
συνηθίσει να πολεμούν με πιο χαλαρή διάταξη ενώ αντίστοιχα οι Πρώσοι δυσκολεύονταν καθώς είχαν μάθει 
να πολεμούν ώμο με ώμο και η προσπάθεια τήρησης πιο χαλαρών σχηματισμών τους αποδιοργάνωνε». John 
F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 36. 

317 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 114. 
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γίνονταν πιο τεχνικές και πολύπλοκες318. Κατά τους ναπολεόντειους πολέμους, σε 

αντίθεση με τους στρατούς της εποχής του, που παρατάσσονταν και μάχονταν σε μία 

παράλληλη γραμμή, είχε υιοθετήσει ένα μικτό σύστημα και παρέτασσε τις δυνάμεις του 

τόσο σε διάταξη γραμμής, όσο και φάλαγγάς ενώ συνοδεύονταν και από μονάδες 

ακροβολιστών που αποδιοργάνωναν τα εχθρικά τμήματα είτε κατά την φάση της Γαλλικής 

επίθεσης είτε κατά την φάση της Γαλλικής άμυνας319.  

Η ανάπτυξη των ακροβολιστών των Tirailleurs καταγράφεται συχνά ως μία βασική 

αρχή λειτουργίας και μία τακτική καινοτομία του Γαλλικού στρατού στον τρόπο μάχης, το 

οποίο ίσως και να μην είναι αλήθεια, αναμφισβήτητα όμως αποτελούσε μία φυσική 

εξέλιξη και λειτουργία ενός ισχυρά πολιτικά κινητοποιημένου αλλά ελλιπώς 

εκπαιδευμένου στρατού αρχαρίων όπως οι πρώτοι στρατοί που παρέταξε η επανάσταση 

στο πεδίο της μάχης. Ο Sir Robert Wilson, περιγράφοντας το νεωτερισμό αυτό θα πει ότι 

«οι ακροβολιστές τους ήταν οξυδερκής σαν νυφίτσες και ενεργητικοί σαν σκίουροι». Ενώ 

ο προσωπικός βοηθός του Δούκα του York έγραψε ότι πολλές φορές ένιωθαν όπως η 

αλεπού όταν είναι περικυκλωμένη και προσπαθεί να ξεφύγει 320. Η ανάπτυξη μονάδων 

ακροβολιστών και ευρεία χρήση τους στις επιχειρήσεις και μάλιστα με τον νεοτερισμό της 

αραιής διάταξης φαίνεται να υιοθετείται έως ένα βαθμό, πολύ γρήγορα και από τους 

υπόλοιπους ευρωπαϊκούς στρατούς. Ήταν άλλωστε πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει 

κάποιος τους Γάλλους χωρίς να υιοθετήσει τις μεθόδους τους321.  

4.3.5.2. Οργανωτικές Αλλαγές -Μεραρχιακό σύστημα και Σ.Σ. 

Μία άλλη σημαντική αλλαγή που θα επηρεάσει την εφαρμογή του πολέμου ήταν 

και η οργανωτική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε προ και κατά τη διάρκεια της 

επανάστασης. Καθιερώθηκαν οι μεγάλοι τακτικοί σχηματισμοί ώστε να επιτυγχάνεται ο 

                                            
318 Από τον Μάρτιο του 1803, ο Ναπολέων είχε αρχίσει να συγκεντρώνει μεγάλες δυνάμεις με σκοπό 

την εισβολή στην Αγγλία σε στρατόπεδα κατά μήκος του Καναλιού της Μάγχης και στη Βόρεια Θάλασσα. 
Για πρώτη φορά τα στρατεύματα εκπαιδεύτηκαν και δοκίμασαν νέες τακτικές ενώ εξοπλίστηκαν και με νέο 
υλικό. Υπήρξε επαρκής χρόνος για την αλλαγή της δομής των μεγάλων σχηματισμών. Οι ανίκανοι 
απομακρύνθηκαν και προήχθησαν αξιωματικοί που ήταν ικανοί. Το φαινόμενο των ελλείψεων δεν έπαυσε 
έτσι υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις σε μεταφορικά ενώ το πυροβολικό ήταν περιορισμένο. Παρόλα αυτά όταν η 
Μεγάλη Στρατιά εισήλθε στο Πόλεμο το 1805 ήταν πολύ καλά εξοπλισμένη, εκπαιδευμένη και ο Ναπολέων 
είχε κάθε δικαίωμα να υπερηφανεύεται ότι διέθετε τον καλύτερο στρατό της εποχής Sydney John Watson, 
By command of the Emperor: a life of Marshal Berthier, London, Εκδόσεις: The Bodley Head, 1957. 

319 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 114. 

320 John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 36. 

321 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 
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συνδυασμός όλων των όπλων. Έτσι αν και η θεωρία του Μεραρχιακού συστήματος που 

αναπτύχθηκε από τον Bourcet, είχε υιοθετηθεί από τον Γαλλικό στρατό από το 1789, η 

τακτική εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε το 1793 όταν ο Carnot καθιέρωσε τη νέα δομή 

των Μεραρχιών322 η οποία διατηρήθηκε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλαγές 

υπήρξαν επίσης και στο επίπεδο της Στρατιάς καθώς αυτές δημιουργούνταν για 

συγκεκριμένα μέτωπα και συγκεκριμένες αποστολές. Κάποιες από αυτές συγκέντρωναν 

έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό Μεραρχιών και γι’ αυτό το Μάρτιο του 1796 ο Moreau 

εισήγαγε την έννοια του Σώματος Στρατού στη Στρατιά του Rhine and Moselle 

προκειμένου να είναι πιο εύκολη η άσκηση διοικήσεως. Υλοποιήθηκε όμως πειραματικά 

και δεν αποτέλεσε μόνιμη δομή του Γαλλικού Στρατού μέχρι την καθιέρωσή του κατά την 

αναδιοργάνωση του στρατού από τον Ναπολέοντα323.  

Το σύστημα οργανώσεως του στρατού σε Μεραρχίες αποτελούσε πλέον τον 

βασικό σχηματισμό του στρατού επιτυγχάνοντας έναν σημαντικό νεωτερισμό του 

συνδυασμού των μονάδων μάχης και επιμελητείας. Επιτύγχανε πέρα από τον συνδυασμό 

των όπλων, περιλαμβάνοντας μονάδες πεζικού, ιππικού και πυροβολικού, την 

επιχειρησιακή δυνατότητα να μάχεται ανεξάρτητα, να κινείται ταχύτερα, καθώς του 

επαρκούσαν για τις πορείες του μικρότερης δυνατότητας δρομολόγια, ενώ όταν 

απαιτούνταν οι Μεραρχίες μπορούσαν εύκολα να συγκλίνουν και συντιθέμενες  να 

πολεμούν συνολικά ως μία Στρατιά. Ακόμη η ευρεία χρήση του σχηματισμού της 

Μεραρχίας άφηνε μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές της στρατιωτικής και της 

επιχειρησιακής στρατηγικής καθώς ο στρατός κινούνταν προς μία γενική κατεύθυνση και 

την τελευταία στιγμή επιλέγονταν η κύρια προσπάθεια με βάση της πραγματικές 

                                            
322  Μία Μεραρχία συγκροτούνταν από δύο ή περισσότερες Ταξιαρχίες που περιελάμβαναν πεζικό, 

ιππικό, πυροβολικό πεδίου, divisional park, επιμελητειακά τμήματα και ένα μικρό επιτελείο. Διοικούνταν 
από ένα Στρατηγό Μεραρχίας που είχε αντικαταστήσει το παλαιό βαθμό του Υποστρατήγου. Η δύναμη μίας 
Μεραρχίας κυμαίνονταν από οκτώ έως δώδεκα χιλιάδες άνδρες. Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare 
in the Age of Napoleon, σ. 109. 

323 Ο Ναπολέων υιοθέτησε και καθιέρωσε για στρατηγικούς και επιχειρησιακούς λόγους την οργάνωση 
των Σωμάτων Στρατού (Σ.Σ.) που είχε χρησιμοποιηθεί πειραματικά από τον Moreau. Τα Σ.Σ. ήταν τα 
μικρότερα αυτόνομα τμήματα όλων των Στρατιών. Αποτελούσαν Σχηματισμούς όπου κυριαρχούσε το πεζικό 
και κάθε Σώμα συνδύαζε δύο έως τέσσερεις Μεραρχίες πεζικού, μία Ταξιαρχία ή Μεραρχία ελαφρύ ιππικό, 
αρκετές Μοίρες πυροβολικού και ένα μικρό αριθμό από μηχανικό και τμήματα επιμελητείας ενώ 
περιελάμβανε και το δικό του επιτελείο. Η ακριβής σύνθεση του Σ.Σ. διέφερε ανάλογα με την αποστολή του 
αλλά και για να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ικανότητες και τακτική που εφάρμοζε στο πεδίο της μάχης ο 
κάθε Διοικητής ενώ ταυτόχρονα επιτύγχανε να δημιουργεί σύγχυση στην εχθρική κατασκοπεία. Το κάθε 
Σ.Σ. ήταν ικανό επιτίθεται ώστε να επιτύχει την νίκη έναντι ισοδύναμων αντιπάλων και να αμύνεται εναντίον 
υπέρτερων εχθρικών δυνάμεων μέχρι να λάβει ενισχύσεις. Το σύστημα των Σωμάτων Στρατού 
χρησιμοποιήθηκε και από όλους τους συμμάχους του και σύντομα αντιγράφηκε και από σχεδόν όλους τους 
αντιπάλους του. Στο ίδιο, σ. 127-8.  
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πληροφορίες για τον εχθρό. Τυχόν δε λανθασμένες επιχειρησιακές επιλογές δεν είχαν 

καθοριστικό αποτέλεσμα καθώς υπήρχε η δυνατότητα εφεδρικών κινήσεων δεδομένου ότι 

μόνο ένα μέρος του στρατού εμπλέκονταν αποφασιστικά, τηρώντας αμυντική στάση μέχρι 

να σπεύσουν προς ενίσχυση του οι υπόλοιπες Μεραρχίες της Στρατιάς324. 

4.3.5.3. Η Μεγάλη Στρατιά - Grande Armée 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του Ναπολεόντειου τρόπου διεξαγωγής του 

πολέμου και το κύριο όργανο για την υλοποίηση των στόχων του Ναπολέοντα υπήρξε η 

Μεγάλη Στρατιά και η καινοτομίες που επήλθαν από τον τρόπο λειτουργίας της, πολλές 

από τις οποίες αντέχουν μέχρι σήμερα. Η σχεδίαση και η προετοιμασία της ξεκινά από το 

1805 και στηρίχθηκε στον Γαλλικό Επαναστατικό Στρατό και στις δυνάμεις από 

κατακτημένες περιοχές που είχε ενσωματώσει ο Ναπολέων υπό τις διαταγές του. Η 

σύνθεση της Μεγάλης Στρατιάς περιελάμβανε επτά Γαλλικά Σώματα Στρατού και ένα 

επιπλέον Συμμαχικό. Υπήρχαν ακόμη τρείς μεγάλοι σχηματισμοί που κρατούσε ο 

Ναπολέων υπό τον προσωπικό του έλεγχο. Αυτοί ήταν η Εφεδρική Στρατιά Ιππικού, με έξι 

Μεραρχίες βαρέως ιππικού, η εφεδρική Στρατιά πυροβολικού, που περιείχε το ένα τέταρτο 

του συνολικού πυροβολικού και τέλος την Αυτοκρατορική Φρουρά, το σώμα των 

εκλεκτών (corps d’ elite) του ναπολεόντειου στρατού, που αριθμούσε πάνω από 7.000 

άνδρες325.  

