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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Το παρόν έργο του Καρλ φον Κλάουζεβιτς, δοκίµιο και συνάµα µνηµόνιο, µε 
πλήρη τίτλο «Οι σηµαντικότατες αρχές της διεξαγωγής του πολέµου για την 
συµπλήρωση του µαθήµατός µου για την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα τον 
∆ιάδοχο του Θρόνου», αφέθηκε ως χειρόγραφη παρακαταθήκη του 
Κλάουζεβιτς πριν από την εκούσια παραίτησή του από τον πρωσσικό στρατό 
και την αναχώρησή του για την Ρωσία, στον δεκαεξάχρονο διάδοχο του 
θρόνου, Πρίγκηπα Φρειδερίκο Γουλιέλµο (τον οποίο ο Κλάουζεβιτς υπηρέτησε 
ως στρατιωτικός του προγυµναστής και δάσκαλος).  

Περιέχει σε πρωτόλεια µορφή, πολλές από τις θεωρίες του και την γενική 
άποψή του για την τακτική, υπήρξε δε εν µέρει το σπερµατικό µόρφωµα, ο 
«πρόδροµος» της κατοπινής πραγµατείας του «Περί του πολέµου». Συνήθως 
αναφέρεται µε τον συντετµηµένο τίτλο «Αρχές του πολέµου» και 
αντιπροσωπεύει την έως τότε θεωρητική εξέλιξη του Κλάουζεβιτς, 
µεταπλασµένη σε ευπρόσληπτη για τον νεαρό ∆ιάδοχο - µαθητή του µορφή.  

Ατυχώς, αρκετοί εξέλαβαν (και εκλαµβάνουν) το κείµενο ως µια σύνοψη της 
ώριµης κλαουζεβιτσιανής θεωρίας, σχετικά µε την φύση και διεξαγωγή του 
πολέµου, πράγµα το οποίο επ’ ουδενί λόγω ισχύει, οπότε µέσω της 
ανακριβούς και ελλειµµατικής αυτής προσέγγισης, αυτοπαροτρύνονται σε 
άτοπα διανοητικά άλµατα, εσφαλµένων παραδοχών και πεποιθήσεων.  

Βεβαίως όµως, κατά καιρούς έχουν εκφραστεί και πιο έωλες απόψεις: Κάποιοι 
άλλοι περισσότερον αβαθείς, ηµιµαθείς ή προκατειληµµένοι, χαρακτήρισαν 
παροξυντικά το δοκίµιο ως «…λεπτοµερές προσχέδιο από το οποίον η 
εθνικοσοσιαλιστική Γερµανία ανέπτυξε τον ολοκληρωτικό πόλεµο». Βέβαια 
τέτοιες προσεγγίσεις του Κλάουζεβιτς, δεν µπορούν πλέον σήµερα να 
δικαιολογηθούν, ούτε µε την σχολαστικότερη διάθεση της οιασδήποτε 
πολιτικής ορθότητας, απλά προξενούν την θυµηδία, τόσο στον στοιχειώδη 
γνώστη όσο και στον συστηµατικό µελετητή του Κλάουζεβιτς.  

Οι «Αρχές του πολέµου» είναι µάλλον ένας εισαγωγικός προάγγελος και κατά 
κάποιο τρόπο «προποµπός» του κατοπινού µείζονος έργου του Κλάουζεβιτς. 
Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, το θέµα του δοκιµίου αφορά κατά κύριο 
λόγο στην τακτική. Κάποιες από τις έννοιες και συλλήψεις οι οποίες 
αναπτύσσονται στο «Περί του πολέµου», παρουσιάζονται εδώ αρκετά καλά 
µορφοποιηµένες (όπως η περιβόητη «τριβή»), ενώ άλλες διαγράφονται 
εµβρυακά και ορισµένες ελλείπουν τελείως.  

Ειδικότερα  «Οι αρχές του πολέµου», σε µεγάλη αντίθεση µε τα επόµενα έργα 
του, δεν είναι ένα κείµενο αξιοσηµείωτα πολύπλοκο σε ιστορικούς όρους ή 
έµφορτο µε αποκαλυπτικές λεπτοµέρειες, όπως η πλειονότητα των κειµένων 
του Κλάουζεβιτς. Βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην εµπειρία των 
εκστρατειών του Μεγάλου Φρειδερίκου και των πολέµων της Πρωσσίας µε 
την επαναστατική Γαλλία και τον Ναπολέοντα προ του 1812.  

Το συγκεκριµένο έργο, σπάνια προξένησε ενθουσιασµό µεταξύ των 
προσανατολισµένων στην θεωρία µελετητών του Κλάουζεβιτς, καθώς δεν 
αντανακλά αρκετές από τις σηµαντικότατες οψιµότερες και βαθύτερες 

1 



 

διορατικές διαπιστώσεις του συγγραφέα. Όµως, οι «Αρχές του Πολέµου» δεν 
παύουν να είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον καθεαυτό δοκίµιο, ως ένα τεκµαρτό 
στοιχείο της προσωπικής πνευµατικής συγκρότησης και ανέλιξης του 
Κλάουζεβιτς, ως ένα συµπύκνωµα εµπειρικών κατευθύνσεων τακτικής, αλλά 
και ως µια µαρτυρία περί των πολέµων της ναπολεοντείου  περιόδου,  από 
τον πλέον οξυδερκή της παρατηρητή. Τέλος οι «Αρχές του Πολέµου» 
αποτελούν µια στοιχειώδη περιληπτική νύξη για το πραγµατικό δρώµενο του 
πολέµου, όπως ο συγγραφέας τον βίωσε στην εποχή του. 

Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί εµφατικά ότι, οι διάφορες απόψεις τις οποίες  
εκφράζει ο Κλάουζεβιτς στο εν λόγω δοκίµιο, δεν είναι εκείνες του 
Ναπολέοντα, «αρχιερέας» του οποίου χαρακτηρίστηκε µε ειρωνεία και 
κακεντρέχεια πάµπολλες φορές ο Πρώσσος στοχαστής. Οι απόψεις που 
απηχούνται στις ακόλουθες γραµµές του Κλάουζεβιτς, προέρχονται, κατά το 
µάλλον, από τον σοφό και αγαπητό σύµβουλο και φίλο του, Στρατηγό 
Γκέρχαρντ φον Σάρνχορστ, τον πιο ακλόνητο και ικανότερο ίσως αντίπαλο του 
µεγάλου Κορσικανού.  

Ο Μαξ  Βέµπερ έγραψε ευστοχότατα: «∆εν ευθύνεται η πραγµατικότητα που 
είναι διφορούµενη, αλλά οι έννοιές µας που είναι συγκεχυµένες». Σ’ αυτήν την 
θλιβερή και συνάµα αληθέστατη διαπίστωση µπορεί κανείς να ανάγει την 
εκκίνηση κάθε ουσιαστικής και αντικειµενικής µελέτης, εξετάζοντας 
λεπτοµερειακά και συστηµατικά το εκάστοτε αντικείµενό του, ώστε να 
προσεγγίσει στον µέγιστο εφικτό βαθµό την πραγµατικότητα.  
 
Εκφαίνοντας µια γενικότερη παρατήρηση, θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτό 
που χάθηκε στην µεταψυχροπολεµική περίοδο είναι ο πόλεµος ως 
συµπλήρωµα, ως ενδεχόµενη τελειωτική απαρτίωση της πολιτικής. Στις 
σύγχρονες, ευρωπαϊκές ιδίως, κοινωνίες µας, ο πόλεµος δεν διαθέτει πλέον 
ουδεµία νοµιµοποίηση. Εξοβελίζεται και εξορκίζεται ως η ύπατη φρίκη, 
δαιµονοποιείται στην σκέψη και στην επιθυµία µας. Είναι έγκληµα 
καθοσίωσης η οποιαδήποτε ιδεολογική, θρησκευτική και πολιτική  
σταυροφορία, ενώ βεβαίως ο πόλεµος σε καµία περίπτωση δεν προσµετρείται 
ως ακραίο αλλά πιθανό φυσιολογικό διπλωµατικό µέσο.  
 
Ο πόλεµος ως συνέχιση της πολιτικής µε άλλα µέσα, για να επαναλάβουµε τη 
πασίγνωστη διατύπωση του Κλάουζεβιτς, ταυτίζεται πλέον πανεύκολα µε µία 
δήθεν πεπερασµένη στιγµή της παγκόσµιας ιστορίας, όπου η διπλωµατία είχε 
ως συµπλήρωµα τον συµβατικό πόλεµο, στηριγµένο στις κλασικές δυνάµεις. 
Η φυσική αυτή αλληλουχία τροποποιήθηκε (και για κάποιους έπαψε 
υφιστάµενη) µε την εµφάνιση των πυρηνικών όπλων. Μέσα στο πλαίσιο της 
πυρηνικής αποτροπής, του πυρηνικού Αρµαγεδώνος, ο πόλεµος παρέµεινε  
µία δυνάµει απειλή, µία τροµερή σκιά στο δήθεν «φωτισµένο» σύγχρονο 
διπλωµατικό παιγνίδι του µεταπολεµικού κόσµου, επ’ ουδενί λόγω όµως το 
συµπλήρωµά του. Καταργήθηκε µε διεθνείς και εθνικούς αφορισµούς, 
ιδιαιτέρα µεταψυχροπολεµικά Απαγορεύθηκε να νοείται καν ως  το στάδιο του 
ιστορικού γίγνεσθαι στο οποίο περνάµε όταν αδυνατούµε να  φθάσουµε σε 
συµφωνία.  
 
Στην περίοδο της εν εξελίξει παγκοσµιοποίησης, µέσα στα πλαίσια των 
«αντάρτικων», εθνικοαπελευθερωτικού ή ιδεολογικοπολιτικού χαρακτήρα, ή 
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απέναντι στο εκπτυσσόµενο πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο δρώµενο και 
φαινόµενο της τροµοκρατίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιορισθεί τι 
είναι όντως πολιτικό και τι όχι, ποιό µερίδιο ευθύνης και συµµετοχής  πρέπει 
να αποδίδεται στα κράτη, στις εγκληµατικές οργανώσεις, αλλά  και στις 
ποικίλες αυθόρµητες εκρήξεις λαών, πολιτικών και θρησκευτικών οµάδων.  
 
Την 11η Σεπτεµβρίου 2001  είδαµε «αµάχους»  να εξοντώνουν µεθοδικά 
αµάχους. Η διάκριση µεταξύ του «εσωτερικού» και του «εξωτερικού» εχθρού, 
όσο τα όρια κυριαρχίας του εθνικού κράτους γίνονται ασαφέστερα, γίνεται 
δυσχερέστερη από οποτεδήποτε άλλοτε, µε συνακόλουθο να µην 
ταυτοποιούµε πλέον σαφώς την διαφορά του  πολέµου και της αστυνοµικής 
επιχείρησης. Όµως ο πόλεµος είναι εδώ. Άσχετα µε την κλίµακα, την 
γενεσιουργό αιτία, την επίφασή του, την φρίκη του, παραµένει ένα ενρίζωµα 
στην ανθρώπινη φύση, άρρηκτα δεµένο µε την εγγενή επιθετικότητα του 
είδους µας. Για τούτο η γνωριµία  της σκέψης του µεγάλου Κλάουζεβιτς και 
κατόπιν η συστηµατική του µελέτη είναι πάντα χρήσιµη, όσο και σαγηνευτική. 
 
Για την παρούσα µετάφραση χρησιµοποιήθηκε η πρωτότυπη γερµανική 
έκδοση του 1936, ο 12ος Τόµος της 17τοµης σειράς «Βιβλιοθήκη Πολεµικής 
Ιστορίας» του βερολίνειου εκδοτικού οίκου «Junker und Dünnhaupt», µε 
επιµέλεια του Στρατηγού Φρειδερίκου φον Κοχενχάουζεν, ∆ιδάκτορα της 
φιλοσοφίας και επιτίµου Πτεράρχου της τότε νεοσύστατης Λουφτβάφφε. 
 
Ως γνωστόν η γερµανική γλώσσα διατηρεί µιαν εξαιρετική κλιτικότητα, καθώς 
και µια λεπτολόγο σαφήνεια, που σχεδόν προσεγγίζει εκείνη της ελληνικής.(Ο 
Νότκερ ο Τευτονικός ή «Λαµπέο» (950-1022), ένας µεσαιωνικός Βενεδικτίνος 
Γερµανός µοναχός απέδωσε τις «Κατηγορίες» και το «Περί Ερµηνείας» του 
αριστοτελικού «Οργάνου» σε Υψηλά Παλαιογερµανικά, στις πρώτες δεκαετίες 
του 11ου µΧ. αιώνα).  
 
Έως τις ηµέρες µας, στην γερµανική είναι σε ισχυρή χρήση η δοτική, το 
απαρέµφατο, οι µετοχές και µια αφθονία δευτερευουσών αναφορικών και 
υποθετικών προτάσεων, σε αλληλοδιαπλοκή µε τα βοηθητικά ρήµατα. Αυτές 
οι συνιστώσες της γλώσσας είναι εύλογα οξύτερες σ’ ένα κείµενο που 
γράφτηκε το 1812. Προσπάθησα ν’ αποδώσω µε την µέγιστη εφικτή 
πιστότητα, ακριβολογία και κυριολεξία το κείµενο του Κλάουζεβιτς, 
ακολουθώντας τα κανονιστικά θέσµια του κοµβικού λεξικού της γερµανικής 
Duden, δίχως να παραβλάψω µεταφραστικά την ακρίβεια και ευληπτότητα 
των νοηµάτων, µάλιστα δε µε την τρέχουσα χρηστική έλλειψη ….της 
γραµµατικής του αξέχαστου Αχιλλέα Τζαρτζάνου.   
 
Αυτό το µικρό πόνηµα αφιερώνω στην µνήµη του πατέρα µου Παναγιώτη, 
άδολου και φιλάνθρωπου Έλληνα, ανθρώπου καλλιεργηµένου, 
απροκατάληπτου και ανυστερόβουλου, που µ’ έµαθε να αναζητώ επίµονα την 
γνώση, και µου πρωτόδειξε την αξία της στρατιωτικής σκέψης κι’ επιστήµης.  

 
 
 
        Α.Π. Κωνσταντίνου                                     
Βιέννη, Σεπτέµβριος του 2007 
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Α∆ΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                                                              
ΤΟΥ ΚΑΡΛ ΦΟΝ ΚΛΑΟΥΖΕΒΙΤΣ 

Ο Γερµανός Αξιωµατικός, στρατιωτικός ιστορικός, «στρατηγιστής» και 
φιλόσοφος Καρλ φον Κλάουζεβιτς (1780-1831) έχει αποκληθεί «πατέρας του 
συγχρόνου πολέµου». Ως µέλος του σώµατος των Αξιωµατικών του κραταιού 
πρωσσικού στρατού από την νεαρή του ηλικία, ο Κλάουζεβιτς έγινε µάρτυρας 
µερικών από τις αποφασιστικότερες ευρωπαϊκές µάχες του αιώνα του και 
σταχυολόγησε  τις παρατηρήσεις του επ’ αυτών των µαχών, σε ένα κορµό 
θεωριών, ο οποίος περιγράφηκε καταληκτικά στην πραγµατεία του «Περί του 
πολέµου» το 1832. Η πλέον γνωστή και ανθεκτική στο πέρασµα του χρόνου 
δήλωσή του : « ο πόλεµος είναι µια συνέχιση της πολιτικής µε άλλα µέσα», 
έχει χρησιµοποιηθεί κατά κόρον και συνάµα έχει παρερµηνευθεί ευρύτατα και 
βαθύτατα. 

Το πλήρες ονοµατεπώνυµο του Κλάουζεβιτς ήταν Κάρολος Φίλιππος 
Γκότληµπ φον Κλάουζεβιτς. Γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1780 στην 
πρωσσική πόλη «Μπούργκ µπάϊ Μάγκντεµπουργκ» (Burg bei Magdeburg),  
πρωτεύουσα της επαρχίας Γεριχόβερ, στο κρατίδιο της  Σαξωνίας - Ανχαλτ.  

Ήταν ένα από τα έξι παιδιά του Φρειδερίκου Γαβριήλ φον Κλάουζεβιτς, ενός 
συνταξιούχου Πρώσσου Αξιωµατικού, που υπηρέτησε ως Υπολοχαγός στον 
πρωσσικό στρατό και κατόπιν κατείχε µιαν ελάσσονα θέση στην κρατική 
«Πρωσσική Οικονοµική Εφορία».  

Πρέπει να τονισθεί ότι κατά την διάρκεια της ζωής του Κλάουζεβιτς,  η 
πατρίδα του Πρωσσία (παρότι δεν υφίσταται πλέον ως κυρίαρχο κράτος), 
υπήρξε µια από τις τροµερότερες δυνάµεις της Ευρώπης. Η Πρωσσία 
πρωτοεµφανίστηκε ως αυτόνοµο κρατικό µόρφωµα - ∆ουκάτο, κατά τον 
δέκατο έβδοµο αιώνα και απέκτησε τελικά αρκετή έκταση και επιρροή, ώστε 
να στέψει τον ηγεµόνα της Βασιλιά. Στην ιστορική τροχιά της παρέµεινε 
ανεξάρτητη από την «Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία του Γερµανικού Έθνους», 
αλλά έχαιρε στενών δεσµών προς αυτήν. Επιπλέον, οι νικηφόρες 
στρατιωτικές εκστρατείες που διενεργήθηκαν από τις στρατιές του ξακουστού 
Πρώσσου Βασιλιά Φρειδερίκου του Μεγάλου, προσέθεσαν στο έδαφός της 
µεγάλες κατακτηµένες εκτάσεις . 

Η τυπική στρατιωτική εκπαίδευση του Κλάουζεβιτς  άρχισε στην ηλικία των 
δώδεκα ετών, όταν το 1792 ο πατέρας του τον έφερε στην έδρα του 34ου  
Συντάγµατος Πεζικού, στο Πότσνταµ. Εδώ ξεκίνησε την εκπαίδευσή του  ως 
µαθητής της Σχολής Αξιωµατικών. Βεβαίως µια τόσο πρώιµη στρατιωτική 
εκπαίδευση δεν ήταν διόλου ασυνήθιστη στην Πρωσσία του 18ου αιώνα. Ο 
µεγαλύτερος αδελφός του Κλάουζεβιτς, ο Γουλιέλµος, ήταν ήδη 
Ανθυπολοχαγός. Λίγο µετά από την άφιξή του στον στρατώνα, ο Κλάουζεβιτς 
παρέστη στην πρώτη µάχη του, όταν το Σύνταγµά του εστάλη να 
απελευθερώσει την καθεδρική πόλη του Μάϊντς από τις γαλλικές δυνάµεις 
κατοχής. Τα καθήκοντα του Κλάουζεβιτς,  ως Σηµαιοφόρου  του Συντάγµατος, 
περιελάµβαναν εκτός από την µεταφορά του λαβάρου του Συντάγµατος στις 
πορείες, την επίσκεψη των τραυµατιών στα νοσοκοµεία εκστρατείας και την 
σύνταξη αναφορών προς τον  ∆ιοικητή του σχετικά µε αυτούς. 
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Οταν το 1795 ο πρωσσικός στρατός απεσύρθη  από την συµµετοχή στους 
«Γαλλικούς Επαναστατικούς Πολέµους», ο Κλάουζεβιτς τοποθετήθηκε επί 
αρκετά έτη σε µια µικρή αποµακρυσµένη φρουρά στο Νωυρούπιν. Εκεί 
αφιέρωσε το µεγαλύτερο µέρος του εξωυπηρεσιακού χρόνου του σε 
συστηµατική ανάγνωση και µελέτη για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην «Γενική 
Σχολή Πολέµου»  (Allgemeine Kriegsschule), ένα στρατιωτικό ίδρυµα στο 
Βερολίνο για την εκπαίδευση των κατώτερων Αξιωµατικών. Το 1801, έδωσε 
εξετάσεις και έγινε αποδεκτός. Ο τότε διοικητής του, Γκέρχαρτ φον 
Σάρνχορστ, θα γινόταν µελλοντικά η κοµβική φυσιογνωµία  στον 
εκσυγχρονισµό του πρωσσικού στρατού. Αυτός εφάρµοσε τις αλλαγές οι 
οποίες µετέτρεψαν τον πρωσσικό στρατό σε µια από τις επιτυχέστερες 
στρατιωτικές δυνάµεις του ερχόµενου αιώνα. 

Ο Σάρνχορστ αναγνώρισε αµέσως τις εξαιρετικές δυνατότητες του 
Κλάουζεβιτς και έγινε ο έµπιστος σύµβουλος του νεαρού Αξιωµατικού. 
∆ιαπίστωσε την σεµνότητα, την µεγαλοφυΐα του, καθώς επίσης και την 
εσωτερική φλόγα του χαρακτήρα του. Ο Κλάουζεβιτς υπήρξε ο καλύτερος 
µαθητής του και κατενόησε  καλύτερα από  οποιονδήποτε άλλο τις ιδέες του 
µεγάλου δασκάλου του σχετικά µε την αλληλεξάρτηση πολιτικής και 
διεξαγωγής του πολέµου, ιδέες τις οποίες αυτός επεξέτεινε και εξέλιξε 
επιτυχώς. Εκτός των ιδεών του µέντορά του, ο Κλάουζεβιτς µελέτησε ιδιαίτερα 
και το έργο του Εµµανουήλ Καντ, ενώ υπήρξε και δραστήριο µέλος της 
«Στρατιωτικής Εταιρείας», ενός συλλόγου προβληµατισµού και συζητήσεων 
περί την στρατιωτική τέχνη και επιστήµη, όπου µάλιστα παρουσίασε ένα 
αδηµοσίευτο πρωτόλειο χειρόγραφό του, γνωστό σήµερα ως «Στρατηγική του 
1804»  

Το 1804, ο Κλάουζεβιτς απεφοίτησε από το ίδρυµα πρώτος στην τάξη του, µε 
άριστη βαθµολογία, και διορίστηκε ως στρατιωτικός υπασπιστής του νεαρού  
Πρώσσου διαδόχου του θρόνου, Αυγούστου. Μ’ αυτήν την εκλεκτή 
τοποθέτηση, εισήλθε στον ολιγοµελή κόσµο της βασιλικής αυλής του 
Βερολίνου, µε την επαναλαµβανόµενη σειρά των χοροεσπερίδων, των 
συµποσίων και των πλουσιοπάροχων επίσηµων τελετών. Αυτή η περίοδος 
ήταν µια φάση ανέλιξης αλλά και δυσχέρειας για τον Κλάουζεβιτς. Τότε ακόµη 
ήταν ένας χαµηλόβαθµος Αξιωµατικός µε αντίστοιχες αποδοχές πενιχρής 
µισθολογικής κλίµακας. Πολλοί από τους συναδέλφους του Αξιωµατικούς 
προέρχονταν από οικογένειες ευγενούς καταγωγής, όπως και αυτός, αλλά 
ανήκαν στην ανώτερη στιβάδα της πλούσιας αριστοκρατίας και απολάµβαναν 
υψηλά ανεξάρτητα οικογενειακά εισοδήµατα. Παρά ταύτα, ο Κλάουζεβιτς  
γνωρίστηκε και εξοικειώθηκε µε πολλά διάσηµα πολιτικά και πολιτιστικά 
πρόσωπα, σηµαντικές  µορφές  της περιόδου αυτής, ενώ συνάντησε επίσης 
και την µελλοντική σύζυγό του, σε µία δεξίωση στο Βερολίνο  στα τέλη του 
έτους. Η Κόµισσα Μαρία φον Μπρούλ προέρχονταν  από µια παλαιά, 
διαπρεπή σαξωνική γραµµή αριστοκρατών. Χρειάστηκαν αρκετά έτη 
µνηστείας στο νεαρό ζευγάρι και η φανατική αφοσίωση της Μαρίας, προτού εν 
τέλει η οικογένειά της χορηγήσει την οριστική έγκριση για το γάµο της µε τον 
Κλάουζεβιτς.  

Στα 1805 ανάγεται και  η πρώτη του ανώνυµη δηµοσίευση, στο περιοδικό 
«Νέα Μπελλόνα – Συµβολές στην πολεµική τέχνη και στην πολεµική ιστορία», 
όπου επέκρινε µε σφοδρότητα σ’ ένα άρθρο του (µε τίτλο «Σχόλια περί της 
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καθαρής και εφαρµοσµένης στρατηγικής του κυρίου φον Μπύλωφ, ή κριτική 
για τις γνώµες που εµπεριέχει») τον Βαρόνο Ντήτριχ Άνταµ Χάϊνριχ φον 
Μπύλωφ, (απόστρατο Αξιωµατικό, εκκεντρικό αριστοκράτη και στρατιωτικό 
συγγραφέα έργων στρατηγικής, που ανήγαγε σε λογαριθµικά πρότυπα την 
επιτυχή δράση των µεγάλων στρατηγών της γαλλικής επανάστασης και 
επέκρινε τον Μεγάλο Φρειδερίκο για σχολαστικισµό).   

Στην Γαλλία, ο Ναπολέων Βοναπάρτης κατέλαβε την εξουσία δια της βίας, 
εκµεταλλευόµενος το πολιτικό και οικονοµικό χάος των µετεπαναστατικών 
ετών. Αυτοχρίσθηκε Αυτοκράτορας (1804) και εξαπέλυσε έναν σφοδρό, ταχύ 
και νικηφόρο πόλεµο, ο οποίος προσέθεσε νέες εκτάσεις στην Γαλλία, παρά 
την αντίθεση ενός ευρέος συνασπισµού βρετανικών, αυστριακών, ρωσικών, 
και σουηδικών δυνάµεων. Η Πρωσσία προσεχώρησε στον αντιγαλλικό 
συνασπισµό το 1806, αλλά υπέστη καταστρεπτικές απώλειες στις «δίδυµες 
µάχες» της Ιένας και του Άουερστατ, όταν ο Ναπολέων εισέβαλε στην 
Πρωσσία, συντρίβοντας τον πρωσσο-σαξωνικό στρατό υπό τον Κάρολο 
Γουλιέλµο Φερδινάνδο, ∆ούκα του Μπραουνσβάϊκ. Αυτό το γεγονός  
οριοθέτησε µια κρίσιµη εξελικτική καµπή για τον  Κλάουζεβιτς, αλλά και για 
την Πρωσσία. Ο Κλάουζεβιτς (σε ηλικία είκοσι έξι ετών) και ο Πρίγκηπας 
Αύγουστος συνελήφθησαν εγγύς του Πρεντσλάου, στις 14 Οκτωβρίου του 
1806, και κρατήθηκαν ως αιχµάλωτοι πολέµου των Γάλλων επί εννέα µήνες, 
όπως και άλλοι  25.000 νικηµένοι Πρώσσοι. 

Η αιχµαλωσία του Κλάουζεβιτς δεν είχε τιµωρητικό ή σωφρονιστικό 
χαρακτήρα. Εκείνη την εποχή οι Αξιωµατικοί που εκρατούντο  υπό επιτήρηση 
ως αιχµάλωτοι πολέµου από µια ξένη δύναµη, είχαν συνήθως την άδεια να 
περιφέρονται ελεύθερα. Έπρεπε µόνο να παραδώσουν τα διακριτικά και τα 
όπλα τους και να ορκιστούν ότι δεν θα έπαιρναν τα όπλα ενάντια στον στρατό 
που τους έθεσε υπό κράτηση. Έτσι ο Κλάουζεβιτς  διήλθε ένα µέρος του 1806 
στο Βερολίνο και στο Νωυρούπιν και έπειτα εστάλη µε τον Πρίγκηπα 
Αύγουστο στο Σουασόν της  Γαλλίας, όπου πέρασε ένα µέρος του 1807. Τότε 
ξεκίνησε να συγγράφει διάφορα άρθρα για τις στρατιωτικές καταστροφές του 
προηγούµενου έτους, µε σπουδαιότερο το «Ιστορικά σηµειώµατα περί τα 
µείζονα πολεµικά συµβάντα τον Οκτώβριο του 1806», όπου περιγράφει της 
αιτίες κατάρρευσης του πρωσσικού στρατού.  

Το 1807 συντελέσθηκε µια µείζων πολιτική συνθηκολόγηση, όταν ο Πρώσσος 
Βασιλιάς Φρειδερίκος Γουλιέλµος υπέγραψε συµφωνία µε τον Ναπολέοντα, 
την γνωστή «Συνθήκη του Τιλσίτ» (7-9 Ιουλίου). Η συνθήκη αυτή παρέδωσε 
σχεδόν το µισό πρωσσικό έδαφος στους Γάλλους, που χορηγήθηκε στο υπό 
πολωνική διαχείριση και γαλλική εξουσία «∆ουκάτο της Βαρσοβίας». Αυτό 
θεωρήθηκε (εύλογα) από µεγάλο µέρος του πρωσσικού λαού ως µια 
ταπεινωτική και εξευτελιστική ήττα, ενώ πάµπολλοι Αξιωµατικοί εξοργίσθηκαν, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Κλάουζεβιτς. Όµως η συνθήκη σήµανε επίσης 
ότι, αυτός και ο Πρίγκηπας απαλλάχτηκαν από την επίσηµη κράτηση. Ο 
Κλάουζεβιτς επέστρεψε στο Βερολίνο για να βοηθήσει τον φίλο και τέως 
∆ιοικητή του Σάρνχορστ, ο οποίος είχε πρόσφατα τοποθετηθεί επικεφαλής 
της «Επιτροπής Στρατιωτικής Αναδιοργάνωσης» στο νεοδηµιουργηθέν 
«Υπουργείο Πολέµου» και εργαζόταν σκληρά για να αναδιοργανώσει και να 
µεταρρυθµίσει τον ηττηµένο στρατό. Εκεί ο Κλάουζεβιτς  συνδέθηκε µε τον 
στενό κύκλο του δασκάλου του, τους διάσηµους «µεταρρυθµιστές» 
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(Αύγουστος Γουλιέλµος Αντώνιος Κόµης φον Νάϊντχαρτ Γκναϊζενάου, Χέρµαν 
φον Μπόγιεν, Καρλ φον Γκρόλµαν), οι οποίοι προσπάθησαν να 
δηµιουργήσουν έναν ολοκαίνουργιο πρωσσικό στρατό, στηριγµένο σε νέες 
ισχυρές διανοητικές, ηθικές  και υλικές βάσεις. Κατά την διάρκεια αυτού του 
χρόνου ο  Κλάουζεβιτς συνδέθηκε φιλικά µε τον Γκναϊζενάου, (υπό τον οποίο 
είχε υπηρετήσει κατά την διάρκεια των ναπολεοντείων πολέµων), που τον 
τίµησε µε την αληθινή και διαρκή φιλία του. Αργότερα, ο Γκναϊζενάου,  θα 
γράψει χαρακτηριστικά στον Κλάουζεβιτς για εκείνη την περίοδο : «Εσείς 
είσαστε ο Ιωάννης του Σάρνχορστ, εγώ ήµουν µόνον ο Πέτρος του».  

Το 1810, ο Κλάουζεβιτς προήχθη στον βαθµό του Ταγµατάρχου, 
τοποθετήθηκε  ως ∆ιευθυντής του γραφείου του Σάρνχορστ  και άρχισε να 
διδάσκει στην «Γενική Σχολή Πολέµου» του Βερολίνου, (το πρόσφατα 
ανασυγκροτηµένο και αναβαθµισµένο ανώτερο στρατιωτικό σχολείο), ενώ 
παραλλήλως ορίσθηκε εκπαιδευτής των  Πρώσσων  Πριγκήπων, µεταξύ των 
οποίων και ο µετέπειτα Γερµανός Αυτοκράτωρ Γουλιέλµος ο Α’.                      

Ο µεγαλύτερος πλέον µισθός του και η καλή επαγγελµατική φήµη του 
συνδυάστηκαν και κέρδισε τελικά την έγκριση της οικογένειας φον Μπρούλ. 
Αυτός και η πιστή του Μαρία φον Μπρούλ παντρεύτηκαν στην εκκλησία της 
Παρθένου, στο Βερολίνο, στις 17 ∆εκεµβρίου του 1810. Στο µεταξύ η ένταση 
µεταξύ της ταπεινωµένης Πρωσσίας και της νικηφόρας και αλαζονικής 
ναπολεόντειας Γαλλίας έγινε ανυπόφορα έντονη.  

Τον Φεβρουάριο του 1812, ο Βασιλιάς Φρειδερίκος Γουλιέλµος ο Γ’, ενέκρινε 
ένα αίτηµα του Ναπολέοντα  να αποστείλει έναν πρωσσικό εκστρατευτικό 
σώµα 20.000 ανδρών, για να ενωθεί µε τους Γάλλους εισβάλλοντας στην 
Ρωσία. Ο Κλάουζεβιτς έγραψε τότε µιαν αυστηρή καταγγελία αυτής της 
αστόχαστης και εν τέλει προδοτικής πράξης του Βασιλιά, που έµεινε 
αδηµοσίευτη επί αρκετά έτη. Κατόπιν παραιτήθηκε από τον στρατό, (όπως 
πολλοί άλλοι, κυρίως υψηλόβαθµοι, Αξιωµατικοί), και προσεχώρησε στην 
ρωσική πλευρά, αφήνοντας την πνευµατική του παρακαταθήκη στον διάδοχο 
του θρόνου, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή. 

Κατά την παραµονή του στην  Ρωσία, ο Κλάουζεβιτς συµµετείχε σε όλες τις 
σηµαντικές µάχες ως Επιτελάρχης ενός ρωσικού Σώµατος Στρατού. Ο 
γαλλικός στρατός κατόρθωσε να φθάσει στην Μόσχα, αλλά αποδεκατίστηκε 
από τον µακρό και δυσβάστακτα σκληρό ρωσικό χειµώνα. Στα τέλη 
Νοεµβρίου του 1812,  παρουσιάστηκε µια κρίσιµη καµπή όταν οι Γάλλοι 
έφθασαν υποχωρώντας στον ποταµό Μπερεζίνα, στην Λευκορωσία, όπου 
συνετρίβησαν, υφιστάµενοι τεράστιες απώλειες, από τις ρωσικές δυνάµεις, 
υπό τον Στρατάρχη Πρίγκηπα Μιχαήλ Ιλαριόνοβιτς Κουτούζωφ.   

Στις τελευταίες ηµέρες του ηµερολογιακού έτους, ο Κλάουζεβιτς  αναµείχθηκε 
στις διαπραγµατεύσεις που οδήγησαν στην Συνθήκη του Ταουρόγκεν. Αυτή η 
συνθήκη  άλλαξε αποφασιστικά την πορεία του πολέµου. Ολόκληρος ο 
πρωσσικός στρατός ενώθηκε µε τους Ρώσους για να αντιµετωπίσει  τους 
Γάλλους και κέρδισε µια σπουδαία νίκη στη Λειψία τον Οκτώβριο του 1813. Το 
Παρίσι κατελήφθη πέντε µήνες αργότερα και ο Ναπολέων εξορίσθηκε στο 
µεσογειακό νησί της Έλβας. 
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Μετά από το Ταουρόγκεν, τον Απρίλιο του 1814, ο Κλάουζεβιτς επανήλθε 
στον πρωσσικό στρατό ως Συνταγµατάρχης. Εντούτοις, ο Βασιλιάς τον 
αντιπαθούσε ακόµη βαθύτατα για την σφοδρή κριτική που του είχε εξασκήσει 
και επειδή ακολούθησε τους άλλους  «Λιποτάκτες»  στην Ρωσία, για τούτο και 
δεν τοποθετήθηκε σε καµία διοικητική θέση. Στο ξεκίνηµα του 1815, ο 
Ναπολέων δραπέτευσε από την Έλβα και για άλλη µια φορά συνέλεξε µια 
δύναµη µε την οποία ανεκατέλαβε το Παρίσι και αγωνίσθηκε ενάντια στις 
συνασπισµένες δυνάµεις των Πρώσσων, Αυστριακών, Βρετανών  και Ρώσων.  

Ο Κλάουζεβιτς συµµετείχε  στις µάχες του Λινύ και της Βαβρ κατά την 
διάρκεια της εκστρατείας του Βατερλώ το 1815, ως Επιτελάρχης ενός 
πρωσσικού Σώµατος Στρατού, που διοικούσε ο Γιόχαν φον Τίλµαν. Οι 
Πρώσσοι συνετρίβησαν στο Λινύ (νότια του όρους Σαιν Ζαν  και του χωριού 
Βατερλώ), από έναν στρατό οδηγηµένο  προσωπικά από τον Ναπολέοντα. Τα 
γαλλικά στρατεύµατα προξένησαν στους αντιπάλους τους τροµακτικές 
απώλειες, αλλά η ακόλουθη αποτυχία του µεγάλου Κορσικανού να 
καταστρέψει  ολοσχερώς τις πρωσσικές  δυνάµεις οδήγησε στην ήττα του 
λίγες ηµέρες αργότερα, στην τελική µάχη του Βατερλώ, όταν αργά το 
απόγευµα έφθασαν στο πεδίο της µάχης οι πρωσσικές δυνάµεις υπό τον 
υπέργηρο και αδάµαστο Στρατάρχη Γκέµπχαρτ Λέµπερεχτ φον Μπλύχερ και 
επέπεσαν στο δεξιό  πλευρό των Γάλλων, ενώ οι αγγλο-ολλανδικές δυνάµεις 
τους έπλητταν κατά µέτωπο. 

Τον Οκτώβριο του 1815, ο Κλάουζεβιτς  διορίστηκε Επιτελάρχης  στην 
Στρατιά του Ρήνου, την οποία διοικούσε ο Γκναϊζενάου. Ο Κλάουζεβιτς  και η 
σύζυγός του έζησαν στο Κόµπλεντς (που τότε ανήκε στην Γερµανία) επί µία 
τριετία. Το 1818, ο Κλάουζεβιτς, 38 ετών προήχθη στον Βαθµό του Στρατηγού 
(γινόµενος ο νεότερος έως τότε Στρατηγός του πρωσσικού στρατού) και 
τοποθετήθηκε  διοικητικός διευθυντής της Σχολής Πολέµου. Για την θέση αυτή 
τον πρότεινε  ο επιστήθιος φίλος του Γκναϊζενάου. 

 Η θέση ήταν µάλλον ανιαρή γι’ αυτόν, καθώς λόγω της συνεχιζόµενης 
εµπαθούς δυσµένειας του βασιλιά σε βάρος του Κλάουζεβιτς και εξ αιτίας µιας 
µεταπολεµικής διάθεσης πολιτικού και διανοητικού συντηρητισµού, δεν του 
επετράπη να διδάξει αυτοπροσώπως (!) και δεν µπόρεσε  να εφαρµόσει 
οποιεσδήποτε από τις καινοτόµες ιδέες του στην Σχολή Πολέµου. Έτσι ο 
Κλάουζεβιτς σε ολόκληρη την δεκαετία του 1820 επεδίωξε και επέτυχε µιαν εν 
πολλοίς αφανή παρουσία, µε αποτέλεσµα να σχολιάζεται ως «µονόχνωτος». 
Υπήρξαν επιπλέον φήµες ότι ήταν βαρύς πότης, λόγω της διαρκούς 
ροδοκόκκινης χροιάς του. Αυτή όµως προκλήθηκε από την δερµατολογική 
βλάβη που υπέστη  κατά την διάρκεια του ρωσικού χειµώνα του 1812, όταν 
αρκετές φορές βρέθηκε επί πολύ σε πεδία µαχών µε θερµοκρασίες σαράντα 
βαθµών υπό το µηδέν. 

Ο στρατιώτης - στοχαστής αφιέρωσε ένα µεγάλο µέρος της δεκαετίας του  
1820 στην συγγραφή. Το 1823 και 1824 συνέγραψε  το έργο του µε τίτλο 
«Παρατηρήσεις περί της Πρωσσίας στην µεγάλη καταστροφή της», βασισµένο 
στις σηµειώσεις του από το 1806. Οι κριτικές του για το πώς είχαν ηττηθεί τα 
πρωσσικά Συντάγµατα στην Ιένα και στο  Άουερστατ θεωρήθηκαν τόσον 
εµπρηστικές, ώστε το έργο του αυτό δεν θα δηµοσιευόταν πάλι στην Γερµανία 
επί επτά δεκαετίες. 

8 



 

Παρά ταύτα το 1827, αυτός και ο αδελφός του Γουλιέλµος απέκτησαν 
επισήµως µε βασιλικό διάταγµα και µετά µια  λαµπρή τελετή στα ανάκτορα, 
την επισφράγιση του κληρονοµικού τίτλου ευγενείας που διέθετε η οικογένειά 
τους. 

Το 1830, µόλις µετατέθηκε στο Μπρεσλάου, ως Αρχιεπιθεωρητής του 
Πυροβολικού, ξέσπασαν  εντάσεις  στα σύνορα της Πρωσσίας µε την 
Πολωνία. Σηµειώνεται ότι ο Κλάουζεβιτς  πάντοτε εξέφραζε µε σκληρές λέξεις 
την υποτίµησή του για τους Πολωνούς, τους οποίους θεωρούσε ανίκανους για 
αυτοδιακυβέρνηση. Τοποθετήθηκε ως Επιτελάρχης του Στρατάρχου                   
Γκναϊζενάου, ∆ιοικητή της Στρατιάς Ανατολικής Πρωσσίας και ανεχώρησε από 
το Μπρεσλάου για να λειτουργήσει ως Επιθεωρητής του στρατεύµατος κοντά 
στα σύνορα. Προτού να αναχωρήσει, σφράγισε όλα τα χειρόγραφά του, 
συµπεριλαµβανοµένου και αυτού από το οποίο θα προέκυπτε αργότερα το 
«Περί του πολέµου».  

Ο πόλεµος τελικά αποτράπηκε, αλλά µια επιδηµία χολέρας που ξεκίνησε από 
την Ρωσία, έπληξε  την περιοχή στο δεύτερο µισό του 1831, και εξόντωσε τον 
Γκναϊζενάου στο Πόζεν (νυν Πόζναν της Πολωνίας) τον Αύγουστο. Ο 
Κλάουζεβιτς ανέλαβε για λίγο την διοίκηση των πρωσσικών στρατευµάτων 
στην θέση του,  κατόπιν αποµονώθηκε σε καραντίνα επί µικρό διάστηµα, αλλά 
έπειτα του επιτράπηκε να επιστρέψει στο Μπρεσλάου. ∆έκα ηµέρες αργότερα, 
στις 16 Νοεµβρίου 1831, πέθανε από χολέρα. Η σύζυγός του επιµελήθηκε τα 
χειρόγραφά του και τα δηµοσίευσε το 1832. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ                                                       
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΖΕΒΙΤΣ  

 
Τα στρατιωτικά συγγράµµατα του Κλάουζεβιτς,  µε κορυφαίο το περίφηµο 
βιβλίο του «Περί του Πολέµου», κατέχουν µιαν ολότελα ξεχωριστή θέση στην 
ιστορία της στρατιωτικής σκέψης. Ο Κλάουζεβιτς αποκαλείται µε σεβασµό 
από κριτές και απολογητές «Κλασικός», αν και απ’ ότι φαίνεται οι 
περισσότεροι µάλλον παραπέµπουν στο έργο του µε αφορισµούς, 
εξορκισµούς ή ευχολόγια, παρά εν τέλει το µελετούν πραγµατικά. Παρ' ότι το  
ευρύτατο έργο του µεγαλοφυούς Πρώσσου, περιλαµβάνει αρκετά µεγάλα 
τµήµατα (κυρίως εκείνα που εξετάζουν  την τακτική ή ευρύτερα το τακτικό 
επίπεδο του πολέµου), των οποίων  ή αξία έχει τροποποιηθεί ή και 
αποµειωθεί µε την πάροδο του χρόνου, αποτελεί  εντούτοις την πρώτη εκτενή 
και βαθεία σπουδή του πολέµου, η οποία πραγµατικά εξετάζει τόσο τα 
πολεµικά δρώµενα και φαινόµενα, όσο και τα θεµέλια του θέµατος, αλλά 
συνάµα είναι ή πρώτη που προσφέρει ένα απαρτιωµένο πρότυπο υπόδειγµα 
λογικής σκέψης, εφαρµόσιµο σ’ όλα τα στάδια της στρατιωτικής ιστορίας και 
της στρατιωτικής τέχνης και επιστήµης γενικότερα. Το διανοητικό αυτό 
κατόρθωµα του Κλάουζεβιτς δεν µπορεί βέβαια να εκτιµηθεί εύκολα από τον 
οποιοδήποτε, και δη από ανθρώπους που αγνοούν το έργο του ή διαθέτουν 
µια επιδερµική ή και µεριστική του αντίληψη. 
 
Το κυριότερο κείµενο του Κλάουζεβιτς «Περί του Πολέµου», είναι ουσιαστικά 
ηµιτελές, καθώς  ό πρόωρος θάνατος του συγγραφέα, το 1831, τον εµπόδισε 
να ολοκληρώσει µία πλήρη αναθεώρησή του, οπότε κάποιες  ασάφειες και 
ανακολουθίες παραµένουν. Συνακόλουθα, οι ποικίλες δυσχέρειες της 
ανάλυσης και της ερµηνείας του είναι σηµαντικές, εν µέρει εξ αιτίας µιας 
φιλοσοφικής ορολογίας, η οποία σε κάποιους σύγχρονους ακραία 
χρησιµοθήρες, είτε θετικιστές µελετητές, δείχνει σχεδόν «µεταφυσική».  
 
Πιθανώς η σκληρότερη περιληπτική κριτική στον µεγάλο  συγγραφέα έγινε 
από τον Ελβετό σύγχρονο και αντίζηλό του Ζοµινί, ο οποίος απεκάλεσε  την 
γραφίδα  του Κλάουζεβιτς «υπερβολική  και αλαζονική». Αξίζει όµως να 
επισκοπήσουµε απανθισµατικά και εν τάχει την υποδοχή, αποδοχή και 
αντανάκλαση του έργου του στις διάφορες χώρες και περιόδους.  
 
Αν και η γαλλική στρατιωτική θεωρία του τέλους του 19ου  αιώνα απορρόφησε 
σε ιδιαίτερα µεγάλη έκταση τα διδάγµατα του Κλάουζεβιτς, ζυµώθηκε και  
ωρίµασε µε αυτά, δεν µπόρεσε να ξεπεράσει πραγµατικά τα εθνικά και 
ιστορικά της συµπλέγµατα. Χαρακτηριστικότατα κάποιος Γάλλος συγγραφέας, 
στις παραµονές του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, ορµώµενος βέβαια εκτός 
από τα πολιτιστικά εθνικά του χαρακτηριστικά και από τους - πρωτογενείς 
τότε- γερµανοφοβικούς ή και µισογερµανικούς συναισθηµατικούς 
περιορισµούς, (προκατειληµµένα και ρεβανσιστικά κατάλοιπα της ατίµωσης 
του 1871), αποκαλεί τον Πρώσο ιθύνοντα : «…ο πιό Γερµανός των 
Γερµανών» και καταγγέλλει  «...κάθε στιγµή στην θέση του αισθάνεσαι  να 
είσαι µέσα στη µεταφυσική οµίχλη»  
 
Ποιά ήταν όµως πραγµατικά η αποδοχή του  Κλάουζεβιτς στην Γαλλία τον 19ο  
αιώνα; Ακριβώς ανάλογη  όπως σε πολλές άλλες χώρες. Στο ξεκίνηµα, ήταν 
πολύ αργή, µάλλον ήρεµη και συναισθηµατικά απαθής. Το 1846, πρώτος ο 
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κόµης Λουδοβίκος Σαφράνιετς ντε Μπυστρονόφκι, ένας γερµανοµαθής 
Πολωνός Αξιωµατικός του γαλλικού στρατού,  προέβη σε µία µικρή σύνοψη 
του κυρίως βιβλίου του Κλάουζεβιτς1, κατά διαταγή του ∆ούκα της Ορλεάνης, 
γιού του Βασιλιά Λουδοβίκου – Φιλίππου.  

Μετά από αυτήν την ατελή προσπάθεια, το 1849, έγινε µια πρώτη πλήρης 
µετάφραση του «Περί του πολέµου» από έναν Βέλγο Αξιωµατικό, τον 
Ταγµατάρχη Ουβέρτο Νώυενς2. Εν τούτοις, ο Νώυενς απέδωσε µια 
µετάφραση «που τουλάχιστον δεν είναι ατιµωτική», όπως έγραψε πολύ 
αργότερα η κατοπινή, σύγχρονή µας, πολυτάλαντη µεταφράστρια, η διάσηµη 
σουρεαλίστρια και µαχητική  τροτσκίστρια,  Ντενίζ Λεβύ–Καν Ναβίλ3, (η οποία 
επέκρινε σφοδρότατα τους προηγουµένους της µεταφραστές, όπως συνήθως 
συµβαίνει σε όλο τον κόσµο µε τους υστερότερους µεταφραστές του ιδίου 
έργου). Αλλά προφανώς, όσον αφορά στον Νώυενς, η µετάφρασή του είχε 
ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα, ενώ πράγµατι δεν είχε συλλάβει όλο το εύρος 
του κλαουζεβιτσιανού συστήµατος.  

Κατόπιν, το 1853, εγράφη ένας εκτενέστερος αλλά και επιπόλαιος συνοπτικός 
σχολιασµός4, από έναν πολυγραφότατο συγγραφέα της «∆εύτερης 
Αυτοκρατορίας», τον Ταγµατάρχη του Μηχανικού Εδουάρδο ντε λα Μπαρ – 
Ντυπάρκ, καθηγητή της Στρατιωτικής Τέχνης στην «Ανωτέρα Σχολή 
Πολέµου» του Σαιν–Συρ, ο οποίος διαβάστηκε αρκετά από τους Γάλλους 
Αξιωµατικούς 

Όµως, η ιδέα που εκφράζει ακόµη πιο καλά την υπερφίαλη γαλλική 
στρατιωτική σκέψη στο τέλος του 19ου  αιώνα, εκφράστηκε απερίφραστα  
από τον ∆ιοικητή της «Ανωτέρας Σχολής Πολέµου» Αύγουστο - Αντώνιο 
Γκρουάρ, ένα από τα µεγάλα ονόµατα της γαλλικής στρατιωτικής θεωρίας : 
«…. ένας στρατός που έχει στην διάθεσή του τον Ναπολέοντα, τον Ζοµινί, τον 
Γκουβιόν–Σαιν–Συρ και τελικά τον Αρχιδούκα Κάρολο και τον Στρατάρχη 
Μαρµόν, δεν έχει την ανάγκη ενός Πρώσσου στρατηγού για να σφυρηλατήσει 
την θεωρία του πολέµου του». Μόνον µετέπειτα, ύστερα από το καταστροφικό 
1870 ο πολυγραφότατος5 Γκρουάρ προθυµοποιήθηκε να αντιγράψει το 
….εξορκισµένο πρωσσικό πρότυπο. Είναι αυτό το ψυχοδιανοητικό φαινόµενο, 
που ένας ιστορικός των ιδεών έχει αποκαλέσει «η γερµανική κρίση της 
γαλλικής σκέψης», η υπερβάλλουσα  προθυµία για την µελέτη του 
Κλάουζεβιτς  µετά το έτος 1880. Από το 1880 έως το 1905, υπάρχει µια 
πραγµατική κλαουζεβιτσιανή µόδα, που αγγίζει κατ’ αρχήν την Γαλλία. Αυτός 
που ξαναµεταφράζει το «Περί του πολέµου», (µε άλλον… άσχηµο τρόπο), 
είναι ο Αντισυνταγµατάρχης Βατρύ6.  

Εκτός αυτού, µεταφράζει επίσης την πλειοψηφία των µελετών του 
Κλάουζεβιτς για τις διάφορες κρίσιµες εκστρατείες, επειδή ο Κλάουζεβιτς έχει 
γράψει  αρκετά µεγάλο αριθµό τέτοιων µελετών. Έτσι ο Κλάουζεβιτς  
διαβάζεται πολύ, αλλά …..σχολιάζεται περισσότερο. Το … «περιττό» έργο του 
τέως «αλαζονικού Πρώσσου», µεταµορφώνεται σε αντικείµενο σχεδόν 
υποχρεωτικής µελέτης στην γαλλική «Ανωτέρα Σχολή Πολέµου». 
 
 Όλες  οι διαλέξεις που έγιναν  για το έργο του  Κλάουζεβιτς  στην «Ανωτέρα 
Σχολή Πολέµου» πριν το 1914, υπήρξαν τµηµατικές και µεροληπτικές. Όταν 
διάβαζαν τον εχθρό για να νικήσουν τον εχθρό, βίωναν ένα οξύµωρο, επειδή 
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Κλάουζεβιτς σηµαίνει αντανακλαστικά Γερµανία και µάλιστα Πρώσσος, δλδ.  ο 
πυρήνας του κακού,  και εκείνοι ήταν Γάλλοι πριν το 1914, δηλαδή σε µια 
περίοδο που η στρατιωτική σκέψη ρυθµιζόταν κυριολεκτικά από την 
ανάµνηση του 1870 και από την ιδέα της εκδίκησης. 
 
Τον Κλάουζεβιτς, σήµερα, εκτός από τον χώρο της στρατιωτικής επιστήµης 
όπου αποτελεί αναγκαιότητα, τον διαβάζουµε επίσης υπό το φώς των 
κοινωνικών επιστηµών, για να βρούµε µιαν απαρτιωµένη επιστηµολογία, µιαν 
ερµηνευτική ικανή να υιοθετήσει όρους στην µέθοδο και µε την ορθοτόµο 
καταλυτική διήθηση της ιστορικής πραγµατικότητας. Οι Γάλλοι αξιωµατικοί 
µεταξύ 1880 -1900 τον διάβαζαν για να βρουν το εισιτήριο για την επιτυχία 
στον ερχόµενο πόλεµο, επειδή η στρατηγική εκείνη την εποχή, περισσότερο 
από ποτέ άλλοτε, δεν ήταν µια χαριστική και υψιπετής ειδική γνώση, ήταν µια 
γνώση που έπρεπε να δώσει την πολυπόθητη  νίκη. Η φράση «Μελετούν για 
να νικήσουν», ήταν η επιταγή του Φερδινάνδου Φός και το ρητό της 
«Ανωτέρας Σχολής Πολέµου». Ο Κλάουζεβιτς διαβάστηκε εκεί, αποκλειστικά 
και µόνον µέσα σε αυτό το πλαίσιο.  

Αυτή η προσέγγιση είναι ακρωτηριαστική για την ουσιώδη κατανόηση του 
µεγάλου ιθύνοντα. Κάθε στοιχείο που συνιστά την πολυπλοκότητα της 
κλαουζεβιτσιανής σκέψης, και κυρίως αυτήν την στενή εγγενή σχέση ανάµεσα 
στην πολιτική και τον πόλεµο, εξαλείφθηκε ώστε  να µην προβληθεί στους 
Γάλλους µελετητές παρά ένας Κλάουζεβιτς - κήρυκας του µεγάλου ελιγµού, ο 
οποίος  πρέπει να καταλήξει στην αποφασιστική νίκη. Είχε µάλιστα αλλοιωθεί 
το ίδιο το κείµενο του Κλάουζεβιτς : µια κοµβική φράση του είχε τροποποιηθεί, 
µε σκοπό να εξαφανιστεί η δεδηλωµένη από τον συγγραφέα προτεραιότητα 
της πολιτικής κυβέρνησης απέναντι του επικεφαλής  στρατιωτικού ∆ιοικητή. 

Με αφορµή την προηγηθείσα βραχεία αναδίφηση αναφορικά µε την επί 
µακρόν γαλλική προσέγγιση του Πρώσσου στοχαστή, θέλω εδώ να αναφέρω 
ένα τυχαίο γεγονός που µου συνέβη στην πατρίδα µας, σχετικά µε την 
περιρρέουσα περί του Κλάουζεβιτς διάθεση : ένας Έλληνας ανώτερος 
Αξιωµατικός, µε τον οποίον συνδεόµουν φιλικά, εξαίρετος επαγγελµατίας, 
ικανός στρατιώτης, ευρυµαθής και µορφωµένος άνθρωπος, µε πράο 
χαρακτήρα, κυριολεκτικά µε εξέπληξε, όταν µε αφορµή το τότε πρόσφατα 
δηµοσιευµένο βιβλίο του Βρετανού Κήγκαν, το οποίο είχε µόλις µελετήσει, 
εξέπεµψε µε ισχυρή συναισθηµατική φόρτιση µιαν ευρεία και λεπτολόγο 
κριτική στο έργο του Κλάουζεβιτς, όχι µόνο στηριζόµενος στις διαπιστώσεις 
του Κήγκαν, αλλά διανθίζοντας τον λόγο του µε ποικίλες  ιστορικές αναγωγές 
και διασυνδέσεις. Αφού τελείωσε την τοποθέτησή του, τον ρώτησα αυθόρµητα 
αν έχει διαβάσει κάτι από το έργο του Κλάουζεβιτς και µου απάντησε 
εµφατικά….«βέβαια όχι!», για να περιπέσει αµέσως µετά σε διστακτική σιγή, 
αντιλαµβανόµενος την προηγηθείσα στοµφώδη και αναίτια υπερβολή του.  

Το συµβάν αυτό υπήρξε για µένα η οριστικοποίηση µιας διαπίστωσης που 
σχηµατοποιούσα επί πολλά χρόνια µελετώντας το κλαουζεβιτσιανό έργο και 
την σχετική βιβλιογραφία, αλλά πρωτίστως συζητώντας (κυρίως στο 
εξωτερικό) µε µια πληθώρα ανθρώπων που κατατρίβονται  µε την σπουδή 
των στρατιωτικών επιστηµών, της στρατιωτικής ιστορίας και των ποικίλλων 
κλάδων των πολιτικών και κοινωνικών επιστηµών : είναι ιδιαίτερα δυσχερές 
και για τον πιο µεθοδικό ερευνητή ή µελετητή ενός γνωστικού πεδίου να 
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προσεγγίσει απροκατάληπτα και νηφάλια, µε κριτικό µεν πνεύµα αλλά και 
διαλεκτική διάθεση, οποιοδήποτε αντικείµενο αυτού του πεδίου  του επάγει 
δυσφορικά αντανακλαστικά, λόγω εθνικών, κοινωνικοπολιτικών και 
ιδεολογικών ή κοσµοθεωρητικών προτύπων, εγχαράκτων και ποικιλόµορφων 
προκαταλήψεων.  

Εξ άλλου, στην ίδια την πατρίδα του, στον ευρύτερο χώρο των επαγγελµατιών 
στρατιωτικών, το έργο του Κλάουζεβιτς κατ’ αρχήν κέρδισε ελάχιστη προσοχή. 
Μόνον ο Αρχηγός του γερµανικού Γενικού Επιτελείου, ο Χέλµουτ φον Μόλτκε 
(ο «Πρεσβύτερος») συνέτεινε  στην ευρεία αναγνώριση του βιβλίου του «Περί 
του πολέµου», το οποίο θεωρούσε ως «ευαγγέλιο», αλλά και του λοιπού 
έργου του. Ο Μόλτκε όµως αποµείωσε εν πολλοίς τις θεωρίες του 
Κλάουζεβιτς, προσαρµόζοντάς τις  στην δική του  στρατηγική εκτίµηση, κατά 
την οποία η πολιτική καθορίζει «µόνον την αρχή του πολέµου». Κατά την  
διάρκεια του πολέµου, σύµφωνα µε τον Μόλτκε, η πολιτική πρέπει να υπαχθεί 
στους στρατιωτικούς. Αυτή η πτυχή έγινε παράδοση στο γερµανικό Γενικό 
Επιτελείο, ιδίως από την δύση του Μπίσµαρκ (1890) και έπειτα, µέχρι τον 
Πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο, έτσι ώστε η πολιτική κατά την κρίση του  Ιουλίου 
του 1914 καθορίστηκε από το Γενικό Επιτελείο και όχι από την κυβέρνηση. 
 
