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ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΑΙ 

Ό αραβοϊσραηλινός πόλεμος του 1967, ό όποιος άπεκλήθη «ό πόλεμος των 

εξ ήμερων» ένεκα των θετικών και θεαματικών αποτελεσμάτων εντός βραχυτά-

του χρονικού διαστήματος, συνεσκοτίσθη έν τη θεωρήσει του τρόπου της διεξα

γωγής του άπο την παρεμβολήν εις τάς κλασσικας μεθόθους νέων καί τεχνικών 

παραγόντων εις ποσόν καί χρόνον εκδηλώσεως ασυνήθη ή μη έντοπισμένον μέχρι 

τοΰδε εις τον νουν του άνθρωπου καί την πραξιν. 

Κυρίως ετέθη το ερώτημα, αν ή επιτυχία ώφείλετο εις την επίθεσιν ή εις 

ταύτην μέ προηγούμενον τον αίφνιδιασμον ή εις τον αίφνιδιασμον με έπακόλουθον 

την σφοδράν καί διεισδυτικήν επίθεσιν. Βιβλία Χ καί άρθρα 2 έπεζήτουν εντός της 

συμπλοκής δλων τών παραγόντων να ερμηνεύσουν το φαινόμενον τής ταχύτατης 

συντριβής στρατεύματος, θεωρουμένου εως τότε καλώς έξωπλισμένου και εκγυ

μνασμένου καί αριθμητικώς υπερέχοντος, τοϋ όποιου αί άστοχίαι καθ' έαυταί δεν 

άρκουν να εξηγήσουν την ήττάν του τόσον συντόμως. 

Το ερώτημα ως άναζήτησις αιτίων καί ως μέθοδος δεν είναι ξένον προς την 

φιλολογίαν. Σχετίζεται στενώς μέ την παρεμβολήν του ανθρωπίνου παράγοντος 

κατά την πραγματοποίησιν πολιτικών αποφάσεων άπο την τεχνικήν, την είδι-

κήν άποψιν καί έχει την ρίζαν του εμφανώς μεν καί χαρακτηριστικώς εις τους 

χρόνους του Θουκυδίδου, στερεώς δε εις τους άπο τους πρώτους π. Χ. αιώνας 

καί εντεύθεν, δτε γίνεται συστηματική θεώρησις καί μελέτη τών σρατιωτικών 

πραγμάτων έν όψει ποικίλων καί ανορθόδοξων μορφών πολέμου, είς τήν βάσιν 

δμως πολέμων, οί όποιοι ως άνθρώπιναι ενέργειαι έν συσχετισμφ προς τα εκά

στοτε μέσα δεν είναι δυνατόν να στερούνται κοινών γνωρισμάτων καί εκδηλώσεων 

καί επομένως κανόνων ή άρχων δια τήν έπιτυχίαν. 

Ό πόλεμος είς τον Θουκυδίδην, τον Ξενοφώντα καί τον Δημοσθένη τίθεται 

σαφώς εντός τών πλαισίων τής πολιτικής καί είς τήν διεξαγωγήν του καθορίζεται 

άπο τήν τεχνικήν άντίληψιν καί δρασιν, ενώ είς τους μ. Χ. αιώνας τείνει νά 

άνεξαρτοποιηθή, διότι ή πολιτική άπο επιθετικής γίνεται αμυντική καί οί πόλε

μοι, οχι ό πόλεμος, εντοπίζονται είς τάς περιοχας τών συνόρων. 

1) Είς τήν έλληνικήν έχει μεταφρασθή άπο τον Άρ. Τζηρίταν το βιβλίον τοΰ R. 
Churcili «δ πόλεμος τών εξ ήμερων». Έκδοσις "Ατλαντος. 

2) Το περισσότερον έμπεριστατωμένον είναι τοϋ ΣυνΙρχου τών Τ/Θ Χρ. Χριστοπούλου, 
-το όποιον έδημοσιεύθη είς τήν Γενικήν Στρατιωτικήν Έπιθεώρησιν. Φεβρουάριος 1968 
σελ. 8 εξ. 
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Κατά την διεξαγωγήν του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 'Ιουνίου 1967 έκδη-

λουνται ταυτοχρόνως έκ μέρους τοϋ 'Ισραήλ δύο ένέργειαι μεγάλης σημασίας. Ή 

σφοδρά επιθετική κίνησις, ό σίδηρους γρόνθος 3 και ή αιφνιδιαστική συντριβή 

κατά το μέγιστον μέρος επί του εδάφους της αραβικής αεροπορίας, προωρισμέ-

νης κατά τάς περιστάσεις να διάλυση ή να άνακόψη τήν έπιθετικήν κίνησιν του 

αντιπάλου. Ποία δμως είναι ή σπουδαιότερα, ποία ή συνάρτησις έκατέρας προς 

τήν άλλην και ποιος ό βαθμός της εξαρτήσεως της μιας άπο της άλλης ; Μέ αλ

λάς λέξεις ή νίκη αποτελεί συνάρτησιν εφαρμογής αμφοτέρων καί μέχρι ποίου 

σημείου, διότι άμφότεραι θεωρούνται άρχαί του πολέμου. 

Ό στρατιωτικός συγγραφεύς του βιβλίου «Περί παραδρομής πολέμου», το 

όποιον άπηυθύνετο προς τον Νικηφόρον Φωκαν 4 , περιγράφει τους παλαιότερον 

διεξαχθέντας πολέμους, άλλα καί σημειώνει δτι εις τήν έποχήν της συγγραφής, 

περί το 960, ή πεΐρα του συγγραφέως έ'χει έξαντληθή πλέον. Εις ποιον σημεΐον 

δμως έλλειψεν ή πεΐρα ; Είναι άπίθανον να έννοή ό συγγραφεύς τήν όπλομαχη-

τικήν καί τήν τακτικήν καί επομένως το ασθενές αυτό σημεΐον πρέπει να ανα

φέρεται ε'ις άλλην πλευράν της διεξαγωγής τοϋ πολέμου. 

Τοΰτο σημαίνει, δτι εκάστοτε απαιτείται πρωτότυπος σύλληψις καί έπί μέ

ρους δραστηριότης, προερχομένη έκ της εκτιμήσεως των καταστάσεων, αϊ όποΐαι 

προηγούνται κατά τι άπο τα τεχνικά δεδομένα. 

Ταΰτα εκβιάζονται λογικώς ή πραγματικώς δια τής παρεμβολής του αν

θρωπίνου παράγοντος, ό όποιος δεν επιδέχεται ρύθμισιν, άλλα μόνον άφ' έαυτου· 

προσαρμογήν, χρονικώς έξαρτωμένην άπο το καινοφανές τής ενεργείας καί το 

άπροσδόκητον εν γενικωτάτη έννοια. Πάσα επαναλαμβανόμενη ενέργεια αποτελεί 

«πλην έφαρμογήν εμπειρίας, τής οποίας ή πρώτη έμφάνισις έ'χει ήδη έξαντληθή, 

καί μόνον ή νέα μορφή ενεργείας εντός του πλαισίου τών χρησιμοποιουμένων ή 

δυναμένων να χρησιμοποιηθούν μέσων αποτελεί θετικήν συμβολήν καί δημιουργεί 

τήν αρχήν του αιφνιδιασμού. 

Οι Βυζαντινοί στρατιωτικοί καί ιστορικοί συγγραφείς 5 συνιστούν τήν 

έφεύρεσιν εκάστοτε τεχνασμάτων καί νέων μεθόδων ενεργείας. 

Παρά ταΰτα ή πολεμική τέχνη υπάγεται εις λογικούς καί τεχνικούς περιο

ρισμούς, οι όποιοι ώνομάσθησαν άρχαί 6 , χωρίς εν τούτοις να έχουν δλαι τήν ιδίαν 

άξίαν καί να έμφανίζωνται ίσοβάθμως εις δλας τάς περιστάσεις. 

"*Ας έξετάσωμεν κατά πρώτον τήν έννοιαν τής λέξεως αρχή. Φιλοσοφικώς 

σημαίνει τήν πρώτην αρχήν, τον πρώτον λόγον ενός δντος ή φαινομένου, μίαν 

αρχήν άφ' εαυτής. Είναι αρχή a priori. 

'Επειδή δμως εις τήν καθημερινήν έ'κφρασιν είναι δύσκολος ό εννοιολογικός 

διαχωρισμός τών λέξεων λόγος καί νόμος, ή λέξις αρχή χρησιμοποιείται έπί τής 

3) Αυτόθι, σελ. 27 έξ. 
4) "Ιδε Λέων Διάκονος εις το Corpus της Bonn, 183—5. 
5) Κεκαυμένου «Στρατηγικον» 14.17. Λέοντος «Τακτικά» 1048 έξ. "Αννα Κομνηνή, 408. 
6) Foch. Αϊ άρχαί τοϋ πολέμου. Μετάφρασις Βελισσαρίου. 
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εννοίας του «λόγου> ως λογικής αφετηρίας επί δεδομένων και 6χι φανταστικών 

πραγμάτων ή καταστάσεων, άδιαφόρως αν πρόκειται περί αρχής, θεμελιώδους 

προτάσεως ή νόμου 7 . 

Εις την λογικήν έχομεν τάς αρχάς τής νοήσεως, άνευ τής τηρήσεως των 

οποίων είναι αδύνατος ή σύλληψις νοήματος ή ή πραγματοποίησις συνεννοή

σεως 8 . "Αραγε κατά τον 'ίδιον τρόπον πρέπει να εννοηθούν αί άρχαί τής πολε

μικής τέχνης ; Πράγματι είναι τόσον μεγάλης σημασίας, ώστε επιζητούν να φθά

σουν τα δρια του αξιώματος. Έ ν ω δμως το αξίωμα έχει έσχάτην άποδεικτικήν 

σημασίαν, έκεΐναι δε είναι αύταπόδεκτοι. 'Απλώς είναι αυτονόητοι, χωρίς δλαι να 

ίχουν εις πασαν περίπτωσιν τήν αυτήν σημασίαν. Πρόκειται περί ορών επιτυχίας 

εύρέος κύρους υπό οιασδήποτε τεχνικάς και τακτικάς συνθήκας εις τας πολεμι-

κάς επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν τήν άκαμψίαν τών αξιωμάτων ως εκ τής πα

ρεμβολής του παράγοντος τής άλλης πλευράς άφ* ενός, ενεργούσης ανεξαρτήτως 

και με τήν ίδικήν της λογικήν, και του δυνατού τοΰ περιορισμού κατ ' ανάγκην 

μιας αρχής προς όφελος άλλης άφ' έτερου. Είναι δυνατόν να προβάλλεται μία 

αρχή και αί άλλαι να άποσιωπώνται, δπως ή παραμέλησις μιας να έξηγήση 

τήν ήτταν 9 . 

