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Ο ΒΕΛΙΑΡΙΟΤ, Η ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ AUFTRAGSTAKTIK 
 
Εισαγωγή 
 

Ο Ισάλλεο Βειηζζαξίνπ (1861-1913) είλαη γλσζηφο ζην παλειιήλην θαη φρη κφλν ζην 
ζηξαηφ, ίζσο ν πην πεξηψλπκνο ηαγκαηάξρεο. Έγηλε δηάζεκνο γηα ηελ πνιεκηθή ηνπ δξάζε  
ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, εηδηθά γηα ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ απειεπζέξσζε ησλ Ισαλλίλσλ 
αιιά θαη ηνλ εξστθφ ηνπ ζάλαην ζην χςσκα 1378, ζηελ Άλσ Σδνπκαγηά, εληφο ηεο 
Βνπιγαξίαο.1 Σν φλνκά ηνπ ζην ζηξαηφ θαηέζηε ζπλψλπκν ηεο πξσηνβνπιίαο, ελφο 
αμησκαηηθνχ ν νπνίνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ απηελεξγεί, πέξαλ ησλ 
ζηελψλ νξίσλ ησλ δηαηαγψλ πνπ έρεη ιάβεη. Ωζηφζν, εθείλν πνπ δελ είλαη γλσζηφ, είλαη φηη 
ν Βειηζζαξίνπ είρε κεηαθξάζεη έλα βηβιίν πνπ πξαγκαηεπφηαλ αθξηβψο ην ζέκα ηεο 
πξσηνβνπιίαο θαη βεβαίσο ειάρηζηα γλσζηφ παξακέλεη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ βηβιίνπ. 
Ο ζθνπφο επνκέλσο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα παξνπζηάζεη ην βηβιίν πνπ κεηέθξαζε 
ν ίδηνο, λα ην ζέζεη ζην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο ζθέςεο ηνπ ηέινπο 
ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα θαη λα απνηηκήζεη ελ ζπληνκία ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ηφζν 
ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή φζν θαη ζηελ Διιάδα. 

Σν έξγν πνπ κεηέθξαζε ν Βειηζζαξίνπ ήηαλ εθείλν ηνπ, πνισληθήο θαηαγσγήο, 
Ρψζνπ ζηξαηεγνχ Karl Mavrikievitch Voide (1833-1905), Πεξὶ ηῆο Πξσηνβνπιίαο ηῶλ 
Ὑπνηεηαγκέλσλ Ἀξρεγῶλ ἐλ Πνιέκῳ.2 Ο Woyde3 ήηαλ δηεζλψο γλσζηφο σο ζηξαηησηηθφο 
ζπγγξαθέαο θαη έγξαςε κηα δηεηζδπηηθή αλάιπζε ηνπ Γαιιν-Πξσζηθνχ Πνιέκνπ ηνπ 1870, 

                                            
1 Γηα κηα βηνγξαθία ηνπ Βειηζζαξίνπ βι. Ξελνθψλ Καξάπαο, Σαγκαηάξρεο Ισάλλεο Β. Βειηζζαξίνπ, (Αζήλα: 

Σππνγξαθείν Διιεληθνχ ηξαηνχ, 2013). 
2 Αληί ηνπ Ρψζνπ Karl Voide, ζε νξηζκέλεο πεγέο αλαθέξεηαη εθ παξαδξνκήο ν  Γεξκαλφο Colmar von der 
Goltz σο ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ, γηα παξάδεηγκα Καξάπαο, Βειηζζαξίνπ, 10. 
3 Σν φλνκά ηνπ ζηα γαιιηθά απαληάηαη σο De Woyde, ζηα γεξκαληθά σο Woide ή Voide θαη ζηα ξσζηθά σο 
Voide ή Vojde. 
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ην βηβιίν Οη Αηηίεο ησλ Νηθψλ θαη ησλ Ηηηψλ ζηνλ Πφιεκν ηνπ 1870. Σν δίηνκν έξγν ηνπ 
κεηαθξάζζεθε ζηα γεξκαληθά θαη γαιιηθά θαη γλψξηζε επαλεηιεκκέλεο εθδφζεηο.4 Ο Ρψζνο 
ζηξαηεγφο αλαξσηήζεθε πνπ νθείινληαλ νη αδηάθνπεο επηηπρίεο ησλ Γεξκαλψλ θαη νη 
ζπλερείο ήηηεο ησλ Γάιισλ. Τπήξμε δε ν πξψηνο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο  πνπ απέδσζε 
ηελ λίθε ησλ Γεξκαλψλ ζηελ «επίζεκα αλαγλσξηζκέλε θαη ππνρξεσηηθή αλεμαξηεζία5 ησλ 
πθηζηακέλσλ εγεηφξσλ». Καη ζπλέρηδε: «Οη Γεξκαλνί είραλ θαηαλνήζεη ηελ πνηνηηθή ηζρχ 
πνπ ηνπο παξείρε ε πξσηνβνπιία θαη ηελ αλήγαγαλ κέρξη ην επίπεδν ηεο ηειεηφηεηαο. Καηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηαγψλ νη Γεξκαλνί πθηζηάκελνη δελ μεπέξαζαλ απιψο ηηο πξνζδνθίεο 
ησλ αλσηέξσλ ηνπο αιιά αθφκε θαη ηα πην ηξειά ηνπο φλεηξα».6 Η δε «πξσηνβνπιία ησλ 
πθηζηακέλσλ ιεηηνχξγεζε σο πνιιαπιαζηαζηήο ηζρχνο πνπ επαχμεζε ηελ ψζεζε ηεο 
αλσηάηεο δηνηθήζεσο».7 
 