Στην Ράιχσβερ της πρώτης µεσοπολεµικής περιόδου, υπό τον επικεφαλής του 
Γενικού Επιτελείου Στρατηγό φον Μπέκ, κάποιοι όχι µόνον απλώς 
ξανασκέφτηκαν γύρω από την πρωτοκαθεδρία της πολιτικής εξουσίας επί της 
στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά όταν ο Αδόλφος Χίτλερ ανήλθε στην εξουσία το 
1933 ως πολιτικός αρχηγός και από το 1934 επίσης και ως  στρατιωτικός 
αρχηγός του κράτους, οι πολιτικοί στόχοι προφανώς αντιµετωπίσθηκαν πάλι 
ως τα κυρίαρχα και πρωταρχικά δεδοµένα,  ως οι απόλυτες ρυθµιστικές 
οδηγίες για τις παραµέτρους του στρατιωτικού αντικειµενικού σκοπού. Σ’ 
αυτήν την περίοδο εντούτοις «πολιτική» σήµαινε βεβαίως τις προσωπικές 
ρυθµίσεις όλων των πολιτικών σκοπών από τον απόλυτο ηγέτη Χίτλερ, άρα 
και των συνακόλουθων παραµέτρων του στρατιωτικού αντικειµενικού σκοπού, 
στοιχείων κατά πολύ απρόσιτων σύµφωνα µε την κατά Κλάουζεβιτς 
κατανόησή τους. Εν προκειµένω, (και όχι σε µια κυβερνητική - πολιτευτική 
αντίληψη της πολιτικής), έγκειται η ασυµφωνία του Χίτλερ µε τον παλαιό 
συναγωνιστή του (από το πραξικόπηµα του 1923) Στρατηγό Έριχ 
Λούντεντορφ, ο οποίος είχε δηλώσει ήδη από το 1936, (ένα έτος πριν από το 
θάνατό του): «…όλες οι θεωρίες του Κλάουζεβιτς πρόκειται να ριχτούν στον 
σωρό. Εποµένως η πολιτική πρέπει να εξυπηρετεί την διεξαγωγή του 
πολέµου.»7. Και οι δύο απόψεις αντιστοιχούσαν κατ’ ελάχιστο στην 
κλαουζεβιτσιανή σύλληψη. Ίσως επίσης ο «πραγµατικός», ο «απόλυτος» 
πόλεµος του Κλάουζεβιτς, ποτέ άλλοτε δεν προσεγγίστηκε τόσο έντονα στην 
πράξη, δεν βιώθηκε, όπως στα έτη 1939 -1945. 
 
Έχει λοιπόν αναφερθεί εσφαλµένα πως ο Κλάουζεβιτς συνδέθηκε ιδεολογικά 
από τους εθνικοσοσιαλιστές µε την κοσµοθεώρησή τους, οι οποίοι τον 
προέβαλαν  ως ένα µεγάλο χαρακτηριστικό γερµανικό πρότυπο στρατιώτη και 
στοχαστή, αλλά  και ότι το έργο του γνώρισε εκλεκτικά µεγάλη προβολή στα 
χρόνια του Γ’ Ράιχ. Στην πραγµατικότητα, η  χρήση του δεν υπήρξε στρεβλή 
ούτε προσβλητική για το περιεχόµενο του, εντάχθηκε απλά στα πλαίσια της 
ευρύτερης προπαγανδιστικής παραγωγής και κατανάλωσης του καθεστώτος. 
Πράγµατι ο εθνικοσοσιαλισµός προέβαλε πολλούς µεγάλους άνδρες της 
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γερµανικής ιστορίας, τους περισσότερους  από αυτούς µεγάλα ονόµατα του 
πρωσσικού πανθέου ηρώων και πνευµατικών δηµιουργών, συναρτώντας 
τους µε την κοσµοθεώρησή του και την αντίληψή του για το γερµανικό 
πνεύµα, χωρίς τελικά να υπερβάλλει ειδικότερα µε τον Κλάουζεβιτς. Το έργο  
του Κλάουζεβιτς αναδηµοσιεύθηκε σε αρκετές επαναλήψεις στο Γ’ Ράιχ, 
επρόκειτο δε µάλιστα να παραχθεί µετά από κρατική εντολή µια πληρέστατη 
έκδοση των έργων του, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω του πολέµου.  

Όµως και η Σοβιετική Ένωση έχει επίσης κάνει ευρεία χρήση του έργου του 
και µάλιστα περισσότερο απ’ ότι η εθνικοσοσιαλιστική Γερµανία. Κατά την 
δεκαετία του 1930, κάθε χρόνο εκδίδονταν αναδηµοσιεύσεις του έργου του 
στα  ρωσικά, αλλά παρήχθησαν και αξιόπιστες µεταφράσεις στα ουκρανικά 
και στα λευκορωσικά. Μάλιστα είχε µεταφραστεί η πλειοψηφία των µελετών 
του για τις αξιοσηµείωτες εκστρατείες ποικίλλων µεγάλων ηγετών. 

O πολύς Λένιν κατά την διάρκεια της εξορίας του στην Ελβετία  παρήγαγε ένα 
εκτενέστατο σηµειωµατάριο8 σχετικό µε το έργο του Κλάουζεβιτς «Περί του 
πολέµου», προκειµένου να προετοιµαστεί για την επανάσταση. Οι 
προτεραιότητες του ενδιαφέροντος του Λένιν για το κλαουζεβιτσιανό έργο 
αφορούσαν στην σχέση του πολέµου και της πολιτικής, στην επίθεση και στην 
άµυνα, καθώς επίσης και στο ηθικό. Η σηµαντικότερη παράγραφος την οποία 
και σχολίασε περισσότερο αναφέρεται στο τµήµα εκείνο του «Περί του 
πολέµου», στο οποίο ο Κλάουζεβιτς εκφράζει ρητά την υπαγωγή του πολέµου 
στην πολιτική. Ανάλογη µνεία του Κλάουζεβιτς κάνει και ο Τρότσκυ9 στις 
αναφορές του στον νεογέννητο τότε Ερυθρό  Στρατό. Εντούτοις υπό το 
µετέπειτα σταλινικό καθεστώς η επίδραση του Κλάουζεβιτς στην ανάπτυξη της 
στρατιωτικής θεωρίας του µαρξισµού - λενινισµού αµφισβητήθηκε, καθώς η 
αποδοχή ενός Γερµανού στοχαστή ως πρωτοπόρου καθοδηγητή, γινόταν 
ολοένα πιο ασύµβατη µε την κλιµακούµενο «εκρωσισµό» της ΕΣΣ∆. 
Μετασταλινικά, η στρατιωτική σοβιετική σκέψη και γενικότερα εκείνη του 
ανατολικού συνασπισµού ενέκυψε µε πάθος σε βαθεία σπουδή του Πρώσσου 
∆ασκάλου.  
 
Σηµειωτέον  πως µέχρι σήµερα  δεν υπάρχει  σε καµία χώρα ή γλώσσα, µία 
πλήρης και συγκεντρωτική έκδοση των έργων του.  

Βέβαια πρέπει να οµολογηθεί έντιµα, πως πέρα από τις υπάρχουσες ή 
εκάστοτε χαλκευόµενες ιδεολογικοθεωρητικές συγγένειες  και συσχετίσεις ο 
Κλάουζεβιτς διαθέτει  ένα ιδιαίτερα περίπλοκο ύφος, στοιχείο που εξ ορισµού 
περιορίζει το ενδεχόµενο αναγνωστικό κοινό και µειώνει  εύλογα τον 
συνακόλουθο εκδοτικό ζήλο. Ιδιαίτερα η πεµπτουσία του έργου του, το «Περί 
του πολέµου», είναι ένα εκτεταµένο βιβλίο, δυσπρόσιτο στον µέσο 
αναγνώστη, µε βαθύ στρατιωτικό και συνάµα φιλοσοφικό αντικείµενο. Μόνο 
παρά πολύ πρόσφατα έχει διακριθεί σαφώς ανάµεσα στις γραµµές του το 
έµβρυο ενός λογικού συστήµατος, το οποίον όµως δεν είναι µόνον 
στρατιωτικό ή φιλοσοφικό.  

Μήπως δεν χαρακτηρίστηκε ο Κλάουζεβιτς «Μάχντι της µάχης», «σατανική 
µεγαλοφυΐα της στρατιωτικής σκέψης» και «απόστολος του ολοκληρωτικού 
πολέµου» από τον σερ Μπάζιλ Λίντελ – Χάρτ, τον Βρετανό στρατιωτικό 
θεωρητικό και κριτικό. Σε όλη την συγγραφική του  σταδιοδροµία, ο Λίντελ – 
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Χάρτ ήταν διαρκώς και εµπαθώς επικριτικός κατά του Κλάουζεβιτς10, 
απεικονίζοντας τον ως ανηλεή συνήγορο της στρατιωτικής µάζας και της 
επίθεσης. Μαζί µε άλλους  επικριτές του ισχυρίσθηκε επιπλέον µε έµφαση  
πως  ή επικράτηση της σκέψης του Κλάουζεβιτς συνέτεινε στην µέχρις 
αδιαφορίας παραµέληση των διδαγµάτων του αµερικανικού εµφυλίου 
πολέµου και οδήγησε σε µία  στείρα εµµονοΐδεακή στάση, ή οποία κατέληξε 
στο αιµατηρό αδιέξοδο του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Χαρακτηριστική 
παραµένει η φράση  του Μπάζιλ Λίντελ – Χάρτ (ως Λοχαγού τότε), ενδεικτική 
της αµφιθυµικής, πικρόχολης και συνάµα ζηλότυπης στάσης του, πως οι 
στρατηγοί της τότε σύγχρονης εποχής, επί πενήντα χρόνια  είχαν «µεθύσει µε 
το αιµατοκόκκινο κρασί παραγωγής του Κλάουζεβιτς».  
 
Αλλού πάλι ο Λίντελλ – Χάρτ γράφει : «Ούτε ένας αναγνώστης στους εκατό 
δεν θ’ ακολουθούσε πιθανώς την λεπτότητα της λογικής του (του 
Κλάουζεβιτς), ή δεν θα διατηρούσε µιαν αληθινή ισορροπία ανάµεσα σε τέτοια 
φιλοσοφική ταχυδακτυλουργία. Όµως, ο καθένας θα µπορούσε να συλλάβει 
τέτοιες κουδουνιστές φράσεις ….(ακολουθεί σωρεία αποκοµµένων 
επιλεγµένων φράσεων του Κλάουζεβιτς)….Με το αναµάσηµα τέτοιων 
φράσεων ο Κλάουζεβιτς θόλωσε τα περιγράµµατα της ήδη ασαφούς 
φιλοσοφίας του, και την κατέστησε  ένα απλοϊκό εµβατηριακό ρεφραίν, µια 
πρωσσική «Μασσαλιώτιδα», η οποία πυρπόλησε το αίµα και µέθυσε τον νου. 
Σε µετάγγιση έγινε ένα δόγµα κατάλληλο να σχηµατίζει ∆εκανείς, όχι 
Στρατηγούς…….το ευαγγέλιό του στέρησε την στρατηγική από τις δάφνες της, 
υποβίβασε  την τέχνη του πολέµου σε µηχανική µαζικής σφαγής….. » 
 
Εξαίρεση στην συνήθη προκατειληµµένη κριτική εναντίον του Πρώσσου 
κλασσικού αποτελεί ένα δοκίµιο του Χάνς Ρότφελς (ενός γερµανοεβραίου 
συντηρητικού ιστορικού, ο οποίος στην εθνικοσοσιαλιστική περίοδο κατέφυγε 
στις ΗΠΑ) για τον Κλάουζεβιτς, το οποίο δηµοσιεύτηκε το 1943, στο βιβλίο 
«Οι δηµιουργοί της σύγχρονης στρατηγικής»11 (του Εντουαρντ Μηντ Ηρλ σε 
συνεργασία µε τους Γκόρντον Γκραίγκ και Φήλιξ Γκίλµπερτ). Το εν λόγω 
κείµενο έχει εγκωµιαστεί από το Σερ Μάϊκλ Χάουαρντ (αυτήν την περίοδο είναι 
µέλος της Βρετανικής Ακαδηµίας και επίτιµος πρόεδρος του ∆ιεθνούς 
Ιδρύµατος Στρατηγικών Μελετών, στου οποίου την ίδρυση συνέτεινε κοµβικά), 
ως «το πρώτο σοβαρό δοκίµιο που δηµοσιεύθηκε στην αγγλική γλώσσα περί 
του Κλάουζεβιτς». Στο δοκίµιό του, ο Ρότφελς υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές 
θεωρίες του Κλάουζεβιτς ήταν σαφώς περιπλοκότερες από την ερµηνεία του 
Κλάουζεβιτς ως «Μάχντι της µάζας», προερχόµενη από ιστορικούς όπως ο 
Σερ Μπάζιλ Λίντελ – Χαρτ. Ο Ρότφελς υποστήριξε ότι ήταν ολότελα 
απρόσφορο να κρίνουµε τον Κλάουζεβιτς στα πλαίσια των κατοπινών 
γεγονότων. Αντ’ αυτού επέµεινε στην κατανόηση του Κλάουζεβιτς και της 
θεωρίας του περί πολέµου στα πλαίσια των Ναπολεοντείων πολέµων, αλλά 
επίσης και στην κατανόηση του Κλάουζεβιτς ως ανθρώπου, σαν κλείδα της 
κατανόησης του Κλάουζεβιτς ως στρατιωτικού στοχαστή και  φιλοσόφου. Ο 
Ρότφελς ισχυρίστηκε  πως η προσωπικότητα, το κοινωνικό υπόβαθρο, η 
πολεµική εµπειρία, καθώς και η διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευσή του  
Κλάουζεβιτς, όλα έπρεπε να γίνουν πράγµατι κατανοητά από κάποιον για να 
εκτιµήσει δεόντως τις θεωρίες του για τον πόλεµο. Ειδικότερα ο Ρότφελς, 
απεικόνισε τον Κλάουζεβιτς ως πρόσωπο υπό ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση,  
προκαλούµενη από την συσχετικά ταπεινή του καταγωγή και την ιδιότητά του 
ως Αξιωµατικού στον, από πλευράς διαστρωµάτωσης, κατά µεγάλο µέρος 
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αριστοκρατικό πρωσσικό  στρατό. Αν και ο Ρότφελς υποστήριξε ότι πολλές 
πτυχές της κλαουζεβιτσιανής θεωρίας του πολέµου  ήσαν ξεπερασµένες από 
τις προόδους στην στρατιωτική τεχνολογία και την τακτική, εντούτοις, 
θεωρούσε ότι ο Κλάουζεβιτς ήταν ο σηµαντικότερος στρατιωτικός φιλόσοφος 
όλων των εποχών. Ο έγκριτος στρατιωτικός ιστορικός Πέτερ Πάρετ διαφωνεί  
εν µέρει  µε  την ερµηνεία του Ρότφελς για τον Κλάουζεβιτς, αλλ’ όµως 
παραδέχεται τον Ρότφελς ως πηγή µείζονος επιρροής στην δική του εργασία 
για τον Κλάουζεβιτς.  
 
Επειδή όπως ευστοχότατα διατυπώνει ο Χιού Σµίθ12, η «διαύγεια του νου του 
Κλάουζεβιτς µπορεί να εκτιµηθεί µόνο από πρώτο χέρι», αλλά και επειδή ό 
ίδιος ο Κλάουζεβιτς  σκόπευε µε το έργο του να υποκινήσει τους αναγνώστες 
να διαµορφώσουν τις δικές τους κρίσεις για τα προβλήµατα που παρουσιάζει 
ο πόλεµος, δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο της άµεσης ανάγνωσης του 
Κλάουζεβιτς, όχι µόνο για το πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο «Περί του 
Πολέµου», µα και για όλη του την εργογραφία.  
 
Έχοντας διερευνήσει τις ερµηνείες του Κλάουζεβιτς από συµπαθούντες ή 
απολογητές µελετητές, όπως οι Πέτερ Πάρετ13, Μάικλ Χάουαρντ14,  
Μπέρναρντ  Μπρόντυ15,  Μάικλ Χάντελ16 και  Κρίς Μπάσφορντ 17, καθώς και 
εκείνες των επικριτών ή πολεµίων του, από τον εµµονοιδεακό Λίντελ Χαρτ 
(κουραστικά παθιασµένο µε λογικοφάνεια και κοµψεπίκοµψους φραστικούς 
ακροβατισµούς), έως  τους σύγχρονους Μάρτιν φαν Κρέφελντ και Τζων 
Κήγκαν, µπορούµε να επισηµάνουµε µε µετρητή σαφήνεια και ακρίβεια 
ορισµένες παρατηρήσεις :  

Αφ' ενός, ο µεγάλος θεωρητικός υπήρξε στρατιώτης από την νεαρή ηλικία των 
12 ετών µέχρι το θάνατό του στα 51 του χρόνια, το 1831. Έως ότου γίνει 35 
ετών, είχε ήδη συµµετάσχει σε 5 εκστρατείες ενάντια στη Γαλλία, ενώ από το 
1790 έως το 1820, η ηπειρωτική Ευρώπη είχε βιώσει περίπου 713 µάχες.  Αφ' 
ετέρου, το µεγάλο του έργο δεν περιέχει ουσιαστικά καµία αναφορά στον 
ναυτικό πόλεµο αυτής της περιόδου, ή για την δυνατότητα της τεχνολογίας να 
µετασχηµατίσει την διεξαγωγή του πολέµου έστω  κι αν η υποκείµενη φύση 
του παραµένει αµετάβλητη. Ακολουθώντας τον Κλάουζεβιτς κατανοούµε τον 
πόλεµο θεµελιωδώς, ως µία διαδικασία µεταξύ στρατών µαχοµένων µε  
στρατούς. Μ’ αυτόν τον τρόπο, παραµένουµε µεν πιστοί στο κείµενο των 
εργασιών του, αλλά επίσης υποτιµούµε την θαλάσσια ισχύ και ρίχνουµε µόνο 
µια σύντοµη µατιά στις αληθινά επαναστατικές εξελίξεις στα µέσα διεξαγωγής 
του πολέµου µετά από το 1820 (παραδείγµατος χάριν : πολυβόλα, 
µηχανοποίηση, αεροπορική ισχύς και θερµοπυρηνικά όπλα και µη πυρηνικά 
όπλα υψηλής ακριβείας). 

Ο Κλάουζεβιτς µπορεί όµως να συγχωρηθεί εύλογα για την παραµέληση της 
τεχνολογικής διάστασης του πολέµου : Κατά την διάρκεια της εποχής του 
Κλάουζεβιτς, οι τεχνολογικές αλλαγές στα µέσα του πολέµου ήταν µέτριες ή 
ασήµαντες, συγκρινόµενες προς εκείνες που επακολούθησαν τον 20ο   αιώνα. 
Όσον αφορά στην θαλάσσια ισχύ, ο Κλάουζεβιτς ήταν στρατιώτης, όχι 
ναυτικός. Έστω και έτσι πάντως, η εκ µέρους του παραµέληση της θάλασσας, 
ως πεδίου εκδήλωσης της στρατιωτικής ισχύος και του πολέµου ήταν µια 
σηµαντική παράλειψη. Η επίτευξη της ναυτικής κυριαρχίας της Μεγάλης 
Βρετανίας στα ευρωπαϊκά και κατόπιν στα παγκόσµια ύδατα κατά την 
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διάρκεια της ζωής του Κλάουζεβιτς ήταν το αποκορύφωµα «του µεγαλύτερου, 
πιο µακροχρόνιου, πιό σύνθετου, και πιο ακριβού προγράµµατος που 
αναλήφθηκε ποτέ από το βρετανικό κράτος και την βρετανική κοινωνία»18. 
Βέβαια πολλοί ιστορικοί του 20ου  αιώνα, ακόµη και στην Βρετανία, έχουν 
υποτιµήσει την σηµασία του θριάµβου του Ναυάρχου Νέλσον στο 
Τραφάλγκαρ τον Οκτώβριο του 1805. Αυτή η νίκη  του ατρόµητου ναυµάχου 
εξασφάλισε την επιβίωση της Μεγάλης Βρετανίας, σε έναν πόλεµο όπου 
κανένας άλλος έθνος δεν έµεινε αβλαβές, περιέκλεισε τον Βοναπάρτη σε µία 
χερσαία στρατηγική φυλακή, µέσα από την οποία αγωνίστηκε µάταια στο 
υπόλοιπο της ηγεµονίας του, αλλά και εγγυήθηκε την µακρόχρονη οικονοµική 
ευηµερία της Μεγάλης Βρετανίας. 

 Η έµµονη προσκόλληση των οπαδών του Κλάουζεβιτς στην θεµελιώδη 
κατανόηση του πολέµου ως διαδικασίας µεταξύ στρατών που µάχονται 
στρατούς, έχει άλλες συνέπειες για την εκτίµηση της συνάφειας του έργου  του 
µε τις  σύγχρονες µορφές σύγκρουσης. Φυσικά, το σοβαρότερο κρίσιµο 
σηµείο είναι η διαρκώς διευρυνόµενη αντίληψη της έννοιας της γενικής τριβής, 
που έθεσε ο µεγάλος Πρώσσος. Κανένας σοβαρός στρατιωτικός µελετητής ή 
θεωρητικός δεν τολµά να µην  αναγνωρίσει την άποψη του  Κλάουζεβιτς ότι η 
γενική τριβή αποτελεί την «µόνη έννοια που αντιστοιχεί λίγο πολύ στους 
παράγοντες οι οποίοι διακρίνουν τον πραγµατικό πόλεµο από τον πόλεµο στα 
χαρτιά». Μερικοί µελετητές προσκολλώνται επίσης στην παραδοσιακή 
ανάγνωση, που χωρίζει την πιθανότητα από τη γενική τριβή, αντί να δουν 
απλά την πιθανότητα ως µια από τις πηγές της τριβής. Αλλά µόνον η τιµιότητα 
και ο παραδοσιακός σεβασµός των αληθινών µελετητών του έργου του προς 
το µεγαλειώδες και όχι κάποια διανοητική ανικανότητα ή ηµιµάθεια, 
υπαγορεύουν την άρνηση να προχωρήσει σε περαιτέρω επεξεργασία το 
ατελές κείµενο του Κλάουζεβιτς, στα θέµατα εκείνα που άφησε ανολοκλήρωτα 
ο µεγάλος Πρώσσος το 1831.  

Στην δεκαετία του '90 µια σειρά ιδιαίτερα προβεβληµένων βιβλίων στην 
αγγλική γλώσσα, υποστήριξε ότι το έργο του Κλάουζεβιτς είχε παύσει να είναι 
σήµερα ένας χρήσιµος οδηγός στον πόλεµο. Η σειρά περιελάµβανε : «Ιστορία 
του πολέµου» - Τζων Κήγκαν19  (1994), «Ο µετασχηµατισµός του πολέµου» - 
Μάρτιν φαν Κρέφελντ20  (1991) και  «Νέοι και παλαιοί πόλεµοι» - Μαίρη 
Κάλντορ21  (1999). Ο Κήγκαν υποστήριξε ότι ο πόλεµος είναι περισσότερο ένα 
ζήτηµα του πολιτισµού, παρά της πολιτικής. Οι  φαν Κρέφελντ και Κάλντορ, 
ότι οι µελλοντικοί πόλεµοι είναι πιθανότερο να εξαπολυθούν από µη-
κρατικούς δράστες.  

Από την πλευρά τους οι υπερασπιστές του Κλάουζεβιτς υποστηρίζουν ότι, 
στους επικριτές του διαφεύγει εξ ολοκλήρου ο διαλεκτικός χαρακτήρας του 
έργου του, καθώς εστιάζοντας διαρκώς σε µια πρόταση µε σκοπό τον 
αποκλεισµό της αντίθεσής της, παρερµηνεύουν την σύνθεση  που επάγει το 
έργο του  Κλάουζεβιτς, ψάχνοντας «απελπισµένα έναν ακόµη Ζοµινί» δηλ. 
ψάχνοντας στρατιωτικές συµβουλές τύπου συνταγολογίου, από τις οποίες ο 
Κλάουζεβιτς απέχει κατηγορηµατικά. Κατ’ αυτήν την έννοια, οι επικριτές έχουν 
παρερµηνεύσει την ασυγκίνητη και αµερόληπτη περιγραφή της 
πραγµατικότητας από τον Κλάουζεβιτς, ως µια κανονιστική συνταγή, 
προβάλλοντας µε οξύτητα δήθεν εξαιρετικούς ισχυρισµούς για τις 
περιφρονηµένες από τον Κλάουζεβιτς υποκείµενες πολιτιστικές και πολιτικές 
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νοητικές συνιστώσες του πολέµου, µε τις οποίες όµως η κλαουζεβιτσιανή 
προσέγγιση είναι έτσι κι’ αλλιώς εξ ολοκλήρου συµβατή.  

Οι επικριτές µε τη σειρά τους, κατηγορούν τους υποστηρικτές του Κλάουζεβιτς 
ότι επαναδιατυπώνουν ατέλειωτες φορές αυτά που προσλαµβάνουν ολόψυχα 
ως αιώνιες αλήθειες, όντας επίσης όλοι τους πανέτοιµοι να µας πουν «γιατί» ο 
«δάσκαλος» είναι ακόµα αποκαλυπτικός, αλλά όχι «πώς». 

Εντούτοις και οι δύο πλευρές φαίνονται να συµφωνούν, ότι ο Κλάουζεβιτς 
είναι ένας, µοναδικός και σηµαντικός. Βεβαίως τα υφιστάµενα στρατιωτικά, 
ιστορικά, και φιλοσοφικά ζητήµατα περί τα οποία στροβιλίζεται η διαµάχη είναι 
πραγµατικά κρίσιµα. Ωστόσο τα δύο «στρατόπεδα» φαίνεται ότι σκιαµαχούν 
συνεχώς, οδηγούµενα σε µιαν όλο και περισσότερο στείρα και µη παραγωγική 
συζήτηση.  
 
Συνεπώς, η αληθινή µελέτη των έργων του Κλάουζεβιτς πρέπει να εστιάσει 
στην εφαρµογή και την πραγµατοποίηση τους σήµερα. Πρώτα πρέπει να 
πλησιάσουµε την ιστορική, πρακτική και εννοιολογική προκαταρκτική εργασία. 
Κατόπιν πρέπει να εξετάσουµε την εργασία της µετάφρασης και των 
αποτελεσµάτων που αυτή είχε στις κατά καιρούς στις ερµηνείες του 
Κλάουζεβιτς. Ύστερα µπορούµε να επικεντρωθούµε στην εφαρµογή του  
Κλάουζεβιτς σήµερα, ιδιαίτερα στα παρόντα και επίκαιρα ζητήµατα που 
καθορίζουν τον χαρακτήρα της σύγχρονης ένοπλης σύγκρουσης. 
 
Η µετάφραση είναι ερµηνεία. Ως εκ τούτου µπορεί  να ειπωθεί ότι, οι τρεις 
σηµαντικές αγγλικές µεταφράσεις του «Περί του πολέµου» του Κλάουζεβιτς 
αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές ερµηνείες. Η πιό πρόσφατη µετάφραση, 
δηµοσιευµένη από τον Σερ Μάϊκλ Χάουαρντ και τον µαθητή του Πέτερ Πάρετ 
(1976 και επανέκδοση 1984), είναι η δηµοφιλέστερη και η πλέον εµβριθής, 
προσφέρει δε στους αγγλοµαθείς την καλύτερη νοηµατική απόδοση και την 
περισσότερο υποστηρίξιµη ερµηνεία των ιδεών του Κλάουζεβιτς. Οι 
παλαιότερες µεταφράσεις (Οτο Γιόλλες 1943 και επανεκδόσεις 1950 και 1953 
– και µε  την επιµέλεια του Συνταγµατάρχη Φρέντερικ Νάτους Μώντ 1908 και 
επανεκδόσεις 1911, 1918, 1940, 1962, 1966 της αρχικής  µετάφρασης του 
Συνταγµατάρχη Τζέϊµς Τζόν Γκρέϊαµ του 1873) ενδεχοµένως προσφέρουν 
στους αναγνώστες και άλλα στοιχεία, τα οποία προσθετικά στην θεµελιώδη 
πρόσφατη µετάφραση, µπορούν να απεικονίσουν τις ιδέες του Κλάουζεβιτς µε  
περισσότερο λεπτοφυή τρόπο. 

Επίσης πρέπει να λάβουµε πολύ σοβαρά υπόψη µας το σύνολο των 
πρωιµώτερων έργων (όπως «Οι αρχές του πολέµου») και των 
ιστορικοπολιτικών κειµένων του Κλάουζεβιτς για να συνειδητοποιήσουµε ότι, 
ουδέποτε υπήρξε ένας ανεκδήλωτος κρυπτοφιλελεύθερος, όπως ευχολογιακά 
υπαινίσσονται διάφοροι αναλυτές του, που πάσχουν από βαρείας µορφής 
«πολιτική ορθότητα». Ο Πρώσσος στρατιώτης – στοχαστής ήταν ένα σπάνιο 
ανθρώπινο πνεύµα, θαυµαστό ισορροπηµένο κράµα του ρωµαλέου 
γερµανικού ροµαντισµού και  του ∆ιαφωτισµού της εποχής του. 

Κάθε γενεά έχει τον «δικό της» Κλάουζεβιτς. Αυτός του ψυχρού πολέµου ήταν 
διαφορετικός από  εκείνον της στρατιωτικής σκέψης προ του 1914 ή από τον 
άλλο της εθνικοσοσιαλιστικής Γερµανίας, αλλά κάθε µια γενεά ήταν σε θέση, 
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για αυτό το οποίο εκάστοτε ισχυριζόταν, να επικαλείται  την  αυθεντία του, 
όπως αυτή προέκυπτε µε την αυτούσια παράθεση των κειµένων του.  

 
Ένα µεγάλο µέρος της παρούσας συζήτησης και του προβληµατισµού για την 
σύγχρονη σχετικότητα του Κλάουζεβιτς ενέχει τον κίνδυνο να καταντήσει 
αβασάνιστη και στείρα προχειρολογία, είτε παπαγαλίζοντας λογοκοπικά 
αυτονόητες οιονεί αλήθειες του µεγάλου Πρώσσου, είτε 
επαναπροσδιορίζοντας τον πόλεµο και τις µεθόδους διεξαγωγής του µε 
τρόπους που παρακάµπτουν κατηγορηµατικά την σαφώς περιγεγραµένη 
αντίληψη του Κλάουζεβιτς, ενώ συγχρόνως εξαιρούν την δυνατότητα 
χρησιµοποίησης των κατευθύνσεών του  για την µελέτη και ερµηνεία των 
συγχρόνων συγκρούσεων, εξοβελίζοντας τον κλασικό ιθύνοντα σε ρόλο 
αξιοπερίεργου και ενδιαφέροντος αναχρονισµού . 
 
Με δεδοµένη την σχετικά περιορισµένη γερµανοµάθεια των µη 
γερµανόφωνων πληθυσµών, άρα και των συγγραφέων, µελετητών και 
στοχαστών τους, πρέπει και αρκεί να λεχθεί ότι, οι περισσότεροι σύγχρονοι 
κλαουζεβιτσιανοί βασίζουν σήµερα την κατανόηση του περιεχοµένου του 
έργου του, περισσότερο σε σχολιασµούς και µεταφράσεις των έργων του 
Κλάουζεβιτς απ' ότι στα ίδια τα κείµενα του (όπως βέβαια και οι αντίστοιχοι 
επικριτές του). 

Η διάκριση των στρατιωτικών φιλοσόφων από τα στρατιωτικά συστήµατα είναι 
εξαιρετικά σηµαντική για να αντιληφθούµε τι είναι ένας στρατιωτικός 
φιλόσοφος σε αντιδιαστολή µε έναν στρατιωτικό ηγέτη , όπως π,χ, ο 
Ναπολέων. Ο Ναπολέων, ο σύγχρονος του Κλάουζεβιτς και ο κορυφαίος 
εχθρός του εκείνη την περίοδο, υπήρξε τολµηρότατος µαχητής, χαρισµατικός 
στρατιωτικός ηγέτης και ένας από τους µεγαλύτερους και διασηµότερους 
κατακτητές της ιστορίας. Ο Ναπολέων ήταν σαφώς ένα πρόσωπο ανείπωτου 
θάρρους, θρυλικής, κυριολεκτικά, διάνοιας, εξαίρετης ενεργητικότητας  και 
σπανίων ικανοτήτων, αλλά δεν ανέλαβε ποτέ να γράψει µια λεπτοµερή 
συστηµατική πραγµατεία των εκστρατειών ή των στρατιωτικών θεωριών του. 
Είναι πολύ εύκολο να βρεθούν εκατοντάδες αυτούσιων αποσπασµάτων του 
Ναπολέοντα ή άλλων αναλόγων που απλώς αποδίδονται σ’ αυτόν (πρέπει να 
είναι ένας από τους πλέον συζητηµένους και µνηµονεύσιµους ανθρώπους 
ολόκληρης της στρατιωτικής ιστορίας). Όµως  αυτά τα αποσπάσµατα 
προέρχονται κατά ένα µεγάλο µέρος από τις επιστολές, τα υπηρεσιακά 
επείγοντα µηνύµατα, τα ηµερολόγια, τις εκθέσεις εκστρατείας, και τους 
απολογισµούς αυτοπτών µαρτύρων  και επιλέγονται συχνά αποσπασµατικά, 
ξέχωρα από το γενικό ευρύτερο πλαίσιο του εκάστοτε κειµένου. Ότι 
γνωρίζουµε για τις θεωρίες και τις µεθόδους του Ναπολέοντα  προέρχεται από 
την µελέτη των επιστολών του και τις ενέργειές του, από τα ιστορικά αρχεία 
των εκστρατειών του και από τις πραγµατείες του Αντουάν Ανρί ντε Ζοµινί, 
που υπηρέτησε επί µικρό χρονικό διάστηµα ως Αξιωµατικός στον 
Ναπολεόντειο στρατό,  υπό τον Στρατάρχη Μισέλ Νεύ.  

Όπως έχει επισηµανθεί  από αρκετούς συγγραφείς, ο Ναπολέων  είχε 
ελάχιστο  ενδιαφέρον να καθοδηγήσει τους ∆ιοικητές του, ώστε να είναι 
εφάµιλλοί του στην στρατιωτική σκέψη (µάλιστα δε το 1813 σχολίασε για την 
«Πραγµατεία περί των µεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων» του Ζοµινί ότι, 
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«διδάσκει ολόκληρο το σύστηµα πολέµου µου στους εχθρούς µου»). Στο 
τέλος, όπως πολλοί έχουν σχολιάσει, αυτή του η κρυψινοϊκή επιλογή  υπήρξε 
η καταστροφή του, καθώς από το 1811 έως το 1813 η εκάστοτε συµµαχία των 
εχθρών του απέφυγε συστηµατικά την άµεση µάχη µε τον ίδιο τον 
Ναπολέοντα και επικεντρώθηκε στην εξάλειψη των δυνάµεων που 
διοικούνταν από τους (συγκριτικά  µ’ εκείνον) λιγότερο ικανούς Στρατάρχες και 
Στρατηγούς  του.   

Άλλοι στρατιωτικοί ∆ιοικητές πριν από τον Ναπολέοντα και τον Κλάουζεβιτς 
έγραψαν πραγµατείες περί διαφόρων στρατιωτικών θεµάτων που τους 
ενδιέφεραν. Παραδείγµατος χάριν, ο Στρατάρχης Σεβαστιανός λε Πρεστρ -  
Μαρκήσιος ντε Βωµπάν, ο οποίος  δηµοσίευσε τέσσερις επαναστατικές 
πραγµατείες γύρω από τις σύγχρονες οχυρώσεις και ο Στρατάρχης Μωρίς ντε 
Σαξ, του οποίου τα αποµνηµονεύµατα - πραγµατεία, «Οι αναπολήσεις µου»  
(που δηµοσιεύθηκαν µεταθανάτια το 1756), ήταν ο διανοητικός πρόδροµος 
της «ναπολεόντειας» ή «µεγάλης» τακτικής. Και οι δύο Στρατάρχες 
υπηρέτησαν στον στρατό του Λουδοβίκου του Ι∆’, του «Βασιλιά Ήλιου» της 
Γαλλίας, στην εποχή που προηγείται αµέσως της ναπολεόντειας περιόδου. 
Κανένας τους όµως δεν ανέλαβε µια µεγάλη φιλοσοφική εξέταση του πολέµου 
στην κλίµακα που το έπραξαν µόνον ο Κλάουζεβιτς και ο Λέων Τολστόι (στο 
ξακουστό έργο του «Πόλεµος και Ειρήνη» *), οι οποίοι και οι δύο 
εµπνεύστηκαν από τα γεγονότα της ναπολεόντειας εποχής, στην οποία 
έζησαν.  

Ο Καρλ φον Κλάουζεβιτς  υπήρξε ένα άτοµο υψηλής διανοίας, συµµετείχε 
ενεργά σε πολυάριθµες πραγµατικές στρατιωτικές εκστρατείες, αλλά ουδέποτε 
είχε την παρόρµηση να γίνει Αυτοκράτορας του έθνους του και να 
προσπαθήσει να κατακτήσει τον κόσµο. Αντίθετα, υπήρξε άνθρωπος της 
σκέψης και συνεπής εκπαιδευτικός, πραγµατικός δάσκαλος των επόµενων 
γενεών στην Ακαδηµία Πολέµου, ενδιαφέρθηκε δε για την βαθειά και ενδελεχή 
εξέταση του πολέµου. Ανέλαβε την ευθύνη να γράψει µια προσεκτική 
φιλοσοφική και συστηµατική εξέταση του πολέµου, σε όλες του  τις  πτυχές, 
όπως τον µελέτησε, τον παρετήρησε και τον δίδαξε, µε αποτέλεσµα ένα 
ογκωδέστατο έργο µε κορύφωση την κύρια εργασία του «Περί του πολέµου», 
την αρχαιότερη ευρωπαϊκή εργασία για την φιλοσοφία του πολέµου. Η 
εξέτασή του ήταν ευρύτατη, λεπτοµερής και προσεκτική, θεώρησε δε ότι αυτή 
µερικώς µόνον ολοκληρώθηκε πριν από το θάνατό του. 

Ο Ζοµινί  ήταν ένας σύγχρονος του Κλάουζεβιτς, άµεσος ανταγωνιστής και 
αντίζηλος του στην µετα-ναπολεόντεια ερµηνεία των Ναπολεοντείων 
πολέµων. Οι πραγµατείες του Ζοµινί, που αποτελούνται από πολυάριθµα 
γεωµετρικά διαγράµµατα και  δηλώσεις µε µορφή φυσικοµαθηµατικών τύπων, 
ήταν αρχικά δηµοφιλέστερες από την φιλοσοφία του Κλάουζεβιτς, όµως όπως 
απέδειξε ο αµείλικτος κριτής χρόνος, οι εργασίες του Ζοµινί έχουν ξεθωριάσει 
στην εξέλιξη της ιστορίας, όντας τώρα σχεδόν ξεχασµένες, ενώ ο Κλάουζεβιτς 
παραµένει εφαρµόσιµος (ακόµη και στην πυρηνική εποχή µας), προκαλεί 
αντιπαραθέσεις, διαµάχες και συζητήσεις. Όπως επεσήµανε ο Λύν Μόντρος 
στο βιβλίο του «Ο πόλεµος δια µέσου των αιώνων»22 : «……αυτή η έκβαση... 
µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο Ζοµινί παρήγαγε ένα σύστηµα 
πολέµου, ενώ  ο Κλάουζεβιτς µια φιλοσοφία. Ο ένας είναι ξεπερασµένος από 
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τα νέα όπλα, ο άλλος επηρεάζει ακόµα την στρατηγική πίσω από εκείνα τα 
όπλα.» 

Είναι αµφισβητήσιµης πρακτικής σκοπιµότητας και πιθανόν δίχως ουσιώδες 
εννοιολογικό περιεχόµενο, η δυνητική απόπειρα εξοµοίωσης του Κλάουζεβιτς 
µε τον αρχαίο Κινέζο φιλόσοφο και δάσκαλο του πολέµου Σουν Τζου. 
Ανάλογη είναι και η όποια προσπάθεια  εξοµοίωσης  του «Περί του πολέµου» 
του Πρώσσου µε το «Η τέχνη του πολέµου» του Κινέζου, όµως και οι δύο 
τους αναγνωρίζονται γενικά ως οι µέγιστοι στρατιωτικοί φιλόσοφοι της 
ιστορίας, τα δε κείµενά τους, ως τα σπουδαιότερα κείµενα της στρατιωτικής 
φιλοσοφίας. Αυτό που κατόρθωσε αναντίρρητα ο Κλάουζεβιτς ήταν η 
λειτουργική εισαγωγή της συστηµατικής φιλοσοφικής σκέψης στην ευρωπαϊκή 
στρατιωτική εκπαίδευση και την επιχειρησιακή σχεδίαση. 

Η ανάγνωση του «Περί του πολέµου» είναι δύσκολη σε οποιαδήποτε γλώσσα. 
Τα οκτώ επιµέρους βιβλία του έχουν γενικούς ή αόριστους τίτλους, 
όπως:«Περί της φύσεως του πολέµου», «Η Μάχη», «Άµυνα» και «Πολεµικά 
Σχέδια».Ο Κλάουζεβιτς θεώρησε ότι οι δοκιµασµένες µε τα χρόνια 
«µαθηµατικές» στρατηγικές για την µάχη ήταν ολοένα και περισσότερο 
άχρηστες στην εποχή του, όπως και οι ποικίλοι «αλγόριθµοι» τακτικής. Ο 
πόλεµος, αντίθετα από τα µαθηµατικά, ήταν συνήθως απρόβλεπτος. Στο 
γράψιµό του, ο Κλάουζεβιτς βασίζεται στην εµπειρία του των πεδίων µαχών 
για την λεπτοµερή απόδοση  των καινοτόµων µεθόδων υποχώρησης, των 
θέσεων των πλευρών, των πορειών και γενικότερα της διαβίωσης των 
µαχητών. Έγραψε επίσης επί µακρόν για θεωρητικότερα θέµατα, όπως η 
έννοια αυτού που απεκάλεσε «απόλυτο πόλεµο». Αυτή η έννοια  αποτελεί 
πηγή της πολεµικής εναντίον του και συνιστά την πλέον κακόφηµη και 
παρανοηµένη άποψή του.  

Το έργο του Κλάουζεβιτς ανήκει σε ένα θεµατικό και εκφραστικό ύφος µιας 
οµάδας αµφισβητούµενων εργασιών, οι οποίες  κατά περιόδους  υπόκεινται 
σε πολλές και συγκρουόµενες µεταξύ τους ερµηνείες, όπως π.χ. «Ο 
Πρίγκηπας» του Νικολό Μακιαβέλι και το «Κεφάλαιο» του Καρόλου Μαρξ. Το 
έργο του Κλάουζεβιτς έχει κερδίσει µια παρόµοια θέση στα ράφια της 
Ιστορίας. Πράγµατι, η µαρξιστική-λενινιστική θεωρία του πολέµου 
συγκροτήθηκε σηµαντικά µέσα από σταχυολόγηση των  θεωριών του 
Κλάουζεβιτς. Το « Περί του πολέµου» παραµένει ένα εξόχως  σηµαντικό, αν 
και αµφισβητούµενο κείµενο στους στρατιωτικούς ακαδηµαϊκούς κύκλους, ενώ 
αποτελεί  ένα αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος κλαδικών και 
διακλαδικών σπουδών των Αξιωµατικών των ΗΠΑ, ως µετατραυµατική 
συνέπεια του πολέµου του Βιετνάµ. Χωρίς υπερβολή το πλείστον της 
µεταπολεµικής αµερικανικής στρατιωτικής σκέψης είναι γέννηµα του 
Κλάουζεβιτς ή τροποποιηµένο παράγωγό του. 
 
Τα ρηξικέλευθα γραπτά του Κλάουζεβιτς έχουν προτρέψει µερικούς ερευνητές 
να σηµειώσουν µε σαρκασµό ή και ειρωνεία ότι όσο οι άνθρωποι γίνονται πιο 
πολιτισµένοι, η διεξαγωγή του πολέµου γίνεται όλο και πιο διεστραµµένη και 
κακοήθης. Παρά την φύση των επαγγελµατικών πεποιθήσεών του, ο 
Κλάουζεβιτς δεν υπήρξε ποτέ φιλοπόλεµος άνθρωπος. Οι διασωζόµενες 
εικόνες και τα αποµνηµονεύµατά του, τον αποκαλύπτουν ως σοβαρό, σεµνό 
και µε γενικό παρουσιαστικό κι’ εµφάνιση πιό συναφή µε εκείνα ενός ποιητή ή 
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ενός µουσικοσυνθέτη, παρά µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά στερεότυπα της 
παγερής και ανέκφραστης ακαµψίας του Πρώσσου Στρατηγού. 

Μια από τις βασικές πηγές σύγχυσης σχετικά µε  την προσέγγιση του 
Κλάουζεβιτς βρίσκεται στην διαλεκτική µέθοδο έκθεσης των δεδοµένων του, 
στην ιδιαίτερη παρουσίαση του αντικειµένου του. Παραδείγµατος χάριν, η 
διάσηµη φράση του «ο πόλεµος είναι µόνο µια συνέχιση της πολιτικής», ενώ 
είναι ακριβέστατη, δεν προορίστηκε ως δήλωση γεγονότος. Είναι η 
«αντίθεση» σε ένα διαλεκτικό επιχείρηµα,  η «θέση» του οποίου είναι το 
σηµείο «ο πόλεµος δεν είναι παρά µια πάλη σε µια µεγαλύτερη κλίµακα». Η 
σύνθεσή τους, που επιλύει τις ανεπάρκειες αυτών των δύο έντονων 
δηλώσεων, συµπεραίνει  ότι ο πόλεµος δεν είναι ούτε αποκλειστικά  µια 
πράξη ωµής βίας, ούτε µόνον µια λογική πράξη της πολιτικής ή των πολιτικών 
πραγµάτων. 

Αυτή η σύνθεση βρίσκεται στην «παράδοξη  τριάδα» του Κλάουζεβιτς: στην 
δυναµική, εγγενώς ασταθή αλληλεπίδραση των δυνάµεων των βιαίων  
συναισθηµάτων, της πιθανότητας, και του λογικού υπολογισµού. Μια άλλη 
πηγή της σύγχυσης γύρω από τον Κλάουζεβιτς είναι η σφαλερή και επιπόλαιη 
ιδέα ότι υπήρξε υπέρµαχος του ολοκληρωτικού πολέµου, όπως προβλήθηκε 
από την προπαγάνδα του Γ’ Ράιχ στα πολεµικά χρόνια της δεκαετίας του '40. 
Ο Κλάουζεβιτς δεν επινόησε την φράση του ως ιδεολογικό ιδεώδες. Μάλλον, 
την εξέλαβε ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα των συναρτήσεων που αποτελούν 
την βάση των θεωριών του. Ο πόλεµος δεν µπορεί να διεξαχθεί µε κάποιον 
περιορισµένο τρόπο, καθώς οι κανόνες και οι κλιµάκωση του ανταγωνισµού 
θα αναγκάσουν τους συµµετέχοντες να χρησιµοποιήσουν όλα τα υφιστάµενα 
στην διάθεσή τους µέσα για να επιτύχουν την νίκη. 

Αρκετοί Αµερικανοί συγγραφείς του µεσοπολέµου παραπονέθηκαν ότι από 
τον Κλάουζεβιτς, µέχρι τον Φος και τον Λούντεντορφ, «οι Ευρωπαίοι 
στρατιωτικοί στοχαστές ταύτισαν µε επιµονή την ιδέα του πολέµου  µε την 
ιδέα της απόλυτης βίας», ωσάν ο πόλεµος ως δρώµενο και φαινόµενο να  µη 
αποτελεί πράγµατι ακρότατη έκφραση απόλυτης βίας, αλλά να είναι δυνητικά 
εύκολα διαχειρίσιµος και ελατός, στα πλαίσια µιας κοινωνικής ή ιστορικής 
υπερεθνικής µηχανικής.  

Παρά τον απρόσµενο θάνατό του, πριν ολοκληρώσει το έργο του, οι ιδέες του 
Κλάουζεβιτς επέδρασαν ευρέως στην στρατιωτική θεωρία. Οι κατοπινοί 
Πρώσσοι και Γερµανοί Στρατηγοί και πολέµαρχοι, όπως ο Κόµης Χέλµουτ 
φον Μόλτκε, επηρεάστηκαν σαφώς από τον Κλάουζεβιτς (είτε εκ παραλλήλου 
είτε εξ αντιθέτου) καθώς σχηµατοποίησαν και ανέπτυξαν τις έννοιες του 
ολοκληρωτικού πολέµου. Η ιδέα ότι ο πραγµατικός πόλεµος περιλαµβάνει 
«τριβή», που διαταράσσει και αποδιοργανώνει όλους τους συµµετέχοντες και 
τις προγενέστερες ρυθµίσεις του πολεµικού δρωµένου, σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό,  έχει γίνει πλέον κοινό νόµισµα και σε άλλα πεδία επίσης 
(π.χ. στρατηγική των συναλλακτικών δραστηριοτήτων). Κάποιοι αξιώνουν ότι 
η ανακάλυψη και ο συνακόλουθος  πολλαπλασιασµός των  πυρηνικών όπλων 
έχει αρχίσει την παρακµή της επικράτησης των κλαουζεβιτσιανών  ιδεών, οι 
οποίες είχαν  εξουσιάσει τον κόσµο σε όλο τον 20ο αιώνα. Οταν 
αναπτύχθηκαν τα πυρηνικά όπλα, οι κρατικοί συµβατικοί στρατοί αφενός 
τελειοποίησαν τον σκοπό τους (να καταστρέψουν τον αντίπαλο, δηλαδή κατ’ 
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ουσία την κατοπτρική τους εικόνα) και αφετέρου ταυτόχρονα ξεπεράστηκαν 
από το ιστορικό γίγνεσθαι. ∆ύο πυρηνικές δυνάµεις δεν έχουν ποτέ 
αντιπαλέψει, ούτε κάτι τέτοιο φαίνεται πιθανό, καθώς πέρα από 
µεγαλοστοµίες ουδείς «έχων και κατέχων» τέτοια όπλα το τολµά.  

 Όπως έχουµε διαπιστώσει η  αρχή του 21ου αιώνα παρουσιάζει  πρόδηλα 
πολλές περιπτώσεις κρατικών στρατών που προσπαθούν µάταια να 
καταστείλουν την τροµοκρατία, ποικίλες αιµατηρές εσωτερικές διαµάχες, 
ασυνεχείς έκτακτες επιδροµές και άλλες διακρατικές και υπερκρατικές  
συγκρούσεις. Όµως, η «οµίχλη του πολέµου», η φράση που 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον µεγάλο Πρώσο για να περιγράψει το πόσο 
χαοτικός µπορεί να φανεί ο πόλεµος σε όποιον  βυθίζεται µέσα του, δεν έχει 
χάσει ούτε στάλα από την κρίσιµη σηµασία της. Το ίδιο  και ο όρος του 
«κέντρο βάρους», που χρησιµοποιείται ακόµα από τους σηµερινούς 
στρατιωτικούς σχεδιαστές, αντιπροσωπεύοντας την πηγή από την οποία 
αντλεί την ισχύ του ένας αντίπαλος. 

 
 
 
 
 

* Σηµείωµα για το «Πόλεµος και Ειρήνη» του Λέοντος Τολστόι 
 
Το πρότυπο ρωσικό κείµενο (των 1500 περίπου σελίδων), διαιρείται σε 
τέσσερα βιβλία  (δεκαπέντε µέρη), έχει 365 κεφάλαια και δύο επιλόγους, τον 
έναν κυρίως αφηγηµατικό, τον άλλο πλήρως θεµατικό. Ενώ το πρώτο µισό 
του µυθιστορήµατος (κατά προσέγγιση) αναφέρεται αυστηρά στους 
πλασµατικούς χαρακτήρες, τα τελευταία µέρη, καθώς επίσης και ο ένας από 
τους δύο επιλόγους της εργασίας, αποτελούνται όλο και περισσότερο από 
ιδιαιτέρως επίµαχα πραγµατολογικά δοκίµια για την φύση του πολέµου, της 
πολιτικής ισχύος, της ιστορίας και της ιστοριογραφίας. Ο Τολστόι διάνθισε 
στην µυθιστορία του αυτά τα δοκίµια µε έναν τρόπο που αψηφά  την 
πλασµατική συµβατικότητα. Αρκετές  συντοµευµένες εκδόσεις αφαίρεσαν 
αυτά τα δοκίµια εξ ολοκλήρου, ενώ άλλες (που δηµοσιεύτηκαν ακόµη και κατά 
την διάρκεια της ζωής του Τολστόι) απλά µετέθεσαν αυτά τα δοκίµια σε ένα 
ενιαίο παράρτηµα 
 
Ο Τολστόι  απεικονίζει ζωντανά την αντίθεση µεταξύ του επιτιθέµενου 
Ναπολέοντα και του αµυνοµένου Ρώσου Στρατηγού Κουτούζωφ, και από 
άποψη προσωπικότητας, αλλά και στην ιστορική σύγκρουση των δύο 
στρατών. Ο Ναπολέων θεωρεί ότι θα µπορούσε να διευθύνει άµεσα την 
πορεία µιας µάχης µέσω της ταχείας µετάδοσης των σαφών διαταγών του µε 
αγγελιαφόρους, ενώ αντίθετα ο Κουτούζωφ αναγνωρίζει πως το µόνο που θα 
µπορούσε να κάνει ήταν να προγραµµατίσει την αρχική διάταξη των 
δυνάµεών του και να αφεθούν οι υφιστάµενοί του να  διευθύνουν την δράση. 
Ο Ναπολέων προβαίνει σε λάθος επιλογή, προκρίνοντας να βαδίσει προς την 
Μόσχα, την οποία  και καταλαµβάνει επί  πέντε µοιραίες εβδοµάδες, ενώ  θα 
ήταν σαφώς καλύτερο να καταστρέψει τον ρωσικό στρατό σε µιαν 
αποφασιστική µάχη εκ παρατάξεως. Ο Στρατηγός Κουτούζωφ θεωρεί τον 
χρόνο ως τον καλύτερο σύµµαχό του και απέχει συστηµατικά  από την 
εµπλοκή της µάχης µε τους  Γάλλους, οι οποίοι τελικά καταστρέφονται, 
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δεδοµένου ότι οπισθοχωρούν αργά και µε τροµακτική προσπάθεια προς τα 
γαλλικά σύνορα, βασανιζόµενοι από τον σφοδρό ψύχος, την ολοσχερή 
έλλειψη εφοδίων και την ακατάπαυστη καταδίωξη των Ρώσων. Ο 
πραγµατολογικός ιστός της αφήγησης λειτουργεί ως υπόβαθρο της 
πολυεπίπεδης και λεπτοµερούς προβληµατικής, την οποία αναπτύσσει ο 
Τολστόι για το φαινόµενο, το δρώµενο και την ουσία του πολέµου.   
 
 «Ο πόλεµος δεν είναι µια ευγενική αναψυχή, αλλά το πλέον αποτρόπαιο  
πράγµα στη ζωή. Οφείλουµε να το καταλάβουµε και να µην παίζουµε στον 
πόλεµο. Οφείλουµε να τον αποδεχθούµε άτεγκτα και επίσηµα ως τροµακτική 
ανάγκη. Όλα καταλήγουν σ’ αυτό: έχουµε να κάνουµε µε ψεύδη, και εάν είναι 
πόλεµος, τότε είναι πόλεµος και όχι παιχνίδι, ειδάλλως η διεξαγωγή του 
πολέµου είναι απλά το αγαπηµένο εντρύφηµα του οκνηρού και του 
επιπόλαιου». 
 
Ο Τολστόι  ενδιαφέρθηκε για τον αγώνα του Ναπολέοντα ενάντια στη Ρωσία 
και την σχέση του αγώνα αυτού µε τα ιστορικά προβλήµατα. Η ένταξη της 
ναπολεόντειας εκστρατείας στο σχέδιο του µυθιστορήµατος του, του οποίου 
αντικείµενο είναι η ανθρώπινη ιστορία, χρησιµοποιείται ως βάθρο για τα 
εκτενή εδάφια  της θεωρητικολογίας για τον πόλεµο, τους ηγέτες του, και τις 
ιστορικές επιπτώσεις των ενεργειών τους. Ο Τολστόι ήξερε τι είναι  πόλεµος 
από «πρώτο χέρι», καθώς υπηρετώντας ως εθελοντής  στο πυροβολικό 
(1852-1855), πολέµησε εναντίον των Τούρκων στην Βουλγαρία (πολιορκία 
της Συλιστρίας) και στον Κριµαϊκό Πόλεµο (πολιορκία της Σεβαστούπολης και 
Μάχη του ποταµού Τσερνάγια). Κανείς κριτής του δεν µπορεί να αρνηθεί  ότι 
οι σκηνές µάχης στο διήγηµά του περιγράφονται µε αξεπέραστο και 
µεγαλειώδη τρόπο, όπως και οι χαρακτηρισµοί των ενεργών προσώπων από 
τους απλούς στρατιώτες έως του Στρατάρχες και τους Αυτοκράτορες είναι 
αξέχαστοι.  
 
Η πεποίθηση του Τολστόι είναι ότι το άτοµο ζει συνειδητά για το ίδιο, αλλά 
συνάµα είναι ένα ασυναίσθητο όργανο, ένα ενεργούµενο,  στην επίτευξη των 
ιστορικών καθολικών στόχων της όλης ανθρωπότητας. Μια τελεσθείσα 
πράξη, υποστηρίζει ο Τολστόι, είναι αµετάκλητη, και τα αποτελέσµατά της, τα 
οποία  συµπίπτουν εγκαίρως µε τις ενέργειες εκατοµµυρίων άλλων ατόµων, 
ενδεχόµενα προσλαµβάνουν µιαν ιστορική σηµαντικότητα. Στην ιστορία, οι 
αποκαλούµενοι µεγάλοι άνδρες είναι µόνον «ετικέτες», που δίνουν ονόµατα 
στα γεγονότα, και όπως οι ετικέτες, οι ίδιοι έχουν πραγµατικά την µικρότερη 
και µόνον σύνδεση µε τα γεγονότα. Υπάρχουν δύο είδη ενεργειών, εξηγεί, 
εκείνες που εξαρτώνται από το άτοµο και εκείνες που είναι ανεξάρτητες από 
αυτό. Στην ιστορική διαδικασία, υποστηρίζει, υπάρχει ένα ελάχιστο όριο στην 
ελευθερία της δράσης. 
 