Ά ρ χ α ί είναι άλήθειαι έπί τών οποίων στηρίζεται μία επιστήμη ή τέχνη, 

εφ' δσον ή ιδία δεν είναι ανεξάρτητος και βασική. Ή πολεμική τέχνη προϋποθέ

τει γνώσεις, τάς οποίας παραλαμβάνει άπο διαφόρους κλάδους τοΰ επιστητού. 

Ταύτας διαμορφώνει ε'ις σύστημα, δοκιμάζει και αποσαφηνίζει, με σκοπον τήν 

καλήν διεξαγωγήν τοΰ πολέμου. Με τάς γνώσεις αύτάς και τα ιστορικά φαινό

μενα ζητεί να φθάση εις το βαθύτερον νόημα τής διεξαγωγής τοΰ πολέμου, το 

όποιον ζητεί να περιγράψη και να συλλαβή εις τήν πραξιν. 'Αξιολογεί λοιπόν τάς 

ενεργείας και δίδει κανόνας. Τοιουτοτρόπως διαμορφώνει τα θεμέλια μιας ιδιαι

τέρας τεχνικής και ενός ιδιαιτέρου τρόπου σκέψεως. 

Οι κανόνες αυτοί δεν είναι προσαρτήματα, άλλα βασικαί δια τήν πολεμικήν 

τέχνην προτάσεις, αί όποΐαι έ'δωσαν αποτελέσματα είς τάς διαφόρους έποχάς, δεν 

διεσείσθησαν άπο τήν κριτικήν και επομένως έχουν άναμφισβήτητον κΰρος. *Απο 

τήν άποψιν αυτήν μόνον ώς προς το περιεχόμενον και τήν χρησιμοποίησίν των 

δύνανται να αναπτυχθούν περαιτέρω. Δια τούτο θα ήτο όρθότερον να έλέγοντο 

κανόνες. 

Αί άρχαί τής πολεμικής τέχνης άποτελοΰν αληθείας, αί όποΐαι εξήχθησαν 

έκ τής παρατηρήσεως και τής πείρας και δια τής λογικής επεξεργασίας διετυ

πώθησαν. Ε π ο μ έ ν ω ς ό πολεμικώς ενεργών πρέπει να έ'χη ταύτας υπ* δψιν του ή 

7) Fischer Lexikon. Philosophie. 1961. Σελ. 230 έξ. 
S) Μ. Cohen. Einleit. Betrachtungen zur logic, 1948. 
9) Ό Συν]ρχης Τ/Θ Χρ. Χριστόπουλος, έμφορτος άπο γνώσβις καΐ πβϊραν, σημ·ιώνει 

παιγνιώδους πως δτι 6 «ηττημένος Ιχβι βλο τα σφάλματα». 
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νά σκέπτεται συμφώνως προς το περιεχόμενόν των 1 0 , εάν θέλη να ενεργή ορθώς 

ό 'ίδιος και να αντιλαμβάνεται τα σφάλματα του άλλου u . 

Ή αριθμητική υπεροχή προσφέρει εις τον πόλεμον πλεονέκτημα, το όποιον 

δεν δύναται να άμφισβητηθή. Ά λ λ α πολυαριθμότερα στρατεύματα ένικήθησαν 

πολλάκις. ~Ητο λοιπόν αναγκαία μία δια του πνεύματος μελέτη των αιτίων κα1· 

των αποτελεσμάτων, ώστε να γίνη φανερόν, δτι αύτη ή υπεροχή τότε μόνον απο

τελεί πραγματικον πλεονέκτημα, δταν έπιτευχθή να απόκτηση κύρος εις τον άπο-

φασιστικον τόπον καί χρόνον. "Οταν παρετηρήθη τοΰτο, άπετελέσθη το σύνολον 

μιας πολεμικής τέχνης, ή οποία έβάδισεν άπο τήν απόλυτον κυριαρχίαν της υλι

κής δυνάμεως εις τήν πνευματικήν διεξαγωγήν του πολέμου. Ή κατά τάς π α 

ρατηρήσεις ορθή πραγματοποίησις της ενεργείας έδωσε το κριτήριον της ηγεσίας. 

Ά π ο αυτό διαμορφωθείς ό πόλεμος έξειλί^θη εις έκστρατείαν και συνεκεντρώθη 

εις τήν μάχην ως σωτηρίαν ένέργειαν. Ή γραμμή μάχης των πρωτογόνων πολέ

μων παύει πλέον να εχη τήν μορφήν του μεμονωμένου αγώνος καί γίνεται συγ

κεντρωτικός πόλεμος, τμήμα σκόπιμου ενεργείας εις δυναμικήν κίνησιν, μία ανα

φορά εις το όλον, το όποιον πλέον γίνεται διαφανές. Ή φάλαγξ τότε, ως γραμμή 

μάχης εις τήν καταστροφικήν της τάξιν, έχει ανάγκην προστασίας τών πλευρών 

της, ενώ παραλλήλως επιδιώκει να άπειλήση τα πλευρά του αντιπάλου. Ε μ φ α 

νίζονται λοιπόν καί χρησιμοποιούνται καί άλλα μέσα ε'ίτε προς προστασίαν εί'τε 

προς εύκολίαν ενεργείας αυτής εις τήν προσπάθειαν τής διασπάσεως της εχθρι

κής γραμμής 1 2 . 

'Τπήρξεν εποχή, καθ' ην αϊ άρχαί αύται δεν ειχον διατυπωθή, άλλ' ούτε 

καί συνειδητοποιηθή* καί δμως αρχηγοί στρατευμάτων φέροντες εν έαυτοΐς το 

δαιμόνιον του ηγήτορος έκέρδισαν μεγάλους πολέμους καί κατέπληξαν τον κόσμον 

με τήν χρησιμοποίησιν τών μήπω μέχρι τότε έπεξεργασθεισών αυτών άρχων. 

Πάσα εκ του αποτελέσματος κρινομένη έπιχείρησις φαίνεται δτι οφείλεται εις εν 

κυρίως σημεΐον, άσκησαν άποφασιστικήν ροπήν, ενώ τα άλλα σημεία πίπτουν 

συνήθως εις τήν σκιάν, αν δεν άποσιωπώνται, χωρίς εν τούτοις να δυνάμεθα να 

ίσχυρισθώμεν δτι εις τήν πράξιν ή συμμετοχή καί τών άλλων στοιχείων υπήρξε 

περιωρισμένη δια τήν έπιτυχίαν ι 3 . 

Φιλοσοφικώς καί ιστορικώς ό πόλεμος εξεταζόμενος είναι μέρος καί όργα

νον τής πολιτικής, οπότε πρόκειται περί διεξαγωγής του πολέμου, καί εις τήν 

φύσιν του βιαία κίνησις εν χώρω προς συντριβήν τών μέσων, τής θελήσεως καί 

τής αντιστάσεως του αντιπάλου. Παρά ταΰτα ό διεξάγων πόλεμον υποτάσσεται 

10) Έγχειρίδιον Εκστρατείας. Επιχειρήσεις (Γ.Ε.Σ. 1962). Σελ. 66 εξ. 
11) Επιχειρήσεις (Γ.Ε.Σ.). Σελ. 25, 'Ανωτέρας Σχολής Πολέμου (Α.Σ.Π,) 'Επιτομή 

διδασκόμενης ύλης. Βιβλίον Ιον 1956. Σελ. 368. Kai ό Θουκ. (Α, 49, 4) διακρίνει τους 
κανόνας λέγων «θυμω καί ρώμη το πλέον έναυμάχουν ή επιστήμη». 

12) Η. Stegemann. Der Krieg 1939. Ι Σελ. 15. 17 εξ. 
13) Ό Πλούταρχος ('Αρταξέρξης, 8) κρίνων τήν παρά τά Κούναξα μάχην θέτει εις 

δευτέραν μοϊραν τήν άσφάλειαν ένεκα τής ιδιαιτέρας φύσεως τοϋ αγώνος είς τήν καρδίαν τοϋ 
Περσικού Κράτους καί προβάλλει τήν αρχήν της επιθέσεως μέ έμφβτικον σημεΐον τον έλιγμόν. 
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είς αυτόν 1 4. Άφοΰ ό πόλεμος είναι ή σύρραξις αντιπάλων κρατών ή παρατάξεων 

και σκοπός αύτοΰ, Ultima Ratio, ή καταστροφή τών δυνάμεων του αντιπάλου καΐ 

ή υποταγή αύτοΰ εις τήν θέλησίν μας, μόνον δε δια της επιθετικής ενεργείας επι

τυγχάνονται αποφασιστικά αποτελέσματα ι 5 , εξάγεται το συμπέρασμα δτι ή πρώτη 

αρχή αύτοϋ είναι ή έπίθεσις. Ώ ς εκ τών αντικειμενικών συνθηκών δμως πρέπει 

να διατηρηθούν μέχρι της επιθέσεως, κατ' αυτήν και πέραν αυτής ασφαλείς αϊ 

δυνάμεις, να γίνη, δσον επιβάλλεται, οικονομία τών δυνάμεων δια συγκέντρωσιν 

καί έλιγμόν, να ύπάρχη ένότης διοικήσεως καί να χρησιμοποιηθή πάσα υπό του 

εχθρού προσφερόμενη κατά τον αγώνα ευκαιρία προς κάμψιν της θελήσεως της 

αντιστάσεως αύτοΰ. "Ωστε εχομεν άφ' ενός μίαν αρχήν ένσωματωμένην εις τον σκο-

πον τοΰ πολέμου, δρον επιτυχίας sine qua non, αρχήν άδιάσπαστον καί άναφαίρετον 

από τήν ολην εννοιαν τοΰ πολέμου, θεμελιώδες γνώρισμα τοΰ πολέμου, καί άφ' 

ετέρου τάς έκ της βασικής αρχής ταύτης απορρέουσας παραγώγους αρχάς, αϊ 

όποΐαι άξιολογοΰνται εκάστοτε αναλόγως προς τας περιστάσεις καί το αποτέλε

σμα καί τήν άντίδρασιν ή τήν προετοιμασίαν τοΰ αντιπάλου. 

