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Σν άξζξν εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηνπ θέληξνπ βάξνπο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ
Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ηειεπηαία απνηειεί έλα παξάδεηγκα εληνπηζκνχ
ηνπ ερζξηθνχ θέληξνπ βάξνπο φρη απνθιεηζηηθά ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ, αιιά επίζεο ζε
ζηνηρεία πνπ ηνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπληεξεί ή λα αλαδεκηνπξγεί ηηο
δπλάκεηο ηνπ. Ωο αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο αλαθέξνληαη νη ηζηνξηθά ζπγθξίζηκεο εηζβνιέο ηνπ
Λαπνιένληα θαη ηνπ Χίηιεξ ζηε Ρσζία/νβηεηηθή Έλσζε. Σν άξζξν παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά
ηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο ζηε ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή ζεσξία κε θχξηα αλαθνξά ζηνλ
Θαξι θνλ Θιάνπδεβηηο θαη εμεηάδεη θξηηηθά ηελ πξαθηηθή αληίιεςε ηνπ Πξψζνπ ζηξαηεγνχ
ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθέινο ηεο ζεσξίαο ηνπ, κέζα απφ ηελ αλάιπζή ηνπ γηα ηε
λαπνιεφληεηα εθζηξαηεία ζηε Ρσζία. ηε ζπλέρεηα ην άξζξν ππνζηεξίδεη πσο ε επηηπρία ηεο
αιεμαλδξηλήο ζηξαηεγηθήο απνδεηθλχεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ερζξφο δηαζέηεη κεγάιν
ζηξαηεγηθφ βάζνο ε απνθιεηζηηθή επηθέληξσζε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ δελ ζπληζηά ηελ
πξνηηκφηεξε πξνζέγγηζε.
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Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη, φηη ε αξρή ηεο ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθήο ζεσξίαο πνπ
πξνθξίλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην άκεζε ζπληξηβή
ησλ ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή ζηελ πεξίπησζε εμαηξεηηθά
κεγάινπ ερζξηθνχ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο, φηαλ δειαδή ν ερζξφο δηαζέηεη απμεκέλε
δπλαηφηεηα αλαδεκηνπξγίαο δπλάκεσλ θαη εθηελή εδάθε, ηα νπνία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη
ππνρσξψληαο, αλαζπληάζζνληαο ζηξαηεχκαηα, αληιψληαο πφξνπο.
Απηφ ην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη απφ ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε δχν θνξπθαίσλ
γεγνλφησλ ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο, φπσο είλαη ε γαιιηθή θαη ε
γεξκαληθή εθζηξαηεία ζηε Ρσζία ην 1812 θαη 1941 αληίζηνηρα, ζε αληηπαξαβνιή κε έλα
θνξπθαίν γεγνλφο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο, ηελ εθζηξαηεία ηνπ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζηελ
Αζία. Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηπρηψλ ηνπ Λαπνιένληα θαη ηνπ Χίηιεξ κε ηνλ ζξίακβν ηνπ
Αιεμάλδξνπ, απνδεηθλχεη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ερζξφο δηαζέηεη εθηεηακέλα εδάθε,
αθζνλία αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ, φπσο θαη ηερληθή ηθαλφηεηα
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2021), 139-150.

ΓΡΟΚΑΛΟΣ

αλαδεκηνπξγίαο ησλ δπλάκεψλ ηνπ, έλα ρηχπεκα πνπ ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηε
ζηξαηησηηθή ηνπ ηζρχ δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ θαηάξξεπζή ηνπ, φζν κεγαιεηψδεο θαη
ζπληξηπηηθφ θη αλ είλαη, θαη αληίζεηα ζηαδηαθά επηθέξεη ηελ εμάληιεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ
επηηηζέκελνπ. ε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ν ζπληνληζκφο δηαθφξσλ παξαγφλησλ,
πνπ ζα ζηνρεχζνπλ ζηελ ππνλφκεπζε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ ερζξνχ λα αλαλεψλεη ηελ
πνιεκηθή ηνπ ηθαλφηεηα.