Το στρατηγικό-επιχειρησιακό δόγμα λειτουργίας της προέβλεπε τη συγκέντρωση 

του μεγαλύτερου όγκου των δυνάμεων και την επιτυχία ενός αποφασιστικού κτυπήματος 

στο κέντρο βάρους του αντιπάλου, η τρομακτική δε επιθετική της ισχύ προσέδωσε στον 

Ναπολέων ένα σημαντικό πλεονέκτημα και απεικόνιζε μία δύναμη και μία μορφή πολέμου 

που αιφνιδίασε και τρόμαξε τους αντιπάλους του. Ταυτόχρονα όμως η προσωπικότητα του 

Ναπολέοντα υπήρξε και το μεγάλο μειονέκτημα της Μεγάλης Στρατιάς. Ο 

υπερσυγκεντρωτισμός του και η φιλοσοφία του για συγκέντρωση όλης της δύναμης στα 

χέρια ενός άνδρα είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργήσει υφιστάμενες 

διοικήσεις που να ενεργούν αυτόνομα, το ίδιο αποτελεσματικά. Έτσι όσο ο τομέας δράσης 

της Μεγάλης Στρατιάς επεκτείνονταν δεν μπορούσε να ελέγξει όλα τα μέτωπα 

αυτοπροσώπως, είναι χαρακτηριστική η διαφορά λειτουργίας του Γαλλικού Στρατού στην 

                                            
324 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

325 Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 124-158. 
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Ισπανία όπου δεν διεύθυνε ο Ναπολέων της επιχειρήσεις, έτσι η ισχυρή προσωπικότητα 

του Βοναπάρτη είχε δημιουργήσει άριστους αξιωματικούς στο επιχειρησιακό-τακτικό 

επίπεδο αλλά ανεπαρκείς στο στρατηγικό επίπεδο326. 

4.3.5.4. Επιμελητεία 

Η επιμελητεία αποτελεί ένα κομβικής σημασίας εργαλείο για την ίδια την εξέλιξη 

του πολέμου καθώς δίχως μία επιτυχημένη επιμελητεία ο πόλεμος καταρρέει ενώ η 

επιτυχία ή η αποτυχία διασύνδεσης μέσω της επιμελητείας, των μέσων με το τελικό σκοπό 

είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για να θεωρηθεί μία στρατηγική ως 

ορθολογική. Ενώ η ορθολογική δόμηση της ίδιας της επιμελητείας πολέμου έχει ως στόχο 

τη ψυχολογική και σωματική αποφόρτιση των εμπλεκομένων στην όλη διαδικασία και 

κατ’ επέκταση τη μείωση των λαθών και το φάσμα του σφάλματος. Το πρόβλημα της 

συντήρησης ενός στρατού και του διαρκούς του ανεφοδιασμού του ειδικά ενώ αυτός 

κινείται σε εχθρικό έδαφος ήταν διαχρονικά ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που 

είχαν να αντιμετωπίσουν οι επικεφαλείς των στρατιωτικών εκστρατειών διαχρονικά. 

Φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση και ο γαλλικός στρατός ο οποίος τόσο κατά τους 

επαναστατικούς πολέμους όσο και κατά τους ναπολεόντειους ως βασική αρχή 

επιμελητείας είχε τη στρατηγική επιλογή των επιτάξεων και την εφαρμογή του δόγματος 

«ο πόλεμος θρέφει το πόλεμο», ένα δόγμα που αποτέλεσε και τη βάση για τη 

δικαιολόγηση της λαφυραγωγίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών στις χώρες που 

βρισκόταν υπό την γαλλική κατοχή327.  

Στο 18ο αιώνα καμία εκστρατεία δεν ξεκινούσε μέχρι να συγκεντρωθούν επαρκή 

εφόδια στα παραμεθόρια φυλάκια ενώ επειδή οι ζωοτροφές για τα άλογα και τα μουλάρια 

του στρατού ήταν μία βασική ανάγκη καμία κίνηση δεν μπορούσε να γίνει μέχρι το τέλος 

της άνοιξης328. Οι στρατοί χρησιμοποιούσαν καταυλισμούς, βάδιζαν συγκεντρωτικά πάνω 

σε δρομολόγια, οργανώνονταν μεθοδικά πριν τη μάχη και οδηγούνταν προς αυτήν. Ακόμη 

η επιμελητεία τους για την παροχή τροφής στηρίζονταν στις γραμμές ανεφοδιασμού με 

φυσικό επακόλουθο η ταχύτητα των πορειών και της προελάσεως του στρατού να 

επηρεάζονται καταλυτικά όχι μόνο από το ρυθμό κινήσεως των στρατιωτών αλλά και από 

                                            
326 Στο ίδιο σ. 126. 

327 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ. 254-9. 

328 Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 156. 



-107- 

 

το ρυθμό κινήσεως των εφοδιοπομπών. Με την έλευση της Γαλλικής Επαναστάσεως όλα 

αυτά είτε καταργήθηκαν, είτε μειώθηκαν δραστικά329.  

Ο Βοναπάρτης περίμενε τα στρατεύματα του να φροντίζουν μόνα τους τις ανάγκες 

τους και αυτά το έπρατταν. Η στρατηγική αυτή προσέδωσε μία εξαιρετική ευελιξία στο 

γαλλικός στρατό που όμως προέκυψε περισσότερό από ανάγκη παρά ως προσπάθεια 

εισαγωγής ενός νεωτερισμού. Η έλλειψη σε αποθέματα εφοδίων και η συγκέντρωση με 

την επιστράτευση ενός τεράστιου στρατεύματος χωρίς αντίστοιχη προετοιμασία, καθόριζε 

ότι έπρεπε να κινείται περισσότερο για να μπορεί να συντηρείται από τις περιοχές όπου 

βρισκόταν. Προτιμούσε ακόμη να συγκεντρώνεται σε μικρότερες περιοχές παρά να 

δημιουργεί στρατόπεδα-πολεις και να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του μεραρχιακού 

συστήματος στο έπακρο330.  

Ήδη από τον καιρό της επανάστασης οι άμαξες του ανεφοδιασμού είχαν μειωθεί 

σημαντικά σε αριθμό καθώς επιτρέπονταν στα στρατεύματα να εφοδιάζονται από την 

ύπαιθρο όπου περνούσαν ή στρατοπέδευαν. Η λεηλασία απαγορεύονταν, σε μία 

προσπάθεια εξευγενισμού του φαινομένου του πολέμου και η τροφοδοσία λιγότερο στις 

γραμμές ανεφοδιασμού και την δυνατότητα ανατροφοδότησης από την βάση επιχειρήσεων 

και περισσότερο στην αγορά τροφίμων από την τοπική κοινωνία331. Βέβαια όταν το 

σύστημα της επιμελητείας κατάρρεε, συχνά ο στρατός κατέφευγε σε υποχρεωτική 

κατάσχεση  αγαθών332. Οι επαναστατικές-δημοκρατικές ιδέες που είχαν εμποτίσει το 

στράτευμα και η αποχώρηση από αυτό μεγάλου αριθμού αριστοκρατών αξιωματικών, είχε 

μειώσει σημαντικά τις άμαξες που ήταν δεσμευμένες για να μεταφέρουν πολυτέλειες στο 

πεδίο, επιβαρύνοντας σημαντικά το σύστημα επιμελητείας και καθυστερώντας την κίνηση 

                                            
329  John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 35. 

 

330  Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, σ. 116-8. 

331 Ο γενικός συντονιστής κάθε Σώματος Στρατού ήταν υπεύθυνος μαζί με τους επιθεωρητές των 
μεραρχιών για την ενημέρωση των τοπικών αρχών σχετικά με τον αριθμό των στρατιωτών και των αλόγων 
που έπρεπε να σιτιστούν και να ορίσουν την ακριβή τοποθεσία ή τοποθεσίες όπου έπρεπε να παραδοθούν οι 
προμήθειες. Δεν γίνονταν καμία πληρωμή αλλά εκδίδονταν αποδείξεις με τις ακριβείς ποσότητες και τον 
προορισμό τους ώστε σε μεταγενέστερο χρόνο να γίνει η πληρωμή από το γαλλικό υπουργείου οικονομικών. 
Ενώ εκδίδονταν και διαταγές στο πως θα έπρεπε να συμπεριφέρονται οι στρατιώτες προς τους κατοίκους. 
Έτσι θεωρητικά τουλάχιστον η λειτουργία της Μεγάλης Στρατιάς δεν είχε καμία σχέση με τους 
πλιατσικολόγους που αναζητούσαν λεία παλαιότερα. Martin Van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος, Αθήνα, 
Εκδόσεις: Κωνσταντίνου Τουρίκη, 2001, σ. 75. 

332  John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 23. 
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των στρατευμάτων Οι σκηνές εξαφανίστηκαν και μαζί τους εκατοντάδες κάρα με τα οποία 

μεταφέρονταν και οι στρατιώτες έμεναν σε καταυλισμούς, συχνά χωρίς καν αντίσκηνα333.  

Αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η στρατηγική και 

τακτική κινητικότητα του επαναστατικού στρατού. Οι κινήσεις του ήταν πλέον εφικτές σε 

μεγάλες αποστάσεις και με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες σε σχέση με το παρελθόν, ενώ το 

μεραρχιακό σύστημα που επικρατούσε έδινε τη δυνατότητα οι σχηματισμοί να κινούνται 

σε παράλληλα δρομολόγια, με τη κάθε μεραρχία να έχει τις δικές της γραμμές 

ανεφοδιασμού. Επιπλέον με την εισαγωγή της έννοιας του Σώματος Στρατού ο Ναπολέων 

προικοδότησε τους σχηματισμούς αυτούς με δικά τους τμήματα διοικητικής μέριμνας. Ο 

συνδυασμός των στοιχείων αυτών με το γεγονός ότι ο γαλλικός στρατός κινούνταν με 

ταχύτερο ρυθμό στις πορείες334 του προσέδιδε μία ταχύτητα που συχνά θα αιφνιδιάσει 

τους αντιπάλους του335.  