Ή έ'ννοια έπίθεσις εϊναι δυνατόν να όρισθή λογικώς, δηλαδή δια τοΰ προ-

σεχοΰς γένους καί της είδοποιοΰ διαφοράς, ενώ τών άλλων αρχών ή έννοια προσ

διορίζεται ατελώς ή ώς προσεχές γένος θά ληφθή ή έ'νννοια της επιθέσεως. Τοΰτο 

σημαίνει δτι ή έπίθεσις ώς έννοια είναι πλατυτέρα ή δτι είναι δυνατή ή διά τε

λείας αναλύσεως τοΰ βάθους ευρεσις τών ουσιωδών γνωρισμάτων αυτής. Ό προ 

τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου ισχύων κανονισμός 'Ασκήσεων Πεζικοΰ 1 6 άπηρίθμει 

εξ αρχάς. Ή Μεγάλη Στρατιωτική καί Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια 1 7 μνημονεύει 

τουλάχιστον οκτώ, μεταξύ τών οποίων, προφανώς κατά τήν έπίσημον άποψιν, 

δεν συγκαταλέγεται ή έπίθεσις, καί δύο έκ τούτων θεωρεί ώς άπόρροιαν άλλης. 

Το Έγχειρίδιον Εκστρατείας 1 8 αναφέρει εννέα. "Αλλοι συμπτύσσουν τας αρχάς 

αύτάς εις τρεις ώς βασικάς, μολονότι καί αναφερόντες πλείονας χαρακτηρίζουν 

καί τας άλλας βασικάς 1 9 . "Ωστε ούτε οι συγγραφείς συμφωνοΰν μεταξύ των ούτε 

προς τα επίσημα κείμενα. Καί δμως θα έπρεπε να συνεφώνουν με κοινήν βάσίν 

διαιρέσεως. 

Τί είναι λοιπόν ό αιφνιδιασμός ; Είναι αρχή καί τίνος είδους ; Θεμελιώ-

14) S t e g e m a n n . Der Krieg. Ι. Σελ. 3—9. Περί τοΰ πολέμου ώς μέρους της πολιτι

κής ομιλεί ό Θουκ. Β, 65. 

15) Γ.Ε.Σ. Επιχειρήσεις. Σελ. 25 έξ. Α Σ Π . Σελ. 365 έξ. 

16) Β' Τεύχος, Έ ν Αθήναις 1928. Σελ. 1—11, ένθα τονίζεται ή μάχη, ταυτ:ζομένη 

προς τας έπιθετικάς καί άμυντικάς ενεργείας, έκ τών οποίων εξαίρονται αί πρώται, ώς απο

κλειστικώς άγουσαι είς το αποτέλεσμα της άποσυνθέσεως τών υλικών δυνάμεων τοΰ αντιπά

λου, έν συνεχείς δέ, ένώ θεωρούνται αί μέθοδοι μάχης μεταβληταί, προβάλλονται αί άρχαί, 

ήτοι «αί γενικαΐ ίδέαι», τών οποίων τήν σταθεράν άξίαν άπέδειξεν ή πείρα διά μέσου τών 

αιώνων είτε προκειμένου περί μεγάλων επιχειρήσεων εϊτε περί μικρών μαχών» 

17) Τόμος 5ος (Πολεμική τέχνη) Σελ. 326 έξ. 

18) Γ . Ε . Σ . Επιχειρήσεις. Σελ. 25 έξ. Α Σ Π . Σελ. 368 έξ. 

19) Σ . Γεωργούλης. Νεώτερον Έγκυκλοπαιδικον Λεξικον ("Ηλιος). Τόμος 16ος, άρ

θρον Πόλεμος, Σελ. 167. 
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δης ή παράγωγος ; Καθ' δλας σχεδόν τάς φάσεις του αγώνος γίνεται σύστασις 

δι* αίφνιδιαστικήν ένέργειαν, της οποίας χαρακτηριστικά είναι ή ταχύιης, ή μυ-

στικότης, ή δραστήρια ενέργεια κλπ. Υφίσταται δμως διαφορά μεταξύ αιφνιδια

στικής ενεργείας και αιφνιδιασμού ώς αρχής, οία μεταξύ επιθέσεως ως αρχής 

καΐ επιθετικής ενεργείας. "Επειτα ό αιφνιδιασμός είναι συνδεδεμένος μέ την έπί-

θεσιν, ώς στοιχεϊον αυτής και ώς είδος επιθετικής ενεργείας, και έχει ώς άντίδο-

τον την αρχήν τής ασφαλείας. Το εν ευρίσκεται είς τήν σφαΐραν τής ενεργείας, 

το άλλο εις τήν παθητικήν άντιμετώπισιν. Τελευταΐον, εξαρτάται άπο τάς έμφα-

νοζομένας εις τον έχθρον αδυναμίας, άπο εγκαίρους πληροφορίας και άπο τήν 

άξιοποίησιν αυτών. Ό αιφνιδιασμός Ιχει το πλεονέκτημα να έξουδετερώνη πολύ 

ανώτερα εις αριθμόν και ίσχύν στρατεύματα και άπο τής απόψεως αυτής συνδέεται 

μέ τήν αρχήν τής οικονομίας τών δυνάμεων, έν μέρει δέ και τήν άσφάλειαν, ή 

οποία είναι δυνατόν να παροραθή προσκαίρως ένεκα τής ταχύτητος τής ενερ

γείας 2 ο , δεν αποκλείεται δέ να μή χρησιμοποιηθή είς τήν σφαΐραν τής Μεγάλης 

στρατηγικής δι* ευρύτερους λόγους. Ένώ μέ τήν παραμέλησιν τών άλλων άρχων 

μαθηματικώς Ιν στράτευμα οδηγείται είς τήν ήτταν, έάν è αντίπαλος Ιχη κοινήν 

εύφυΐαν και είναι κάπως ευέλικτος, μέ τον αίφνιδιασμόν, ό όποιος δέν είναι πάν

τοτε έπιτευκτός, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Ή στιγμή του αιφνιδιασμού 

είναι ή πλέον επικίνδυνος τών συμπτώσεων του πολέμου 2 1 , ή δέ πραγματοποίη-

σίς του συνήθως απαιτεί άρκετήν εύφυΐαν, δπως ακριβώς απαιτεί ικανότητα να 

προφυλαχθή κανείς άπο αυτόν 2 2 . 'Αποτελεί σύστασιν εκμεταλλεύσεως πάσης ευκαι

ρίας δημιουργούσης ευνοϊκούς δρους διεξαγωγής επιτυχών επιχειρήσεων και αυτο

νόητον ύποχρέωσιν ταχείας δράσεως επί του ασθενούς σημείου του αντιπάλου έν 

χρόνω και χώρω. Είς τήν πραγματικότητα και έν ευρύτερα έννοια ò αιφνιδια

σμός απαντάται είς δλας τάς απαιτούσας κίνησιν πολεμικάς ενεργείας και έχει 

αποτέλεσμα έκεΐ, δπου ό αντίπαλος «δέν δ [είδε γεγονότα και συνεπώς δέν είναι 

έ'τοιμος προς επιτυχή δράσιν» 2 3 . Λαμβάνει τήν μορφήν του στρατηγικού αιφνι

διασμού, του τεχνικού, του τακτικού, γενικώς δέ τής απροσδόκητου ενεργείας δια 

τον άντίπαλον, ή όποια εξικνείται άπο τής κατά παράδοσιν ή σύστημα συμπερι

φοράς και του άπλοΰ ακόμη μαχητού κατά τήν μάχην μέχρι τής σκόπιμου και 

λίλογισμένης δράσεως του στρατηγού. 

Ό πόλεμος, λέγει ό Clausewitz, είναι ή περιοχή τοϋ τυχαίου και ή ανα

σφάλεια είναι το στοιχεϊον τής ζωής του. Είναι ενα παιχνίδι δυνατοτήτων, επιτυ

χίας καΐ αποτυχίας, είς το όποιον χάνεται ή αυστηρά λογική ακολουθία. Δια 

τούτο οι παλαιοί βασιλείς θυσιάζουν είς τον θεον του πολέμου, χωρίς νά είναι 

20) Επιχειρήσεις Σελ. 25.97. 133 "Ιδε καΐ Πλούταρχον, ('Αρταξέρξης 8). 
21) Stegemann, Ι. Σελ. 110. "Ιδε και Alastair Buchan. Der Krieg in uuserer 

Zeit. 1968. 
22) F. E. Adcock. The greek and macedonian art of war. Universitj of Califor

nia Press. 1962. Σελ. 41 έξ. 
23) Α.Σ.Π. Σ«λ. 368. 
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βέβαιοι, αν έχουν την βοήθειάν του. Ή γ ή τ ω ρ είναι οχ ι ό προετοιμάζων στρατεύ

ματα και κινών αυτά εις το πεδίον των μαχών κατά τάς περιστάσεις, άλλα επί

σης ό φέρων έν έαυτώ το δαιμόνιον της διαμορφώσεως του πολέμου και συγχρό

νως ό άναμιγνύων πολιτικήν και πόλεμο ν 2 4 . Ά λ λ α ό πόλεμος είναι συνδεδεμένος 

με την ζωήν τών λαών καί τών κρατών και φέρει τα χαρακτηριστικά τοϋ επι

πέδου του πολιτισμού, εις τον όποιον έγεννήθη. Δεν μένει ποτέ οπίσω από την 

έξέλιξιν της εποχής του. "Οπου παρατηρείται τούτο, σημαίνει δτι ό πολιτισμός 

ύστέρησεν. Κατά κανόνα, παρά την άνάπτυξιν τών μέσων καΐ τών νεωτερισμών, 

τα όποια κατέστησαν πολύπλοκον τον πόλεμον, διατηρείται ή παράδοσις, πέραν 

της απλής σκοπιμότητος τών δοκιμασθεισών και κληρονομηθεισών μορφών, διότι 

ουδέν νέον δπλον και ουδεμία τέχνη αγώνος ευρίσκει εις την διεξαγωγή ν του π ο 

λέμου αμέσως τήν άντίστοιχον και πλήρη χρησιμοποίησιν. "Ολα μετρούνται με 

την παράδοσιν καί περιορίζονται άπο αυτήν καί αναστέλλονται, μέχρις δτου μετά 

πολλά αιματηρά παραδείγματα ό νεωτερισμός γίνει απόκτημα καί ιδιαίτε

ρο; νόμος 2 5 . 