Τν θέληξν βάξνπο ζηε ζύγρξνλε ζηξαηεγηθή ζεσξία
Ζ έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ θέληξνπ βάξνπο, είλαη έλαο απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο
ιίζνπο ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Θαξι θνλ Θιάνπδεβηηο, ηνπ Αληνπάλ Αλξί ληε Ενκηλί
θαη ηεο αθφινπζεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο κέρξη ζήκεξα. Πξνέξρεηαη απεπζείαο απφ ηα
δηδάγκαηα ηεο ηζηνξίαο αιιά θαη εθείλα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ,1 θαη κε βάζε ηε ζεσξία
ηνπ πνιέκνπ ηνπ Θιάνπδεβηηο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ εκπφιεκνπ
δξψληα. Κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ, ζηελ νηθνλνκία ηνπ, ζηελ
πξσηεχνπζα ή άιιεο ζεκαληηθέο πφιεηο ηνπ, ζε ηκήκαηα ηνπ εδάθνπο ηνπ, ζε θπζηθνχο
πφξνπο, ζηελ θνηλή γλψκε ηνπ ή ζε έλαλ ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ.2
Σν sine qua non ζηνηρείν είλαη πάλησο ε ππνρξεσηηθή θαη αλαγθαία εμνπδεηέξσζε
ηνπ ερζξηθνχ ζηξαηνχ, κε ηελ έλλνηα ηεο απνδπλάκσζήο ηνπ, σο ην ζεκείν ηνπ λα
θαηαζηεί αδχλαηε ε ζπλέρηζε ηεο αληίζηαζεο εθ κέξνπο ηνπ. Ο πφιεκνο πξέπεη πάληα λα
ζηνρεχεη ζηνλ αθνπιηζκφ ή, αλ πξνηηκάκε, ζηε ζπληξηβή ηνπ αληηπάινπ,3 θαη φζν νη
έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ παξακέλνπλ ηθαλέο λα κάρνληαη ν πφιεκνο δελ έρεη θεξδεζεί. Έηζη,
αθφκε θαη φηαλ ην θέληξν βάξνπο ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα εληνπηζηεί εθηφο ησλ
ελφπισλ δπλάκεσλ, παξακέλεη πάληα ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηθήο ηνπο ζπληξηβήο, ηεο
επηρεηξεζηαθήο ηνπο εμνπδεηέξσζεο. Όπσο γξάθεη ν Θιάνπδεβηηο, «ε λίθε επί ηνπ ερζξνχ
είλαη ν ζθνπφο ηνπ πνιέκνπ. Ζ θαηαζηξνθή ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ είλαη ην κέζνλ γηα λα
επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο. Θαη ην ίδην ηζρχεη ηφζν γηα ηνλ επηζεηηθφ φζν θαη γηα ηνλ
ακπληηθφ πφιεκν».4
ε απηφ ην ζεκείν ε ζθέςε ηνπ Θιάνπδεβηηο ζπκπιέεη φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεζηαθή
ζθαίξα κε εθείλε ηνπ Ενκηλί, ζε κηα απνιχησο αλακελφκελε ηαχηηζε, θαζψο ακθφηεξνη νη
ζηξαηεγνί θαη ζεσξεηηθνί ηνπ πνιέκνπ εμειίρζεθαλ σο ζηξαηησηηθνί θαη δηαλννχκελνη ππφ
ηελ επηξξνή ηνπ Κεγάινπ Λαπνιένληα, πνιεκψληαο καδί ηνπ ή ελαληίνλ ηνπ. Ζ πξαθηηθή
ηεο λαπνιεφληεηαο ηδηνθπΐαο ζπληζηά ην ζεκέιην ηεο ζθέςεο ηνπ Θιάνπδεβηηο θαη ηνπ
Ενκηλί, θαη ην βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε έλλνηα ηνπ απνθαζηζηηθνχ ζεκείνπ, ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ζε απηφ, ε θαζνξηζηηθή κάρε θαη ην
ληθεθφξν ζπληξηπηηθφ ρηχπεκα.
Ο Λαπνιέσλ εθθηλεί απφ κία αλαληίξξεηε ινγηθή φηαλ ζεσξεί ηελ θαηαζηξνθή ησλ
ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ σο ην θιεηδί γηα ηελ νινθιεξσηηθή λίθε θαη ηελ εθπιήξσζε
ησλ πνιηηηθψλ ζθνπψλ, θαζψο αλ ν ζηξαηφο ηνπ ερζξνχ εμνινζξεπηεί απηφο είλαη ήδε
ππνηαγκέλνο ζηε ζέιεζή καο. Δπνκέλσο ν Λαπνιέσλ, ελζαξθψλνληαο ην επαλαζηαηηθφ
θχκα πνπ θαζηζηά ηελ πνιηηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ πφιεκν έλα δήηεκα πνπ αθνξά
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νιφθιεξν ην έζλνο θαη φρη κφλν ηηο παιηέο αξηζηνθξαηηθέο ηάμεηο, θαηλνηνκεί ζε ζρέζε κε
ηηο πξαθηηθέο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνλ πφιεκν ζηελ Δπξψπε ηνπ Ancién Regime θαη ηνπ
Κεζαίσλα. ηε ζέζε ησλ ζπλήζσο ρακειήο έληαζεο επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, πνπ
ζηφρεπαλ πεξηζζφηεξν ζηελ θαηάιεςε ζέζεσλ θαη εδαθψλ, εηζάγεη ηνλ ζηφρν ηεο
εμάιεηςεο ηεο ερζξηθήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο.
Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηε ζηξαηεγηθή, ν Ενκηλί εγθσκηάδεη ην πξφηππφ ηνπ
δίλνληαο ηαπηφρξνλα ην ζηίγκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ αληίιεςεο: «Απηή ήηαλ ε πην
εκθαλήο αμία ηνπ Λαπνιένληα. Απνξξίπηνληαο παιηά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ηθαλνπνηνχληαλ
απφ ηελ θαηάιεςε ελφο ή δχν ζεκείσλ ή απφ ηελ θαηάθηεζε κηαο παξαθείκελεο επαξρίαο,
ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη ηα θαιχηεξα κέζα γηα λα επηηεπρζνχλ ζπνπδαία απνηειέζκαηα ήηαλ
ν εθηνπηζκφο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ερζξηθνχ ζηξαηνχ – θαζψο θξάηε θαη επαξρίεο
πέθηνπλ απφ κφλα ηνπο φηαλ δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε δχλακε γηα λα ηα πξνζηαηεχζεη».5
Γηα ηνπο ζχγρξνλνπο δπηηθνχο ζηξαηνχο θαη ζηξαηεγηζηέο ε έλλνηα ηνπ θέληξνπ
βάξνπο, αλ θαη είλαη πνιχ πην επξεία ζε επίπεδν ζεσξίαο, επηθεληξψλεηαη πξαθηηθά
πεξηζζφηεξν ζηελ αλαδήηεζε ηνπ θπξηφηεξνπ ζεκείνπ ηζρχνο ηνπ ερζξηθνχ ζηξαηνχ, πνπ
αλ θαηαζηξαθεί ζα ζπκπαξαζχξεη καδί ηνπ ζηελ θαηάξξεπζε νιφθιεξε ηελ ερζξηθή δνκή.
Απηή ε αληίιεςε ηνπ πνιέκνπ, πνπ επηθεληξψλεη ζηελ άκεζε εμνπδεηέξσζε ησλ ερζξηθψλ
ελφπισλ δπλάκεσλ, βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έκκεζε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, πνπ
ζηε ζχγρξνλε Δπξψπε βξίζθεη ηνλ πην ζεκαληηθφ εθθξαζηή ηεο ζηνλ Βξεηαλφ
ζηξαηησηηθφ θαη ζεσξεηηθφ Ιίληει Χαξη, θαη γεληθφηεξα έρεη ηαπηηζηεί κε ηνλ αξραίν Θηλέδν
ζπγγξαθέα νπλ Σζνπ.6 Ζ έκκεζε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα
ζηνλ πφιεκν εμαζθαιίδνληαη απνθεχγνληαο ηε ζχγθξνπζε κε ηελ θχξηα ερζξηθή δχλακε
θαη αλαδεηψληαο αληίζεηα ηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε θαη ππνλφκεπζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο
ζέζεο ηνπ ερζξνχ, κέζσ ρηππεκάησλ ζηα πην αδχλαηα ζεκεία ηνπ, πξφθιεζεο ζχγρπζεο,
θαηάιεςεο εδαθψλ κε ζθνπφ ηελ απνδπλάκσζε ή πεξηθχθισζή ηνπ. Θεσξεί δε φηη ε
άκεζε επίζεζε είλαη ελδεδεηγκέλε κφλν ζηελ πεξίπησζε ζαθνχο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο. 7 Ο
νπλ Σζνπ ζπκβνπιεχεη λα απνθεχγεηαη πάληα ε ζχγθξνπζε κε ηα ερζξηθά επίιεθηα
ζψκαηα θαη γεληθά κε έλαλ ζηξαηφ νξγαλσκέλν θαη παξαηαγκέλν ζηελ εληέιεηα,8 φπσο θαη
λα απνθεχγνληαη νη πνιηνξθίεο πφιεσλ, απνδερφκελνο κηα ηέηνηα επηινγή κφλν ζε
πεξίπησζε έιιεηςεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.9 Ζ πην πεξίθεκε ζέζε ηνπ είλαη πσο ε
θαιχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη εθείλε πνπ απνθέξεη ηε λίθε ρσξίο λα ρξεηαζηεί θαλ κάρε.10
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηδέεο απηνχ ηνπ είδνπο ππήξραλ πάληα θαη ζηε Γχζε, θη έηζη,
παξφηη ζηελ επνρή ηνπ ην βηβιίν ηνπ νπλ Σζνπ ήηαλ αθφκε άγλσζην ζηελ Δπξψπε, ν
θνλ Θιάνπδεβηηο καο δίλεη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε απηέο, ζεσξψληαο ηεο νπζηαζηηθά
αλάμηεο ιφγνπ νλεηξνπνιήζεηο πνπ κπνξνχλ κάιηζηα λα απνδεηρηνχλ επηθίλδπλεο αλ
θάπνηνο ηηο πάξεη ζηα ζνβαξά.11 Αληίζεηα είλαη φρη απιά ε «ζεκειηψδεο αξρή ηνπ πνιέκνπ
πνπ καο νδεγεί λα αλαδεηήζνπκε ηηο κεγάιεο ιχζεηο κφλν ζηηο κεγάιεο κάρεο» αιιά θαη ε
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εκπεηξία, θαζψο ζε θάζε επνρή «κφλν νη κεγάιεο λίθεο νδήγεζαλ ζε κεγάια
απνηειέζκαηα, κε απφιπην ηξφπν φζνλ αθνξά ηνλ επηηηζέκελν, θαη, ιίγν ή πνιχ, θαη γηα
ηνλ ακπλφκελν».12
Ο Πξψζνο ζηξαηεγφο θαη ζεσξεηηθφο δελ αξλείηαη πάλησο φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ
θαη άιια ρξήζηκα κέζα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο λίθεο, ή φηη εθείλε κπνξεί λα έιζεη αθφκε
θαη κέζσ κηαο έκκεζεο απνζχλζεζεο ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ: «Ζ εθπφξζεζε ελφο
νρπξνχ, ε θαηάιεςε ελφο ηκήκαηνο ηνπ εδάθνπο ζπληζηνχλ ήδε κηα θαηαζηξνθή ησλ
ερζξηθψλ δπλάκεσλ, ε νπνία κπνξεί επηπιένλ λα πξνθαιέζεη κηα αθφκα κεγαιχηεξε. Ζ
θαηαζηξνθή κπνξεί λα επέιζεη θαη έκκεζα».13 Ωζηφζν απηέο νη έκκεζεο κέζνδνη,
ζπλήζσο, «είλαη ππεξηηκεκέλεο: ζπάληα κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα αμία κε κηα κάρε.
Δπηπιένλ πξέπεη θαλείο λα έρεη θαηά λνπ, φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηεί, φηη είλαη πηζαλφ λα κελ
αληηιεθζεί ηα πηζαλά ηνπο κεηνλεθηήκαηα, ελψ εμαηηίαο ηνπ κέηξηνπ θφζηνπο ηνπο λα
θαίλνληαη ειθπζηηθέο. Πξέπεη ζπλεπψο πάληα λα ηηο ζεσξνχκε σο κηθξά ραξηηά πνπ
ξίρλνπκε ζην παηρλίδη, ηθαλά λα απνθέξνπλ κφλν κέηξηα θέξδε».14
Πην πξφζθαηα άλνημε έλαο δηάινγνο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο θαη
ηελ πηζαλφηεηα κηαο δηεχξπλζήο ηεο.15 Όκσο ε θπξίαξρε εξκελεία παξακέλεη πάληα εθείλε
πνπ δηαηχπσζε ν πεξίθεκνο αξρεγφο ηνπ πξσζηθνχ επηηειείνπ θαη ζεσξεηηθφο Χέικνπη
θνλ Κφιηθε, ζηε γξακκή ηνπ Θιάνπδεβηηο: «Ζ λίθε ζηε κάρε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε
ζηηγκή ζηνλ πφιεκν. Κφλν απηή ζπάεη ηε ζέιεζε ηνπ ερζξνχ θαη ηνλ αλαγθάδεη λα
ππνθχςεη ζε εκάο. Γελ είλαη γεληθά ε θαηάθηεζε ελφο θνκκαηηνχ γεο ή ελφο ηζρπξνχ
ζεκείνπ, αιιά κφλν ε θαηαζηξνθή ησλ δπλάκεσλ ηνπ ερζξνχ εθείλε πνπ απνδεηθλχεηαη
θαζνξηζηηθή. Απηή είλαη ζπλεπψο ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο κηαο επηρείξεζεο».16
χκθσλε ε ζέζε ηνπ Φεξληηλάλη Φνο, Γάιινπ ζηξαηάξρε θαη αλψηαηνπ δηνηθεηή ησλ
ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν: «Γηα λα θηάζνπκε ζην ηέινο ηεο
κάρεο—πνπ είλαη ε επηβνιή ηεο ζέιεζήο καο ζηνλ ερζξφ—ν ζχγρξνλνο πφιεκνο
ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα κέζν: ηελ ζπληξηβή ησλ νξγαλσκέλσλ δπλάκεσλ ηνπ ερζξνχ. Ζ
ζπληξηβή επηηπγράλεηαη,
πξνεηνηκάδεηαη απφ κάρε, ε νπνία δηαιχεη ηνλ ερζξφ,
απνδηνξγαλψλεη ηε δηνίθεζή ηνπ, ηελ πεηζαξρία ηνπ, ηηο ηαθηηθέο ηνπ ζπλδέζεηο, θαη ηα
ζηξαηεχκαηά ηνπ σο κηα εληαία δχλακε».17 Δπίζεο, ν Ακεξηθαλφο ζηξαηεγφο Οπέζιη Θ.
Θιαξθ, αλψηαηνο δηνηθεηήο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΛΑΣΟ ζηελ Δπξψπε κεηαμχ 1997-2000,
αλαθέξεη σο βαζηθέο αξρέο ηεο δξάζεο ζηνλ πφιεκν ηνλ εληνπηζκφ θεληξηθψλ ζηφρσλ θαη
ηε ζπγθέληξσζε καδηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζή ηνπο.18