Ο Κουτούζωφ ως σύµβολο, µέσα  στην απλότητα, στην διαισθητική φρόνηση, 
στην έλλειψη υποκρισίας και επιτήδευσης, καθώς και στην πεποίθησή του για 
την αδυναµία ελέγχου των γεγονότων, καταλαµβάνει  την δική του θέση µαζί 
µε τα αναρίθµητα απλά  πατριωτικά µέλη της ρωσικής ανώτερης τάξης και της 
αγροτιάς, ως αντιπρόσωπος του ασυνείδητου πνεύµατος του έθνους, το 
οποίο ο Τολστόι προσδιορίζει ως την αληθινή ιστορική δύναµη σε εποχή 
εθνικής κρίσης.  
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Ως υπαρκτό πρόσωπο της αφήγησης ο Κουτούζωφ απεικονίζει  
αξιοθαύµαστα την θεωρία του Τολστόι περί του πολέµου, επειδή η στρατηγική 
του είναι βασισµένη στην παραδοχή ότι όλα στον πόλεµο φέρνουν  
αποτελέσµατα σ’ αυτόν που µπορεί να περιµένει. «Η υποµονή και ο χρόνος», 
δηλώνει ο Κουτούζωφ, «είναι τα πράγµατα που κερδίζουν τους πολέµους». 
«Σε περίπτωση αµφιβολίας, µην ενεργείτε», αυτό είναι το µεγάλο στρατιωτικό 
αξίωµά του. Και ουσιαστικά  ο Τολστόι  υπερασπίζει αυτήν την θέση όταν 
γράφει προς το τέλος του µυθιστορήµατος: «Εάν παραδεχόµαστε ότι η 
ανθρώπινη ζωή µπορεί να κυβερνηθεί από την λογική, η ίδια η δυνατότητα 
της ζωής καταστρέφεται.» 
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Αυτές οι αρχές, αν και είναι το αποτέλεσµα µακράς σκέψης και συνεχούς 
µελέτης της ιστορίας του πολέµου, έχουν µολαταύτα συνταχθεί 
εσπευσµένα, οπότε και δεν θ’ αντέξουν σοβαρή κριτική όσον αφορά 
στην µορφή τους. Επιπλέον, από µια πλειάδα επιλέχτηκαν µόνο τα 
σηµαντικότατα αντικείµενα, καθώς ήταν αναγκαία µια αναπόφευκτη 
συντοµία. Κατά συνέπεια, αυτές οι αρχές δεν θα παρέξουν τόσο πολύ 
µια πλήρη διδαχή στην Βασιλική Σας Υψηλότητα, όσο θα διεγείρουν και 
θα εξυπηρετήσουν ως ένας οδηγός για τους δικούς σας στοχασµούς.     
 

Ι. ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

1. Η θεωρία του πολέµου απασχολείται, κατ’ εξοχήν µάλιστα, µ’ αυτό : να 
ανακαλύψει πως θα µπορούσε κάποιος να διατηρήσει µιαν υπεροχή φυσικών 
δυνάµεων και πλεονεκτηµάτων στα αποφασιστικά σηµεία. Μόνον όταν αυτό 
δεν είναι εφικτό, η θεωρία µας διδάσκει επίσης να υπολογίζουµε στους 
ηθικούς παράγοντες : στα πιθανά σφάλµατα του εχθρού, στην εντύπωση που 
δηµιούργησε µια τολµηρή δράση…κοκ., ναι, ακόµη και στην ίδια µας την 
απόγνωση. Κανένα απ’ όλα αυτά διόλου δεν βρίσκεται έξω από τον τοµέα της 
τέχνης του πολέµου και της θεωρίας της, αυτής η οποία δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ένας εύλογος στοχασµός εφ’ όλων των καταστάσεων στις οποίες 
µπορεί κάποιος να περιέλθει στον πόλεµο. Πρέπει κανείς να σκέπτεται  
συχνότατα  την κατά το πλείστον επικίνδυνη αυτών των καταστάσεων, πρέπει 
δε κάλλιστα, µ’ αυτόν τον τρόπο,  να γίνεται ένα µε αυτήν. Αυτό οδηγεί σε 
ηρωικές αποφάσεις βασισµένες στην λογική, τις οποίες κανένας ψυχρός 
επικριτής δεν θα µπορέσει ποτέ κατόπιν να κλονίσει. 

Όποιος παρουσιάσει ποτέ στην Βασιλική Σας Υψηλότητα αυτό το αντικείµενο 
διαφορετικά, είναι ένας σχολαστικός, ο οποίος µέσω των απόψεών του 
µπορεί να  είναι για Εσάς µόνον επιζήµιος. Στις µεγάλες στιγµές της ζωής, 
στον σάλο της µάχης, θα αισθανθείτε κάποτε ξεκάθαρα πως µόνον µια τέτοια 
άποψη µπορεί να βοηθήσει, εκεί όπου η  βοήθεια είναι αναγκαιότατη, κι’ όπου 
µια ξηρά σχολαστικότητα των µεγεθών µας αφήνει εκτεθειµένους. 

2. Φυσικά στον πόλεµο  πάντα κανείς αναζητεί να έχει την πιθανότητα, έστω, 
της επιτυχίας στην πλευρά του, γι’ αυτό υπολογίζει στα φυσικά ή στα ηθικά 
πλεονεκτήµατα. Όµως αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν. Συχνά πρέπει κάποιος 
να ενεργεί ενάντια στην πιθανότητα, δηλαδή εάν πραγµατικά δεν µπορεί να 
πράξει  τίποτε καλύτερο. Εάν απελπιζόµασταν εδώ, τότε εξ αυτού θα έπαυε 
απ’ ευθείας ο λογικός µας στοχασµός, εκεί όπου  θα ήταν αναγκαιότατος, 
όπου  όλα φαίνονται να συνωµοτούν εναντίον µας.  

Εποµένως, ακόµα κι’ όταν κάποιος έχει την πιθανότητα της επιτυχίας εναντίον 
του, δεν πρέπει να θεωρήσει  το εγχείρηµά του ως αδύνατο ή παράλογο, γιατί 
είναι πάντα λογικό, και µε τα λίγα µέσα που έχουµε να ρυθµίζουµε τα πάντα 
όσο καλύτερον είναι δυνατόν, εάν δεν γνωρίζουµε να κάνουµε τίποτα 
καλύτερο. 

Έτσι ώστε σε µια τέτοια περίπτωση να µην λείπει η αταραξία και η 
σταθερότητα, οι οποίες πάντα στον πόλεµο επαπειλούνται πρώτιστα και οι 
οποίες είναι τόσο δύσκολο να διατηρηθούν σε µια τέτοια κατάσταση. Χωρίς 
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αυτές όµως κανείς δεν κατορθώνει τίποτε, ακόµη και µε τις λαµπρότατες 
ποιότητες του πνεύµατος. Πρέπει εποµένως κάποιος να συνηθίσει στην ιδέα 
µιας έντιµης ήττας. Πρέπει ακατάπαυστα να την καλλιεργεί  µέσα του, να την 
συνηθίσει εντελώς. Να Είστε πεπεισµένος, Ευγενέστατε Κύριε, ότι χωρίς 
αυτήν την σταθερή αποφασιστικότητα, δεν µπορεί να επιτευχθεί τίποτα 
µεγάλο, ακόµη και στον επιτυχέστατο πόλεµο, πόσο µάλλον στον  πιό 
ανεπιτυχή. 

Ο Φρειδερίκος ο  Β’ 1 ασφαλώς απασχολήθηκε  συχνά µ’ αυτήν την σκέψη 
κατά την διάρκεια του «Πρώτου Σιλεσιακού Πολέµου» 2 του. Επειδή 
εξοικειώθηκε µ’ αυτήν, επιχείρησε την επίθεσή του εκείνη την αξέχαστη 5η 
∆εκεµβρίου στο Λώυτεν, 3 κι’ όχι επειδή θεώρησε ότι µε την  πλάγια τάξη 
µάχης 4 πιθανότατα θα κατανικούσε τους Αυστριακούς. 

3. Σε όλες τις επιχειρήσεις, τις οποίες Εσείς θα επιλέξετε σε µία συγκεκριµένη 
περίπτωση, µ’ όλα τα  µέτρα που Εσείς θα µπορείτε να λάβετε, πάντα η 
επιλογή Σας να παραµείνει µεταξύ του τολµηρότατου και του συνετότατου. 
Μερικοί άνθρωποι έχουν την γνώµη ότι η θεωρία του πολέµου συµβουλεύει 
πάντα το συνετότατο. Αυτό είναι εσφαλµένο. Εάν κάτι θα συµβούλευε η 
θεωρία, αυτό έγκειται στην φύση του πολέµου, ώστε αυτή προφανώς θα  
υποδείκνυε το αποφασιστικότερο, δηλαδή το τολµηρότατο. Εντούτοις, η 
θεωρία το αφήνει στον στρατηγό, κατά το µέτρο του ίδιου του θάρρους του, 
του πνεύµατος πρωτοβουλίας, της αυτοπεποίθησής του. Κατά συνέπεια 
Επιλέξτε κατά το µέγεθος αυτής της εσωτερικής δύναµης, αλλά ποτέ µην 
Ξεχνάτε πως κανένας στρατηγός δεν έγινε µεγάλος δίχως τόλµη. 

 ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΗ  Η΄ ΣΠΟΥ∆Η  ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 

Ο πόλεµος συνίσταται από έναν συνδυασµό πολλών ξεχωριστών µαχών.  Αν 
τώρα ένας τέτοιος συνδυασµός µπορεί να είναι συνετός ή παράλογος, είναι 
σηµαντικό, κι’ η επιτυχία εξαρτάται κατά πολύ απ’ αυτό, όµως πρωτίστως η 
ίδια η µάχη είναι προς το παρόν ακόµη σηµαντικότερη. Γιατί µόνον ο 
συνδυασµός επιτυχιών δίνει καλά αποτελέσµατα. Έτσι, το σηµαντικότατο 
πράγµα στον πόλεµο παραµένει  πάντα η τέχνη του να νικήσει κάποιος τον 
αντίπαλό του στην µάχη. Σ’ αυτό το θέµα η Βασιλική σας Υψηλότητα ποτέ δεν 
θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει  αρκετή προσοχή και περισυλλογή. Θεωρώ 
τις ακόλουθες αρχές  ως τις σηµαντικότατες. 

1. Γενικές Αρχές 

Α. Για την άµυνα 

1. (σ.τ.µ. Ο στρατιωτικός ηγέτης) Να διατηρεί τα στρατεύµατά του καλυµµένα 
καθ' όσον είναι δυνατό. ∆εδοµένου ότι είναι πάντα εκτεθειµένος σε εχθρική 
επίθεση, κι’ εκτός από την στιγµή που επιτίθεται ο ίδιος βρίσκεται  σε άµυνα, 
γι’ αυτό πρέπει να τοποθετείται πάντα όσο το δυνατόν περισσότερο υπό  
κάλυψη. 

2. Να µην προσάγει ταυτόχρονα όλα τα στρατεύµατά του στην µάχη. Έτσι 
εξαφανίζεται όλη η φρόνηση στην διεξαγωγή της µάχης. Μόνο µε διαθέσιµα 
στρατεύµατα µπορεί κανείς να δώσει στην µάχη µιαν άλλη  πορεία. 
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3. Να ανησυχεί ελάχιστα ή καθόλου για το µέγεθος του µετώπου του. Αυτό 
είναι ασήµαντο καθεαυτό, και µε την επέκταση του µετώπου περιορίζει το 
βάθος του σχηµατισµού του (δηλαδή, τον αριθµό των σωµάτων 5 που 
παρατάσσει κανείς  αλληλοδιάδοχα). ∆ιαθέσιµα είναι τα στρατεύµατα που έχει 
κάποιος στα µετόπισθεν. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για να 
αναζωπυρώσουν την µάχη στο συγκεκριµένο σηµείο, είτε για να µεταφέρουν 
τον αγώνα σε άλλα γειτνιάζοντα  σηµεία. Αυτό το σηµείο είναι µια απόρροια 
του προηγούµενου. 

4. Ενώ ο εχθρός επιτίθεται σε ένα τοµέα του µετώπου, επιδιώκει κατά κανόνα  
να µας υπερφαλαγγίσει και να µας περικυκλώσει συγχρόνως. Έτσι τα σώµατα 
που στέκουν στα µετόπισθεν είναι κατάλληλα να τον αντιµετωπίσουν, και  να 
υποκαταστήσουν µ’ αυτόν τον τρόπο την έλλειψη της υποστήριξης των 
εδαφικών εµποδίων. Είναι καταλληλότερα γι’ αυτό, παρά εάν στέκονταν σε 
παράταξη και επεξέτειναν το µέτωπο. Γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση ο εχθρός 
θα τα υπερκέραζε εύκολα. Αυτό το σηµείο είναι επίσης  ένας ενδελεχέστερος  
καθορισµός του δευτέρου. 

5. Εάν έχει κάποιος πολλά στρατεύµατα τα οποία τοποθετεί  οπίσω (σ.τ.µ. 
δηλαδή διατηρεί σε εφεδρεία), τότε κάποιο µέρος τους µόνον πρέπει να 
τοποθετηθεί  αµέσως πίσω από το µέτωπο. Το υπόλοιπο πρέπει να 
τοποθετηθεί σε οπίσθια θέση, πλαγίως.  

Από αυτήν την τελευταία θέση µπορεί κανείς να επιτεθεί στο πλευρό των 
ίδιων των εχθρικών φαλάγγων, οι οποίες  µας περικυκλώνουν. 

6. Μια κύρια αρχή είναι : να µην παραµένουµε ποτέ απολύτως παθητικοί, 
αλλά να επιπίπτουµε οι ίδιοι  στον εχθρό µετωπικά και  πλευρικά, ενώ µας 
επιτίθεται. Εποµένως, υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του σε µιαν ορισµένη 
γραµµή, µόνο για να προτρέψει τον εχθρό να αναπτύξει τις δικές του δυνάµεις 
για επίθεση και κατόπιν περνά στην επίθεση του µε άλλα στρατεύµατα, τα 
οποία έχει κρατήσει οπίσω. Η τέχνη της οχύρωσης, όπως κάποτε η Βασιλική 
σας Υψηλότητα εξέφρασε τόσον εξαίσια, δεν πρέπει να χρησιµεύει στον 
αµυνόµενο για να υπερασπιστεί ασφαλέστερα τον εαυτό του πίσω από ένα 
τείχος, αλλά για να επιτεθεί στον εχθρό επιτυχέστερα. Αυτό επίσης πρέπει να 
λέει κανείς για όλες τις παθητικές άµυνες. Αυτή η άµυνα είναι  πάντα το µέσο 
µε το οποίο, στην περιοχή την οποία επιλέγω, στην οποία έχω διατάξει τα 
στρατεύµατά µου, τα οποία  έχω  διευθετήσει, επιτίθεµαι  πλεονεκτικά στον 
εχθρό. 

7. Αυτή η επίθεση από µιαν αµυντική θέση µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην 
στιγµή όπου πραγµατικά ο εχθρός µου επιτίθεται, ή ενώ έγινε αντιληπτός σε 
πορεία εναντίον µου. Μπορεί επίσης, να επισυµβεί έτσι, ώστε την στιγµή που 
ο εχθρός προετοιµάζεται για επίθεση εγώ να αποσύρω τα στρατεύµατά µου, 
ώστε να τον παρασύρω  σε ξένο έδαφος και κατόπιν να εφορµήσω πάνω του 
από όλες τις πλευρές. Ο σχηµατισµός σε βάθος - δηλ. ο σχηµατισµός στον 
οποίο µόνον τα δύο τρίτα ή το ήµισυ ή ακόµα λιγότερο του στρατού 
παρατάσσονται στο µέτωπο και το υπόλοιπο άµεσα ή πλάγια στα µετόπισθεν, 
αποκρυµµένο  εάν είναι δυνατόν - είναι πολύ κατάλληλος για όλες αυτές τις 
κινήσεις. Εποµένως, αυτός ο τύπος σχηµατισµού είναι τεράστιας 
σπουδαιότητας. 
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8. Εάν, λοιπόν, είχα δύο µεραρχίες, θα προτιµούσα να τις τοποθετήσω την µία 
πίσω από την άλλη, παρά δίπλα - δίπλα. Εάν είχα τρείς, θα τοποθετούσα  
τουλάχιστον την µία πίσω και εάν είχα τέσσερις πιθανώς θα τοποθετούσα τις 
δύο πίσω. Εάν είχα πέντε, θα έπρεπε  να τοποθετήσω τουλάχιστον τις δύο 
στα µετόπισθεν και σε κάποιες περιπτώσεις ακόµη και τρείς,  κοκ.  

9. Στα σηµεία όπου κάποιος παραµένει παθητικός, πρέπει να χρησιµοποιεί 
την τέχνη της οχύρωσης, αλλά µε εντόνως ανεξάρτητα, 

περίκλειστα οχυρωµατικά έργα, µε πολύ ισχυρές παρυφές.*

10. Στο σχέδιο το οποίο προετοιµάζει κάποιος για την µάχη  πρέπει να θέσει 
αυτόν τον µεγάλο στόχο : την επίθεση σε µια µεγάλη εχθρική φάλαγγα και την 
πλήρη καταστροφή της. Εάν ο στόχος του είναι πενιχρός, ενώ εκείνος του 
εχθρού είναι  υψηλός, τότε ξεκάθαρα δεν θα αποκοµίσει τίποτα. Είναι σαν να 
παίζει µε πενταροδεκάρες ενάντια σε ασηµένια τάλιρα.  

11, Έχοντας θέσει κανείς έναν υψηλό σκοπό στο αµυντικό του σχέδιο (την 
εκµηδένιση µιας εχθρικής φάλαγγας, κ.λπ.), πρέπει να επιδιώξει αυτόν τον 
σκοπό µε την µέγιστη ενέργεια και την ανάλωση και των τελευταίων δυνάµεών 
του. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο επιτιθέµενος θα επιδιώξει τον σκοπό 
του σε κάποιο άλλο σηµείο. Παραδείγµατος χάριν, ενώ εφορµούµε κατά της 
δεξιάς του πτέρυγας, θα προσπαθήσει να κερδίσει αποφασιστικά 
πλεονεκτήµατα µε την αριστερή πτέρυγά του. Συνεπώς, εάν χαλαρώσουµε 
πριν τον εχθρό, εάν επιδιώξουµε  τον σκοπό µας µε λιγότερη ενέργεια απ’ ότι 
αυτός, θα προσπαθήσει να εκµεταλλευθεί  πλήρως το πλεονέκτηµά του, ενώ 
εµείς θα προσπαθήσουµε να εκµεταλλευθούµε  µόνο το  µισό δικό µας. Έτσι 
θα έχει  την  υπεροχή ισχύος, η νίκη θα είναι δική του και εµείς θα πρέπει να 
εγκαταλείψουµε ακόµη και τα µισοκερδισµένα οφέλη µας. ∆ιαβάστε µε 
προσοχή, η Βασιλική σας Υψηλότητα, την ιστορία των µαχών του 
Ρέγκενσµπουργκ 6 και του Βάγκραµ 7 κι αυτό θα Σας φανεί αληθές και 
σηµαντικό.  

Και στις δύο αυτές µάχες ο Αυτοκράτωρ Ναπολέων επιτέθηκε µε την δεξιά 
πτέρυγά του και προσπάθησε να αντισταθεί µε την αριστερή. Το ίδιο έκανε ο 
Αρχιδούκας Κάρολος8. Αλλά, ενώ ο καθένας θα ενεργούσε µε πλήρη 
αποφασιστικότητα και ενέργεια, αυτός (σ.τ.µ. ο Αρχιδούκας Κάρολος) ήταν 
αναποφάσιστος και παρέµεινε πάντα στέκοντας µεσοστρατίς. Αυτό που 
απεκόµισε ο Κάρολος µε το νικηφόρο τµήµα του στρατού του ήταν ασήµαντα 
πλεονεκτήµατα, ενώ αυτό που απεκόµισε  ο Αυτοκράτωρ Ναπολέων, τον ίδιο 
χρόνο, στο αντίθετο σηµείο, ήταν αποφασιστικά πλεονεκτήµατα. 

12. Επιτρέψτε µου να συνοψίσω ακόµα µια φορά τις τελευταίες δύο αρχές. Με 
τον  συνδυασµό τους δίνουν ένα παράγωγο που πρέπει να πάρει την πρώτη 
θέση µεταξύ όλων των αιτίων της νίκης στη σύγχρονη τέχνη του πολέµου, 
συγκεκριµένα: «Να επιδιώκουµε έναν µεγάλο αποφασιστικό σκοπό µε 
ενέργεια  και επιµονή». 

                                            
* Τα στοιχεία πλάγιας γραφής (italics) και δη σε άλλη γραµµατοσειρά, είναι ενδεικτικά της 
πεπαλαιωµένης αξίας του κειµένου που αποδίδουν και διατηρήθηκαν όπως (για τον ίδιο λόγο) υπήρχαν 
στο πρωτότυπο κείµενο του 1936 
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13. Ο κίνδυνος σε περίπτωση αποτυχίας αυξάνει, αυτό είναι αληθές. Αλλά δεν 
συνιστά ουδεµία τέχνη το να αυξάνουµε την προσοχή εις βάρος του τελικού 
σκοπού. Είναι µια εσφαλµένη  επιφύλαξη,  η οποία, όπως έχω ήδη πει στις 
«γενικές αρχές» µου, είναι αντίθετη προς την φύση του πολέµου : Για τους 
µεγάλους σκοπούς πρέπει κάποιος να τολµά το µεγάλο. Η σωστή προσοχή 
συνίσταται σ’ αυτό : Όταν κάποιος τολµά κάτι στον πόλεµο, το οποίο µε 
οποιοδήποτε τρόπο δεν τον εξασθενεί στην επίτευξη του σκοπού του, να µην 
το παραµελεί και να µην το τροποποιεί από οκνηρία, νωθρότητα, ή 
απροσεξία. Τέτοια είναι η προσοχή του Αυτοκράτορα Ναπολέοντος, ο οποίος 
ποτέ µέχρι τώρα δεν επεδίωξε µεγάλους σκοπούς µε ένα φοβισµένο  ή 
διστακτικό τρόπο λόγω επιφύλαξης. 

Σκεφθείτε, Ευγενέστατε Κύριε, τις λίγες αµυντικές µάχες που έχουν κερδηθεί 
στην ιστορία, και θα  ∆ιαπιστώσετε ότι οι κάλλιστες απ’ αυτές έχουν διεξαχθεί 
στο πνεύµα των αρχών που διατυπώθηκαν εδώ, ενώ επίσης η µελέτη της 
πολεµικής ιστορίας µας έχει  εγχειρίσει αυτές τις αρχές. 

Στο Μίντεν 9, ο ∆ούκας Φερδινάνδος 10 εµφανίστηκε ξαφνικά σ’ ένα πεδίο 
µάχης, όπου δεν τον περίµενε ο εχθρός και προχώρησε στην επίθεση, ενώ 
στο Τανενχάουζεν 11 υπερασπίστηκε τον εαυτό του παθητικά, πίσω από 
αµυντικά προχώµατα. 

Στο Ρόσσµπαχ 12 ο Φρειδερίκος ο Β’ ρίχτηκε σε µιαν στιγµή ενάντια στον 
εχθρό,  σε ένα σηµείο όπου δεν ήταν αναµενόµενος. 

Στο Λήγκνιτς 13, οι Αυστριακοί συνάντησαν τον Βασιλιά Φρειδερίκο την νύχτα 
σε µιαν ολότελα άλλη θέση από αυτήν στην οποία τον είχαν συναντήσει την 
προηγούµενη ηµέρα. Αυτός τότε επέπεσε µε ολόκληρο τον στρατό του επάνω 
σε µιαν φάλαγγα του εχθρικού στρατού και την κατενίκησε, προτού να 
µπορέσουν οι άλλες να σπεύσουν στην µάχη. 

Στο Χοενλίντεν 14, ο Μορώ  είχε 5 µεραρχίες στο µέτωπό του και 4 στα 
µετόπισθέν του και πλευρικά πίσω του. Υπερκέρασε τον εχθρό και επέπεσε 
στην φάλαγγα της δεξιάς του πτέρυγάς, πριν καν αυτή  µπορέσει να 
διενεργήσει την επίθεσή της. 

Στo  Ρέγκενσµπουργκ, ο Στρατάρχης Νταβού 15 υπερασπίστηκε τον εαυτό του 
παθητικά, ενώ ο Ναπολέων επιτέθηκε στο 5ο  και στο 6ο  Σώµα Στρατού µε 
την δεξιά του πτέρυγα και τα κατατρόπωσε ολοσχερώς. 

Αν και οι Αυστριακοί ήσαν οι πραγµατικοί αµυνόµενοι στο Βάγκραµ, ωστόσο 
µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι την δεύτερη ηµέρα επιτέθηκαν στον 
Αυτοκράτορα µε το µεγαλύτερο µέρος της δύναµής τους, εποµένως µπορεί 
κανείς  να θεωρήσει  κι’ αυτόν επίσης ως αµυνόµενο. Με την δεξιά του 
πτέρυγα επιτέθηκε, υπερκέρασε και νίκησε την αυστριακή αριστερή πτέρυγα, 
ενώ συγχρόνως αδιαφόρησε για την ολότελα αδύναµη αριστερή του πτέρυγα, 
(που αποτελούταν από µια µοναδική Μεραρχία), στον ∆ούναβη. Όµως µέσω 
ισχυρών εφεδρειών (σχηµατισµού σε βάθος), απαγόρευσε το να έχει 
οποιαδήποτε επιρροή η νίκη της αυστριακής δεξιάς πτέρυγας στη νίκη του, 
την οποία επέτυχε στο  Ρούσσµπαχ. Μ’ αυτές τις εφεδρείες ανακατέλαβε το 
Αντερκλάα. 
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Σαφώς,  όλες οι προαναφερθείσες αρχές δεν περιλαµβάνονται σε κάθε µια 
από αυτές   τις διεξαχθείσες µάχες, αλλά όµως όλες αυτές οι µάχες είναι µία 
ενεργός άµυνα. 

Η κινητικότητα του πρωσσικού στρατού υπό τον Φρειδερίκο τον Β’  ήταν  γι’ 
αυτόν ένα µέσον για την νίκη, στο οποίο δεν µπορούµε πλέον να 
υπολογίζουµε, δεδοµένου ότι οι άλλοι στρατοί είναι τουλάχιστον τόσον 
ευκίνητοι όσο είµαστε κι’ εµείς. Αφ' ετέρου, η υπερκέραση ήταν λιγότερο 
γενικευµένη εκείνη την περίοδο κι’ εποµένως ο σχηµατισµός σε βάθος 
λιγότερο επιτακτικός  

Β. Για την επίθεση 

1. Αναζητεί κανείς ένα σηµείο της διάταξης του εχθρού, δηλαδή  ένα τοµέα 
των στρατευµάτων του (µία Μεραρχία, ένα Σώµα), για να του επιτεθεί µε 
µεγάλη υπεροχή, ενώ διατηρεί το υπόλοιπο των στρατευµάτων του εχθρού σε 
άγνοια, (το απασχολεί). Αυτός είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορεί 
κανείς να αγωνισθεί µε υπεροχή αλλά και µε πιθανότητα επιτυχίας, έχοντας  
ισάξια ή µικρότερη δύναµη προς τον εχθρό. Όσο πιό αδύναµος είναι κανείς,  
τόσο πολύ λιγότερα στρατεύµατα πρέπει να χρησιµοποιεί για την 
απασχόληση του εχθρού σε άλλα σηµεία, προκειµένου να είναι όσο το 
δυνατόν ισχυρότερος στο αποφασιστικό σηµείο. Ο Φρειδερίκος ο Β’ κέρδισε 
την µάχη στο Λώυτεν αναµφίβολα και µόνον επειδή είχε τοποθετήσει τον 
µικρό στρατό του σε µια γεωγραφική κουκίδα, εποµένως δε ήταν πολύ 
συγκεντρωµένος σε σύγκριση µε τον εχθρό. 

2. Κατευθύνει κανείς το κυρίως πλήγµα ενάντια σε µία εχθρική πτέρυγα στην 
οποία επιτίθεται  µετωπικά και πλευρικά, ή επίσης αναστρέφει  εντελώς και 
επιτίθεται  εκ των όπισθεν. Μόνον όταν κάποιος κατά την νίκη αποκόπτει τον 
εχθρό από την γραµµή υποχώρησης του έχει µεγάλες επιτυχίες.  

3. Ακόµα κι αν κάποιος είναι ισχυρός, πρέπει ωστόσο να επιλέγει µόνον ένα 
σηµείο όπου θέλει να κατευθύνει το κυρίως πλήγµα του. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 
παρέχει τόσες πολλές δυνάµεις σ’ αυτό το σηµείο. Γιατί το να περικυκλώσεις 
κυριολεκτικά έναν στρατό  είναι εφικτό µόνο σ’ ελάχιστες περιπτώσεις ή θα 
προϋπέθετε  πελώρια φυσική ή ηθική υπεροχή. Μπορεί  κάποιος να αποκόψει 
τον εχθρό από την γραµµή υποχώρησης, αλλά ακόµη κι’ από  ένα σηµείο της 
πλευράς, κι’ αυτό δίνει ήδη µεγάλες επιτυχίες. 

4. Γενικώς ειπείν, το πρωτεύον ζήτηµα είναι η βεβαιότητα (υψηλή πιθανότητα) 
της νίκης, δηλαδή η βεβαιότητα του να εκδιώξουµε  τον εχθρό από το πεδίο 
της µάχης. Η διάταξη της µάχης πρέπει να κατευθύνεται προς αυτό. Γιατί είναι 
εύκολο να µετατρέψουµε σε αποφασιστική νίκη µια διαθέσιµη αλλά 
αναποφάσιστη νίκη, µέσω ενεργητικότητας στην  καταδίωξη του εχθρού. 

5. Επιδιώκει κανείς να επιτεθεί κατά του εχθρού συγκεντρωτικά στην πτέρυγα 
του µε την  κύρια δύναµη, δηλαδή έτσι ώστε τα στρατεύµατά του εχθρού να 
προσβάλλονται από όλες τις πλευρές. Ας υποθέσουµε επίσης ότι, ο εχθρός 
έχει εδώ αρκετά στρατεύµατα  για να δηµιουργήσει ένα µέτωπο προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Υπ’ αυτές τις περιστάσεις, τα στρατεύµατά του θ’ 
αποθαρρυνθούν έτσι ευκολότερα, θα υποφέρουν περισσότερο, θα 
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περιπέσουν σε αταξία κοκ. Εν ολίγοις, µπορεί κανείς  να ελπίζει ότι θα τα 
τρέψει ευκολότερα σε φυγή. 

6. Αυτή η περικύκλωση  του εχθρού απαιτεί  για τον επιτιθέµενο µια 
µεγαλύτερη ανάπτυξη των δυνάµεων στο µέτωπο, απ' ότι για τον αµυνόµενο. 

 

Εάν τα σώµατα a, b, c έπρεπε να πραγµατοποιήσουν µια συγκεντρωτική 
επίθεση στον τοµέα e του εχθρικού στρατού, θα έπρεπε, φυσικά, να είναι το 
ένα δίπλα στο άλλο. Αλλά ποτέ δεν πρέπει η ανάπτυξη των δυνάµεων µας 
στο µέτωπο να είναι τόσο µεγάλη, ώστε να µην διατηρεί κανείς επαρκείς  
εφεδρείες. Αυτό θα ήταν το µέγιστο σφάλµα, το οποίο  θα οδηγούσε στην 
ήττα, εάν  ο αντίπαλος ήταν, έστω ελάχιστα, προετοιµασµένος ενάντια στην 
περικύκλωση. 

 

Εάν τα a,b, c είναι τα σώµατα που πρόκειται να επιτεθούν στον τοµέα e του 
εχθρικού στρατού, τα σώµατα f και g πρέπει να είναι αυτά που θα κρατηθούν 
σε εφεδρεία. Μ’ αυτόν τον σχηµατισµό σε βάθος είναι  σε θέση κανείς να 
παρενοχλεί αδιάκοπα το υπό επίθεση σηµείο µε νέες επιθέσεις. Και εάν  
πληγούν τα στρατεύµατά µας στο αντίθετο  τέρµα της παράταξης, δεν είναι 
αναγκαίο να εγκαταλείψει κανείς αµέσως την υπόθεση (σ.τ.µ. την επίθεσή) 
εδώ σ’ αυτό το σηµείο, διότι διαθέτει κάτι µε το οποίο θα µπορεί ν’ 
αντιµετωπίσει τον εχθρό (σ.τ.µ. εφεδρείες). Αυτό έκαναν οι Γάλλοι στην µάχη 
του Βάγκραµ. Η αριστερή τους πτέρυγα, που αντιµετώπισε την αυστριακή 
δεξιά πτέρυγα στον ∆ούναβη, ήταν εξαιρετικά αδύναµη και ηττήθηκε 
ολοσχερώς. Τα ίδια και το κέντρο τους στο Αντερκλάα, δεν ήταν πολύ ισχυρό 
και εξαναγκάστηκε από τους Αυστριακούς να υποχωρήσει την πρώτη ηµέρα 
της µάχης. Αλλά όλα αυτά δεν  είχαν καµιά σηµασία, επειδή ο Αυτοκράτωρ  
διέθετε ένα τέτοιο βάθος στην δεξιά του πτέρυγα, µε την οποία επιτέθηκε στην 
αυστριακή αριστερή πτέρυγα µετωπικά και πλευρικά, ώστε προήλασε ενάντια 
στους Αυστριακούς στο Αντερκλάα µε µιαν ορµητική φάλαγγα ιππικού και 
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ιππήλατου πυροβολικού κι αν και δεν τους κατενίκησε, τουλάχιστον µπόρεσε  
να τους καθηλώσει. 

7. Όπως στην άµυνα επίσης και στην επίθεση πρέπει κανείς να  επιλέξει ως 
αντικείµενο της επίθεσής του εκείνον τον τοµέα του εχθρικού στρατού,  η ήττα 
του οποίου θα δώσει αποφασιστικά πλεονεκτήµατα. 

8. Όπως στην άµυνα, δεν πρέπει µάλλον κανείς να εγκαταλείψει, έως ότου 
έχει επιτύχει τον σκοπό του ή εφ' όσον δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιµα 
µέσα. Εάν ο αµυνόµενος είναι παροµοίως ενεργός, εάν µας επιτεθεί  σε άλλα 
σηµεία, δεν θα µπορέσουµε να κρατήσουµε την νίκη, εκτός εάν τον 
υποσκελίσουµε σε ενέργεια και τόλµη. Εάν ο αµυνόµενος είναι παθητικός, 
τότε δεν διατρέχει κανείς κάποιον µεγάλο κίνδυνο. 

9. Πρέπει κανείς ν’ αποφεύγει εντελώς τις µακρές συνεχόµενες  γραµµές 
στρατευµάτων16. Θα οδηγούσαν µόνον σε παράλληλες επιθέσεις, οι οποίες 
σήµερα δεν είναι πλέον κατάλληλες 

Οι χωριστές Μεραρχίες διενεργούν αφ’ εαυτών τις επιθέσεις τους, εν τούτοις 
κατόπιν  κατευθύνσεων µιας ανώτερης διοίκησης και επίσης σε συντονισµό  
µεταξύ τους. Ωστόσο µια Μεραρχία (8.000 έως 10.000 άνδρες) δεν 
διατάσσεται  ποτέ σ’ έναν ενιαίο σχηµατισµό, αλλά σε δύο, τρεις, ή ακόµα και 
τέσσερις. Από αυτό συνάγεται ότι, ουδεµία µακρά συνεχόµενη γραµµή δεν 
είναι πλέον εφικτή.  

10. Ο συντονισµός  των Μεραρχιών και των Σωµάτων  Στρατού στις επιθέσεις 
τους δεν πρέπει να αναληφθεί µε την προσπάθεια να διευθυνθούν από ένα 
κεντρικό σηµείο, έτσι ώστε να διατηρούν επαφή κι’ ακόµη να 
ευθυγραµµίζονται µεταξύ τους, αν και µπορούν να είναι πολύ µακριά ή ακόµα 
και διαχωρισµένα από τον εχθρό. Αυτή είναι µια ελαττωµατική µέθοδος για να 
επιφέρουµε συνεργασία, ανοικτή σε χίλιες κακοτυχίες. Τίποτα µεγάλο δεν 
µπορεί να επιτευχθεί µ’ αυτήν και είναι βέβαιος κανείς πως θα πληγεί 
επιµεληµένα από έναν ισχυρό αντίπαλο. 

Η σωστή  µέθοδος είναι να δίνει κανείς στον κάθε ∆ιοικητή ενός Σώµατος ή 
µιας Μεραρχίας την κύρια κατεύθυνση της πορείας του, να θέτει  ως στόχο 
τον εχθρό και  ως σκοπό την νίκη επί του εχθρού.  

Εποµένως, κάθε ∆ιοικητής µιας φάλαγγας, έχει την διαταγή να επιτεθεί στον 
εχθρό οπουδήποτε µπορεί να τον βρει και να το πράττει µε όλες του τις 
δυνάµεις. ∆εν επιτρέπεται να καταστεί υπεύθυνος για την επιτυχία της 
επίθεσής του, γιατί αυτό θα τον οδηγούσε σε αναποφασιστικότητα. Αλλά είναι 
υπεύθυνος για να επιτηρεί  ότι το σώµα του θα συµµετάσχει στην µάχη, πάση 
θυσία µε και όλες του τις δυνάµεις 17. 

11, Ένα καλοοργανωµένο, ανεξάρτητο σώµα µπορεί να αντισταθεί στην 
υπέρτερη επίθεση για κάποιο χρόνο (κάποιες  ώρες) και έτσι δεν µπορεί να 
εκµηδενιστεί σε µια στιγµή. Κατά συνέπεια έτσι θα είναι η µάχη του, ακόµα κι  
αν υποτεθεί πως ενεπλάκη πρώιµα µε τον εχθρό, έστω κι αν ακόµη νικηθεί, 
δεν θα είναι χαµένο για το όλο της προσπάθειας.  Ο εχθρός θα αναπτύξει και 
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θα θραύσει την δύναµή του ενάντια σ’ αυτό το ένα σώµα κι’ έτσι αυτό θα 
προσφέρει στα υπόλοιπα µια πλεονεκτική ευκαιρία για επίθεση. 

Εξ αυτού απορρέει το πως θα έπρεπε να είναι οργανωµένο ένα σώµα. 

Έτσι είναι βέβαιος κανείς για την συνεργασία όλων των δυνάµεων, ώστε κάθε 
σώµα να έχει µια σίγουρη ανεξαρτησία, αλλά και ώστε το καθένα ν’ αναζητά 
τον εχθρό και να του επιτίθεται πάση θυσία. 

 12. Μία από τις σηµαντικότατες αρχές του  επιθετικού πολέµου είναι ο 
αιφνιδιασµός του εχθρού. Όσο πιο αιφνιδιαστικά διενεργείται η επίθεση, τόσο 
πιό τυχερός θα είναι κανείς. Τον αιφνιδιασµό, τον οποίον µπορεί να  
δηµιουργήσει ο αµυνόµενος µέσω της µυστικότητας των µέτρων του, µέσω 
της συγκεκαλυµµένης διάταξης των στρατευµάτων του, ο επιτιθέµενος µπορεί 
να τον επιτύχει µόνον µε µιαν απρόσµενη προέλαση. 

Τέτοια ενέργεια όµως, είναι πολύ σπάνια στους πρόσφατους πολέµους. Η 
αιτία έγκειται εν µέρει στις καλύτερες προετοιµασίες ασφαλείας τις οποίες 
διαθέτει τώρα κανείς, εν µέρει στην  ταχεία διεξαγωγή του πολέµου, ώστε 
σπάνια πλέον προκύπτει µια µακρά αναστολή στις επιχειρήσεις, η οποία θα 
εφησύχαζε τον ένα και θα έδινε στον άλλο  την ευκαιρία να του επιτεθεί 
απροσδόκητα.  

Υπ’ αυτές τις περιστάσεις µπορεί ακόµη κανείς, εκτός από τις πραγµατικές 
νυχτερινές επιθέσεις (όπως στο Χόχκιρχ) 18 που παραµένουν πάντα δυνατές,  
να αιφνιδιάσει έτσι τον εχθρό, να πραγµατοποιήσει πορεία πλαγίως ή προς τα 
πίσω και έπειτα πάλι ξαφνικά να αναστρέψει κατά του εχθρού. Επιπλέον, εάν 
κάποιος ίσταται  µακράν, µπορεί να βρεθεί εκεί,  µέσω ασυνήθιστης 
προσπάθειας και δραστηριότητας, γρηγορότερα απ’ ότι περίµενε ο εχθρός . 

13. Η κανονική αιφνιδιαστική επίθεση (την νύχτα, όπως στο Χόχκιρχ) είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν τα πλείστα από έναν πολύ µικρό 
στρατό. Αλλά ο επιτιθέµενος, που δεν είναι τόσο καλά εξοικειωµένος µε το 
έδαφος όσο ο αµυνόµενος, είναι εκτεθειµένος σε πολλούς κινδύνους. Όσο 
λιγότερο καλά γνωρίζει κάποιος το έδαφος και τις προετοιµασίες του εχθρού, 
τόσον αυτοί οι κίνδυνοι γίνονται µεγαλύτεροι. Εποµένως, σε πολλές 
περιπτώσεις, αυτές οι επιθέσεις πρέπει να θεωρηθούν µόνον ως 
απελπισµένα µέσα.  

14. Αυτό το είδος επίθεσης απαιτεί απλούστερες προετοιµασίες και µια 
µεγαλύτερη συγκέντρωση των στρατευµάτων µας απ' ότι στην διάρκεια της 
ηµέρας. 

2. Αρχές για την χρήση των στρατευµάτων 

1. Μιας και δεν µπορεί κανείς να αποχωριστεί τα πυροβόλα όπλα (και εάν  
µπορούσε να τ’ αποχωριστεί, γιατί να τα µεταφέρει ;), τότε µ’ αυτά πρέπει να 
ξεκινά η µάχη. Το ιππικό πρέπει να χρησιµοποιηθεί πρώτη φορά 
όταν ο εχθρός έχει δεινοπαθήσει πολύ από το πεζικό και το 
πυροβολικό. Από αυτό έπεται :  
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(α) Ότι πρέπει κανείς να τοποθετεί το ιππικό πίσω από το 
πεζικό. 

(β) Ότι δεν πρέπει κανείς να οδηγηθεί εύκολα να το 
χρησιµοποιήσει στο ξεκίνηµα της µάχης. Μόνον όταν η 
αποδιοργάνωση του εχθρού ή η ίδια η γρήγορη υποχώρησή του 
προσφέρει την ελπίδα της επιτυχίας, πρέπει κάποιος να 
χρησιµοποιεί το ιππικό για µια τολµηρή επίθεση.  

2. Το πυροβολικό είναι αποτελεσµατικότερο στα πυρά του από το πεζικό. Μια 
Πυροβολαρχία  από οκτώ εξάλιβρα πυροβόλα, καταλαµβάνει λιγότερο από το 
ένα τρίτο του µετώπου το οποίο καταλαµβάνεται από ένα Τάγµα πεζικού. 
∆ιαθέτει λιγότερο από το ένα όγδοο των ανδρών ενός Τάγµατος, βεβαίως 
όµως η απόδοσή της είναι δύο έως τρεις φορές περισσότερη σ’ επίδραση 
πυρός. Αφ' ετέρου, το πυροβολικό έχει το µειονέκτηµα ότι δεν είναι  τόσο 
κινητό όσο το πεζικό. Αυτό ισχύει, γενικά, ακόµη και για το ελαφρύτερο 
ιππήλατο πυροβολικό, γιατί δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε 
έδαφος όπως το πεζικό. Είναι εποµένως απαραίτητο,  να 
κατευθύνει το πυροβολικό εξ αρχής ενάντια στα 
σηµαντικότερα σηµεία, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να 
συγκεντρωθεί, όπως το πεζικό, ενάντια σε αυτά τα σηµεία 
κατά την πρόοδο της µάχης. Μια µεγάλη πυροβολαρχία  20 
έως 30 πυροβόλων, κρίνει ως επί το πλείστον την µάχη για 
εκείνο το σηµείο όπου τοποθετείται. 

3. Από αυτά τα δεδοµένα και από άλλα εµφανή χαρακτηριστικά µπορούν να 
εξαχθούν οι ακόλουθοι κανόνες για τη χρήση των ξεχωριστών Όπλων:  

(α) Πρέπει εξ  αρχής κάποιος να ξεκινά την µάχη µε το πυροβολικό και 
µάλιστα µε το µεγαλύτερο τµήµα αυτού. Μόνον όταν έχουµε µεγάλες µάζες 
στρατευµάτων στην διάθεσή µας, πρέπει να κρατήσουµε σε εφεδρεία το 
ιππήλατο και το πεζήλατο πυροβολικό. Πρέπει κανείς να 
χρησιµοποιεί το πυροβολικό σε µεγάλες συστοιχίες 
συσσωρευµένες ενάντια σ’ ένα σηµείο. Είκοσι έως τριάντα 
πυροβόλα υπερασπίζουν το κύριο σηµείο συνδυασµένα  σε µια 
µεγάλη συστοιχία, ή βοµβαρδίζουν  εκείνο το µέρος της 
εχθρικής θέσης στο οποίο σχεδιάζει κάποιος  να επιτεθεί.  

(β) Μετά από αυτό ξεκινά κανείς µε  ελαφρό πεζικό - επίλεκτους σκοπευτές, 
κυνηγούς ή φουσιλιέρους 19-  κυρίως για να µην φέρει ευθύς εξ αρχής στο 
παίγνιο πάρα πολλές δυνάµεις. Προσπαθεί πρώτα να ιδεί τι βρίσκεται εµπρός  
του (γιατι σπάνια µπορεί να το παραβλέψει  πλήρως),  θέλει να ιδεί προς τα 
πού  στρέφει  η µάχη,  κοκ....  

Εάν κάποιος µπορεί µ’ αυτήν την γραµµή πυρός να κρατήσει ισορροπία µε 
τον εχθρό κι’ αν δεν είναι βιαστικός, τότε θα ενεργήσει εσφαλµένα εάν 
επιταχύνει την χρήση των υπόλοιπων δυνάµεών του. Πρέπει κανείς να 
εξαντλεί τον εχθρό όσο το δυνατόν περισσότερο µ’ αυτήν την µάχη (σ.τ.µ. 
δηλαδή την προκαταρκτική αψιµαχία).  
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(γ) Εάν ο εχθρός φέρει  τόσα πολλά στρατεύµατα στην µάχη, 
ώστε η γραµµή πυρός µας πρέπει να οπισθοχωρήσει, ή εάν 
για κάποιον άλλο λόγο δεν πρέπει πλέον να διστάζουµε, 
τότε επιβάλλεται να παρατάξουµε µια πλήρη γραµµή πεζικού 
προς τα εδώ. Αυτή θα αναπτυχθεί µεταξύ 100 και 200 
βηµάτων  από τον εχθρό και θα πυροβολήσει ή θα εφορµήσει, 
αναλόγως πως ενδέχεται να είναι τα  πράγµατα.  

(δ) Αυτός είναι ο κύριος προορισµός του πεζικού. Εάν, 
όµως κάποιος έχει παραταχθεί σε τόσο µεγάλο βάθος, ώστε 
τώρα διαθέτει ως εφεδρεία ακόµη µια γραµµή πεζικού, 
διατεταγµένη σε φάλαγγες, θα είναι επαρκώς κύριος της 
µάχης σ’ αυτό το σηµείο. Αυτήν την δεύτερη γραµµή 
πεζικού, για να δράσει αποφασιστικά, πρέπει κανείς να την 
χρησιµοποιεί µόνον σε φάλαγγες, εάν είναι δυνατόν.  

 (ε) Το ιππικό κατά την µάχη στέκει όσον το δυνατόν 
εγγύτερα πίσω από τα µαχόµενα στρατεύµατα, όσο είναι 
εφικτό χωρίς µεγάλη απώλεια, συγκεκριµένα εκτός των 
εχθρικών πυρών µυδραλίων ή µουσκέτων. Αφ' ετέρου, πρέπει 
να είναι ευχερώς διαθέσιµο, ώστε κάποιος να µπορεί ν’ 
αξιοποιήσει γρήγορα οποιαδήποτε επιτυχία διαφαίνεται στην 
τροπή της µάχης. 

4. Υπακούοντας αυτούς τους κανόνες λίγο ως πολύ ακριβώς, δεν πρέπει ποτέ 
να χάνει κάποιος  από τα µάτια του την ακόλουθη αρχή, την οποία δεν µπορώ 
να τονίσω αρκετά : Να µην φέρνει ποτέ όλες τις δυνάµεις του στο παιχνίδι 
απότοµα και στην τύχη, όπου θα χάσει µέσα από τα χέρια του όλα τα µέσα 
διεύθυνσης της µάχης, αλλά αντίθετα να καταπονεί  τον αντίπαλο, όπου  είναι 
δυνατόν, µε λίγες δυνάµεις και να διατηρεί µιαν αποφασιστική µάζα για την 
αποφασιστική στιγµή. Αµέσως µόλις  εµπλακεί αυτή η αποφασιστική µάζα, 
πρέπει να διευθυνθεί  µε την ύψιστη τόλµη.  

5. Πρέπει να σχεδιαστεί µια διάταξη µάχης, δηλαδή µία 
διευθέτηση  των στρατευµάτων πριν από και κατά την 
διάρκεια της µάχης, για ολόκληρη την εκστρατεία ή 
ολόκληρο τον πόλεµο. Αυτή η διάταξη  θα εξυπηρετήσει σε 
όλες τις περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για 
την ανάπτυξη  των στρατευµάτων. Πρέπει εποµένως, να 
υπολογιστεί πρώτιστα για την άµυνα. Αυτή η διάταξη µάχης 
θα εισαγάγει µιαν ορισµένη οµοιοµορφία στην µαχητική 
µέθοδο του στρατού, η οποία θα είναι χρήσιµη και 
επωφελής. Γιατί παραµένει αναπόφευκτο ότι, ένα µεγάλο 
µέρος των χαµηλόβαθµων Στρατηγών και άλλων Αξιωµατικών, 
επικεφαλής µικρών αποσπασµάτων, δεν έχουν καµία ειδική 
γνώση τακτικής και ίσως καµία σπουδαία έφεση για την 
διεξαγωγή του πολέµου. 

Κατά συνέπεια αναφύεται µία συγκεκριµένη µεθοδολογία στην 
διεξαγωγή του πολέµου, η οποία καταλαµβάνει την θέση της 
τέχνης οπουδήποτε η τελευταία είναι απούσα. Κατά την 
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άποψή µου αυτή είναι, στον ύψιστο βαθµό, η περίπτωση 
στους γαλλικούς στρατούς. 

:  

 

6. Μετά από αυτό που έχω ειπεί για την χρήση των Όπλων, 
αυτή η διάταξη  µάχης για µια Ταξιαρχία, θα ήταν περίπου 
ως εξής: η a-b είναι η γραµµή ελαφρού πεζικού, το οποίο 
ξεκινά την µάχη και το οποίο σε τραχύ έδαφος χρησιµεύει, 
µέχρις ενός σηµείου, ως µια προφυλακή. Κατόπιν έρχεται το 
πυροβολικό, c- d, που τάσσεται  στα συµφέροντα σηµεία. 
Εφ' όσον δεν τάσσεται, παραµένει πίσω από την πρώτη 
γραµµή πεζικού. Η e-f είναι η πρώτη γραµµή πεζικού (σε 
αυτήν την περίπτωση τέσσερα Τάγµατα), ο σκοπός του οποίου 
είναι να συγκροτηθεί σε γραµµή και να ανοίξει πυρ, και η 
g - h είναι µερικά συντάγµατα του ιππικού. Η i-k είναι η 
δεύτερη γραµµή πεζικού, η οποία τηρείται σε εφεδρεία για 
το αποφασιστικό στάδιο της µάχης, και η l-m  είναι το 
ιππικό της.  

Ένας ισχυρό σώµα θα παρατάσσονταν σύµφωνα µε τις ίδιες 
αρχές και κατά παρόµοιο τρόπο. Συγχρόνως, δεν είναι το 
ουσιώδες  η διάταξη µάχης να είναι ακριβώς όπως αυτή. 
Μπορεί να διαφέρει ελαφρώς, υπό τον όρο ότι ακολουθούνται 
οι ανωτέρω αρχές. Έτσι, παραδείγµατος χάριν, στη 
συνηθισµένη διάταξη µάχης η πρώτη γραµµή ιππικού g - h 
µπορεί να παραµείνει µε τη δεύτερη γραµµή ιππικού, I - m. 
Πρόκειται να προωθηθεί µόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, 
όταν αυτή η θέση θα αποδειχθεί πως είναι πάρα πολύ µακριά 
προς τα πίσω.  
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7. Ο στρατός αποτελείται από αρκετά τέτοια ανεξάρτητα σώµατα, τα οποία 
έχουν τον δικό τους Στρατηγό  και το Επιτελείο. Παρατάσσονται δίπλα-δίπλα   
και το  ένα πίσω από το άλλο, όπως περιγράφεται στους γενικούς κανόνες για 
την µάχη. Πρέπει να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι, εκτός 
αν είναι κανείς πολύ αδύναµος σε ιππικό, πρέπει να 
δηµιουργήσει µιαν ειδική εφεδρεία ιππικού, η οποία, 
φυσικά διατηρείται στα µετόπισθεν, κι’ έχει τους 
ακόλουθους προορισµούς: 20

 (α) Να επιπέσει στον εχθρό όταν αυτός υποχωρεί από το 
πεδίο της µάχης και να επιτεθεί στο ιππικό του το οποίο  
χρησιµοποιεί αυτός για να καλύψει την υποχώρησή του. Εάν 
κανείς νικήσει το ιππικό του εχθρού αυτήν την στιγµή, οι 
µεγάλες επιτυχίες είναι αναπόφευκτες, εκτός αν το πεζικό 
του εχθρού πραγµατοποιούσε θαύµατα ανδρείας. Μικρά 
αποσπάσµατα ιππικού δεν θα έφερναν σε πέρας αυτόν τον 
σκοπό.  

 (β) Να καταδιώξει τον εχθρό ταχύτερα, εάν αυτός συνέχιζε 
να υποχωρεί αήττητος ή εάν συνέχιζε να υποχωρεί την 
εποµένη µιας χαµένης µάχης. Το ιππικό κινείται ταχύτερα 
από το πεζικό και έχει για το ηθικό µιαν υποσκαπτική 
επίδραση στα υποχωρούντα στρατεύµατα. Μετά την νίκη, η πράξη της 
καταδίωξης  είναι η σηµαντικότερη στον πόλεµο.  

 (γ) Οταν κάποιος θέλει να προβεί σε µια µεγάλη 
(στρατηγική) περικύκλωση του εχθρού, λόγω του ελιγµού 
παράκαµψης, πρέπει να την µετέλθει ένα ‘Όπλο που κινείται 
ταχύτερα  από το πεζικό, οπότε χρησιµοποιεί αυτήν την 
εφεδρεία ιππικού.  

Προκειµένου να καταστήσουµε αυτό το σώµα πιό ανεξάρτητο, 
πρέπει να του επισυνάψουµε µια σηµαντική µάζα ιππήλατου 
πυροβολικού, γιατί µόνον ένας συνδυασµός διαφόρων  Όπλων 
µπορεί να δώσει µεγαλύτερη δύναµη. 21

8. Η διάταξη µάχης των στρατευµάτων που περιγράφηκε έως 
εδώ προοριζόταν για την µάχη, ήταν όµως επίσης ο 
σχηµατισµός της παράταξής τους.  

Η διάταξη πορείας είναι ουσιαστικά ως εξής:  

(α) Κάθε ανεξάρτητο σώµα (είτε Ταξιαρχία είτε Μεραρχία, όπως επιθυµεί να  
ονοµάζεται) έχει την εµπροσθοφυλακή και την οπισθοφυλακή του και 
διαµορφώνει την δική του ξεχωριστή φάλαγγά. Αυτό εντούτοις, δεν αποτρέπει 
αρκετά σώµατα από το να πορεύονται το ένα πίσω από το άλλο στον ίδιο 
δρόµο, και έτσι, τρόπον τινά, να διαµορφώνουν µιαν ενιαία φάλαγγα.  

(β) Τα Σώµατα πορεύονται σύµφωνα µε την γενική διάταξη µάχης. 
Πορεύονται επίσης το ένα δίπλα ή πίσω από το άλλο, όπως θα σταθούν στο 
πεδίο της µάχης.  
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(γ) Στα  ίδια τα σώµατα παρατηρείται αµετάβλητα η 
ακόλουθη τάξη: το ελαφρύ πεζικό, µε την προσθήκη ενός 
Συντάγµατος ιππικού, σχηµατίζει την εµπροσθοφυλακή και 
την οπισθοφυλακή, έπειτα το πεζικό, το πυροβολικό, και 
τελευταίο το υπόλοιπο ιππικό.  

Αυτή η τάξη ισχύει, είτε εάν κινούµαστε ενάντια  στον 
εχθρό – αυτή είναι η φυσική τάξη - ή παράλληλα µε αυτόν. 
Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να υποθέσουµε ότι εκείνα 
τα στρατεύµατα που ήταν το ένα πίσω από το άλλο, στο 
σχηµατισµό µάχης πρέπει να πορεύονται πλάϊ - πλάϊ. Αλλά 
όταν πρέπει να παρατάξει κάποιος τα στρατεύµατα για µάχη, 
θα υπάρχει πάντα αρκετός χρόνος για να µετακινηθεί το 
ιππικό και η δεύτερη γραµµή πεζικού, είτε προς τα δεξιά  
είτε προς τ’ αριστερά. 

3. Αρχές για την χρήση του εδάφους 

1. Το έδαφος 22 (η γήινη επιφάνεια, η περιοχή) προσφέρει δύο πλεονεκτήµατα 
στην διεξαγωγή του πολέµου. Το πρώτο είναι ότι παρέχει εµπόδια 23 στην 
προσέγγιση του εχθρού. Αυτά είτε καθιστούν αδύνατη την προώθησή του σε 
ένα δεδοµένο σηµείο, είτε τον εξαναγκάζουν να πορεύεται βραδύτερα για να 
διατηρήσει το σχηµατισµό του σε φάλαγγες, κοκ.  

Το δεύτερο πλεονέκτηµα είναι ότι, τα εµπόδια στο έδαφος µας επιτρέπουν να 
τοποθετήσουµε τα στρατεύµατά µας υπό κάλυψη 

Αν και τα δύο πλεονεκτήµατα είναι πολύ σηµαντικά, το δεύτερο µου φαίνεται 
σηµαντικότερο από το πρώτο. Τουλάχιστον, είναι σίγουρο ότι απ’ αυτό 
ωφελείται κανείς συχνότερα, δεδοµένου ότι στις πλείστες των περιπτώσεων  
ακόµη και το απλούστατο πεδίο µας επιτρέπει να τοποθετηθούµε λίγο ως 
πολύ υπό κάλυψη.  