Εις τήν ούσίαν του ό πόλεμος είναι κίνησις έν χώρω. Χωρίς αυτήν δεν γ ί

νεται αντιληπτός, διότι αποτελεί αυτή θεμελιώδες γνώρισμα του. Ή κίνησις αυτή 

έχει το πρωτόγονον τών εις το βάθος της 'Ιστορίας κοινωνιών καί ομοιάζει με 

τήν έναλλακτικήν στάσιν του πρωτογόνου κατά τήν πάλην του προς άλλον 'ίσης 

ή μεγαλυτέρας δυνάμεως. Είναι αυτή αΰτη ή έπίθεσις μέ τήν μορφήν της επιθε

τικής ή αμυντικής ενεργείας εις μίαν έναλλαγήν αγώνος έπικρατήσεως. 'Αλλά ό 

πόλεμος, μολονότι υποτάσσει τον άνθρωπον, υπέστη τήν βαθεΐαν έπίδρασιν αύτοΰ 

εις τήν προσπάθειαν μελέτης, μετατροπής, κατευθύνσεως, τελειοποιήσεως και 

πραγματοποιήσεως του σκοπού. " Η δ η άπο της εποχής τών 'Ανατολικών λαών 

εισέρχεται εις τον πόλεμον ό παράγων της ταχύτητος καί επικρατεί. Διαρκής καί 

άνανεουμένη κίνησις παρουσιάζει τον πόλεμον ως δύναμιν μεταβαλλομένην, ή 

οποία στηρίζεται εις το πνεύμα καί τήν ψυχικήν όρμήν. Χωρίς αυτά ό πόλεμος 

δέν είναι αποδοτικός 2 6 . 

*Ας καταφύγωμεν τώρα εις τήν ίστορικήν πραγματικότητα, ή οποία έχει 

τήν δύναμιν να καταστήση συγκεκριμένα τα πράγματα καί να τεκμηρίωση αυτά. 

Εις τον Μαραθώνα ό Δαρείος έσκέφθη τήν έκστρατείαν ως στρατηγικον 

έλιγμον καί ετέθη επί το έ'ργον. Ό Μιλτιάδης συνέλαβε καί τα δύο καί τα αντα

πέδωσε εις το πεδίον της μάχης. Ό Δαρείος έζήτησε τον α'ιφνιδιασμον εις τήν 

τόλμην της συλλήψεως, ό Μιλτιάδης "εις τήν εύφυα παραδοχήν προκυπτούσης 

ενεργείας. Διά πρώτην φοράν, παρά τήν απλότητα βασικών μορφών καί τήν π α -

24) Τήν πρότασιν αυτήν αναπτύσσει επί συγκεκριμένου θέματος άπο του Β' μ.Χ. αιώ
νος ό Πλούταρχος ('Αρταξέρξης 8). "Ιδε καί Δ. Π. Μαντζουράνη. Ή παρά τα Κούναξα μάχη 
>ώς στρατιωτική καί πολεμική ενέργεια. Θεσσαλονίκη 1967. Σελ. 35 εξ. Stegemman, Σελ. 
90 εξ. καί 9. 

25) Stegemaun, Ι. Σελ. 18 έξ. 
26) Stegeman, Ι. Σελ. 53 
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ράλληλον άνάπτυξιν των μετώπων, παρουσιάζονται έπίθεσις και άμυνα τακτικώς: 

καί στρατηγικώς συνδεδεμέναι εις την πολλαπλήν, ταχέως έναλλασσομένην μορ-

φήν 2 7 . Εις την περίπτωσιν αυτήν ή παρεμβολή του πνεύματος καί εις τήν πά-

λην του προς τον άντίπαλον απομακρύνει τον πόλεμον άπο το πρωτόγονον στοι

χειό ν του. 

Ό Πλούταρχος 2 8 εις τήν έποχήν του όποιου ή εις τήν έποχήν τών υστέ

ρων πηγών του έχουν ήδη μελετηθή τα στρατιωτικά καί μελετώνται ακόμη άπο 

τήν ανάγκην της διεξαγωγής πολέμων κατά τών βαρβάρων, αναφέρει τήν προσπά-

θειαν του Κρατερού να έπιτεθή αίφνιδιαστικώς κατά του Ευμενούς, ο όποιος 

προσφάτως είχε κερδίσει νίκην κατά του Νεοπτόλεμου καί ένομίζετο Οτι ή δύνα-

μίς του θα εύρίσκετο έν αταξία, καί λέγει : «Το μεν οδν προαισθέσθαι (ό Ευ

μενής) τήν εφοδον αύτου (του Κρατερού) καί προπαρασκευάσασθαι, νηφούσης της 

ηγεμονίας, ού μήν άκρας άν τις θείη δεινότητος* το δε μή μόνον τους πολεμίους, 

α μή καλώς είχεν αίσθέσθαι, διαφυγεΐν, άλλα καί τους μετ* αύτοΰ στρατευόμε

νους, άγνοουντας φ μαχουνται . . . καί άποκρΰψαι τον άντιστράτηγον, ίδιον δοκεΐ 

τοΰτο του ήγεμόνος έργον γενέσθαι». Δηλ. ή λήψις μέτρων ασφαλείας, εφ' δσον ή 

ηγεσία διατηρεί τήν νηφαλιότητα της καί είναι κυρία τών στρατευμάτων της, δέν 

θεωρείται άπόδειξις μεγάλης στρατηγικής ικανότητος, διότι, προφανώς, αντιστοι

χεί τούτο εις ένα γνωστόν καί άνεγνωρισμένον έ'κτοτε κανόνα, άλλα νομίζεται-

ως έ'ργον ήγέτου να κατορθώση να μή υποπέσουν εις τήν άντίληψιν του αντιπά

λου 6σα εις το στράτευμα του δέν είχον καλώς καί να απόκρυψη άπο τους Μα

κεδόνας στρατιώτας του το μεγάλο δνομα του αντιπάλου, ό όποιος ήτο ό διάση

μος Μακεδών στρατηγός Κρατερός. Ενταύθα υπάρχει μία άξιολόγησις τών ενερ

γειών τηρήσεως αρχής, άποκρύψεως τών κακώς κειμένων καί, το μέγιστον, του 

προσώπου του αντιπάλου καί κατά τρόπον έκπληκτικον ό Πλούταρχος 2 9 επάγε

ται : «καί δόξη μεν ήρθη μέγας έπ' αυτής, ως τά μέν σ ο φ ί α , τα δε α ν 

δ ρ ε ί α κατειργασμένος». "Ωστε εις τον πόλεμον άπο της εποχής τών πηγών 

του Πλουτάρχου εισέρχεται καταφανώς καί αναγνωρίζεται ό παράγων «σοφία»5 

δηλ. το άνθρώπινον πνεύμα. Πρέπει δμως να άναχθώμεν πέντε αιώνας παλαιότε-

ρον, δια να συλλάβωμεν το νόημα της «σοφίας» εις τον μΰθον του Πρωταγό-

ρου 3 0 κατά τον όποιον ό Προμηθεύς έκλεψε προς σωτηρίαν του άνθρωπου άπο 

το έργαστήριον του 'Ηφαίστου καί της 'Αθήνας τήν «έντεχνον σοφίαν σύν πυρί», 

διότι ήτο αδύνατον να άποκτηθή ή να γίνη χρήσιμος αοτη χωρίς το πυρ. Εις τήν 

πρώτην λοιπόν ούσίαν του πολέμου εισέρχεται ή έντεχνος σοφία, ή οποία τον 

κατευθύνει 3 ι . 

27) Stegemann, Ι. Σελ. 68. 
28) Εύμένης 6—7. 
29) Αυτόθι. 8. 
30) Πλάτωνος Πρωταγόρας. 321c εξ. 
31) Εις τον βίον Ευμενούς, 15 εξιστορείται καί άλλο έπεισόδιον παραπλανήσεως καί 

αιφνιδιασμού. Δια τήν άνδρείαν όμιλεϊ καί το Έγχειρίδιον «Επιχειρήσεις! εις παράγραφον 
157. Σελ. 97. 
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Προς το τέλος Αυγούστου του 405 π.Χ. ό Λύσανδρος ώς έπιστολεύς καί 

εις την πραγματικότητα ναύαρχος του έκ 200 πλοίων με την χρηματικήν βοή-

θειαν του Κύρου συγκροτηθέντος σπαρτιάτικου στόλου εισέρχεται ταχέως εις τον 

Έλλήσποντον καί καταλαμβάνει την επί της ασιατικής ακτής πλουσίαν σύμμαχον 

των 'Αθηναίων Λάμψακον 3 2 . Ό αθηναϊκός στόλος εξ 180 πλοίων, πλέων κατά 

πόδας, ώρμίσθη εις τον Έλαιουντα, οπού έπληροφορήθη την κατάληψιν της Λαμ

ψάκου, καί αμέσως άνήχθη εις την Σηστόν, άπο δπου, άφου έτροφοδοτήθη, 

έπλευσεν εις Αιγός ποταμούς, τοποθεσίαν άλίμενον, οπού έκβάλλει μικρός ποτα

μός, εις άπόστασιν 2700 μέτρων περίπου άπο τής Λαμψάκου καί τής Σηστού. 

Την έπομένην μέ την άνατολήν του ηλίου ευρίσκονται προ του λιμένος τής Λαμ

ψάκου παρατεταγμένα τα αθηναϊκά πλοία, έτοιμα προς ναυμαχίαν, ένω ό Λύσαν

δρος έχει δώσει άπο του όρθρου 3 3 το σήμα του συναγερμού, είναι έτοιμος προς 

ναυμαχίαν καί έχει τοποθετήσει το πλεονάζον πεζικον επί τής ξηράς, απαγορεύει 

δμως πάσαν κίνησιν πλοίων καί Μονάδων. 