Αυτό βέβαια συνεπάγονταν και αύξηση κατά πολύ των αποστάσεων των πορειών 

και καταπόνηση των στρατιωτών το οποίο σε συνδυασμό με τον καταυλισμό στην ύπαιθρο 

οδηγούσε σε μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες σε σχέση με το παλιό και άνετο σύστημα. 

Ήταν όμως απώλειες που η στρατολόγηση μέσω της γενικής επιστράτευσης μπορούσε να 

τις υπερκαλύψει336. Δεν πρέπει ακόμη να παραβλέψουμε ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας 

του Γαλλικού στρατού προοδευτικά οδήγησε στη σκληραγώγηση του, κάτι που σήμαινε 

μεγαλύτερη αντοχή και ποιο καθαρό μυαλό κατά τη διάρκεια της μάχης. 

Όσο όμως μεγάλωνε το μέγεθος των στρατιών, αναλογικά μεγάλωναν και τα 

προβλήματα για το ναπολεόντειο επιμελητειακό σύστημα. Όταν ο στρατός σταματούσε 

έπρεπε να υπολογίζει, είτε σε κατάληψη εχθρικών αποθηκών ανεφοδιασμού μετά από τη 

μάχη, είτε να συντηρείται σε βάρος της χώρας που είχε καταληφθεί όποτε η συντήρηση 

τους από μία συγκριμένη περιοχή μπορούσε να διατηρηθεί μόνο για μικρές χρονικές 

περιόδους και μόνο εφόσον σύντομα τα στρατεύματα συνέχιζαν να κινούνται. Όσο οι 

χώρες που κινούνταν ο ναπολεόντειος στρατός και διεξήγαγε επιχειρήσεις ήταν εύφορες 

                                            
333 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

334 Ο Ναπολέων επέβαλλε έναν ταχύτερο ρυθμό βαδίσματος στο γαλλικό στρατό. Οι γάλλοι στρατιώτες 
έκαναν 120 βήματα το λεπτό όταν οι αντίπαλοι του χρησιμοποιούν τα 90 βήματα το λεπτό, καθιστώντας τη 
ταχύτητα βασικό συστατικό του ναπολεόντειου τρόπου διεξαγωγής του πολέμου. Κωνσταντίνος 
Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, σ. 130. 

335 Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 156. 

336 John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 35. 
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αυτό ήταν εφικτό. Όταν όμως άρχισε να εισβάλει σε λιγότερο γόνιμες περιοχές της 

Ευρώπης όπως η Πολωνία και η Ιβηρική χερσόνησος ο ανεφοδιασμός άρχισε να αποτελεί 

ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Η εκστρατεία της Ρωσίας και η συντριβή της Μεγάλης 

Στρατιάς χωρίς να χάσει μάχη εναντίον στρατευμάτων, αλλά εναντίον της πείνας και του 

Ρωσικού χειμώνα, ήταν η πιο τρανταχτή και καθοριστική αποτυχία του συγκεκριμένου 

συστήματος επιμελητείας και διαχρονικά ένα από πιο αντιπροσωπευτικά ιστορικά 

παραδείγματα, της αξίας μίας ορθολογικά δομημένης επιμελητείας337.    

4.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του πολέμου θα αποτελέσει έναν ακόμη 

αιφνιδιασμό για τις Μ. Δυνάμεις της Ευρώπης, και ίσως τον καταλυτικό για την γαλλική 

επικράτηση στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Γαλλία αποδεικνύοντας τη ρήση του Clausewitz 

ότι «ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα338», θα εξάγει την εσωτερική 

πολιτική κατάσταση των ανατροπών και της ισοπέδωσης των παλαιών θεσμών και θα 

θέσει υπό αμφισβήτηση την ίδια την συνθήκη της Βεστφαλίας, μέσα από μία προσπάθεια 

για πλήρη ευρωπαϊκή ηγεμονία. 

Ο Ναπολέων δεν αντιμετώπιζε πλέον τον πόλεμο ως «ένα βασιλικό άθλημα», αλλά 

στην πραγματική του διάσταση ως μέσο κατάκτησης και επιτυχίας των πολιτικών 

στοχεύσεων και σκοπών, άλλωστε ο ίδιος είχε κατορθώσει από απλό μέλος της κατώτερης 

αριστοκρατίας, σε ηλικία 34 ετών να είναι ο απόλυτος κυβερνήτης του μεγαλύτερου 

ευρωπαϊκού κράτους. Ο ναπολεόντειος τρόπος διεξαγωγής του πολέμου δεν ήταν παρά το 

φυσικό απότοκο αυτής της θεώρησης του πολιτικού φαινομένου. 

Η Γαλλική Επανάσταση είχε ήδη προλειάνει το έδαφος για τον ερχομό αυτού του 

νέου τρόπου διεξαγωγής του πολέμου έχοντας εισάγει τις έννοιες του μαζικού στρατού και 

του εθνικισμού στη στρατιωτική στρατηγική. Οι εφαρμογές αυτές θα άρουν τους 

σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούσαν στον περιορισμένο τύπο του πολέμου, έναν 

πόλεμο παρατήρησης όπως τον ονομάζει ο Παναγιώτης Κονδύλης, καθιστώντας τη 

διεξαγωγή ενός πολέμου εκμηδένισης δίκαιη, όχι από ηθικής πλευράς αλλά όσον αφορά το 

                                            
337 Michael Howard, Ο ρόλος του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, σ. 156. 

338 Carl Von Clausewitz, Περί του Πολέμου, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας, 1999, ε’ ανατύπωση, 

μεταφ. Νατάσα Ξεπούλια, σ. 53.   
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συσχετισμό μέσων και σκοπών. Άλλωστε η επιτυχημένη εφαρμογή αυτού του τύπου 

πραγματικού πολέμου απαιτούσε είτε ένα καλά οργανωμένο και λειτουργικό, κράτος και 

στρατό, είτε μία ηγετική μεγαλοφυΐα που θα αφοσιώνονταν στη διεξαγωγή του και η 

Γαλλία είχε την τύχη να έχει …..ένα Βοναπάρτη.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΜΥΘΙΟ 

 «Η επιστήμη διαφέρει από την ποίηση και από την πραγματική ζωή επειδή τον 
σκοπό της, τον περιέχει εντός της. Όποιος πατά το έδαφος της επιστήμης δεν πρέπει να έχει 
κανέναν σκοπό απολύτως. Γιατί αυτός δεν θα ήταν παρά γνώμη σχηματισμένη εκ των 
προτέρων, δηλαδή κάτι ολότελα ξένο προς την επιστήμη339»  

Carl von Clausewitz 

Έχοντας ως φάρο την άποψη του Clausewitz, η εργασία αυτή προσπάθησε χωρίς 

δογματισμούς να αναζητήσει τη σημασία της Γαλλικής Επανάστασης στις εφαρμογές της 

στρατιωτικής στρατηγικής χωρίζοντας την υπόψη μελέτη σε τρία στάδια: Την θεωρητική 

τεκμηρίωση του ζητούμενου, την ιστορική εξέλιξη της Γαλλικής επανάστασης υπό το 

πρίσμα των συνθηκών που επικρατούσαν στο διεθνές σύστημα και οδήγησαν στην 

εκδήλωση της οργανωμένης χρήσης βίας και τέλος στην εξέταση της στρατιωτικής 

στρατηγικής που εφάρμοσε η επαναστατική Γαλλία.   

Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε μία προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας της 

στρατηγικής και της στρατιωτικής στρατηγικής προκειμένου να καταστεί αντιληπτό το 

ζητούμενο και το εύρος της θεωρητικής αναζήτησης εντός της εξέλιξης της Γαλλικής 

Επανάστασης. Στο πλαίσιο αυτό η έννοια της στρατηγικής ταυτίστηκε με την έννοια της 

υψηλής στρατηγικής και εντός της τοποθετήθηκε ως μία διάστασή, η στρατιωτική 

στρατηγική, με έτερες διαστάσεις την οικονομική, την εσωτερική πολιτική, τη διεθνή 

νομιμοποίηση και τη διπλωματία. Οι διαστάσεις αυτές όπως διαφάνηκε εξετάζοντας την 

λειτουργία της Γαλλίας κατά την διάρκεια των επαναστατικών και ναπολεόντειων 

πολέμων δεν είναι ανεξάρτητες αλλά κατά τη διάρκεια του πολεμικού φαινομένου 

αλληλεπιδρούν σε μία συντονισμένη προσπάθεια της υψηλής στρατηγικής να επιφέρει το 

επιθυμητό πολιτικό αποτέλεσμα. 

Η στρατιωτική στρατηγική, την ευθύνη διαμόρφωσης της οποίας έχει η εκάστοτε 

κυβέρνηση, αν και αποτελεί μία κυρίαρχη και σημαντική διάσταση της υψηλής 

στρατηγικής, ειδικά όταν επιλέγεται η υψηλή στρατηγική της εκμηδένισης όπου κυρίαρχη 

επιδίωξη είναι η αποφασιστική μάχη και η καταστροφή των εχθρικών ενόπλων δυνάμεων, 

δεν είναι πάντοτε η αποφασιστική. Ο τελικός ρόλος της εξαρτάται από την ικανότητα της 

στρατιωτικής στρατηγικής να επιφέρει το αποφασιστικό αποτέλεσμα και να επιτύχει το 
                                            

339 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ.85 
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σκοπό του πολέμου. Η οργανωμένη χρήση βίας, εργαλείο της στρατιωτικής στρατηγικής, 

έχει σύμφωνα με τον Clausewitz τρεις βασικούς επιχειρησιακούς σκοπούς μέσω των 

οποίων επιδιώκεται η αποδοχή του πολιτικού σκοπού, την καταστροφή των εχθρικών 

ενόπλων δυνάμεων, την κατάκτηση ή την υπεράσπιση του εδάφους και την καταστροφή 

των συντελεστών ισχύος του αντιπάλου, στόχοι που αποτέλεσαν και τους αντικειμενικούς 

σκοπούς των πολέμων που διεξήγαγε η Γαλλία από 1792 έως το 1815. Ο Clausewitz θα 

αναγνωρίσει τον πρώτο στόχο ως τον σπουδαιότερο, έχοντας δει την διεξαγωγή των 

ναπολεόντειων πολέμων και γνωρίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα μάχης δεν είναι 

οριστικό, θέλοντας έτσι να εξαλείψει την δυνατότητα του εχθρού να επαναλάβει την 

μάχη340.  

Διαπιστώσαμε ακόμη, ότι η ίδια η στρατιωτική στρατηγική έχει μία διπλή 

υπόσταση, την επιχειρησιακή και την επιμελητειακή, και συγχρόνως τρία επίπεδα 

εφαρμογής, το στρατηγικό, το τακτικό και το επιχειρησιακό που αποτελεί τον σύνδεσμο 

των δύο πρώτων. Το στρατηγικό επίπεδο εξετάζει τον τρόπο εκμετάλλευσης των μαχών 

για την επίτευξη του πολιτικού σκοπού και το τακτικό τον τρόπο επικράτησης σε αυτές τις 

μάχες341. Έτσι η αναζήτηση της σημασίας της Γαλλικής επανάστασης στις εφαρμογές της 

στρατιωτικής στρατηγικής έλαβε τη διάσταση της αναζήτησης των νεωτερισμών στα 

στρατιωτικά μέσα που χρησιμοποίησε η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέων κατά την 

εφαρμογή της οργανωμένης χρήσης βίας για να επιτύχει τους πολιτικούς σκοπούς της.      