Σο περιετόμενο τοσ βιβλίοσ 
   

Θεσξψληαο πξνθαλψο φηη ην δήηεκα ηεο πξσηνβνπιίαο άμηδε απηνηειή 
δηαπξαγκάηεπζε, ν Woyde έγξαςε θαη άιιν βηβιίν ζην νπνίν εμέηαδε ελδειερψο απηφ ην 
ζέκα. Σν βηβιίν κεηαθξάζζεθε επίζεο ζηα γεξκαληθά θαη γαιιηθά θαη είλαη εθείλν πνπ 
κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά θαη ν Βειηζζαξίνπ.8 Μνινλφηη ν Βειηζζαξίνπ ήηαλ πνιχγισζζνο, 
εθηηκάηαη φηη γηα ηε κεηάθξαζε ρξεζηκνπνίεζε ηε γαιιηθή έθδνζε. Πάλησο ν Ρψζνο 
ζηξαηεγφο ρξεζηκνπνηεί πιεζψξα παξαδεηγκάησλ, ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ βηβιίνπ, θπξίσο απφ 
ηνλ Γαιινπξσζηθφ Πφιεκν ηνπ 1870 αιιά θαη απφ ηνπο Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο ή ηνπο 
πνιέκνπο ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα. Δπηπιένλ, κλεκνλεχεη ζπρλά 
ηνλ Clausewitz, ηνλ νπνίν ζεσξνχζε σο ηνλ πλεπκαηηθφ θαζνδεγεηή ηεο γεξκαληθήο 
ζηξαηησηηθήο πξνεηνηκαζίαο ζηνπο πνιέκνπο ηεο Γεξκαληθήο Δλνπνίεζεο. Δμάιινπ, ππήξμε 
θαη ν πξψηνο πνπ κεηέθξαζε ην Πεξί Πνιέκνπ ηνπ Clausewitz ζηα ξσζηθά.9 

Σν βηβιίν δηαηξείηαη ζε νθηψ ζχληνκα θεθάιαηα εθ ησλ νπνίσλ ην ηειεπηαίν είλαη θαη 
ην κεγαιχηεξν. ην πξψην θεθάιαην, πνπ είλαη ην εηζαγσγηθφ, ν Woyde ζπλνςίδεη ηα 
ζπκπεξάζκαηά ηνπ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ ζηνλ Πφιεκν ηνπ 1870. 
Τπνζηεξίδεη φηη «αἱ θαηαπιεθηηθαὶ ἐπηηπρίαη ἅο θαηήγαγελ ὁ Γεξκαληθὸο ζηξαηὸο θαηὰ ηὴλ 
ἐθζηξαηείαλ ηνῦ 1870, ὀθείινληαη, θαηὰ κέγα κέξνο εἰο ηὴλ πξσηνβνπιίαλ ηῶλ 
ὑπνδεεζηέξσλ. Υάξηο δὲ ηῇ πξσηνβνπιίᾳ ηαχηῃ, ηῇ κπξίαο κνξθὰο πεξηβιεζείζῃ, ἡ 
ἀλσηέξα Γεξκαληθὴ Γηνίθεζηο θαηψξζσζε λὰ ιεηηνπξγήζῃ ἄλεπ δηαθνπῆο ὁ πνιχπινθνο 
ὀξγαληζκὸο ἑλὸο κεγάινπ ζηξαηνῦ θαὶ λ‘ ἀπνδψζῃ ὁ ζηξαηὸο νὗηνο πᾶλ ὅ,ηη ἠδχλαην» 
(3). Ο Woyde ηνλίδεη φηη νη εθπιεθηηθέο επηηπρίεο δελ ήηαλ απνηέιεζκα ζπκπηψζεσλ: «ἡ 
ὑπὸ ηῶλ Γεξκαλῶλ ἐπηδεηρζείζα πξσηνβνπιία, ἥηηο θαίλεηαη λὰ ῇ ηὸ ἀληίζεηνλ ηῆο 
ζηξαηησηηθῆο πεηζαξρίαο θαὶ ὑπνηαγῆο, δὲλ ἔρεη ηὸλ ραξαθηήξα κεκνλσκέλσλ 

                                            
4 Woide, Die Ursachen der Siege und Niederlagen im Kriege 1870, 2 Bde, (Berlin: Mittler & Sohn, 1894-1896) 
θαη ζηα γαιιηθά De Woyde, Causes des Succès et des Revers dans la Guerre de 1870, 2 Σ. & Atlas, (Paris: L. 