"Οταν παρήλθε το μεγαλύτερον μέρος τής ημέρας εν απραξία οι 'Αθηναίοι 

επέστρεψαν εις τους Αιγός ποταμούς, άλλα παρακολουθούμενοι άπο ταχέα σπαρ

τιατικά πλοία, τα όποια εΐχον την έντολήν να παρατηρήσουν τάς μετά την έπι-

στροφήν ασχολίας τών πληρωμάτων. Ένω οι 'Αθηναίοι ειχον μεγάλην έμπιστο-

σύνην εις το ναυτικόν των καί εις τον τομέα αυτόν έθεώρουν τους εαυτούς των 

αήττητους, ό Λύσανδρος είχε φαίνεται πληροφορίας καί ενδείξεις περί υπάρξεως 

ασθενούς καί απείρου ηγεσίας εις το άντίπαλον στρατόπεδον 3 4 , μη δυνάμενος δε 

να έξηγήση τήν προτίμησιν προς τους Αιγός ποταμούς, τοποθεσίαν μέ έκτεταμέ-

νον αίγιαλόν, ζητεί να μαντεύση έκ τών πράξεων τάς σκέψεις καί τάς προθέσεις 

του αντιπάλου. 

'Επί τεσσάρας ημέρας επαναλαμβάνεται ή πρόκλησις τών 'Αθηναίων καί ή 

κατόπτευσις του Λυσάνδρου, ό όποιος λύει τον συναγερμόν τών δυνάμεων του 

μόνον κατόπιν τής επιστροφής τών κατοπτευτικών πλοίων. Ό 'Αλκιβιάδης με 

τον πάντοτε οξυδερκή οφθαλμόν του 3 5 βλέπει άπο τα τείχη τής εγκαταστάσεως 

του το παιγνίδιον καί υποδεικνύει εις τους 'Αθηναίους στρατηγούς τήν μειονε-

κτικήν των θέσιν, ήτοι τήν έ'λλειψιν ασφαλείας ώς έκ τής μη υπάρξεως λιμένος, 

τήν ανάγκην προμηθείας ύδατος καί τροφών άπο τήν Σηστόν, ένω ό αντίπαλος 

έχει δλα τα αναγκαία εις τήν Λάμψακον, τήν μικράν άπόστασιν του εχθρού, δυ

ναμένου να καταφθάση αίφνιδιαστικώς, τήν ενότητα διοικήσεως εις τον στόλον 

32) Ξενοφ. Ελληνικά Β, 1, 15 εξ. Πλουτάρχου Λύσανδρος, 9—11. Παυσανίας Θ, 32, 7. 

33) "Ορθρος είναι, το προ τοΰ λυκαυγούς χρονικον διάστημα, καθ' δ έχομεν ανάγκην 

φωτός. L e h r b u c h der gr iechischen Antiqui tä ten von Κ. H e r n a n n . 1882, Σελ. 123. 

34) Ή εκφρασις τοΰ Πλουτάρχου «Λύσανδρος άλλα μέν διενοεΐτο» ίσως νά σημαίνη 

τοϋτο. Δέν αποκλείεται δμως νά σημαίνη δτι ό Λύσανδρος είχε κατανοήσει Οτι έπρεπε να 

μεταβληθή ό τρόπος διεξαγωγής τοΰ πολέμου, καθ' δν τρόπον ύπεδείκνυεν ή ναυμαχία είς 

τήν Έρέτριαν (Θουκ. Η ' , 95) το 411 π.Χ. της οποίας τήν πικράν πεΐραν τόσον συντόμως 

έλησμόνησαν οί 'Αθηναίοι. 

35) Διόδ. Ι Δ ' , 11, δπου φαίνεται πάλιν ή οξυδέρκεια τβυ. 
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του Λυσάνδρου και συμβουλεύει τους 'Αθηναίους να μεθορμίσουν εις την Σηστόν, 

δπου θα ήδύναντο να έχουν το τακτικον πλεονέκτημα να ναυμαχήσουν, δταν αυ

τοί θέλουν και 6χι δταν θέλη ό Λύσανδρος. Αϊ υποδείξεις του δμως απορρίπτον

ται. Την πέμπτην ήμέραν επαναλαμβάνεται ή ίδια κίνησις των αθηναϊκών πλοίων 

και ή αύτη έφεκτικότης του αντιπάλου, εμπλουτισμένη δμως πλέον μέ σχέδιον 

ενεργείας. Ό Λύσανδρος ειχεν ήδη παρατηρήσει τάς συνήθειας τών αντιπάλων 

του, οί όποιοι, πλήρεις καταφρονήσεως, μετά την έπιστροφήν των διεσκορπί-

ζοντο εις την ξηράν <5ιά προμήθειαν τροφών και ύδατος και προς άνάπαυσιν. Τ α 

κατοπτευτικά πλοία του Λυσάνδρου ειχον την έντολήν την πέμπτην αυτήν ήμέραν 

να δώσουν άπο του μέσου του Ελλησπόντου το σύνθημα δτι ό εχθρός άπεβιβά-

σθη και διεσκορπίσθη εις τήν ξηράν. Μόλις ύψώθη ή ασπίς επί της πρώρας ό 

σπαρτιατικός στόλος ετέθη εις ταχεΐαν κίνησιν μέ το πεζικόν επί τών καταστρω

μάτων και εύρε τον άθηναϊκον στόλον άνευ πληρωμάτων, πλην οκτώ πλοίων, 

τών οποίων οί άνδρες εν βία κατέλαβον τάς θέσεις των και διεσώθησαν υπό τον 

Κόνωνα. Τ α λοιπά αθηναϊκά πλοία κατελήφθησαν εις τήν παραλίαν και το με-

γαλύτερον μέρος τών πληρωμάτων συνελέγη εις τήν ξηράν 3 6 . Δεν επρόκειτο περί 

μάχης, άλλα περί σαρώματος 3 7 . Τόσον στερεώς είχε μελετηθή ή έπιχείρησις και 

τόσον δεξιώς διεξήχθη. Ό Πλούταρχος ή αί πηγαί του 3 8 εξαίρουν τήν έλαχί-

στην προσπάθειαν εν σχέσει προς το μέγιστον αποτέλεσμα και τήν μικράν διάρ-

κειαν της μάχης έν αντιπαραβολή προς τήν διάρκειαν του πελοποννησιακού πο

λέμου και αποδίδουν τήν μεν ήτταν εις τήν άπειρίαν της αθηναϊκής ηγεσίας, τήν 

δε νίκην εις τήν «εύβουλίαν και τήν δεινότητα» ενός ανδρός. 'Οδηγούμεθα λοιπόν 

μέ άλλας λέξεις εις τάς ίδιας εννοίας, τάς όποιας έξέφρασεν εις τον βίον Ευμε

νούς μέ τάς λέξεις «σοφία» και «ανδρεία». "Ωστε σαφώς διαχωρίζονται εις τήν 

διεξαγωγήν του πολέμου δύο στοιχεία, το ύλικόν και το πνευματικόν. 

Τήν παραμονήν της μάχης παρά τα Γαυγάμηλα 3 9 , ενώ ό 'Αλέξανδρος θυ

σιάζει εις τον Φόβον και οί Μακεδόνες αναπαύονται, ό δέ Δαρείος επιθεωρεί υπό 

το φώς τών λαμπάδων το στρατόπεδόν του, άπο το όποιον ακούεται είς τήν ήσυ-

χίαν της νυκτός μία φωνή ακατανόητος και ανάμεικτος και θόρυβος ώς άπο 

αχανές πέλαγος, οί εταίροι μέ τον Παρμενίωνα, το Έπιτελεΐον του 'Αλεξάνδρου 

ώς θα έλέγομεν σήμερον, υπό τήν έπήρειαν του αντιπάλου πλήθους, κατόπιν συ

σκέψεως, ευρίσκουν δτι εϊναι μέγα και δύσκολον έργον να άπωθηθή υπό το φώς 

της ημέρας τόσον μεγάλη πολεμική συγκρότησις και προσπαθούν νά πείσουν τον 

36) Ή ενέργεια αΰτη τοΰ Λυσάνδρου ϊχει πολλά κοινά σημεία μέ τον αίφνιδιασμον 
της αραβικής αεροπορίας ύπο τοΰ Ισραήλ. 

37) G. Glotz. Histoire ancienne. 1948, II, 754. 
38) Λύσανδρος, 11, «ϊργον έλαχίστω πόνω μέγιστον έξειργασμένος (ό Λύσανδρος) καί 

συνηρηκώς ώρα μιφ χρόνου μήκιστον και ποικιλώτατον, πάθβσί τε καΐ τύχαις άπιστότατον 
τών προ αύτοϋ, πόλεμον' δς μυρίας μορφάς αγώνων καΐ πραγμάτων μεταβολάς άμείψας, καί 
στρατηγούς, βσους ουδέ οί σύμπαντες προ αύτοΰ της 'Ελλάδος, άναλώσας, ενός ανδρός 
ευβουλία καί δεινότητι συνήρητο* διό καί θβϊόν τίνες ήγήσαντο τοβτο το ε"ργον>. 

39) Πλουτ. 'Αλβξ. 31. 
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'Αλέξανδρον να έπιτεθή την νύκτα κατά των εχθρών και να συγκάλυψη με το 

σκότος το φοβερώτατον σημεΐον του μελλοντικού αγώνος. 'Από απόψεως τακτι

κής ή είσήγησις του Επιτελείου ήτο ορθή και απορεί κανείς δια την παιδαριώδη 

άνευ στρατιωτικού περιεχομένου άπάντησιν του 'Αλεξάνδρου «Ου κλέπτω την 

νίκην». Άλλα ό Μέγας Αλέξανδρος είχε πεποίθησιν εις το παρόν και άπέβλεπεν 

zie το μέλλον ορθώς, μή παρέχων πρόφασιν εις τον Δαρειον νά αναθάρρηση και 

να δοκιμάση εκ νέου με τήν δικαιολογίαν της εκ του σκότους και της νυκτός ατυ

χίας, δπως προηγουμένως ένεκα τών ορέων και της θαλάσσης εις τήν Ίσσόν, τήν 

τύχην τών δπλων. Ό Δαρείος δεν έπαυε να πολεμή, έφ' όσον θα ύπήρχον άνδρες 

και πόροι εις το αχανές κράτος του, παρά μόνον εάν έχανε το φρόνημα και τήν 

ελπίδα διά φανερας κατά κράτος ήττης, οπότε θα τον εγκατέλειπε και το περι

βάλλον του. Έ δ ώ δεν ήτο επιθυμητός ό αιφνιδιασμός δια λόγους Μεγάλης Στρα

τηγικής 4 0 , διότι απλώς άνεβάλλετο ή κρίσιμος μάχη, ή οποία, κατά τους υπολο

γισμούς του 'Αλεξάνδρου, θα έπρεπε να διεξαχθή υπό δυσμενέστερους ορούς δια 

τα μακεδόνικα στρατεύματα, τα όποια τότε ϊσως να ήσαν όλιγώτερα ή και πε-

ρισσότερον καταπεπονημένα. Ή Μεγάλη Στρατηγική δικαιώνει τήν άπόφασιν 

του 'Αλεξάνδρου ενεργούντος ως άρχηγοϋ καί θέτοντος τήν διεξαγωγήν του πο

λέμου εντός τών πλαισίων της πολιτικής. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν είσήλθεν ό 

παράγων τής «ευβουλίας» ή «σοφίας» ως αρνητικός ή ανασταλτικός. Είσήλθεν 

βμως και έδωσε τήν σφραγίδα του ανθρωπίνου πνεύματος εις τον πόλεμον, τον 

όποιον κατηύθυνεν. Δεν το άφησε να έκδηλωθή ως τυφλή δύναμις με το φυσικον 

στοιχεΐον του καί τους νόμους του. 