Κξηηηθή ηεο άπνςεο
εθζηξαηεία ζηε Ρσζία

ηνπ

Κιάνπδεβηηο

γηα

ηε

λαπνιεόληεηα

ηελ εθζηξαηεία ηνπ Λαπνιένληα ζηε Ρσζία θαη ζηε ρηηιεξηθή εηζβνιή ζηε νβηεηηθή
Έλσζε, βιέπνπκε λα αλαπηχζζεηαη καδηθά θαη εθηεηακέλα ε πξνζέγγηζε πνπ φπσο
12

ην ίδην.
ην ίδην, VI, VI, 706.
14
ην ίδην, VI, VI, 707.
15
Beatrice Heuser, ‘’Clausewitz's Ideas of Strategy and Victory’’, ζην Hew Strachan and Andreas HerbergRothe (eds.), Clausewitz in the Twenty-First Century, (Οxford: Οxford University Press, 2007), 138-62.
16
ην ίδην, 147.
17
ην ίδην.
18
Wesley K. Clark, Waging Modern War, (New York: Public Affairs, 2002).
13

142

ΤΟ ΚΔΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΓΑΓΜΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΥ

αλαθέξζεθε παξαπάλσ πξνθξίλεη ε ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή ζεσξία, θαζψο θαη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο ε πξφζεζε ηνπ εηζβνιέα είλαη λα εμνινζξεχζεη άκεζα ηα ερζξηθά
ζηξαηεχκαηα, θαη φιεο ηνπ νη πξνζπάζεηεο θαη νη ζρεδηαζκνί εθθηλνχλ απφ απηή ηελ
αληίιεςε θαη ζηνρεχνπλ ζε απηφλ ηνλ ζθνπφ, αδηαθνξψληαο ζρεδφλ πιήξσο γηα ηελ
θαηνρή εδαθψλ, ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ, ηελ αληίζηξνθε απνζηέξεζε ηνπ ερζξνχ απφ
πφξνπο, ηελ επίδξαζε πάλσ ζε θαηαθηεκέλνπο πιεζπζκνχο. Ωζηφζν, αθφηνπ ν
ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πνιέκνπ ηνπο είρε επηηξέςεη λα θαηαθηήζνπλ ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ
επεηξσηηθή Δπξψπε, ηφζν ε λαπνιεφληεηα Γαιιία φζν θαη ε ρηηιεξηθή Γεξκαλία ππέζηεζαλ
κνηξαίεο γηα ηα πνιηηηθά ηνπο ζρέδηα ήηηεο, βνπιηάδνληαο ζηε ξσζηθή ελδνρψξα.
Οη δχν εθζηξαηείεο δελ είλαη ηαπηφζεκεο θαη αληίζεηα ππάξρνπλ ζεκαίλνπζεο
δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη ηηο αθξηβείο αηηίεο ηεο
απνηπρίαο. Σν θνηλφ ζηνηρείν είλαη φκσο φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε πνηφηεηα θαη ε
ηζρχο εηηήζεθαλ απφ ην γεσγξαθηθφ θαη δεκνγξαθηθφ βάζνο, παξφηη ζηηο πξψηεο θάζεηο
ηεο ζχγθξνπζεο ν επηηηζέκελνο έδεηρλε λα ππεξέρεη θαη ν ακπλφκελνο λα αδπλαηεί λα
αλαθφςεη ηελ πξνέιαζε. Σφζν ν λαπνιεφληεηνο ζηξαηφο φζν θαη ε Βέξκαρη έδσζαλ ζηελ
αξρηθή θάζε ησλ εθζηξαηεηψλ ελάληηα ζηε Ρσζία ηελ εληχπσζε φηη είλαη αλίθεηνη, φηη ζα
ζπλέρηδαλ επηηπγράλνληαο κηα γξήγνξε θαη ζπληξηπηηθή λίθε, πξνέιαζαλ ληθεθφξα
επηθξαηψληαο επί ερζξηθψλ δπλάκεσλ θαη θαηαθηψληαο εθηεηακέλα ξσζηθά εδάθε, αιιά
ζην ηέινο ε ίδηα ηνπο ε επέιαζε ηνπο εμαληινχζε φιν θαη πην πνιχ, ελψ απφ ηελ απέλαληη
πιεπξά ε ξσζηθή αληίζηαζε παξέκελε αλππνρψξεηε παξά ηηο απψιεηεο, θαη θέξδηδε φιν θαη
πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε, ελζνπζηαζκφ θαη επίζεο ηερληθή δεμηφηεηα. ε ακθφηεξεο ηηο
πεξηπηψζεηο ν αξρηθφο ζηφρνο ηεο άκεζε ζπληξηβήο ησλ ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ δελ
πινπνηήζεθε θαη ελαιιαθηηθά επηιέρζεθε ε θαηάιεςε ηεο Κφζραο. Ωζηφζν, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Λαπνιένληα απνδείρηεθε φηη ε θαηάιεςε ηεο ηζηνξηθήο ξσζηθήο
πξσηεχνπζαο δελ θαηάθεξε ην απνθαζηζηηθφ ρηχπεκα ζηε ξσζηθή πνιηηηθή θαη
ζηξαηησηηθή δνκή, ελψ ζε εθείλε ηνπ Χίηιεξ ε επίζεζε αλαραηηίζηεθε.
ε ζεσξεηηθφ επίπεδν φια απηά ζπληζηνχλ κηα απνηπρία ηεο θπξίαξρεο ζηε ζχγρξνλε
ζηξαηεγηθή ζεσξία άπνςεο, θαζψο θαη ζηνπο δχν εθείλνπο ηηηάληνπο πνιέκνπο, ε αληίιεςε
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θέληξν βάξνπο ηεο ηζρχνο ηνπ ερζξνχ ηαπηίδεηαη κε ηηο έλνπιεο
δπλάκεηο ηνπ, απνδείρηεθε αλεπαξθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα άιιεο αλάινγεο πεξηπηψζεηο
κηθξφηεξεο θιίκαθαο θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, φπσο ε ειιεληθή εθζηξαηεία ζηε Κηθξά Αζία
ην 1919-22, θαη ε εθζηξαηεία ηνπ νπεδνχ βαζηιηά Θάξνινπ ΗΒ' ην 1708-09, θαη πάιη ζηε
Ρσζία.
Οη θξηηηθέο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Λαπνιένληα ζηε Ρσζία, εχινγα ζηξάθεθαλ εμαξρήο
ελάληηα ζηελ επηινγή ηνπ λα βαδίζεη θαηά ηεο Κφζραο αληί λα εδξαηψζεη ηηο ζέζεηο ηνπ
ζηα ζεκεία πνπ είρε ήδε θαηαθηήζεη θαη λα πεξηκέλεη ηελ άλνημε ηνπ επφκελνπ έηνπο. Ο
ίδηνο ν Λαπνιέσλ ζηελ Αγία Διέλε είπε φηη ην λα αθήζεη ην κφιελζθ γηα λα βαδίζεη θαηά
ηεο Κφζραο ην 1812 ήηαλ έλα κεγάιν ζηξαηεγηθφ ιάζνο.19 Κάιηζηα, νη θίλδπλνη ηεο
πξνέιαζεο πξνο ηε Κφζρα ηνλ είραλ βαζαλίζεη ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθζηξαηείαο,20 σζηφζν ζην ηέινο ε βαζηθή ηνπ ζηξαηεγηθή αληίιεςε είρε επηθξαηήζεη επί
ησλ ακθηβνιηψλ. Απηή ηελ αληίιεςε ππεξαζπίδεηαη κε απφιπηε πεπνίζεζε θαη ν Θαξι θνλ
19