Στο δεύτερο κεφάλαιο τέθηκε το ιστορικό πλαίσιο της εκδήλωσης της Γαλλικής 

Επανάστασης, η σημασία της για την ευρωπαϊκή Διεθνή Κοινωνία, η αντίδρασή των 

υπολοίπων μελών της απέναντι στο φαινόμενο καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στη 

χρήση οργανωμένης βίας εντός της. Το πρώτο σημαντικό σημείου εστιασμού βρίσκεται 

ακριβώς στα χαρακτηριστικά του κράτους όπου εξελίχθηκε η Γαλλική επανάσταση. Η 

Γαλλία αποτελούσε το πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο της Ευρώπης και διέθετε μία 

αστική τάξη με ισχυρή οικονομική και πνευματική δυναμική, που είχε συγχρόνως 

εμποτιστεί από τις αρχές του διαφωτισμού. Υπήρχαν έτσι οι κατάλληλες συνθήκες για 

ευοδωθούν οι ιδέες και τα ιδανικά που θα αναδείξει η επανάσταση. Από την ανάλυση της 

προεπαναστατικής κοινωνικής δομής της Γαλλίας προκύπτει, ότι η κοινωνία ήταν 

                                            
340 Clausewitz, On War, σ. 99. 

341 Στο ίδιο, σ. 128. 
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χωρισμένη σε μία προνομιούχα ελίτ, που κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο του πλούτου και 

το σύνολο της εξουσίας, και το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού. Η κρίσιμη σταθερά, τη 

μεταβολή της οποίας κομίζει η επανάσταση, ήταν η απουσία προοπτικής ανέλιξης για 

οποιονδήποτε δεν άνηκε στην προνομιούχα αυτή ελίτ. Το μίγμα της οικονομικής ανέχειας,  

αδυναμίας κατανοήσεως και ορθολογικής διανομής των εξουσιών από τη πλευρά του 

βασιλιά, αφήνοντας εκτός την τρίτη τάξη, οδήγησε σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η 

«αστική επανάσταση». Η εκδήλωση της και η επικράτηση στο όνομα της λαϊκής 

κυριαρχίας και βουλήσεως, ήταν δύο αρχές που αποτελούσαν δυναμίτη για τα θεμέλια του 

πολιτικού κατεστημένου της Ευρώπης342 και συγχρόνως μεταφερόμενες εντός του 

στρατού και στην εφαρμογή της πολεμικής διαδικασίας, αποτελούσαν πηγή εσωτερικής 

νομιμοποιήσεως και εργαλεία για την επίτευξη της επιθυμητής κινητοποίησης.  

Στη Γαλλία θα ακολουθήσει ένας κυκεώνας πολιτικών εξελίξεων με μετριοπαθείς 

αλλά και εξαιρετικά ακραίες εκφάνσεις, όπως η περίοδος της Τρομοκρατίας, που θα 

οδηγήσουν μέχρι τη θανάτωση του βασιλιά. Αυτή ακριβώς η πάλη για εξουσία αλλά και 

για την επιβίωση, από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το αποτρόπαιο εργαλείο της 

Τρομοκρατίας  η λαιμητόμος, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό που επικρατεί μέχρι την 

ανάληψη της εξουσίας από τον Μέγα Ναπολέων. Δεν θα πρέπει βέβαια να υποτιμηθούν οι 

αλλαγές που η επανάσταση κομίζει και είναι αποτέλεσμα του σπόρου του διαφωτισμού 

που είχε εμφυτευτεί στους πνευματικούς κύκλους της Ευρώπης. Η Διακήρυξη των 

δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί ένα κομβικό κείμενο του παγκόσμιου πολιτισμού, 

που συνοδεύονταν από μία προσπάθεια μετάβασης στην εποχή της λογικής, περιέχοντας 

κοινωνικές, νομικές και θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις και επηρέασαν το σύνολο αλλά και 

την εξέλιξη της Διεθνής Κοινωνίας.   

Η εσωτερική αναταραχή της Γαλλίας θα προβάλλει την εικόνα μίας ανίσχυρης 

Γαλλίας, προκαλώντας τη δημιουργία ενός διλλήματος ασφαλείας που δεν θα αργήσει να 

οδηγήσει στην πολεμική σύγκρουση μεταξύ της Γαλλίας και του συνασπισμού Αυστρίας-

Πρωσίας. Μία πολεμική σύγκρουση που θα διεξαχθεί σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου 

μετά τη συνθήκη της Βεστφαλίας, επικρατούσε μία πολυπολική ισορροπία την οποία 

κανένα μέλος της δεν ήταν διατεθειμένο να διαταράξει εκτός και αν το διακύβευμα ήταν 

                                            
342 Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945,σ. 29-31. 
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εξαιρετικά σημαντικό, και αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στην αναζήτηση των αιτιών του 

πολέμου στα τρία επίπεδα που έχει εισαγάγει ο Kenneth Waltz. 

Για ολόκληρη τη μοναρχία της Ευρώπης, δηλαδή τον κυρίαρχο θεσμό 

διακυβέρνησης, η Γαλλική Επανάσταση και η ομηρία της βασιλικής οικογένειας, 

συγγενικής όλων των βασιλικών οίκων και κυρίως των Αψβούργων, έθετε σε 

αμφισβήτηση τον θεσμό της μοναρχίας και άρα η αποκατάσταση της είχε στοιχεία 

προσωπικού συμφέροντος. Ταυτόχρονα η επανάσταση επιχειρούσε να εγκαταστήσει μία 

νέα κρατική και πολιτειακή δομή και οι ιδέες είχαν αρχίσει να βρίσκουν επικίνδυνα 

πρόσφορο έδαφος σε μία σειρά ευρωπαϊκών κρατών343. Τέλος οι πιέσεις του άναρχου 

διεθνούς συστήματος και η προβαλλόμενη υπέρ της Αυστρίας και της Πρωσίας 

πιθανότητα μεταβολής των ισορροπιών ισχύος θα αποτελέσει πολύ σημαντικό κίνητρο που 

τις ώθησε να διαταράξουν την επικρατούσα ισορροπία με την προσμονή απόκτησης 

σημαντικών φορτίων ισχύος και της πρωτοκαθεδρίας εντός της ευρωπαϊκής διεθνούς 

κοινωνίας344. Στη Γαλλία διαφαίνονταν, είτε η ύπαρξη, είτε η δυνατότητα πρόκλησης ενός 

κενού ισχύος, το οποίο Αυστρία και Πρωσία σκόπευαν να διεκδικήσουν ενώ ταυτόχρονα 

ήθελαν να προστατεύσουν τα οικεία φορτία ισχύος καθώς η έλευση των επαναστατικών 

ιδεών στο εσωτερικό τους μπορούσε να επιφέρει μία δυνητική κατάσταση εσωτερικής 

απονομιμοποίησης.    

Η Γαλλία θα επιλέξει την εσωτερική εξισορρόπηση και την αρχή της αυτοβοήθειας 

αναπτύσσοντας τις εφαρμογές εκείνες που θα ενδυνάμωναν την στρατιωτική της ισχύ για 

την επίτευξη του κυρίαρχου στόχου κάθε κράτους, την κατοχύρωση της εθνικής του 

ασφάλειας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Σε επίπεδο δε υψηλής στρατηγικής θα οδηγηθεί 

νομοτελειακά σε μία στρατηγική εκμηδένισης εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της 

αμεσότητας της απειλής, με άμεση συνεπαγωγή τη κυριαρχία της στρατιωτικής 

στρατηγικής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάστηκαν οι δύο πρώτες εφαρμογές της στρατιωτικής 

στρατηγικής που ανέπτυξε η Γαλλία, ο μαζικός στρατός και ο εθνικισμός. Η Γαλλία μέσω 

του «έθνους στα όπλα», θα μετατρέψει την λανθάνουσα ισχύ της σε μετρήσιμο μέγεθος, 

                                            
343 Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από τον Ιωάννη Κολιόπουλο. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη 

Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, σ. 29-31. 

344 Την άποψη αυτή προκρίνει ο John Mearscheimer. John J. Mearscheimer, Η Τραγωδία των Μεγάλων 
Δυνάμεων, σ. 544.   
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ανατρέποντας τα δεδομένα του μεγέθους και της λειτουργίας των στρατών του 18ου αιώνα. 

Έτσι η δύση ξεκινάει τη μετάβασή της από τους μικρούς, με δυσκολία στη στρατολόγηση, 

πολυδάπανους και με περιορισμένες δυνατότητες παραγωγής ισχύος και άρα στόχους και 

σκοπούς στρατούς, σε στρατούς που εκπροσωπούν το συνολικό κοινωνικό και 

γεωγραφικό εύρος του κράτους.     

   Η επανάσταση σε μία προσπάθεια επιβίωσης της στο διεθνές αυτό σύστημα θα 

χρησιμοποιήσει το εργαλείο του μαζικού στρατού που θα αποδειχθεί μία από τις πλέον 

επιτυχημένες στρατιωτικές εφαρμογές καθώς πολλαπλασίασε σε ελάχιστο χρονικό 

διάστημα τη Γαλλική στρατιωτική ισχύ. Ο μαζικός στρατός θα αλλάξει εντελώς τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του στρατού αυξάνοντας κατακόρυφα το μέγεθός του και 

συγχρόνως αλλάζει καθολικά την υφή του μέσω της ολιστικής απεικόνισης της κοινωνίας 

επιτυγχάνοντας μία ποιοτική ανωτερότητα ως προς τους στρατιώτες που τον συγκροτούν 

και ταυτόχρονα αποκτώντας την ικανότητα να διατηρεί το μέγεθός του μπροστά στη ρίγη 

του πολέμου και την τριβή της εφαρμογής του φαινομένου.  

Ο πληθυσμός συμμετέχει ενεργά καθώς ο νόμος της 23 Αυγ εξίσωνε όλους τους 

άντρες και τους οδηγούσε με τον πιο απτό τρόπο στο να συμμετάσχουν στο πολιτικό 

φαινόμενο του πολέμου. Η Δημοκρατία εξίσωνε όλους τους άνδρες στη θεωρία, όμως η 

επιστράτευση το έκανε στη πραγματικότητα. Ο Condorcet θα συνδέσει την άνοδο του 

πεζικού με την άνοδο της Δημοκρατίας, όπως αναφέρει ο John Fuller και ο ίδιος συνεχίζει 

παρατηρώντας ότι θα ήταν πιο δόκιμο να αντιστρέψουμε αυτή τη σειρά: έτσι το μουσκέτο 

ανέδειξε τον πεζικάριο και ο πεζικάριος ανέδειξε τον δημοκράτη, αφού η δύναμη του να 

σκοτώνεις είναι τόσο καταλυτική και ολιστική που νομοτελειακά επιβάλλει την απόλυτη 

ισότητα. Ένας άντρας και ένα όπλο, έγιναν ο άντρας και μία ψήφο ώσπου οι ψήφοι και τα 

όπλα έγιναν εκατομμύρια. Αυτό οδήγησε στο μεγαλύτερο πολιτικό και στρατιωτικό 

μετασχηματισμό που μέχρι τότε είχε δει ο κόσμος345.  