Το 428 π.Χ. ή Μυτιλήνη, μία τών σπουδαιότερων πόλεων τής αθηναϊκής 

Συμπολιτείας, έχει επαναστατήσει εναντίον τών 'Αθηναίων εν πλήρει πελοποννη

σιακό) πολέμω, άλλα μετ' ολίγον υποτάσσεται δια πολιορκίας. Αϊ εκ μέρους τής 

Σπάρτης σταλεΐσαι ναυτικαί δυνάμεις πλησιάζουν τήν νήσον ολίγον μετά τήν πα-

ράδοσιν τής πόλεως καί εις το "Εμβατον τής 'Ερυθραίας συσκέπτονται οι αρχη

γοί του στόλου περί τοϋ πρακτέου. Ό Ήλεΐος λοιπόν Τευτίαπλος, μία στρατιω

τική μορφή γνωστή άπο τους λόγους της μόνον, προτείνει εις τον Γενικον άρχη-

γον τής Μοίρας σπαρτιάτην Άλκίδαν να επιτεθούν δπως έχουν, προτού να γίνη 

γνωστή ή άφιξίς των είς τα ΰδατα αυτά καί λέγει : «"Οπως είναι εύλογον, θα 

εΰρωμεν άνδρας, οι όποιοι προ ολίγου κατέλαβον πόλιν, χωρίς μέτρα ασφαλείας, 

πολύ περισσότερον κατά θάλασσαν, άπο δπου εκείνοι δέν περιμένουν κανένα άντί-

παλον να τους έπιτεθή καί δπου συμβαίνει να έ'γκειται ή δύναμίς μας. Είναι εύ

λογον επίσης το πεζικόν των (τών 'Αθηναίων) να έχη διασπαρή χωρίς φροντίδα 

είς τάς οικίας με τήν ίδέαν δτι έχουν νικήσει. 'Εάν λοιπόν έπιπέσωμεν αιφνιδίως 

καί τήν νύκτα, ελπίζω δτι με τήν βοήθειαν τών εντός τής πόλεως, δσοι έχουν 

ακόμη μείνει με το μέρος μας, θα γίνωμεν κύριοι τής καταστάσεως», γενικεύων 

δε τήν σκέψιν του συμπληρώνει «ας μή διστάσωμεν λοιπόν νά αναλάβω μεν τον 

40) Α.Σ.Π. Σελ, 367. 
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κίνδυνον, με την γνώμην δτι το καινόν του πολέμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

τούτο εδώ περίπου, άπο το όποιον, εάν ένας στρατηγός προφυλάσσεται ώς προς 

τον εαυτόν του καί το έπιχειρη με το βλέμμα εις τους εχθρούς, πάρα πολλά θα 

ήδύνατο να κατορθώση» 4 1 . 

Ή έκτίμησις της καταστάσεως είναι πλήρης 4 2 , άλλα ή έπιχείρησις δεν 

είναι άπηλλαγμένη κινδύνου 4 3 . Τ ο πλεονέκτημα της επιχειρήσεως ταύτης έγκει

ται εις την «ένόρασιν» εντός του στρατοπέδου του έχθροΰ, την οποίαν ό αντίπα

λος δεν έχει, εάν δεν εχη. Ή διατύπωσις είναι μεγαλειώδης εις την σύλληψιν 4 4 , 

οιαδήποτε γραφή καί αν προτιμηθή" είτε πρόκειται περί του απροσδόκητου, εϊτε 

περί του κενού τοϋ πολέμου, εϊτε περί της κοινής στάσεως του πολέμου έναντι 

των αντιπάλων, υφίσταται πάντοτε εν σημεΐον, ούδετέρως καί άμφιρρόπως έμφα-

νιζόμενον, άπο το όποιον αμφότεροι οι αντίπαλοι προφυλάσσονται, χωρίς ποτέ νά 

δύνανται να κατισχύσουν αύτοΰ, διότι εξαρτάται άπο τον δαίμονα του Πολέμου ύπο 

την μορφήν του αντιπάλου ηγήτορος, καί το όποιον δια τους τολμώντας, σχι χωρίς 

κινδύνους, δύναται νά δώση επιτυχίας. Αυτό είναι το εσωτερικον νόημα του χωρίου 

τοΰ Θουκυδίδου. Καί ό Άλκίδας, γνωρίζων δτι ή στιγμή του αιφνιδιασμού είναι ή 

πλέον επικίνδυνος τών συμπτώσεων τοΰ πολέμου 4 5 , δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνον. 

41) Θουκ. Γ' 30. Υπάρχει μία διαφορά εις τήν λέξιν «καινόν». Ή γραφή τών χει
ρογράφων είναι διπλή, «καινόν» καί «κενόν», άλλα έχουν προταθη πολλαΐ διορθώσεις. Ό Γρηγ-
Βερναρδάκης προτιμά τήν γραφήν «κενόν» (Λεξικον έρμηνευτικον 1918, Σελ. 607β) στηριζό
μενος εις τήν συνήθη καί Οχι τήν λογικήν τοϋ πολέμου. Ή ίκδοσις τοΰ Θουκυδίδου υπό τώ ν 

Classen—Steup Berlin, Γ, 1892 Οχι χωρίς επιχειρήματα προτείνει τήν διόρθωσιν «κοινόν». 
'Οπωσδήποτε ή διπλή γραφή τών χειρογράφων προδίδει πάλαιαν διερεύνησιν καί προσπάθειαν 
διατυπώσεως τοϋ δημιουργούμενου στοιχείου. 

42) Επιχειρήσεις. Σελ. 40. 
43) «Μή άποκνήσωμεν τον κίνδυνον», θουκ. Γ, 30, 4. 
44) 'Αξίζει τον κόπον νά άντιπαραθέσωμεν τάς ανάλογους εκφράσεις τοΰ Θουκυδίδου 

καί τοΰ Εγχειριδίου 'Εκστρατείας. 'Επιχειρήσεις. Σελ. 27. 98. 80. 

Θουκυδίδης. Επιχειρήσεις. 

1. Ει άφνω προσπέσοιμεν. 1. Προσβολή τοΰ έχθροΰ αίφνιδία. 
2. Πριν έκπύστους γενέσθαι. 2. Μυστικότης. Νά άντιληφθη αργά. Νά μή 

διαθέτη χρόνον προς άποτελεσματικήν άντί-
δρασιν. 

3. 'Ανέλπιστοι γενέσθαι. 3. Κατά τρόπον μή άναμενόμενον. 
4. Έπιχειροίη. 4. Δραστηρία ενέργεια. 
5. Έκ της θαλάσσης. 5. 'Απίθανος κατεύθυνσις διά μέσων καί μεθό

δων άγνωστων. 
6. Πλεϊστ' αν όρθοϊτο. 6. Δυνατόν να έπιφέρη τήν μεταβολήν της υφι

σταμένης σχέσεως μεταξύ τών αντιπάλων. 
Αϊ ανάλογοι εκφράσεις μαρτυροΰν δτι εις τήν ύλικήν πλευράν ό αιφνιδιασμός διετήρησε τά 
αυτά χαρακτηριστικά, τά όποϊα εις τήν πρδξιν εμφανίζουν κινδύνους, διακυβεύοντας το δλον. 

45) Stegemann Ι, 110. Ό Άλκίδας θά έστηρίζετο είς μίαν αρχήν, χωρίς «ένόρασιν» 
δπως έβασίσθη καί ό Κρατερός, ένφ ό Λύσανδρος επί ακριβών δεδομένων, διά τών οποίων 
συνέλαβε το άπλοΰν καί ώλοκληρωμένον σχέδιόν του, είς το όποιον μόνον θεωρητικώς είναι 
δυνατός ό διαχωρισμός επιθέσεως καί αίφνιδιασμοΰ. 
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Ό πόλεμος είναι διαδικασία πνευματική, εις την οποίαν βυθίζονται αί ρίζαι 

τ ο υ . ' Α π α ι τ ε ί πνευματικήν έργασίαν, θεώρησιν, ύπολογισμόν, παρουσίαν πνεύμα

τος, αποφασιστικότητα, ετοιμότητα, δλα ηνωμένα, ώστε να μη διαφεύγη στιγμή 

καί να μή λείπη κανένα τόλμημα εις τον εκ των προτέρων διαλογισμόν. Κ α τ ' 

αρχήν άπο εδώ προκύπτει ή δύναμις της δράσεως, ή όποια εις τήν συγκεντρω-

τικήν μορφήν του πολέμου αναδεικνύει τον ηγήτορα, ό όποιος εξέρχεται άπο το 

νεφέλωμα της αβεβαιότητος της μάχης. Ά λ λ α ή επιτυχία δεν εξασφαλίζεται μό

νον με αυτά, διότι το τυχαΐον διευθύνει τήν στιγμήν, διότι τίθενται εις κίνησιν 

δυνάμεις, αί όποΐαι, εως δτου να προδοθούν, ουδόλως είναι γνωσταί. Έ ν πάση 

περιπτώσει Ιν είναι βέβαιον, δτι χωρίς τήν χρησιμοποίησιν πνευματικών μέσων 

δέν προκύπτει γενικώς καμμία επιτυχία διαρκείας 4 6 . Καί τα πνευματικά μέσα 

χρειάζονται δια να αναπληρώσουν ή να εκμεταλλευθούν εις δεδομένην στιγμήν ή 

καί εις άπροσδιόριστον τόπον δ,τι π α ρ ' δλα τα μέχρις εξαντλήσεως μέσα ασφαλείας, 

υπολείπεται ως κενόν δια τον ενεργούντα ή τον άντίπαλόν του. Είναι ή παρεμβολή 

του ανθρωπίνου πνεύματος εις μίαν έκδήλωσιν τών λαών ή τών κρατών, ή όποια 

άπο τήν φύσιν της είναι κανονική καί άλλως ακολουθεί ιδικούς της νόμους. 