Στο παρελθόν, γνώριζε κανείς µόνο το πρώτο αυτών των πλεονεκτηµάτων και 
το δεύτερο χρησιµοποιήθηκε λίγο. Αλλά σήµερα η µεγαλύτερη κινητικότητα 
όλων των στρατών µας έχει οδηγήσει στο να µπορεί κανείς να χρησιµοποιεί 
το καθένα  λιγότερο συχνά, και εποµένως πρέπει κανείς να χρησιµοποιεί το 
δεύτερο συχνότερα. Το πρώτο αυτών των δύο πλεονεκτηµάτων είναι χρήσιµο 
µόνο για άµυνα, το δεύτερο για την επίθεση και την άµυνα. 

2. Το έδαφος, ιδωµένο ως εµπόδιο στην προσέγγιση, χρησιµεύει κυρίως στα 
ακόλουθα σηµεία : 

(α) Ως πλευρική υποστήριξη.  

(β) Ως µετωπική ενίσχυση.  

3. Για να υποστηρίξει τις πλευρές πρέπει να είναι απολύτως αδιάβατο, όπως 
ένας µεγάλος ποταµός, µια λίµνη, ένα αδιαπέραστο τέλµα. Ωστόσο, αυτά τα 
εµπόδια είναι σπάνια, και εποµένως είναι δύσκολο να βρεθεί µια πλήρης 
υποστήριξη των πλευρών. Σήµερα είναι σπανιότερο από οποτεδήποτε πριν, 
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δεδοµένου ότι δεν παραµένουµε σε µια θέση επί πολύ µακρόν, αλλά 
µετακινούµαστε πολύ. Συνεπώς πρέπει να χρησιµοποιούµε περισσότερες 
θέσεις στο θέατρο του πολέµου. 

Ένα εµπόδιο προσέγγισης που δεν είναι πλήρως αδιάβατο, δεν είναι 
πραγµατικά  σηµείο στηρίξεως για την πλευρά µας, αλλά µόνο µια ενίσχυση. 
Σε εκείνη την περίπτωση, τα στρατεύµατα πρέπει να ταχθούν πίσω από αυτό, 
και για τούτο πάλι  καθίσταται εµπόδιο προσέγγισης.  

 

Όµως είναι πάντα συµφέρον να εξασφαλίζει κανείς την  πλευρά του κατ' αυτό 
τον τρόπο, γιατί έπειτα θα χρειαστεί λιγότερα στρατεύµατα σ’ αυτό το σηµείο. 
Αλλά πρέπει να φυλαχτεί από δύο πράγµατα : κατ' αρχάς, να στηριχθεί τόσον 
ολοσχερώς σε αυτήν την προστασία, ώστε να µην διατηρήσει µιαν ισχυρή 
εφεδρεία στα µετόπισθεν. ∆εύτερον, να περιστοιχισθεί  και στις δύο πτέρυγες 
µε τόσα εµπόδια, που επειδή δεν τις προστατεύουν εντελώς, δεν αποτρέπουν 
πάντα τον αγώνα στις πλευρές. Όµως οδηγούν σε µιαν εξαιρετικά επιζήµια 
άµυνα, γιατί δεν µας επιτρέπουν  να µεταπέσουµε  εύκολα σε ενεργό άµυνα 
σε µία πτέρυγα. Και θα πρέπει κανείς να αµυνθεί στην δυσχερέστατη όλων 
των µορφών µάχης, µε τις καθηλωµένες πλευρές a d και c b,.  

4. Οι παρατηρήσεις που µόλις παρουσιάσθηκαν, οδηγούν πάλι στον 
σχηµατισµό σε βάθος. Όσο λιγότερο µπορεί κανείς  να υποστηρίξει µε 
ασφάλεια τα πλευρά του, τόσο περισσότερα σώµατα πρέπει να διαθέτει στα 
µετόπισθεν, για να µπορέσει να περικυκλώσει εκείνα τα στρατεύµατα του 
εχθρού που τον περιστοιχίζουν. 

5. Όλα τα είδη εδάφους, τα οποία δεν µπορεί κανείς να τα διασχίσει κατά 
µέτωπο, όλες οι πολίχνες, όλοι τα περίφρακτα µε πολλούς φράκτες ή τάφρους 
κτήµατα, όλα τα ελώδη λιβάδια, τελικά όλα τα βουνά, που λέγεται ότι 
αναβαίνονται µόνο µε δυσκολία, ανήκουν στα εδαφικά εµπόδια αυτού του 
είδους και συγκεκριµένα σ’ εκείνα που µπορούµε να τα διασχίσουµε, αλλά 
µόνον αργά και µε προσπάθεια. Εποµένως, προσφέρουν  στα παρατεταγµένα 
πίσω τους στρατεύµατα µεγαλύτερη ισχύ στην µάχη. Τα δάση πρόκειται να 
συνυπολογιστούν µόνον εάν είναι πυκνόφυτα και ελώδη. Ένα συνηθισµένο 
δάσος ξύλευσης είναι τόσον εύκολο να διασχιστεί όσο η πεδιάδα. 
Προσέχοντας τα δάση δεν πρέπει να αγνοεί κανείς ένα σηµείο, συγκεκριµένα   
ότι τα δάση αποκρύπτουν τον εχθρό. Εάν κάποιος τοποθετηθεί µέσα τους, 
τούτο το µειονέκτηµα έχει επιπτώσεις και στις δύο πλευρές. Αλλά είναι πολύ 
επικίνδυνο, και συνεπώς είναι ένα σοβαρό λάθος να αφεθούν µη 
κατειληµµένα δάση στο µέτωπό ή στις  πλευρές, εκτός αν το δάσος µπορεί να 
διασχιστεί µόνο µέσα από λίγα µονοπάτια. Οδοφράγµατα που ανεγείρει 
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κάποιος γι’ αυτόν τον σκοπό ως εµπόδια, προσφέρουν µικρή βοήθεια, 
δεδοµένου ότι µπορούν εύκολα να αφαιρεθούν.  

6. Από όλο αυτό συνεπάγεται ότι θα επιζητεί κανείς να χρησιµοποιεί τέτοια 
εµπόδια στο ένα πλευρό, για να προβάλλει εδώ µια σχετικά ισχυρή αντίσταση 
µε λίγα στρατεύµατα, ενώ θα οδηγεί  την προσχεδιασµένη  επίθεσή του στο 
άλλο πλευρό. Είναι πολύ συµφέρον να συνδυαστεί η χρήση των οχυρωµάτων 
µε τέτοια φυσικά εµπόδια, επειδή έπειτα, εάν ο εχθρός έχει περάσει το 
εµπόδιο, τα αδύναµα στρατεύµατα θα προστατευθούν υπό το  πυρ των 
οχυρωµάτων ενάντια σε µιαν υπέρτερη επίθεση και µιαν αιφνίδια 
οπισθοχώρηση. 

7. Οποιοδήποτε εµπόδιο  µεγάλης αξίας υφίσταται ως εµπόδιο πρόσβασης 
στο µέτωπό, εκεί όπου θέλει κάποιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του,. 

Όλα τα βουνά στα οποία εγκαθίσταται κανείς, καταλαµβάνονται µόνο γι’ αυτόν 
τον λόγο. ∆ιότι µια ανυψωµένη θέση συχνά ουδεµία επιρροή έχει και µάλιστα 
απολύτως ουδεµία σηµαντική επιρροή, στην επίδραση των όπλων. Αλλά εάν 
στεκόµαστε σ’ ένα ύψωµα και ο εχθρός προκειµένου να µας προσεγγίσει 
πρέπει να αναρριχηθεί κοπιωδώς, θα προωθηθεί, αλλά µόνον αργά, θα 
διαχωριστεί και θα αφιχθεί µε τις δυνάµεις του εξαντληµένες. Πλεονεκτήµατα 
δηλαδή τα οποία µπορούν να είναι αποφασιστικά, δοθείσης της ίσης ανδρείας 
και δύναµης. Ειδικά δεν πρέπει να αγνοήσει κανείς ότι µια ταχεία επίθεση σε 
πλήρη εξέλιξη είναι τόσο δραστική ηθικά. Σκληραίνει τον προελαύνοντα 
στρατιώτη ενάντια στον κίνδυνο, ενώ ο στάσιµος στρατιώτης χάνει την 
παρουσία του πνεύµατος. Εποµένως, είναι πάντα πολύ συµφέρον να 
τάσσει κανείς το πλέον προκεχωρηµένο πεζικό και 
πυροβολικό του επάνω στο βουνό.  

Εάν η κλίση του βουνού είναι τόσο απότοµη, ή η πλαγιά του τόσο κυµατιστή 
και ανώµαλη, ώστε κανείς  δεν µπορεί να την πυροβολήσει αποτελεσµατικά, 
περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή, τότε δεν πρέπει να τοποθετεί 
κανείς  την πρώτη γραµµή του στην παρυφή του βουνού, αλλά το πολύ-πολύ 
να καταλαµβάνει την παρυφή µε σκοπευτές και να διατάσσει κατά τέτοιο 
τρόπο την πλήρη γραµµή, ώστε την στιγµή που ο εχθρός καταφθάνει στην 
κορυφή και ανασυγκροτείται, να υπόκειται στα αποτελεσµατικότατα πυρά.  

Όλα τα άλλα εµπόδια στην προσέγγιση, όπως : µικροί ποταµοί, ρυάκια,  
φαράγγια, κ.λπ., χρησιµεύουν για να σπάσουν το µέτωπο του εχθρού. Αυτός 
θα πρέπει σ’ αυτήν την πλευρά να ανασχηµατισθεί κι’ έτσι θα καθυστερήσει. 
Εποµένως, αυτά τα εµπόδια πρέπει να τοποθετηθούν υπό τα δραστικότατα  
πυρά µας. Αυτά τα δραστικότατα  πυρά είναι µύδρος - 
θραυσµατική βολή (400 έως 600 βήµατα) εάν υπάρχει εκεί 
πολύ πυροβολικό  ή βολή µουσκέτου, (150 έως 200 βήµατα) 
εάν σε αυτό το σηµείο υπάρχει λίγο πυροβολικό. 

8. Είναι συνεπώς ένας νόµος, το  να  θέσουµε υπό από τα δραστικότατα πυρά 
µας όλα τα εµπόδια προσέγγισης, τα οποία πρόκειται να ενισχύσουν το 
µέτωπό µας. Αλλά ένα είναι σηµαντικό να σηµειωθεί  : ότι δεν πρέπει ποτέ 
κανείς να περιορίσει εντελώς την συνολική αντίσταση µόνο σ’ αυτά τα πυρά, 
αλλά πρέπει να κρατά πάντα  ένα σηµαντικό µέρος των στρατευµάτων του 
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έτοιµο για το ανταποδοτικό πλήγµα (1/3 έως 1/2), οργανωµένο σε 
φάλαγγες, έτοιµο για µιαν έφοδο µε ξιφολόγχη. Εποµένως, 
εάν κάποιος είναι ολότελα αδύναµος, πρέπει να τοποθετήσει 
µόνο την γραµµή πυρός, αποτελούµενη από  σκοπευτές και 
πυροβολικό, τόσο πυκνή ώστε να κρατήσει το εµπόδιο υπό 
πυρ, ενώ  τα υπόλοιπα στρατεύµατα σε φάλαγγες, όπου είναι 
δυνατόν καλυµµένα. 600 έως 800 βήµατα πιο πίσω.  

9. Μια άλλη µέθοδος χρησιµοποίησης αυτών των εµποδίων πρόσβασης 
µπροστά από το µέτωπό µας, είναι εκείνη κατά την οποία τα αφήνει κανείς να 
κείνται  εµπρός από το µέτωπό µας, σε µια βραχεία απόσταση, έτσι ώστε να 
τα έχει µόνον  εντός του  δραστικού βεληνεκούς των πυροβόλων (1000 έως 
2000 βήµατα) και όπως προβάλλει ο εχθρός µε τις φάλαγγές του να µπορεί 
να επιτεθεί από όλες τις πλευρές.  

(Κάτι παρεµφερές έπραξε ο ∆ούκας Φερδινάνδο στο Μίντεν). 

Κατ' αυτό τον τρόπο το εδαφικό εµπόδιο συµβάλλει στο σχέδιο ενεργού 
αµύνης, και αυτή η ενεργός άµυνα, για την οποία µιλήσαµε νωρίτερα, θα 
διεξαχθεί έπειτα στο µέτωπό.  

10. Εν ολίγοις τα εµπόδια της γήινης επιφάνειας και της υπαίθρου χώρας 
θεωρήθηκαν πρώτιστα ως συνδεδεµένες γραµµές για εκτεταµένες θέσεις. 
Είναι όµως απαραίτητο να ειπωθεί κάτι ακόµα για τα αποµονωµένα σηµεία. 

Στο σύνολο, µπορούµε να υπερασπίσουµε µονήρη, αποµονωµένα σηµεία 
µόνο µε οχυρώµατα ή µε ένα ισχυρό εδαφικό εµπόδιο. Εδώ δεν γίνεται λόγος 
για τα πρώτα. Εµπόδια του εδάφους που πρέπει να διατηρηθούν 
αποµονωµένα, µπορούν µόνο να  είναι: 

 (α) Μεµονωµένα απόκρηµνα υψώµατα 

Εδώ τα οχυρώµατα είναι παροµοίως απαραίτητα, καθώς ο  εχθρός µπορεί 
πάντα να κινηθεί ενάντια στον αµυνόµενο µε ένα λίγο ως πολύ εκτεταµένο 
µέτωπο. Και ο τελευταίος θα καταλήξει πάντα να πληγεί εκ των όπισθεν, 
δεδοµένου ότι σπάνια κάποιος είναι αρκετά ισχυρός, ώστε να σχηµατίσει  
µέτωπο προς όλες τις πλευρές.  

(β) Στενωποί  

Με την έκφραση αυτή εννοεί κανείς οιονδήποτε στενό δρόµο, µέσω του 
οποίου ο εχθρός µπορεί να προελάσει εναντίον ενός µόνον σηµείου. Εδώ 
ανήκουν οι γέφυρες, τα φράγµατα και τα απόκρηµνα φαράγγια. 

Ανασκοπώντας όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να παρατηρήσουµε ότι : 
Είτε ο επιτιθέµενος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να τα παρακάµψει, όπως 
γέφυρες πάνω από µεγάλους ποταµούς, οπότε σ' αυτήν την περίπτωση ο 
αµυνόµενος  µπορεί άφοβα να παρατάξει ολόκληρο το πλήρωµά του, ώστε να 
βάλλει όσο το δυνατόν δραστικότερα στο σηµείο της διάβασης. Ή κάποιος, 
δεν είναι απολύτως εξασφαλισµένος από την παράκαµψη, όπως µε τις 
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γέφυρες πάνω από µικρά ποτάµια στα µικρά ρεύµατα και µε τις πλείστες 
ορεινές στενωπούς. Οπότε είναι απαραίτητο να διατηρήσει ένα σηµαντικό 
µέρος των στρατευµάτων του, (1/3 έως ½), για µιαν αποφασιστική επίθεση.  

(γ) Πολίχνες, χωριά, µικρές πόλεις, κλπ.... 

 Αν τα στρατεύµατα είναι πολύ γενναία και διεξάγουν τον πόλεµο µε 
ενθουσιασµό, τότε είναι δυνατή µια άµυνα ολίγων εναντίον πολλών στα 
οικήµατα, αν δεν προσφέρεται καµία άλλη. Εάν δεν είναι κάποιος βέβαιος για 
τον µεµονωµένο άνδρα, τότε είναι καλύτερο να καταλάβουµε τα σπίτια, τους 
κήπους, κοκ., µόνο µε  σκοπευτές και τις εισόδους µε πυροβόλα. Πρέπει να 
κρατήσουµε αποκρυµµένο το µεγαλύτερο µέρος των στρατευµάτων µας (1/2 
έως 3/4) σε κλειστές πυκνές φάλαγγες, στην τοποθεσία είτε και ή 
πίσω από αυτήν, ώστε να επιπέσουµε στον εχθρό ενώ εισβάλλει σ’ αυτήν. 

11, Αυτές οι αποµονωµένες θέσεις χρησιµεύουν σε µεγάλες επιχειρήσεις :      

εν µέρει ως προκεχωρηµένα φυλάκια, οπότε κατά το πλείστον σ' αυτήν την 
περίπτωση δεν χρησιµεύουν ως απόλυτη άµυνα, αλλά µόνον ως µια 
καθυστέρηση του εχθρού, και 

εν µέρει στα σηµεία τα οποία  θα είναι σηµαντικά για τους συνδυασµούς που 
έχει κανείς σχεδιάσει για τον στρατό. Συχνά είναι απαραίτητο να διατηρήσει 
κανείς ένα αποµακρυσµένο σηµείο προκειµένου να έχει χρόνο για την 
ανάπτυξη των µαζικών µέτρων άµυνας που έχει προσχεδιάσει. Αλλά εάν το 
σηµείο είναι αποµακρυσµένο, είναι συνεπώς αφ’ εαυτού αποµονωµένο.  

12. Είναι απαραίτητο να γίνουν δύο µόνον επιπλέον παρατηρήσεις για τα 
αποµονωµένα σηµεία. Η πρώτη είναι ότι πρέπει κανείς να διατηρεί από πίσω 
τους έτοιµα στρατεύµατα για την υποδοχή αποσπασµάτων που 
οπισθοχωρούν. Η δεύτερη είναι ότι αυτός ο οποίος περιλαµβάνει µια τέτοια 
άµυνα στην σειρά των συνδυασµών του, δεν πρέπει ποτέ να υπολογίζει  πολύ 
σ’ αυτό, ακόµη κι’ αν  το εδαφικό εµπόδιο είναι τόσο ισχυρό. Τουναντίον, 
αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί  η άµυνα θα πρέπει πάντα να προσπαθήσει 
να αντέξει, ακόµη και υπό τις δυσµενέστατες περιστάσεις για να επιτευχθεί ο 
σκοπός. Εδώ χρειάζεται ένα πνεύµα αποφασιστικότητας και αυτοθυσίας, το 
οποίο βρίσκει την πηγή του µόνο στην φιλοδοξία και στον ενθουσιασµό. 
Πρέπει εποµένως κανείς να επιλέξει  για αυτήν την αποστολή ανθρώπους, οι 
οποίοι δεν στερούνται αυτές τις ευγενείς ψυχικές δυνάµεις.  

13. Ότι αφορά στην χρησιµοποίηση του εδάφους ως µέσου κάλυψης της 
διάταξής µας και της παράταξης  των στρατευµάτων, δεν χρειάζεται καµία 
εκτενέστερη παρουσίαση. 

∆εν πρέπει κάποιος να εγκαθίσταται στο βουνό το οποίο θέλει να 
υπερασπιστεί (όπως έχει συµβεί τόσο συχνά στο παρελθόν) αλλά να 
εγκατασταθεί  πίσω του. ∆εν πρέπει να εγκατασταθεί µπροστά από το δάσος, 
αλλά µέσα του ή πίσω από αυτό, το τελευταίο µόνον εάν είναι σε θέση να 
παρατηρεί το δάσος ή την συστάδα. Κρατά κανείς τα στρατεύµατά 
µας σε φάλαγγες, ώστε να µπορεί να τα τοποθετήσει 
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ευκολότερα υπό κάλυψη. Χρησιµοποιεί χωριά, µικρές συστάδες, όλες τις 
υπεγέρσεις  του εδάφους, για να αποκρύπτει πίσω τους τα στρατεύµατά του. 
Για την προώθησή του επιλέγει την πλέον κατατετµηµένη περιοχή κοκ. 

∆εν υπάρχει σχεδόν καµία περιοχή στις  καλλιεργηµένες γαίες, που θα ήταν 
τόσο εύκολο να παρατηρηθεί, ώστε µέσω µιας επιτήδειας χρήσης των 
εµποδίων να µην  µπορεί ν’ αποκρύψει ένα µεγάλο µέρος των στρατευµάτων 
του αµυνοµένου που δεν θα έπρεπε να µείνει ακάλυπτο. Για τον επιτιθέµενο η 
κάλυψη της προέλασής του έχει περισσότερες δυσκολίες, γιατί αυτός πρέπει 
να ακολουθήσει τις οδούς. 

Είναι αυτονόητο  ότι, όταν κανείς χρησιµοποιεί το έδαφος για την απόκρυψη 
των  στρατευµάτων του, αυτό πρέπει να έχει συµφωνία µε τον σκοπό και τους 
συνδυασµούς που κάποιος θέτει εκ προοιµίου στον εαυτό του. Εδώ ανήκει 
προ πάντων τα ότι δεν πρέπει κανείς να εξασθενεί εντελώς την διάταξη 
µάχης, ακόµα κι αν επιτρέπει µικρές  παρεκκλίσεις από αυτήν.  

14. Εάν ανακεφαλαιώσουµε τι έχει ειπωθεί τουλάχιστον για το έδαφος, τα 
ακόλουθα εµφανίζονται για τον αµυνόµενο, δηλ., για την επιλογή των θέσεων, 
ως τα σηµαντικότατα :  

(α) Υποστήριξη ενός ή και των δύο πλευρών.  

(β) Ευρεία θέα  του µετώπου και των πλευρών.  

(γ) Εµπόδια στην προσέγγιση κατά µέτωπο.  

(δ) Καλυµµένη διάταξη των στρατευµάτων. Κι’ ακόµη  

(ε) Κατατετµηµένη περιοχή στα µετόπισθεν, γιατί δυσχεραίνει την καταδίωξη   
σε περίπτωση ατυχίας. Αλλά καθόλου, πολύ κοντινές στενωπούς (όπως στο 
Φρήντλαντ) 24, δεδοµένου ότι προκαλούν καθυστέρηση και σύγχυση. 

15. Θα ήταν σχολαστικό να πιστεύουµε ότι όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα θα 
διετίθεντο σε οποιαδήποτε θέση την οποία καταλαµβάνει  κανείς στον πόλεµο. 
Όλες οι θέσεις δεν είναι ίσης σπουδαιότητας: είναι τόσο  σηµαντικότερες, όσο 
πιθανότερο είναι να µας επιτεθούν σ’ αυτές. Μόνο στις σηµαντικότατες 
επιδιώκει  κανείς να επιτύχει όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα, ενώ στις άλλες 
λιγότερα ή περισσότερα.  

16. Οι απόψεις τις οποίες έχει να λάβει υπ’ όψη ο επιτιθέµενος περί του 
εδάφους, πρωτίστως συνενώνονται στα δύο κύρια σηµεία : να µην επιλέξει 
ένα πολύ δυσχερές έδαφος ως σηµείο επίθεσης, αλλά αφ' ετέρου να 
προελάσει, όπου είναι δυνατόν, µέσω µιας περιοχής, στην οποία ο εχθρός 
µπορεί να  µας παρατηρεί ελάχιστα.  

17. Κλείνω αυτές τις παρατηρήσεις για την χρήση του εδάφους, µε µιαν αρχή 
η οποία είναι υψίστης σηµασίας για την άµυνα, και που πρέπει να θεωρηθεί ο 
στυλοβάτης ολόκληρης της αµυντικής θεωρίας, συγκεκριµένα:  
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       Ποτέ  να µην εξαρτάσθε  εντελώς από την δύναµη του εδάφους                                   
συνεπώς ποτέ να µην αφήνεστε να δελεαστείτε                                                    
για παθητική άµυνα από ένα  ισχυρό έδαφος. 

Γιατί εάν το έδαφος είναι πραγµατικά τόσο ισχυρό ώστε είναι απίθανο για τον  
επιτιθέµενο να µας εκδιώξει, αυτός θα το παρακάµψει, πράγµα το οποίο είναι 
πάντα δυνατό, και έτσι καθίσταται περιττό και το ισχυρότατο έδαφος. Θα 
εξαναγκαστούµε σε µάχη υπό ολότελα διαφορετικές περιστάσεις, και σε µια 
απολύτως διαφορετική περιοχή. Αυτό είναι πολύ καλό, εφόσον δεν είχαµε 
συµπεριλάβει το οποιοδήποτε έδαφος στους συνδυασµούς  µας (σ.τ.µ. : στα 
σχέδιά µας). Αλλά εάν το έδαφος  δεν είναι µιας τέτοιας ισχύος, εάν µια 
επίθεση σ’ αυτό είναι ακόµα δυνατή, τα πλεονεκτήµατά του δεν θα 
µπορούσαν ποτέ  ν’ αντισταθµίσουν τα µειονεκτήµατα της παθητικής άµυνας. 
Ως εκ τούτου, όλα τα εδαφικά εµπόδια είναι χρήσιµα,  µόνο για µια µερική 
άµυνα, ώστε να µπορούµε να εγείρουµε  µια σχετικά ισχυρή αντίσταση µε λίγα 
στρατεύµατα και να κερδίσουµε χρόνο για την επίθεση, µέσω της οποίας 
αναζητεί κανείς  να κερδίσει την πραγµατική νίκη σε άλλα σηµεία.  

ΙΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Αυτή είναι ο συνδυασµός ξεχωριστών µαχών, οι οποίες αποτελούν τον 
πόλεµο, για τον σκοπό της εκστρατείας ή του πολέµου.  

Αν ξέρει κάποιος να πολεµά, αν ξέρει να νικά, τότε λίγο ακόµη του αποµένει  
να πράξει. Γιατί είναι εύκολο να συνδυάσουµε ευτυχή  αποτελέσµατα, καθώς 
αυτό δεν βασίζεται σε ειδική γνώση όπως η διεύθυνση της µάχης, αλλά είναι 
µία απλή υπόθεση εξασκηµένης κρίσης και τίποτα περισσότερο.  

Οι λίγες αρχές που προκύπτουν εν προκειµένω, και οι οποίες  βασίζονται 
πρωτίστως στην κατάσταση των αντίστοιχων κρατών και στρατών, θα 
συνοψιστούν µε πολύ συντοµία στα ουσιώδη µέρη τους: 

1. Γενικές Αρχές 

1. Στην  διεξαγωγή του πολέµου υπάρχουν  τρεις κύριοι  σκοποί:  

(α) Να κατανικήσει και να εξαλείψει  την ένοπλη δύναµη του εχθρού 

(β) Να θέσει υπό  κατοχή τις άψυχες ένοπλες  δυνάµεις και τις άλλες πηγές 
ισχύος του εχθρικού στρατού, και  

(γ) Να κερδίσει την κοινή γνώµη. .  

2. Για να κατορθώσει κάποιος τον πρώτο σκοπό, κατευθύνει πάντα την κυρία 
επιχείρησή του ενάντια στον κύριο εχθρικό στρατό ή τουλάχιστον ενάντια σε 
ένα πολύ σηµαντικό τµήµα της εχθρικής δύναµης. Γιατί µόνον αν κάποιος 
ξεκινήσει έτσι, να πλήττει δηλαδή αυτά,  µπορεί   να  ακολουθήσει  επιτυχώς 
τους άλλους δύο σκοπούς.  

3. Προκειµένου να κυριεύσει κανείς τις άψυχες δυνάµεις, κατευθύνει τις 
επιχειρήσεις του ενάντια σε εκείνα τα σηµεία, όπου είναι συγκεντρωµένες κατά 
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το πλείστον οι δυνάµεις αυτές : πρωτεύουσες, αποθήκες, µεγάλα φρούρια. 
Καθ’ οδόν προς αυτά τα σηµεία, θα αντιµετωπίσει την κύρια εχθρική δύναµη ή 
ένα αξιοσηµείωτο µέρος του εχθρικού στρατού.  

4. Η κοινή γνώµη κερδίζεται µέσω των µεγάλων νικών και της κατοχής της 
εχθρικής πρωτεύουσας.  

5. Ο πρώτη και σηµαντικότατη αρχή, που πρέπει να πρέπει να θέσει κανείς 
για την εκπλήρωση κάθε σκοπού, είναι αυτή : να επιστρατεύει όλες τις 
διαθέσιµες δυνάµεις, µε την ύψιστη προσπάθεια. Κάθε µετριοπάθεια που 
δείχνει κάποιος εν προκειµένω, είναι µια οπισθοδρόµηση από τον στόχο. 
Ακόµη κι’ αν η επιτυχία ήταν σχεδόν πιθανή, τότε είναι πολύ πιο ασύνετο να 
µην καταβάλλει κάποιος την ύψιστη προσπάθεια, ώστε να είναι η επιτυχία του 
απόλυτα βέβαιη, επειδή αυτή η ύψιστη προσπάθεια δεν  µπορεί ποτέ να έχει 
ζηµιογόνο αποτέλεσµα. Εάν υποτεθεί  ότι εξ αυτού η χώρα θα πιεζόταν τόσο 
πολύ, δεν θα προκύψει κανένα µειονέκτηµα, γιατί έτσι µε την ύψιστη 
προσπάθεια, η πίεση θα παύσει το συντοµότερο. 

Η ηθική εντύπωση την οποία δηµιουργούν αυτές οι ενέργειες είναι άπειρης 
αξίας. Ο  καθένας πείθεται για την επιτυχία : αυτό είναι το κάλλιστο µέσον για 
ν’ αναθαρρέψει αναπάντεχα το έθνος.  

6. Η δεύτερη αρχή είναι : να συγκεντρώνει κάποιος  την ισχύ του, πάντα όσο 
το δυνατόν περισσότερο, εκεί όπου θα επισυµβούν τα κύρια πλήγµατα, για να 
αναστείλει τα µειονεκτήµατα σ’ άλλα σηµεία, έτσι ώστε να είναι απόλυτα 
βέβαιος για το κύριο σηµείο της επιτυχίας. Αυτή η επιτυχία πάλιν, αίρει όλα τα 
άλλα µειονεκτήµατα.  

7. Η Τρίτη αρχή είναι : να µην σπαταλά κάποιος ουδένα χρόνο. Εκτός κι’ αν 
δεν πρόκειται ν’ αποκοµίσουµε  ιδιαίτερα σηµαντικά πλεονεκτήµατα από τον 
δισταγµό, τότε είναι σηµαντικό να προβαίνουµε στο έργο το ταχύτερο δυνατό. 
Από αυτήν την ταχύτητα, καταπνίγονται στη γένεση τους εκατό εχθρικά µέτρα 
και πρώτιστα θα κερδηθεί για µας η κοινή γνώµη. 

Ο αιφνιδιασµός διαδραµατίζει έναν πολύ µεγαλύτερο ρόλο στην στρατηγική 
απ' ότι στην τακτική. Είναι η αποτελεσµατικότατη  αρχή για την νίκη. Ο 
Αυτοκράτωρ της Γαλλίας, ο Φρειδερίκος ο Β’, ο Γουσταύος Αδόλφος, ο 
Καίσαρ, ο Αννίβας και ο Αλέξανδρος, οφείλουν τις ωραιότατες ακτίνες της 
φήµης τους στην γρηγοράδα τους.  

8. Τέλος, η τέταρτη αρχή είναι : Να χρησιµοποιούµε τα αποτελέσµατα που 
επιτυγχάνουµε µε την υψίστη ενέργεια.  

Μόνον η καταδίωξη του κατανικηµένου εχθρού δίνει τους καρπούς της νίκης. 

9. Η πρώτη αυτών των αρχών είναι η βάση των  άλλων τριών. Εάν κάποιος 
την έχει ακολουθήσει, µπορεί µ’ αυτές τις τρείς αρχές να τολµά τα µέγιστα,  
δίχως να διακινδυνεύει τα πάντα. Γιατί η πρώτη αυτών των αρχών παρέχει το 
µέσον να δηµιουργούµε πάντα νέες δυνάµεις στα µετόπισθέν µας, και µε 
καινούργιες δυνάµεις θεραπεύει  κανείς οποιαδήποτε κακοτυχία.  
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Σ’ αυτό  έγκειται εκείνη  η επιφύλαξη, την οποία  µπορεί κανείς ν’  αποκαλέσει 
φρόνιµη και όχι στ’ άλλο, δηλαδή  στο  να προχωρά κάποιος µε δειλό βήµα.  

10. Στην σύγχρονη εποχή τα µικρά κράτη δεν µπορούν να διεξάγουν 
κατακτητικούς πολέµους. Όµως για τον αµυντικό πόλεµο, ακόµη και τα µέσα 
των µικρών κρατών είναι απείρως µεγάλα. Για τον λόγον αυτό είµαι σταθερά 
πεπεισµένος ότι, εάν  κάποιος κινητοποιεί όλες του τις δυνάµεις ώστε να 
επανεµφανίζεται µε νέες µάζες στρατευµάτων, εάν χρησιµοποιεί όλα τα 
πιθανά µέσα προετοιµασίας και κρατά τις δυνάµεις του συγκεντρωµένες στο 
κύριο  σηµείο, κι αν επιδιώκει έναν µεγάλο σκοπό έτσι εξοπλισµένος µε  
αποφασιστικότητα και ενέργεια, έχει κάνει όλα αυτά που µπορούν να γίνουν 
για την στρατηγική διεύθυνση του πολέµου σε µεγάλη κλίµακα, οπότε εκτός κι 
αν δεν είναι ολότελα άτυχος στην µάχη, αναπόφευκτα θα είναι νικηφόρος, 
στην ίδια έκταση που ο αντίπαλός του υστερεί σε προσπάθεια και ενέργεια.  

11. Με αυτές τις αρχές, λίγα  εξαρτώνται από την µορφή µε την οποία θα 
διενεργηθούν  οι επιχειρήσεις. Εν τω µεταξύ, θέλω να επιδιώξω να 
διασαφηνίσω µε λίγες λέξεις το σηµαντικότατο στοιχείο επ’ αυτού του 
ζητήµατος.  

Στην τακτική πάντα επιδιώκει κανείς να υπερκεράσει τον εχθρό, συγκεκριµένα   
το τµήµα ενάντια στο οποίο έχει κατευθύνει  την κύρια επίθεσή του. Εν µέρει 
επειδή η συγκεντρωτική επίδραση των ενόπλων δυνάµεων είναι 
αποτελεσµατικότερη απ’ ότι η παράλληλη, εν µέρει διότι µόνον έτσι µπορεί να 
απωθήσει τον εχθρό από τα σηµεία υποχώρησης.  

Αλλά εάν εφαρµόσουµε εδώ, αυτό που αφορά στον εχθρό, και στην θέση του, 
στο θέατρο του πολέµου του (καθώς επίσης στον ανεφοδιασµό του),  τότε οι 
µεµονωµένες φάλαγγες ή οι στρατιές, οι οποίες πρέπει  να υπερκεράσουν τον 
εχθρό, θα βρίσκονται, στις πλείστες των περιπτώσεων, πάρα πολύ µακριά η 
µία από την άλλη ώστε να συµµετέχουν σε µια και την αυτήν µάχη. Ο 
αντίπαλος θα βρεθεί στο µέσον και θα είναι σε θέση να στραφεί ενάντια στα 
µεµονωµένα σώµατα, ξανά και ξανά, και να τα νικήσει  χωριστά, µε µια και 
µοναδική στρατιά. Οι εκστρατείες του Φρειδερίκου του Β’ δίνουν επ’ αυτού 
παραδείγµατα, ειδικά εκείνες του 1757 και του 1758. 25

Γι’ αυτό λοιπόν, η µάχη  παραµένει το κυρίαρχο ζήτηµα, το αποφασιστικό 
στοιχείο. Συνεπώς, ο ενεργών συγκεντρωτικά, εάν δεν κατέχει µιαν 
αποφασιστική υπεροχή, θα χάσει µε τις µάχες όλα τα πλεονεκτήµατα, τα 
οποία θα του είχε αξιώσει η υπερκέραση. Γιατί η επίδραση στον ανεφοδιασµό 
ενεργεί µόνον πολύ αργά, ενώ η νίκη στην  µάχη ενεργεί πολύ γρήγορα. 

Εποµένως, στην στρατηγική, αυτός που βρίσκεται ανάµεσα στον εχθρό είναι 
καλύτερος σ’ αυτό, από εκείνον  που περιβάλλει τον αντίπαλό του, ειδικά µε 
ίσες ή ακόµα και ολότελα πιό ανίσχυρες δυνάµεις. 

Ο Συνταγµατάρχης Ζοµινί 26 είχε ολότελα δίκιο σ’ αυτό, και εάν ο κ. φον 
Μπύλωφ 27  έχει επιδείξει το αντίθετο µε τόσο πολλή φαινοµενικότητα 
αλήθειας, τούτο εν προκειµένω έγκειται ξεκάθαρα στο ότι  απέδωσε στην 
επίδραση επί του ανεφοδιασµού µια πάρα πολύ ταχεία δράση κι’ αρνήθηκε 
ολότελα απερίσκεπτα την αναπόφευκτη επιτυχία µιας µάχης.  
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Το να αποκόψεις τον εχθρό από τα σηµεία υποχώρησής του, είναι κατά τα 
άλλα µια στρατηγική παράκαµψη και περικύκλωση πολύ αποτελεσµατική. 
Αλλά µπορεί  κανείς να επιτύχει αυτόν τον σκοπό κι’ αλλιώς, µέσω της 
τακτικής παράκαµψης. Η στρατηγική παράκαµψη είναι εποµένως 
ενδεδειγµένη µόνον εάν κάποιος είναι τόσον υπέρτερος (φυσικά και ηθικά), 
ώστε να παραµείνει αρκετά ισχυρός στο κυριότερο  σηµείο, και  συνάµα να 
µπορεί να στερηθεί το αποσπασθέν σώµα. 

Ο Αυτοκράτωρ της Γαλλίας  ουδέποτε ενεπλάκη σε στρατηγική περικύκλωση, 
28 παρά το γεγονός ότι ήταν συχνά, σχεδόν πάντα, υπέρτερος φυσικά και 
ηθικά.   

Ο Φρειδερίκος ο Β’  πραγµατοποίησε την στρατηγική περικύκλωση µόνο µια 
και µοναδική φορά, το 1757, στην επίθεση κατά της Βοηµίας. Και παρά το ότι  
φρόντισε  ώστε µέσα από αυτήν η πρώτη µάχη κατά των Αυστριακών  να 
µπορέσει  να διεξαχθεί  στην Πράγα, σε τι άλλο τον βοήθησε δίχως την 
αποφασιστική νίκη η κατάκτηση της Βοηµίας, µέχρι την Πράγα;  Η µάχη του 
Κολίν 29 τον ανάγκασε να παραδώσει πάλι την Βοηµία, µια απόδειξη  ότι οι 
µάχες αποφασίζουν για τα πάντα. Στην Πράγα 30 βρέθηκε προφανώς σε 
κίνδυνο να του επιτεθεί ολόκληρη η αυστριακή δύναµη, νωρίτερα αφ’ ότου 
έφθασε ο Σβερίν 31. Εάν είχε διέλθει µέσω της Σαξωνίας µ’ όλη του την 
δύναµη δεν θα είχε διατρέξει αυτόν τον κίνδυνο. Τότε, ίσως η πρώτη µάχη θα 
είχε διεξαχθεί κοντά στο  Μπούντιν επί του Έγκερ, και θα  καθίστατο  τόσον 
αποφασιστική, όσον αυτή της Πράγας. Η εξάρθρωση του πρωσσικού  
στρατού, στην Σιλεσία και στην Σαξωνία, κατά την διάρκεια του χειµώνα, 
έδωσε αναµφισβήτητα αφορµή σ’ αυτήν την συγκεντρωτική εισβολή και είναι 
σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι, στο πλείστον των περιπτώσεων οι 
καθοριστικές αιτίες αυτού του είδους είναι γενικώς περισσότερο σηµαίνουσες 
από τα πλεονεκτήµατα στην µορφή της ανάπτυξης των δυνάµεων. ∆ιότι η 
ευχέρεια των επιχειρήσεων προάγει την ταχύτητά τους και η τριβή, την οποία 
έχει η τεράστια πολεµική µηχανή µιας ένοπλης δύναµης, είναι ήδη τόσο 
µεγάλη ώστε  κανείς δεν πρέπει να την αυξάνει δίχως ανάγκη.  

12. Μέσω της αρχής την οποία µόλις παραθέσαµε, δηλαδή να συγκεντρωθεί 
κάποιος στο κύριο σηµείο όσον το δυνατόν περισσότερο,  έτσι κι’ αλλιώς  θα 
αποτραπεί κανείς από την ιδέα µιας στρατηγικής περικύκλωσης, οπότε και η 
ανάπτυξη των ενόπλων δυνάµεών µας προκύπτει ήδη αφ’ εαυτής. Γι αυτό 
µπόρεσα να πω  ότι, η µορφή αυτής της ανάπτυξης έχει µικρή αξία. Υπάρχει 
ωστόσο µια περίπτωση όπου η στρατηγική δράση  στο πλευρό του εχθρού 
οδηγεί σε µεγάλες επιτυχίες παρόµοιες µε τις επιτυχίες µιας µάχης: Εφόσον ο 
εχθρός έχει συσσωρεύσει µε µεγάλη προσπάθεια αποθήκες σε µια φτωχή 
χώρα, από την διατήρηση των οποίων εξαρτώνται οπωσδήποτε οι 
επιχειρήσεις του. Σ’ αυτήν  την περίπτωση µπορεί να είναι ενδεδειγµένο να 
µην αντιβούµε µε την κύρια δύναµη ενάντια στην εχθρική, αλλά να 
πορευθούµε προς την εχθρική βάση εφοδιασµού. Ωστόσο δύο προϋποθέσεις 
είναι απαραίτητες:  

(α) Ότι ο εχθρός θα είναι τόσο πολύ αποµακρυσµένος από την βάση του, 
ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο µε την προώθησή µας να εξαναγκασθεί  σε µια 
σηµαντική οπισθοχώρηση, και  
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(β) Ότι χάρις σε φυσικά και τεχνητά εµπόδια, θα µπορούσαµε µε λίγα 
στρατεύµατα, να εµποδίσουµε κατά πολύ την προέλαση του στην κατεύθυνση 
που ακολουθεί η κύρια δύναµή του, έτσι ώστε να αδυνατεί να προβεί εδώ σε 
κατακτήσεις, οι οποίες θα του υποκαταστήσουν  την απώλεια της  βάσης 
εφοδιασµού του.  

13. Ο ανεφοδιασµός των στρατευµάτων είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση 
της διεξαγωγής του πολέµου και έτσι έχει εξόχως µεγάλη επιρροή στις 
επιχειρήσεις, µιας και επιτρέπει την συγκέντρωση των µαζών των 
στρατευµάτων µόνον έως ένα συγκεκριµένο βαθµό, αλλά και επειδή µε την 
επιλογή της γραµµής επιχειρήσεων συµπροσδιορίζει το θέατρο του πολέµου. 

14. Ο ανεφοδιασµός των στρατευµάτων λαµβάνει χώρα µέσω επιτάξεων, εις 
βάρος της επαρχίας, εκεί όπου η επαρχία επιτρέπει κάτι τέτοιο.  

Στον σύγχρονο τρόπο πολέµου οι στρατοί καταλαµβάνουν σηµαντικά 
περισσότερη έκταση απ’ ότι πριν. 

Αυτό το έχει καταστήσει δυνατό η δηµιουργία µεµονωµένων ανεξαρτήτων 
σωµάτων, χωρίς κανείς να τοποθετείται  σε µειονεκτική θέση έναντι αυτού ο 
οποίος ακολουθεί τον παλαιό  τρόπο, δηλαδή να στέκει συγκεντρωµένος σε 
µιαν εδαφική κουκίδα  (µε 70.000 έως 100.000 άνδρες). ∆ιότι  ένα ανεξάρτητο 
σώµα, το οποίο είναι οργανωµένο έτσι  όπως κανείς το έχει τώρα οργανώσει, 
µπορεί να αντέξει επί κάποιο χρόνο έναν εχθρό δύο ή τρεις φορές ανώτερό 
του. Κατόπιν θα καταφθάσουν τα άλλα σώµατα κι’ αν ακόµα αυτό το πρώτο 
σώµα έχει ήδη νικηθεί, δεν έχει αγωνιστεί εις µάτην, όπως έχει ήδη 
παρατηρηθεί  σε µιαν άλλη ευκαιρία. 

Τώρα λοιπόν υποστηρίζεται ότι, οι µεµονωµένες Μεραρχίες και τα Σώµατα, 
εάν ανήκουν στον ίδιο στρατό, να είναι χωριστά µεταξύ τους, δίπλα-δίπλα ή το 
ένα πίσω από το άλλο στο πεδίο, αλλά κρατηµένα τόσο µακράν, ώστε να 
δύνανται να συµµετάσχουν στην ίδια µάχη.  

Αυτό καθιστά πιθανό τον άµεσο ανεφοδιασµό των στρατευµάτων χωρίς 
αποθήκες. Η ίδια η οργάνωση των Σωµάτων µε το Γενικό τους Επιτελείο και 
την Επιµελητεία τους το  διευκολύνει.  

15. Εάν, όπου δεν αποφασίζουν σηµαντικότερες αιτίες (όπως παραδείγµατος 
χάριν η θέση του εχθρικού κυρίου στρατού), επιλέγει κανείς για τις 
επιχειρήσεις του τις µάλιστα εύφορες επαρχίες, καθώς η ευχέρεια του 
ανεφοδιασµού  αυξάνει την ταχύτητα των ενεργειών µας. Μόνον η θέση του 
κύριου εχθρικού στρατού, την οποία αναζητεί κανείς, η θέση της 
πρωτεύουσάς του εχθρού και η θέση των όπλων που επιθυµούµε να 
κατακτήσουµε, είναι σηµαντικότερες από τον ανεφοδιασµό. Όλες οι άλλες 
εκτιµήσεις, για τις οποίες έχουµε ήδη µιλήσει, όπως η πλεονεκτική µορφή 
στην διάταξη των ενόπλων δυνάµεών,  είναι κατά κανόνα πολύ λιγότερο 
σηµαντικές. 

16. Παρά αυτόν τον νέο τρόπο ανεφοδιασµού, είναι πολύ απίθανο να 
µπορέσει να στερηθεί κάποιος όλες τις αποθήκες του. Εποµένως, ακόµα κι’ 
όταν οι δυνάµεις της επαρχίας επαρκούν πλήρως, ένας συνετός στρατηγός 
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δεν θα παραλείψει  να εγκαταστήσει  και να διατηρήσει στα µετόπισθέν του, 
αποθήκες σε µεµονωµένα  σηµεία, για απρόσµενες περιπτώσεις. Αυτή η 
προφύλαξη ανήκει σ’ εκείνες τις προφυλάξεις που δεν λαµβάνονται εις βάρος 
του τελικού σκοπού. 

2. Άµυνα 

1. Πολιτικά µιλώντας, αποκαλείται αµυντικός πόλεµος ένας τέτοιος πόλεµος 
τον οποίο διεξάγει κανείς για την ανεξαρτησία του. Στρατηγικά, αποκαλείται 
αµυντικός πόλεµος εκείνη η εκστρατεία, στην οποία αυτοπεριορίζοµαι να 
πολεµήσω τον εχθρό στο θέατρο πολέµου το οποίο έχω προετοιµάσει για 
αυτόν τον σκοπό. Το αν οι µάχες που διεξάγω σ’ αυτό το θέατρο πολέµου 
είναι επιθετικές  ή αµυντικές, δεν αλλάζει τίποτα επ’ αυτού. 

2. Επιλέγει κανείς την στρατηγική άµυνα κυρίως όταν ο εχθρός είναι 
υπέρτερος. Φυσικά, όταν τα φρούρια και τα περιχαρακωµένα στρατόπεδα, 
που αποτελούν τις πρωτεύουσες προετοιµασίες ενός θεάτρου πολέµου, 
παρέχουν ασφαλώς µεγάλα πλεονεκτήµατα, στα οποία µπορεί να 
προσµετρηθεί  επίσης η γνώση της περιοχής και η κατοχή καλών χαρτών. Μ’ 
αυτά τα πλεονεκτήµατα, ένας µικρότερος στρατός ή ένας στρατός που 
βασίζεται σε ένα µικρότερο κράτος και σε πιο περιορισµένους πόρους, θα 
είναι σε θέση να αντισταθούν στον εχθρό, παρά δίχως αυτά τα µέσα βοηθείας. 
Επιπλέον, υπάρχουν οι ακόλουθοι δύο λόγοι που µπορούν να µας οδηγήσουν 
στην επιλογή ενός αµυντικού πολέµου : 

Κατ' αρχάς, όταν οι επαρχίες που περιβάλλουν το θέατρο του πολέµου µου,  
επιβαρύνουν εξαιρετικά τις επιχειρήσεις ένεκα του ανεφοδιασµού. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση, αποφεύγω ένα µειονέκτηµα, το οποίο ο ίδιος ο εχθρός πρέπει  
να υποστεί.Αυτή π.χ. είναι τώρα (1812) η περίπτωση του ρωσικού στρατού. 32

∆εύτερον, όταν ο εχθρός είναι υπέρτερός  µου στην διεξαγωγή του πολέµου.  

Είναι ευκολότερο να διεξαχθεί ο πόλεµος, και δεν θα διαπράξουµε τόσα 
πολλά λάθη, σ’ ένα προπαρασκευασµένο θέατρο πολέµου, το οποίο 
γνωρίζουµε, όπου όλες οι ήσσονες καταστάσεις  µας  ευνοούν. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, συγκεκριµένα όταν η έλλειψη εµπιστοσύνης στα στρατεύµατα και 
τους στρατηγούς µας αναγκάζει να διεξάγουµε  αµυντικό πόλεµο, ευχαρίστως 
επιθυµεί κανείς  να συνδέσει την τακτική µε την στρατηγική άµυνα, δλδ. 
διεξάγει τις µάχες σε  προπαρασκευασµένες  θέσεις και µάλιστα ταυτόχρονα, 
οπότε εκτίθεται σε λιγότερα λάθη.  

3. Στον αµυντικό πόλεµο πρέπει, όπως ακριβώς στον επιθετικό πόλεµο, να 
επιδιώκεται  ένας µεγάλος σκοπός. Αυτός δεν µπορεί να είναι άλλος από την 
καταστροφή του εχθρικού στρατού, είτε µέσω µάχης, είτε όταν κάποιος 
επιβαρύνει  την διαβίωσή του εχθρικού στρατού έως το ακρότατο σηµείο, 
φέρνοντάς τον σε µια κακή κατάσταση και εξαναγκάζοντάς τον σε 
υποχώρηση, κατά την διάρκεια της οποίας αναγκαστικά θα υποστεί µεγάλες 
απώλειες. Η εκστρατεία του Ουέλλινγκτον τα έτη 1810 και 1811 προσφέρει  
ένα  παράδειγµα επ’ αυτού. 33  
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Εποµένως, ο αµυντικός πόλεµος δεν συνίσταται  σε µιαν άσκοπη  αναµονή 
των γεγονότων. Πρέπει να περιµένει κανείς µόνον όταν έχει ορατά και 
αποφασιστικά οφέλη. Κάθε  ηρεµία πριν από την θύελλα, η οποία προηγείται 
των βαρέων πληγµάτων, για τα οποία ο επιτιθέµενος συλλέγει νέες δυνάµεις, 
είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τον αµυνόµενο. 

Εάν οι Αυστριακοί µετά από την µάχη του Ασπερν 34 είχαν τριπλασιάσει τις 
δυνάµεις τους, όπως έπραξε ο Αυτοκράτωρ της Γαλλίας, όπως βεβαίως και το 
µπορούσαν, τότε θα τους ήταν ωφέλιµη η περίοδος της ανάπαυλας, η οποία 
διήρκεσε µέχρι την µάχη του Βάγκραµ. Αλλά µόνο µ’ αυτήν την προϋπόθεση, 
πράγµα το οποίο δεν έπραξαν,  συνεπώς ο χρόνος χάθηκε γι’ αυτούς και θα 
ήταν συνετότερο να επωφεληθούν από την µειονεκτική  θέση του Ναπολέοντα  
και να δρέψουν τις  συνέπειες της µάχης του Ασπερν.  

4. Οι  οχυρώσεις είναι προορισµένες για να κρατηθεί απασχοληµένο ένα 
σηµαντικό µέρος του εχθρικού στρατού στην πολιορκία τους. Αυτό το χρονικό 
σηµείο πρέπει λοιπόν να χρησιµοποιηθεί  για να πλήξουµε το υπόλοιπο 
τµήµα του εχθρικού στρατού. Συνεπώς, είναι καλύτερο να διεξάγει κανείς τις 
µάχες του πίσω από τις οχυρώσεις του και όχι µπροστά από αυτές. Αλλά δεν 
πρέπει κανείς να παρακολουθεί άπρακτος ότι, αυτές οι οχυρώσεις 
κατακτώνται, όπως έπραξε ο Μπέννινγκσεν 35 όταν πολιορκήθηκε  το 
Ντάντσιχ 36. 

5. Οι µεγάλοι ποταµοί, δηλαδή εκείνοι στους οποίους είναι δύσκολο να στήσει 
κανείς  µια γέφυρα, και µόνο µε πολλούς κόπους, όπως ο ∆ούναβης στην 
Βιέννη και ο Κάτω Ρήνος, προσφέρουν µια φυσική γραµµή άµυνας. Όµως δεν 
πρέπει κανείς να κατανείµει ισοµερώς τις δυνάµεις του κατά µήκος της όχθης 
του ποταµού, προκειµένου να αποτρέψει απόλυτα την διάβαση του, πράγµα 
το  οποίο είναι επικίνδυνο, αλλά πρέπει να παρατηρεί τον ποταµό και να 
επιπέσει στον εχθρό, εκεί όπου αυτός έχει διαβεί τον ποταµό,  από όλες τις 
πλευρές, την στιγµή που δεν έχει συγκεντρώσει τις δυνάµεις του ακόµα, όπου 
είναι ακόµα περιορισµένος σε ένα στενό χώρο δίπλα στον ποταµό. Η µάχη 
του Ασπερν προσφέρει ένα καλό παράδειγµα επ’ αυτού. Στην µάχη του 
Βάγκραµ οι Αυστριακοί, δίχως καθόλου να υπάρχει ανάγκη, παραχώρησαν 
στους Γάλλους πάρα πολλή περιοχή, έτσι ώστε ένεκα τούτου τα εγγενή 
µειονεκτήµατα της διάσχισης ποταµού εξαφανίστηκαν.  

6.Τα βουνά είναι το δεύτερο εµπόδιο του εδάφους  που διαµορφώνει µια καλή 
γραµµή άµυνας. Είτε τα αφήνει κάποιος µπροστά του, καταλαµβάνοντας τα 
µόνο µε ελαφρά στρατεύµατα και θεωρώντας τα, κατά κάποιο τρόπο, ως έναν 
ποταµό τον οποίον θα πρέπει να διασχίσει ο εχθρός και µόλις προβάλλει µε 
µεµονωµένες φάλαγγές από τα περάσµατα, επιπίπτει σε µία  από αυτές µε 
όλη την δύναµή. Είτε εγκαθίσταται επάνω στα βουνά ο  ίδιος. Στην τελευταία 
περίπτωση δύναται κανείς να υπερασπιστεί κάθε πέρασµα µόνον µε ένα 
µικρό σώµα, ενώ ένα σηµαντικό µέρος του στρατού (1/3-1/2) πρέπει να 
παραµείνει σε εφεδρεία  προκειµένου να επιτεθεί υπέρτερο σε µια από τις 
διελθούσες εχθρικές φάλαγγες. ∆εν πρέπει κανείς να διασπείρει αυτήν την 
µεγάλη εφεδρεία για να αποτρέψει εντελώς την διαπέραση όλων των 
φαλάγγων, αλλά πρέπει να προτάξει µέσα από το σωρό να επιπέσει σε 
εκείνες τις εχθρικές φάλαγγες που υποθέτει ότι είναι οι ισχυρότατες. Εάν 
νικήσει κάποιος µ’ αυτόν τον τρόπο ένα σηµαντικό µέρος του επιτιθεµένου 
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στρατού, τότε οι διελθούσες εχθρικές φάλαγγες θα οπισθοχωρήσουν 
αυτόβουλα. 

Ο σχηµατισµός του πλείστου των βουνών είναι τέτοιου είδους, ώστε στο 
µέσον τους βρίσκονται λίγο έως πολύ υπερυψωµένες πεδιάδες (οροπέδια), 
ενώ µετά την πεδιάδα ο σχηµατισµός των βουνών κερµατίζεται από απότοµες 
κοιλάδες οι οποίες σχηµατίζουν τις εισόδους. Εποµένως, ο αµυνόµενος 
βρίσκει στα βουνά µια περιοχή στην οποία µπορεί να κινηθεί γρήγορα προς 
τα δεξιά ή τα αριστερά, ενώ οι επιτιθέµενες φάλαγγες παραµένουν 
χωρισµένες η µια από την άλλη, από απόκρηµνες, απρόσιτες ράχες. Τα 
βουνά διατίθενται για µία καλή άµυνα, µόνον όταν είναι αυτού του είδους. Εάν 
ολόκληρο το εσωτερικό τους είναι τραχύ και απρόσιτο, έτσι ώστε ο 
αµυνόµενος να είναι  διασκορπισµένος και χωρίς συνοχή, τότε η ίδια τους η 
υπεράσπιση µε την κύρια δύναµη είναι ένα επικίνδυνο µέτρο. ∆ιότι υπ’  αυτές 
τις περιστάσεις, όλα τα πλεονεκτήµατα ανήκουν στον επιτιθέµενο, ο οποίος 
µπορεί να επιτεθεί σε ορισµένα σηµεία µε µεγάλη υπεροχή, και κανένα 
πέρασµα, κανένα αποµονωµένο σηµείο δεν είναι τόσον ισχυρό, ώστε να µην 
µπορεί να καταληφθεί από µιαν υπέρτερη δύναµη µέσα σε µιαν ηµέρα.  

7. Γενικά στην ανασκόπηση του  ορεινού πολέµου, 37  πρέπει να 
παρατηρήσουµε ότι σ’ αυτόν όλα εξαρτώνται από την επιδεξιότητα των 
υφισταµένων, των Αξιωµατικών µας και ακόµα περισσότερο από το πνεύµα 
των στρατιωτών . Εδώ δεν  είναι αναγκαία µια επιδεξιότητα ελιγµού, αλλά το 
πολεµικό πνεύµα και η καρδιά (σ.τ.µ. το θάρρος και η αφοσίωση) για την 
υπόθεση, επειδή  λίγο ως πολύ, ο  κάθε  ένας αφήνεται µόνος του. Εξ αυτού  
προκύπτει ότι οι εθνοφυλακές βρίσκουν την καταξίωσή τους στον ορεινό 
πόλεµο. Ενώ στερούνται την µία (την επιδεξιότητα ελιγµού), κατέχουν τα άλλα 
(πολεµικό πνεύµα και καρδιά για την υπόθεση) στον ύψιστο βαθµό . 