Baudoin, 1899-1900). 
5 Η γεξκαληθή ιέμε selbständigkeit πνπ εδψ κεηαθξάδεηαη σο αλεμαξηεζία, δελ έρεη αθξηβή κεηάθξαζε ζηα 
ειιεληθά. εκαίλεη αλεμαξηεζία ηνπ πλεχκαηνο θαη πξσηνβνπιία ελεξγείαο, απηνλνκία. Οη Γάιινη ηελ 

απέδσζαλ σο πξσηνβνπιία, ην ίδην θαη ν Βειηζζαξίνπ. 
6 Woide, Die Ursachen, Ι, 5. 
7 Woide, Die Ursachen, ΙΙ, 428. 
8 Karl Mavrikievitch Voide, Die Selbständigkeit der Unterführer im Kriege, (Berlin: R. Eisenschmidt, 1895) θαη 

ε γαιιηθή έθδνζε De Woyde, De l'Initiative des chefs en sous-ordre à la guerre, (Paris: L. Baudoin, 1895). 
9 Olaf Rose, Carl von Clausewitz: Zur Wirkungsgeschichte seines Werkes in Rußland und der Sowjetunion 
1836-1991, (Munich: Oldenbourg, 1995), 61-5.   
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 αὐηνζρεδηάζεσλ. Σνπλαληίνλ, ἡ ἀξρὴ ηῆο πξσηνβνπιίαο ηῶλ ὑπνδεεζηέξσλ10 ἐλ πνιέκῳ 
εἰζέξρεηαη ὁιφθιήξσο ἐλ ηῷ ζπζηήκαηη δηνηθήζεσο ηῷ ἐλ ἰζρχτ παξὰ ηῷ Γεξκαληθῷ 
ζηξαηῷ. Γηφηη ηὸ ἠγλφνπλ νἱ Γάιινη θαηὰ ηὸ 1870 – 71, παξήγαγελ ἐπ‘ αὐηῶλ ηὴλ 
ἐληχπσζηλ λένπ θαὶ ηειεηνπνηεκέλνπ ὅπινπ» (5). 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην πψο πξνέθπςε ε πξσηνβνπιία ζηνπο 
λεφηεξνπο πνιέκνπο. ηνπο πνιέκνπο πξηλ ηνλ δέθαην έλαην αηψλα κε ηε γξακκηθή 
ηαθηηθή, ε πξσηνβνπιία ππήξρε κελ αιιά δελ ήηαλ ηφζν απαξαίηεηε. Απφ ηνπο 
Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο θαη κεηά, ε πξσηνβνπιία έγηλε επηηαθηηθή, θπξίσο ιφγσ ηεο 
απμήζεσο ηνπ κεγέζνπο ησλ ζηξαηψλ. Αιιά θαη ζηνπο Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο ηα 
παξαδείγκαηα πξσηνβνπιίαο είλαη ιίγα, δηφηη ηφηε αθφκα ε πξσηνβνπιία ησλ πθηζηακέλσλ 
«ἐινγίδεην ὡο ζηνηρεῖνλ ἀληίζεηνλ πξὸο ηὴλ θπζηθὴλ ηάμηλ» (12). 

ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη πψο πξέπεη λα εξκελεχνπκε ηελ αξρή ηεο 
πξσηνβνπιίαο. Ο Woyde ζεσξεί φηη πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθή ζε νιφθιεξν ην ζηξαηφ, 
λα επηζεκνπνηεζεί ε εθαξκνγή ηεο θαη λα ζεσξείηαη επαγγεικαηηθφ θαζήθνλ. Δπηπιένλ ε 
πξσηνβνπιία νθείιεη λα αζθείηαη εληφο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ δηφηη απνηειεί «ἀκθίζηνκνλ 
κάραηξαλ» (23). 

ην ηέηαξην θεθάιαην ν Ρψζνο ζηξαηεγφο επηζεκαίλεη φηη ε πξσηνβνπιία δελ πξέπεη 
λα ζπγρέεηαη «κεηὰ ηῆο καλίαο ηνῦ ἐπηηίζεζζαη ὁπνπδήπνηε ρσξὶο λὰ ιακβάλσληαη ὑπ‘ 
ὄςεη αἱ πεξηζηάζεηο, ἢ κεηὰ ηνῦ βαδίδεηλ πξὸο ηὸ θξνηνῦλ ππξνβφινλ» (28). Η αιεζηλή 
πξσηνβνπιία δειαδή δελ έρεη ζρέζε κε απζαίξεηεο ελέξγεηεο. Γηαηππψλεη δε ηνλ νξηζκφ: 
«ἡ ζηξαηησηηθὴ πξσηνβνπιία εἶλαη ἡ ἰδηφηεο ἢ κᾶιινλ ηὸ ζχλνινλ ηῶλ ἰδηνηήησλ, νἵηηλεο 
ἐπηηξέπνπζη λ‘ ἀληηιακβαλψκεζα ὀξζῶο πᾶζαλ ἐλ πνιέκῳ παξνπζηαδνκέλελ θαηάζηαζηλ, 
λὰ ιακβάλσκελ ἀλάινγνλ ἀπφθαζηλ θαὶ λὰ ηὴλ ἐθηειῶκελ ὑπὸ ἰδίαλ καο εὐζχλελ» (37). 

Σν πέκπην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ αλαγλψξηζε θαη εξκελεία ηεο θαηαζηάζεσο, 
δειαδή απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε «εθηίκεζε θαηαζηάζεσο». Καη ηνχην δηφηη θάζε 
εγήηνξαο ιακβάλεη απνθάζεηο κε βάζε ηε δηακνξθνχκελε θάζε θνξά θαηάζηαζε θαη 
πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ, πνπ αλαγλσξίδνπκε θαη ζήκεξα, δειαδή ηνλ 
ερζξφ, ηνλ θαηξφ θαη ην έδαθνο. Σνλίδεη δε ηδηαηηέξσο ηελ αλάγθε ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηηο 
γεηηνληθέο δηνηθήζεηο, φρη κφλν θπζηθή αιιά θαη εζηθή. Η δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ εζηθή 
ππνρξέσζε θάζε εγήηνξα λα ζπληξέρεη ηηο γεηηνληθέο δηνηθήζεηο, αθφκε θαη φηαλ δελ έρεη 
ιάβεη αληίζηνηρεο δηαηαγέο.11 