Nigel Nicolson, Napoleone in Russia. La fine della Grande Armée, (Milano: Rizzoli, 2001), 93.
Γηα παξάδεηγκα, Dominic Lieven, La tragedia di Napoleone in Russia, ζει. 178-181, (Milano: Mondadori,
2010), 178-81 θαη Nigel Nicolson, Napoleone in Russia.La fine della Grande Armée, (Milano: Rizzoli, 2001),
78-9.
20
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Θιάνπδεβηηο, ν νπνίνο ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ Πεξί Πνιέκνπ ζπληάζζεηαη κε ηελ επηινγή
ηνπ Λαπνιένληα, ππνζηεξίδνληαο φηη ήηαλ ζηξαηεγηθά νξζή παξά ην αξλεηηθφ
απνηέιεζκα.
Ο Πξψζνο ζηξαηεγφο θαη ζεσξεηηθφο, κε ηελ εληππσζηαθή ηνπ απηή ζέζε απαληά
ζηηο θξηηηθέο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ εκπλεπζηή θαη πξνηχπνπ ηνπ, θαη επηπιένλ δηαζαθελίδεη
ην πψο ν ίδηνο ελλνεί ηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο: «Σν παξάδεηγκα ηνπ Βνλαπάξηε ην
1812 δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα καο θάλεη λα απνκαθξπλζνχκε απφ ηε ζέζε καο,
θαη αληίζεηα ηελ επηβεβαηψλεη. Ζ εθζηξαηεία ζηε Ρσζία δελ απέηπρε επεηδή [ν Λαπνιέσλ]
πξνρψξεζε πνιχ γξήγνξα θαη ζε βάζνο, φπσο ππνζηεξίδεη ε ηξέρνπζα άπνςε, αιιά γηαηί
απέηπραλ ηα ίδηα ηα κέζα πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηελ επηηπρία. Ζ Ρσζηθή
Απηνθξαηνξία δελ είλαη κηα ρψξα πνπ κπνξεί λα θαηαθηεζεί πιήξσο, δειαδή λα δηαηεξεζεί
ππφ θαηνρή, ηνπιάρηζηνλ φρη κε ηηο δπλάκεηο ησλ ζεκεξηλψλ επξσπατθψλ θξαηψλ, θαη νχηε
κε ηνπο 500.000 άλδξεο πνπ δηνηθνχζε ν Βνλαπάξηεο. Κηα ηέηνηα ρψξα κπνξεί λα ληθεζεί
κφλν απφ ηε δηθή ηεο αδπλακία θαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηραζκνχ. Γηα λα
ρηππήζεη θαλείο ηα αδχλακα ζεκεία ηεο πνιηηηθήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεηε
κηα δφλεζε πνπ ζα θηάζεη κέρξη ηελ θαξδηά ηνπ θξάηνπο. Κνλάρα αλ ε δπλακηθή ηνπ
επίζεζε έθηαλε ζηε Κφζρα, κπνξνχζε ν Βνλαπάξηεο λα ειπίδεη φηη ζα θιφληδε ην ζάξξνο
ηεο θπβέξλεζεο φπσο θαη ηελ πίζηε θαη ην πείζκα ηνπ ιανχ. ηε Κφζρα έιπηδε λα βξεη ηελ
εηξήλε. Απηφο ήηαλ ν κφλνο ινγηθφο ζηφρνο πνπ κπνξνχζε λα ζέζεη ζε απηφλ ηνλ
πφιεκν».21
Ιέγνληαο φηη κηα ηφζν κεγάιε ρψξα δελ κπνξεί λα εηηεζεί ρσξίο φμπλζε εζσηεξηθψλ
αδπλακηψλ θαη δηραζκψλ, ν Θιάνπδεβηηο ζρεδφλ παξαδέρεηαη φηη ε ζεσξεηηθή ηνπ αξρή γηα
ηελ εμνιφζξεπζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ22 δελ ηζρχεη πιήξσο ζηελ πεξίπησζε ερζξψλ
πνπ δηαζέηνπλ πνιχ κεγάιν ζηξαηεγηθφ βάζνο. Δληνχηνηο απηή ε δηαπίζησζε δελ ηνλ
θάλεη λα αιιάμεη γλψκε ζρεηηθά κε ην πνηνο ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο δξάζεο ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γελ αλαξσηηέηαη κήπσο απηέο νη εζσηεξηθέο δηαζπάζεηο κπνξνχλ
λα ππνδαπιηζηνχλ ή λα αλαδσππξσζνχλ ράξε ζε ζπλεηδεηέο θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο
ηνπ εηζβνιέα πέξα απφ ηηο ζηελά πνιεκηθέο, αιιά ζεσξεί φηη θαηαζηάζεηο ηνπ είδνπο
κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ κφλν έκκεζα, κέζσ ζθιεξνχ θαη γξήγνξνπ θεληξηθνχ
ρηππήκαηνο, κε ηελ ειπίδα φηη θάηη ηέηνην ζα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή
θαηάζηαζε ηνπ ερζξνχ.
Ο Θιάνπδεβηηο ζπλερίδεη, ηνλίδνληαο φηη ν Λαπνιέσλ ελήξγεζε φπσο είρε πάληα
ελεξγήζεη θαη ηζρπξίδεηαη φηη ζπλεπψο φπνηνο ηνλ ζαπκάδεη γηα φιεο ηηο πξνεγνχκελεο
ληθεθφξεο εθζηξαηείεο ηνπ, δελ ζα έπξεπε λα ηνλ θαηαθξίλεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηε
Ρσζία. Γηφηη είλαη «επηηξεπηφ λα θξίλεη θαλείο έλα γεγνλφο απφ ηελ ηειηθή ηνπ έθβαζε,
αθνχ απηή ε ίδηα απνηειεί ηελ θαιχηεξε θξίζε», σζηφζν «κηα θξηηηθή πνπ εμάγεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα πξνβάιιεηαη ζαλ δείγκα ζνθίαο»,
γηαηί «ην λα αλαδεηά θαλείο ηα αίηηα κηαο απνηπρεκέλεο εθζηξαηείαο δελ ζπληζηά αθφκε
θξηηηθή: κφλν φηαλ απνδεηρηεί φηη απηά ηα αίηηα δελ ζα έπξεπε λα είραλ δηαθχγεη ηεο
πξνζνρήο ή λα έρνπλ αγλνεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, θάλεη θάπνηνο πξάγκαηη θξηηηθή θαη
πςψλεηαη πάλσ απφ ηνλ [εμεηαδφκελν] ζηξαηειάηε».23 Πνιινί, γξάθεη ν Θιάνπδεβηηο, πνπ
21