8. Είναι τελικά αξιοσηµείωτο στην ανασκόπηση της στρατηγικής άµυνας, ότι 
αυτή  αν κι’ είναι ισχυρότερη από την επίθεση, πρέπει να χρησιµοποιείται 
µόνον για να κερδίσει τις πρώτες µεγάλες επιτυχίες. Κι’ αν  επιτευχθεί αυτός ο 
σκοπός και µετά απ’ αυτόν δεν ακολουθεί αµέσως η ειρήνη, περαιτέρω 
επιτυχίες µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσω της επίθεσης. Γιατί όποιος 
θέλει να  παραµένει πάντα στην άµυνα, θέτει εαυτόν στο µέγα µειονέκτηµα  να 
διεξάγει πάντα τον πόλεµο µε δικά του έξοδα. Αυτό κάθε κράτος µπορεί να το 
υποµείνει επί περιορισµένο χρόνο. Κι επίσης εάν υπέκυπτε στα πλήγµατα του 
αντιπάλου του χωρίς  ν’ ανταποδώσει, πάλι πιθανότατα στο τέλος θα ήταν 
εξαντληµένο και νικηµένο. Εποµένως, πρέπει κάποιος να ξεκινά µε την 
άµυνα, έτσι  ώστε να µπορεί να ολοκληρώσει  ασφαλέστερα µε την επίθεση.  

3. Επίθεση 

1. Η στρατηγική επίθεση επιδιώκει άµεσα τον σκοπό του πολέµου, 
κατευθύνεται άµεσα στην καταστροφή των ενόπλων δυνάµεων του εχθρού, 
ενώ η στρατηγική άµυνα επιδιώκει να προσεγγίσει έµµεσα αυτόν τον σκοπό, 
εν µέρει µόνον. Εξ αυτού συνάγεται ότι οι αρχές της επίθεσης ήδη 
περιλαµβάνονται στις γενικές αρχές της στρατηγικής. Μόνο δύο θέµατα έχουν 
χρεία µιας λεπτοµερέστερης µνείας.  
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2. Το πρώτο είναι η διαρκής αναπλήρωση των στρατευµάτων και όπλων. 
Αυτό θα είναι σχετικά ευκολότερο για τον αµυνόµενο, λόγω της εγγύτητας  
των πηγών ανεφοδιασµού του. Ο επιτιθέµενος, αν και στις περισσότερες 
περιπτώσεις ελέγχει ένα µεγαλύτερο κράτος, πρέπει λίγο έως πολύ, να 
συλλέξει τις δυνάµεις του εξ αποστάσεως και εποµένως µε µεγάλη δυσκολία. 
Για αυτό λοιπόν, για να µην βρεθεί ποτέ µε έλλειψη  δυνάµεων, πρέπει να 
πάρει τέτοια µέτρα ώστε να οργανώσει πριν από ικανό χρόνο την 
επιστράτευση  των στρατευµάτων και την µεταφορά των όπλων, αναγκαίων 
για χρήση του. Οι οδοί των γραµµών επιχειρήσεών του πρέπει να 
καλύπτονται  αδιάκοπα µε προελαύνοντες άνδρες και διοχετευόµενα εφόδια. 
Επ’ αυτών των οδών πρέπει να εγκατασταθούν στρατιωτικοί σταθµοί, οι 
οποίοι  προάγουν την ταχεία µεταφορά. 

3. Στις ευτυχέστατες περιπτώσεις, µε την ύψιστη ηθική και φυσική υπεροχή, ο 
επιτιθέµενος πρέπει να προβλέψει την δυνατότητα της µεγαλύτερης ατυχούς 
περίστασης. Εποµένως, πρέπει να οργανώσει στις γραµµές των 
επιχειρήσεών του τέτοια σηµεία, προς τα οποία να µπορεί να υποχωρήσει µε 
έναν νικηµένο στρατό. Τέτοια σηµεία είναι φρούρια µε οχυρωµένα 
στρατόπεδα ή µόνον  οχυρωµένα στρατόπεδα. 

Οι µεγάλοι ποταµοί είναι το κάλλιστο  µέσον για την  ανάσχεση του 
καταδιώκοντος εχθρού, επί ένα χρονικό διάστηµα. Πρέπει εποµένως να 
εξασφαλίσουµε το πέρασµά πάνω από τους ίδιους (Προγεφυρώµατα, τα 
οποία θα περιβάλλονται από µία γραµµή ισχυρών προχείρων οχυρωµάτων).  

Πρέπει να αφήνουµε πίσω µας περισσότερα ή λιγότερα  στρατεύµατα, για την 
κατοχή αυτών των σηµείων, για την  κατοχή των σηµαντικότερων πόλεων και 
φρουρίων, ανάλογα µε το αν  φοβόµαστε λιγότερο ή περισσότερο τις εχθρικές 
εισβολές ή τους κατοίκους της επαρχίας. Αυτά τα στρατεύµατα, µαζί µε τις 
ανακάµπτουσες ενισχύσεις, διαµορφώνουν νέα σώµατα, τα οποία σε επιτυχές 
αποτέλεσµα ακολουθούν τον στρατό, αλλά σε περίπτωση κακοτυχίας, 
εγκαθίστανται  στα οχυρωµένα  σηµεία προκειµένου να εξασφαλίσουν την 
υποχώρηση.  

Ο Αυτοκράτωρ της Γαλλίας φάνηκε πάντοτε εξαιρετικά προσεκτικός µ’ αυτές 
τις διαταγές  στα µετόπισθεν του στρατού του, και εποµένως λιγότερο 
τολµηρός στις πλέον τολµηρές του επιχειρήσεις, σε σύγκριση µε την υπόληψη 
που είχε. 

IV. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 

Οι αρχές της τέχνης του πολέµου είναι υπερβολικά εύκολες καθαυτές, 
βρίσκονται πολύ κοντά στην  υγιή κοινή λογική, κι αν απαιτούν περισσότερη 
ειδική γνώση στην τακτική απ' ότι στην στρατηγική, αυτή η γνώση είναι τόσο 
µικρού µεγέθους, ώστε δεν συγκρίνεται µε οποιοδήποτε άλλη επιστήµη σε 
βαθειά συνοχή και σε ποικιλία. Εδώ η µόρφωση και η βαθειά επιστήµη δεν 
είναι απαραίτητες, ούτε ακόµη και οι εξαιρετικές αντιληπτικές ικανότητες. Εάν,  
εκτός από την πεπειραµένη κρίση, απαιτείτο µια ειδική διανοητική ικανότητα, 
µετά απ’ όλα αυτά που ειπώθηκαν, αυτή θα ήταν ο δόλος ή η πανουργία. Επί 
µακρόν έχει υποστηριχθεί το αντίθετο, αλλά µόνον από ψεύτικη ευλάβεια για 
το θέµα, από µαταιοδοξία  των συγγραφέων που έχουν γράψει για αυτό. Ένας 
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απροκατάληπτος στοχασµός  πρέπει να µας πείσει περί αυτού, όµως η 
εµπειρία έχει καταστήσει  αυτήν την πεποίθηση ισχυρότερη. Ακόµη και στον 
επαναστατικό πόλεµο, βρίσκουµε κάποιο πλήθος ανθρώπων που 
αποδείχθηκαν επιδέξιοι στρατηγοί, συχνά ως στρατηγοί πρώτου µεγέθους, οι 
οποίοι δεν απήλαυσαν  ουδεµιάς στρατιωτικής εκπαίδευσης. Για τον Κοντέ 38, 
τον Βαλλένστάιν 39, τον Σουβάροφ 40 και πολλούς άλλους, αυτό (σ.τ.µ. δλδ η 
στρατιωτική εκπαίδευση), είναι τουλάχιστον πολύ αµφισβητήσιµο. 

Η ίδια η διεξαγωγή του πολέµου είναι πολύ δύσκολη, δεν υφίσταται ουδεµία 
αµφιβολία. Μόνο που η δυσκολία δεν έγκειται στο ότι θα απαιτείτο ειδική 
µόρφωση ή εξαιρετική µεγαλοφυΐα για να αντιληφθούµε τις αληθινές αρχές 
του πολέµου. Αυτές είναι σε θέση να τις αντιληφθεί οποιοδήποτε καλά 
οργανωµένο µυαλό («κεφάλι»), το οποίο είναι απροκατάληπτο και όχι ολότελα 
ανεξοικείωτο  µε το αντικείµενο. Ακόµη και η εφαρµογή αυτών των αρχών 
στον χάρτη ή στο χαρτί δεν έχει καµία δυσκολία, και το να επινοηθεί  ένα καλό  
σχέδιο  επιχειρήσεων δεν είναι δα και κανένα µεγάλο αριστούργηµα. Η όλη 
δυσκολία υπάρχει σ αυτό : 

Να παραµείνει κάποιος πιστός                                                                 
στην εφαρµογή  των αρχών                                                                    

τις οποίες έχει θεσπίσει  ο ίδιος 

Σκοπός αυτής της καταληκτικής παρατήρησης είναι να επιστήσει την προσοχή 
σ’ αυτήν την δυσκολία. Και εγώ θεωρώ, ως το σηµαντικότερο αντικείµενο που 
ήθελα να προσεγγίσω µέσω αυτής της πραγµατείας, το να δώσω στην 
Βασιλική σας Υψηλότητα µια σαφή ξεκάθαρη εικόνα.  

Όλη η  διεξαγωγή  του πολέµου µοιάζει µε τα έργα ενός περίπλοκου 
µηχανήµατος µε τεράστια τριβή, έτσι ώστε οι συνδυασµοί που σχεδιάζονται µε 
ελαφρότητα στο χαρτί, µπορούν να εκτελεσθούν µόνον µε µεγάλες 
προσπάθειες .  

Εποµένως, η ελεύθερη θέληση  και το πνεύµα του στρατηγού, στις κινήσεις 
του θα αισθάνονται διστακτικά όλες τις στιγµές. Και από την µια πλευρά, 
χρειάζεται µια µοναδική δύναµη του νου και της ψυχής για να υπερνικήσει  
αυτήν την αντίσταση, από την άλλην όµως, λόγω αυτής της τριβής έχουν 
χαθεί κάποιες καλές ιδέες και πρέπει να πραγµατοποιήσουµε απλούστερα και 
συγκρατηµένα ότι συνδυασµένα θα είχε αποδώσει µεγαλύτερη επενέργεια. 
Μπορεί να είναι αδύνατο να απαριθµήσουµε διεξοδικά τις αιτίες αυτής της 
τριβής, αλλά οι βασικές είναι οι ακόλουθες: 

1. Πάντα κάποιος γνωρίζει πολύ λιγότερα για την θέση και τα µέτρα του 
εχθρού, απ’ όσα προϋπέθετε  στα σχέδια. Εάν έχουµε σφάλλει στο σχέδιό 
µας, την στιγµή που θέλουµε να εφαρµόσουµε µια καθορισµένη απόφαση, 
προκύπτουν χίλιες αµφιβολίες για τους κινδύνους που θα µπορούσαν  να 
συνδεθούν µ’ αυτήν. Ένα συναίσθηµα ανησυχίας, που συχνά επέρχεται στους 
ανθρώπους κατά την  εφαρµογή µεγάλων πραγµάτων, δυναµώνει και σ’ εµάς, 
και από αυτό έως το άγχος για την αναποφασιστικότητα, και από εκεί έως τα 
ηµίµετρα,  υπάρχει ένα µικρό, αδιάκριτο βήµα. 
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2. Όχι µόνον είναι κανείς αβέβαιος για τις δυνάµεις του εχθρού, αλλά η φήµη 
(όλες οι ειδήσεις που λαµβάνουµε, από τα φυλάκια, µέσω κατασκόπων, ή 
τυχαία) υπερβάλλει το µέγεθός τους. Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι 
δειλής  φύσεως,  γι’ αυτό και υπάρχει µια συχνή  µεγαλοποίηση του κινδύνου. 
Ένεκα τούτου, συνδυάζονται όλες οι επιδράσεις στον στρατηγό,  για να του 
δώσουν µια ψευδή εντύπωση των εχθρικών δυνάµεων, τις οποίες έχει εµπρός 
του, και εδώ έγκειται µια νέα πηγή αναποφασιστικότητας.  

∆εν µπορεί κανείς να σκεφτεί επαρκώς για την αβεβαιότητα αυτήν πολύ, κι’ 
είναι σηµαντικό να προετοιµαστεί γι’ αυτό εξ αρχής.  

Αφότου κανείς έχει µελετήσει γαλήνια εκ των προτέρων τα πάντα, έχει 
αναζητήσει και έχει βρει, δίχως προκατάληψη, την πιθανότατη περίπτωση, 
δεν πρέπει να είναι έτοιµος να εγκαταλείψει αµέσως την προηγούµενη άποψη. 
Αντίθετα, πρέπει να υποβάλλει σε προσεκτική κριτική τις τρέχουσες 
πληροφορίες, πρέπει να τις συγκρίνει περισσότερο µεταξύ τους, να αναζητά  
καινούργιες κοκ. Μ’ αυτόν τον τρόπο ανασκευάζονται πολύ συχνά οι 
σφαλερές πληροφορίες και επιβεβαιώνονται οι πρώτες πληροφορίες. Και στις 
δύο  περιπτώσεις, αποκτά κανείς βεβαιότητα και έτσι µπορεί να λάβει την 
απόφασή του. Εάν λείψει αυτή η βεβαιότητα, πρέπει να ειπεί στον εαυτό του 
ότι τίποτα δεν µπορεί να ολοκληρωθεί  στον πόλεµο χωρίς τόλµη, ότι πάντα η 
φύση του πολέµου βεβαίως δεν τον αφήνει να δει που πηγαίνει, πως ότι είναι 
τώρα πιθανό θα είναι πάντα πιθανό, έστω κι’ αν ετούτη την στιγµή µπορεί να 
µην φαίνεται έτσι, και τελικά πως αν έχει κάνει εύλογες προετοιµασίες, δεν 
µπορεί να καταρρακωθεί αµέσως από ένα µοναδικό σφάλµα. 

3. Η αβεβαιότητά για την οιαδήποτε κατάσταση των πραγµάτων δεν αφορά 
µόνον στον εχθρό, αλλά επίσης και στον δικό µας στρατό. Αυτή η αβεβαιότητα 
σπάνια µπορεί να συγκρατηθεί µέχρι του σηµείου να είναι κάποιος σε θέση 
κάθε στιγµή να ερευνήσει σαφώς όλα τα µέρη της, και εάν κανείς είναι 
επιρρεπής στο άγχος, τότε θα προκύψουν νέες αµφιβολίες. Θα θελήσει να 
περιµένει, και η αναπόφευκτη συνέπεια αυτής της αναµονής είναι µια 
καθυστέρηση στο καθολικό αποτέλεσµα.  

Πρέπει εποµένως κανείς  να έχει εµπιστοσύνη  στις ίδιες του τις γενικές 
προετοιµασίες, ότι αυτές  θα παραγάγουν το αναµενόµενο αποτέλεσµα. 
Πρώτιστα εδώ, στις γενικές προετοιµασίες, ανήκει η εµπιστοσύνη στους 
αναπληρωτές  του. Ασφαλώς, πρέπει επίσης να  επιλέξει ανθρώπους  στους 
οποίους µπορεί να στηριχθεί και να αφήσει κατά µέρος κάθε άλλη εκτίµηση. 
Εάν έχει κάνει τις κατάλληλες προετοιµασίες, έχοντας λάβει υπόψη τις πιθανές 
κακοτυχίες, και είναι έτσι προετοιµασµένος ώστε να µην χαθεί αµέσως εάν 
αυτές εµφανιστούν κατά την διάρκεια της εφαρµογής, τότε πρέπει να 
προχωρήσει θαρραλέα µέσα στην νύχτα της αβεβαιότητας 

4. Εάν κάποιος θέλει να διεξάγει πόλεµο µε µεγάλη προσπάθεια των 
δυνάµεων, τότε οι υφιστάµενοι διοικητές,  και τα ίδια τα στρατεύµατα (ειδικά 
εάν δεν είναι συνηθισµένα στον πόλεµο) θ’ αντιµετωπίσουν συχνά 
δυσχέρειες, τις οποίες  θα ανακηρύξουν  ανυπέρβλητες. Θα βρίσκουν την 
πορεία πολύ µακρά, την προσπάθεια πολύ µεγάλη, τον ανεφοδιασµό 
απίθανο. Εάν κανείς προσφέρει ακρόαση σ’ όλες αυτές τις δυσκολίες, όπως 
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τις αποκαλούσε ο Φρειδερίκος ο Β’,  σύντοµα θα υποκύψει εντελώς, κι’ αντί να 
ενεργεί µε δύναµη κι’ ενέργεια,  θα καταστεί   αδύναµος  και άπρακτος. 

Για ν’ αντισταθεί σ’ όλα αυτά, πρέπει να έχει εµπιστοσύνη στην ίδια του την 
αντίληψη, την διορατικότητα και την πεποίθησή του. Αυτή η εµπιστοσύνη 
συνήθως, εµφανίζεται στιγµιαία ως πείσµα, όµως αυτή είναι η ισχύς του νου 
και του χαρακτήρα, την οποία αποκαλούµε  σθεναρότητα. 

5. Τα αποτελέσµατα  στα οποία υπολογίζει κανείς στον πόλεµο, δεν είναι ποτέ 
τόσο ακριβή, όσο θα µπορούσε να σκεφτεί κάποιος ο οποίος δεν παρετήρησε 
προσεκτικά τον πόλεµο  και δεν είναι συνηθισµένος σ’ αυτόν. 

Συχνά  κανείς υπολογίζει λαθεµένα την πορεία µιας φάλαγγας 
καθυστερηµένης επί αρκετές ώρες, δίχως να µπορούσε να ειπεί που έγκειται 
η καθυστέρηση. Συχνά συναντά εµπόδια τα οποία δεν µπόρεσε να 
υπολογίσει. Συχνά σκοπεύει να φθάσει σ’ ένα σηµείο µε το στρατό και  πρέπει 
να υπολειφτεί απ’  αυτό επί πολλές ώρες.  Συχνά ένα µικρό φυλάκιο που  
εγκαθιστούµε κατορθώνει  πολύ λιγότερα απ’ ότι περιµέναµε, ενώ ένα εχθρικό 
φυλάκιο πολύ περισσότερα. Συχνά οι πόροι µιας περιοχής δεν επαρκούν επί 
όσο περιµέναµε, όσο πιστεύαµε κοκ.   

Όλες αυτές τις αναστολές δεν µπορούµε να τις επανορθώσουµε   αλλιώς, 
παρά µε πολύ µεγάλες προσπάθειες, τις οποίες ο στρατηγός θα κατορθώσει 
µόνο µέσω µιας αυστηρότητας που συνορεύει µε τα όρια της αναλγησίας. 
Μόνον έτσι, µόνον όταν γνωρίζει πως πάντα συντελείται οτιδήποτε το 
δυνατόν, µπορεί να είναι βέβαιος ότι αυτές οι µικρές δυσκολίες δεν θα 
προξενήσουν µια µεγάλη επίδραση στις επιχειρήσεις,  ότι δεν θα υπολείπεται 
κατά πολύ από τον στόχο που  θα µπορούσε να επιτύχει. 

6. Μπορεί κανείς να παραδεχθεί µε βεβαιότητα  ότι, ένας στρατός ουδέποτε  
θα βρεθεί στην κατάσταση την οποία υποθέτει κάποιος που παρακολουθεί τις 
επιχειρήσεις του από ένα δωµάτιο. Εάν είναι ευνοϊκά διακείµενος προς τον 
στρατό αυτόν, θα τον φαντάζεται κατά το ένα τρίτο  έως το ένα ήµισυ 
ισχυρότερο και καλύτερο απ’ ότι πραγµατικά είναι. Είναι σχεδόν φυσικό πως ο 
στρατηγός θα βρεθεί στην ίδια κατάσταση κατά την πρώτη σχεδίαση των 
επιχειρήσεων του. Κατά συνέπεια θα δει τον στρατό του να αποσυντίθεται, 
όπως ποτέ δεν φαντάστηκε, το ιππικό και το πυροβολικό του να καθίστανται 
άχρηστα κοκ. Ότι φαινόταν εφικτό και εύκολο στον παρατηρητή και στον 
∆ιοικητή κατά την έναρξη της εκστρατείας, είναι συχνά κατά την εφαρµογή  
δυσχερές και αδύνατο. Τώρα, εάν ο στρατηγός είναι ένας άνδρας που παρ’ 
όλα αυτά επιδιώκει τους στόχους του µε τόλµη και δύναµη θελήσεως, γεµάτος 
µε µιαν αυξηµένη φιλοδοξία, θα τους επιτύχει, ενώ ένα συνηθισµένο 
πρόσωπο θα εύρισκε στην κατάσταση του στρατού του µιαν  επαρκή 
δικαιολογία για να ενδώσει. 

(σ.τ.µ. Παραδείγµατος χάριν ) Ο Μασσενά 41 στην Γένοβα και στην 
Πορτογαλία, όπου στέφθηκε  µ’ επιτυχία η δύναµη του χαρακτήρα του, -
µπορεί να πει κανείς η σκληρότητά του-, εκεί υπέστησαν οι άνθρωποι 
ατελείωτους µόχθους. Στην Πορτογαλία, αυτός τουλάχιστον οπισθοχώρησε 
πολύ αργότερα απ’ ότι οποιοσδήποτε άλλος.  
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Στις πλείστες των περιπτώσεων, ο εχθρικός στρατός βρίσκεται σε µια 
παρόµοια  θέση: Ο Βαλλενστάΐν και ο Γουσταύος Αδόλφος στην Νυρεµβέργη 
42, ο Γάλλος Αυτοκράτωρ και ο Μπέννιγκσεν µετά την µάχη του  Εϋλάου 43. 
Αλλά ενώ κάποιος δεν βλέπει  την κατάσταση του εχθρού, η δική του είναι 
προ οφθαλµών. Η τελευταία επιδρά  στους συνήθεις ανθρώπους ισχυρότερα 
απ’ ότι η πρώτη, καθώς στους συνήθεις ανθρώπους οι αισθητές εντυπώσεις  
είναι ισχυρότερες  απ’ ότι η γλώσσα της λογικής. 

7. Ο ανεφοδιασµός των στρατευµάτων, όπως και αν ήθελε διενεργηθεί, είτε 
µέσω  αποθηκών ή επιτάξεων, έχει πάντα µια τέτοια δυσκολία, η οποία 
µπορεί να έχει πολύ αποφασιστική φωνή στην επιλογή των µέτρων. Ο 
ανεφοδιασµός είναι συχνά αντίθετος προς τον πλέον αποτελεσµατικό 
συνδυασµό και µας εξαναγκάζει ν’ αναζητήσουµε εφόδια ενώ κάποιος θα 
επιθυµούσε να  επιδιώξει την νίκη και την λαµπρή επιτυχία. Από αυτόν κυρίως 
αποκτά η  σύνολη µηχανή δυσκινησία, η οποία κρατά τα αποτελέσµατα κατά 
πολύ χαµηλότερα από την έξαρση των µεγάλων σχεδίων . 

Ένας στρατηγός, ο οποίος απαιτεί τους πλέον ακραίους µόχθους και τις 
µέγιστες στερήσεις από τα στρατεύµατά του µε τυραννική  βία, ένας στρατός, 
ο οποίος είναι συνηθισµένος σε τέτοιες θυσίες, σε µακρούς πολέµους, πόσο 
πλεονέκτηµα θα έχουν, πόσο  γρηγορότερα θα επιτύχουν  τον στόχο  τους, 
παρά αυτά τα εµπόδια. Με το ίδιο καλά σχέδια, πόσο διαφορετικό  
αποτέλεσµα!   

8. Γενικά και για όλες τις περιπτώσεις, κανείς δεν µπορεί να παρουσιάσει 
αρκετά ισχυρά την ακόλουθη παρατήρηση: 

Οι οπτικές εντυπώσεις που αποκοµίζει κανείς  κατά την διεξαγωγή του 
πολέµου είναι ζωηρότερες  από εκείνες που βρήκε νωρίτερα µέσω του 
ωρίµου στοχασµού. Αλλά αυτές είναι µόνον η πρώτη  επιφανειακή άποψη των 
πραγµάτων, η οποία, όπως γνωρίζουµε, σπανίως ανταποκρίνεται στην ουσία 
τους. Συνεπώς διατρέχει κανείς τον κίνδυνο να θυσιάσει τον ώριµο στοχασµό 
για την πρώτη εντύπωση.  

∆ιότι αυτή η πρώτη εντύπωση κατά κανόνα ρέπει προς τον φόβο και την 
υπερβολική επιφύλαξη, έγκειται στην φυσική ατολµία των ανθρώπων, η οποία 
διακρίνει τα πάντα µονόπλευρα. 

Άρα πρέπει κανείς να οπλιστεί ενάντια σ’ αυτήν,  να έχει τυφλή πίστη στα 
αποτελέσµατα των  δικών του προτέρων  ώριµων στοχασµών, ώστε να 
ενδυναµωθεί  απέναντι στις αποδυναµωτικές εντυπώσεις της στιγµής. 

Η βεβαιότητα και  η σταθερότητα του ίδιου του φρονήµατος εξαρτώνται απ’ 
αυτήν την δυσκολία της διεξαγωγής. Για τούτο είναι τόσο σηµαντική η µελέτη 
της στρατιωτικής ιστορίας, επειδή κανείς µέσω αυτής κατανοεί µαζικά τα 
πράγµατα, βλέπει ο ίδιος την πορεία τους. Οι αρχές τις οποίες κάποιος µπορεί 
να µάθει µέσω ενός θεωρητικού µαθήµατος, είναι κατάλληλες µόνον για να 
διευκολύνουν αυτήν την µελέτη και να επιστήσουν την προσοχή µας στα 
σηµαντικότατα στοιχεία της πολεµικής ιστορίας. 
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Η Βασιλική Σας Υψηλότητα, συνεπώς, πρέπει σκόπιµα να γνωριστεί  µε τις 
αρχές αυτές, ώστε να τις επιβεβαιώσει µε την ανάγνωση της πολεµικής 
ιστορίας, για να δει αν συµπίπτουν µε την πορεία των πραγµάτων, και πού  
επαληθεύονται ή  ανασκευάζονται  από αυτήν. 

Επί πλέον όµως, µόνον η µελέτη της πολεµικής ιστορίας είναι ικανή να δώσει  
στην έλλειψη  προσωπικής εµπειρίας, µια φανερή εντύπωση αυτού το οποίο 
απεκάλεσα η τριβή της συνόλου µηχανής .  

Βεβαίως δεν πρέπει κανείς να παραµένει στα κύρια συµπεράσµατά, κι’ ακόµη 
λιγότερο, στους συλλογισµούς των ιστορικών, αλλά πρέπει να διεισδύει, όσο 
το δυνατόν στις λεπτοµέρειες. Γιατί, σπάνια ο σκοπός των ιστορικών είναι η 
παρουσίαση της απόλυτης αλήθειας. Συνήθως θέλουν να εξωραΐσουν τις 
πράξεις του στρατού τους ή να αποδείξουν την σύµπτωση των γεγονότων µε 
τους υποτιθέµενους κανόνες τους. Κατασκευάζουν την ιστορία αντί να την 
καταγράφουν. Γι’ αυτόν τον σκοπό δεν είναι αναγκαία πολλή ιστορία. Η 
λεπτοµερής γνώση µιας δυάδας ξεχωριστών µαχών είναι χρησιµότερη από 
την γενική γνώση πολλών εκστρατειών. Είναι συνεπώς χρησιµότερο να 
διαβάζετε περισσότερα ξεχωριστά ηµερολόγια και περιγραφές, όπως βρίσκει 
κανείς στα περιοδικά, αντί για σποραδικά ιστορικά βιβλία.                           
Ένα δείγµα µιας τέτοιας περιγραφής που δεν µπορεί να ξεπεραστεί, είναι η 
εξιστόρηση της άµυνας του Μένιν 44 το έτος 1794, στα αποµνηµονεύµατα του 
Στρατηγού φον Σάρνχορστ 45. Αυτή η αφήγηση, ειδικά η αφήγηση της εξόδου 
και της  διάσπασης των εχθρικών γραµµών, θα παρέξει στην Βασιλική Σας 
Υψηλότητα ένα µέτρο για το πώς πρέπει κάποιος να  γράφει πολεµική 
ιστορία. 

Καµιά µάχη στον κόσµο δεν µε έχει πείσει τόσο όσο αυτή, ότι κανείς δεν 
πρέπει να αµφιβάλλει για την επιτυχία µέχρι την ύστατη στιγµή,  και ότι η 
επίδραση  καλών αρχών, η οποία γενικά δεν εκδηλώνεται τόσο τακτικά όσο 
νοµίζει  κανείς, µπορεί απρόσµενη να επανεµφανιστεί, ακόµη και στις µάλιστα 
ατυχείς περιστάσεις, κι’  όταν κανείς πιστεύει την επίδρασή αυτών των αρχών  
ως ήδη χαµένη,.  

Κάποιο ισχυρό συναίσθηµα πρέπει να διεγείρει τις µεγάλες δυνάµεις ενός 
στρατηγού, είτε είναι η φιλοδοξία όπως στον Καίσαρα, το µίσος για τον εχθρό 
όπως στον Αννίβα, ή η υπερηφάνεια µιας ένδοξης ήττας, όπως στον 
Φρειδερίκο τον Μέγα.  

Ανοίξτε την καρδιά Σας σ’ ένα τέτοιο συναίσθηµα. Να Είστε τολµηρός και 
πανούργος στα σχέδιά Σας, σταθερός και επίµονος στην εφαρµογή τους, 
αποφασισµένος να βρείτε  µιαν ένδοξη ήττα, και το πεπρωµένο θα στέψει το 
νεανικό Σας µέτωπο µ’ ένα ακτινοβόλο στέµµα, το οποίο είναι ένα κόσµηµα 
των πριγκίπων, του οποίου  το φώς θα µεταφέρει την εικόνα της πορείας σας 
στις καρδιές των τελευταίων µακρινών  απογόνων σας.  
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ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΕΣ Η΄ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

1.  Φρειδερίκος ο Β’ της Πρωσσίας, ο αποκαλούµενος  «Μέγας»                 
            
Ο σηµαντικότερος  Πρώσσος µονάρχης, τα πολεµικά κατορθώµατα και τα 
διπλωµατικά επιτεύγµατα οποίου επέφεραν τον διπλασιασµό της έκτασης του 
βασιλείου της Πρωσσίας. Γεννήθηκε στο Βερολίνο στις 24 Ιανουαρίου 1712 
και εν πολλοίς θεωρείται ο ουσιαστικός ιδρυτής της σύγχρονης Γερµανίας. 
Ήταν γιος του Φρειδερίκου – Γουλιέλµου του  Α’ και της Πριγκήπισσας Σοφίας 
– ∆ωροθέας του Ανοβέρου. 
 
Ο πατέρας του φρόντισε ώστε να ακολουθήσει ιδιαίτερα  αυστηρή στρατιωτική 
αγωγή, αν και ως νεαρός  ο Πρίγκιπας είχε έντονη κλίση προς τις φιλολογικές  
µελέτες, ενώ εθαύµαζε απεριόριστα και ανυπόκριτα τους Γάλλους συγγραφείς 
και καλλιτέχνες. Ήταν ικανός φλαουτίστας, διάβαζε µετά µανίας γαλλική 
ποίηση και έγραφε γαλλικούς στίχους, προτιµούσε δε να µιλάει γαλλικά αντί 
την µητρική του γλώσσα. Όταν ήταν έφηβος είπε χαρακτηριστικά : «Είµαι 
ποιητής και µπορώ να γράψω 100 στίχους σε δυο ώρες. Θα µπορούσα να 
γίνω µουσικός, φιλόσοφος, φυσικός ή µαθηµατικός. Αυτό που ποτέ µου δεν 
θα γίνω είναι στρατηγός ή πολεµιστής…» 
  
Τελικά αποδείχθηκε ένας από τους µεγαλύτερους στρατηλάτες της ιστορίας, 
γεννήτορας  της  χαλύβδινης πρωσσικής πολεµικής µηχανής και κατά 
συνέπεια της µέλλουσας  Γερµανικής, καθώς στην µορφοποίηση της νέας 
Γερµανικής Αυτοκρατορίας, η Πρωσσία που είχε τον καθοδηγητικό ρόλο 
όφειλε απόλυτα την δύναµη της στον Μεγάλο Φρειδερίκο. Ουδέποτε στην 
πολυτάραχη κι’ αιµατηρή νεότερη ιστορία της η «γηραιά ήπειρος» δεν 
εξεπλάγη από κάποια προσωπικότητα όσο από αυτόν τον πολυµήχανο και 
πολυτάλαντο άνδρα.  
 
Εκτός από πολέµαρχος, υπήρξε επίσης ποιητής, φιλόσοφος και φιλότεχνος. 
Κυβέρνησε την χώρα του µε ανθρωπισµό, δικαιοσύνη και πυγµή, ενεθάρρυνε 
και υποστήριξε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, την συστηµατοποίηση της 
γεωργίας,  την διασπορά και εκβάθυνση της  µόρφωσης των υπηκόων του, 
(θέσπισε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης την υποχρεωτική 
εκπαίδευση), ενώ έθεσε τα ρωµαλέα θεµέλια του κλιµακούµενου πρωσσικού 
πλούτου. Ήταν ηγέτης εξαιρετικού ήθους και χαρακτήρα, ο οποίος 
παρακινούσε τους άνδρες του να τον ακολουθούν αδίστακτα, να πολεµούν και 
να πεθαίνουν για την τιµή του και τις ιδέες του. 
      
Σε ηλικία 18 χρονών ο Φρειδερίκος αποπειράθηκε να δραπετεύσει από τον 
ασφυκτικό κλοιό της πιεστικής πατρικής µέριµνας. Στην «απόδραση» του 
αυτή τον βοήθησε ο παιδικός  φίλος του, Υπολοχαγός Χανς Χέρµαν φον  
Κάττε, (ο οποίος ήταν γιος Αντιστράτηγου και εγγονός Στρατάρχη). Το µυστικό 
όµως προδόθηκε και ο πρίγκιπας µαζί µε το «συνένοχό» του νεαρό 
Αξιωµατικό συνελήφθησαν πριν ολοκληρωθεί το σχέδιο τους και 
φυλακίστηκαν στο φρούριο του Κυστρίν. Με βασιλική διαταγή οδηγήθηκαν να 
δικαστούν και οι δυο, οπότε οι δικαστές αποφάνθηκαν πως ήσαν αναρµόδιοι 
να δικάσουν τον ∆ιάδοχο του πρωσσικού θρόνου. Αµέσως ο βασιλιάς 
ακύρωσε την απόφαση και επέβαλε την δική του ως ανώτατος δικαστής : Ο 
Φρειδερίκος φυλακίστηκε στο Κύστριν και ο φον Κάττε αποκεφαλίστηκε στις 6 
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Νοεµβρίου 1730, µπροστά στον Φρειδερίκο. Μετά από ένα περίπου χρόνο ο 
Φρειδερίκος «συµφιλιώθηκε» τυπικά µε τον πατέρα του, σκεπάζοντας την 
συντριπτική του πικρία και ανασυνδέθηκε µε την θέση εξουσίας του, γεγονός 
το οποίο  θα άλλαζε οριστικά τον ρου της πρωσσικής και ευρωπαϊκής 
ιστορίας. 
 
Μετά τον θάνατο του πατέρα του (1740) ο Φρειδερίκος στέφθηκε Βασιλιάς της 
Πρωσσίας και σε αντίθεση µε τις προβλέψεις των φανερών ή αφανών κριτών 
του, κυβέρνησε µε ιδιαίτερο δυναµισµό, αστείρευτη ενεργητικότητα και 
άκαµπτη αποφασιστικότητα.  
 
Κατά την περίοδο της βασιλείας του επέβαλε µε ανυποχώρητη  αυστηρότητα 
ρηξικέλευθες µεταρρυθµίσεις και ουσιώδεις καινοτοµίες  σε όλους, 
κυριολεκτικά, τους τοµείς της πολιτιστικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής 
της Πρωσσίας.  
 
Ένα χαρακτηριστικό, πρωτοποριακό για την εποχή πολιτικό µέτρο που έλαβε, 
ήταν η κατάργηση των βασανιστηρίων ως µέσου ανακρίσεων και 
σωφρονισµού, καθώς και η άρση της κρατικής λογοκρισίας που  ενεθάρρυνε 
την ελευθερία του λόγου στους υπηκόους του. Εφήρµοσε δραστική οικονοµική 
πολιτική µε σοφό σχεδιασµό και αριστοτεχνική διαχείριση, πράγµα που 
οδήγησε σε ταχεία βιοµηχανική ανάπτυξη και κοινωνική οµόνοια την χώρα και 
το λαό του. Υπήρξε ιδιαίτερα επιφυλακτικός µε τις δηµόσιες δαπάνες, ενώ 
εξέδωσε «βασιλικό διάταγµα» µε το οποίο οι κρατικοί υπάλληλοι δεσµεύθηκαν  
να θέτουν σε πρώτη µοίρα το «συµφέρον του απλού λαού». Ο Φρειδερίκος 
απέδειξε επίσης πως εκτός από φωτισµένο µυαλό ήταν και ανεκτικός 
κυβερνήτης : Με νόµο περί ανεξιθρησκίας, επέτρεψε την απόλυτη 
θρησκευτική ελευθερία στην Πρωσσία, δηλώνοντας : «Ο µόνος δικός µου 
Θεός είναι το καθήκον µου».  
 
Όµως, η κυριότερη φροντίδα του Φρειδερίκου, καθ’ όλη την βασιλεία του 
υπήρξε η διατήρηση ικανού και ετοιµοπόλεµου στρατεύµατος, υπό την άµεση 
επίβλεψη του. Τρία µόλις χρόνια πριν πεθάνει ο πατέρας του είπε προφητικά : 
«Ποιος ξέρει αν η θεία Πρόνοια δεν επεφύλαξε σε  µένα να χρησιµοποιήσω 
κάποια ηµέρα, µε ένδοξο τρόπο, αυτά τα στρατιωτικά µέσα και να 
πραγµατοποιήσω τα σχέδια που προόριζε για µένα η προνοητικότητα του 
πατέρα µου;». 
 
Στα χρόνια της βασιλείας του επέδειξε έντονη και πολυεπίπεδη  στρατιωτική 
δράση: Το πρώτο ήµισυ της διακυβέρνησής του αφιερώθηκε κατά ένα µεγάλο 
µέρος στον πόλεµο εναντίον της Αυστρίας υπό την Μαρία Θηρεσία ως κύρια 
αντίπαλό του και την κατοχή της Σιλεσίας ως κοµβική  αιτία: τότε διεξήχθησαν 
ο Πρώτος και ο ∆εύτερος Σιλεσιακός Πόλεµος (1740-45), καθώς και ο 
«Επταετής» πόλεµος (1756- 63). 
 
 Μετά από τους πολέµους της Σιλεσίας, ο Φρειδερίκος έδωσε στην Ευρώπη 
την ευκαιρία να δει το ρόλο του και ως νοµοθέτη. Είναι εµπνευστής  του 
αστικού και ποινικού κώδικα (Codex Fridericianus), που µετερρύθµισε 
ολόκληρη τη γερµανική νοµοθεσία, επισπεύδοντας τις δίκες και 
δηµιουργώντας ένα αδιάφθορο Σώµα δικαστών και εξαιρετικών δικηγόρων. 
Ήταν ένα ευρύ νοµοθετικό έργο, βαθύτατα και οργανικά εµπνευσµένο από τις 
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αρχές του Ρωµαϊκού δικαίου. Η αδικία στην εποχή του Φρειδερίκου δεν 
έβρισκε δικαιολογία στα τεχνάσµατα των δικηγόρων ή στα «παραθυράκια» 
της νοµικής φρασεολογίας, καθώς στο εσωτερικό της χώρας καθιέρωσε και 
παγίωσε  το «Κράτος ∆ικαίου». 
 
Επανερχόµενοι στον στρατιωτικό τοµέα θα πρέπει να αναφερθούµε και πάλι 
στον πόλεµο, στον οποίο ο Μέγας Φρειδερίκος αναδείχθηκε ως µια από τις 
µεγαλύτερες φυσιογνωµίες όλων των εποχών.  
 
Υπήρξε ο «εµπνευστής και πρώτος εφαρµοστής των ασκήσεων ελιγµών 
Μεγάλων Μονάδων, τις οποίες καθιέρωσε από το 1743, πράγµα που 
προσέφερε στους Στρατηγούς του ανεκτίµητη εµπειρία στην ∆ιοίκηση τέτοιων 
κλιµακίων από τον καιρό της ειρήνης».1   
 
Στον Β’ Σιλεσιακό Πόλεµο, ο Φρειδερίκος, δεδηλωµένος λάτρης της 
«ταχυκινησίας»  και της «διαρκούς επίθεσης», εφήρµοσε επιτυχηµένα αρκετές 
τακτικές και τεχνικές καινοτοµίες, όπως το ελαφρύ ιππικό και το ελαφρύ 
πυροβολικό. 
 
Όταν οι εχθρικές προθέσεις των αντιπάλων του πήραν έκδηλα απειλητικό 
χαρακτήρα, ανέλαβε πρώτος επιθετικές πρωτοβουλίες και πυροδότησε τον 
πανευρωπαϊκό «Επταετή Πόλεµο» (1756-1763). Κατά την διάρκεια του 
πολέµου αυτού, η Πρωσσία, που συµµάχησε µε την Μεγάλη Βρετανία, 
έπρεπε να αντιπαλέψει, την στρατιωτικά ανώτερη συµµαχία της Αυστρίας, της 
Γαλλίας, της Ρωσίας, της Σουηδίας, και της Σαξωνίας. Αυτήν την περίοδο ο 
Φρειδερίκος απέδειξε την ασυνήθιστη ικανότητα και το θάρρος του ως 
στρατιωτικός ηγέτης. 
 
Μπόρεσε να αντιµετωπίσει συντριπτικά ισχυρότερα στρατεύµατα και τελικά να 
ανατρέψει την κατάσταση που είχε διαµορφωθεί στην πρώτη ήττα του στο 
Κολίν, τον Ιούνιο του 1757, µετά από λανθασµένες εκτιµήσεις κάποιων 
στρατηγών του. Ακολούθησε  η περίφηµη µάχη του Ρόσσµπαχ, τον Νοέµβριο 
του 1757, οπότε αφού διάνυσε µε τους 22.000 άνδρες του 170 µίλια σε 12 
ηµέρες και µε το θρυλικό ιππικό του διέλυσε τον  εχθρό, έχοντας µόνο 165 
νεκρούς, ενώ οι αντίπαλοι του µετρούσαν 10.000 απώλειες. Την περίτρανη 
αυτή νίκη δεν πρόλαβε  να την πανηγυρίσει, αφού τον Νοέµβριο του ίδιου 
έτους 90.000 Αυστριακοί καταλαµβάνουν το Μπρεσλάου στην Σιλεσία. Εκεί 
αναγκάστηκε να προστρέξει ο Φρειδερίκος, όπου έδωσε την µεγαλειωδέστερη  
µάχη του στο Λώυτεν την 5η ∆εκεµβρίου του 1757 (βλέπε σε επόµενη 
σηµείωση), η οποία διδάσκεται ακόµη και σήµερα στις στρατιωτικές σχολές 
όλων των ανεπτυγµένων χωρών. 
 
Ακολούθησε η συντριβή  του στρατού του στο Κούνερσντορφ, τον Αύγουστο 
του 1759, µετά από σηµαντικό τακτικό λάθος. Στην µάχη αυτή ο Πρώσσος 
Βασιλιάς έχασε τα 2/5 του στρατού του, αφήνοντας ανοιχτό το δρόµο στους 
«Συµµάχους» που εισήλθαν στο Βερολίνο. Ο ίδιος κινδύνευσε να σκοτωθεί 
δυο φορές και καταριόταν τις σφαίρες που δεν τον έπλητταν. Με δυσκολία οι 
συνοδοί του τον εµπόδισαν όταν αποφάσισε να σταθεί όρθιος, αφιππεύοντας 
µπροστά σε έναν ουλαµό του εχθρικού ιππικού. « Η δυστυχία µου είναι ότι ζω 
ακόµα. Όλοι το βάζουν στα πόδια και δεν διευθύνω πια τους ανθρώπους 
µου». 
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Η αδάµαστη επιµονή του, η ιδιοφυΐα και η εξαιρετική εµπιστοσύνη που 
ενέπνεε στους άνδρες του, η προσωπικότητα του Φρειδερίκου αποδείχθηκαν 
ξανά το 1760 εναντίων των Αυστριακών και το 1761 εναντίον των Γάλλων. Ο 
πόλεµος φαίνεται να σταµατά λόγω κόπωσης όλων των εµπλεκοµένων 
δυνάµεων το 1761. Η µάχη στο Μπούκερσντορφ, τον Ιούλιο του 1762, είναι η 
τελευταία του Φρειδερίκου και η προτελευταία του πολέµου. Η συνθήκη των 
Παρισίων, τον Φεβρουάριο του 1763, αναγνωρίζει τον Μεγάλο Φρειδερίκο ως 
αδιαµφισβήτητο κυρίαρχο της Σιλεσίας και ως µεγάλο ηγέτη της ισχυρότερης 
στρατιωτικής δύναµης της κεντρικής Ευρώπης. 
 
Η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση αυτού του Στρατού, στηριζόταν στην 
τυφλή πειθαρχία και την εκτέλεση όλων των διαταγών χωρίς αντίρρηση. Το 
ιδιότυπο αυτό κράµα τευτονικής παράδοσης και λεπτοµέρειας , αλλά και 
σπαρτιατικής αγωγής και σκληρότητας, (που υπενθυµίζει την ιαπωνική 
«Χαγκακουρέ» του νεότερου «µπουσίντο»), αποκλήθηκε εµφατικά και 
ηµιειρωνικά «πτωµατική υπακοή», καθώς µετέπλαθε τον µαχητή σε µια 
αδίστακτη και αποτελεσµατική µηχανή πολέµου, ένα φονικό όν «υπάκουο σαν 
πτώµα». Χαρακτηριστικά καταγράφεται ότι, η σιδερένια πειθαρχία που 
επέβαλλε στον στρατό του ο Φρειδερίκος, µόλις ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας, 
οδήγησε σε ελάχιστο χρόνο 400 Αξιωµατικούς του σε παραίτηση.  
 
 «Για κάθε κράτος, από το µικρότερο ως το µεγαλύτερο, η αρχή της 
εξάπλωσης  είναι ο θεµελιώδης νόµος της ζωής» έγραφε ο Φρειδερίκος. «∆εν 
ήταν ο στρατός που υπερασπίστηκε επί επτά χρόνια την Πρωσσία εναντίον 
των µεγαλυτέρων δυνάµεων της Ευρώπης: ήταν ο Μέγας Φρειδερίκος», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέγας Ναπολέων, που τον θαύµαζε και όταν 
επισκέφθηκε τον τάφο του µετά την µάχη της Ιένα, απευθυνόµενος στους 
Στρατάρχες του, διέταξε: «Αποκαλυφθείτε κύριοι, εάν ζούσε αυτός, εµείς δεν 
θα ήµασταν τώρα εδώ ». 
 
Ο Φρειδερίκος διακρίθηκε επίσης και ως συγγραφέας. Το 1747 συνέγραψε τις 
«Γενικές Αρχές του Πολέµου» όπου αναφέρει µε ποιον τρόπο πρέπει να 
αντιµετωπίζουν την λιποταξία οι ∆ιοικητές: « Οι δυνάµεις πρέπει να είναι 
συγκεντρωµένες, γιατί η µάζα δίνει ισχύ. Η άνευ εξαιρετικού λόγου διάσπασή 
τους είναι τραγικό λάθος.» Ένα άλλο σύγγραµµα του είναι το «Αντι-
Μακιαβέλι» όπου ο Φρειδερίκος ασκεί δριµεία κριτική στον «Ηγεµόνα» του 
Νικολό Μακιαβέλι, χαράσσοντας συνάµα και το ιδεολογικό περίγραµµα του 
συστήµατος της «Πεφωτισµένης ∆εσποτείας». Εκφράζει την θέση ότι : «Ο 
ηγεµόνας οφείλει να είναι το όργανο της ευδαιµονίας του λαού του, όπως ο 
λαός είναι το όργανο της δόξας εκείνου», και προσπαθεί να ανατρέψει τα 
αξιώµατα του Μακιαβέλι.  
 
Στο έργο αυτό, που ήταν βασισµένο στις αρχές του ∆ιαφωτισµού, υποστήριξε 
ότι η ηθική του ηγεµόνα πρέπει να στηρίζεται στην αρετή, στην δικαιοσύνη και 
στην υπευθυνότητα. Έτσι ικανοποιούσε και την φιλοδοξία του να υπηρετεί ως 
« Φιλόσοφος - Βασιλιάς». Σε σχέση µε την φιλοδοξία αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Είναι πέρα για πέρα αλήθεια πως αν αποπειραθούµε την 
ανατοµία της δόξας, θα δούµε πως είναι κάτι ολότελα ασήµαντο. Γιατί να 
περηφανευόµαστε όταν µας κρίνουν οι αµαθείς και µας εκτιµούν οι ανόητοι, 
όταν ακούµε να προφέρουν το όνοµά µας µε έπαινο, µε ψόγο ή ακόµη και µε 
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µίσος, πολλές φορές δίχως λόγο; Αλλά και πάλι τι θα γίνονταν οι  ενάρετες και 
οι αξιέπαινες πράξεις αν δεν αγαπούσαµε τη δόξα;» 
  
Επίσης µέχρι τον θάνατό του το 1786, έγραψε τραγωδίες, ύµνους, σάτιρες, 
επιγράµµατα, ποιήµατα, καθώς και ποικίλες µονογραφίες όπως «Η τέχνη του 
πολέµου», «Αποµνηµονεύµατα σχετικά µε την τύχη του Βραδεµβούργου», 
«Ιστορία του Επταετούς Πολέµου», αλλά συνέθεσε  και πολυάριθµες µουσικές 
συνθέσεις.  
 
Ο Φρειδερίκος της Πρωσσίας είναι το πρότυπο του «ελέω θεού πεφωτισµένου 
ηγεµόνος». Μια χαρακτηριστική φράση του, η οποία φανερώνει την 
ταπεινοφροσύνη και συνάµα έναν εσωτερικό αυτοσαρκασµό είναι η εξής:  
«Όλοι λένε πως εµείς οι Βασιλιάδες είµαστε η εικόνα του Θεού επί της γης. 
Κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και είπα: Τόσο το χειρότερο για το Θεό εάν του 
µοιάζω… Σ’ αυτήν την χώρα κάθε άνθρωπος θα πάει στους ουρανούς µε το 
δικό του τρόπο ».  
 
Κριτικές και σατιρικοί λίβελοι εναντίον του προσώπου του δεν τον έθιγαν 
καθόλου. Αντίθετα, κάθε προσβολή του βασιλικού «αξιώµατος» ή κακόβουλες 
αναφορές σε θέµατα του στρατού του, αντιµετωπίζονταν µε αυστηρά 
αντίµετρα.  
 
Οι πράξεις του Μεγάλου Φρειδερίκου ήταν πάντα σαφείς, όµως η 
ψυχοδιανοητική αιτία που τις προκάλεσε παραµένει συχνά ανεξιχνίαστη. 
Εκτός από το πολιτικό και στρατιωτικό έργο του, η απαρασάλευτη  αίσθηση 
του καθήκοντος και το διαπρύσιο πάθος του να ενσαρκώσει το «Αγαθό» και 
το «∆ίκαιο» δικαιολογούν τον χαρακτηρισµό του ως «Μέγα». 
 
2.  Σιλεσιακοί (ή και Σιλεσιανοί ) Πόλεµοι 

 
Τον ∆εκέµβριο του 1740, επωφελούµενος από την δυσχερή θέση στην οποία 
περιήλθε η Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας, µε αφορµή την αµφισβητούµενη, 
λόγω φύλου, διαδοχή της στον θρόνο, ο πρωσσικός στρατός εισέβαλε στη 
Σιλεσία, εξαπολύοντας τον «Πόλεµο της αυστριακή διαδοχής». Πραγµατική 
αιτία του πολέµου ήταν βεβαίως η προσχεδιασµένη ανάσχεση της αυστριακής 
κυριαρχίας, την οποία ήθελε να αντικαταστήσει ο φιλόδοξος και οραµατιστής 
Φρειδερίκος. 
 
Στις 8 Απριλίου του  1741 έδωσε την πρώτη και αποφασιστικότερη µάχη του 
πολέµου στο Μόλβιτζ, µε 22.000 άνδρες εναντίον 18.000 αυστριακών, τους 
οποίους συνέτριψε, παρότι διακινδύνευσε µιαν ολική καταστροφή. Η νίκη του 
προήλθε από το φοβερό πρωσσικό πεζικό, αυτήν την ακάµατη µαχητική 
µηχανή, µε ανυπέρβλητο θάρρος, χαλύβδινη πειθαρχία και  εξαίρετη 
εκπαίδευση, που συνέχισαν να υφίστανται επί 25 επιπλέον χρόνια 
τουλάχιστον. Κατά την εξέλιξη της µάχης ο ίδιος ο Φρειδερίκος κινδύνευσε να 
σκοτωθεί και διασώθηκε λόγω της αυτοθυσίας ενός Γάλλου µισθοφόρου 
στρατιώτη του. 
Η επόµενη µεγάλη µάχη διεξήχθη µετά από ένα χρόνο στο Τσότουτζιτς, όπου 
ο Φρειδερίκος αντιµετώπισε τους 28.000 Αυστριακούς του Πρίγκιπα Καρόλου 
της Λωραίνης, τους οποίους κατανίκησε καταλαµβάνοντας 18 πυροβόλα και 
συλλαµβάνοντας 12.000 αιχµαλώτους, ενώ υπέστη  6.000 απώλειες. 
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Στις 28 Ιουλίου του 1742 υπογράφεται η συµφωνία κατάπαυσης του πυρός µε 
την «Βερολίνειο Συνθήκη» και λήγει ο Πρώτος Σιλεσιακός Πόλεµος. Έως το 
καλοκαίρι του 1744 η Πρωσσία παραµένει αµέτοχη στον πόλεµο, οπότε ο 
Φρειδερίκος φοβούµενος για την κλιµακούµενη ενδυνάµωση της Αυστρίας, 
σπεύδει µε ισχυρό στράτευµα  κατά της Πράγας, την οποία πολιορκεί σφοδρά 
επί εξαήµερο και την καταλαµβάνει. Η νίκη του αυτή υπήρξε «Πύρρειος», 
καθώς υπό την πίεση αυστριακών και ουγγρικών ενισχύσεων αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει την πόλη µε βαρύτατες απώλειες 30.000 ανδρών.  
 
Τα άρτια εκπαιδευµένα και σκληρά γυµνασµένα στρατεύµατα του ανέτρεψαν 
την περαιτέρω πορεία του πολέµου µε µια σειρά από νικηφόρες µάχες, που 
οδήγησαν στη Συνθήκη της ∆ρέσδης, η οποία υπογράφηκε τα Χριστούγεννα 
του 1745, δίνοντας τέλος στον Β’ Σιλεσιακό Πόλεµο για την αυστριακή 
διαδοχή. Πριν την λήξη του, ο Φρειδερίκος οδηγώντας ο ίδιος το στρατό του 
µε τόλµη, στις 3 Ιουνίου του 1745, στο Χοχενφράιντεµπεργκ, κατήγαγε 
περίτρανη νίκη επί των αντιπάλων του, προξενώντας τους απώλειες 
διπλάσιες από τις δικές του. Εκεί εφήρµοσε την αναβιωµένη µετά 2.000 
χρόνια τακτική της «λοξής φάλαγγας»  του Επαµεινώνδα, την «πλάγια διάταξη 
µάχης», χρησιµοποιώντας εκ παραλλήλου το έξοχο ιππικό του (το οποίο  
µόλις προ τετραετίας ήταν το πλέον….. ανεκπαίδευτο πρωσσικό όπλο). 
 
Ακόµη, την 30η  Σεπτεµβρίου του 1745, ο Φρειδερίκος συναντάται πάλι µε τον 
Κάρολο της Λωραίνης στο Ζουρ (ή Ζορ) της Βοηµίας, όπου, παρά την σχεδόν 
διπλάσια εχθρική δύναµη νικά και πάλι, επελαύνοντας παράτολµα και 
αριστοτεχνικά µε το ιππικό του επάνω σε ένα λόφο που τον κατέχει ο εχθρός. 
Στην επέλαση κινδυνεύει και ο ίδιος, αφού σκοτώνεται το άλογο του. Στο τέλος 
του πολέµου προσαρτά την Σιλεσία, διπλασιάζοντας τα εδάφη της Πρωσσίας 
και τριπλασιάζοντας τον πληθυσµό της.  
 
3. Μάχη του Λώυτεν
 
Μια από τις λαµπρότερες και αποφασιστικές νίκες του Φρειδερίκου κερδήθηκε 
στις 5 ∆εκεµβρίου του 1757, κοντά στο σιλεσιακό χωριό Λώυτεν (τώρα πλέον 
πολωνικό και αποκαλούµενο Λουτύνια). Αυτή του η νίκη ενάντια στον κατά 
πολύ ανώτερο αυστριακό στρατό υπό τον Πρίγκηπα Κάρολο – Αλέξανδρο της 
Λωραίνης (89.000 άνδρες και 210 πυροβόλα των Αυστριακών έναντι 29.000 
ανδρών και 167 πυροβόλων), οφειλόταν στην στρατιωτική µεγαλοφυΐα του 
Φρειδερίκου και επίσης στο άριστο ηθικό των ανδρών του, είναι δε η πλέον 
φηµισµένη µάχη του «Επταετούς Πολέµου». 
 