ην έθην θεθάιαην δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νη πθηζηάκελνη, εθφζνλ εθηηκνχλ 
νξζψο ηελ θαηάζηαζε, κπνξνχλ λα πξνιακβάλνπλ ηηο αλακελφκελεο δηαηαγέο. Φπζηθά ε 
ππμίδα πνπ ελνπνηεί ηηο ελέξγεηεο πάλησλ είλαη ν θνηλφο ζθνπφο, ε «πξφζεζε» ηνπ 
πξντζηακέλνπ ζα ιέγακε ζήκεξα. ην έβδνκν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ηε δηάθξηζε ηεο 
εθηέιεζεο ησλ δηαηαγψλ ζχκθσλα κε ην γξάκκα ή ην πλεχκα ηνπο. Θεσξεί πξνθαλείο 
«ἀθ‘ ἑλὸο ηὰο ἐπηηπρεῖο ζπλεπείαο λνήκνλνο ἀλππνηαμίαο12 θαὶ ἀθ‘ ἑηέξνπ, ηὰ ὀιέζξηα 
ἐπαθφινπζα εἰο ηὴλ θαηὰ γξάκκα ὑπνηαγὴλ εἰο ηὴλ δηαηαγὴλ» (106). 

                                            
10 ήκεξα αληί γηα «ππνδεέζηεξνη» θαη «ππνηεηαγκέλνη» ρξεζηκνπνηνχκε ην «πθηζηάκελνη». 
11

 Εξαιπεηικά παπαδείγμαηα αςηού ηος είδοςρ πποζθέπει ο Βαζίλειορ Λοςμιώηηρ ζηο άπθπο ηος για ηιρ 
επισειπήζειρ ζηη Μικπά Αζία ζηο παπόν ηεύσορ ηος πεπιοδικού. 
12 Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε ‗λνήκσλ ἀλππνηαμία‘ βξίζθεηαη θαη ζήκεξα ζηε δηεζλή επηθαηξφηεηα σο 

‗intelligent disobedience‘, κε βηβιηνγξαθία εθηεηακέλε ε νπνία ζπλερψο δηεπξχλεηαη. Δλδεηθηηθά, ζηνλ 
ακεξηθαληθφ ζηξαηφ νη δειψζεηο ηνπ αξρεγνχ ηνπ ΓΔ ζηνλ Todd Lopez, ‗‘Future Warfare Requires 

'Disciplined Disobedience,' Army Chief Says‘‘, May 5, 2017,  
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ην ηειεπηαίν θεθάιαην ν Woyde πξνβαίλεη ζε ζχλνςε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο 

πξσηνβνπιίαο, κε ζθνπφ λα παξαθηλήζεη ζε κειέηε θαη ζθέςε, θαζφζνλ ζεσξεί φηη γηα ηελ 
θαζηέξσζή ηεο είλαη αλαγθαία ε πλεπκαηηθή δηαπαηδαγψγεζε. Παξαηεξεί φηη ην δηθαίσκα 
ηεο πξσηνβνπιίαο έρεη αλαγλσξηζζεί θαη θπξσζεί ζηνπο ζηξαηνχο, «ἀιι‘ ἀπέρεη πνιὺ ηνῦ 
λὰ ἀζθῆηαη παληνῦ θαὶ λὰ θαηαλνῆηαη θαηὰ ηὴλ ὀξζήλ ηεο ζεκαζίαλ. Ἡ ἀγαζὴ ζέιεζηο δὲλ 
ἐιιείπεη, ἀιιὰ δὲλ θαηαλννχζηλ ἐπαξθῶο ὅηη ἡ ἐθαξκνγὴ ηῆο λέαο ἀξρῆο ἀπαηηεῖ ηειείαλ 
κεηακφξθσζηλ ηῶλ κεζφδσλ δηνηθήζεσο, ἀπαηηνχζα ἐπίζεο κείδνλα πνζφηεηα πλεπκαηηθῆο 
ἐξγαζίαο παξὰ ηε ηνῖο ἀλσηέξνηο ὡο θαὶ παξὰ ηνῖο ὑπνδεεζηέξνηο» (122). 
 