Clausewitz, Della Guerra, Einaudi, VIII, IX, 248.
ην ίδην, 139: «… βεβαηψλνπκε φηη ε άκεζε εμνιφζξεπζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ είλαη εθείλε πνπ
θπξηαξρεί πάληνηε. Απηή ηελ θπξίαξρε ζεκαζία, ηίπνηα ιηγφηεξν, ζέινπκε λα ηελ δηεθδηθήζνπκε γηα ηελ
αξρή ηεο εμνιφζξεπζεο».
23
Clausewitz, Della Guerra, Einaudi, VIII, IX, 249-50.
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ηψξα επηθξίλνπλ ηνλ Λαπνιένληα επεηδή ζπλέρηζε θαη θαηέιαβε ηε Κφζρα, ζα ηνλ
θαηεγνξνχζαλ γηα ην αληίζεην αλ είρε ζηακαηήζεη ζηε Ιηζνπαλία θαη εγθισβηδφηαλ
αλάκεζα ζηα ακπληηθά νρπξά ηεο πεξηνρήο. Οη ίδηνη αθξηβψο ζα νχξιηαδαλ:
«Γελ είλαη πηα ν παιηφο Βνλαπάξηεο. Γελ δηεμήγαγε νχηε κία κεγάιε κάρε, εθείλνο
πνπ ζπλήζηδε λα ζθξαγίδεη κε λίθεο φπσο ζην Ανχζηεξιηηο θαη ζην Φξίλιαλη ηηο
θαηαθηήζεηο ηνπ, θηάλνληαο κέρξη ηα ηειεπηαία ηείρε ησλ ερζξηθψλ θξαηψλ!
Γηζηαθηηθφο, απέθπγε λα θαηαιάβεη ηελ ερζξηθή πξσηεχνπζα, κία Κφζρα ρσξίο
άκπλα θαη έηνηκε λα πέζεη, επηηξέπνληαο έηζη λα ζπλερίδεη λα ππάξρεη ν ππξήλαο
γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξσζεί ε λέα αληίζηαζε. Δίρε ηελ
πξσηνθαλή επθαηξία λα επηηεζεί ζε απηφλ ηνλ καθξηλφ, απέξαλην θνινζζφ ζαλ λα
ήηαλ κηα θνληηλή πφιε (...) θαη δελ εθκεηαιιεχεηαη απηφ ην πιενλέθηεκα,
ζηακαηάεη ζηε κέζε ηελ ληθεθφξα ηνπ πνξεία ζαλ λα ηνλ ζπγθξαηνχζε έλα θαθφ
πλεχκα;»24
Ο Θιάνπδεβηηο έρεη δίθην φηαλ ιέεη φηη ν Λαπνιέσλ ελήξγεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
είρε πάληα ελεξγήζεη, θαη φηαλ πεξηθξνλεί ηηο δηάθνξεο εχθνιεο θξηηηθέο γηα ηηο επηινγέο
ηνπ έλδνμνπ Γάιινπ εγέηε. Ωζηφζν, ν κεγάινο Πξψζνο ζεσξεηηθφο ηνπ πνιέκνπ,
ππεξβάιιεη φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη φπνηνο ζαπκάδεη ηνλ Λαπνιένληα θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο
ηνπ ζα έπξεπε λα ζπκθσλεί θαη κε ηηο επηινγέο ηνπ ζηε Ρσζία, θαζψο κηα αξρή δελ ηζρχεη
εμ νξηζκνχ γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. Σν φηη κηα αξρή έρεη απνδεηρηεί νξζή ζε νξηζκέλεο
ζπλζήθεο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη είλαη ε ελδεδεηγκέλε γηα θάζε πηζαλή πεξίπησζε,
ηδίσο φηαλ ππάξρνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ. Ο Λαπνιέσλ δελ είρε πνηέ
αληηκεησπίζεη κηα ηφζν εθηεηακέλε ρψξα πξηλ, άξα ην λα ιέεη θαλείο φηη εθφζνλ ζηηο άιιεο
πεξηπηψζεηο ε ζηξαηεγηθή ηνπ αξρή είρε απνδεηρηεί ληθεθφξα, εθείλνο δελ κπνξεί λα
επηθξηζεί γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο, ζπληζηά ινγηθφ άικα: ν Λαπνιέσλ είρε φλησο
πάληα ελεξγήζεη θαη ληθήζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αιιά ζε ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο. Ζ
θξηηηθή ζα ήηαλ εμ νξηζκνχ άζηνρε, αλ είρακε κπξνζηά καο ηελ ίδηα ζηάζε ζε παξφκνηεο
ζπλζήθεο, φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζπλζήθεο είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο ε αξρή δελ
κπνξεί λα ζεσξείηαη εθ πξννηκίνπ ηζρχνπζα.
Αο δνχκε φκσο πψο εμεγεί ν Θιάνπδεβηηο ηε γαιιηθή απνηπρία: «Ζ εθζηξαηεία ηνπ
1812 δελ πέηπρε γηαηί ε ερζξηθή θπβέξλεζε έκεηλε ζπκπαγήο, γηαηί ν ιαφο έκεηλε πηζηφο
θαη αλέλδνηνο—άξα δελ κπνξνχζε λα πεηχρεη. Κπνξεί λα ήηαλ ιάζνο ηνπ Βνλαπάξηε ην
φηη ηελ μεθίλεζε. Αλ κε ηη άιιν ην απνηέιεζκα απέδεημε φηη είρε θάλεη ιάζνο ζηνπο
ππνινγηζκνχο ηνπ. Ωζηφζν εκείο βεβαηψλνπκε φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηέζεθε εθείλνο ν
ζηφρνο, ζηελ νπζία δελ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Αληί λα δεζκεπηεί
ζε έλαλ αηέιεησην, πνιπδάπαλν ακπληηθφ πφιεκν ζηελ Αλαηνιή φπσο ήδε έπξεπε λα θάλεη
ζηε Γχζε, ν Βνλαπάξηεο ρξεζηκνπνίεζε ην κνλαδηθφ θαηάιιειν κέζν γηα ηνλ ζθνπφ:
απνπεηξάζεθε λα αξπάμεη ηελ εηξήλε απφ έλαλ αληίπαιν πνπ ζα είρε απνζαξξπλζεί κεηά
απφ κηα ηνικεξή επίζεζε. Σν φηη ν ζηξαηφο ηνπ κπνξνχζε λα θαηαζηξαθεί ήηαλ ν
θίλδπλνο πνπ δηέηξερε, ήηαλ ην ηίκεκα ηνπ ξίζθνπ, ε ηηκή ηεο κεγάιεο ηνπ ειπίδαο».25
Ο Θιάνπδεβηηο ζηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεη ζσζηά, σο θξίζηκε αηηία ηεο απνηπρίαο ηελ

24
25

ην ίδην.
ην ίδην, 250-51.
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αλεπαξθή πξνεηνηκαζία ηεο επηκειεηείαο ηεο εθζηξαηείαο.26 Φαίλεηαη πξάγκαηη φηη ν
Λαπνιέσλ ππνηίκεζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα ζπλαληνχζε. Όκσο απηή είλαη κηα
θπζηνινγηθή ζηάζε, αλ θαλείο μεθηλά κε ηελ πεπνίζεζε φηη φια ζα θξηζνχλ εληφο νιίγσλ
εκεξψλ ή εβδνκάδσλ, ράξε ζηε ζπληξηβή ησλ ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θαη
ελαιιαθηηθά απνθαζίδεη ηε βηαζηηθή θαηάιεςε ηεο ηζηνξηθήο πξσηεχνπζαο ηνπ ερζξνχ.
Όζνλ αθνξά έπεηηα ηε γεξκαληθή εηζβνιή ζηε νβηεηηθή Έλσζε ην 1941, ε ζπλήζεο
θξηηηθή δελ ζηξέθεη ηα βέιε ηεο ελάληηα ζηνλ βαζηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Δπηρείξεζεο
Κπαξκπαξφζα, ε νπνία εθδειψζεθε σο κεησπηθή επίζεζε θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ, θαη
ζηφρεπε αθξηβψο φπσο θαη εθείλε ηνπ Λαπνιένληα ζηελ θεξαπλνβφια εμνιφζξεπζε ηεο
ξσζηθήο άκπλαο,27 αιιά αληίζεηα έρεη επηθεληξσζεί ζηνλ ζηηγκηαίν δηζηαγκφ πνπ επέδεημε
ν Χίηιεξ γηα ηελ επίζεζε ελαληίνλ ηεο Κφζραο.28 Ζ θξηηηθή ζπλεπψο δελ ιακβάλεη ππφςε
ηεο ηηο αλάγθεο επηκειεηείαο ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ, δελ αληηιακβάλεηαη ηελ
αλαγθαηφηεηα απνζηέξεζεο πφξσλ θαη δπλακηθνχ απφ ηνπο νβηεηηθνχο κε ηαπηφρξνλε
νηθεηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο Γεξκαλνχο, αιιά θηλείηαη ζηελ εθ δηακέηξνπ αληίζεηε
θαηεχζπλζε, εθείλε ηεο αλαδήηεζεο κηαο γξήγνξεο λίθεο, ειπίδνληαο, φπσο είρε θάλεη θαη ν
Λαπνιέσλ, φηη ε θαηάιεςε ηεο Κφζραο ζα αξθνχζε γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε θαηάιεςε ηεο Κφζραο δελ σθέιεζε ζε ηίπνηα ηνλ
Λαπνιένληα, θαη αληηζέησο επέθεξε ηελ εμάληιεζε θαη απνδπλάκσζε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ,
θαη θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί κηα βέβαηε θαη πιήξε θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ
αθφκα θη αλ ε γεξκαληθή επίζεζε πξνο ηε Κφζρα είρε επνδσζεί, δνζείζεο ηεο έθηαζεο ηνπ
εδάθνπο θαη ησλ ζνβηεηηθψλ πιεζπζκψλ, φπσο επίζεο ηνπ γεγνλφηνο φηη κεγάιν ηκήκα
ηεο ζνβηεηηθήο βηνκεραλίαο είρε ήδε κεηεγθαηαζηαζεί ή κεηαθηλείην πξνο ζεκεία πνπ
βξίζθνληαλ αλαηνιηθά ηεο Κφζραο.29 Αληίζεηα, ε άκεζε επίζεζε θαηά ηεο Κφζραο, πνπ
νχησο ή άιισο ηειηθά επηιέρζεθε θαη απέηπρε, δέζκεπζε ηελ θχξηα γεξκαληθή δχλακε ζε
ζπγθξνχζεηο πνπ δελ έθεξαλ νχηε ην ειάρηζην νπζηαζηηθφ θέξδνο πέξα απφ ηελ
πξνζσξηλή θαηνρή εδαθψλ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή θαη ζηξαηεγηθή ζεκαζία.
Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο ηεο εκπεηξίαο ηνπ Λαπνιένληα κε εθείλε ηεο Δπηρείξεζεο
Κπαξκπαξφζα θαηαδεηθλχεη φηη είλαη αλνχζην λα θαηαδηψθεη θαλείο ηηο ερζξηθέο δπλάκεηο
πξνζπαζψληαο λα ηηο θαηαζηξέςεη άκεζα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλεο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα αραλέο έδαθνο θαη λα ππνρσξήζνπλ έσο φηνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ
πην επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηηο ίδηεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξνχλ λα αληηθαζηζηνχλ ηα
ζηξαηεχκαηά ηνπο κε ζπλερψο λέα. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη θπζηνινγηθφ λα
δεκηνπξγεζεί κηα θαηάζηαζε πίεζεο γηα ηνλ επηηηζέκελν ρσξίο επίηεπμε ησλ πνζνχκελσλ
απνηειεζκάησλ θαη λα πξνθχςεη κία ζπλερήο θζνξά ηνπ δπλακηθνχ ηνπ ρσξίο απηά θαη
ζηαζεξά θέξδε, φπνπ ν ελζνπζηαζκφο ζα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ απνγνήηεπζε κέζσ
απμαλφκελεο θνχξαζεο, απνδπλάκσζεο θαη απψιεηαο εκπηζηνζχλεο.

Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη Κιάνπδεβηηο
ην 8ν βηβιίν ηνπ Πεξί Πνιέκνπ ν Θαξι θνλ Θιάνπδεβηηο κηιάεη κεηαμχ άιισλ γηα
ηελ επίζεζε, ππνζηεξίδνληαο ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξίλνληαη επαθξηβψο ηνλ
26
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University Press of Kansas, 1995), 31-3.
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ηξφπν κε ηνλ νπνίν έδξαζε ν Κέγαο Λαπνιέσλ θαη ε Βέξκαρη ππφ ηνλ Αδφιθν Χίηιεξ ζηηο
εθζηξαηείεο ηνπο ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο, αιιά έξρνληαη φπσο ζα δνχκε ζε αληίζεζε κε
επηινγέο ηνπ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ Αιεμάλδξνπ είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηαηί εθείλνο δελ απνηειεί
ζε θακία πεξίπησζε παξάδεηγκα ζεκειηψδνπο θαη ξηδηθήο άξλεζεο ηεο λαπνιεφληεηαο θαη
θιανπδεβηηζηαλήο ζηξαηεγηθήο λννηξνπίαο. Αληηζέησο, ε δξάζε ηνπ Αιεμάλδξνπ είλαη
απνιχησο ζχκθσλε κε ηελ άκεζε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, κε ηελ άπνςε θαηά ηελ νπνία
ε λίθε πξνυπνζέηεη ηε ζπληξηβή ηεο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ.
Πξάγκαηη, ζηελ ηζηνξία ηνπ Αιεμάλδξνπ ζπλαληάκε θάπνηα απφ ηα πην ηππηθά
παξαδείγκαηα ησλ αξρψλ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο ζπγθεληξσηηθήο επίζεζεο έλαληη ηνπ
θέληξνπ βάξνπο ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ. Ο Αιέμαλδξνο δηεμήγαγε αζηξαπηαίνπο πνιέκνπο
ελαληίνλ ηεο Θήβαο, ησλ βαιθαληθψλ, βαθηξηαλψλ θαη ηλδηθψλ βαζηιείσλ, θαη νπνηεδήπνηε
ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπίζεη αληηζηάζεηο πνπ πξνέξρνληαλ απφ κηθξφηεξα αζηαηηθά έζλε
θαη πφιεηο. Δπίζεο, ήηαλ πάληα έηνηκνο λα εθνξκήζεη ελάληηα ζηηο ερζξηθέο δπλάκεηο φηαλ
εθείλεο βξίζθνληαλ ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ. Γελ έθαλε ειηγκνχο απνθπγήο φπσο ζα ήζειε
ν νπλ Σζνπ, αιιά αληίζεηα ελεξγνχζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα άξεζε ζηνλ Λαπνιένληα θαη
ζηνλ Θιάνπδεβηηο, πξνζπαζψληαο λα εκπιαθεί ην ζπληνκφηεξν ζε κάρε. Σν βιέπνπκε ήδε
ζηελ πεξίπησζε ηεο κάρεο ηνπ Γξαληθνχ, φηαλ ν ειιεληθφο ζηξαηφο θζάλεη θνπξαζκέλνο
θαη ν ερζξφο ηνλ πεξηκέλεη ζηελ άιιε φρζε ηνπ πνηακνχ, φπνπ παξφια απηά επηηίζεηαη
ακέζσο, ρσξίο θαλ λα ζηξαηνπεδεχζεη πξψηα, θαη ην βιέπνπκε θπζηθά ζηηο δχν κεγάιεο
κάρεο ελαληίνλ ηνπ απηνθξαηνξηθνχ πεξζηθνχ ζηξαηνχ, ζηελ Ηζζφ θαη ζηα Γαπγάκεια. Θαη
ηηο δχν θνξέο, φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη ν Γαξείνο κε ηελ θχξηα πεξζηθή δχλακε βξίζθεηαη
θνληά, θηλείηαη ακέζσο γηα λα ηνλ ζπλαληήζεη, ζπκθσλψληαο κε ηνλ Θιάνπδεβηηο, ν νπνίνο
γξάθεη: «Αλ ε θχξηα ερζξηθή δχλακε δελ βξίζθεηαη ζηνλ δξφκν καο θαη δελ κπνξνχκε λα
ηελ αλαδεηήζνπκε ... ζα ηελ βξνχκε κπξνζηά καο αξγφηεξα ... Θα πνιεκήζνπκε ηφηε ζε
ιηγφηεξν επλντθέο ζπλζήθεο: κηα αληημνφηεηα πνπ πξέπεη λα απνθχγνπκε».30
Δπίζεο, ν Αιέμαλδξνο πξνζθέξεη ην ηέιεην παξάδεηγκα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ
ερζξηθνχ θέληξνπ βάξνπο θαη ηελ εμαπφιπζε ηεο κεγάιεο καδηθήο επίζεζεο ελαληίνλ ηνπ,
ζπζηάδνληαο κάιηζηα δεπηεξεχνπζεο ζέζεηο αλ ρξεηάδεηαη. Δλήξγεζε πάληα θαη' απηφλ ηνλ
ηξφπν, κε πην ζεακαηηθή θαη απνθαζηζηηθή πεξίπησζε εθείλε ηεο κάρεο ησλ Γαπγακήισλ,
φπνπ εγήζεθε κε επηηπρία κηαο πνιχ ηζρπξήο επίζεζεο ελάληηα ζηνλ ίδην ηνλ Γαξείν θαη ηε
βαζηιηθή θξνπξά ηνπ, επηθέξνληαο ηελ θαηάξξεπζε νιφθιεξεο ηεο δνκήο ηνπ ηεξάζηηνπ
πεξζηθνχ ζηξαηνχ.31
Ωζηφζν, ε ζηξαηεγηθή ηνπ Αιεμάλδξνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ηδέεο ηνπ
Λαπνιένληα, ηνπ Θιάνπδεβηηο θαη ηνπ Ενκηλί, θαηαξρήλ ζην φηη εθείλνο δελ αλαδήηεζε κηα
άκεζε αλακέηξεζε κε ηνλ απηνθξαηνξηθφ πεξζηθφ ζηξαηφ θαη κηα άκεζε πξνψζεζε ζηελ
ελδνρψξα πξνο ηηο κεηξνπφιεηο ηεο απηνθξαηνξίαο, αιιά αληίζεηα έδσζε κεγάιε πξνζνρή
ζηελ θαηάιεςε νιφθιεξεο ηεο κηθξαζηαηηθήο θαη κεζνγεηαθήο αθηήο ηεο Πεξζηθήο
Απηνθξαηνξίαο.
Ζ ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ ηνλ δηαρσξίδεη ξηδηθά απφ ηνλ Θιάνπδεβηηο θαη ηε ζχγρξνλε
ζηξαηεγηθή ζθέςε είλαη δε εθείλε πνπ πξαγκαηνπνίεζε κεηά ηε κεγάιε λίθε ηεο Ηζζνχ:
απφ ηε ζηηγκή πνπ ν βαζηιηάο Γαξείνο θαηαθέξλεη λα δηαθχγεη, ν Αιέμαλδξνο αδηαθνξεί
εληειψο γηα εθείλνλ, απνθεχγεη λα εηζνξκήζεη ζηελ ελδνρψξα κε ζθνπφ λα ηνπ δψζεη ηε
30
31
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ραξηζηηθή βνιή παξαζπξκέλνο απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ, θαη αληίζεηα πξνειαχλεη πξνο ηε
Φνηλίθε αθνινπζψληαο πηζηά θαη ςχρξαηκα ην ζρέδηφ ηνπ, δειαδή ηελ θαηάθηεζε
νιφθιεξεο ηεο αθηήο, πξηλ πξνσζεζεί ζε βάζνο. Απηή ε θίλεζε βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε
φζα ζα πξφηεηλε ην παξάδεηγκα ηνπ Λαπνιένληα θαη νη ζχγρξνλνη ζεσξεηηθνί, νη νπνίνη ζα
επέκελαλ ζηελ αλάγθε λα ζπλερηζηεί ε πίεζε πξνο ηνλ Γαξείν θαη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ γηα
λα κελ αθεζνχλ λα αλαπλεχζνπλ, λα αλαζπγθξνηεζνχλ θαη λα αλαδηνξγαλσζνχλ.
Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε επνκέλσο έγθεηηαη ζην φηη κεηά ηε κάρε ηεο Ηζζνχ, φηαλ ε
Πεξζηθή Απηνθξαηνξία είλαη αθφκε πνιχ ηζρπξή, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζαηξαπεηψλ ηεο
αλέπαθε θαη πηζηή ζηνλ Κεγάιν Βαζηιέα, κε άπιεηε πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα θαη κεγάια
κεζνγεηαθά έζλε ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο, κε φιεο ηηο κεηξνπφιεηο ηεο καθξηά απφ ηνλ
πφιεκν, ν Αιέμαλδξνο δελ ζθέθηεηαη φηη ε λίθε ζα έξζεη κέζα απφ κηα πξνζπάζεηα άκεζεο
εμνιφζξεπζεο ησλ πεξζηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, παξφηη ε ζηηγκή κνηάδεη επλντθή, αιιά
αληίζεηα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ πξνο ηε Φνηλίθε θη έπεηηα ηελ Αίγππην, δειαδή ζηηο
πεξηνρέο πνπ ζπλέδεαλ ην θέληξν ηεο απηνθξαηνξίαο κε ηε Κεζφγεην.
Σελ επαχξηνλ ηεο λίθεο ζηελ Ηζζφ ππάξρεη γηα ηνλ αιεμαλδξηλφ ζηξαηφ ζηα λφηηα ε
πξία θαη ε Φνηλίθε, θαη ζηα δπηηθά ε Αίγππηνο, ελψ ζηα αλαηνιηθά βξίζθεηαη ε Αζζπξία, ε
Κεδία, ε Βαβπιψλα θαη ε Πεξζία. Σν λα βαδίζεη πξνο ηα δπηηθά, ζεκαίλεη φηη
απνκαθξχλεηαη απφ ηα θέληξα ηεο απηνθξαηνξίαο, θαη ηδηαίηεξα απφ ηε Βαβπιψλα, ε νπνία
απνηειεί ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηνπ Γαξείνπ, φπνπ πξνζηξέρνπλ εθείλε ηε ζηηγκή ηα
απνκεηλάξηα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ. Κε ηνλ απηνθξαηνξηθφ ζηξαηφ θαηαθεξκαηηζκέλν, ν
Λαπνιέσλ θαη ν Θιάνπδεβηηο ζα ηφληδαλ φηη απηή είλαη ε ζηηγκή ηεο ηειηθήο λίθεο, κεηά
απφ κηα αλειέεηε θαηαδίσμε θαη πίεζε. Αληίζεηα ν Αιέμαλδξνο βαδίδεη πξνο ηα λφηηα, ζέηεη
ζε πνιηνξθία ηελ Σχξν θαη δαπαλά επηά νιφθιεξνπο κήλεο ζηελ πξνζπάζεηα λα ηελ
εθπνξζήζεη, έρνληαο εμαξρήο μεθαζαξίζεη, πσο φζν απηή δελ πέθηεη ε πνξεία δελ ζα
ζπλερηζηεί.32 Θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακαηά γηα άιινπο ηξεηο κήλεο ψζηε λα πνιηνξθήζεη ηε
Γάδα,33 ζέινληαο λα ηελ εθπνξζήζεη νπσζδήπνηε πξηλ εηζέιζεη ζηελ Αίγππην, φπνπ γίλεηαη
ζξηακβεπηηθά δεθηφο σο απειεπζεξσηήο θαη αλαθεξχζζεηαη Φαξαψ. Ο Αιέμαλδξνο δελ
βιέπεη απηέο ηηο εθδειψζεηο ζαλ ράζηκν ρξφλνπ, δελ αλππνκνλεί λα βαδίζεη ελαληίνλ ηνπ
πεξζηθνχ ζηξαηνχ πνπ ζπγθξνηείηαη ήδε ζηε Βαβπιψλα ηζρπξφηεξνο απφ πνηέ, αιιά
αληίζεηα αληηκεησπίδεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηε ρψξα ηνπ Λείινπ κε κέγηζην ελδηαθέξνλ θαη
ζνβαξφηεηα, θαη επηπιένλ ηδξχεη εθεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο κειινληηθήο
ηζηνξίαο ηεο Κεζνγείνπ.
Όια απηά ζε ζηξαηεγηθφ θαη ζεσξεηηθφ επίπεδν δελ κπνξνχλ παξά λα ζεκαίλνπλ φηη
ν Αιέμαλδξνο εληφπηζε σο θέληξν βάξνπο ηεο ερζξηθήο ηζρχνο ηελ έθηαζε θαη ηδηαίηεξα
ηελ πξφζβαζε ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο ζηε ζάιαζζα, ηνπο αηειείσηνπο αλζξψπηλνπο,
θπζηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο, θαη κφλν δεπηεξεπφλησο ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο.
Γη' απηφ πξνζπάζεζε κεζνδηθά θαη κε πνιχ κεγάιε ππνκνλή θαη επηκνλή λα ζηεξεί εδάθε
απφ ηνπο Πέξζεο θαη λα ηα θαζηζηά σθέιηκα γηα ηνλ ίδην, αληηζηεθφκελνο ζηνλ πεηξαζκφ
ηνπ λα αλαδεηήζεη κηα γξήγνξε λίθε φπσο αληίζεηα έθαλαλ, κε ηε ζχκθσλε άπνςε ηεο
ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθήο ζεσξίαο, ν Λαπνιέσλ θαη ν Χίηιεξ. Ο Αιέμαλδξνο έπξαμε θαη'
απηφλ ηνλ ηξφπν, γλσξίδνληαο φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα ζπληξίςεη θαη πάιη ηνλ
απηνθξαηνξηθφ πεξζηθφ ζηξαηφ, θαη κάιηζηα ελψ εθείλνο ζα ήηαλ αθφκε πην πνιπάξηζκνο
απ' φηη ζηελ Ηζζφ.
Ζ ηζηνξία θαη ε δξάζε ηνπ Αιεμάλδξνπ ελαληίνλ ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο, ζε
32
33