Πριν από την µάχη, το πρωί της 3ης ∆εκεµβρίου, παρουσία των Στρατηγών, 
των ∆ιοικητών των Συνταγµάτων και Ταγµάτων του, ο Βασιλιάς, στο αρχηγείο 
του στο Πάρχβιτς, εξεφώνησε ένα διάσηµο λόγο, (ο οποίος επεξηγεί το 
αντίστοιχο σηµείο του Κλάουζεβιτς), που κατέληγε έτσι : « Κύριοι, ο εχθρός 
στέκεται πίσω από τις περιχαρακώσεις του, οπλισµένος µέχρι τα δόντια. 
Πρέπει να του επιτεθούµε και να τον νικήσουµε, ειδάλλως να θαφτούµε όλοι 
από τις συστοιχίες των πυροβόλων του. Έτσι σκέπτοµαι και έτσι θα δράσω! 
Παρακαλώ γνωστοποιήστε την απόφασή µου αυτήν σε όλους τους 
Αξιωµατικούς και στρατιώτες της Στρατιάς και ξεκαθαρίστε στον καθένα πως  
έχω το δικαίωµα να απαιτήσω απόλυτη υπακοή. Εάν µε οποιοδήποτε τρόπο 
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σκεφτείτε πως είσαστε Πρώσσοι θα έχετε επίγνωση να µην θέλετε ν’ 
απαξιώσετε αυτό το πλεονέκτηµα!  Εντούτοις αν κάποιος βρίσκεται ανάµεσα 
σας, ο οποίος φοβάται να µοιραστεί τον ύστατο  κίνδυνο µαζί µου, µπορεί 
σήµερα ακόµα να υποβάλλει την παραίτησή του, χωρίς να υποστεί την 
παραµικρή κατηγορία από µέρους µου. Εκ των προτέρων πείστηκα ήδη ότι 
κανένας από σας δεν θα µε άφηνε. Βασίζοµαι έτσι στην βοήθειά σας και στην 
νίκη. Εάν πεθάνω και  δεν σας ανταµείψω για τις υπηρεσίες σας, κατόπιν 
πρέπει να το κάνει η πατρίδα. Πηγαίνετε τώρα στο στρατόπεδο και 
επαναλάβετε στα Συντάγµατα, τι ακούσατε από εµένα. Τώρα έχετε γεια  κύριοί 
µου! Σε λίγο ή θα έχουµε τσακίσει τον εχθρό, ή δεν θα ξαναϊδωθούµε ποτέ 
πια» 
 
Η κλείδα για την νίκη σ’ αυτήν την µάχη ήταν οι αριστοτεχνικοί επιχειρησιακοί 
ελιγµοί προ της µάχης. Ο Φρειδερίκος εκµεταλλεύτηκε άριστα την κακή 
ορατότητα (λόγω της πυκνής οµίχλης) και την άριστη γνώση του εδάφους της 
περιοχής, καθώς πριν εχρησιµοποιείτο ως πεδίο ασκήσεων του πρωσσικού 
στρατού. Μετακινώντας επιδέξια και ταχύτατα διάφορα τµήµατά του, τα οποία 
απέκρυψε, κατόρθωσε να κρύψει τις προθέσεις του, να εξαπατήσει  τον 
αντίπαλο -δείχνοντας ότι προβαίνει σε υποχωρητικές κινήσεις-, να επιτύχει 
πλήρη αιφνιδιασµό  και να επιφέρει µε την χρήση της «πλάγιας διάταξης 
µάχης» ένα µαζικό πλήγµα στο πιό αδύνατο σηµείο του εχθρού, µια τακτική 
υπενθυµίζουσα τον κατοπινό «πόλεµο κινήσεων» (συχνότερα γνωστό ως 
«κεραυνοβόλος πόλεµος»). Η συνεργασία των πρωσσικών όπλων (πεζικό-
ιππικό-πυροβολικό) υπήρξε άψογη και λειτουργική, παρά τους επάλληλους 
ταχείς και µεγάλους ελιγµούς. Μετά την µάχη, που τελείωσε µέσα σε τρείς 
ώρες, οι Αυστριακοί οπισθοχώρησαν στην Βοηµία εγκαταλείποντας την 
Σιλεσία στους Πρώσσους. Είχαν 22.000 απώλειες (12.000 αιχµάλωτοι) έναντι 
6.400 των Πρώσσων. 
 
Η νίκη στο Λώυτεν υπήρξε ο µέγιστος θρίαµβος του Φρειδερίκου και 
παρουσίασε στον κόσµο της ανωτερότητας του πρωσσικού πεζικού. Πολύ 
σύντοµα µετά την µάχη, η Μαρία Θηρεσία απαίτησε και έλαβε την παραίτηση 
του Πρίγκηπα Καρόλου,   του αποτυχηµένου γαµπρού  της που στο τέλος της 
µάχης βλέποντας συντετριµµένο τον ισχυρό του στρατό είχε φωνάξει 
συγκλονισµένος  από την έκταση της ήττας: « ∆εν µπορώ να το πιστέψω!»  
 
4.   Πλάγια Τάξη Μάχης  
 
Ο Φρειδερίκος ο Β’ συνήθιζε να πλήττει το ασθενέστερο σηµείο των 
παρατάξεων του εκάστοτε αντιπάλου του, επιτυγχάνοντας την απαραίτητη 
συγκέντρωση των δυνάµεών του από µια ιδιαίτερη διάταξη µάχης γνωστή ως  
«Πλάγια τάξη µάχης». Αν και ο τρόπος ανάπτυξης του στρατιωτικού 
σχηµατισµού του δεν ήταν κάτι το καινούργιο, ο  Φρειδερίκος υπήρξε ο 
πρώτος στρατιωτικός ηγέτης που εφήρµοσε αυτόν τον σχηµατισµό µε 
λεπτοµερή συνέπεια σε όλες σχεδόν τις µάχες του. Ο «πρώτος διδάξας» 
αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης του στρατεύµατος για µάχη, ήταν  ο διάσηµος 
στρατηγός των Θηβαίων, Επαµεινώνδας, στην µάχη των Λεύκτρων, (371 π. 
Χ.), εναντίον των Σπαρτιατών, (υπό τον Βασιλιά Κλεόµβροτο). Η αριθµητική 
αναλογία των δύο αντιπάλων ήταν δύο προς ένα υπέρ των Σπαρτιατών. Ο 
Επαµεινώνδας για να αντιµετωπίσει την σε βάρος του ανισότητα, αδιαφόρησε 
για την συνήθη µέχρι τότε παράταξη των αντιπάλων στρατευµάτων και 
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σχηµάτισε την διάταξη µάχης του σε ανοµοιόµορφο βάθος ζυγών, ενώ 
συγχρόνως την τοποθέτησε λοξά ως προς την αντίπαλη διάταξη. Αυτή ήταν η 
«λοξή φάλαγξ», πρόγονος της «Πλάγιας διάταξης µάχης». Ο «µαθητής» του 
Επαµεινώνδα, Φίλιππος ο Β’ της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος και οι 
Επίγονοι, χρησιµοποίησαν παραλλαγές της λοξής φάλαγγας σε πολλές µάχες 
τους.  

Στις «Γενικές Αρχές ∆ιεξαγωγής του Πολέµου», τις οποίες έγραψε το 1748, ο 
Φρειδερίκος περιέγραψε αδρά την «Πλάγια διάταξη µάχης» ως εξής: 
«Αρνούµεθα µιαν από τις πτέρυγές µας στον εχθρό και ενισχύουµε την 
πτέρυγα µε την οποία προγραµµατίζουµε να επιτεθούµε. Η επιλογή του 
εδάφους είναι το πρώτο µου µέληµα και το δεύτερο η ίδια η διάταξη της 
µάχης. Εδώ ακριβώς είναι που η πλάγια διάταξη µάχης µου µπορεί να 
εφαρµοσθεί ως πλεονέκτηµα για σας, για να αρνηθείτε µία πτέρυγά σας στον 
εχθρό, ενώ ενισχύετε αυτήν που οφείλει να κάνει την επίθεση. Με αυτό τον 
τρόπο στρέφετε όλη την δύναµή σας σ’ εκείνη την πτέρυγα του εχθρού που 
επιθυµείτε να πλευροκοπήσετε». («Οι  στρατιωτικές οδηγίες του Βασιλιά της 
Πρωσσίας στους Στρατηγούς του».- Άρθρο ΧΧΙΙ « Περί  αγώνων και µαχών»).   

5.   Στρατιωτικό Σώµα - Σώµα Στρατού
 
 Όταν ο Κλάουζεβιτς αναφέρεται µε τον όρο «Σώµα», σηµασιοδοτεί γενικά ένα  
πολυπληθές στρατιωτικό µόρφωµα µεγάλης ισχύος (συνήθως ανεξάρτητη 
µεγάλη Μονάδα στρατηγικής και τακτικής αξίας και σηµασίας), το οποίο δεν 
αντιστοιχεί ακριβώς στην σηµερινή έννοιά µας για τον όρο. Αυτή αφορά στο 
«Σώµα Στρατού»,  έναν Σχηµατισµό του πεδίου µάχης, συνιστάµενο από δύο 
ή περισσότερες Μεραρχίες, µε δύναµη 30.000-50.000 ή και περισσοτέρων 
ανδρών, διοικούµενο τουλάχιστον από Υποστράτηγο. Κατά παράδοση στους 
Ευρωπαϊκούς στρατούς η αρίθµηση των Σωµάτων Στρατού ακολουθεί 
συνήθως την λατινική αρίθµηση. Στην νεώτερη εποχή, κυρίως κατά τον Α’ και 
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, λόγω της µεγάλης ή τεράστιας κλίµακας των θεάτρων 
επιχειρήσεων περισσότερα Σώµατα συνδυάζονταν για να σχηµατίσουν 
Στρατιές, οι οποίες µε την σειρά τους οµαδοποιούµενες συναπάρτιζαν τις 
«Οµάδες Στρατιών».Χαρακτηριστικό ελληνικό παράδειγµα αποτελεί η 
«Στρατιά Μικράς Ασίας» µε τα υπ’ αυτήν Σώµατα Στρατού. 
 
6.   Μάχη του Ρέγκενσµπουργκ  
 
Η «µάχη του Ρέγκενσµπουργκ» αποκαλούµενη επίσης και «µάχη της 
Ρατισβόνης»,  διεξήχθη από τις 19 Απριλίου µέχρι τις 23 Απριλίου του 1809 
µεταξύ της Γαλλίας και της Αυστρίας. Αρχικά οι  Γάλλοι, που κατείχαν την 
πόλη µε το 65ο Σύνταγµα Γραµµής µε ∆ιοικητή  τον Βαρόνο ντε Κουτώ, 
απέκρουσαν επανειληµµένες επιθέσεις των Αυστριακών υπό τον Αρχιδούκα 
Κάρολο. Μετά την δεύτερη  ηµέρα όµως αναγκάσθηκαν να παραδοθούν λόγω 
παντελούς ελλείψεως πυροµαχικών. Οι Αυστριακοί εισήλθαν µεν νικητές στο 
Ρέγκενσµπουργκ, αλλά έπρεπε να υποχωρήσουν για να αποφύγουν το 
κυρίως στράτευµα των Γάλλων που έσπευδαν µετά τη νίκη τους στο Έκµυλ, 
και να προλάβουν να διαβούν τον ∆ούναβη. Άφησαν για φρουρά της πόλης 6 
αποφασισµένα Τάγµατα πεζικού και απεχώρησαν. Ο Ναπολέων 
ακολουθώντας κατά πόδας τους Αυστριακούς µετά από την νίκη στο Έκµυλ, 
αντελήφθη ότι η φρουρά του Ρέγκενσµπουργκ  ήταν µια θαυµάσια αµυντική 
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ασπίδα για την διαφυγή του Αρχιδούκα Καρόλου πέραν του ∆ουνάβεως. 
Επιζητώντας να συντρίψει οριστικά τους Αυστριακούς, ο Βοναπάρτης δεν είχε 
καθόλου  χρόνο για πολιορκία και έτσι έδωσε διαταγή στον Στρατάρχη Ζαν 
Λαν να καταλάβει εξ εφόδου την πόλη.  
 
Μετά σφοδρό κανονιοβολισµό, δύο επιθετικές προσπάθειες εναντίον των 
τειχών απωθήθηκαν µε βαριές γαλλικές απώλειες. Οι άνδρες του Λαν δεν 
τολµούσαν να προωθηθούν  στην φονική  δίνη για τρίτη φορά και έτσι, 
εξόργισαν τον Στρατάρχη Λαν που αρπάζοντας µιαν αναρριχητική  σκάλα 
τους ξανακάλεσε. Κατόπιν, ανάµεσα σε µια αµήχανη σιωπή, φώναξε 
θυµωµένα: «Θα σας αφήσω να δείτε ότι προτού γίνω Στρατάρχης ήµουν 
γρεναδιέρος και ακόµα είµαι!» Κρατώντας την σκάλα κινήθηκε προς τα 
εµπρός, αλλά τον σταµάτησαν αλλόφρονες οι υπασπιστές του. Τα 
στρατεύµατά του, µπροστά στην απελπισµένη ενέργεια του ηγέτη τους,  
επετέθησαν µε φανατισµό. Η τρίτη αυτή επίθεση  τους επέτρεψε να φθάσουν 
στα τείχη και εντός λεπτών τα ξεχύθηκαν στην καταδικασµένη πόλη. Η πόλη 
υπέστη σοβαρές ζηµίες κατά την διάρκεια της µάχης, µε περίπου 150 
πυρποληµένα  σπίτια και  πολυάριθµα άλλα που λεηλατήθηκαν. Οι 37.000 
Γάλλοι είχαν 2.000 απώλειες και οι  26.000 Αυστριακοί είχαν 6.000 απώλειες.  
Κατά την διάρκεια της µάχης ο ίδιος ο Ναπολέων πληγώθηκε από µια σφαίρα, 
η οποία χτύπησε τον δεξιό του αστράγαλό. Είχε βληθεί από µεγάλη απόσταση 
και δεν έβλαψε σοβαρά τον Αυτοκράτορα, αλλά έχοντας χάσει την κινητική της 
ενέργεια, του προξένησε απλώς έναν µώλωπα.  
 
7. Μάχη του Βάγκραµ
 
Στην µάχη του  Βάγκραµ (5-6 Ιουλίου 1809), ο  γαλλικός στρατός υπό τον 
Ναπολέοντα νίκησε τις αυστριακές δυνάµεις του Αρχιδούκα Καρόλου, κοντά 
στην Βιέννη, βάζοντας αποτελεσµατικά τέλος στον «Πόλεµο του Πέµπτου 
Συνασπισµού». Η µάχη εξελίχθηκε γύρω από την νησίδα Λοµπάου στον  
∆ούναβη  και στην πεδιάδα του Μάρχφελντ, γύρω από την πολίχνη Ντώυτς- 
Βάγκραµ, εγγύτατα στην οποία υφίσταται ο λόφος του Βάγκραµ. Το 
πυροβολικό υπήρξε ο αποφασιστικός παράγων σ’ αυτήν την έως τότε 
µεγαλύτερη µάχη των ναπολεοντείων πολέµων, όπου συγκρούστηκαν επί του 
πεδίου  300.000 άνδρες. Οι απώλειες ξεπέρασαν τις 80.000, µε τους 
Αυστριακούς  να έχουν  χάσει ελαφρώς περισσότερους άνδρες από τους 
Γάλλους. Το διήµερο της µάχης υπήρξε µια ασταµάτητη ανταγωνιστική  
σφαγή. 
 
Μετά από την στρατηγική του καταστροφή στην µάχη του Ασπερν - Εσσλινγκ 
τον Μάιος του 1809, ο Ναπολέων ενίσχυσε τον στρατό του µε µία βαυαρική 
Μεραρχία υπό τον Στρατηγό Βρέντε και αποθήκευσε εφόδια επάνω στην 
νησίδα Λοµπάου, ακριβώς βόρεια από την Βιέννης. Ο Μαρµόν, ο Πρίγκηπας 
Ευγένιος και Ο Ιωσήφ Αντώνιος Πονιατόφσκι προκαλούσαν προβλήµατα στον 
αυστριακό στρατό σε όλα τα µέτωπα. Ωστόσο, εξεράγη µια σηµαντική 
επανάσταση κατά των Γάλλων στο κατεχόµενο Τυρόλο,  υπό την ηγεσία του 
τοπικού πατριώτη πολέµαρχου Ανδρέας Χόφερ, που προσέβλεπε στο 
γεγονός ότι ο Ναπολέων δεν θα µπορούσε να καλέσει ως ενισχύσεις επιπλέον 
βαυαρικά στρατεύµατα. Συγχρόνως η Μεγάλη Βρετανία προετοιµαζόταν να 
εισβάλει στη βόρεια Ευρώπη, οπότε δεν ανεµένετο αποστολή  πρόσθετων 
στρατευµάτων από την Γαλλία. Όµως ο Ναπολέων ανεκάλεσε αµέσως την 
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«Στρατιά  της Ιταλίας» υπό τον Πρίγκηπα Ευγένιο ντε Μπωαρναί και η Στρατιά 
πρόλαβε να ενωθεί µε τον κυρίως στρατό του µέχρι την ώρα της µάχης. Ο 
Ναπολέων προετοιµάστηκε πυρετωδώς και µέχρι τον Ιούλιο ήταν έτοιµος να 
καταφέρει ένα νέο πλήγµα στον στρατό του Αρχιδούκα Καρόλου. 
 
Κατά την ηµέρα της µάχης, η νησίδα Λοµπάου ήταν µια ογκώδης και 
πληρέστατη αποθήκη εφοδίων και ο Ναπολέων ήταν  πανέτοιµος να κινηθεί. 
Χρησιµοποιώντας ένα ενισχυµένο προγεφύρωµα, άρχισε µία διάβαση ευρείας 
κλίµακας της νησίδας µε 190.000 άνδρες. Ο στρατός του αποτελούταν από το 
ΙVο  Σώµα υπό τον Μασσενά, το «Σαξωνικό» IXο  Σώµα υπό τον Μπερναντότ, 
το IIο  Σώµα του Ουντινό και το IIIο Σώµα του Νταβού. Επιπλέον παρούσα  
ήταν η Αυτοκρατορική Φρουρά και το «Εφεδρικό ιππικό» υπό τον Ζαν 
Μπατίστ Μπεσιέρ, καθώς επίσης ο Ευγένιος µε τον Γκρενιέ και τον 
Μακντονάλ που κάθε ένας τους διοικούσε ένα ιταλικό Σώµα. Στην άλλη 
πλευρά του Μάρχφελντ, ο Αρχιδούκας Κάρολος ήταν απασχοληµένος µε 
ελιγµούς 140.000 ανδρών στα υψώµατα Ρούσσµπαχ. Η δύναµή του 
απετελείτο από το προωθηµένο Σώµα της Φρουράς υπό τον Αρµάνδο φον 
Νόρντµαν, το Iο  Σώµα του Κόµη Χάινριχ Μπελεγκάρντ, το IIο Σώµα του 
Στρατηγού Φρειδερίκου Χοεντζόλλερν- Χέχινγκεν, το IIIο  Σώµα του Κόµη 
Κόλοβρατ-Καρκόβσκι, το IVο  Σώµα υπό τον Ρόζενµπεργκ - Ορσίνι , το VIο 
Σώµα υπό τον Κόµη Ιωάννη φον Κλενάου, το Eφεδρικό Σώµα Γρεναδιέρων 
του Στρατηγού Λιχτενστάιν και εφεδρικές δυνάµεις ιππικού υπό τον Στρατηγό 
Φρειδερίκο της Εσσης - Χόφµπουργκ. Ο Στρατάρχης Μπερτιέ, Επιτελάρχης 
του  Ναπολέοντα, ενώ έδινε διαταγές στα διάφορα Σώµατα, τυχαία ανέθεσε 
ως σηµείο διέλευσης την ίδια γέφυρα σε δύο Σώµατα. Αν και ακολούθησε µια 
πολύ µακρά καθυστέρηση, τα Σώµατα των Νταβού, Ουντινό και Μασσενά 
διεκπεραιώθηκαν. Κατόπιν ενώθηκαν µαζί τους και  οι Σάξωνες του 
Μπερναντότ, οπότε στις 5 του Ιουλίου, ο Ναπολέων άρχισε την ανάπτυξη των 
στρατευµάτων του  κοντά στο Ασπερν και στο Εσσλινγκ. 
 
Το πυροβολικό κονιορτοποίησε την περιοχή γύρω από τις δύο πόλεις ενώ 
ανεπτύσσετο ο γαλλικός στρατός. Μερικές προωθηµένες αυστριακές 
Μεραρχίες υπό τους Στρατηγούς Νόρντµαν και Κλενάου ή οπισθοχώρησαν 
άτακτα ή µεταβλήθηκαν σε πολτό, και µέχρι το µεσηµέρι όλη η περιοχή γύρω 
από  το Ασπερν και το Εσσλινγκ ήταν στα χέρια των Γάλλων. Αργά το 
απόγευµα, ο γαλλικός στρατός σχηµάτισε ένα ηµικύκλιο  µε τον Μασσενά  στο 
αριστερό άκρο, κατόπιν τον Μπερναντότ στο κέντρο και τον Ευγένιο, τον 
Ουντινό και τον Νταβού στο δεξιό πλευρό. Το σούρουπο, σε µία προσπάθεια 
να κριθεί η µάχη σε µία ηµέρα και για να αποτρέψει την άφιξη των αυστριακών 
ενισχύσεων υπό τον αρχιδούκα Ιωάννη, ο Ναπολέων διέταξε µια τελική 
επίθεση. Η επίθεση από  τα στρατεύµατα του Μακντονάλ ήταν κακώς 
συντονισµένη, και παρά το ότι έφθασε στο υπερυψωµένο έδαφος πέρα από 
το Βάγκραµ, τελικά απέτυχε υπό τα συνεχή  βαρέα αυστριακά πυρά. 
 
Την αυγή της επόµενης ηµέρας, οι Αυστριακοί αντεπιτέθηκαν αρχικά στο 
γαλλικό δεξιό πλευρό. Αυτή η κίνηση ήταν παραπλανητική  προκειµένου να 
παρασυρθούν µακριά οι γαλλικές εφεδρείες. Η πραγµατική επίθεση στόχευε 
στους Γάλλους που αφέθηκαν γύρω από το χωριό Αντερκλάα, όπου δύο 
αυστριακά Σώµατα πέτυχαν  να απωθήσουν το 9ο  Σαξωνικό Σώµα. Για να 
ανασχέσει την αυστριακή επίθεση, ο Ναπολέων δηµιούργησε µια «µεγάλη 
πυροβολαρχία», µε 112 πυροβόλα που ράντισε φονικά µε κάθε λογής 
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βλήµατα τους προελαύνοντες αυστριακούς σχηµατισµούς, από απόσταση 
βολής µουσκέτου, υπακούοντας στην εντολή του Αυτοκράτορα: «εξαφανίστε 
τις εχθρικές µάζες». Κάθε πυροβόλο έριξε περίπου 200 βολές. Ο θόρυβος του 
κανονιοβολισµού ήταν εκκωφαντικός σε τέτοιο σηµείο που οι Γάλλοι βετεράνοι 
τον περιέγραψαν «..σαν να έρχονταν το τέλος του κόσµου». Το Σώµα του 
Μασσενά κλήθηκε να σταθεροποιήσει το σαξονικό µέτωπο και σε συνεργασία 
µε το ιππικό ήταν σε θέση να κρατήσει τη γραµµή του ποταµού. Εν τω µεταξύ 
στο γαλλικό δεξιό πλευρό τα πράγµατα πήγαιναν καλύτερα για τους Γάλλους, 
µε τους Ουντινό και Νταβού να προωθούνται προς το χωριό 
Μαργκραφνώυσιντλ. Γύρω από το χωριό έλαβε χώρα µια σφοδρή, 
αιµατηρότατη  σύγκρουση, µε το Σώµα του Νταβού ν’ απωθεί τελικά τα 
στρατεύµατα του Ρόζενµπεργκ - Ορσίνι. Ο Αυτοκράτωρ βλέποντας τον 
Νταβού να κατισχύει, είπε στο Επιτελείο του : «Κύριοι, η µάχη κερδήθηκε».   
 
Η αποφασιστική επίθεση της µάχης ενάντια στο προελαύνον αυστριακό 
κέντρο εκτοξεύθηκε από τον Στρατηγό Μακντονάλ, για την οποία του 
χορηγήθηκε η στραταρχική ράβδος στο πεδίο της µάχης. Ο Μακντονάλ  
σχηµάτισε µε τα στρατεύµατά του µια σφήνα δυνάµεως περίπου 8.000 
ανδρών και χρησιµοποιώντας αυτόν τον σχηµατισµό, µετά από άγριο αγώνα 
µε ξιφολόγχες, διέσπασε το αυστριακό κέντρο, διαχωρίζοντας τον εχθρικό 
στρατό και χαρίζοντας την νίκη στον Αυτοκράτορα. Μεταξύ εκείνων που 
σκοτώθηκαν σ’ αυτήν την φάση της µάχης ήταν και ο γενναίος Στρατηγός του 
ιππικού Λασσάλ. 
 
Ο Κάρολος είχε ζητήσει βοήθεια από τον αδελφό του Αρχιδούκα Ιωάννη, αλλά 
εκείνος έφθασε µε τα στρατεύµατά του (13.000) το επόµενο πρωί, πάρα πολύ 
αργά για να βοηθήσει τον Κάρολο. Πέντε ηµέρες µετά από την µάχη, οι Γάλλοι 
νίκησαν την οπισθοφυλακή των υποχωρούντων  Αυστριακών στο Τσνάιµ, 
γεγονός  που ανάγκασε τον Κάρολο να συµφωνήσει για µιαν ανακωχή. 
 
Το Βάγκραµ ήταν η πρώτη µάχη στην οποία ο Ναπολέων απέτυχε να 
σηµειώσει µιαν ακόµη ασυναγώνιστη νίκη µε σχετικά λίγες απώλειες. Οι 
γαλλικές δυνάµεις υπέστησαν 34.000 απώλειες, ένας αριθµός που αθροίστηκε 
στις  20.000 απώλειες που υπέστησαν ενωρίτερα, πριν λίγες εβδοµάδες, στο 
Ασπερν - Εσσλινγκ. Αυτό το γεγονός ήταν ενδεικτικό της βαθµιαίας πτώσης 
στην ποιότητα των στρατευµάτων του Ναπολέοντα, αλλά και της αυξανόµενης 
εµπειρίας και ικανότητας των αντιπάλων του, οι οποίοι εµάθαιναν από τα 
προηγούµενα σφάλµατά τους. 
 
Οι σοβαρές απώλειες που προκλήθηκαν, που περιέλαβαν πολλά έµπειρα 
στρατεύµατα καθώς επίσης και περισσότερους από τριάντα Στρατηγούς 
διαφόρων βαθµίδων, ήταν κάτι το οποίο οι Γάλλοι δεν θα ήταν ποτέ πια σε 
θέση να ανακτήσουν µε την ευκολία. Η απόλυση του Μπερναντότ από την 
«Μεγάλη Στρατιά» για την αποτυχία του να κρατήσει το κέντρο της παράταξης 
στο Αντερκλάα και την υποχώρησή του παρά την αντίθετη εντολή του 
Αυτοκράτορα, θα είχε βαρείες συνέπειες για τον Ναπολέοντα τα επόµενα 
χρόνια. Απροσδόκητα εκλεγµένος ως κληρονόµος του  θρόνου της Σουηδίας 
τον επόµενο χρόνο, ο πρώην Στρατάρχης  θα αποδεικνύονταν τελικά ένα 
ενεργητικό πλεονέκτηµα για τους συµµάχους. 
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8. Αρχιδούκας Κάρολος 
 
Ο Αρχιδούκας Κάρολος  της Αυστρίας,  ∆ούκας του Τέσεν (πλήρες όνοµα: 
Κάρολος Λουδοβίκος Ιωάννης Ιωσήφ Λόρεντζ της Αυστρίας) (5 Σεπτεµβρίου 
1771 - 30 Απριλίου 1847) ήταν Στρατάρχης της Αυστρίας, γιος του 
αυτοκράτορα Λεοπόλδου του Β’ και της ινφάντας Μαρίας Λουΐζας της 
Ισπανίας. Ήταν επίσης ο νεώτερος αδελφός του Αυτοκράτορα Φραγκίσκου 
του Β’. Παρά το ότι ήταν επιληπτικός, µε συχνές και βαρείες κρίσεις της 
νόσου, ο Κάρολος επέτυχε τον σεβασµό των υφισταµένων του στο πρόσωπό 
του και ως ∆ιοικητής και ως µεταρρυθµιστής του αυστριακού στρατού 
(κατάργηση της ισόβιας υποχρέωσης θητείας, συγκρότηση εθνοφυλακής, 
ίδρυση Σωµάτων Στρατού) . 
 
Το 1797 εστάλη για να ανακόψει την νικηφόρα πορεία του Στρατηγού 
Βοναπάρτη στην Ιταλία, και διεύθυνε την υποχώρηση των συντετριµµένων  
Αυστριακών µε εξαιρετική ικανότητα. Στην εκστρατεία του 1799 αντιµετώπισε  
ακόµα µια φορά τον παλαιό του γνώριµο Στρατάρχη Ζουρντάν, τον οποίο 
ενίκησε στις µάχες του Όστεραχ και του Στόκας, συνεχίζοντας την επιτυχία 
του µε την εισβολή στην Ελβετία και νικώντας τον Μασσενά στην πρώτη µάχη 
της Ζυρίχης, µετά την οποία εισήλθε  εκ νέου στην Γερµανία και οδήγησε τους 
Γάλλους γι’ ακόµα µια φορά πέρα από τον Ρήνο. 
 
Η κακή υγεία του όµως τον ανάγκασε να αποσυρθεί στη Βοηµία, αλλά 
ανακλήθηκε σύντοµα για να αναλάβει το καθήκον απόκρουσης της 
προέλασης του Μορώ προς την Βιέννη. Όµως το αποτέλεσµα της µάχης του 
Χοενλίντεν  καταδίκασε εκ προοιµίου την προσπάθειά του, και ο Αρχιδούκας 
έπρεπε να προβεί  στην ανακωχή του Στάυρ. Η δηµοτικότητά του ήταν πλέον 
τέτοια, ώστε η ∆ίαιτα του Ρέγκενσµπουργκ, που συνεκλήθη το 1802, εψήφισε 
να κατασκευάσει ένα άγαλµα προς τιµήν του και να του δώσει τον τίτλο του 
«Σωτήρα της Πατρίδας»,  αλλά ο Κάρολος αρνήθηκε και τις δύο διακρίσεις. 
 
Στο σύντοµο και καταστρεπτικό πόλεµο του 1805 ο Κάρολος διοικούσε αυτόν 
τον σχηµατισµό που προορίζονταν να είναι το βασικό στράτευµα στην Ιταλία, 
αλλά τα γεγονότα µετέβαλαν σε αποφασιστικό θέατρο επιχειρήσεων την 
Γερµανία, και οι ήττες στον ∆ούναβη εξουδετέρωσαν την επιτυχία του 
Αρχιδούκα επί του Μασσενά στην απεγνωσµένη µάχη του Γκαλντιέρο. Με την 
επέλευση της ειρήνης άρχισε την συστηµατική του εργασία για την 
αναδιοργάνωση του στρατού, η οποία δοκιµάστηκε  αρχικά στο πεδίο της 
µάχης το 1809. Ως Αρχιστράτηγος του στρατού είχε γίνει Στρατάρχης µερικά 
χρόνια πριν. 
 
Το 1806 ο Φραγκίσκος ο Β’ (τώρα πλέον ως Φραγκίσκος ο Α’ της Αυστρίας) 
ονόµασε τον Αρχιδούκα Γενικό ∆ιοικητή  του αυστριακού στρατού, καθώς 
επίσης και Επικεφαλή του Συµβουλίου Πολέµου. Υποστηριζόµενος από το  
γόητρό του ως ο µόνος Στρατηγός που µπόρεσε να νικήσει τους Γάλλους, 
άρχισε αµέσως ένα εκτεταµένο σχέδιο µεταρρύθµισης, µε το οποίο 
αντικατέστησε τις ξεπερασµένες µεθόδους του 18ου  αιώνα. Τα κύρια  
χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου ήταν η υιοθέτηση της αρχής του ενόπλου 
έθνους και η υιοθέτηση της γαλλικής πολεµικών οργάνωσης και τακτικής. Ο 
νέος στρατός, του οποίου ο Κάρολος ήταν Γενικός ∆ιοικητής, αιφνιδιάστηκε  
από τον πόλεµο του 1809, καθώς βρισκόταν στο στάδιο της µεταµόρφωσής 

72 



 

του. Όµως έστω κι έτσι αποδείχθηκε ένας πολύ τροµερός αντίπαλος ενάντια 
στον ετερογενή πλέον στρατό τον οποίο διέθετε ο  Ναπολέων και ενέδωσε 
µόνον µετά από έναν απελπισµένο και πολύνεκρο αγώνα. 
 
Οι αρχικές επιτυχίες του εξουδετερώθηκαν από τις ήττες στο Άµπενσµπεργκ, 
στο Λάντσχουτ και στο Έκµυλ αλλά, µετά από την εκκένωση της Βιέννης, ο 
Αρχιδούκας κέρδισε την µεγάλη µάχη του Ασπερν-Εσσλινγκ και αµέσως 
σύντοµα κατόπιν διεξήγαγε την απεγνωσµένη  µάχη του Βάγκραµ, στο τέλος  
της οποίας οι Αυστριακοί νικήθηκαν αλλά δεν καταδιώχθηκαν υποχωρώντας. 
Είχαν επιβάλει στον Ναπολέοντα απώλειες περισσότερες των 50.000 ανδρών 
ατόµων στις δύο αυτές µάχες. Στο τέλος αυτής της εκστρατείας ο Αρχιδούκας 
παραιτήθηκε από  όλα τα στρατιωτικά αξιώµατά του. 
 
Η προσοχή, η περίσκεψη  και η σηµασία των «στρατηγικών σηµείων» 
υπήρξαν τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του συστήµατος της 
στρατηγικής του. Η ακαµψία της γεωγραφικής στρατηγικής του µπορεί να 
συναχθεί από την επιταγή του ότι αυτή η αρχή (της πρωταρχικής σηµασίας 
των «στρατηγικών σηµείων») δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπεται. 
Επανειληµµένα επαναλαµβάνει τις συµβουλές του ότι, τίποτα δεν πρέπει να 
διακυβευθεί εκτός αν ο στρατός είναι απολύτως ασφαλής, (έναν κανόνα που ο 
ίδιος παραµέλησε µε λαµπρά αποτελέσµατα το 1796). Επιµένει ότι τα  
στρατηγικά σηµεία και όχι η ήττα του εχθρικού στρατού στην µάχη, 
αποφασίζουν την µοίρα της χώρας, οπότε ο έλεγχός τους  πρέπει συνεχώς να 
παραµείνει η βασική ανησυχία του ηγέτη, (ένα ατυχές αξίωµα που ποτέ δεν 
ανασκευάστηκε εντυπωσιακότερα απ' ότι στην έµπρακτη δοκιµασία του κατά 
τον πόλεµο του 1809). Εξετάζοντας την θεωρητική εργασία του Αρχιδούκα 
διαπιστώνουµε την ακρίβεια της µοµφής του Κλάουζεβιτς, πως ο Κάρολος 
έδωσε  περισσότερη αξία στο έδαφος απ' ότι στην εκµηδένιση του εχθρού. 
Στα τακτικά κείµενά του είναι ευδιάκριτο το ίδιο πνεύµα.  
 
Η θεωρία και η πρακτική του Αρχιδούκα Καρόλου διαµορφώνουν µιας από τις 
πιό περίεργες αντιθέσεις στην στρατιωτική ιστορία. Στην µιαν είναι 
εξωπραγµατικός, στην άλλη παρουσίασε, µαζί µε την µέγιστη µαχητική 
ικανότητα και µια ακάµατα ζωηρή δραστηριότητα, η οποία τον κατέστησε επί 
πολύ τον τροµερότερο  αντίπαλο του Ναπολέοντα. Στο πεδίο της µάχης, ήταν  
πιθανώς συγκρίσιµος στην ικανότητα και στο ύφος µε τον ∆ούκα του 
Ουέλλινγκτον,  αρκετά συντηρητικό και όµως υπερβολικά ικανό, καθώς η 
ανώτερη φήµη του Ουέλλινγκτον οφείλεται στο γεγονός ότι µόνο µια φορά 
αντιµετώπισε τον Ναπολέοντα, ενώ ο Κάρολος ήρθε αντιµέτωπό του στην  
µάχη περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο  ∆ιοικητή. 
 
9. Μάχη του Μίντεν  
 
Κοντά στο Μίντεν της Βεστφαλίας (6 χιλιόµετρα βορειοδυτικά) , ο Στρατάρχης 
Κάρολος Γουλιέλµος Φερδινάνδος, ∆ούκας του Μπράουνσβάικ – 
Λύνενµπουργκ, ένας από τους στρατηγούς του Φρειδερίκου του Β’ κατά την 
διάρκεια του «Επταετούς πολέµου», (διοικώντας το συµµαχικό στράτευµα, µε 
πρωσσικές, ανοβεριανές, βρετανικές δυνάµεις και δυνάµεις από την Έσση) 
κατήγαγε µια σηµαντική νίκη επί των Γάλλων  και των συµµάχων τους του 
Πριγκιπάτου της Σαξωνίας, υπό τον Στρατάρχη Λουδοβίκο Γεώργιο Έρασµο, 
Μαρκήσιο ντε Κοντάδ. Αντικειµενικός σκοπός του Φρειδερίκου ήταν να 
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αποκαταστήσει την επικοινωνία του στρατού του µε το Ανόβερο. Ο ∆ούκας 
του Μπράουνσβάικ είχε προγραµµατίσει να επιτεθεί στις γαλλικές θέσεις τις 
πρωινές ώρες της 1ης  Αυγούστου του 1759, όταν έλαβε την πληροφορία ότι οι 
Γάλλοι προετοιµάζονταν να του επιτεθούν πρώτοι. Τότε εφήρµοσε  κατευθείαν 
τα σχέδιά του για  άµεση κινητοποίηση, ανατρέποντας έτσι εντελώς τις 
προετοιµασίες του Κοντάδ για µια αιφνιδιαστική επίθεση.  
 
Μια ασαφώς διατυπωµένη διαταγή (καθώς δόθηκε στην γαλλική!) εξαπέστειλε 
αµέσως 6 βρετανικά και 3 ανοβεριανά Συντάγµατα πεζικού, ενώ ακόµη ήσαν 
σε σχηµατισµό γραµµής, κατά του κέντρου των Γάλλων, πράξη που παραλίγο 
να έχει καταστροφικό αποτέλεσµα, όµως το πειθαρχηµένο συµµαχικό πεζικό 
απέκρουσε τρείς συνεχείς επελάσεις του γαλλικού ιππικού, αντεπετέθη, 
κατενίκησε τους ιππείς και κατόπιν ρίχτηκε στο κέντρο του Κοντάδ κατά του 
γαλλικού πεζικού. Στην µάχη που ακολούθησε, τα συνδυασµένα πρωσσικά, 
αγγλικά και ανοβεριανά στρατεύµατα κέρδισαν µιαν αποφασιστική νίκη, η 
οποία οδήγησε στην απόσυρση των Γάλλων πέρα από τους ποταµούς Ρήνο 
και Μάιν και στην αναγκαστική τους οπισθοχώρηση προς το Κάσσελ, απ’ 
όπου δεν ανέλαβαν πλέον ουδεµία επιθετική δραστηριότητα καθ’ όλη την 
υπόλοιπη διάρκεια του πολέµου.  
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Λόρδος Τζωρτζ Σάκβιλ, επικεφαλής του  βρετανικού 
συµµαχικού ιππικού αρνήθηκε τρείς φορές να καταδιώξει  τον υποχωρούντα 
νικηµένο γαλλικό στρατό, µετατρέποντας την νίκη σε θρίαµβο, για τούτο και 
πέρασε στρατοδικείο και αποτάχθηκε, αλλά µετά έγινε Υπουργός    
Εξωτερικών για την Αµερική και συνέτεινε κατά πολύ στις εκεί βρετανικές 
ήττες! 
 
10. ∆ούκας Φερδινάνδος
 
Ο Φερδινάνδος ∆ούκας του Μπραουνσβάικ - Λύνενµπουργκ, (12 Ιανουαρίου 
1721 - Μπραουνσβάικ - 3 Ιουλίου 1792), ήταν ένας Πρώσσος Στρατάρχης 
(1758-1766), που έγινε  γνωστός για την συµµετοχή του στον «Επταετή 
πόλεµο». 
 
Τέταρτος γιος του Φερδινάνδου Αλβέρτου του Β’, ∆ούκα του Μπραουνσβάικ - 
Λύνενµπουργκ, ο Φερδινάνδος προσχώρησε στον πρωσσικό στρατό ως 
Συνταγµατάρχης το 1740. Ήταν παρών στις µάχες του Μόλβιτς  και του 
Κότουσιτς. Αφότου σκοτώθηκε το 1744 στην Πράγα ο Μαργράβος (Κόµης – 
Έπαρχος) Γουλιέλµος του Βραδεµβούργου, ο Φερδινάνδος ανέλαβε την 
∆ιοίκηση του Τάγµατος της Σωµατοφυλακής του Μεγάλου Φρειδερίκου και 
διακρίθηκε ιδιαίτερα στην µάχη του Ζορ (1745). Συµµετείχε στον δεύτερο 
Σιλεσιακό  πόλεµο, πριν ηγηθεί ενός  µέρους της εισβολής στην  Σαξωνία και 
στην Βοηµία το 1756, κατά την διάρκεια του «Επταετούς Πολέµου». 
Συµµετείχε στην µάχη του  Ρόσσµπαχ και κατόπιν έγινε ∆ιοικητής του 
συµµαχικού ανοβεριανού  στρατού. 
 
Κατά την διάρκεια των δέκα ετών της ειρήνης,  είχε εξαιρετικά στενή επαφή µε 
τη στρατιωτική εργασία του Φρειδερίκου, που επόπτευσε την εκπαίδευση του 
Τάγµατος της Φρουράς, και επιδίωξε να την διαπλάσσει ως πρότυπο 
ολόκληρου του πρωσσικού στρατού. Ο Φερδινάνδος ήταν επιπλέον ένας από 
τους στενότερους  φίλους του Βασιλιά  και έτσι του ανατέθηκαν εργασίες που 
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επεδίωκε και επιθυµούσε, κατάλληλες για τις ικανότητές του. Αυτήν την 
περίοδο, προήχθη σε Υποστράτηγο και έπειτα σε Αντιστράτηγο. Στην πρώτη 
εκστρατεία του «Επταετούς πολέµου», ο Φερδινάνδος διοικούσε µιαν από τις 
πρωσσικές φάλαγγες που συνέκλιναν στην ∆ρέσδη, και στις επιχειρήσεις που 
κατέληξαν στην παράδοση του σαξονικού στρατού στην Πίρνα (1756). Στην 
µάχη του Λόµποζιτς, διοικούσε την δεξιά πτέρυγα του πρωσσικού πεζικού. Το 
1757 διακρίθηκε στην Πράγα, και υπηρέτησε επίσης στην εκστρατεία του 
Ρόσσµπαχ. Αµέσως µετά από αυτό, διορίστηκε  ∆ιοικητής στις συνδεµένες 
συµµαχικές δυνάµεις που οργανώνονταν για τον πόλεµο στην ∆υτική 
Γερµανία. Βρήκε αυτόν τον στρατό αποκαρδιωµένο από µιαν  υποχώρηση και 
µια συνθηκολόγηση, όµως µέσα σε µια εβδοµάδα από την ανάληψη της 
∆ιοίκησής του, ανέλαβε επιθετική δραστηριότητα ξεκινώντας έτσι µια 
σταδιοδροµία νικών που δηµιούργησαν την φήµη του ως στρατιώτη. 
 
Η διεξαγωγή πέντε εκστρατειών του στον «Επταετή πόλεµο» επηρεάστηκε 
φυσικά από τις διδασκαλίες του  Μεγάλου Φρειδερίκου, του οποίου ο ∆ούκας 
ήταν µαθητής για πολλά έτη. Πράγµατι ο Φερδινάνδος, προσέγγισε 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Στρατηγό της εποχής του την µέθοδο 
διεξαγωγής πολέµου του Φρειδερίκου. Επιπλέον τα καθήκοντά του ήταν από 
πολλές απόψεις πολύ δυσκολότερα από αυτά που αντιµετώπιζε ο ίδιος ο 
Βασιλιάς. Ο Φρειδερίκος ήταν ο απόλυτος κύριος του οµοιογενούς στρατού 
του, ενώ ο Φερδινάνδος ήταν µόνον ο ∆ιοικητής µιας οµάδας στρατευµάτων,  
υπόλογος σε διάφορους Πρίγκηπες για τα στρατεύµατα που ήσαν υπό τον 
έλεγχό του. Οι Γάλλοι µε κανένα τρόπο δεν ήταν αξιοκαταφρόνητοι αντίπαλοι 
στο πεδίο της µάχης, ενώ  οι ηγέτες τους, εάν και όχι πρώτης κλάσεως, ήταν 
σχεδόν όλοι πεπειραµένοι παλαίµαχοι. Το 1758, ο Φερδινάνδος τους νίκησε 
στην µάχη του Κράφελντ, σε αρκετή απόσταση πέραν του Ρήνου, αλλά δεν 
µπορούσε να διατηρήσει εύκολα µια τόσο µεµακρυσµένη θέση και 
οπισθοχώρησε αναγκαστικά στον ποταµό Λίππε. Επανέλαβε µια έντονη 
επίθεση το 1759, µε µοναδικό αποτέλεσµα να απωθηθεί στο Μπέργκεν (κοντά 
στην Φρανκφούρτη επί του Μάιν) και να νικηθεί εκεί από τους  Γάλλους στην 
µάχη του Μπέργκεν (13 Απριλίου 1759). Με ακάµατη επιµονή επανήλθε και 
επικράτησε των αντιπάλων του µε µια λαµπρή νίκη στην µάχη του Μίντεν το 
ίδιο έτος. Οι νίκες του στο Φελλινγκχάουζεν, στο Βίλχελµσταντ και στο 
Βάρµπουργκ επιβεβαίωσαν την διαρκώς αυξανόµενη επιτυχία του 
Φερδινάνδου στις διάφορες εκστρατείες. Πράγµατι ο  Φρειδερίκος, που 
επλήγη και δοκιµάστηκε  σκληρά στο ανατολικό θέατρο του πολέµου, όφειλε 
ένα µεγάλο µέρος της επιτυχίας του, (κατά την σχεδόν µάταιη απόπειρά του), 
στην συνεχή και έντονη πίεση που ασκήθηκε από τον Φερδινάνδο εναντίον 
των αντιπάλων στην δύση. 
 
Με την προαγωγή του σε Στρατάρχη τον Νοέµβριο του 1758, ο Φρειδερίκος 
αναγνώρισε την οφειλή του στον φίλο του µε τις λέξεις : «δεν κάνω παρά 
µόνον αυτό που πρέπει αγαπητέ µου Φερδινάνδε». Μετά από το Μίντεν, ο 
Βασιλιάς Γεώργιος ο Β’ της Μεγάλης Βρετανίας απένειµε  στον ∆ούκα το λίαν 
εκλεκτό «Παράσηµο της Περικνηµίδος», ενώ ταυτοχρόνως ψηφίστηκαν 
παµψηφεί  οι ευχαριστίες του βρετανικού Κοινοβουλίου στον νικητή του 
Μίντεν. Μετά από τον πόλεµο τιµήθηκε και από άλλους κρατικούς άρχοντες 
και αρχές, ενώ έλαβε τον βαθµό του Στρατάρχου  και ένα τιµητικό Σύνταγµα 
από τους Αυστριακούς. Κατά την διάρκεια του πολέµου της αµερικανικής 
ανεξαρτησίας, του έγινε  µια πρόταση, που δεν τελεσφόρησε, ν’ αναλάβει την 
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∆ιοίκηση των βρετανικών δυνάµεων. Αφιέρωσε το µεγαλύτερο µέρος του 
πενιχρού  εισοδήµατος που ελάµβανε από τις διάφορες θέσεις του και τις 
ανταµοιβές που του δόθηκαν κατά καιρούς από συµµάχους Πρίγκηπες για την 
ανακούφιση και την φροντίδα εκείνων που είχαν υποφέρει στον «Επταετή 
πόλεµο». 
 
Η προοδευτική αποξένωση του Φρειδερίκου και του Φερδινάνδου το 1766, 
οδήγησε στην αποχώρηση του ∆ούκα από την  υπηρεσία, αλλά δεν υπήρξε 
ποτέ καµία ανοικτή ρήξη µεταξύ των παλαιών φίλων, και ο Φερδινάνδος 
επισκέφτηκε τον βασιλιά το 1772, το 1777, το 1779 και 1782. Μετά την 
αποστρατεία του αποσύρθηκε στο Μπράουνσβάικ και στο κάστρο της 
οικογενείας του το Φεσέλντε, όπου ασχολήθηκε µε αναστηλώσεις και 
βελτιωτικές κατασκευές του κτιρίου. Υπήρξε προστάτης της παιδείας και της 
τέχνης, αλλά και µεγάλος ευεργέτης των φτωχών. Πέθανε στις 3 Ιουλίου 1792. 
 
11.  Μάχη του Τανενχάουζεν
 
Συγχρόνως, περίπου το ένα τρίτο του στρατού του Φερδινάνδου,  
οργανωµένο ως ανεξάρτητο Σώµα υπό  τον Στρατηγό Γεώργιο Αύγουστο φον 
Βανγκενχάιµ, ήταν τοποθετηµένο στ’  αριστερά του κυρίως στρατού, κοντά 
στο χωριό Τανενχάουζεν (επίσης γνωστό ως Τονχάουζεν, ή Τοντενχάουζεν). 
Αυτό το Σώµα δεν ήταν καθόλου ενηµερωµένο για την επικείµενη γαλλική 
επίθεση. Ένα εχθρικό Σώµα υπό τον Μαρκήσιο ντε Ρουφέκ, Σαρλ Φρανσουά 
ντε Μπρολύ, άνοιξε πυρ ενάντια στις θέσεις του Βανγκενχάιµ περίπου στις 5 
π.µ. Όµως στην συνέχεια απέτυχε να εκµεταλλευθεί την αιφνιδιαστική επίθεσή 
του πεζικού του που προσέκρουσε στην λυσσαλέα πρωσσική άµυνα, 
επιτρέποντας έτσι στον Βανγκενχάιµ να αναδιατάξει τα στρατεύµατά του και 
να αντεπιτεθεί στον Μπρολύ, εξαποστέλλοντας εναντίον του το συνδυασµένο 
ιππικό της Εσσης µε το πρωσσικό ιππικό, υπό τον Πρίγκηπα Χολστάιν, έως 
ότου τελικά η ήττα του κυρίου γαλλικού στρατού υπό τον Κοντάδ, στο Μίντεν,  
ανάγκασε τους Γάλλους να υποχωρήσουν. 
  
12. Μάχη του Ρόσσµπαχ
 
Στο Ρόσσµπαχ , στις 5 Νοεµβρίου του 1757, ο στρατός 22.000 ανδρών του 
Φρειδερίκου του Β’  ατόµων, κατενίκησε έναν συνδυασµένο γαλλικό και 
γερµανικό στρατό 54000 ανδρών, (µε υπερδιπλάσιο µέγεθος), υπό  την 
ηγεσία του  ανίκανου  Πρίγκηπα του Σουµπίς, Σαρλ ντε Ροάν, και του Ιωσήφ 
Μαρία Φρειδερίκου Γουλιέλµου Ολλανδίνου φον Σάξεν-Χιλντµπουργχάουζεν. 
Ενώ οι αντίπαλοί του θεώρησαν πώς διενεργούσε µιαν εσπευσµένη 
υποχώρηση και ξεκίνησαν µιαν ασύντακτη καταδίωξη του πρωσσικού 
στρατού, το εξαίσια εκπαιδευµένο ιππικό του Φρειδερίκου υπό τον Στρατηγό 
Φρειδερίκο Γουλιέλµο Βαρόνο φον Ζάιντλιτς - Κούρτσµπαχ, ανέκαµψε στο 
πεδίο και επιτέθηκε ξαφνικά µε 6.000 θωρακοφόρους στην δεξιά τους πλευρά.  
 
Ο εχθρός, δίχως επαρκή χρόνο να λάβει διάταξη µάχης, βρέθηκε εντελώς 
διασκορπισµένος και συνετρίβη (Απώλειες : 548 νεκροί Πρώσσοι - 5000 
νεκροί και 10.000 αιχµάλωτοι σύµµαχοι). Η µάχη θεωρείται ένα από τα 
πολεµικά αριστουργήµατα του Φρειδερίκου και πραγµατικός θρίαµβος του 
θαυµάσιου πρωσσικού ιππικού. Χαρακτηριστικά ο Φρειδερίκος είπε : «Νίκησα 
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την µάχη του Ρόσσµπαχ, ενώ το πλείστο του πεζικού µου έφερε τα µουσκέτα 
του επ’ ώµου». 
 
Η ηθική επίδραση της νίκης του Φρειδερίκου ήταν τεράστια, µέσα και έξω από 
την Γερµανία. Επανεγκαθίδρυσε την φήµη του, η οποία είχε τρωθεί αρκετά 
µετά από την ήττα του στο Κολίν.  
 
13.  Μάχη του Λήγκνιτς 
 
Η µάχη του Λήγκνιτζ, όπως νωρίτερα εκείνες στο Ρόσσµπαχ και στο Λώυτεν, 
κατέδειξε την εξαιρετική ικανότητα του Φρειδερίκου να νικά µιαν υπέρτερή του 
δύναµη, µε την χρησιµοποίηση του ιδιαίτερα ευκίνητου στρατού του σε µια 
συγκεντρωτική επίθεση, ενώ κρατούσε τον εχθρό επί πολύ σε απόλυτη άγνοια 
για τις πιθανές προθέσεις του. 
 
Κοντά στο Λήγκνιτζ της Σαξωνίας, περικυκλωµένος από αρκετές αυστριακές 
Στρατιές, που αριθµούσαν συνολικά περί τους 100.000 άνδρες, ο Φρειδερίκος 
προγραµµάτισε µιαν ιδιαίτερα προσεκτική απόσυρση. Κατά την διάρκεια της 
νύχτας της 14-15ης  Αυγούστου του 1760, εγκατέλειψε το στρατόπεδό του, 
αφήνοντας τις φωτιές του να καίνε για να εξαπατήσει τον εχθρό, ο οποίος είχε 
προγραµµατίσει µια τριµέτωπη επίθεση για το πρωί της 15ης  Αυγούστου.  
 
Την αυγή ο Πρώσσος Βασιλιάς επιτέθηκε αιφνίδια σ’ ένα τµήµα του 
αυστριακού στρατού υπό τον Στρατάρχη Βαρόνο Ερνέστο Γεδεών φον 
Λάουντον και  υπό τον Στρατάρχη Κόµη Λεοπόλδο Ιωσήφ Ντάουν στον 
ποταµό Κάτσµπαχ, και κατενίκησε 32.000 άνδρες µε τους 16.000 δικούς του. 
Οι Πρώσσοι απώλεσαν περίπου 3.500 άνδρες, οι δε Αυστριακοί είχαν 6.000 
νεκρούς και τραυµατίες καθώς και 4.000 αιχµαλώτους,  ενώ έχασαν και 83 
πυροβόλα. 
 
14. Μάχη του Χοενλίντεν 
 
Ο Γάλλος Στρατηγός Μορώ είχε συγκεντρώσει τις δυνάµεις του στο χωριό 
Χοενλίντεν, που βρίσκεται στην µέση ενός µεγάλου δάσους, σ’ ένα οροπέδιο  
ανατολικά του Μονάχου. Παρά τις προειδοποιήσεις των Στρατηγών του, ο 
18χρονος Αρχιδούκας Ιωάννης, -που είχε για στρατιωτικό του σύµβουλο τον 
έµπειρο Στρατηγό Λάουερ, ο οποίος όµως δεν είχε αναλάβει ∆ιοίκηση 
Σχηµατισµού ποτέ! -  εισήλασε στο πυκνό δάσος στις 2 ∆εκεµβρίου του 1800, 
για να εκδιώξει τους Γάλλους. Εν τω µεταξύ ο Μορώ, αποκρυµµένος στο 
δάσος, µετακίνησε απαρατήρητα ένα  µέρος των δυνάµεών του και το πρωί 
της 3ης ∆εκεµβρίου υπερκέρασε τους Αυστριακούς, προσβάλλοντάς τους 
πλευρικά και στα µετόπισθεν, θέτοντάς τους εν τέλει µεταξύ δύο πυρών. Ο 
αυστριακός στρατός παρά την γενναία του άµυνα συνετρίβη, χάνοντας 
περισσότερα από 20.000 άνδρες και 50 πυροβόλα, οι Βαυαροί σύµµαχοί του 
5.000 άνδρες και 24 πυροβόλα, ενώ ο Μορώ ήταν πλέον ελεύθερος να 
συνεχίσει την προέλασή του προς την Βιέννη, καθώς ο αυστριακός στρατός 
υποχώρησε πέρα από τον ποταµό Ενς.  
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15. Στρατάρχης Νταβού
 
Ο ατρόµητος Λουί Νικολά ντ’ Αβού (Αννού, 10 Μαΐου 1770 - 1 Ιουνίου 1823, 
γνωστότερος ως Νταβού, ∆ούκας του Άουερσταντ, Πρίγκηπας του Έκµυλ και 
της Αυτοκρατορίας, υπήρξε Στρατάρχης της Γαλλίας, ο οποίος χάρη στις 
πολεµικές του ικανότητές έγινε γνωστός στην στρατιωτική ιστορία ως 
«Σιδηρούς Στρατάρχης» και στους στρατιώτες του µε το χαϊδευτικό 
προσωνύµιο «φαλακρός αετός». Μέχρι το τέλος της σταδιοδροµίας του, ήταν 
ο µόνος από τους Στρατάρχες του Ναπολέοντα, ο οποίος ουδέποτε ηττήθηκε 
σε µάχη. Ο όνοµά του είναι χαραγµένο στην «Αψίδα του Θριάµβου» και 
αποτελεί ίνδαλµα των Γάλλων στρατιωτικών έως τις ηµέρες µας, 
 
Παρά το ότι προήρχετο από παλαιά, αλλά πτωχή στρατιωτική οικογένεια 
ευγενών της Βουργουνδίας, τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ της επανάστασης. 
Υπήρξε στενός φίλος των Λαν, Μπεσσιέ και Ντεσαί, από τους οποίους ο 
τελευταίος τον παρουσίασε τον στον Ναπολέοντα συστήνοντάς τον µε 
επαινετικά λόγια. Ακολούθησε τον Ναπολέοντα στην εκστρατεία της Αιγύπτου 
και µετά την φυγή εκείνου, στάθηκε αµετακίνητος αρνητής κάθε ενδεχόµενης 
παράδοσης των υπολοίπων της γαλλικής στρατιάς. Αναγνωρίζοντας τα 
προσόντα του ο Βοναπάρτης τού ανέθεσε τη διοίκηση µίας Μεραρχίας το 
1800 και κανόνισε τον γάµο του µε την Αϊµέ Λεκλέρ, αδελφή του στρατηγού 
Βικτόρ Λεκλέρ,  που είχε νυµφευθεί µία από τις αδελφές του Ναπολέοντα. Το 
1801 ήταν επικεφαλής του γαλλικού ιππικού στην Ιταλία.  
 
Το 1804 έγινε ο νεότερος σε ηλικία Στρατάρχης της Γαλλίας, διακριθείς σε µια 
πληθώρα αποφασιστικών µαχών. Η προαγωγή του Νταβού σε στρατάρχη 
κατέπληξε αρκετούς Γάλλους στρατιωτικούς, που εξακολουθούσαν να 
αµφιβάλλουν για την αληθινή πίστη αυτού του αξιωµατικού της «παλαιάς 
σχολής», του «κρυπτοευγενή» προς τον Αυτοκράτορα, αλλά αναµφισβήτητο 
γεγονός ήταν πως τα τµήµατά του ήταν πάντα άριστα εκπαιδευµένα και 
πειθαρχηµένα, τα πλέον υποδειγµατικά σε ολόκληρη την «Μεγάλη Στρατιά». 
Ο Νταβού ήταν αυστηρότατος, πρωτίστως µε τον εαυτό του (οι άνδρες του 
τον αποκαλούσαν «ο ∆ίκαιος») και υπήρξε ανηλεής προς όσους επιδίδονταν 
σε λαφυραγωγία. Συνήθως ήταν πολύ ήρεµος, αλλά οι σπάνιες και δίκαιες 
εκρήξεις του είχαν µνηµειώδη βιαιότητα. Χάρη στην πρόδηλη ανδρεία του 
κέρδισε τον θαυµασµό των ανδρών του, αλλά ο απότοµος και οξύθυµος 
χαρακτήρας του τον καθιστούσε ιδιαίτερα αντιπαθή ανάµεσα στους 
οµοιόβαθµούς του, οι οποίοι συχνά τον υπονόµευσαν (ιδιαίτερα ο Μυρά και ο 
Μπερτιέ). Οι άνδρες του, τον αγαπούσαν και τον σέβονταν, τον φοβόντουσαν 
και υπάκουαν πειθήνια στις σαφείς διαταγές του. Ως µύωψ φορούσε πάντα 
κατά την µάχη ειδικά γυαλιά µυωπίας και έφερε ένα µικρό πορτρέτο της 
αγαπητής, πιστής του συζύγου κάτω από το κάλυµµα του ρολογιού του. 
 