Ο νέος γαλλικός στρατός ήταν ένας τεράστιος, νεανικός, ανεκπαίδευτος και 

εξαιρετικά πιο ευφυής, σε σχέση με τους αντιπάλους του, στρατός. Με δεδομένο όμως ότι 

η απειθαρχία οφείλονταν στην επαναστατική του φύση, άρα ήταν έως ένα βαθμό 

δεδομένη, και ότι η πειθαρχία αποτελούσε τη κινητήρια δύναμη των στρατών του 18ου 

                                            
345  John F. C. Fuller, The Conduct of War 1789-1961, σ. 33-5. 
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αιώνα θα έπρεπε να εξευρεθεί ένα νέο κίνητρο, ο καταλύτης που θα μετέτρεπε μία αδρανή 

μάζα σε ένα σύνολο που εκλύει τεράστια ποσά ενέργειας.  

Ο εθνικισμός θα αποδειχθεί η καταλυτική ιδεολογική ενδυνάμωση που θα επιτύχει 

να καλύψει τις επιχειρησιακές ατέλειες τόσο του μαζικού στρατού όσο και ίδιας της 

κοινωνίας απέναντι στο πολεμικό φαινόμενο, δημιουργώντας της μία ανοσία, απέναντι 

στις αρνητικές νόρμες και πραγματικότητες του πολεμικού φαινόμενου και 

επιτυγχάνοντας την απαραίτητη εσωτερική νομιμοποίηση. Ο εθνικισμός λειτουργεί ως μία 

αμυντική αντίδραση επιβίωσης των κρατών στις πιέσεις που ασκεί το άναρχο διεθνές 

σύστημα σε αυτά. Η χρήση του εθνικισμού είχε ως αποτέλεσμα την επιθυμητή 

κινητοποίηση και την δημιουργία των απαραίτητων κινήτρων για τη συμμετοχή στην 

εφαρμογή του φαινομένου. Ταυτόχρονα παράγει την απαραίτητη αφοσίωση προς το 

κράτος δημιουργώντας ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ πολιτών-κράτους. Ο εθνικισμός 

λοιπόν βοηθά να παραχθεί η ατομική δέσμευση και η οργανωμένη συνεργασία που 

απαιτείται για μία μάχιμη δύναμη στο πεδίο της μάχης. Από την στιγμή που ο εθνικισμός 

αρχίζει και δρα τότε το είδος του πολεμικού φαινομένου και ο τρόπος εφαρμογής του, που 

η ανθρωπότητα γνώρισε μέσω της Γαλλικής επανάστασης, είναι επόμενο346. Ταυτόχρονα 

ο μαζικός στρατός και ο εθνικισμός δημιουργώντας συνθήκες εσωτερικής εξισορρόπησης 

στις απειλές του διεθνούς συστήματος εισάγουν και την έννοια του δίκαιου πολέμου στους 

επαναστατικούς και ναπολεόντειους πολέμους κατορθώνοντας με την ενέργεια που 

απελευθερώνουν να επιτύχουν την αντιστοίχιση των πολιτικών στοχεύσεων και σκοπών με 

τα διατιθέμενα μέσα347.  

Ο εθνικισμός είναι ένα πολιτικό φαινόμενο, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζονται οι 

οικονομικοί, πολιτιστικοί και γεωγραφικοί παράγοντες που το επηρεάζουν, καθώς είναι το 

παράγωγο των ήδη υπαρχόντων οντοτήτων που ονομάζονται έθνη. Είναι πολιτικό 

φαινόμενο γιατί η ταύτιση μεταξύ έθνους και κράτους δεν μπορούσε να γίνει εφικτή έως 

ότου οι μάζες του πληθυσμού να νιώσουν ότι συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή της 

                                            
346 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

347 Στο ίδιο. 
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συλλογικότητας348. Στη Γαλλία η επαναστατική διαδικασία έφερε τις μάζες στο πολιτικό 

προσκήνιο και συνέδεσε την έννοια του έθνους με τον πανίσχυρο συμβολισμό της 

εξουσίας του λαού. Αμφισβήτησε την παλαιά τάξη πραγμάτων και ανέδειξε την ανάγκη 

δημιουργίας ενός κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ του κράτους και των πολιτών του. Ο 

εθνικισμός έτσι αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη πίσω από την αποκαθήλωση των 

ευρωπαϊκών βασιλικών δυναστειών και την αυξανόμενη διάθεση των λαών για 

αυτοπροσδιορισμό και συμμετοχή στη διακυβέρνηση349   

Η ανάπτυξη του εθνικισμού όμως, απαιτεί την ανάπτυξη μίας ιδεολογίας και στην 

συνέχεια τη διαπαιδαγώγηση των λειτουργικών του υποκειμένων και φορέων αυτής της 

ιδεολογίας, με μέσα πραγμάτωσης την προπαγάνδα και την καθολική εκπαίδευση350. Η 

Γαλλική επανάσταση όντας φορέας της πιο ακραίας μορφής προπαγάνδας της 

τρομοκρατίας δεν θα αργήσει να την εισαγάγει και στο στρατό μέσω των επιτρόπων και 

μαζί με την καθιέρωση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης, θα επιτύχουν να εμποτίσουν με την 

ιδεολογία του εθνικισμού, τόσο τους επικεφαλείς του, όσο και τον πυρήνα του. Μέσω της 

τρομοκρατίας επιτυγχάνονταν ο ελάχιστος απαιτητός βαθμός πειθαρχίας μόνο που το 

φόβητρο δεν ήταν οι αξιωματικοί αλλά η μη ικανοποίηση των κριτηρίων της 

επανάστασης, ατόπημα που συχνά κόστιζε την ίδια τη ζωή αυτού που το 

πραγματοποιούσε. Στα πλαίσια δε της δημοκρατίας και της ισότητας, το μέγεθος του 

κινδύνου είχε εξισωθεί για τους αξιωματικούς και για τους στρατιώτες351, σφυρηλατώντας 

έτσι σχέσεις που χαρακτηρίζονταν από αλληλεξάρτηση και τον αλληλοσεβασμό, αρχές και 

αξίες που είχαν εκλείψει για αρκετούς αιώνες μέσα από τη λειτουργία του στρατού. 

Ταυτόχρονα αποτέλεσε μία διαδικασία που είχε ως απότοκο την παραγωγή μίας σειράς 

εξαίρετων και ατρόμητων επιχειρησιακών αξιωματικών. 

Η επανάσταση θα προωθήσει ακόμη την υποχρεωτική εκπαίδευση εντός του 

στρατού καθιστώντας την κριτήριο προαγωγών, επιτυγχάνοντας ένα διττό σκοπό, την 

                                            
348 Έτσι ως σημείο έναρξης της μελέτης εθνικισμού, δεν θα πρέπει να είναι το από πότε τα έθνη 

υφίστανται αλλά το πότε αυτός άρχισε να λειτουργεί στη πράξη. Η ιδεολογία του εθνικισμού χρειάζεται ένα 
πρωτογενές ακατέργαστο υλικό μίας συλλογικής ταυτότητας, μία κοινή γλώσσα, μία κοινή ιστορία ή 
πολιτισμό, μία κοινή θρησκεία και μία αίσθηση εδαφικής, εθνικής ή φυλετικής διαφοροποίησης και 
διεκδικήσεων απέναντι σε άλλες εθνότητες. Brian Jenkins & Spyros A. Sofos, Nation and Identity in 
Contemporary Europe, London, Εκδόσεις: Routledge, 1996, σ. 96. 

349 Στο ίδιο, σ. 11. 

350 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

351 Οι στρατιώτες κινδυνεύουν από τα εχθρικά πυρά και οι ανώτατοι αξιωματικοί από τα πυρά του 
εκτελεστικού αποσπάσματος. 
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ευκολότερη διάδοση της προπαγάνδας, σε μία σταθερή εκδοχή της γλώσσας-

καθομιλουμένης, και ταυτόχρονα την μέγιστη αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων του 

στρατού. Με αυτές τις ενέργειες έγινε δυνατή η μετάδοση των επιθυμητών κοσμοεικόνων, 

κρίσιμες για τον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας που οδηγούσε στην επιθυμητή 

ομογενοποίηση του στρατού αυξάνοντας την μαχητική του ικανότητα352.  

Τέλος δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι η σχέση πολέμου και εθνικισμού είναι μία σχέση 

αλληλοτροφοδοτούμενη όπου ο εθνικισμός αυξάνει την ένταση και την δυνατότητα 

εφαρμογής του φαινομένου αλλά και ο πόλεμος παρέχει νέα κίνητρα -είτε μέσα από 

επιτυχίες και τη δόξα είτε μέσα από τις αποτυχίες και την καταστροφή που παράγουν 

εχθρότητα- που ενισχύουν τα στοιχεία του εθνικισμού353. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάστηκε το απότοκο των δύο πρώτων νεωτερισμών που 

εισήγαγε η Γαλλική επανάσταση, ο πόλεμος εκμηδένισης μέσα από το ναπολεόντειο τρόπο 

διεξαγωγής του φαινομένου και ο κοινωνικός χαρακτήρας του πολέμου. Ο Clausewitz 

μέσα στο έργο του θα αναγνωρίζει δύο τύπους πολέμου, τον αμιγή που περιγράφει τον 

πόλεμο μεταξύ των βάρβαρων λαών και τον πραγματικό που αναφέρεται στον πόλεμο 

μεταξύ των πολιτισμένων λαών και που έχοντας ως ορόσημο τον αμιγή πόλεμο και με 

βάση την προσέγγιση ή απόκλιση του από αυτόν οδηγείται στο να τυποποιηθεί μεταξύ των 

δύο ακραίων ειδών του, είτε ως «πόλεμος εκμηδένισης» είτε ως «περιορισμένος πόλεμος» 

ή «πόλεμος παρατήρησης»354.  