Επιρροή 
 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν Ρψζνο ζηξαηεγφο είλαη ν πξψηνο κε Γεξκαλφο πνπ έγξαςε γηα 
ηελ ηδέα πνπ ζήκεξα απνθαιείηαη Auftragstaktik ή mission command. Ωζηφζν, πφζν 
επεξέαζαλ ηα γξαπηά ηνπ Woyde πεξί ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπο ζηξαηνχο ηεο επνρήο ηνπ; 
Καηαξρήλ ζηελ ίδηα ηνπ ηελ παηξίδα, ηα δχν βηβιία ηνπ πνπ δηδάζθνληαλ ζηηο 
ζηξαηησηηθέο αθαδεκίεο,13 ζηάζεθε αδχλαην λα επεξεάζνπλ ηελ πεξηραξαθσκέλε ζθέςε 
ηεο εγεζίαο ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ. Ο Alexander Solzhenitsyn ζην εθπιεθηηθφ κείγκα 
κπζνπιαζίαο θαη ηζηνξηνγξαθίαο Αχγνπζηνο 1914, πνπ πεξηγξάθεη ηε Μάρε ηνπ 
Tannenberg θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αλαηέκλεη ηελ λννηξνπία 
ηεο εγεζίαο ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ ηνλίδνληαο: «Δθφζνλ θάπνηνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ην 
γξάκκα ησλ θαλνληζκψλ, ησλ δηαηαγψλ θαη ησλ νδεγηψλ, κπνξεί λα θάλεη φζα ζθάικαηα 
ζέιεη. Μπνξεί λα εηηεζεί, λα ππνρσξήζεη, ή λα ηξαπεί ζε θπγή – θαλέλαο δελ ζα ηνλ 
θαηεγνξήζεη. Αιινίκνλν σζηφζν αλ μέθπγε απφ ην γξάκκα κίαο δηαηαγήο θαη αθφκε 
ρεηξφηεξα αλ ελήξγεζε ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ή κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. Σφηε δελ 
ζα ηνπ ζπγρσξεζνχλ νχηε νη επηηπρίεο, εάλ δε απνηχρεη ζα ηνλ θάλε δσληαλφ».14 Γηα ηνλ 
γεξκαληθφ ζηξαηφ δε, παξαηεξεί εχζηνρα πψο «δηαζέηεη εμαηξεηηθφ ζχζηεκα δηνηθήζεσο 
πνπ ζπλδπάδεη ηα αζπκβίβαζηα: ηελ ρσξίο φξνπο πξσζηθή πεηζαξρία κε ην επέιηθην 
επξσπατθφ πλεχκα ηεο πξσηνβνπιίαο».15 

Γηα ηελ Διιάδα, δηαπηζηψλνπκε φηη ν Βειηζζαξίνπ δελ ήηαλ κφλν θαιφο πνιεκηζηήο 
φπσο ηνλ γλσξίδνπκε αιιά θαη αμηφινγνο κειεηεηήο, ζηελ θπξηνιεμία απηφ πνπ ζήκεξα νη 
Ακεξηθαλνί απνθαινχλ warrior – scholar, ηίηινο πνπ απνδίδεηαη ζε δηάθνξνπο, 

                                                                                                                                                 
https://www.army.mil/article/187293/future_warfare_requires_disciplined_disobedience_army_chief_says. Ο 

δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ ηξαηησηηθήο Ηγεζίαο ηνπ Βξεηαληθνχ ηξαηνχ αληηζπληαγκαηάξρεο Langley Sharp, 

ζην βηβιίν ηνπ πνπ ζα πνιπζπδεηεζεί, The Habit of Excellence: Why British Army Leadership Works, 
(London: Penguin Business, 2021), δίλεη έκθαζε ζην ζεκείν απηφ. Δθηφο απφ ην ζηξαηησηηθφ πιαίζην, γηα 

ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ βι. Ira Chaleff, Intelligent Disobedience: Doing Right When What You‘re Told to 
do is Wrong, (Oakland: Barrett-Koehler Publishers, 2015). 
13 Rose, Carl von Clausewitz, 61. 
14 Alexander Solzhenitsyn, August 1914, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1972), 107. Πξφθεηηαη γηα έλα 
εμαηξεηηθφ αλάγλσζκα γηα ην πψο δηεμάγεη πφιεκν έλαο απνιηζσκέλνο ζηξαηφο πνπ ζηεξείηαη παληειψο 

πλεχκαηνο πξσηνβνπιίαο θαη φπνπ βαζηιεχεη ε αλαμηνθξαηία. Ο Solzhenitsyn είρε πξνβεί ζε ελδειερή έξεπλα 
θαη πξνθαλψο γλψξηδε ηα βηβιία ηνπ Woyde. Σν έξγν ηνπ έρεη κεηαθξαζζεί ζηα ειιεληθά, Αχγνπζηνο ηνπ 
1914, 4 Σφκνη, κηθξ. π. πέγγνο, (Αζήλα: Μπεξγάδε, 1973) αιιά κάιινλ δελ έρεη ηχρεη ηεο πξνζνρήο πνπ 
ηνπ αμίδεη. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα επσθειέο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο εγεζίαο ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο. Βι. επίζεο 

θαη Dirk Oetting, Auftragstaktik: Geschichte und Gegenwart einer Führungskonzeption, (Bonn: Report Verlag, 

1993), 11-3. 
15 Solzhenitsyn, August 1914, 114. 
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 δηθαηνινγεκέλα ή κε. Δθηφο απφ ην ππφςε βηβιίν πεξί ηεο πξσηνβνπιίαο, ν Βειηζζαξίνπ 
κεηέθξαζε απφ ηα γαιιηθά θαη έλα δεχηεξν έξγν, εθείλν ηνπ κεηέπεηηα ζηξαηάξρε 
Ferdinand Foch Πεξί ησλ Αξρψλ ηνπ Πνιέκνπ16, πνπ απνηέιεζε ηε Βίβιν κε ηελ νπνία 
πήγε ν Γαιιηθφο ζηξαηφο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν. ηα αγγιηθά ην ζπγθεθξηκέλν 
έξγν κεηαθξάζζεθε κφιηο ην 1918, φηαλ ν Foch ήηαλ πιένλ ν παζίγλσζηνο αλψηαηνο 
ζπκκαρηθφο δηνηθεηήο.17 Ο Βειηζζαξίνπ ήηαλ έλαο θαηψηεξνο αμησκαηηθφο, αζηηθήο 
θαηαγσγήο, γισζζνκαζήο θαη απηνδίδαθηνο. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ πνπ 
ζρεδφλ πάληνηε «θχηξσλαλ» ζηελ Διιάδα, ζε δηάθνξνπο ηνκείο: Άλζξσπνη πνπ είραλ 
επίγλσζε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηηο εηζαγάγνπλ θαη λα ηηο 
πξνζαξκφζνπλ ζηα εγρψξηα δεδνκέλα, νη νπνίνη θπζηθά δελ ήηαλ ηα πξντφληα ελφο 
ζπζηήκαηνο αιιά απηφθσηνη.  