Αξξηαλφο, Αλάβαζηο, ΗΗ, 17. 1-4.
Robin Lane Fox, Alessandro Magno, (Torino: Einaudi, 2004), 193.
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ζχγθξηζε κε εθείλεο ηνπ Λαπνιένληα θαη ηνπ Χίηιεξ ελαληίνλ ηνπ αραλνχο
ξσζηθνχ/ζνβηεηηθνχ θξάηνπο, καο δηδάζθεη φηη ε νινθιεξσηηθή πνιεκηθή λίθε ζε έλαλ
αλάινγσλ ζπλζεθψλ πφιεκν δελ πξνέξρεηαη απφ κηα θεξαπλνβφια επίζεζε, αιιά απφ ηελ
εθηέιεζε ελφο ζρεδίνπ πνπ ζηνρεχεη θαη εμαζθαιίδεη ηελ πξαθηηθή ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζε
θάζε ηαθηηθήο λίθεο ζην πεδίν ηεο κάρεο, κε ζπλέπεηα κηα ζπλερή ηζρπξνπνίεζε ησλ
θίιησλ δπλάκεσλ, ζπλνδεπφκελε απφ απνδπλάκσζε ηνπ ερζξνχ. Σν δίδαγκα απηφ δελ
αληηηίζεηαη ζε ζεσξεηηθφ θαη αθεξεκέλν επίπεδν ζηε ζεκειηαθή αξρή ηεο ζχγρξνλεο
δπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο, πνπ εμαξηά ηελ πνιεκηθή λίθε απφ ηελ ηειηθή ζπληξηβή ησλ
ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ή ηελ ζπλδεδεκέλε καδί ηεο έλλνηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο,
αιιά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε ζπληξηβή πξέπεη λα αλαδεηεζεί. ηελ πεξίπησζε
ελφο πνιέκνπ ζε γεσγξαθηθφ βάζνο θαη κε πνιχ κεγάιε ηθαλφηεηα αλαδεκηνπξγίαο
ελφπισλ δπλάκεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ερζξνχ, ην θέληξν βάξνπο δελ είλαη απιψο νη
έλνπιεο δπλάκεηο αιιά επηπιένλ ε ηθαλφηεηα ηνπ ερζξνχ λα ηηο δηαζψδεη θαη λα ηηο
αλαδεκηνπξγεί, θαη ε εμνιφζξεπζή ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ εμνπδεηέξσζε απηήο ηεο
δπλαηφηεηαο.34
Χξεηάδνληαη ζπλεπψο κεγάιεο λίθεο ζην πεδίν ηεο κάρεο, φζν θαη πξνζεθηηθή
θαηάιεςε εδαθψλ, επσθειήο ρξεζηκνπνίεζε πφξσλ θαη απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηε ρξήζε
ηνπ ερζξηθνχ θξάηνπο. Ζ εμνιφζξεπζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ δελ είλαη
πξαγκαηνπνηήζηκε φηαλ ν αληίπαινο δηαζέηεη κηα απέξαληε έθηαζε φπνπ νη δπλάκεηο ηνπ
κπνξνχλ πάληα λα ππνρσξήζνπλ, θαη πνιχ κεγάιν πιεζπζκφ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε
ππνδνκέο θαη πφξνπο ηνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγεί λέα ζηξαηεχκαηα. Δίλαη
απαξαίηεην λα έρνπκε αληίζεηα ηελ ίδηα «επίγλσζε ησλ νξίσλ ηεο δχλακεο»35 πνπ είρε ν
Αιέμαλδξνο.