Ο χαρακτηρισμός των πολέμων του 18ου αιώνα ως πόλεμοι παρατήρησης 

απεικονίζει απόλυτα την στρατιωτική στρατηγική της εποχής καθώς τόσο στην 

στρατιωτική στρατηγική σκέψη, όσο και μεταξύ των στρατιωτικών διοικητών, είχε 

κυριαρχήσει η άποψη ότι ένας ενδεδειγμένος τρόπος διεξαγωγής του πολέμου ήταν μέσω 

κυρίως ελιγμών με μικρής έκτασης αψιμαχίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στρατάρχης 

Maurice De Saxe, έγραψε ότι ένας καλός στρατηγός θα μπορούσε να περάσει ολόκληρη τη 

καριέρα του χωρίς να υποχρεωθεί να δώσει μάχη355. Αυτός ο τύπος πολέμου ήταν το 

παράγωγο των περιορισμών που είχαν να αντιμετωπίσουν τα κράτη κατά την διεξαγωγή 

                                            
352 Barry R. Posen, Nationalism, the Mass Army and Military Power, σ. 80–124. 

353 Στο ίδιο. 

354 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 22. 

355 Martin Van Creveld, Άνοδος και η Πτώση του Κράτους, σ. 286. 
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του πολέμου που αυτά αφορούσαν τόσο την δομή και το μέγεθος των στρατών που 

εξετάστηκαν στο 3ο κεφάλαιο όσο και την καθολική επιθυμία διατήρησης της ισορροπίας 

του Διεθνούς Συστήματος που είχε καθιερωθεί με τη Συνθήκη της Βεστφαλίας. 

Ο μαζικός στρατός και ο εθνικισμός θα άρουν τους περιορισμούς αυτούς και θα 

εισαγάγουν την έννοια του κοινωνικού χαρακτήρα του πολέμου που δίνει τη δυνατότητα 

σε ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας να μετέχουν στην ίδια την εξέλιξη του 

πολεμικού φαινομένου όχι απλώς και μόνο ως κομμάτι του στρατού, αλλά και ως στοιχεία 

που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, είτε στο επίπεδο της επιμελητείας, είτε στο επίπεδο 

των λειτουργικών υποκειμένων στις συνθήκες της εσωτερικής νομιμοποίησης του 

πολεμικού φαινομένου. Ο πόλεμος πλέον παύει να είναι μία απρόσωπη συνθήκη και 

αφορά στοιχεία, συνθήκες, διαδικασίες που περνούν μέσα από το κοινωνικό κριτήριο και 

είτε ενισχύουν, είτε αποδυναμώνουν την ίδια την δυνατότητα του κράτους και επομένως 

την ίδια την δυνατότητα του στρατού, να παράγει οργανωμένη χρήση βίας όταν αυτό 

χρειαστεί.  

Ο κοινωνικός χαρακτήρας του πολέμου θέτει σε επίπεδο πολεμικής πράξης, την 

έννοια του κοινωνικού συμβολαίου και έρχεται να ενδυναμώσει με τον πλέον ρεαλιστικό 

και καταλυτικό τρόπο την υποχρέωση ενός κράτους να προσδίδει συνθήκες ασφάλειας και 

επιβίωσης προς τους πολίτες του και την υποχρέωση των πολιτών να μετέχουν στην 

πολεμική διαδικασία. Διαφορετικά οι συνέπειες της μη συμμετοχής τους δεν είναι απλώς 

και μόνο μία εσωτερική κατάρρευση αλλά συνεπάγεται κάτι πολύ πιο καταλυτικό όπως η 

μη επίτευξη της επιβίωσης της κοινωνίας. Μία νίκη ή μία ήττα δεν οδηγεί απλώς και μόνο 

σε μία αύξηση των κοινωνικών δυσχερειών, οδηγεί είτε σε ενδυνάμωση της επιβίωσης είτε 

στη κατάρρευση των συνθηκών που καθιστούν εφικτή την επιβίωση για ένα κράτος και 

επομένως για ολόκληρη την κοινωνία356.  

Ο κοινωνικός χαρακτήρας του πολέμου δεν μπορούσε να πραγματωθεί πριν την 

εξέλιξη της Γαλλικής επανάστασης καθώς ο πόλεμος αποτελούσε ένα παιχνίδι μεταξύ των 

βασιλέων με ξεκάθαρους κανόνες που είχαν να κάνουν ακόμα και με τον τρόπο 

διενέργειας της ίδιας της εμπλοκής. Η Γαλλική επανάσταση έρχεται να μεταλλάξει αυτή 

τη συνθήκη και τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το πολεμικό φαινόμενο και επομένως η ίδια 

η στρατιωτική στρατηγική εξελίσσεται ενώ η εφαρμογή του πολέμου ενισχύεται ακόμη 

                                            
356 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ. 247-8. 
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περισσότερο γιατί αυτός παύει να είναι ένα χαρακτηριστικό που αφορά την άρχουσα τάξη 

και αρχίζει και ακουμπά ολόκληρη την τρίτη τάξη, η οποία εισέρχεται μέσα στην πολεμική 

ώσμωση είτε άμεσα μετέχοντας στην οργανωμένη χρήση βίας, είτε έμμεσα μετέχοντας 

στην επιμελητεία του πολέμου. Η Γαλλική επανάσταση δίνει ακόμη τη δυνατότητα στην 

κοινωνία να μετέχει στις στρατιωτικές διαδικασίες και μέρη της κοινωνίας λαμβάνουν και 

αξιώματα μέσα από το στρατό, το οποίο είναι καταλυτικό όχι μόνο ως προς την εξέλιξη 

του στρατού αλλά και του ίδιου του φαινομένου καθώς ο ορισμός ως κριτήριο ανέλιξης 

της γενναιότητας παράγει ατρόμητους μαχητές και αυξάνει την ένταση της εφαρμογής του 

φαινομένου. 

Η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου αφορά δηλαδή τα λειτουργικά υποκείμενα 

του «Άρχειν και του άρχεσθαι». Η διάσταση της παραχώρησης δεν αφορά απλώς το 

δικαίωμα της συμμετοχής στο πόλεμο των πολιτών, αλλά αποτελεί μία ενίσχυση της ίδιας 

της διάστασης του κυβερνούν, ως προς την μεγιστοποίηση της κοινωνικής συμμετοχής σε 

μία τόσο δύσκολη φάση και συνθήκη για το κράτος, όπως αυτή του πολεμικού 

φαινομένου. Αυτή η διαδικασία έρχεται να αποδώσει μία αναγκαιότητα γιατί η εξέλιξη της 

κοινωνίας, ειδικά μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ζητά ευρύτερη πρόσβαση στη πολιτική 

ζωή και δεν αφορά μόνο στο τι, αυτός ο οποίος ασκεί τη διοίκηση ενός κράτους, μπορεί να 

αποδώσει ως δικαίωμα στην κοινωνία αλλά το πώς η κοινωνία αρχίζει και λαμβάνει 

μεγαλύτερο χώρο ως προς την διάχυση της ίδιας της υποχρέωσης αλλά και του 

δικαιώματος, άσκησης πολιτικής και η διεκδίκηση αυτή διογκώνεται με τη μαζική 

συμμετοχή πλέον στη διαδικασία της άσκησης οργανωμένης χρήσης βίας. 

Η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου αφορά την εσωτερική νομιμοποίηση που 

λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό ενός κράτους και αποτελεί βασική αναγκαιότητα για να 

μπορέσει να υπάρξει η έναρξη και η εξέλιξη του ίδιου του πολεμικού φαινομένου. Το εάν 

το κοινωνικό συμβόλαιο τηρείται ή όχι μέσα από τις ενέργειες τις οποίες κάνει μία 

κυβέρνηση για να ενδυναμώσει τις συνθήκες επιβίωσης ενός κράτους κατά τη διάρκεια 

της πολεμικής σύγκρουσης αλλά και από την άλλη τις θυσίες που είναι έτοιμη ή όχι να 

υποστεί η ίδια η κοινωνία, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις βασικές υποχρεώσεις 

που αποτυπώνει επάνω της το ίδιο το πολεμικό φαινόμενο και καθορίζει και τον τύπο του 

πολέμου που επιλέγει να διεξάγει η κάθε κυβέρνηση. 

Ο κοινωνικός χαρακτήρας του πολέμου, ως απότοκο του μαζικού στρατού και του 

εθνικισμού, συνδυαζόμενος με το ναπολεόντειο τρόπο διεξαγωγής του πολέμου οδηγεί 
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στην ακραία μορφή πραγματικού πολέμου, τον πόλεμο της εκμηδένισης. Ένα είδος 

πολέμου με χαρακτηριστικά που παραπέμπει στον αμιγή πρωτόγονο πόλεμο, που 

συγχρόνως όμως δεν παύει να είναι ένα είδος πολέμου, όπου η λογική ελέγχει τα ένστικτα 

που ζητούν άμεση αποφόρτιση τους στη βία και φροντίζει να μετατρέπει το εχθρικό 

αίσθημα σε εχθρική πρόθεση, διοχετεύοντας τη βία που παράγει για την επίτευξη των 

πολιτικών σκοπών357. Άλλωστε εάν κάτι είναι ξεκάθαρο στους ναπολεόντειους πολέμους 

είναι ότι οι κινήσεις του Βοναπάρτη δεν γίνονταν για να παράγουν βία αλλά 

αποτελέσματα.  

Ο πόλεμος εκμηδένισης που διεξήγαγε η Γαλλία με επικεφαλής τον Ναπολέων 

ήταν πραγματικός τύπος πόλεμου, με πολιτικό χαρακτήρα, αποτελούσε δηλαδή μορφή 

πολιτικής επικοινωνίας και επιδίωκε πολιτικούς σκοπούς358. Τα κύρια χαρακτηριστικά του 

ήταν η ταχεία συγκέντρωση δυνάμεων, σύντομες και ακατάπαυστες πορείες προς το στόχο 

και εν συνεχεία σφοδρός, αιματηρός, με τολμηρά πλήγματα και γρήγορα περατούμενος, 

αποφασιστικός αγώνας, προτού ο εχθρός προλάβει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του ή οι 

συνασπισμοί εναντίον των οποίων κινούνταν, να προλάβουν να ενωθούν. Απαιτούσε δε 

υψηλή ευελιξία ώστε να είναι εφικτή η ανάληψη και η διατήρηση της πρωτοβουλίας. 

Η επιτυχημένη εφαρμογή του πολέμου της εκμηδένισης θα καταστεί δυνατή από τη 

Γαλλία, χάρη στη πολιτική και στρατιωτική ιδιοφυΐα του Ναπολέοντα που έχοντας 

ξεκάθαρο πολιτικό στόχο, θα καταφέρει να τον μετουσιώσει σε μία στρατιωτική 

στρατηγική που αναζητούσε το αποφασιστικό εχθρικό σημείο, εναντίον του οποίου 

καταφέρονταν με το σύνολο των δυνάμεων και ασυγκράτητη ορμή. Η επιτυχία της 

στρατηγικής αυτής και η προσήλωση της στο πολιτικό σκοπό υπήρξε απόλυτη μέχρι τη 

ρωσική εκστρατεία έχοντας καταφέρει να εξοβελίσει από το ευρωπαϊκό σύστημα ισχύος 

την Αυστρία και τη Πρωσία και με μοναδικό εναπομείναν εμπόλεμο αντίπαλο την Αγγλία. 

Ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εθνικισμός και ο μαζικός στρατός θα κατορθώσουν 

να μετριάσουν την επήρεια του συνόλου των παραγόντων που υποβαθμίζουν την ένταση 

του πολεμικού φαινομένου όπως η ανθρωπολογική ατέλεια, οι αυξημένες απώλειες και το 

μεγάλο κόστος διατήρησης ενός στρατού. Οι τακτικές καινοτομίες και ο τρόπος 

εφαρμογής τους θα αποτελέσουν τη φυσική μετουσίωση των αρχών λειτουργίας του 

                                            
357 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, σ. 49, 52. 

358 Στο ίδιο, σ. 51. 
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γαλλικού στρατού και των επαναστατικών ιδεωδών του σε πράξη στο πεδίο της μάχης. 

Έτσι θα εμφανιστεί η ορμητικότητα της φάλαγγας με τις ξιφολόγχες ως η μορφή 

διεξαγωγής της επιθέσεως από τους ενθουσιώδης, αλλά ανεκπαίδευτους Γάλλους 

εθελοντές απέναντι στην επαγγελματική γραμμική παράταξη των αντιπάλων τους και η 

αραιή διάταξη ως ο φυσικός τρόπος κίνησης στο πεδίο της μάχης ελεύθερων με 

δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας, μαχητών.       

Τέλος σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς του προσέδιδε εξαιρετική ευελιξία, αλλά 

συγχρόνως και η αχίλλειος πτέρνα του ναπολεόντειου τρόπου διεξαγωγής του πολέμου θα 

αναδειχθεί η επιμελητεία πολέμου, μία κομβική έννοια για την ίδια την εξέλιξη του 

φαινομένου. Άλλωστε δίχως μία εξαιρετικά επιτυχημένη επιμελητεία πολέμου ο πόλεμος 

καταρρέει. Ο Ναπολέων είχε μία βασική αρχή επιμελητείας πολέμου ότι ο πόλεμος θρέφει 

τον πόλεμο, δηλαδή μέσα από την συνεχή προέλαση του στρατού, ο στρατός τρεφόταν. 

Αυτό μπορεί να αύξανε την ταχύτητα της προέλασης ταυτόχρονα όμως αύξανε και την 

τρωτότητα του, έτσι όταν είχε να αντιμετωπίσει συνθήκες πολέμου όπως εναντίον του 

τσαρικού στρατού και της στρατηγικής της καμένης γης παράλληλα με τις κλιματολογικές 

συνθήκες, το σύστημα επιμελητείας θα καταρρεύσει με καταστροφικές συνέπειες. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της επαναστατικής και ναπολεόντειας Γαλλίας και των 

πολέμων που διεξάγει, ως καταλυτικό συμπέρασμα προκύπτει, ότι είναι αναγκαιότητα για 

ένα κράτος που λειτουργεί στα πλαίσια του άναρχου διεθνούς περιβάλλοντος να ενεργεί 

με βάση την αρχή της αυτοβοήθειας και να αναπτύσσει τα μέσα αυτά που θα του 

επιτρέψουν να διατηρήσει το ύψιστο αγαθό της εθνικής ασφάλειας. Άλλωστε η εσωτερική 

εξισορρόπηση υπήρξε πάντοτε πιο αξιόπιστη και πιο ακριβής από την εξωτερική 

εξισορρόπηση. Η Γαλλία σε μία επίδειξη απόλυτου ρεαλισμού, εμπλέκοντας όλες τις 

δυνάμεις της και δίνοντας ολιστική υπόσταση στην έννοια του έθνους-κράτους θα 

καταστεί έτοιμη και θα αναδείξει την ανετοιμότητα της υπόλοιπης Ευρώπης, υλοποιώντας 

την ρήση-ορισμό της έννοιας της αυτοβοήθειας- του μεγάλου κινέζου στρατηγιστή Sun 

Tzu:  

«δεν πρέπει να στηριζόμαστε στην πιθανότητα ότι ο εχθρός δεν θα έρθει αλλά στην 

ετοιμότητα μας να τον υποδεχτούμε». 

Sun Tzu 



-123- 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Asprey, R. B., 2001. The Reign Of Napoleon Bonaparte. New York: Basic Books. 

Bacon, F., 1908. The Essays of Francis Bacon. New York: Charles Scribner's Sons. 

Bayly, C. A., 2013. Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου 1780-1914. Πρώτη επιμ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

Beaufre, A., 2015. Εισαγωγή στη Στρατηγική. Αθήνα: ΓΕΕΘΑ. 

Blaufarb, R., 2002. The French Army 1750-1820: Careers, Talent, Merit. 

Manchester: Manchester University Press. 

Bull, H., 1977. Η Άναρχη Κοινωνία. s.l.:Macmillan Press. 

Burns, E. M., 1983. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης 

Ευρώπης. Δεύτερη Έκδοση επιμ. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Παρατηρητής. 

Carlyle, T., 1837. The French Revolution. Centenary Edition επιμ. New York: 

Charles Scribner's Sons. 

Carr, E. H., 2000. Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939. Δ' έκδοση επιμ. Αθήνα: 

Εκδόσεις Ποιότητα. 

Cederman, L.-E., Warren, T. C., & Sornette, D., 2011. Testing Clausewitz: 

Nationalism, Mass Mobilization, and the Severity of War. International Organization, 

65(4), pp. 605–638 

Censer, J. R. a. H. L., 2004. Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French 

Revolution. Third επιμ. University Park: Pennsylvania State: Penn State University Press. 

Chandler, D., 1976. The Art of Warfare in the Age of Marlborough. London: 

Batsford. 

Clausewitz, C. v., 1950. On War. Washigton D.C.: Infantry Journal Press. 



-124- 

 

Clausewitz, K. V., 1999. Περί του πολέμου. ε' επιμ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Βάνιας. 

Clogg, R., 1969. The ‘Dhidhaskalia Patriki’ (1798): an orthodox reaction to French 

revolutionary propaganda. Middle East Studies, 5(2), pp. 87-115. 

Colin, J. L. A., 1912. The Transformations of War. s.l.:Hugh Rees. 

Creveld, M. V., 2001. Η Διοίκηση στον Πόλεμο. Αθήνα: Εκδόσεις Κωνσταντίνου 

Τουρίκη. 

-., 2001. Επιμελητεία και Πόλεμος. Αθήνα: Εκδόσεις Κωνσταντίνου Τουρίκη. 

-, 2003. Η Άνοδος και η Πτώση του Κράτους. Πρώτη επιμ. Αθήνα: Εκδόσεις 

Κωνσταντίνου Τουρίκη. 

-, 2007. Η Μεταμόρφωση του Πολέμου. Γέρακας Αττικής: Εκδόσεις Τουρίκης. 

Duffy, C., 2005. The Military Experience in the Age of Reason. New York: Taylor 

& Francis e-Library. 

Duvergier, J.-B., 1834-1906. Collection complète des lois, décrets, ordonnances, 

règlements, avis du conseil d'état . . . de 1788 a 1830 . . .. 2d ed. επιμ. Paris: s.n. 

Earle, E. M., 1943. Makers of Modern Strategy: Military Thought from Machiavelli 

to Hitler. Princeton, N.J.: Princeton Univercity Press . 

Encyclopædia Britannica, D., 1911. Eleventh επιμ. New York: The Encyclopædia 

Britannica Company. 

Britannica, E., 2015. Estates-General. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

http://www.britannica.com/topic/Estates-General. [Πρόσβαση 20 Δεκέμβριος 2015]. 

Evera, S. V., 1994. Hypotheses on Nationalism and War. International Security 18 

(4). pp. 5–39. 

Foch, F., 1920. The principles of war. New York: Henry Holt and Company. 

Ford, F. L., 2014. Europe 1780-1830. Second επιμ. London: Routledge. 



-125- 

 

Folley, R. T., 2007. German Strategy and the Path to Verdun, Cambridge, 

Cambridge University Press,  

Fuller, J. F. C., 1992. The Conduct of War 1789-1961. First επιμ. New Jersey: Da 

Capo Press. 

Gilpin, R., 2004. Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις 

Ποιότητα. 

Greene, R., 2007. The 33 Strategies Of War. London: Profile Books LTD. 

Handel, M. l., 1992 . Masters of War: Classical Strategic Thought. 3nd επιμ. 

London: Taylor & Francis e-Library. 

Hart, L., 1954. The Strategy Of Indirect Approach. First επιμ. London: Faber And 

Faber Limited London. 

Heckscher, E. F., 1922. The Continental System: An Economic Interpretation. 

Oxford: Clarendon Press. 

Hobsbawm, E. J., 1994, Έθνη και Εθνικισμοί από το 1780 μέχρι σήμερα, 

Πρόγραμμα, Μύθος, Πραγματικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα. 

Hopkin, D., 2005. The French Army, 1624-1914: From the King’s to the People’s. 

The Historical Journal , 48(4), pp. 1126-8. 

Howard, M., 2009. Ο ρόλος του πολεμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Δ' 

Έκδοση επιμ. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα. 

Howard, M. & Paret, P., 1989. On War. Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press. 

Hoyt, C. E., 1811. Practical Instructions for Military Officers. Greenfield Conn: 

John Denio. 

Hughes, B. P., 1974. Firepower Weapons Effectiveness on the Battlefield, 1630-

1850. New York: Charles Scribner's Sons. 



-126- 

 

Hume, D., 1826. The Philosophical Works of David Hume. Edinburgh: Adam Black 

and William Tait. 

Jenkins, B. & Sofos, S. A., 1996. Nation and Identity in Contemporary Europe. 1st 

επιμ. London: Routledge. 

Jones, C., 2014. The Overthrow of Maximilien Robespierre and the “Indifference” 

of the People. The American Historical Review, Vol. 119(3), pp. 689-713. 

Jouvenel, B.,1949. On Power, It's Nature and the History of its Growth, Boston: 

Beacon Press. 

Kennett, L., 1967. The French Armies in the Seven Years' War. Durham North 

Carolina: Duke University Press. 

Kenny, C., 2015. Classics of strategy.com. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.classicsofstrategy.com/2015/08/law-of-nations-vattel-1758.html 

[Πρόσβαση 17 Δεκ 2015]. 

Kissinger, H., 2014. Παγκόσμια Τάξη. s.l.:Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη. 

Leal-Arcas, R., Filis, A. & Abu Gosh, E. S., 2014. International Energy 

Governance: Selected Legal Issues. Cheltenham,UK: Edward Elgar Publishing Limited. 

Lenin, V. I., 1973. Collective Works. Moscow: Progress Publishers. 

Lindemann, A. S., 2014. Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης - Από το 1815 μέχρι 

σήμερα. 1η Έκδοση επιμ. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

Lynn, J. A., 1984. The Bayonets of the Republic: Motivation and Tactics in the 

Army of Revolutionary France, 1791-94. Urbana: Εκδόσεις: University of Illinois Press. 

Machiavelli, N., 2004. The Prince and The Art of War. London: Collector’s 

Library. 