Δίλαη εθπιεθηηθφ φηη έλαο Έιιελαο ινραγφο, ν Βειηζζαξίνπ, αληηιήθζεθε ηε ζεκαζία 
θαη κεηέθεξε ζηα ειιεληθά δχν ζεκαληηθά έξγα ηεο επξσπατθήο ζηξαηησηηθήο ζθέςεο ησλ 
αξρψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα κέηξν ζχγθξηζεο, ην ηειεπηαίν 
ηέηαξην ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα, πάλσ απφ 120 Ακεξηθαλνί αμησκαηηθνί επηζθέθζεθαλ 
ηελ Δπξψπε, γηα λα ελεκεξσζνχλ πάλσ ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα. 
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιήθζεθε ηε ζεκαζία αιιά θαη ηε 
ζπδήηεζε γηα ηελ πξσηνβνπιία ζηελ Δπξψπε.18 Βεβαίσο, ην βηβιίν πεξί ηεο πξσηνβνπιίαο 
πνπ κεηέθεξε ν Βειηζζαξίνπ, δελ γλσξίδνπκε αλ πξάγκαηη επεξέαζε ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ, 
αζθαιψο φκσο ε επίδξαζή ηνπ δελ ήηαλ κεγάιε, πέξα απφ ηνλ ίδηνλ. Οη επηηπρίεο ηνπ 
Διιεληθνχ ηξαηνχ ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο πνπ αθνινχζεζαλ, δελ νθείινληαη ζε 
έλα νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά πξσηίζησο ζηε θιφγα ηεο Μεγάιεο Ιδέαο θαη 
ην πάζνο λα κεγαιψζνπλ ηελ Διιάδα. Δμάιινπ θαη γηα ηνπο Γάιινπο, νη νπνίνη δηέζεηαλ 
νξγαλσκέλν ζηξαηφ θαη αληέγξαθαλ ηνπο Γεξκαλνχο κεηά ην 1870, ε θηλεηήξηα δχλακε 
πνπ ηνπο σζνχζε ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, εθηηκάηαη φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν ε 
εθδίθεζε (revanche) γηα λα αληηζηξέςνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πνιέκνπ ηνπ 1870, παξά 
ην πλεχκα ηεο πξσηνβνπιίαο. 

Οη Γεξκαλνί, πνπ αλέπηπμαλ θαη εμέιημαλ ηελ πξσηνβνπιία σο θηινζνθία δηνηθήζεσο, 
αλέιπζαλ θαη ζπδήηεζαλ εθηελψο ην ζέκα απφ ην 1870 κέρξη ην 1914. Παξά ηαχηα είλαη 
ελδηαθέξνλ φηη ηα βηβιία ηνπ Woyde επεξέαζαλ θαη ηνλ γεξκαληθφ ζηξαηφ, φπνπ ε 
πξσηνβνπιία ησλ πθηζηακέλσλ έιαβε ηε κνξθή ηεο εθπαηδεπηηθήο αξρήο, ε νπνία δέρζεθε 
θξηηηθή γηα ηελ ππεξβνιή ηεο, πνπ νθεηιφηαλ ελ κέξεη θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ Woyde.19 

Οη Γεξκαλνί ήηαλ εθείλνη πνπ πξνζαξκφζηεθαλ θαιχηεξα ζην πεδίν ηεο κάρεο ηεο 
βηνκεραληθήο επνρήο, κε ηνπο ηεξάζηηνπο ζηξαηνχο, ηελ απμεκέλε θνληθφηεηα θαη ηελ 
εθηεηακέλε δηαζπνξά ησλ δπλάκεσλ. Γηα λα μεπεξάζεη ην ράνο θαη ηελ νκίριε ηνπ 
πνιέκνπ, ν γεξκαληθφο ζηξαηφο βξήθε ηε ιχζε ζηελ απνθεληξσηηθή δηνίθεζε κε ηελ 
αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ πθηζηακέλσλ ζε φια ηα θιηκάθηα. Δπξφθεηην γηα κία 

                                            
16 Ferdinand Foch, Πεξί ησλ Αξρψλ ηνπ Πνιέκνπ, κηθξ. Ισάλλνπ Βειηζζαξίνπ, (Αζήλαη: Σχπνηο Αζαλαζίνπ 

Παπαζπχξνπ, 1909). 
17 Marshal [Ferdinand] Foch, The Principles of War, trans. Hilaire Belloc (London: Chapman & Hall, 1918). 
18 Jörg Muth, Command Culture: Officer Education in the U.S. Army and the German Armed Forces, 1901-
1940, and the Consequences for World War II, (Denton, TX: University of North Texas Press, 2011) θαη 
Donald E. Vandergriff, ―How the Germans Defined Auftragstaktik: What Mission Command Is—AND—Is Not,‖ 