Ά π ο άλλην εποχήν, τον Β ' μ.Χ. αιώνα, επί της αυτοκρατορίας του Μάρ

κου Αυρηλίου, προέρχεται το βιβλίον του Μακεδόνος Πολυαίνου «Στρατηγήμα

τα», το όποιον εις μίαν πολύπλοκον ίστορικήν περίοδον, λόγω της εισόδου νέων 

λαών εις τήν Ίστορίαν, χρησιμοποιούντων ορθοδόξους ή μή μεθόδους ή άτακτον 

πόλεμον καί δημιουργούντων πολυσχιδή στρατιωτικά προβλήματα, θέλει νά φ ώ 

τιση τον θολον νουν του Λευκίου Βέρου εις τον πόλεμον κατά τών Πάρθων καί 

να τονίση, έστω χωρίς κριτικήν καί συμπιλητικώς, κανόνας της τακτικής περί 

άποκρύψεως, παραπλανήσεως, ταχύτητος ενεργείας, αιφνιδιασμού και να δώση, 

>δπως γίνεται εις τα σημερινά Στρατιωτικά Σχολεία, ασκήσεις ευελιξίας τοϋ πνεύ

ματος καί παραδείγματα εκ του παρελθόντος 4 7 . Εις τήν εποχήν του Πολυαίνου 

46) Stegemann Τ, 104. Ό Θουκ. (Α, 2, 1) ομιλών περί τών προϊστορ.κών πολέμων 
λέγει «βιαζόμενοι υπό τίνων άεί πλειόνων>. 

47) Ern, Kornemann. Römische Geschichte, 1939. Π, 306 έξ. F. E. Adcock. Art 
of war. 1962. Σελ. 102. A' Lesky Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Μετάφρ. 
Α. Τσομπανάκη Θεσσαλονίκη 1964 Σελ. 1152. Δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς ορθός ό 
δοθείς ύπό τοΰ Lesky χαρακτηρισμός εις τά «Στρατηγήματα» τοϋ Πολυαίνου ώς Ιργου «σχε
δόν ιστορικού». Προφανώς ό χαρακτηρισμός προέρχεται άπο τήν μέχρι τοΰδε χρησιμοποίησιν 
τοΰ βιβλίου είς τήν "Ιστορίαν ώς πηγής επιβεβαιωτικής μαχών ή γεγονότων. Οΰτε πρέπει να 
θεωρηθούν τά στρατηγήματα του ώς «αξιοπερίεργα πράγματα> μιας φιλολογίας, ή οποία 
«έψαχνε να βρή ερεθίσματα στα εξωτικά». Ό Lesky δέν αντελήφθη τήν άξίαν τοϋ βιβλίου 
ώς στρατιωτικού εγχειριδίου έπιζητοΰντος να καλύψη μίαν ανάγκην ή ανταποκρινόμενου είς 
μίαν άπαίτησιν. Πρόκειται περί φιλολογίας άλλης πλευράς μή μελετηθείσης μέχρι τοΰδε. Τά 
«Στρατηγήματα» τοΰ Πολυαίνου πρέπει νά εξετασθοΰν, δπως ήρχισεν ήδη νά γίνεται, έν σχέ· 
σει προς τήν ζωήν, ειδικώς προς τόν τρόπον διεξαγωγής τοΰ πολέμου έπί τής εποχής τοΰ 
Μάρκου Αυρηλίου εναντίον βαρβάρων λαών, χρησιμοποιούντων ιδίας μεθόδους. 

Δι' αυτό είς τόν φιλόλογον τοΰ απομονωμένου σπουδαστηρίου φαίνονται τά στρατηγή
ματα αυτά «αξιοπερίεργα πράγματα» καί προϊόντα έξηντλημένης φιλολογίας, ένφ είς τήν 
πραγματικότητα ευρίσκονται είς τά πλαίσια τής αληθινής σημερινής φιλολογίας. 
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είχε μελετηθή ή τακτική και ή διεξαγωγή του πολέμου, άλλα οί συνεχείς, εκτε

ταμένοι, κατά το πλείστον ανορθόδοξου μεθόδου, πόλεμοι προς τους βαρβάρους: 

έ'χουν νέας απαιτήσεις, αί όποΐαι σχετίζονται με τήν ένεργον παρουσίαν του 

πνεύματος. Ή εποχή απαιτεί άλλην άντίληψιν των πολεμικών πραγμάτων καί 

άνανέωσιν των μέσων της διεξαγωγής του πολέμου. Αυτό το κενόν έρχεται να 

καλύψη το βιβλίον του Πολυαίνου καΐ να έπαναφέρη εις τήν ζωήν του πολέμου 

το άνθρώπινον πνεύμα, του όποιου με τήν κατά παράδοσιν καί τυποποιημένην 

διεξαγωγήν ή συμμετοχή είχε περιορισθή. 

Ποία λοιπόν είναι ή θέσις, ακόμη καί ή φύσις, του αιφνιδιασμού, εις τήν 

πολεμικήν τέχνην ; 'Αφοΰ μόνον ή έπίθεσις δύναται να όρισθή δια λογικού ορι

σμού, αί δε άλλαι, πλην τοΰ αιφνιδιασμού, καλούμεναι άρχαί ορίζονται διακριτι-

κώς ή περιγραφικώς δια της συνθέσεως τών ουσιωδών γνωρισμάτων των 4 8 καί· 

εις τήν πραξιν προκύπτουν εκ της διεξαγωγής της επιθέσεως, ήτις μόνη ως κί-

νησις έν χώρω δια τών διαφόρων φάσεων της δίδει αποτέλεσμα, συνάγεται ότι 

αρχή είναι ή έπίθεσις, αί δε άλλαι, καί πάλιν πλην του αιφνιδιασμού, είναι πα

ράγωγοι καί συνιστούν τους κανόνας της διεξαγωγής επιχειρήσεων έν γενική έν

νοια με σκοπόν τήν συντριβήν τοΰ αντιπάλου. 'Ισοδυναμούν τότε προς τους εμ

πειρικούς κανόνας της επαγωγής εις τήν Λογικήν ως προϊόντα παρατηρήσεως καί 

λογικής επεξεργασίας. "Αλλωστε σαφώς τονίζεται 4 9 δτι αί άρχαί αύται ευρί

σκουν πλήρη έφαρμογήν εις τήν έπίθεσιν καί περιωρισμένην, κατά περίπτωσιν θά 

έλεγε κανείς, έφαρμογήν εις τήν άμυναν, ενίοτε δε συρρικνοΰται ή σημασία των 

εκ της προβολής ένίων εκ τούτων 5 0 . Το άδιαμφισβήτητον παραμένει ή έπίθεσις. 

Είς τον αίφνιδιασμον δμως παρατηρείται καί μία ιδιοτροπία ως προς τήν 

διατύπωσιν. 'Απλώς αναπτύσσεται ό σκοπός του, ή σημασία καί ό τρόπος εκδη

λώσεως καί παρέχονται όδηγίαι επιτεύξεως του. Άλλα καί εκ τών οδηγιών ή μεν 

ταχύτης ως τρόπος επιθετικής ενεργείας, ένισχυούσης τήν κίνησιν καί προλαμ-

βανούσης τήν έκδήλωσιν του βάρους δια του άριθμοΰ, εμπίπτει εις τήν έπίθε

σιν 5 1 . Έ κ τούτου προκύπτει καί ή εννοιολογική σύγχυσις αιφνιδιασμού καί 

αιφνιδιαστικής ενεργείας 5 2, ή οποία ως σκόπιμος καί αποδοτική ενέργεια έχει 

τήν ρίζαν της είς τήν πάλην κατά τήν πρωτόγονον μορφήν της καί δεν ταυτίζεται 

προς τήν ύψηλήν έ'ννοιαν τοΰ αιφνιδιασμού, κατά τήν οποίαν επιζητείται κυρίως 

έκδήλωσις πνευματικής ενεργείας άλλης υφής, ενώ ή μυστικότης καί ή έξαπάτη-

σις συνδέονται με τα μέσα ασφαλείας 5 3 , άμφότεραι δε αί έκτεθεΐσαι υποδείξεις 

σχετίζονται εμμέσως καί συμπλέκονται με τήν οίκονομίαν τών δυνάμεων, τήν 

συγκέντρωσιν, τον έλιγμόν. Συνεπώς δια τον αίφνιδιασμον μένει έκ τών οδηγιών 

ή τροποποίησις μέσων καί μεθόδων, ή οποία, έκτος τοΰ δτι δεν είναι εφικτή 

48) Επιχειρήσεις. Σελ. 25 έξ. 
49) Αυτόθι Σελ. 155 καί 77. 
50) Λύτύθι Σελ. 95. 98. 
51) Αυτόθι Σελ. 93. 95 έξ. 98. 143. 156. 
52) Α. Σ. Π. Σελ. 259. 
53) Επιχειρήσεις. Σελ. 73, 79, 161, 184. 



- 7 3 -

πάντοτε, έκφεύγει άπο την δραστηριότητα τών κατωτέρων κλιμακίων, ένεκα δε 

τούτου με βάσιν δράσεως τα κλιμάκια ό αιφνιδιασμός χαρακτηρίζεται στρατηγι

κός και τακτικός καί με βάσιν διαιρέσεως τά μέσα καί τάς μεθόδους εις ελιγμού, 

οργανικον καί τεχνικόν. 

Συμβαίνει καί κάτι άλλο ίδιαίτερον εν σχέσει με την άνάπτυξιν της εννοίας 

του αιφνιδιασμού. Έ ν ω αί άλλαι καλούμεναι άρχαί εξετάζονται ως προς τον 

ενεργούντα, ό αιφνιδιασμός εξετάζεται ως προς τον υφιστάμενων την ένέργειαν 5 4 . 