Σπκπέξαζκα
Όηαλ ν ερζξφο δηαζέηεη πνιχ κεγάιν γεσγξαθηθφ θαη δεκνγξαθηθφ βάζνο, νη έλνπιεο
δπλάκεηο ηνπ πξέπεη λα εηηεζνχλ θαη' επαλάιεςε θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαπαξάγνληαη
πξέπεη λα κεηψλεηαη ζηαζεξά, γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε νξηζηηθή ζηξαηησηηθή λίθε. ε κηα
ηέηνηα πεξίπησζε ε καγηθή ιέμε δελ είλαη ηαρχηεηα, κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο
αλφξζσζεο ηεο ερζξηθήο αληίζηαζεο, αιιά ππνκνλή, δηφηη ε αλφξζσζε απηή είλαη
αλαπφθεπθηε θαη ζα ρξεηαζηεί λα εμνπδεηεξσζεί μαλά νχησο ή άιισο. Σν δεηνχκελν είλαη
λα κεησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ερζξνχ λα επαλέξρεηαη κνλίκσο ηζνδχλακνο ή θαη ηζρπξφηεξνο,
θαη απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ εμνιφζξεπζε ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ερζξηθή ρψξα έρεη
πνιχ κεγάιε έθηαζε, πιεζπζκφ, ηερλνινγηθή θαη βηνκεραληθή επάξθεηα, φζν ηαρεία θη αλ
είλαη ε εμνιφζξεπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο δπλάκεσλ απηέο δελ ζα πάςνπλ λα
επηζηξέθνπλ, αλ δελ ρηππεζεί ε πεγή ηεο αλαδεκηνπξγίαο ηνπο. Ζ λίθε δελ ζα έξζεη κέζα
απφ έλαλ ζξηακβεπηηθφ θαιπαζκφ, αιιά σο απνηέιεζκα κηαο κεζνδηθήο δνπιεηάο.
ε αληίζεζε κε ηνλ Λαπνιένληα θαη ηνλ Χίηιεξ, ν Αιέμαλδξνο δελ επέιεμε ηε
δηείζδπζε ζε βάζνο θαη δελ απνπεηξάζεθε λα εμαιείςεη άκεζα ηνλ ερζξηθφ ζηξαηφ ή λα
θαηαιάβεη ηελ πξσηεχνπζά ηνπ, αιιά δαπάλεζε φινλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα
34

Sotirios F. Drokalos, Alessandro Magno e pensiero strategico moderno, Edizioni Saecula, Zermeghedo,
2020 (Università di Bologna, 2013), 364.
35
David J. Lonsdale, Alexander the Great, Lessons in Strategy, (New York: Routledge, 2007), 146.
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θαηαιάβεη ηελ πειψξηα αθηή απφ ηε Καχξε Θάιαζζα κέρξη ηε Ιηβχε, παξφηη γλψξηδε φηη
απηή ε ζηάζε επλννχζε ηε ζπγθέληξσζε ελφο ηεξάζηηνπ αζηαηηθνχ ζηξαηνχ, ηνλ νπνίνλ
κεηά ζα έπξεπε λα εμνπδεηεξψζεη ψζηε λα θεξδίζεη ηνλ πφιεκν. Δπίζεο, δελ ηνπ αξθνχζε
έλαο αθεξεκέλνο έιεγρνο πάλσ ζε κηα πεξηνρή αιιά ήζειε λα εμαζθαιίδεη ηελ πξαθηηθή
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο πξνο φθειφο ηνπ, ελψ ζπλέρηδε πάληα λα εληζρχεηαη κε
δπλάκεηο θαη απφ ηελ Διιάδα. Έηζη, παξά ην γεγνλφο πσο άθελε ζε πνιιά ζεκεία
θξνπξέο, ν ζηξαηφο ηνπ γηλφηαλ νινέλα πην ηζρπξφο.
ηα δχν λεψηεξα παξαδείγκαηα, ην ζηξαηεγηθφ βάζνο εμειίρζεθε ζε έλα βάξνο φιν
θαη πην αθφξεην γηα ηνλ εηζβνιέα θαη ηειηθά ηνλ θαηαπιάθσζε, παξφηη θαη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο εθείλνο ήηαλ παλίζρπξνο θαη ηέιεηα νξγαλσκέλνο απφ ζηξαηησηηθήο άπνςεο.
Αληηζέησο, ν Κέγαο Αιέμαλδξνο ράξε ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ θαηάθεξε λα νηθεηνπνηεζεί ην
ερζξηθφ ζηξαηεγηθφ βάζνο, θαζηζηψληαο ην σθέιηκν γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ, γεγνλφο πνπ
δηδάζθεη φηη νη κεγαιεπήβνινη ζηφρνη απαηηνχλ πεξηζζφηεξε κειέηε απ' φηη δξάζε,
πεξηζζφηεξε λεθάιηα ζθέςε απ' φηη ιαρηάξα γηα άκεζα απνηειέζκαηα.
Ο Σσηήξηνο Φ. Γξόθαινο είλαη ζπγγξαθέαο αξθεηψλ βηβιίσλ θαη άξζξσλ ηζηνξίαο θαη ζεσξίαο
δηεζλψλ ζρέζεσλ, δεκνζηεπκέλσλ ζηελ ηηαιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα. Κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην βηβιίν
«Alessandro Magno e pensiero strategico moderno», Edizioni Saecula, 2020 (Κέγαο Αιέμαλδξνο θαη
ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή ζθέςε). Κεηαπηπρηαθά ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο
Κπνιφληα (πηπρηαθή εξγαζία ζηηο ηξαηεγηθέο πνπδέο), ζηε ηξαηησηηθή Ηζηνξία απφ ην
Παλεπηζηήκην Niccolò Cusano ηεο Ρψκεο θαη ζηε Γηεζλή Αληηηξνκνθξαηία απφ ην ίδην παλεπηζηήκην.
Δπίζεο, πηπρίν Λνκηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Κπνιφληα.
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