Στην µάχη του Άουερσταντ, στις 14 Οκτωβρίου 1806, ως ∆ιοικητής του Γ’ 
Σώµατος του γαλλικού στρατού, όταν ήταν µόλις 36 ετών, κατάφερε να 
κυκλώσει τις υπερδιπλάσιες πρωσσικές δυνάµεις υπό τον δούκα του 
Μπραουνσβάικ (63.000 άνδρες και 230 πυροβόλα, έναντι 27.000 του Νταβού-
24.000 πεζοί, 1.500 ιππείς και 44 πυροβόλα) µε έναν τακτικό ελιγµό που 
έµεινε χαραγµένος στην στρατιωτική ιστορία, και κατήγαγε συντριπτική νίκη, η 
οποία επέτρεψε στον Ναπολέοντα να εισέλθει θριαµβευτής στο Βερολίνο. Για 
την νίκη του στο Άουερσταντ γράφτηκε ότι «στην Ιένα ο Ναπολέων νίκησε µια 
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µάχη που δεν µπορούσε να χάσει, στο Άουερσταντ ο Νταβού νίκησε µια µάχη 
που δεν µπορούσε να νικήσει».  Κατόπιν ορίσθηκε τοποτηρητής της 
Πολωνίας, οπότε ήλθε σε σύγκρουση για πρώτη φορά µε τον Ναπολέοντα, 
λόγω της παρέµβασης της ερωµένης του Αυτοκράτορα, Κόµισσας Μαρίας 
Βαλέφσκα, η οποία εξώθησε παρασκηνιακά τον Ναπολέοντα σε αποφάσεις 
προκλητικά ευνοϊκές  για το πολωνικό έθνος.  
 
Το 1812 ανέλαβε την οργάνωση των 500.000 ανδρών της Μεγάλης Στρατιάς 
για την εκστρατεία στην Ρωσία, όπου και πάλι συγκρούσθηκε µε τον 
Ναπολέοντα όταν διαφώνησε ανοικτά ως προς την σκοπιµότητα µίας τέτοιας 
επιχείρησης. Το 1813 κατόρθωσε να κρατήσει υπό γαλλική κατοχή το 
πολιορκηµένο Αµβούργο επί ένα έτος, ενώ ο Ναπολέων είχε ήδη παραδοθεί. 
Επιστρέφοντας στην Γαλλία αρνήθηκε να ορκισθεί πίστη στην µοναρχία όπως 
οι περισσότεροι Στρατάρχες, παραµένοντας πιστός στον Ναπολέοντα, οπότε 
αποµακρύνθηκε από κάθε αξίωµα και προνόµιο. Μετά την επάνοδο του 
Βοναπάρτη, προσέφερε άµεσα τις υπηρεσίες του και εκείνος του ανέθεσε την 
θέση του Υπουργού Αµύνης (τραγικά  µοιραίο σφάλµα, όπως απεδείχθη εκ 
των υστέρων, καθώς η απουσία του στο του Βατερλώ επέτρεψε πολλά από 
σφάλµατα που διαπράχθηκαν από τους Νεύ και Γκρουσύ. 
 
Μετά την ήττα, αγωνίστηκε να σώσει το Παρίσι, απωθώντας τις 
εµπροσθοφυλακές του ακάµατου Μπλύχερ, αλλά υποχρεώθηκε να το 
εγκαταλείψει στις 3 Ιουλίου 1815, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Ναπολέων είχε 
πλέον παραδοθεί. Στην συνέχεια ιδιώτευσε, διάγοντας µία δύσκολη και 
στερηµένη ζωή και δέχθηκε την µικρόψυχη αντίδραση των Βουρβόνων 
καθαιρούµενος και στερούµενος τους τίτλους του, έως ότου το 1817 του 
επεστράφησαν µαζί µε τον βαθµό του και έγινε µέλος του «Συµβουλίου των 
Ευπατρίδων». Το 1822 εξελέγη  δήµαρχος στ προάστιο του Παρισιού Σαβινύ- 
συρ-Ορζ . Παρά τα κολακευτικά του λόγια προς τον Νταβού µετά την επάνοδό 
του από την Έλβα, ο Ναπολέων ουδέποτε αναγνώρισε ειλικρινά τις υπηρεσίες 
του, χαρακτηρίζοντάς τον µάλιστα στα αποµνηµονεύµατά του ως αναξιόπιστο 
επιτελή! Όµως η πλειονότητα των στρατιωτικών ιστορικών, αναγνωρίζει τον 
Στρατάρχη Νταβού ως στρατηγικό και διοικητικό πνεύµα ανώτερο του 
Ναπολέοντα 
 
16.  Ο Κλάουζεβιτς αναφέρεται εδώ στην πρωιµότερη τάξη µάχης του 
Μεγάλου Φρειδερίκου µε τον σχηµατισµό των «τριπτύχων γραµµών». 
 
17. Πρωσσικό Στρατιωτικό Πνεύµα  
 
Ο Πρώσσος, καθώς επίσης και ο Γερµανός γενικά, είναι έξοχο υλικό για  
στρατιώτης. Είναι, επιπλέον, µεταξύ των πιό µαχητικών λαών στον κόσµο, 
που απολαµβάνει τον πόλεµο για χάρη του πολέµου, και αρκετά συχνά που 
πηγαίνει να τον αναζητήσει στο εξωτερικό, όταν δεν µπορούν να τον έχει στην 
πατρίδα του. Από τους Landsknechte («Υπηρέτες της Χώρας») του Μεσαίωνα 
έως τις παρούσες «Λεγεώνες των ξένων» της Γαλλίας και της Αγγλίας, οι 
Γερµανοί έχουν προµηθεύσει πάντα την µεγάλη µάζα εκείνων των 
µισθοφόρων  που µάχονται χάριν της µάχης. «Εάν οι Γάλλοι υπερέχουν από 
αυτούς στην ευκινησία και στο σφρίγος της επίθεσης, εάν οι Άγγλοι είναι 
ανώτεροί τους στην ανθεκτικότητα της αντίστασης, οι Γερµανοί ξεπερνούν 
βεβαίως όλα τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη, σε εκείνη την γενική ικανότητα για το 
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στρατιωτικό καθήκον, που τους κάνει καλούς στρατιώτες κάτω από όλες τις 
περιστάσεις.»†

 
Οι  Πρώσσοι θα µπορούσαν να βαδίζουν επί µακρόν στο πεδίο της µάχη σε 
τέλεια παράταξη, σε µια ιερή σιωπή. Η παρούσα κατάσταση πραγµάτων που 
επικράτησε στο γαλλικό στρατό ήταν κάπως διαφορετική, υπήρξε µια µικρή 
αναταραχή όταν έπρεπε να ελιχθεί ακόµη και το πιο µικρό στράτευµα. Έτσι 
δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι η Γαλλία είχε µια κάποια απώλεια γοήτρου 
από τις συγκλονιστικές ήττες της στον πόλεµο ενάντια στο στρατό του 
Φρειδερίκου.  
 
Το πρωσσικό πεζικό ήταν θαυµάσιο, βαδίζοντας µε ήρεµες και σιωπηλές 
γραµµές κάτω υπό κεραυνοβόλα εχθρικά πυρά. Εκινείτο πειθήνια και 
πεισµατικά προς τα εµπρός, έως ότου ο εχθρός άρχισε να µαζεύεται σαν 
τροµαγµένο κοπάδι γύρω από τα λάβαρά του. Όταν τα πρωσσικά τύµπανα 
έκρουαν το «Ναι Κύριε είµαι µπροστά στην δύναµή Σου», µια τροµακτική 
εντύπωση επροξενείτο  στον καθένα. Ένας αυτόπτης µάρτυρας έγραψε ότι 
«δεν ήµουν ποτέ σε θέση να ακούσω εκείνη την µελωδία χωρίς  βαθύτατη 
συγκίνηση». Ένα έξοχο τµήµα του πρωσσικού στρατού ήταν το ιππικό του. 
Ένα σύνταγµα δραγόνων κατεδίωξε 20 εχθρικά τάγµατα και συνέλαβε 66 
σηµαίες! Το 1745 στο Σουρ, 26 πρωσσικές ίλες συνέτριψαν και κατεδίωξαν 45 
εχθρικές ίλες, που κατείχαν  µια κορυφή υψώµατος. 
 
18. Μάχη του Χόχκιρχ 
 
Στο Χόχκιρχ, ένα χωριό της Σαξωνίας, ο αυστριακός στρατός υπό τον 
Στρατάρχη Κόµη φον Ντάουν και τον Στρατάρχη Βαρόνο φον Λάουντον 
προξένησε µια βαρεία  ήττα στον Φρειδερίκο τον Β’, στις 14 Οκτωβρίου του 
1758, επιτιθέµενος µε το χάραµα (περί την 4 π.µ.). Οι Αυστριακοί συνέλαβαν  
απροετοίµαστο τον υπεραισιόδοξο Βασιλιά της Πρωσσίας, και µε µια δύναµη 
78.000 ανδρών και 340 πυροβόλων, κατενίκησαν το στρατό του µε 40.000 
άνδρες και 200 πυροβόλα, προξενώντας σοβαρές απώλειες στους Πρώσσους 
(χάθηκαν περίπου 9.000 άνδρες, ενώ αρκετοί από τους Στρατηγούς του 
Φρειδερίκου σκοτώθηκαν ή τραυµατίσθηκαν  βαριά). Μεταξύ των νεκρών 
περιλαµβάνονταν ο Στρατάρχης Τζέιµς Κέιθ, Σκώτος µετανάστης και στενός 
φίλος του Βασιλιά, ενώ ο Στρατάρχης Πρίγκηπας Μόριτζ του Ανχαλτ – 
Ντεσσάου αιχµαλωτίσθηκε βαριά τραυµατίας και παρά την µετέπειτα 
απελευθέρωσή του, ουδέποτε επανήλθε στην ενεργό υπηρεσία, έχοντας 
υποστεί ανήκεστη βλάβη υγείας.  
   
19. Κυνηγοί και Φουσιλιέροι 
 
Κυνηγοί : Ονοµασία πεζών στρατιωτών που εµφανίστηκαν για πρώτη φορά 
στον Τριακονταετή Πόλεµο ως επίλεκτο πεζικό που απαρτίσθηκε αρχικά από 
δασοφύλακες. Έφεραν βραχύτερο τυφέκιο από το «πεζικό γραµµής» και 
λογχοµάχαιρα αντί ξιφολόγχης. Χρησιµοποιήθηκαν σε ρόλους αναγνωριστών, 
ελευθέρων σκοπευτών  και καταδροµικών αποστολών εναντίων εχθρικών 
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στόχων, αλλά και κατά κόρων σε αγώνα εντός δασωδών και ορεινών 
περιοχών.   
 
Φουσιλιέροι : Ονοµασία πεζών στρατιωτών οπλισµένων µε ελαφρύ µουσκέτο, 
µε πυρολιθικό µηχανισµό πυροδότησης, το οποίο είχε το όνοµα  fusil. Ο όρος 
«φουσιλιέροι» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά περί το 1680 και αργότερα 
σηµασιοδοτούσε ορισµένες Μονάδες  Πεζικού ανάλογα εξοπλισµένες.   
 
20. Σχόλιο του Στρατηγού Κοχενχάουζεν
 
Ο Στρατηγός Φρειδερίκος φον Κοχενχάουζεν, (1879-1946), εµπνευστής και 
επιµελητής   της γερµανικής έκδοσης του 1936, επισηµαίνει (υποσηµείωση 
του εκδότη στην σελίδα 26) ότι, οι περισσότεροι από τους κανόνες που 
εξετάζουν την λειτουργία της εφεδρείας του  ιππικού, αν και δεν είναι πλέον 
χρήσιµοι ή έγκυροι στην σύγχρονη διεξαγωγή του πολέµου, εντούτοις, 
«µπορούν να εφαρµοσθούν, σχεδόν λέξη προς λέξη στις Μονάδες 
τεθωρακισµένων». Ο ενδεχόµενος παραλληλισµός µε τους τύπους ιππικού 
της ναπολεοντείου περιόδου θα  µπορούσε ν’ αντιστοιχίσει το µηχανοκίνητο – 
τεθωρακισµένο πεζικό (κινούµενο µε ΤΟΜΠ) µε τους παραδοσιακούς  
δραγώνους και τα άρµατα µάχης ή και τους καταστροφείς αρµάτων µε τους 
θωρακοφόρους.  
 
21. Ιππικό – Τεθωρακισµένα
 
Στο τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου πάµπολλοι άνθρωποι εδήλωναν οι ότι 
το ιππικό «πέθανε». Όταν εµφανίστηκαν τα άρµατα µάχης θεωρήθηκαν έναν 
νέο όπλο µάχης και υπήρξε πολύς πειραµατισµός µε το τεθωρακισµένο για το 
πώς θα άρµοζε στο πάνθεον των συνδυασµένων όπλων. Πολλοί Αξιωµατικοί 
του ιππικού συνειδητοποίησαν ότι τα τεθωρακισµένα ήταν ακόµα ιππικό, 
χρησιµοποιώντας µηχανοποιηµένες και µηχανοκίνητες εξέδρες  πλατφόρµες 
(φορτηγά, άρµατα, ηµιερπυστριοφόρα κ.λπ..) αντί των αλόγων. Στον 
αµερικανικό στρατό, υπήρξε κάποια σοβαρή και χρονοβόρα εσωτερική  
διαµάχη µεταξύ του ιππικού και του πεζικού που οδήγησαν στην ίδρυση και 
καθιέρωση του ξεχωριστού όπλου  των τεθωρακισµένων, αποκαλούµενου 
αρχικά «Αµερικανικό Στρατιωτικό Σώµα Αρµάτων». Αυτό ήταν αρχικά 
ξεχωριστό από το ιππικό. Μέχρι το τέλος του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου,  ο 
κλάδος των τεθωρακισµένων υπήρξε και ήταν ισότιµος µε τους κλάδους του 
πεζικού και του πυροβολικού του αµερικανικού στρατού. Ο κλάδος των 
τεθωρακισµένων απερρόφησε το ιππικό και έγινε ο κλάδος του ιππικού µε 
ένα νέο όνοµα. Για ν’ αντιληφθούµε την εξέλιξη του όλου δρωµένου,  
σκεφτείτε το ως εξής, τα τεθωρακισµένα, δηλαδή για το όπλο το οποίο στα 
περισσότερα δυτικά κράτη αφορά για τους στρατιωτικούς τα µέσα ή βαρέα 
άρµατα µάχης, αντιστοιχεί στο βαρύ ιππικό. Το ιππικό είναι πραγµατικά το 
ελαφρύ και µέσο ιππικό. 
 
Στην ναπολεόντειο περίοδο κατά την οποία ο Κλάουζεβιτς έγραψε το παρόν 
κείµενο, το ιππικό εκτελούσε κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα : Ταχεία και 
µακρά αναγνώριση, επισκόπηση του πεδίου, διενέργεια επιδροµών ή 
αιφνιδιαστικών εφόδων, καταδίωξη του εχθρού και ασφάλεια πεδίου. Οι 
µονάδες ελιγµού ελαφρού  ιππικού προορίζονταν να χωριστούν σε µικρές 
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τακτικές µονάδες για χρήση ως στρατιωτικές περίπολοι για την σύλληψη των 
λιποτακτών και ως «προόπτες» δλδ για αναγνώριση του εδάφους. 
 
Οι θωρακοφόροι διεδραµάτισαν έναν προέχοντα ρόλο στους στρατούς του 
Μεγάλου Φρειδερίκου και του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέων αντιλήφθηκε επίσης 
την σηµασία συγκέντρωσης µιας δύναµης, επιλέκτων Μονάδων βαρέος 
ιππικού, σηµαντικού µεγέθους, ικανής να επιφέρει σφοδρότατο πλήγµα,  που 
θα µπορούσε  να κρίνει  µια µάχη στον κοµβικό χρόνο και τόπο. Αυτό 
οδήγησε στη δηµιουργία των σχηµατισµών της «Φρουράς» και επίσης του 
«Σώµατος Βαρέος Ιππικού». Ο Ναπολέων  αύξησε τον αριθµό των γαλλικών 
συνταγµάτων των θωρακοφόρων σε δεκατέσσερα µέχρι το τέλος της 
βασιλείας του,  αν και στην συνέχεια µειώθηκε βαθµιαία η σηµασία τους 
καθώς η  δύναµη πυρός και η ακρίβεια των µουσκέτων και των τυφεκίων του 
πεζικού αυξήθηκαν κατά πολύ. 
 
Ο όρος  ελαφρύ ιππικό αναφέρεται στα ελαφρά οπλισµένα και ελαφρά 
θωρακισµένα ή αθωράκιστα έφιππα στρατεύµατα, σε αντιδιαστολή µε το βαρύ 
ιππικό, στο οποίο οι αναβάτες είναι βαριά θωρακισµένοι. Κύριος  σκοπός του 
ελαφρού ιππικού ήταν η περιπολία, η αναγνώριση, η επισκόπηση του πεδίου, 
η διενέργεια αψιµαχιών και επιδροµών. Οι δραγώνοι ήσαν στρατιώτες που 
εκπαιδεύθηκαν µα κινούνται έφιπποι και να µάχονται πεζοί και 
χρησιµοποιήθηκαν ευρέως  κατά την διάρκεια του 17ου  και του πρωίµου 
18ου  αιώνων. 
 
Με τον όρο ουσάρος προσδιορίζουµε διάφορους τύπους ιππικού, κατά το 
πλείστον ελαφρού,  που χρησιµοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη από το 15ο  
έως και τον 20ο αιώνα. Οι ελαφροί ουσάροι υιοθετήθηκαν από όλους τους 
ευρωπαϊκούς στρατούς για να αντιµετωπίσουν το εχθρικό πεζικό και το 
πυροβολικό, πλέον θεαµατικοί ήσαν οι βαρείς ουσάροι της «Πολωνικής-
Λιθουανικής Κοινοπολιτείας», που αποδείχθηκαν συχνά ο αποφασιστικός 
παράγοντας των µαχών ενάντια σε συντριπτικές πιθανότητες. Μέχρι το 18ο  
αιώνα εθεωρούντο οι επίλεκτοι των ενόπλων δυνάµεων της Κοινοπολιτείας. 
Οι ελαφροί ουσάροι ήσαν ιδανικοί για να προβαίνουν σε αναγνώριση και να 
πλήττουν τις εχθρικές πηγές χορτονοµής και εφοδίων πριν την προέλαση του 
λοιπού στρατεύµατος. Στην µάχη, χρησιµοποιήθηκαν σε καθήκοντα ελαφρού 
ιππικού όπως παρενόχληση του εχθρού και αψιµαχίες, κατακυρίευση των  
θέσεων του εχθρικού πυροβολικού και καταδίωξη του υποχωρούντος εχθρού. 
 
Οι Ουλάνοι ήταν αρχικά Πολωνοί στρατιώτες ελαφρού ιππικού οπλισµένοι µε  
λόγχες, σπάθες, πιστόλια και τυφέκια. Αργότερα, ουλάνοι υπηρέτησαν επίσης 
στον πρωσσικό  και αυστριακό στρατό. Παρόµοια στρατεύµατα υπήρξαν 
επίσης και σε άλλους ευρωπαϊκούς στρατούς, όπου ήταν γνωστά ως 
«λογχοφόροι». Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως σε καθήκοντα περιπολιών, 
αναζήτησης τροφής και  εφοδίων, αλλά και επικουρικά για την πλήξη  και 
καταδίωξη αποδιοργανωµένου εχθρικού πεζικού. Χρησιµοποιούσαν τις 
µακρές λόγχες ανυψωµένες για την αρχική κρούση και χαµηλωµένες κατά την 
περιπολία σε υψώµατα. 
 
Το θεµελιώδες καθήκον του ιππικού είναι να εκτελέσει την αναγνώριση και να 
παρέχει ασφάλεια σε εγγύς επιχειρήσεις (δλδ, κατά εχθρικών στόχων 
ευρισκοµένων σε εγγύς γειτνίαση µε φίλιες δυνάµεις). Με αυτό τον τρόπο, το 
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ιππικό διευκολύνει την δυνατότητα του ∆ιοικητή Μεραρχίας ή Σώµατος να 
ελιχτεί µε  τις Μεραρχίες, τις Ταξιαρχίες, και τα Τάγµατα του, να συγκεντρώσει 
υπέρτερη µαχητική ισχύ και να την εφαρµόσει ενάντια στον εχθρό στον 
αποφασιστικό χρόνο και στο αποφασιστικό σηµείο. Το ιππικό αφαιρεί, εν 
µέρει, την οµίχλη της µάχης, διευκρινίζοντας συµµετοχικά το δρώµενο της 
εχθροπραξίας. 
 
Το ιππικό είναι, από το ρόλο του, µια εφαρµοσµένη «οικονοµία δύναµης». Οι 
εύκαµπτες ικανότητες του ιππικού επιτρέπουν στον ∆ιοικητή να συντηρήσει 
την µαχητική ισχύ των Μεραρχιών τµηµάτων ή των Ταξιαρχιών για εµπλοκή 
όπου αυτός επιθυµεί. Ειδικότερα, η µαχητική ισχύς των Μονάδων ιππικού,  τις 
καθιστά ιδανικές για επιθετικές και αµυντικές αποστολές, ως δρώσα οικονοµία 
της δύναµης. 
 
Το ιππικό χρησιµεύει ως ένας καταλύτης που µετασχηµατίζει την  έννοια του 
πολέµου ελιγµών σε ικανότητα πεδίων µαχών. Ο ελιγµός είναι ένας από τους 
πυλώνες του µαχητικού δόγµατος. Ο ελιγµός, υπό την τακτική έννοια, είναι η 
ταχεία κίνηση και τοποθέτηση των δυνάµεων µάχης για να επιτεθούν και να 
πλήξουν τον εχθρό όπου παρουσιάζει τρωτότητα, όπως στα πλευρά, στα 
µετόπισθεν, στις γραµµές επικοινωνιών, την ικανότητας υποστήριξης, ενάντια 
σε αποµονωµένα στοιχεία του. Ο ελιγµός είναι το µέσον να αναληφθεί  ή να 
διατηρηθεί η πρωτοβουλία, και να δηµιουργηθούν ή να χρησιµοποιηθούν οι 
επιθετικές ευκαιρίες. Ο ελιγµός είναι επίσης το µέσον για να συγκεντρωθεί η 
υπέρτερη µαχητική ισχύς ενάντια στον εχθρό, στον κατάλληλο χρόνο και 
τόπο. Για να είναι επιτυχής ο ελιγµός, ο ∆ιοικητής πρέπει να διαθέτει υψηλό 
βαθµό περιστασιακής ενάργειας. Πρέπει να µειώσει άγνωστα δεδοµένα του 
πεδίου µάχης που αφορούν τον εχθρό, το έδαφος και τα φίλια τµήµατα για να 
πολεµήσει αποτελεσµατικά και να επιχειρήσει µέσα στον «κύκλο απόφασης» 
του εχθρού. Η επιτυχής διεξαγωγή του πολέµου ελιγµών συνεχίζει να είναι 
προϊόν λεπτοµερούς αναγνώρισης και συνεχούς ασφάλειας. Σαν παντού 
παρόντα «µάτια και αυτιά» του ∆ιοικητή, το ιππικό του παρέχει περιστασιακή 
ενάργεια και ενισχύει την δυνατότητά του να ελιχθεί επιτυχώς. 
 
Το ιππικό έχει χρησιµεύσει ιστορικά ως µια εύκαµπτη δύναµη πολλαπλών 
χρήσεων. Εκµεταλλευόµενο το σηµαντικό πλεονέκτηµα κινητικότητας έναντι 
του πεζικού, το ιππικό εκτελούσε αναγνώριση µακράς ακτίνας και υλοποιούσε 
την ασφάλεια των ∆ιοικητών. Αυτές οι αποστολές έδωσαν στους ∆ιοικητές την 
δυνατότητα να ελιχτούν και να συγκεντρώνουν δυνάµεις σε ένα πεδίο µάχης 
για την αποφασιστική µάχη. Αφότου βρισκόταν στο επιλεγµένο πεδίο, το 
ιππικό συνέχισε να εκτελεί κοµβικά καθήκοντα όπως : Εγγύς αναγνώριση για 
να ανιχνευτούν εχθρικές αδυναµίες - Εγγύς ασφάλεια για να προστατευθούν 
τα πλευρά ή τα µετόπισθεν της γραµµής πεζικού -  Αντιµετώπιση του 
εχθρικού ιππικού - Αντεπίθεση κατά εχθρικών επιθέσεων πεζικού - Εφεδρεία- 
Επιφορά του αποφασιστικού πλήγµατος χτυπήµατος στον υποχωρούντα 
εχθρό - Κάλυψη της υποχώρησης -Καταδίωξη του υποχωρούντος  εχθρού. 
 
Για να εκτελέσουν αυτές τις ποικίλες επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκοί στρατοί 
ανέπτυξαν ένα ιδιαίτερα εξειδικευµένο ιππικό, σε αντίθεση µε τους 
Αµερικανούς που ουδέποτε  ανέπτυξαν ειδίκευση σ’ αυτήν την κλίµακα. 
Αντιµέτωπος κατά µεγάλο µέρος µε συνοριακές επιχειρήσεις κατά την 
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διάρκεια του 19ου  αιώνα και µε µια µη συµβατική απειλή, ο αµερικανικός 
στρατός ανέπτυξε ιππικό παρόµοιο µε το ευρωπαϊκό «ελαφρύ ιππικό». 
 
Το ευρωπαϊκό ελαφρύ ιππικό ήταν κατά ένα µεγάλο µέρος εξοπλισµένο και 
οπλισµένο µε σπάθες, αραβίδες και πιστόλια. Εστίασε στις εκτεταµένες 
αναγνωρίσεις µακράς ακτίνας και στις αποστολές ασφαλείας. Οι διαφορές του 
αµερικανικού ιππικού ήταν η στήριξη στα πιστόλια και τις αραβίδες σε σχέση 
µε τα τµητικά και λογχοειδή όπλα και η άµεση αφίππευση για διεξαγωγή 
µάχης µόλις επιτυγχάνονταν επαφή µε τον εχθρό. 
 
∆εδοµένου ότι τα σύγχρονα όπλα απέκτησαν αυξηµένο βεληνεκές,  ακρίβεια  
και φονικότητα, το κλασσικό  ιππικό απώλεσε ένα µεγάλο µέρος της 
δυνατότητάς του  να εκτελέσει αυτά τα παραδοσιακά του καθήκοντα. Οι 
παραδοσιακές ικανότητες αποκαταστάθηκαν µε την µηχανοποίηση, η οποία 
τοποθέτησε τα σύγχρονα όπλα σε τεθωρακισµένες πλατφόρµες. Το άρµα 
µάχης ανέλαβε µερικά από αυτά τα παραδοσιακά καθήκοντα ιππικού, ειδικά 
εκείνα που συνδέονταν µε το θωρακισµένο ιππικό. Το σύγχρονο ιππικό, 
άρχισε να εστιάζει στην αναγνώριση, την ασφάλεια, και στις δυνατότητες 
εύκαµπτης πολλαπλής απασχόλησης του ιππικού του 19ου αιώνα. 
 
Ο θεµελιώδης σκοπός του ιππικού στο πεδίο µάχης µεταφράζεται σε εκτέλεση 
καθηκόντων  τα οποία το ιππικό εκτελεί για τον ∆ιοικητή (Παροχή αµέσων 
πληροφοριών για τον εχθρό και το έδαφος - Παροχή χρόνου αντίδρασης και 
χώρου ελιγµού - ∆ιατήρηση µαχητικής ισχύος- Αποκατάσταση διοίκησης – 
ελέγχου – ∆ιευκόλυνση κίνησης – ∆ιεξαγωγή επιχειρήσεων µετόπισθεν). Αυτά 
τα καθήκοντα  δεν είναι τα ίδια απαραιτήτως αποστολές, αλλά εκφράζονται 
στην διατεταγµένη αποστολή  του ∆ιοικητή. Αυτά τα καθήκοντα µπορούν να 
αντιπροσωπεύσουν την πρόθεση του ∆ιοικητή Σώµατος ή Μεραρχίας όταν 
αναθέτει µια αποστολή σε Μονάδα ιππικού. 
 
22. Έδαφος 
 
Ο στρατιωτικός ηγέτης εξετάζει την επίδραση του εδάφους στις εχθρικές και 
φίλιες δυνάµεις χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές:  
 
(α) Παρατήρηση και πεδία πυρός.  
Το έδαφος που επιτρέπει παρατήρηση του εχθρού σε όλο τον τοµέα 
επιχειρήσεων. Εξετάζονται τα πεδία πυρός από την άποψη των 
χαρακτηριστικών των διαθέσιµων όπλων, παραδείγµατος χάριν, το  µέγιστο 
δραστικό βεληνεκές, η απαίτηση για κατ’ εφαπτοµένη («ξυστά») πυρά, όπως 
και ο χρόνος οπλισµού  και ο χρόνος βολής για τα αντιαρµατικά όπλα. 
 
(β) Κάλυψη και απόκρυψη.  
Το έδαφος που θα προστατεύει τα στρατεύµατα από τα άµεσα και έµµεσα 
πυρά (κάλυψη) και από την εναέρια και επίγεια παρατήρηση (απόκρυψη).  
 
(γ) Εµπόδια.  
Στην επίθεση, ο στρατιωτικός ηγέτης εξετάζει την επίδραση του περιοριστικού 
εδάφους στην δυνατότητά του να ελιχτεί. Στην άµυνα, εξετάζει πώς θα 
συνδέσει τα εµπόδιά του στο έδαφος, ώστε  να παρεµποδίσει, να εκτρέψει, να 
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καθηλώσει ή να εµποδίσει µιαν εχθρική δύναµη και να προστατεύσει τις 
δυνάµεις του από την εχθρική έφοδο. 
 
δ) Κρίσιµο έδαφος. Ως κρίσιµο έδαφος  ορίζεται οποιαδήποτε τοποθεσία ή 
περιοχή των οποίων η κατάληψη ή η διατήρηση προσφέρει ένα ιδιαίτερο 
πλεονέκτηµα σε οποιονδήποτε εκ των αντιπάλων. Ο στρατιωτικός ηγέτης 
οφείλει να εξετάζει το κρίσιµο έδαφος  κατά την επιλογή των αντικειµενικών 
του σκοπών, των θέσεων υποστήριξης, και των αξόνων επίθεσης, αλλά και 
στην κατάλληλη τοποθέτηση της Μονάδας του κατά την άµυνα.  
 
(ε) Άξονες προσέγγισης. Αυτοί είναι εναέριες ή χερσαίες διαδροµές µιας 
επιτιθέµενης  δύναµης ενός δεδοµένου µεγέθους, οι οποίες στην πορεία τους 
οδηγούν στον αντικειµενικό σκοπό  ή σε κρίσιµο έδαφος. Στην επίθεση, ο 
στρατιωτικός ηγέτης προσδιορίζει τον άξονα προσέγγισης που του παρέχει 
την µέγιστη προστασία και τον τοποθετεί στο πιό τρωτό σηµείο του εχθρού. 
Στην άµυνα, τάσσει τα κύρια όπλα του κατά µήκος του άξονα προσέγγισης 
που πιθανότατα θα χρησιµοποιηθεί  από τον εχθρό. 
 
23. Εµπόδια
 
Ως εµπόδια νοούνται τα οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του εδάφους τα οποία 
εµποδίζουν την κινητικότητα µιας στρατιωτικής δύναµης. Μερικά εµπόδια, 
όπως τα βουνά, οι ποταµοί, τα αναχώµατα των σιδηροδρόµων, και οι αστικές 
περιοχές, υφίστανται πριν από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. 
Οι στρατιωτικές δυνάµεις κατασκευάζουν άλλα εµπόδια για να υποστηρίξουν 
τις επιχειρήσεις τους. Οι ∆ιοικητές χρησιµοποιούν αυτά τα εµπόδια για να 
υποστηρίξουν το σχέδιο ελιγµού τους. Όταν τα εµπόδια ενσωµατώνονται µαζί 
µε τον ελιγµό και τα πυρά στην σχεδίαση, µπορούν να δηµιουργήσουν µιαν 
αποφασιστική επίδραση στο πεδίο µάχης. Η σχεδίαση των εµποδίων πρέπει 
να εξελίσσεται και να ωριµάζει παράλληλα µε την γενική σχεδίαση  των 
∆ιοικητών. 
 
24. Μάχη του Φρήντλαντ
 
Στο Φρήντλαντ της ανατολικής Πρωσσίας, (σηµερινό Πραβντίνσκ της 
Ρωσίας), σε απόσταση 30 χιλιόµετρα από το Ευλάου, µια ρωσική στρατιά υπό 
τον Μπέννινγκσεν νικήθηκε από τον Ναπολέοντα στις 14 Ιουνίου του 1807, 
κατά την διάρκεια του «Πολέµου του Τρίτου Συνασπισµού» ενάντια στη 
Γαλλία. Οι Ρώσοι αποσύρθηκαν προς το Καίνιξµπεργκ κατά µήκος της δεξιάς  
όχθης του ποταµού Άλλε, όταν συνάντησαν ένα ενιαίο γαλλικό Σώµα υπό την 
∆ιοίκηση του Στρατάρχου Ζαν Λαν, Πρίγκηπα ντε Σιβέρ, ∆ούκα του 
Μοντεµπέλλο (ο οποίος µόλις τον Μάιο του 1807 είχε αναλάβει την ∆ιοίκηση 
του Εφεδρικού Σώµατος) και του Εδουάρδου Αδόλφου Καζίµηρου Ιωσήφ 
Μορτιέ, ∆ούκα του Τρεβίζο, ο οποίος διοικούσε την αριστερή γαλλική 
πτέρυγα. Ο Μπέννινγκσεν σκέφτηκε πως είχε µιαν άριστη ευκαιρία να 
διενεργήσει µια συντριπτική επίθεση, αλλά ο Λαν άντεξε έως ότου έφθασε ο 
Ναπολέων µε τον κυρίως στρατό του.  
 
Ο Αυτοκράτωρ εξαπέλυσε την κύρια επίθεσή του στην αριστερή ρωσική 
πτέρυγα, η οποία χωρίζονταν  από την δεξιά από ένα φαράγγι, και είχε ως  
µόνη πιθανή οδό υποχώρησης µια στενή έξοδο µεταξύ αυτού του φαραγγιού 
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και του ποταµού. Το πυροβολικό του Ναπολέοντα, διαθέτοντας 118 
πυροβόλα ταγµένα σ’ έναν ενιαίο σχηµατισµό, («Μεγάλη Πυροβολαρχία») 
επικέντρωσε τα πυρά του σ’ αυτό το σηµείο και προξένησε βαρύτατες  
απώλειες στους Ρώσους (20.000 νεκροί και τραυµατίες), προτού πετύχουν να 
διεκπεραιωθούν στην άλλη όχθη του Άλλε, καθώς οι συµπολεµιστές τους που 
ήσαν ήδη στην ασφαλή όχθη, είχαν ανατινάξει προηγουµένως την γέφυρα, 
φοβούµενοι µια διεκπεραίωση των γαλλικών δυνάµεων.  
 
25. Εκστρατείες του Φρειδερίκου του Β’  του ετών 1757 και  1758 
 
Κατά την διάρκεια του «Επταετούς Πολέµου», η Πρωσσία βρέθηκε 
περικυκλωµένη από εχθρούς: Σαξωνία και Αυστρία στο νότο, Γαλλία στην 
δύση, Σουηδία στον Βορρά, και Ρωσία στην ανατολή. 
 
Ο Φρειδερίκος ξεπέρασε την στρατηγικά και επιχειρησιακά δύσκολη θέση του 
µε την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει ο αγώνας σε  
«εσωτερικές γραµµές», σε έναν ιδιαίτερα ευκίνητο στρατό, οδηγούµενο από 
έναν ∆ιοικητή που δεν διστάζει στην ανάληψη πρωτοβουλίας: Χωρίς αναµονή 
κήρυξης πολέµου, ο Φρειδερίκος κατέλαβε την Σαξωνία το 1756. 
 
Στις 22 Ιανουαρίου 1757 η Ρωσία και η Αυστρία έγιναν σύµµαχοι και ύστερα 
από πέντε ηµέρες κηρύχθηκε ο πόλεµος στην Πρωσσία. Κατόπιν η Γαλλία 
υπέγραψε συµµαχία µε την Αυστρία, τον Μάϊο του 1757. Στην ανατολική 
Πρωσσία τα ρώσικα στρατεύµατα µπόρεσαν να νικήσουν τα πρωσσικά, ενώ  
στην συνέχεια η Αυστρία κατέλαβε την Σιλεσία. Η Πρωσσία γνώρισε πολλές 
ήττες και στα δύο µέτωπα.  
 
Την άνοιξη του 1757 ο Φρειδερίκος εισέβαλε στην  Βοηµία µε τρεις χωριστές 
Στρατιές. ∆ύο από αυτούς προωθήθηκαν από την Σαξωνία (η µία οδηγηµένη  
από τον ίδιο τον Βασιλιά) και µία τρίτη από την Σιλεσία,  υπό την διοίκηση του 
εβδοµηνταδιάχρονου Στρατάρχη, Κόµη Κουρτ Κρίστοφ φον Σβέριν. Ο 
αυστριακός στρατός υπό τον Πρίγκηπα Κάρολο Αλέξανδρο φον Λότρινγκεν 
ουντ υποχώρησε ενώπιον των εισβολέων και συνεκρότησε  µιαν ισχυρή 
αµυντική θέση κοντά στην Πράγα. Η Στρατιά του φον Σβέριν εβράδυνε ν’ 
αφιχθεί, και όταν έφθασε εν τέλει, οι Πρώσσοι κατανίκησαν τους Αυστριακούς 
(Μάιος 6, 1757), αλλά επέτρεψαν να αποσυρθεί ανέπαφο ένα µεγάλο µέρος 
των αυστριακών δυνάµεων. Κατά την µάχη ο ηρωικός εβδοµηνταδιάχρονος 
Στρατάρχης φον Σβέριν µε την σηµαία στο χέρι τέθηκε µάταια επικεφαλής  
24ου Συντάγµατος πεζικού. Πρώτος έπεσε από τα εχθρικά πυρά ο 
υπασπιστής του Κόµης φον Πλάτεν και τελικά ο ίδιος, αφού πρώτα 
κατατρυπήθηκε από πέντε βλήµατα, και τα τάγµατα που οδηγούσε 
οπισθοχώρησαν. 
 
Στις 18 Ιουνίου, ο Φρειδερίκος,  αν και υστερούσε αριθµητικώς, επιτέθηκε 
ακόµα µια φορά στον αυστριακό στρατό, αυτήν την φορά κάτω υπό τον 
Στρατάρχη, Κόµη Λεοπόλδο Ιωσήφ φον  Ντάουν, κοντά στο Κολίν, όπου 
νικήθηκε παντελώς, κυρίως λόγω της αριθµητικής υπεροχής των Αυστριακών 
και της ικανότητας και του θάρρους του Στρατάρχη φον Ντάουν. Η 
απόκρουση  της εισβολής του στο Κολίν, τον οδήγησε  να οπισθοχωρήσει στα 
εδάφη του. Από εκεί προωθήθηκε πάλι µε ταχύτητα αστραπής, πρώτα στην 
κεντρική Γερµανία για να νικήσει τους Γάλλους στο Ρόσσµπαχ και από εκεί 
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πίσω στη Σιλεσία, όπου έπληξε τους Αυστριακούς στο Λώυτεν. Στις 5 
Νοεµβρίου διεξήχθη η µάχη του Ρόσσµπαχ, όπου ο Φρειδερίκος της 
Πρωσσίας ήρθε αντιµέτωπος µε τα γαλλικά και αυστριακά στρατεύµατα. Μετά 
την περίτρανη νίκη του εκεί, απεσύρθη στη Σιλεσία την οποία τελικά την 
ανακατέλαβε τον ∆εκέµβριο του 1757 
 
Στις αρχές του 1758 οι Ρώσοι προσεπάθησαν να ενωθούν µε τα αυστριακά 
στρατεύµατα στην Ποµερανία, αλλά την προσπάθεια τους αυτή παρεµπόδισε 
δυναµικά ο Φρειδερίκος. Παρόλα αυτά οι Ρώσοι συνέχισαν να κατέχουν την 
ανατολική Πρωσσία. Τα αυστριακά στρατεύµατα ανακατέλαβαν την Σιλεσία, 
ενώ η Γαλλία υπέστη µία σηµαντική νίκη στον Ρήνο και απώλεσε όλες τις 
περιοχές δυτικά του Ρήνου. Στις 25 Αυγούστου του 1758, νίκησε κοντά στο 
Τσόρντορφ  44.300 Ρώσους υπό τον Στρατηγό Κόµη Γουλιέλµο φον Φέρµορ, 
(από οικογένεια αγγλικής καταγωγής).Αυτή η νίκη στο Τσόρντορφ έδωσε την 
δυνατότητα στον Φρειδερίκο να επικεντρωθεί στον αγώνα κατά των 
Αυστριακών, οι οποίοι προωθούντο προς δυσµάς, ενώ ο φον Φέρµορ 
αποσύρθηκε στην ανατολή. Οι απώλειες υπήρξαν µεγάλες και για τις δύο 
πλευρές: συνολικά φονεύθηκαν πάνω από 30.000 άνδρες, ενώ δεν 
προσµετρήθηκαν οι πληγωµένοι και οι αιχµάλωτοι. Παρά την πρωσσική νίκη  
η γενική πορεία του πολέµου δεν υπέστη κάποιαν αποφασιστική επίδραση, 
οπότε η  περαιτέρω σύγκρουση ήταν απλώς θέµα χρόνου, όπως παρετήρησε 
εκ των υστέρων ο Κλάουζεβιτς µελετώντας την µάχη. 
 
Τελικά, η δυσβάστακτη αριθµητική υπεροχή των αντιπάλων του κατέστη 
τεράστια και ο Φρειδερίκος αναγκάστηκε να περιοριστεί σε µια αµυντικότερη 
στρατηγική, ενώ η τακτική του παρέµεινε εξόχως επιθετική. 
 
Πρέπει για λόγους αντιληπτικής πληρότητας να συσχετίσουµε τις εκστρατείες 
του Φρειδερίκου κατά τα προαναφερθέντα έτη (1757-1758), µε τα καταληκτικά 
αποτελέσµατα του Επταετούς Πολέµου, τα οποία υπήρξαν εξαιρετικά 
σηµαντικά για την περαιτέρω ιστορία της Ευρώπης. Ο Φρειδερίκος ο Μέγας 
κατάφερε αποφασιστικό πλήγµα στους Αυστριακούς και εξανάγκασε την 
Αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία να εγκαταλείψει οριστικά κάθε αξίωση της στην 
Σιλεσία. Η απόκτηση της περιοχής αυτής αύξησε την έκταση της Πρωσσίας 
παραπάνω από ένα τρίτο, ανυψώνοντας έτσι το Βασίλειο των Χοεντσόλλερν 
στο επίπεδο δύναµης πρώτου µεγέθους. Στον αγώνα για την κυριαρχία των 
αποικιών οι Βρετανοί αναδείχθηκαν θριαµβευτές, γεγονός που σφράγισε 
ανεξίτηλα την πορεία του δυτικού κόσµου.  
 
Οι Γάλλοι από την πάλαι ποτέ µεγαλειώδη αυτοκρατορία τους στην Αµερική, 
έχασαν τα πάντα, πλην δύο µικροσκοπικών νησίδων στα ανοιχτά της Νέας 
Γης, της Γουαδελούπης, λίγων ασήµαντα µικρών κτήσεων στις ∆υτικές Ινδίες, 
καθώς και ενός τµήµατος της Γουιάνας στη Νότια Αµερική. Όλες ανεξαιρέτως 
οι περιοχές που έχασαν οι Γάλλοι αποκτήθηκαν από την Μεγάλη Βρετανία, µε 
την εξαίρεση της Λουϊζιάνας, την οποία η Γαλλία παρεχώρησε στην Ισπανία, 
ως ανταµοιβή για τη συµµετοχή της στον πόλεµο. Οι Βρετανοί επέτρεψαν την 
διατήρηση γαλλικών εµπορικών αποστολών στην Ινδία, αλλά απαγόρευσαν 
την εκεί οικοδόµηση γαλλικών οχυρών και την διατήρηση γαλλικών 
στρατευµάτων. 
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26. Ζοµινί
 
Ο Βαρόνος Αντουάν Ανρύ ντε Ζοµινί (1779-1869), γνωστός παγκοσµίως 
απλά ως Ζοµινί, γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1779 στην ελβετική πόλη Παγιέρν 
και ήταν γιος του δηµάρχου. Αφού εργάστηκε για λίγο σε µια Τράπεζα, 
κατετάγη στον ελβετικό στρατό (ο οποίος υπηρετούσε τα γαλλικά 
συµφέροντα), σε ηλικία δέκα εννέα ετών, και σε διάστηµα δύο χρόνων  έγινε 
∆ιοικητής Ταξιαρχίας. Σύντοµα αναδείχθηκε σε σηµαντικό µελετητή της τέχνης 
του πολέµου, ενώ  ξεκίνησε να δηµοσιεύει τις σκέψεις και τις αναλύσεις του σε 
µια σειρά βιβλίων. Τα πρώτα τέσσερα βιβλία του, που δηµοσιεύθηκαν στην 
διετία 1804-1805, προξένησαν τεράστια εντύπωση στον Στρατάρχη Νεϊ, ώστε 
διόρισε τον νεαρό Ελβετό ως  υπασπιστή του στην διάρκεια της εκστρατείας 
του Αούστερλιτς, περί τα  τέλη του 1805.  
 
Επί  περισσότερο από δύο γενιές µετά τους Ναπολεοντείους Πολέµους οι 
στρατιωτικοί ηγέτες και οι σπουδαστές σε όλο τον  κόσµο µελετούσαν µε 
πάθος τα έργα του Αντουάν Ανρύ ντε Ζοµινί, θεωρώντας τα ως την 
Πεντάτευχο της στρατιωτικής τέχνης κι’ εκείνον ως τον Μωυσή της. Στα 
κείµενα του ο Ζοµινί προσπάθησε να συνοψίσει την διεξαγωγή του πολέµου 
σε λίγα καθοδηγητικά αξιώµατα, κυριότερο των οποίων ήταν : οι στρατοί 
πρέπει να επιτίθενται µαζικά στα αδύναµα σηµεία του εχθρού για να 
επιτύχουν µια γρήγορη νίκη. Οι Ευρωπαίοι στρατιωτικοί ηγέτες στους 
πολέµους των µέσων του 19ου  αιώνα, αλλά και οι Στρατηγοί των δύο 
πλευρών του αµερικανικού εµφυλίου πολέµου εφήρµοσαν συχνότατα, 
τουλάχιστον για την διεξαγωγή επιχειρήσεων µεγάλης κλίµακας, τις εν 
πολλοίς αποτυχηµένες λογαριθµικές οδηγίες του βιβλίου του «Σύνοψη της 
Τέχνης του Πολέµου».  
Τα στρατιωτικά συγγράµµατα  του Ζοµινί είναι απλοϊκά : υιοθέτησε µια 
διδακτική, καθοδηγητική µέθοδο, που απεικονίστηκε σε ένα λεπτοµερές 
λεξιλόγιο γεωµετρικών όρων, όπως  : βάσεις, στρατηγικές γραµµές και βασικά 
σηµεία. Η επιχειρησιακή του συνταγή  ήταν θεµελιωδώς  απλή : τοποθετήστε  
ανώτερη µαχητική ισχύ στο αποφασιστικό σηµείο. Στο διάσηµο θεωρητικό 25ο 
κεφάλαιο της «Πραγµατείας της µεγάλης τακτικής», τόνισε την βέβαιη και 
αποκλειστική ανωτερότητα των «εσωτερικών γραµµών».  
 
Ο Βοναπάρτης εντυπωσιάστηκε επίσης από τα κείµενά του και το 1805 τον 
προήγαγε σε Συνταγµατάρχη, ενώ λίγο αργότερα τον ενέταξε στο Γενικό 
Επιτελείο του, στον πόλεµο εναντίον της Πρωσσίας το 1806, οπότε έλαβε 
µέρος στις µάχες της Ιένας και του Ευλάου, κερδίζοντας µάλιστα το παράσηµο 
της «Λεγεώνας της Τιµής». Ο Ζοµινί συµµετείχε ακόµη στην ατυχή για τους 
Γάλλους εκστρατεία της Ισπανίας, και παρ’ ότι υπήρξε σύγκρουση 
χαρακτήρων µµεταξύ αυτού και του ευεργέτη του Νεϊ, διορίστηκε αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου του Στρατάρχη. Η σχέση των δύο ανδρών  είχε αρκετές 
διακυµάνσεις, εκτεινόµενες από τον αµοιβαίο θαυµασµό έως την ανοικτή 
ρήξη, µε αποτέλεσµα ο Ζοµινί να απειλήσει ότι θα παραιτηθεί και  θα 
καταταγεί στον ρωσικό στρατό. Ο Αυτοκράτωρ µµεσολάβησε «ειρηνευτικά» 
και προήγαγε τον Ζοµινί σε Στρατηγό, οπότε αυτός  συνέχισε να υπηρετεί ως 
βοηθός του Στρατάρχη  και ταυτοχρόνως ανέλαβε µια θέση Στρατηγού  στον 
στρατό του Αλεξάνδρου του Α’  της Ρωσίας. Ο Ζοµινί υπηρέτησε ως 
Στρατηγός και στους δύο στρατούς (!) µέχρι το 1814.  Τότε, ο 
Αντικοντόσταυλος της Γαλλίας, Επιτελάρχης  του Ναπολέοντα, Στρατάρχης 

88 



 

Λουϊ Αλεξάντρ Μπερτιέ, η «σκιά του Ναπολέοντα», µµαταίωσε την προαγωγή 
του σε «Στρατηγό ∆ιοικητή Μεραρχίας» και διέταξε την άµεση σύλληψη του, 
µε την κατηγορία ότι καθυστέρησε να του υποβάλει µιαν αναφορά «κατά τα 
προβλεπόµενα». Η κατηγορία δεν ήταν σηµαντική, αλλά ο Μπερτιέ είχε  
ενοχληθεί σοβαρά από την συµφεροντική, υπερφίαλη, ανήθικη και 
µµαταιόδοξη συµπεριφορά του ευκαιριοκράτη  και ωφελιµιστή Ζοµινί. 
 
 Ο Ζοµινί δεν ήθελε να υπηρετήσει υπό τον Μπερτιέ (που ήταν ταλαντούχος 
µαθηµατικός και γεωγράφος, µε εκπληκτική ικανότητά να αναλύει τις 
πολυπλοκότερες αναπτύξεις στρατευµάτων και να διεκπεραιώνει µόνος του 
ολόκληρο τον πολυσύνθετο εφοδιασµό του στρατού), για τούτο λιποτάκτησε 
από τον γαλλικό στρατό και έσπευσε να τεθεί υπό τις διαταγές του Τσάρου 
Αλεξάνδρου του Α’, ο οποίος τον τοποθέτησε  ως σύµβουλο και υπασπιστή 
του για τα επόµενα δύο χρόνια. Ο Ζοµινί αρνήθηκε βέβαια να συµµετάσχει επί 
του πεδίου στον πόλεµο της Ρωσίας εναντίον της Γαλλίας, ενώ  µετά την µάχη 
του Βατερλό προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να εµποδίσει την εκτέλεση του ΝεΙ 
από την  παλινορθωµένη γαλλική µµοναρχία.  
 
Πολλοί από τους παλαιούς Γάλλους συναδέλφους του Ζοµινί τον επέκριναν 
γιατί «αυτοµόλησε» στους Ρώσους, ενώ ο Ναπολέων, από την εξορία του 
στην Αγία Ελένη, του εµήνυσε µεγαλόψυχα πως κατανοούσε την στάση του 
µε µόνο γνώµονα το γεγονός ότι ήταν Ελβετός και όχι Γάλλος.  
 
Μετά το Βατερλό, ο Ζοµινί συνέχισε το συγγραφικό του έργο µέχρι το 1823, 
οπότε ο Τσάρος τον ξανακάλεσε στη Ρωσία και του απένειµε τον βαθµό του 
Στρατηγού. Τα επόµενα δέκα χρόνια ο Ζοµινί ασχολήθηκε µε την οργάνωση 
της ρωσικής Στρατιωτικής Ακαδηµίας, εκπαίδευσε τον µµελλοντικό τσάρο 
Νικόλαο, και υπηρέτησε για µµικρό διάστηµα εναντίον των Τούρκων, στην 
πολιορκία της Βάρνας, στον πόλεµο του 1828. Το 1829, ο παραιτήθηκε από 
τον ρωσικό στρατό, και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του στις Βρυξέλλες, όπου 
εξακολούθησε να καταγράφει τις απόψεις του σχετικά µε την τέχνη του 
πολέµου (µε µόνη εξαίρεση ένα µµικρό χρονικό διάστηµα, όταν επέστρεψε για 
να συµβουλεύσει τον Τσάρο στον Πόλεµο της Κριµαίας του 1853-1856). 
Πέθανε εκεί στις 22 Μαρτίου 1869, σε ηλικία ενενήντα ετών, έχοντας 
εξασφαλίσει τη γενική αναγνώριση ως η αδιαµφισβήτητη αυθεντία της εποχής 
στην πολεµική τέχνη.  
 
Ο Ζοµινί δηµοσιεύσε περισσότερα από τριάντα βιβλία σχετικά µε την 
στρατιωτική ιστορία και την θεωρία του πολέµου. Στα έργα του 
περιλαµβάνονται µελέτες για τον Μεγάλο Φρειδερίκο, την Γαλλική 
Επανάσταση, τον Επταετή Πόλεµο  και τη ζωή του Ναπολέοντα, αλλά η 
«Σύνοψη της Τέχνης του Πολέµου», (1838) είναι χωρίς αµφιβολία το magnum 
opus του. Σύντοµα µετά από την δηµοσίευση του, η «Σύνοψή» του, έγινε το 
κύριο εγχειρίδιο στην Στρατιωτική Ακαδηµία του Γουέστ Πόιντ των ΗΠΑ και σε 
στρατιωτικές σχολές άλλων χωρών. Οι στρατιωτικοί ηγέτες που θαύµαζαν τον 
Μεγάλο Κορσικανό  για τα θρυλικά του επιτεύγµατα, πίστευαν αφελώς ότι ο 
Ελβετός συγγραφέας παρείχε την ανάλυση των µµυστικών µεθόδων του 
κατακτητή Αυτοκράτορα. 
 
Τα κείµενα του Ζοµινί είναι ποµπώδη, µµεγαλόστοµα και σχολαστικά, είναι δε 
ιδιαίτερα δύσκολο να συνοψιστούν ή και να εκτεθούν απλώς µε                           

89 



 

συνοπτικό τρόπο. Ανάλογα µε τις προσωπικές του προθέσεις του εκάστοτε  
αναγνώστη, µπορεί να χρησιµοποιηθούν µε σοφιστικό τρόπο για να 
αποδειχθούν ή να καταρριφθούν ολότελα αντίθετες απόψεις. Όµως παραµένει 
ανεπίστρεπτο γεγονός ότι ο Ζοµινί υπήρξε ο πρώτος που συστηµατικά 
έγραψε κείµενα ευρείας κυκλοφορίας για την ανάλυση της πολεµικής τέχνης 
του Ναπολέοντα. Επίσης, κάποιοι από τους όρους που καθιέρωσε ο Ζοµινί 
όπως το «θέατρο επιχειρήσεων», (δηλαδή το γεωγραφικό πλαίσιο της 
στρατιωτικής σύγκρουσης) και οι «κατευθυντήριες γραµµές», (δηλαδή οι 
άξονες  κατεύθυνσης της προέλασης και της επίθεσης), παραµένουν σε 
χρήση αναλλοίωτοι έως της ηµέρες µας.  
 
Βεβαίως ο Ζοµινί δεν ήταν κάποιος «ανόητος» πιστός µιας θεωρίας ή 
ροµαντικός ιδεολόγος. Η διεισδυτική νοηµοσύνη του, η ευπρόσιτη γραφή του 
και η πραγµατική πολεµική εµπειρία του, κατέστησαν τα γραπτά του πολύ πιό 
αξιόπιστα και χρήσιµα απ’ όσο µπορεί να ενηµερώσει τον αναγνώστη µια λιτή 
περιγραφή. Μόλις έφυγε από την υπηρεσία του Ναπολέοντα, διατήρησε 
συστηµατικά την φήµη του πρώτιστα µέσω της πεζογραφίας. Το ύφος 
γραψίµατός του, αντίθετα απ’ εκείνο του Κλάουζεβιτς, επεδίωκε συστηµατικά 
την αποδοχή ενός ακροατηρίου. Ασχολήθηκε επί µακρόν µε διάφορα 
πρακτικά θέµατα (διοικητική µέριµνα, θαλάσσια ισχύ), τα οποία ο Κλάουζεβιτς 
είχε αγνοήσει κατά ένα µεγάλο µέρος. Τα στοιχεία της παρουσίασής του 
(παραδείγµατος χάριν, οι παρατηρήσεις του για την Μεγάλη Βρετανία και  την 
θαλάσσια ισχύ, καθώς  και η εκ µέρους του συκοφαντική µεταχείρισή του 
Αρχιδούκα Καρόλου  της Αυστρίας) στοχεύουν σαφώς στην προστασία της 
πολιτικής θέσης του ή στην επέκταση του αναγνωστικού κοινού του. Και, 
βέβαια αποσκοπούν στην εξουδετέρωση και ελαχιστοποίηση του 
Κλάουζεβιτς, καθώς ο Ζοµινί θεώρησε σαφώς τον µεγάλο Πρώσσο στοχαστή 
ως τον κυρίαρχο ανταγωνιστή του. Για τον Ζοµινί, ο θάνατος του Κλάουζεβιτς, 
τριάντα οκτώ έτη πριν από τον δικό του, ήρθε πράγµατι ως απρόσµενο δώρο 
µιας εξαιρετικά  καλής τύχης. 
 