Mahan, A. T.,1890, The influence of sea power upon history, 1660-1783,Boston: 

Little, Brown, and Company.  



-127- 

 

Mankoff, J., 2012. Resource Rivalry in the Eastern Mediterranean: The View from 

Washington, Washington: The German Marshall Fund of the U.S.. 

Mearscheimer, J. J., 2001. Η Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων. New York: W.W. 

Norton & Company & Εκδόσεις Ποιότητα . 

Mori, J., 2003. Languages of Loyalism: Patriotism, Nationhood and the State in the 

1790s. The English Historical Review, 118(475), pp. 33–58. 

Morvan, J., 1904. Le soldat imperial (1800-1814). Paris: Plon. 

Olsen, J. A. & Creveld, M. V.,  2011, The Evolution of the Operational Art, from 

Napoleon to the Present, Oxford: Oxford University Press. 

Palmer, A., 1967. Napoleon on Russia: The 1812 Campain. New York: Simon & 

Schuster. 

Paret, P., 1976. Clausewitz and the State:The Man, His Theories, and His Times. 

New Jersey: Princeton University Press. 

Parker, H. T., 1983. Three Napoleonic Battles. Durham, North Carolina: Duke 

University Press. 

Posen, B. R., 1993. Nationalism, the Mass Army and Military Power. International 

Security, 18(2), pp. 80-124. 

Rose, J. H., 1893. Napoleon and English Commerce. The English Historical 

Review, 8(32), pp. 704–725. 

Rosenblatt, H., 2006. The Banker Who Brought Down the Old Regime: 

Rediscovering Jacques Necker. Eighteenth-Century Studies, 39(4), pp. 546-548. 

Rothenberg, G. E., 1978. The Art of Warfare in the Age of Napoleon. Bloomington: 

Indiana University Press. 

Ryan, A. N., 1953. The Causes of the British Attack upon Copenhagen in 1807. The 

English Historical Review, 68(266), pp. 37-55. 



-128- 

 

Saint Germain, C., 1799. Memoires de M le Comte de Saint-Germain. Amsterdam: 

Libraires associes. 

Shanahan, W. O., 1945. Prussian military reforms, 1786-1813. New York: 

Columbia University Press. . 

Sieyes, E.-J., 2015. uoregon.edu. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

http://pages.uoregon.edu/dluebke/301ModernEurope/Sieyes3dEstate .pdf [Πρόσβαση 14 

Σεπτέμβριος 2015]. 

Sun Tzu, 1963. The Art of War. London: Oxford University. 

Taine, H.A., 1876, The Ancient Regime,  New York: Henry Holt and Company 

Thompson, J., 1954. Napoleon's Letters. s.l.:Dent & Sons. 

Tzu, S., 1963. The Art of War. London: Oxford University. 

U.S. Joint Chiefs Of Staff, 2001. Joint Publications 3-0: Doctrine for Joint 

Operations. s.l.:Εκδόσεις U.S. Joint Chiefs Of Staff. 

-, 2011. Joint Publications 3-0: Joint Operations. s.l.:Εκδόσεις U.S. Joint Chiefs Of 

Staff . 

-, 2013. JP 1 Doctrine for thw Armed Forces of the United States. s.l.:s.n. 

Vagts, A., 1937. A History of Militarism. New York: Norton. 

Vattel, E. d., 1758. Lonang Institute. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

http://lonang.com/library/reference/vattel-law-of-nations/ [Πρόσβαση 17 Δεκ 2015]. 

Waltz, K. N., 2001. Ο Άνθρωπος το Κράτος και ο Πόλεμος. s.l.:Εκδόσεις Πολιτεία. 

-, 2011. Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα. 

Watson, A., 2010. Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας. Δ' επιμ. Αθήνα: Εκδόσεις 

Ποιότητα. 

Watson, S. J., 1957. By command of the Emperor: a life of Marshal Berthier. 

London: The Bodley Head. 



-129- 

 

Watts, B. D., 1996. Clausewitzian Friction and Future War. McNair Paper, 

October, Τόμος 52, p. 133. 

Wilkinson, S., 1915. The French Army before Napoleon. Oxford: Clarendon Press. 

ΓΕΣ, 1986. ΣΚ 210-1 Διοικητική Μέριμνα. Αθήνα: Τυπογραφείο Ελληνικού 

Στρατού. 

-, 2002. ΣΚ 31-3: Το Τακτικό Δόγμα του Στρατού Ξηράς. Αθήνα: Τυπογραφείο 

Ελληνικού Στρατού. 

Γλύκατζη-Αρβελέρ, Ε., 2009. Γιατί το Βυζάντιο. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά 

Γράμματα. 

Ελευθεροτυπία, Η Δίκη του Λουδοβίκου ΙΣΤ', Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 

Ιστορικά, Ιαν 2011. 

Θουκυδίδης, 2006. Ιστορία. s.l.:Ελληνικά Γράμματα. 

Κολιόπουλος, Ι. Σ., 2001. Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945. η' ανατύπωση 

επιμ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 

Κολιόπουλος, Κ., 2001. Η Υψηλή Στρατηγική της Αρχαίας Σπάρτης. Αθήνα: 

Ποιότητα. 

 -, 2008. Η Στρατηγική Σκέψη. Αθήνα: Ποιότητα. 

Κονδύλης, Π., 2004. Θεωρία του Πολέμου. δ' επιμ. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο. 

Κουσκουβέλης, Η., 2004. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις 

Ποιότητα. 

 -, 2007. Θεωρία διεθνών σχέσεων: Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική στον ψυχρό 

πόλεμο Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα. 

Λίτσας, Σ. Ν., 2010. Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεσσαλονίκη: Ποιότητα. 

 -, 2014. Ιλιάδα και διεθνής πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα. 

Παπασωτηρίου, Χ., 1999. Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική. Αθήνα: Ποιότητα. 



-130- 

 

Σαμαρτζής, Θ., 2008. Η έννοια της απόφασης [Συνέντευξη] 2008. 

Τζου, Σ., 2013. Η Τέχνη του Πολέμου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 

ΥΠΕΘΑ, 2015. Λευκή Βίβλος 2014, Αθήνα: Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού. 

 

 

 


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	ΣΚΟΠΟΣ 

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ 
	1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  
	1.3. ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
	1.3.1. Οι διαστάσεις της Υψηλής Στρατηγικής 
	1.3.2. Στρατιωτική Στρατηγική 
	1.3.2.1. Εκφάνσεις της Στρατιωτικής Στρατηγικής  
	1.3.3. Η Οικονομική Διάσταση 
	1.3.4. Εσωτερική Πολιτική 
	1.3.5. Διεθνής Νομιμοποίηση  
	1.3.6. Διπλωματία 

	1.4. ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
	1.4.1. Στρατηγική Εκμηδένισης - Εξουθένωσης  
	1.4.2. Στρατηγική Κατευνασμού - Δίλλημα Αδυναμίας 
	1.4.3. Η Αρχή της Αυτοβοήθειας - Δίλλημα Ασφαλείας 
	1.4.4. Άμεση και Έμμεση Στρατηγικη 


	ΚΕΦ 2: ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
	2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	2.2  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ  
	2.2.1. Κλήρος 
	2.2.2. Αριστοκρατία 
	2.2.3. Τρίτη τάξη 

	2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
	2.4. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
	2.4.1. Γενική Συνέλευση 
	2.4.2. Μεγάλος Φόβος 
	2.4.3. Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
	2.4.4. Νομική μεταρρύθμιση 
	2.4.5. Επανάσταση και Καθολική Εκκλησία 
	2.4.6. Διεθνές Δίκαιο 
	2.4.7. Η Περίοδος της Τρομοκρατίας 
	2.4.7.1. Οι Λέσχες 
	2.4.7.2. Ιακωβίνοι, η επικράτηση των ριζοσπαστών της επανάστασης 
	2.4.8. Διευθυντήριο 

	2.5. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ  
	2.5.1. Η απήχηση της επανάστασης στην Ευρώπη  
	2.5.2. Η διακήρυξη του Πιλλνιτζ ως καταλύτης των εξελίξεων 
	2.5.3. Η ισορροπία δυνάμεων  
	2.5.4. Τα αίτια του πολέμου 
	2.5.5. Γαλλία και η εσωτερική εξισορρόπηση των αντιπάλων της 
	2.5.6. Η στρατηγική των αντιπάλων της 
	2.5.6. Υψηλή Στρατηγική Εκμηδένισης εναντίον Εξουθένωσης 


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΑΖΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 
	3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	3.2. ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ 
	3.3. Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
	3.3.1. Προεπαναστατικός Στρατός 
	3.3.2. Αξιωματικοί 
	3.3.3. Στρατιώτες 

	3.4. LEVEE EN MASSE 
	3.4.1. Το ψήφισμα της 23 Αυγούστου και η καθολική επιστράτευση 
	3.4.2. Έθνος στα Όπλα: Μαζικός Στρατός και Εθνικισμός 
	3.4.3. Οι αλλαγές που επήλθαν από την έννοια του έθνους στα Όπλα.  
	3.4.4. Στρατιωτική Επιτροπή - Carnot  
	3.4.5. Ο Εθνικισμός ως αναγκαιότητα 
	3.4.6. Η διασύνδεση του εθνικισμού με το πολεμικό φαινόμενο. 
	3.4.7. Οι όψεις του εθνικισμού 
	3.4.7.1. Ιδεολογία και Μίσος 
	3.4.7.2. Διαπαιδαγώγηση και Προπαγάνδα 
	3.4.7.3. Η Εκπαίδευση στην υπηρεσία του πολεμικού φαινομένου 
	3.4.8 Οι καρποί του εθνικισμού 
	3.4.9. Το τέλος της τρομοκρατίας ο πατριωτισμός και η αλληλεγγύη για το συμπολεμιστή 

	3.5 ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ 

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΜΙΓΗ ΠΟΛΕΜΟ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗΣ 
	4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	4.2 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ 
	4.2.1. Ο Περιορισμένος Πόλεμος 
	4.2.2. Ο ΜΕΓΑΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ, η ιδιοφυΐα του περιορισμένου πολέμου και ο πρόδρομος του απόλυτου πολέμου  

	4.3. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΛΙΚΟ/ΠΡΩΤΟΓΟΝΟ ΠΟΛΕΜΟ  
	4.3.1. Πόλεμος της Εκμηδένισης 
	4.3.2. Ναπολεόντεια διεξαγωγή του Πολέμου 
	4.3.3. Άρση των περιορισμών 
	4.3.4. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του πολέμου  
	4.3.5. Η επιχειρησιακή όψη του Ναπολεόντειου Πολέμου 
	4.3.5.1. Η Τακτική 
	4.3.5.2. Οργανωτικές Αλλαγές -Μεραρχιακό σύστημα και Σ.Σ. 
	4.3.5.3. Η Μεγάλη Στρατιά - Grande Armée 
	4.3.5.4. Επιμελητεία 

	4.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΜΥΘΙΟ 
	ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