Small Wars Journal, 2017. 
19 Marco Sigg, Der Unterführer als Feldherr im Taschenformat: Theorie und Praxis der Auftragstaktik im 
deutschen Heer 1869 bis 1945, (Paderborn: Ferdinand Schoningh, 2014), 221. 
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νιφθιεξε θηινζνθία θαη φρη γηα κία ηερληθή ε νπνία εμειίρζεθε βαζκηαία θαη έιαβε ηελ 
νλνκαζία Auftragstaktik.20 Η γελέζιηα εκεξνκελία απηνχ ηνπ φξνπ δελ είλαη επαθξηβψο 
θαζνξηζκέλε θαη παξφηη σο ηδέα θαη πξαθηηθή ππήξρε απφ ηνλ δέθαην έλαην αηψλα, έιαβε 
ζαθή νξηζκφ ζηνπο γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο κφιηο ην 1977.21 

Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε άπνςε γηα ηελ πξσηνβνπιία ελφο άιινπ 
Γεξκαλνχ αμησκαηηθνχ, κε αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο ηφζν ζηε ζεσξία φζν θαη ζηελ πξάμε, 
ηνπ Colmar von der Goltz, γηα δχν ιφγνπο: Πξψηνλ, ν Γεξκαλφο ζηξαηεγφο ππεξέηεζε γηα 
δψδεθα ρξφληα (1883-95) σο επηθεθαιήο ηεο Γεξκαληθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο ζηνλ 
Οζσκαληθφ ζηξαηφ, φπνπ κεηαμχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνζπάζεζε λα 
«κεηαθπηεχζεη» ζηνπο Σνχξθνπο, πεξηιακβαλφηαλ θαη ε πξσηνβνπιία. Γεχηεξνλ, επεηδή 
ην βηβιίν πνπ έγξαςε γηα ηνλ Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1897 κεηαθξάζζεθε θαη ζηα 
ειιεληθά θαη πεξηέρεη κηα εμαηξεηηθή παξάγξαθν γηα ηελ πξσηνβνπιία: 
 

«Δἰο ηὰ ἀλψηεξα ζηξψκαηα ηνῦ Σνπξθηθνῦ ζηξαηνῦ πᾶζα πξσηνβνπιία ἐθιακβάλεηαη 
ὡο ἀληηινγία θαὶ ηάζηο πξὸο ἀλππαθνήλ. Σνηνῦηνλ ηη ὅκσο ἐπηδξᾶ θαηφπηλ ἐπὶ καθξφλ, 
εἶλαη δὲ ὀιεζξηνηάηε ἡ πιάλε εἰο ηὴλ ὁπνίαλ εὐθφισο πεξηπίπηνπζηλ ὅζνη λνκίδνπλ ὅηη 
δχλαληαη λὰ δηεγείξσζη πάιηλ ἐλ ὥξα ἀλάγθεο ηὴλ ὑπ‘ αὐηῶλ θαηαπληγεῖζαλ 
αὐηνηέιεηαλ θαὶ ἰζρὺλ ηνῦ ραξαθηῆξνο ηῶλ ὑθηζηακέλσλ, ὅπσο ὁ ηαρπδαθηπινπξγὸο 
θαηνξζψλεη θαη‘ ἀξέζθεηαλ λὰ ζηεηξεχῃ ἢ λ‘ ἀλαβιχδῃ ὕδσξ ἀπὸ μεξνῦ βξάρνπ. 
Σνῦην θαηαζηξέθεη πᾶζαλ ἰδηνξξπζκίαλ ηῆο ἀλζξσπίλεο θχζεσο, εἰο ἥλ πξὸ 
ὑπεξηέξαο δπλάκεσο, ἀπνηππνῦληαη ἰζρπξὰ γλσξίζκαηα δνπιηθῆο εὐπεηζείαο, 
παζεηηθῆο δηαζέζεσο θαὶ λσζξᾶο ἐκκνλῆο εἰο ηὴλ παλίζρπξνλ πιένλ θαηαζηᾶζαλ ἕμηλ. 
Καηαζηξαθεῖζα πξσηνβνπιία δχλαηαη λ‘ ἀλαθαλῇ πάιηλ, κφλνλ εἰο λέαλ γελεάλ...»22 

 
Οη Ακεξηθαλνί, «αλαθάιπςαλ» ην Auftragstaktik ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έθηνηε 

πξνζπαζνχλ λα ην πηνζεηήζνπλ θαη λα ην εληάμνπλ ζην ζηξαηφ ηνπο, κάιινλ ρσξίο 
κεγάιε επηηπρία. Γηφηη ζηε ζηξαηησηηθή ηνπο βηβιηνγξαθία ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ, είλαη 
ηεξάζηηνο ν αξηζκφο ησλ άξζξσλ θαη κνλνγξαθηψλ πνπ επηζεκαίλνπλ ηελ αδπλακία 
εθαξκνγήο ηνπ mission command, φπσο ην απνθαινχλ.23 Μάιηζηα θαη ηνλ θαλνληζκφ ηνπο 
πεξί δηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ ηνλ έρνπλ νλνκάζεη mission command.24 Μπνξνχκε βάζηκα λα 
εηθάζνπκε φηη, αλ είρε κεηαθξαζζεί ζηα αγγιηθά ην βηβιίν ηνπ Woyde, νη Ακεξηθαλνί ζα ην 

                                            
20 Γηα ηελ εμέιημε ηεο ηδέαο θαη ηνπ φξνπ, νη πην πεξηεθηηθέο αλαιχζεηο πξνέξρνληαη απφ ηε γεξκαληθή 
βηβιηνγξαθία. Βι. Oetting, Auftragstaktik, Sigg, Der Unterführer als Feldherr θαη Stephan Leistenschneider, 