Περισσοτέραν ούσίαν έχει ή διατύπωσις 5 5 «Διά τον έχθρόν είναι οτι δεν διεΐδε 

γεγονότα καί συνεπώς δέν είναι έτοιμος προς επιτυχή άντίδρασιν». Έ ά ν διευ-

ρυνθη ή έννοια της λέξεως «διεΐδε» καί συμπληρωθή ή φράσις δια της λέξεως 

«εκάστοτε», ευρισκόμεθα προ μιας πλήρους σχεδόν διατυπώσεως. Ά λ λ α τί δέν 

«διεΐδε» ό αντίπαλος, «νηφούσης της ηγεμονίας», δπως λέγει ό Πλούταρχος, 

είναι δύσκολον να γίνη γνωστόν, εκ τούτου δε καί ό κίνδυνος εις τάς εκ του αιφ

νιδιασμού επιχειρήσεις καί ή οφειλομένη ή έκδηλουμένη έπιφυλακτικότης καί ή 

προτίμησις προς τάς κλασσικάς, παρά τάς άπαιτουμένας θυσίας, μεθόδους διεξα

γ ω γ ή ς του πολέμου υπό τήν προϋπόθεσιν της υπεροχή; ώς βάρους συντρίβοντος 5 6 . 

'Εάν ύποθέσωμεν—τοΰτο τελείως θεωρητικώς—δτι αμφότεροι οι αντίπαλοι 

τηροϋν απαρέγκλιτος τ α : αρχάς καί τους κανόνας τής πολεμικής, δέν μένει άλλη 

λύσις προς συντριβήν του αντιπάλου παρά το βάρος τής υπεροχής. Καί δ μ ο ς 

τοΰτο δέν ισχύει πάντοτε εις τήν πραξιν, διότι παραμερίζεται πολλάκις ή μειοϋ-

ται ή σημασία, του δια τής παρεμβολής των ικανοτήτων τής ηγεσίας ώς σκεπτό

μενου οργάνου. Δι ' αυτό οι πόλεμοι ανοίγουν νέους εκάστοτε δρόμους διεξαγω

γής των, ιδίως διά τής τροποποιήσεως των μ.εθόδων, αί όποΐαι επιτυγχάνονται 

με τήν χρησιμοποίησιν τών επιστημονικών κατακτήσεων, καθ' όν χρόνον άπο τής 

πρώτης αρχής παραμένουν αναλλοίωτοι καί άθικτοι αί άρχαί καί οι κανόνες τής 

πολεμικής τέχνης. Ά π ο τής απόψεως αυτής ό πόλεμος είναι αδηφάγος. Ουδέποτε 

ικανοποιείται με δ,τι έχει ευρεθή ή χρησιμοποιηθή, αλλά διηνεκώς ζητεί τ ο 

νέον, το νεόκοπον, καί τείνει να λαμβάνη διαφόρους μορφάς, ένω εις το βάθος 

παραμένει ό Πρωτεύς, άπο τής εποχής τής προετοιμασίας μέχρι τής καταθέσεως 

τών οπλών. 

Έ ξ δσων εξετέθησαν προκύπτει, δτι εις τήν διεξαγωγήν του πολέμου υπάρ

χουν δύο στοιχεία, σαφώς διαχωριζόμενα μεταξύ των νοητικώς, τόσον δμως συμ-

πλεκόμενα εις τήν πραξιν, ώστε μετά μεγάλης δυσκολίας να προσδιορίζεται άπο 

54) Suprise. Überraschung. Ό τρόπος οΰτος διατυπώσεως είναι οικείος εις τον δυτι-
κον εύρωπαϊκον κόσμον άπό τήν λατινικήν παράδοσιν. Κλασσικον παράδειγμα είναι αί ταυτό
σημοι λέξεις «παιδεία» καί ή αποδίδουσα αυτήν είς τήν λατινικήν «humanitas». Με τον βρον 
παιδεία πρέπει να νοήσωμέν τήν άγωγήν, τήν οποίαν θα έφαρμόσωμεν είς τον νέον, διά νά 
διαπλάσωμεν έξ αύτοϋ τον άνθρωπον. Οι Λατίνοι εϊχον παρατηρήσει τοϋτο καί δια τοΰ Κικέ-
ρωνος κατά τήν μετάφρασιν έ*δωσαν το αποτέλεσμα αντί της ενεργείας. 

55} Α. Σ. Π. Στλ. 368. 
56) Δι' αυτό καί ό Θουκυδίδης προσδιορίζει το είδος καί ό'χι τήν ένέργειαν είς τήν 

ούσίαν της (Γ, 31 έξ). Ό ίδιος (Α, 18, 3) λέγει «μετά κινδύνων τους αγώνας ποιούμενοι>. 
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που αρχίζει εκαστον καί που όλοκληροϋται ή πώς διαχωρίζεται άπο το άλλο 5 7 . 

Το εν είναι το ύλικον και το άλλο το πνευματικόν. Και τα δύο συνιστούν δυνά

μεις. Το πρώτον έ'χει τα φυσικά χαρακτηριστικά του πολέμου, τα υλικά στοιχεία 

του εσχάτου λόγου ώς βιαίας κινήσεως εν χώρω υπό διαφόρους μορφάς με κυ

ριαρχούσαν πάντοτε την έπίθεσιν. Αύτη είναι ή πρώτη αρχή, εκ της οποίας μέ 

την μετατροπήν της γραμμής μάχης εις συγκεντρωτικήν μορφήν πολέμου προήλ-

θον ώς παράγωγοι και άναγκχΐαι προϋποθέσεις επιτυχίας οι κανόνες της πολεμι

κής τέχνης, δπως είναι ή οικονομία τών δυνάμεων, ή συγκέντρωσις, ό ελιγμός, ή 

εμμονή εις τον σκοπόν, ή ασφάλεια, ή ενιαία διοίκησις 5 8 καί κάθε άλλος δευτε

ρογενής ή εκ της τεχνικής προκύπτων χωρίς άπομόνωσιν ενός ή μέρους τού

των 5 9 . Το δεύτερον στοιχεΐον, το πνευματικόν, αποτελεί τήν εκάστοτε παρεμβο-

λήν του πνεύματος του άνθρωπου, το όποιον μετέτρεψε τήν γραμμήν μάχης από 

τών αρχαίων χρόνων εις συγκεντρωτικήν μορφήν πολέμου καί συνιστά δέσμευ-

σιν, κατά το δυνατόν, ή μείωσιν ή άλλοίωσιν τής φυσικής δυνάμεως, καθ' όν 

τρόπον περίπου γίνεται ή εφαρμογή τών επιστημονικών κατακτήσεων μέ τάς 

έφηρμοσμένας έπιστήμας. Το πνευματικόν τούτο στοιχεΐον εκφράζεται μέ τήν 

αρχήν του αιφνιδιασμού. "Οπως ζητείται άπο τους έκτελεστάς εις το πεδίον τής 

μάχης νά δείξουν τήν έκπαίδευσιν, το ύψηλον ηθικόν, τάς τεχνικάς γνώσεις, το 

θάρρος, τήν τόλμην, τήν αποφασιστικότητα των, τήν έκτέλεσιν τών διατασσομέ

νων μέχρι πλήρους αυτοθυσίας, τοιουτοτρόπως απαιτείται άπο τήν ήγεσίαν ώς 

σκεπτόμενον όργανον, σφυρηλατούν τήν καταστροφήν του αντιπάλου εντός του 

γραφείου, ή συμβολή της, συμβολή μεγάλη, νά ανασύνθεση εις συγκεντρωτικήν 

μορφήν πολέμου το εκάστοτε δεδομένον δια μίαν ένέργειαν ταχειαν καί παραλυ-

τικήν του αντιπάλου. Ή δευτέρα αυτή αρχή είναι αί'τημα σταθερόν, μόνιμον καί 

έπίμονον, άπευθυνόμενον προς τήν ήγεσίαν, ϊνα αΰτη δείξη τήν παρουσίαν της κατά 

το στάδιον τής προπαρασκευής καί διεξαγωγής του πολέμου, παράγγελμα προς 

μετ ' έπινοήσεως χρησιμοποίησιν τών δεδομένων καί πρωτότυπον ένέργειαν, π έ 

ραν τών κατά παράδοσιν κανόνων τής τακτικής καί στρατηγικής συμπερι

φοράς 6 ο . 

Είναι πάντοτε έφικτον τοΰτο ; "Ισως οχι, άλλα παραμένει υψηλής στάθμης 

άπαίτησις νά άποδείξη ό ήγήτωρ εν συνδυασμώ προς τήν άλλην αρχήν, τής επι

θέσεως, ή οποία καί μόνη φέρει εις το αποτέλεσμα, τα τακτικά καί, κατά περί

πτωσιν, τα στρατηγικά του προσόντα, τήν προσωπικότητα του, εις μίαν ένέρ-

57) Αϊ πηγαΐ του Πλουτάρχου δια πρώτην φοράν διακρίνουν τα στοιχεία αυτά εις τήν 
ενότητα του πολέμου. 

58) Ειδικώς περί αυτής εις τήν αρχαιότητα ϊδε Δ Π. Μαντζουράνη « Ή παρά τά Κού
ναξα μάχη κλπ.» Σελ. 10 εξ. καί 14. 

59) 'Επιχειρήσεις Σελ, 77. 155. 
60) Ή ερμηνεία τών στίχων του Όμηρου θ, 492—3 υπό του Ευσταθίου (12ος αιών) 

είναι ενδεικτική τών αντιλήψεων τής εποχής περί του ρόλου τοΰ ηγήτορος είς τήν διεξαγω-
γήν τοΰ πολέμου. 
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γειαν, άπλήν ή σύνθετον, άπο την οποίαν ταΰτα δέν καθίστανται δυνατόν νά απο

χωρισθούν παρά μόνον θεωρητικώς, διότι συμπλέκονται εις το βλον αποτέλεσμα. 

Ούτω νοούμενος ο αιφνιδιασμός αποτελεί αυτήν ταύτην την ύποκειμενικήν συνεισ-

φοράν της ηγεσίας εις τον αγώνα καΐ το κριτήριον 6χι μόνον της επαγγελματι

κής ικανότητος αυτής, άλλα τής υπάρξεως δαιμονίου του πολέμου, το όποιον 

ανατρέπει τήν παραδεδομένην εικόνα τής ενεργείας και φέρει πλησιέστερον καΐ 

ταχύτερον το αποτέλεσμα, δέν θα υπήρχε δε άντίρρησις να θεωρηθή «βασιλεύς 

τών άρχων» ως τιμή προς το κινούμενον και δημιουργικό* πνεύμα του άν

θρωπου. 