Auftragstaktik im preußisch-deutschen Heer 1871 bis 1914, (Hamburg: Mittler & Sohn, 2002). ηελ αγγιηθή 

γιψζζα, απφ κηα νγθψδε βηβιηνγξαθία, βι. Eitan Shamir, Transforming Command: The Pursuit of Mission 
Command in the U.S., British and Israeli Armies, (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011), Franz Uhle-

Wettler, ‗‘Auftragstaktik: Οη Γηαηαγέο εθ ηεο Απνζηνιήο θαη ε Γεξκαληθή Δκπεηξία‘‘, ζην Richard Hooker, Ο 
Πφιεκνο ησλ Διηγκψλ, (Αζήλα: Σνπξίθεο, 2011), 307-320 θαη Stephen Bungay, ‗‘The Road to Mission 

Command: The Genesis of a Command Philosophy‘‘, The British Army Review, No 137, Summer 2005, 22-29. 
21 Oetting, Auftragstaktik, 14. 
22 Κφικαξ Βαξῶλνο Φὸλ Γὲξ Γθφιηο, Ὁ Ἑιιελν-ηνπξθηθὸο Πφιεκνο θαὶ ὁ Σνπξθηθὸο ηξαηφο: Ἱζηνξηθή 
Μειέηε ηνῦ Πνιέκνπ, (Ἀζῆλαη: Σχπνηο Ἀλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, 1899), 222. 
23 Δλδεηθηηθά βι. ηελ θξηηηθή ελφο κειεηεηή, ηνπ νπνίνπ ε ελαζρφιεζε κε ην ζέκα απνηειεί ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθφ έξγν, Donald Vandergriff, The Path to Victory: America‘s Army and the Revolution in Human 
Affairs (Novato, CA: Presidio, 2002) θαη ηνπ ηδίνπ, Adopting Mission Command: Developing Leaders for a 
Superior Command Culture, (Annapolis, MD: Naval Institute, 2019). 
24 Army Doctrine Publication (ADP) 6-0, Mission Command: Command and Control of Army Forces 
(Washington, DC: U.S. Government Publishing Office [GPO], 2019). 
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 είραλ θάλεη «ζεκαία». ήκεξα ην mission command έρνπλ πηνζεηήζεη φινη νη δπηηθνί, θαη 
φρη κφλνλ, ζηξαηνί, ή απηφ ηνπιάρηζηνλ ηζρπξίδνληαη.  
 
Επίλογος 
 

Θεσξνχκε φηη ε έιιεηςε κηαο ζχγρξνλεο θαη ελεκεξσκέλεο ζηξαηησηηθήο 
βηβιηνζήθεο, κε ην ζχλνιν ησλ ζηξαηησηηθψλ ζπγγξακκάησλ, παιαηψλ θαη λέσλ απνηειεί 
ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ αμησκαηηθψλ. Βεβαίσο κπνξεί θάπνηνο λα 
αληηηείλεη φηη ε έιιεηςε ελεκεξσκέλσλ βηβιηνζεθψλ είλαη ζχκπησκα γεληθφηεξα ηεο 
παηδείαο καο θαη φρη κφλν ηεο ζηξαηησηηθήο. Απηφο πάλησο δελ είλαη επαξθήο ιφγνο γηα λα 
απνπζηάδεη απφ ηνλ ζηξαηφ καο κηα άμηα ιφγνπ βηβιηνζήθε, δηφηη κφξθσζε ρσξίο 
βηβιηνζήθε είλαη αδηαλφεηε. Καη αλαθεξφκαζηε εδψ φρη κφλν ζηα ζχγρξνλα αιιά θαη ζηα 
παιηά ζπγγξάκκαηα, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ αλ θαη πξνπνιεκηθά, δηαηεξνχλ αμία κέρξη 
ζήκεξα θαη φρη κφλν «αξραηνινγηθή». Πηζηεχνπκε φηη ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα 
πξνέθπςαλ φηαλ ηα αλαθαιχςακε εκείο, επεηδή αγλννχκε ηελ ηζηνξία, απηά φκσο 
πξνυπήξραλ θαη αζρνιήζεθαλ καδί ηνπο πξνγελέζηεξνί καο θαη κάιηζηα πνιχ ζνβαξά, 
φπσο ν Βειηζζαξίνπ κε ηελ πξσηνβνπιία. ήκεξα θαη ν ζηξαηφο καο αζρνιείηαη κε ην 
Auftragstaktik ή mission command,25 πνπ έρεη γίλεη πιένλ ηνπ ζπξκνχ ζε φινπο ηνπο 
δπηηθνχο ζηξαηνχο θαη επαλεηζάγνπκε ηελ ηδέα απηή απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο, αγλνψληαο ην 
έξγν ηνπ Βειηζζαξίνπ. Ωζηφζν, φπσο ηφληζε ν Woyde: «Γηα λα δηεμάγεη θάπνηνο πφιεκν 
πξέπεη λα καζαίλεη απφ ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ, δηφηη ε δηθή ηνπ θνζηίδεη παλάθξηβα θαη 
ζπλήζσο έξρεηαη πνιχ αξγά».26   
 
 
 
 
   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 Γελ ππάξρεη θάπνηνο δφθηκνο νξηζκφο ζηα ειιεληθά, νπφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 
Βειηζζαξίνπ. 
26 Woide, Die Ursachen, Ι, 6. 