Στη «Σύνοψη της Τέχνης του Πολέµου», ο Ζοµινί τόνισε εµφατικά ότι «το 
πεζικό είναι χωρίς αµφιβολία το σηµαντικότερο όπλο», προσέθεσε όµως ότι ο 
στρατιώτης του πεζικού χρειάζεται την σωστά συντονισµένη υποστήριξη του 
πυροβολικού, του ιππικού και της επιµελητείας. Έδωσε επίσης έµφαση στο 
ηθικό του απλού στρατιώτη, καθώς και στο «εθνικό φρόνηµα» που πρέπει να 
διαπνέει έναν στρατό στον πόλεµο.  
 
Στον πυρήνα της αντίληψης του Ζοµινί για την πολεµική τέχνη, υφίσταται ως 
πεµπτουσία ένα αυστηρά καθορισµένο σύστηµα σχεδιασµού και δράσης, 
ανάλογα µε τις περιστάσεις και τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Σε πάθε 
περίπτωση, ο κεντρικός στόχος της σχεδίασης ήταν η συγκέντρωση φιλίων 
δυνάµεων για την διεξαγωγή µιας επίθεσης  στα αδύνατα σηµεία του εχθρού, 
µε σκοπό την ρήξη των γραµµών του, και στην συνέχεια η εκµετάλλευση του 
πλεονεκτήµατος µε την απηνή  καταδίωξη. Η προσεκτική ανάγνωση των 
έργων του δείχνει ότι ο Ζοµινί είχε µεγαλύτερη ακαµψία  απ' ό,τι συνήθως 
πιστεύεται. Τα σχέδιά του βασίζονται σε γεωµετρικούς σχηµατισµούς και σε 
απόλυτους κανόνες-δόγµατα, τα οποία δεν προέβλεψαν την ανάπτυξη 
ατοµικών πυροβόλων όπλων µµεγάλου βεληνεκούς, υψηλής ακριβείας και 
ταχείας βολής, τα οποία είναι ικανά να παρέξουν  µεγάλη συγκέντρωση 
µµαζικών πυρών.  
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Στην διάρκεια της µακράς ζωής του, ο Ζοµινί αναγνωρίσθηκε ως η κυρίαρχη 
προσωπικότητα της στρατιωτικής θεωρίας. Μπορεί βέβαια ένα µέρος της 
στρατιωτικής ορολογίας την οποία ο ίδιος καθιέρωσε να επιβιώνει µέχρι 
σήµερα, όµως  τα βασικά του δόγµατα έχουν λησµονηθεί εδώ και πολύ καιρό 
λόγω αχρηστίας. Είναι συγκινητικά ενδιαφέρον ότι αυτός που κατέλαβε 
ακλόνητα την θέση του Ζοµινί, ως η κυρίαρχη µορφή της πολεµικής θεωρίας, 
έζησε την ίδια εποχή µε τον Ελβετό και είχε περίπου  ανάλογες εµπειρίες. Ο 
Κλάουζεβιτς (ορµώµενος βέβαια από πατριωτισµό κατά των Γάλλων και 
έχοντας καταγγείλει τον Βασιλιά του ως ενδοτικό γαλλόφιλο) όπως και ο 
Ζοµινί (ορµώµενος από µισθοφορική πρόθεση για υψηλότερα αξιώµατα και 
απυρόβλητη αυτεξουσιότητα, δίχως να συσχετίζει την ενέργειά του µε την 
Ελβετία), έφυγαν από τον στρατό που υπηρετούσαν για να υπηρετήσουν  
τους Ρώσους για λίγο διάστηµα. Και οι δύο συµµετείχαν στις ίδιες εκστρατείες, 
ενώ φυσικά έγραψαν ο καθένας την δική τους εκδοχή και ερµηνεία περί 
πολέµου.  
 
Ο Ζοµινί υπήρξε ο πρώτος πολυδιαβασµένος συγγραφέας της θεωρίας του 
πολέµου, καθώς τα βιβλία του διαβάστηκαν ευρύτατα, αλλά προς το τέλος του 
19ου αιώνα, οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών, αρχικά  στην Ευρώπη 
και µετά στην Αµερική, άρχισαν να στρέφονται στα κείµενα του Κλάουζεβιτς. 
Απλώς ότι χρήσιµο είχε καταγράψει ενωρίτερα ο Κλάουζεβιτς, ορθοτοµώντας 
την πραγµατικότητα, το παρέφρασε και το τροποποίησε σε πιο εύπεπτο εκ 
των υστέρων ο Ζοµινί , εξωραΐζοντάς την. 
 
27. Φον  Μπύλωφ
 
Ο Βαρόνος Ντήτριχ Χάινριχ φον Μπύλωφ (1757-1807), νεότερος  αδελφός 
του Στρατηγού Κόµη Φρειδερίκου Γουλιέλµου φον Μπύλωφ, ήταν ένας 
Πρώσσος στρατιωτικός και συγγραφέας, ο οποίος κατατάχθηκε στον στρατό 
το 1773. Η οποιαδήποτε συµβατική και στην στρατιωτική υπηρεσία του ήταν 
δυσάρεστη  και διάβαζε µετά µανίας τις εργασίες του ιππότη Ζαν Σαρλ Φολάρ 
και άλλων θεωρητικών συγγραφέων του πόλεµο, καθώς και τα έργα του Ζαν 
Ζακ Ρουσσώ. 
 
Μετά από δέκα έξι έτη υπηρεσίας αποχώρησε από την Πρωσσία και 
προσπάθησε χωρίς επιτυχία να πάρει µια θέση στον αυστριακό στρατό. 
Επέστρεψε έπειτα στην Πρωσσία και για κάποιο χρονικό διάστηµα 
διαχειρίστηκε µια θεατρική επιχείρηση. Η αποτυχία αυτής της επιχείρησης 
οδήγησε τον Μπύλωφ σε σοβαρές οικονοµικές απώλειες, έτσι λίγο αργότερα 
πήγε στην Αµερική, όπου φαίνεται πως προσηλυτίστηκε στην µυστικιστική 
χριστιανική θεολογική διδασκαλία του Εµµανουήλ Σβέντεµποργκ 
(«µονοπιστιµός») και έγινε κήρυκάς της. 
 
Στην επιστροφή του στην Ευρώπη έπεισε τον αδελφό του να συµµετέχει σε 
µια επιχείρηση εξαγωγής γυαλιού στις Ηνωµένες Πολιτείες, η οποία 
οδηγήθηκε σε πλήρη αποτυχία. Μετά από αυτό, επί µερικά έτη κέρδιζε 
αβέβαια τα προς το ζειν στο Βερολίνο από το λογοτεχνικό του  έργο, αλλά οι 
οφειλές του συσσωρεύθηκαν και είχε πολλά προβλήµατα. Οι ελπίδες του για 
µιαν ενδεχόµενη στρατιωτική απασχόλησή του ναυάγησαν  και ο αδελφός του, 
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ο µελλοντικός Στρατάρχηςl, που τον είχε υποστηρίξει σε όλα τα προβλήµατά 
του, τελικά τον εγκατέλειψε. 
 
Αφού περιπλανήθηκε στην Γαλλία και στα µικρότερα γερµανικά κράτη, 
επανεµφανίστηκε στο Βερολίνο το 1804, όπου έγραψε µια αναθεωρηµένη 
έκδοση ενός παλαιοτέρου βιβλίου του. Συνελήφθη ως παράφρων για την 
κριτική κατά της πρωσσικής κυβέρνησης στην διαχείριση του πολέµου και την 
ρωσόφιλη στροφή της, αλλά η ιατρική εξέταση απέδειξε πως ήταν λογικός και  
φυλακίστηκε στο Κόλµπεργκ, όπου τον µεταχειρίσθηκαν µε σκληρότητα, αν 
και ο Γκναιζεναόυ παρενέβη προσωπικά για κάποια βελτίωση των συνθηκών 
κράτησής του. Από εκεί παραδόθηκε στα χέρια των Ρώσων και πέθανε 
φυλακισµένος στην Ρίγα το 1807, λόγω συνεχούς κακοποίησης. 
 
 
Έγραψε  τα ακόλουθα έργα : «Πνεύµα του νεωτέρου πολεµικού συστήµατος » 
(Αµβούργο 1799 και 1805), «Η εκστρατεία του 1801» (Βερολίνο, 1801), 
«∆ιδαχές του νέου πολέµου» (Βερολίνο, 1805), «Ιστορία του Πρίγκηπα 
Χάινριχ της Πρωσσίας» (Βερολίνο, 1805), «Νέα τακτική των νεωτέρων, πως 
θα έπρεπε να είναι» (Λειψία, 1805), και «Η εκστρατεία του 1805» (Λειψία, 
1806). Επιµελήθηκε επίσης, µαζί µε τον Γέοργκ  Χάινριχ φον Μπέρενχορστ 
και κάποιους άλλους τα «Χρονικά του πολέµου» (Βερολίνο, 1806). Αυτές οι 
λαµπρές αλλά ανορθόδοξες εργασίες του, διακρίνονται από µιαν 
απροκάλυπτη και ωµή  περιφρόνηση του πρωσσικού συστήµατος, από ένα 
κοσµοπολιτισµό που σε κάποια σηµεία προσεγγίζει την εθνοπροδοσία και 
από βαθύ και δηκτικό σαρκασµό ενός απογοητευµένου ανθρώπου, επέφεραν 
δε την κλιµακούµενη εχθρότητα των επισήµων κοινωνικών τάξεων και της 
κυβέρνησης σε βάρος του. 
 
Στα γραπτά του Μπύλωφ υπάρχει µια συνεχής και εµφανής αντίθεση µεταξύ 
του βαθύτερου περιεχοµένου των στρατηγικών ιδεών του και εκείνου των 
τακτικών ιδεών του. Ως «στρατηγιστής» (δλδ θεωρητικός της στρατηγικής και 
µάλιστα κατά τον ισχυρισµό του ο πρώτος του είδους) µειώνει σε απλούς 
µαθηµατικούς κανόνες την πρακτική των µεγάλων στρατηγών του 18ου  
αιώνα, αγνοεί παντελώς την τριβή του πολέµου και αντιµετωπίζει τους 
ελιγµούς ως δρώµενα αποκοµµένα από την συνολική σχεδίαση. Συγχρόνως 
δηλώνει φανερά ότι το σύστηµά του παρέχει κανόνες εργασίας για τους 
στρατούς της εποχής του, οι οποίοι ήσαν πλέον «ένοπλα έθνη», 
επηρεαζόµενα απείρως περισσότερο από την τριβή σε σχέση µε τους µικρούς 
δυναστικούς και επαγγελµατικούς στρατούς της προηγούµενης περιόδου. 
Εποµένως ο Μπύλωφ δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µεταρρυθµιστής στην 
σφαίρα της στρατηγικής. Με µιαν ηπιότερη και πλέον αµερόληπτη κρίση 
µπορεί να επονοµαστεί ως πατέρας της σύγχρονης τακτικής. Ήταν ο πρώτος 
που αναγνώρισε ότι οι όροι του γρήγορου και αποφασιστικού πολέµου που 
επέφερε η γαλλική επανάσταση περιελάµβαβαναν µια ολότελα καινούργια 
τακτική  και ένα µεγάλο µέρος της διδασκαλίας του εξήσκησε µια βαθιά 
επιρροή στην ευρωπαϊκή τέχνη του πολέµου στον 19ο  αιώνα. 
 
Η ευρεία στρατιωτική κατάρτισή του, του επέτρεψε να κατανοήσει τις κατ’ 
αυτόν «σχολαστικές µικρολεπτοµέρειες» των µεθόδων του Μεγάλου 
Φρειδερίκου και λόγω της ανυπαρξίας οποιωνδήποτε στρατευµάτων ικανών 
να εφαρµόσουν πραγµατικά την γραµµική τακτική, έγινε ενθουσιώδης 
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υποστηρικτής των µεθόδων των Γάλλων  Στρατηγών της Επανάστασης. Αυτοί 
είχαν υιοθετήσει, περισσότερο από ανάγκη και λιγότερο από κρίση,  τον 
αγώνα µε  µικρές φάλαγγες καλυπτόµενες από αποσπάσµατα αναγνώρισης 
και ακροβολιστές. Ο Μπύλωφ επέµενε πως οι  µάχες κερδήθηκαν πάντα από 
αυτά τα αποσπάσµατα αψιµαχίας,  από τους αψιµαχούντες «προµάχους» 
ακροβολιστές . Έγραψε : «Πρέπει να οργανώσουµε την αταξία!» και 
πράγµατι, κάθε επιχείρηµα των συγγραφέων της νεώτερης σχολής της 
«εκτεταµένης τάξης» (δλδ. του άτακτου σχηµατισµού των στρατευµάτων, 
ώστε να εξυπηρετούνται οι τακτικές απαιτήσεις σε σχέση µε την φύση του 
εδάφους, όχι µε τα στρατεύµατα να βαίνουν στην µάχη σε «πυκνή τάξη») , 
βρίσκεται (τηρουµένων των αναλογιών) ριζωµένο στον Μπύλωφ, του οποίου 
το σύστηµα απέκτησε την µεγάλη του κορύφωση λαµβάνοντας υπόψη τις 
µηχανικές βελτιώσεις στον εξοπλισµό. Αλλά η τακτική του, όπως και η 
στρατηγική του, καταρίφθηκαν από την κοµβική έλλειψη της έννοιας της  
τριβής, καθώς και την εξάρτησή τους για υλοποίηση από ένα ανέφικτο 
πρότυπο ανδρείας, που είναι εξωπραγµατικό. 
 
Η τεχνική της οχύρωσης, η θεωρία πυρός του πυροβολικού, ή στρατιωτική 
ιατρική, η διοικητική µέριµνα, κατά τον Μπύλωφ, είναι µόνον 
«προπαρασκευαστικές επιστήµες». «Η επιστήµη της χρησιµοποίησης όλων 
αυτών των πραγµάτων µε τον προσήκοντα τρόπο για την ενίσχυση και την 
υπεράσπιση της κοινωνίας είναι η πραγµατική στρατιωτική επιστήµη» Αυτό 
είναι το πραγµατικό έργο του στρατιωτικού ηγέτη.  
 
Για το ανθρώπινο  δυναµικό η για την σύνθεση και δοµή των στρατών, ό 
Μπύλωφ είχε ελάχιστα απόψεις κολακευτικές για την πατρίδα του Πρωσσία. 
Κατηγόρησε την πρωσσική κυβέρνηση, επειδή διατηρούσε το πεπαλαιωµένο   
σύστηµα του Φρειδερίκου, του οποίου, έλεγε, και ο Φρειδερίκος ο ίδιος είδε τις 
αδυναµίες  προ του θανάτου του. Ο Μπύλωφ συνιστούσε το γαλλικό σύστηµα 
της καθολικής στράτευσης µε  την εθνικιστική του επίδραση στο ηθικό. «Κι΄ αν  
ακόµα δεχθούµε µία καθαρά ωφελιµιστική άποψη, ο στρατός θα µπορούσε να 
θεωρηθεί ως το γενικότερο εκπαιδευτικό ίδρυµα για τη νεότητα».  
 
Όλες όµως οι ιδέες του (θαυµάσιες, επαναστατικές, υπερβολικές, 
ασυνάρτητες ή ολότελα παράλογες)  παρέµειναν ασυγκέντρωτες στο νου του 
Μπύλωφ. Ουδέποτε επέτυχε την σταθερότητα εκείνην της σύλληψης και την 
εµµονή στον σκοπό, τις οποίες ανεγνώριζε ως ουσιώδεις και απαραίτητες για 
την ηγεσία. Είναι µάλλον αδύνατον να πούµε ποιοί πίστευε ο ίδιος ότι ήταν ο! 
σκοποί του. Φαινόταν πως  ευνοεί την Γαλλική Επανάσταση και µίλαγε  
ευνοϊκά για «τα δικαιώµατα του ανθρώπου», αλλά ήταν λιγότερο 
φιλελεύθερος απο τον Γκναϊζενάου, τον οποίο επέκρινε για υπερβάλλοντα 
ανθρωπισµό.  
 
Αποκαλούσε  τον εαυτό του Πρώσο πατριώτη, αλλά περιφρονούσε τον 
Μεγάλο Φρειδερίκο και έλεγε πως η Πρωσσία µόνον µε την ύπαρξη της 
τερµάτισε την εθνική ύπαρξη της Γερµανίας. Ενίοτε µιλούσε σαν Γερµανός 
εθνικιστής, αλλά παρέµενε πεισµατικά γαλλόφιλος! Ενίοτε ευνοούσε  µίαν 
ισορροπία δυνάµεων, άλλοτε πάλιν εδήλωνε ότι, δεν ενδιαφέρονταν αν οι 
ηγεµόνες της Ευρώπης θα διατηρούσαν την ανεξαρτησία τους. Υπήρξε ένας 
ιδιόµορφος σταυροφόρος, αλλά είναι ασαφές για ποιον σκοπό. Ήταν ένας 
ορµητικός µεταρρυθµιστής που θεωρούσε κάθε  µµεταρρύθµιση ως χίµαιρα. 
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Συµβούλευσε την Πρωσσία και ολόκληρη την Ευρώπη, να έλθει σε 
συνεννόηση µε τον Ναπολέοντα, µετά το Αούστερλιτς. Παρεκίνησε επίµονα  
την ηπειρωτική Ευρώπη να συνενωθεί µε τον Αυτοκράτορα για την ταπείνωση 
της Αγγλίας. Μετά την συντριβή στην Ιένα έλεγε επανειληµµένα  «….σας το 
είχα ειπεί !». 
 
Ο Μπύλωφ κατά το 1807 είχε δώσει πάλιν  αφορµή στην πρωσσική 
κυβέρνηση να τον θεωρεί ως παράφρονα η τουλάχιστον ως ενοχλητικό σε µια 
εποχή κοινής συµφοράς. Φαινόταν  ότι έγραφε προς χάριν ενός ορισµένου 
σκοπού αλλά απλά για να εκθέτει τις απόψεις του. Οι κρατικοί λειτουργοί οι 
οποίοι τον έστειλαν στην φυλακή, δεδοµένων µάλιστα των καταστρεπτικών 
συνθηκών του 1807, ενώ διέκριναν τα σφάλµατα του ακραίου χαρακτήρα του 
και τις προβληµατικές συµπεριφορές του, δεν µπόρεσαν  να διαγνώσουν τα  
διανοητικά προσόντα του. Ήταν πάρα πολύ ανεύθυνος, µµαταιόδοξος και 
ασταθής χαρακτήρας για να συνεργασθεί µε οποιοδήποτε τρόπο στο 
πρακτικό  έργο της εθνικής ανασυγκρότησης µετά την ήττα. Η πατρίδα του δεν 
έχασε κανένα σωτήρα ή πνευµατικό ηγέτη µε τον θάνατό του. 
 
28. Περικύκλωση  - Στρατηγική περικύκλωση
 
Η περικύκλωση είναι ένας στρατιωτικός όρος για την κατάσταση εκείνη κατά 
την οποία αποµονώνεται µια δύναµη ή ένας στόχος και περιβάλλεται από 
εχθρικές δυνάµεις. Όταν αφορά στο επιχειρησιακό ή στο τακτικό επίπεδο του 
πολέµου αναφέρεται ενίοτε και ως «εγκλωβισµός». Αυτή η κατάσταση είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνη για την περικυκλωµένη δύναµη: στο στρατηγικό επίπεδο, 
επειδή δεν µπορεί να λάβει προµήθειες ή ενισχύσεις, και στο τακτικό επίπεδο, 
επειδή οι Μονάδες της υπόκεινται συνεχώς σε µια ενδεχόµενη επίθεση από 
διάφορες πλευρές. Τελικά, δεδοµένου ότι η δύναµη δεν µπορεί να 
υποχωρήσει, εκτός εάν επικουρηθεί «έξωθεν» ή µπορέσει να διαρρήξει τον 
κλοιό, πρέπει είτε να πολεµήσει µέχρι θανάτου είτε να παραδοθεί.  
 
Η περικύκλωση  έχει χρησιµοποιηθεί δια µέσου των αιώνων από τους 
στρατιωτικούς ηγέτες, συµπεριλαµβανοµένων των διασήµων στρατηγών 
όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Αννίβας, ο Βαλλενστάιν, ο Ναπολέων, ο φον 
Ρούνστεντ και ο Ζούκωφ. Ο πολύς Κινέζος θεωρητικός του πολέµου Σουν 
Τζου  προτείνει ότι ένας στρατός δεν πρέπει να περικυκλωθεί εντελώς, αλλά 
πρέπει να του αφεθεί κάποιος δίαυλος  διαφυγής, προκειµένου να αποτραπεί 
το ενδεχόµενο ανύψωσης  του ηθικού των ανδρών του  περικυκλωµένου 
στρατού,  στοιχείο που τους οδηγεί σε σφοδρό µέχρι θανάτου αγώνα, ενώ   η 
ενδεχόµενα καλύτερη  κατάσταση της τεχνητής ευκαιρίας  θα τους οδηγούσε 
να εξετάσουν  την λύση µιας υποχώρησης.  
 
Η βασική µορφή της περικύκλωσης, η  «διπλή λαβίδα» εκτελείται µε επιθέσεις 
στα «πλευρά» µιας εξελισσόµενης  µάχης, όπου οι κινητές δυνάµεις της 
εκάστοτε περιόδου, όπως το ελαφρύ πεζικό, το ιππικό, τα άρµατα µάχης, ή τα 
τεθωρακισµένα οχήµατα µεταφοράς προσωπικού αποπειρώνται να 
διαρρήξουν την εχθρική παράταξη και να χρησιµοποιήσουν την ταχύτητά τους 
συνενούµενα στα µετόπισθεν της εχθρικής δύναµης, ολοκληρώνοντας τον 
κυκλωτικό δακτύλιο, ενώ η βασική εχθρική δύναµη καθυστερείται σκόπιµα µε 
την διενέργεια παραπλανητικών επιθέσεων παρενόχλησης. Η περικύκλωση 
της  γερµανικής 6ης  Στρατιάς στο Στάλινγκραντ  είναι ένα χαρακτηριστικό 
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παράδειγµα. Εάν υπάρχει ένα φυσικό εµπόδιο, όπως η θάλασσα ή οροσειρές 
στην  µια πλευρά του πεδίου µάχης, απαιτείται µόνο µία λαβίδα («µονήρης 
λαβίδα»), καθώς η λειτουργία του δεύτερου βραχίονα αναλαµβάνεται από το 
φυσικό εµπόδιο. Η γερµανική επίθεση στα πεδινά της Γαλλίας το 1940 είναι 
ένα αντίστοιχο χαρακτηριστικό παράδειγµα.  
 
Ένας τρίτος και περισσότερος σπάνιος τύπος περικύκλωσης µπορεί να 
ακολουθήσουν από µια σηµαντική διάσπαση των αµυντικών γραµµών σε µια 
περιοχή του εχθρικού µετώπου, και της εκµετάλλευσης της  µε κινητές 
δυνάµεις, που αποκλίνουν σε δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις πίσω από 
την εχθρική γραµµή. Σπάνια επακολουθεί πλήρης περικύκλωση, αλλά η 
απειλή της παρακωλύει σοβαρά τις επιλογές του αµυνοµένου. Αυτός το είδος 
επιθετικού σταθεροτύπου είναι κοµβικό στις επιχειρήσεις «κεραυνοβόλου 
πολέµου». Λόγω της ακραίας της δυσκολίας, αυτή η επιχείρηση µπορεί µόνο 
να εκτελεσθεί εάν η επιτιθέµενη δύναµη έχει µια τεράστια ανωτερότητα, είτε 
στην τεχνολογία, είτε στην οργάνωση, είτε στους καθαρούς αριθµούς. Η 
«Επιχείρηση Μπαρµπαρόσα» του 1941 περιελάµβανε µερικά τυπικά 
παραδείγµατα.  
 
Οι περικυκλώσεις και οι πλευρικές επιθέσεις στο στρατηγικό επίπεδο, 
παρατηρούνται όταν ένα έθνος ή µια οµάδα εθνών περιβάλλουν έναν εχθρό 
και του επιτίθενται από δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις, όπως έπραξαν  οι 
«Σύµµαχοι» κατά της Γερµανίας στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η πλευροκοπούµενη χώρα πρέπει συνήθως να αγωνιστεί 
συνάµα σε δύο µέτωπα, ευρισκόµενη σε σαφώς µειονεκτική θέση. Ο κίνδυνος 
της στρατηγικής πλευροκόπησης έχει επηρεάσει τις πολιτικές και 
διπλωµατικές ενέργειες των εθνών ακόµη και στην ειρηνική περίοδο. 
Παραδείγµατος χάριν ο φόβος της στρατηγικής πλευροκόπησης από τον 
αντίπαλο στο «Μεγάλο Παίγνιο», δηλαδή στον στρατηγικό ανταγωνισµό για 
την κυριαρχία στην κεντρική Ασία, που διενεργήθηκε µεταξύ βρετανικής και 
ρωσικής αυτοκρατορίας, (1813-1939) και οδήγησε  στην διείσδυση 
αµφοτέρων  στην Κίνα και των Βρετανών προς ανατολάς στη Νοτιοανατολική 
Ασία. Οι Βρετανοί εφοβούντο ότι η βρετανική Ινδία θα περιβαλλόταν από την 
Περσία και έναν δορυφόρο της Ρωσίας στην κεντρική Ασία, από Βορρά και 
∆υσµών, καθώς και µία ρωσοεξαρτώµενη Κίνα στην ανατολή. Ενώ για τους 
Ρώσους µια Κίνα υπό την βρετανική επιρροή θα σήµαινε ότι η ρωσική 
αυτοκρατορία θα περιεφράσσετο  από Νότου και Ανατολής.  
 
Στην συνέχεια οι Ρώσοι στάθηκαν επιτυχέστεροι από τους Βρετανούς στην 
απόκτηση εδαφικών παραχωρήσεων στην Κίνα. Εντούτοις οι Βρετανοί 
αντέδρασαν σε αυτό µέσω της υποστήριξης της αναδυόµενης ιαπωνικής 
αυτοκρατορίας ως αντίβαρο στους Ρώσους, µια δραστήρια σχέση που 
κατέληξε στην αγγλο-ιαπωνική συµµαχία. Η ψυχροπολεµική έκδοση του 
«Μεγάλου Παιγνίου», εξελίχθηκε σε παγκόσµια κλίµακα από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση, που κάθε µια τους επεδίωκε να περιορίσει 
την επιρροή της άλλης. 
 
29. Μάχη του Κολίν 
 
Η µάχη του Κολίν στις  18 Ιουνίου του 1757 κατά την διάρκεια του «Επταετούς  
πολέµου». Ένας πρωσσικός στρατός 32.000 ανδρών αντιπάλεψε έναν 
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αυστριακό στρατό 44.000 ανδρών υπό τον Στρατάρχη Ντάουν. Οι Πρώσσοι 
έχασαν την µάχη και είχαν σχεδόν 14.000 απώλειες, ενώ οι Αυστριακοί είχαν 
9.000 απώλειες. 
 
Ο Φρειδερίκος είχε κερδίσει µια µάχη ενάντια στην Αυστρία και τώρα 
πολιορκούσε την Πράγα. Για τον Στρατάρχη Ντάουν ήταν πάρα πολύ αργά 
για να συµµετέχει στην µάχη της Πράγας, αλλά συνέλεξε 16.000 άνδρες που 
είχαν δραπετεύσει από την µάχη. Μ’ αυτόν τον στρατό κινήθηκε αργά για να 
ανακουφίσει την Πράγα, οπότε οι πρωσσικές δυνάµεις έπρεπε να 
διαχωριστούν για να τον αντιµετωπίσουν. Ο Φρειδερίκος απέσπασε 32.000 
άνδρες του από την δύναµη της πολιορκίας, για να παρεµποδίσει τον 
Στρατάρχη Ντάουν. Γνωρίζοντας ότι οι πρωσσικές δυνάµεις ήταν πάρα πολύ 
αδύναµες για να πολιορκούν την  Πράγα και συνάµα να κρατούν τον Ντάουν 
µακριά  επί µακρό χρόνο (ή για να αντιπαλέψουν τον αυστριακό στρατό,  
ενισχυµένο από την φρουρά της Πράγας), οι Αυστριακοί έλαβαν αµυντικές 
θέσεις στους λόφους κοντά στο Κολίν. Ο Φρειδερίκος αναγκάστηκε να 
επιτεθεί στους Αυστριακούς. Οι εκτιµήσεις περί των αυστριακών δυνάµεων 
διχάζονται : µερικοί αναφέρουν  44.000 άνδρες, άλλες αναφορές 
παρουσιάζουν 65.000 άνδρες. Εν τέλει, το πεδίο µάχης του Κολίν  
αποτελέσθηκε από λοφοπλαγιές µε ήπια κλίση. 
 
Το σχέδιο του Φρειδερίκου ήταν να περικυκλώσει την αυστριακή δεξιά 
πτέρυγα µε τον µεγαλύτερο µέρος του στρατού του. Απέναντι από τις 
αυστριακές γραµµές (πρωσσική δεξιά πτέρυγα και κέντρο) κράτησε 
στρατεύµατα αρκετά µόνον για να αποκρύψει την µαζική συγκέντρωση στην 
αριστερή πρωσσική πτέρυγα. Η βασική πρωσσική δύναµη επρόκειτο να 
στρέψει δεξιά, προς τους Αυστριακούς, για να επιτεθεί στο δεξιό πλευρό τους. 
Η πρωσσική αριστερή πτέρυγα, τοπικά,  θα υπερτερούσε αριθµητικώς των  
Αυστριακών. Αφότου  κατενικείτο η αυστριακή δεξιά πτέρυγα, η µάχη θα είχε 
κριθεί. 
 
Η κύρια δύναµη του Φρειδερίκου έστρεψε προς τους Αυστριακούς πάρα πολύ 
νωρίς και επιτέθηκε στις αµυντικές θέσεις τους µετωπικά αντί να τις 
υπερκεράσει. Το αυστριακό ελαφρύ πεζικό (Κροάτες) φαίνεται ότι 
διεδραµάτισε έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο σε αυτό, παρενοχλώντας το 
πρωσσικό πεζικό υπό τους Στρατηγούς φον Μαντάιν και Τρέσκωβ, τους 
προκάλεσαν σε µια πρόωρη επίθεση. 
 
Τώρα οι διασπασµένες πρωσσικές φάλαγγες όλες διέπραξαν οµαδόν 
επάλληλα σφάλµατα, διενεργώντας µια σειρά ασυντόνιστων επιθέσεων, κάθε 
µια ενάντια σε υπέρτερου αντιπάλους. Μέχρι το απόγευµα, µετά από πέντε 
περίπου ώρες αγώνα, οι Πρώσσοι υφιστάµενοι ραγδαίες απώλειες 
αποπροσανατολίστηκαν και τα στρατεύµατα του Ντάουν τους απώθησαν 
προς τα πίσω. 
 
Οι Πρώσσοι θωρακοφόροι οδηγούµενοι από τον Συνταγµατάρχη φον 
Ζάιντλιτς (που προήχθη σε Υποστράτηγο εκείνη την ηµέρα) τελικά 
εµφανίστηκαν µε σφοδρότητα στο πεδίο της µάχης. Ο λόφος Κρτσέτσχορτς  
υπήρξε τόπος πολυάριθµων επιθέσεων και αντεπιθέσεων. Το πρώτο Τάγµα 
της Φρουράς υπό τον Στρατηγό φον Ταουεντσήν έσωσε τον πρωσσικό 
στρατό από µια χειρότερη µοίρα, καλύπτοντας την πρωσσική υποχώρηση. 
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Η µάχη ήταν η πρώτη ήττα του Φρειδερίκου σ’ αυτόν τον πόλεµο. Αυτή η 
καταστροφή τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την επιζητούµενη πορεία προς την 
Βιέννη και επίσης να άρει την πολιορκία της Πράγας, οπότε οι Πρώσσοι 
οπισθοχώρησαν στο Λάιτµεριτζ. Οι Αυστριακοί, που ενισχύθηκαν από τους 
48.000 µαχητές της Πράγας, τους ακολούθησαν, έχοντας πλέον δύναµη 
100.000 ανδρών και επέπεσαν στον Πρίγκηπα Αύγουστο Γουλιέλµο της 
Πρωσσίας που υποχωρούσε έκκεντρα µέσω του Τσιταόυ, (για λόγους 
επιµελητείας και ανεφοδιασµού), προξενώντας του ικανό πλήγµα. Ο Βασιλιάς 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Βοηµία. 
 
Ο Φρειδερίκος κατηγόρησε για την ήττα τους Στρατηγούς του, όπως τον 
Πρίγκηπα Μόριτς φον Ανχαλτ - Ντεσσάου. Η αλήθεια είναι λεπτοφυέστερη και 
δυσδιάκριτη. Η µέγιστη επίπληξη πρέπει κατ’ ουσία να αποδοθεί στον 
Φρειδερίκο τον ίδιο : Επέλεξε να επιτεθεί ενάντια σε έναν αριθµητικά πολύ 
ανώτερο αντίπαλο. Επέλεξε µιαν ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη τακτική για την µάχη. 
Ο αποφασιστικός παράγοντας της µάχης ήταν η δυνατότητα σταθερής και 
επιδέξιας άµυνας των Αυστριακών, που οργανώθηκε µεθοδικά και όπως 
απεδείχθη αποτελεσµατικότατα από τον Αυστριακό Στρατάρχη Ντάουν. Σε 
άλλες µάχες ο Φρειδερίκος  επέλεξε την ίδια τακτική πλευροκόπησης  και 
κέρδισε λαµπρές νίκες. Όµως ο αυστριακός στρατός υπό τον Νταόυν όχι 
µόνον αντιστάθηκε στις πρωσσικές επιθέσεις, αλλά και επέλεξε τον κατάλληλο 
χρονισµό και την σωστή ορµή για να εκδηλώσει την προσεκτική και 
συντριπτική του αντεπίθεση. 
 
30. Μάχη της Πράγας 
 
Αφότου ο  Φρειδερίκος εξανάγκασε την Σαξωνία σε  παράδοση µε την 
εκστρατεία του 1756, διήλθε τον χειµώνα συντάσσοντας νέα σχέδια για την 
πληρέστερη άµυνα του µικρού Βασιλείου του. Λόγω χαρακτήρος και 
πεποιθήσεων δεν είχε την άποψη πως έπρεπε να αναµένει το επόµενο 
πλήγµα των εχθρών του για να αµυνθεί. Έτσι αποφάσισε να δράσει πρώτος, 
επιφέροντας «προληπτικό πλήγµα» στους αντιπάλους του. Κατά την άνοιξη 
του 1757 ο Φρειδερίκος εισέβαλε στην Βοηµία µε τέσσερις φάλαγγες, τρεις 
χωριστές Στρατιές κι ένα Σώµα Στρατού. ∆ύο από τις Στρατιές εισήλασαν από 
την Σαξωνία (η µία διοικούµενη από τον ίδιο τον Βασιλιά) και µία τρίτη από 
την Σιλεσία, υπό τις διαταγές του εβδοµηνταδυάχρονου Στρατάρχη Κουρτ 
Κρίστοφ Κόµη φον Σβερίν. Αν και ιδιαίτερα τολµηρό(καθώς στην 
προγραµµατισµένη εξέλιξή του άφηνε µια Στρατιά επί πολύ εκτεθειµένη σε 
ενδεχόµενη συντριβή), το πρωσσικό σχέδιο µπορούσε να επιτύχει 
µεγαλειωδώς. Αφού  η Στρατιά του Φρειδερίκου θα συναντούσε την Στρατιά 
under υπό τον Πρίγκηπα Μόριτς και το Σώµα του Στρατηγού Μπέφερν την 
Στρατιά του Σβερίν, το όλο στράτευµα θα συνέκλινε εγγύς της Πράγας. 
 
Εν τω µεταξύ οι Αυστριακοί δεν αδιαφόρησαν ούτε παρέµειναν άπρακτοι. 
Παρά τον αρχικό του αιφνιδιασµό από την πρωσσική επίθεση, ο ικανός 
Αυστριακός Στρατάρχης φον Μπρόουνε υποχώρησε αριστοτεχνικά  µε τάξη, 
συγκεντρώνοντας τις διαθέσιµες δυνάµεις του προς την Πράγα. Εκεί 
εγκατέστησε µιαν οχυρωµένη θέση στα ανατολικά της πόλης, ενώ µια 
επιπλέον στρατιά υπό τον Πρίγκηπα Κάρολο Αλέξανδρο φον Λότρινγκεν ουντ 
Μπαρ κατέφθασε επί τόπου αυξάνοντας τις αυστριακές δυνάµεις. Ο 
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αυστριακός στρατός, έχοντας πλέον συνολική  δύναµη  60000 ανδρών  (60 
Τάγµατα Πεζικού, 20 ίλες ιππικού και 59 πυροβόλα), υπό τις διαταγές του 
Πρίγκηπα Αλεξάνδρου, ανέµενε τους εισβολείς στην ισχυρή θέση του, στην 
πεδιάδα Στερµποχόλυ, κοντά στην Πράγα.  
 
Η πρωσσική Στρατιά του Σβερίν καθυστέρησε ν’ αφιχθεί, αλλά όταν τελικά 
κατέφθασε, οι Πρώσσοι υπερτερώντας πλέον και αριθµητικά (διέθεταν 
συνολικά 67000 άνδρες (66 Τάγµατα Πεζικού, 113 ίλες ιππικού και 82 
πυροβόλα) εφόρµησαν κατά των Αυστριακών στις 6 Μαΐου του 1757, περί τις 
5 π.µ. από τα υψώµατα του Πρόζεκ όπου είχαν συγκεντρωθεί, ενώ ο 
Φρειδερίκος έστειλε τον Κέιθ µε  30000 στα δυτικά της Πράγας για ν’ 
αποκόψει κάθε ενδεχόµενη αυστριακή υποχώρηση. Ο Φρειδερίκος είχε 
αρχικά διατάξει άµεση επίθεση, όµως ο Σβερίν τον έπεισε ότι πρώτα έπρεπε 
να προβεί σε επιµελή αναγνώριση εγγύς του δεξιού των Αυστριακών. Οταν 
επέστρεψε είχε επισηµάνει µία θέση πρόσφορη για να πληγούν τα’ αυστριακά 
µετόπισθεν. Οι Πρώσσοι άλλαξαν κατεύθυνση περί τις 7 π.µ. και έγιναν 
αντιληπτοί από τον αντίπαλο στις 10 π.µ. 
 
Ο Σβερίν µαζί µε το Στρατηγό Βίντερφελντ οδήγησαν την επίθεση του 
πρωσσικού ιππικού. Οι επιτιθέµενοι Πρώσσοι πεζικάριοι πέρασαν µέσα από 
κάποια λιβάδια και συνήντησαν µιαν έκταση µε συνεχείς νερόλακκους, που 
ανέκοψε τον ρυθµό της προέλασής τους. Εκεί ο Βίντερφελντ κτυπήθηκε από 
το βλήµα ενός εχθρικού µουσκέτου, κι’ έπεσε νεκρός. Αυτήν την κρίσιµη 
στιγµή  ο Στρατάρχης Σβερίν κρατώντας την σηµαία του 24ου Συντάγµατος 
Πεζικού στο χέρι, τέθηκε επικεφαλής του και οδήγησε την επίθεση εν µέσω 
του καταιγιστικού αυστριακού πυρός. Πρώτος έπεσε άπνους ο υπασπιστής 
Κόµης φον Πλάτεν και κατόπιν  ο αδάµαστος γέροντας πολεµιστής, βληθείς 
καίρια, πέντε φορές, από θραυσµατικά βλήµατα πυροβολικού! Τότε ανεστάλη 
η θυελλώδης έφοδος των  πρωσσικών τµηµάτων. Ο Φρειδερίκος, όταν 
πληροφορήθηκε το συµβάν, διέταξε πάση θυσία να συνεχιστεί η έφοδος. Το 
αυστριακό πεζικό διαπίστωσε την σύγχυση των Πρώσσων και άρχισε να τους 
πιέζει έντονα, οπότε δηµιουργήθηκε ένα µικρό χάσµα µεταξύ των γραµµών 
του και του υπολοίπου των αυστριακών δυνάµεων. Τότε ο φον Μπρόουνε 
τραυµατίστηκε θανάσιµα από τα πυρά των Πρώσσων πεζικάριων και 
µεταφέρθηκε στην Πράγα.  
 
Ενώ ο Βασιλιάς Φρειδερίκος και ο Στρατηγός φον Τσίτεν αναδιοργάνωναν το 
πρωσσικό πεζικό στον Νότο, οι Στρατηγοί Μπέφερν και Χαουτσάρνωυ 
διαπίστωσαν το µικρό χάσµα της αυστριακής παράταξης και εξαπέλυσαν εκεί 
κρουνηδόν τµήµατα πεζικού, ώστε να διευρύνουν το ρήγµα. Τα κροατικά 
Συντάγµατα του αυστριακού στρατού,  που έως τότε είχαν  καθηλώσει τους 
Πρώσσους βορείως του αυστριακού αριστερού πλευρού, εξ αιτίας της 
κλιµακούµενης διεύρυνσης του ρήγµατος ανέστρεψαν µε τις υπόλοιπες 
αυστριακέ δυνάµεις, προσπαθώντας να σχηµατίσουν µια νέα γραµµή άµυνας, 
νοτίως της δυτικής άκρης του όρους Ταµπόρ. 
 
Η τελική φάση της µάχης ξεκίνησε περί τις 3 µµ., µε του Πρώσσους να 
εµπλέκουν την υπό σύνταξη αυστριακή παράταξη την οποία υπερκέρασαν 
από τον Νότο. Ο Κάρολος αποσύρθηκε στην Πράγα, ενώ το ιππικό του 
εκάλυπτε την υποχώρηση. Οι Αυστριακοί έχασαν 12000 νεκρούς και 4500 
αιχµαλώτους.  
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Οι Πρώσσοι αντί να τραπούν σε καταδίωξη του αντιπάλου, επέτρεψαν σ’ ένα 
µεγάλο µέρος των αυστριακών δυνάµεων ν’ αποσυρθεί, ενώ υφιστάµενοι 
14.300 απώλειες δεν είχαν πλέον επαρκείς δυνάµεις ούτε για συνέχεια 
πολιορκίας της Πράγας. Οι απώλειες ήσαν πάρα πολλές για ν’ 
αναπληρωθούν από την µικρή Πρωσσία και ο  Φρειδερίκος αποφάσισε να 
µην επιτεθεί στην πόλη. Υπελόγισε, σωστά, πως 40.000 µαχητές και 75.000 
κάτοικοι πολύ σύντοµα θα κατανάλωναν τα διαθέσιµα αποθέµατα εφοδίων 
της πόλης. Ο υπολογισµός του ωστόσο είχε µια παράλειψη από ελλειπή 
πληροφόρηση : Η Αυστρία είχε ήδη προετοιµάσει µια Στρατιά για ν’ 
ανακουφίσει την πόλη. Αυτήν που ο Φρειδερίκος θα συναντούσε σε πολύ 
σύντοµο χρόνο στο πεδίο µάχης του Κολίν, όπου ο Φρειδερίκος αν και κατά 
πολύ υποδεέστερος αριθµητικώς, επιτέθηκε ακόµα µια φορά στον αυστριακό 
στρατό, (αυτή την φορά υπό τον Στρατάρχη Ντάουν), µε καταστροφικά για τον 
στρατό του αποτελέσµατα. 
 
31.    Σβερίν
 
Ο Στρατάρχης Κούρτ Κρίστοφ Κόµης φον Σβερίν (26 Οκτωβρίου 1684 - 6 
Μαΐου 1757), ήταν ένας Πρώσσος Στρατάρχης, ένας από τους 
επιφανέστερους ∆ιοικητές που υπηρέτησαν τον Μεγάλο  Φρειδερίκο

Γεννήθηκε στο Λέβιτς της Ποµερανίας και κατατάχθηκε στον Ολλανδικό 
στρατό σε νεαρή ηλικία, µε τον οποίο και υπηρέτησε στον «Πόλεµο της 
Ισπανικής ∆ιαδοχής», στο Σέλενµπεργκ  (όπου τα αγγλο-ολλανδικά 
στρατεύµατα υπό τον ∆ούκα του Μάρλµπορω και τον Μαργράβο της Βάδης 
Λουδοβίκο Γουλιέλµο συνέτριψαν τον γαλλοβαυαρικό συνασπισµό στις 2 
Ιουλίου 1704) και στο Μπλενχάιµ (όπου τα αγγλο-ολλανδικά, αυστριακά και 
δανέζικα στρατεύµατα υπό τον ∆ούκα του Μάρλµπορω και τον Πρίγκηπα 
Ευγένιο της Σαβοΐας συνέτριψαν και πάλι τον γαλλοβαυαρικό συνασπισµό, 
στις 13 Αυγούστου 1704). 

Το 1707 προήχθη σε Αντισυνταγµατάρχη στον στρατό του ∆ούκα του 
Μεκλεµβούργου – Σβερίν, ενώ ήταν παρών στο Ραµιγύ (εναντίον  του 
γαλλοβαυαρικού συνασπισµού) και στο Μαλπλακέ (εναντίον των Γάλλων), 
καθώς και µε ∆ιοικητή του τον Σουηδό Στένµποκ στο Γκάντεµπους, στην 
τελική µάχη του «Μεγάλου Βορείου Πολέµου» µεταξύ Σουηδών και ∆ανών-
Σαξόνων. Το 1713 βρέθηκε µε το Κάρολο τον ΙΑ’ της Σουηδίας (κατά την 
εκούσια φυγή  του µονάρχη στο Μπέντερ µετά την ήττα του στην Πολτάβα) και 
το 1718 έγινε Υποστράτηγος. 

Το 1719 αντιµετώπισε  τον ανοβεριανό στρατό που εισέβαλε στο 
Μεκλεµβούργο (αγωνιζόµενος  λαµπρά  στο Βαλσµύλεν, στις 6 Μαρτίου), ενώ 
το επόµενο έτος εισήχθη στην υπηρεσία του Βασιλιά της Πρωσσίας. Αρχικά  
απασχολήθηκε σε διάφορες διπλωµατικές αποστολές, αλλά τον Ιανουάριο του 
1722 ανέλαβε την ∆ιοίκηση ενός Συντάγµατος Πεζικού. Το 1730, ως 
Υποστράτηγος , ήταν µέλος του στρατοδικείου που δίκασε τον τότε ∆ιάδοχο 
του θρόνου Φρειδερίκο για λιποταξία, και το 1733, ωε επικεφαλής  µιας 
πρωσσικής Στρατιάς, διεύθυνε επιτυχηµένα, µε εξαιρετική ικανότητα, την 
λεπτή και δύσκολη στοιχειώδη εργασία την αποστολή επίλυσης του 
«Ζητήµατος του Μεκλεµβούργου» (δηλαδή τις συνοριακές και διοικητικές 
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διαφορές µεταξύ των ∆ουκάτων  Μεκλεµβούργου-Σβερίν και Μεκλεµβούργου 
– Στρέλιτς) 

Τον επόµενο χρόνο έγινε Αντιστράτηγος και το 1739 Στρατηγός του Πεζικού. 
Κατά την περίοδο της βασιλείας του Βασιλιά Φρειδερίκου Γουλιέλµου, ο 
Σβερίν παρήγαγε επίσης ικανό διοικητικό έργο. Ο Μέγας Φρειδερίκος, αµέσως 
µετά την στέψη του, προήγαγε τον Σβερίν στον βαθµό του Στρατάρχη και τον 
έχρισε Κόµη. Στην µάχη του Μόλλβιτς κατά των Αυστριακών του Στρατάρχη 
Ράινχαρντ φον Νάιπεργκ (10 Απριλίου του 1741), δικαίωσε απόλυτα την 
επιλογή του άρχοντά του, όταν µε την λαµπρή του ηγεσία κι’ ενώ ο Βασιλιάς 
εγκατέλειψε το πεδίο της µάχης, µετέτρεψε την βέβαιη ήττα σε νίκη, γεγονός 
που καθόρισε την τύχη της Σιλεσίας. Στην µάχη του Μόλλβιτς  έµεινε 
παροιµιώδης η απάντησή του σε κάποιον Αξιωµατικό που τον ερώτησε προς 
τα πού θα υποχωρήσουν : « Πάνω από τα κουφάρια των εχθρών µας!». 

Μετά την λήξη του πολέµου, τοποθετήθηκε ∆ιοικητής των σηµαντικότατων 
φρουρίων του Μπρήγκ και του Νάισσε.  Κατά τον ∆εύτερο Σιλεσιακό Πόλεµο 
(1744-1745), διοίκησε την Στρατιά η οποία εκκινώντας από το Γκλάτς (νυν 
Γκλότζκο της Πολωνίας) συνενώθηκε µε τα στρατεύµατα του Βασιλιά υπό τα 
τείχη της Πράγας, στην πολιορκία και κατάληψη (10 Σεπτεµβρίου 1744) της 
οποίας είχε διακεκριµένη συµµετοχή.   

Λίγο  χρόνο µετα, ο Βασιλιάς αναγκάστηκε να υποχωρήσει από την Βοηµία, 
οπότε ο Σβερίν διακρίθηκε πάλι εκτελώντας µιαν αριστοτεχνική και 
συντεταγµένη υποχώρηση του στρατεύµατος, αλλά, αγανακτώντας µε κάποια 
πραγµατική ή φανταστική λεκτική µείωσή του από τον ηγεµόνα, αποσύρθηκε 
στο κτήµα του. Σ’ αυτό, αλλά και στους κατοίκους του, αφιέρωσε όλες του τις 
ενέργειές κατά την διάρκεια των ειρηνικών  ετών που ακολούθησαν. 

Ο ακάµατος στρατιώτης επανήλθε στην ενεργό δράση αµέσως  µε το 
ξέσπασµα του Επταετούς πολέµου (1756) και κατά την πρώτη διενεργηθείσα 
εκστρατεία, το 1757, διεξήγαγε τις επιχειρήσεις από την σιλεσιακή πλευρά της 
Βοηµίας,(ακολουθώντας τον ίδιο άξονα προέλασης όπως το 1744), 
κατευθυνόµενος για να συναντήσει τον Φρειδερίκο στην πολιορκούµενη 
Πράγα, όπου στις 6 Μαΐου βρήκε ηρωικό θάνατο, οδηγώντας ένα Σύνταγµα 
στην επίθεση. 

Ο Φρειδερίκος ανήγειρε έναν µαρµάρινο ανδριάντα στον πιο τολµηρό κι’ 
ακούραστο στρατιώτη του στην Βίλχελµπλάτς (τµήµα πλέον της 
Βιλχελµστράσσε), το οποίο βρίσκεται σήµερα στην µικρή «αίθουσα του 
θόλου» του Μουσείου Μπόντε στο Βερολίνο. Επίσης του αφιέρωσε και ένα 
µνηµείο στην πεδιάδα Στερµποχόλυ της Πράγας που επισήµαινε το µέρος 
όπου σκοτώθηκε, το οποίο κατέστρεψαν οι Τσέχοι µετά το τέλος του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου. Από το 1889, το 14ο Σύνταγµα του Γερµανικού Πεζικού 
(ή 3ο Ποµερανικό) έφερε τιµητικά το όνοµά του. 
 
32. 1812 – Ρωσικός στρατός 
 
Κατά την εισβολή του Ναπολέοντα στην Ρωσία το 1812 και παρά τη γενόµενη 
τεράστια προπαρασκευαστική προσπάθεια στον τοµέα του ανεφοδιασµού, ο 
γαλλικός στρατός µε την πρόοδο της προέλασής του βρέθηκε κλιµακωτά 
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µακράν των εφοδιαστικών βάσεών του, µέσα στην αχανή εχθρική ενδοχώρα. 
Οι Ρώσοι εφήρµοσαν συστηµατικά την τακτική της «καµένης γης», µε 
αποτέλεσµα η δυνατότητα άντλησης, έστω και τροφικών εφοδίων, από την 
ύπαιθρο να καταστεί σχεδόν αδύνατη για τους Γάλλους, παρά την οργάνωση 
ειδικών αποσπασµάτων «λαφυραγωγίας-λεηλασίας», τα οποία επέδραµαν 
µεθοδικά σε ρωσικούς οικισµούς και αγροκτήµατα. Η αυξανόµενη στέρηση 
των επιβιωτικών εφοδίων  είχε δραµατική έως διαλυτική επίδραση στο ηθικό 
της «Μεγάλης Στρατιάς», ειδικά µετά την κλιµάκωση του ανταρτοπολέµου στα   
µετόπισθέν της και κυρίως κατά την φάση της οπισθοχώρησης. ‡
 
33. Εκστρατείες του Ουέλλινγκτον τα έτη 1810 – 1811 
 
Ο  Αρθούρος Γουέλσλευ Wellesley, µετέπειτα 1ος ∆ούκας του Ουέλλινγκτον 
ήταν επικεφαλής  στην  εκστρατεία του  1810-1811, που διενεργήθηκε ως 
µέρος του Χερσονησιωτικού Πολέµου (1808-1813) για την απελευθέρωση της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας από την κυριαρχία του Ναπολέοντα. Ακριβώς 
όπως στην Ρωσία, κατά την διάρκεια της εκστρατείας του Ναπολέοντα το 
1812, οι κάτοικοι της χερσονήσου κατέστρεψαν εθελοντικά τις ιδιοκτησίες και 
τις αποθήκες των προµηθειών τους, για να κάνουν τον ανεφοδιασµό του 
εχθρού αδύνατο και για να επιταχύνουν την ήττα του. Αυτή η πολιτική της  
«καµένης γης,» όπως αποκαλείται σήµερα, ήταν κατ’ εξοχήν επιτυχής και στις 
δύο περιπτώσεις. 
 
Το 1810, µια πρόσφατα διευρυµένη γαλλική Στρατιά  υπό τον Στρατάρχη 
Αντρέ Μασσενά εισέβαλε στην Πορτογαλία. Η βρετανική κοινή γνώµη στην 
µητρόπολη αλλά και η άποψη του στρατού ήταν οµοιόµορφα θλιβερές και 
ηττοπαθείς : «πρέπει να εκκενωθεί η Πορτογαλία! ». Αλλά ο Ουέλλινγκτον 
επιβράδυνε αρχικά τους Γάλλους στο Μπουσάκο (όπου κατέλαβε τα οµόηχα 
υψώµατα, µια µακρά κορυφογραµµή µήκους 16 περίπου χιλιοµέτρων),  µε 
25.000 Βρετανούς και 25.000 Πορτογάλους. Εκεί δέχτηκε πέντε 
αλληλοδιάδοχες επιθέσεις 65.000 Γάλλων υπό τον  Μασσενά!  
 
Εκείνος ήταν αβέβαιος ως προς την ακριβή διάταξη και την δύναµη των 
αντιπάλων δυνάµεων, επειδή ο Ουέλλινγκτον ανέπτυξε τους άνδρες του στην 
αφανή πλαγιά της κορυφογραµµής, όπου δεν ήταν δυνατόν ούτε να τους 
παρατηρήσουν ούτε να τους πλήξουν εύκολα µε πυροβολικό. Σφοδρές 
επιθέσεις διενεργήθηκαν από τα  Σώµατα του Στρατάρχου Νεύ  και του 
Στρατηγού Ρευνιέ, αλλά µετά από εξαιρετικά σφοδρό και αιµατηρό αγώνα 
αυτοί απέτυχαν να διασπάσουν τις συµµαχικές  δυνάµεις και αποκρούστηκαν 
µε απώλειες 4.500 νεκρών και τραυµατιών. Οι  ανγλο-πορτογαλικές απώλειες 
ήταν περίπου 1250. Κατόπιν οι συµµαχικές δυνάµεις υπό τον Γουέλσλευ, 
εµπόδισαν την κατάληψη της χερσονήσου της Λισσαβώνας από τους 
Γάλλους, µε το αρίστης σχεδίασης και κατασκευής οχυρωµατικό σύµπλεγµα, 
την κατασκευή του οποίου είχε διατάξει ο Γουέλσλευ : τις φηµισµένες  
«Γραµµές των Τόρες Βέδρας». 
 

                                            
‡ Εξαιρετική ανάλυση του εν λόγω προβλήµατος στο βιβλίο του George F. 
Nafziger  : «Napoleon's Invasion of Russia, 1812» Hippocrene Books (1984) 
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Οι «Γραµµές των Τόρες Βέδρας» ήταν γραµµές οχυρών που χτίσθηκαν µε 
απόλυτη µυστικότητα και ονοµάστηκαν έτσι από την κοντινή πόλη Τόρες 
Βέδρας.  Κατασκευάστηκαν από Πορτογάλους εργάτες  µεταξύ του Νοεµβρίου 
του 1809 και του Σεπτεµβρίου του 1810, και στάθηκαν ικανές να αναχαιτίσουν  
την επίθεση του Μασσενά το 1810. Προετοιµασµένες έξοχα µε πλήρη 
µυστικότητα, και µε τα πλευρά τους φρουρούµενα από το βασιλικό ναυτικό 
υπήρξαν απόλυτος επιχειρησιακός και τακτικός αιφνιδιασµός σε βάρος των 
Γάλλων. Οι καταπονηµένες και λιµοκτονούσες γαλλικές δυνάµεις εισβολής 
υποχώρησαν µετά από έξι µήνες άκαρπων προσπαθειών. Ο Ουέλλινγκτον 
τους ακολούθησε κατά πόδας και µε πολυάριθµες αδιάκοπες αψιµαχίες, τους 
οδήγησε έξω από την Πορτογαλία, εκτός από µια µικρή φρουρά στην Αλµέιδα, 
την οποία έθεσε υπό  πολιορκία. 
 
Το 1811, ο επίµονος Μασσενά επέστρεψε προς την Πορτογαλία για να 
ανακουφίσει την πολιορκούµενη φρουρά της Αλµέιδα, αλλά ο Ουέλλινγκτον 
κατόρθωσε να νικήσει  τους Γάλλους στη µάχη του Φουέντες ντε Ονιόρο. Εν 
τω µεταξύ, ο υφιστάµενος του Ουέλλινγκτον, Υποκόµης Μπέρεσφορντ 
σταµάτησε την «Στρατιά του νότου» του Στρατάρχου Σουλτ σε µια σφοδρή, 
πολύνεκρη  και αιµατηρή  µάχη στην Αλµπουέρα. 
 
Τον Μάιο του 1811, ο Ουέλλινγκτον προήχθη σε Στρατηγό για τις υπηρεσίες 
του. Η Αλµέιδα  έπεσε, αλλά οι Γάλλοι, µε την λυσσαλέα επιµονή του 
Μασσενά, διατήρησαν τα δίδυµα φρούρια της Σιουδάδ Ροδρίγο και του 
Μπανταχόθ, «κλείδες» φρούρησης των ορεινών προσβάσεων  στην 
Πορτογαλία. 
 
33. Μάχη του Ασπερν 
 
Κοντά στο Άσπερν και στο Εσσλινγκ, δύο χωριά πλησίον της Βιέννης, ο 
Ναπολέων  υπέστη µια µεγάλη στρατιωτική ήττα στις 21-22 Μαΐου του 1809. 
Μετά την νίκη του επί των  Αυστριακών  κοντά στην Ρατισβόνη, είχε κάνει την 
είσοδό του στην Βιέννη στις 13 Μαΐου. Ο αυστριακός στρατός, υπό τον 
Αρχιδούκα Κάρολο, είχε αποσυρθεί  στην βόρεια όχθη του ∆ούναβη, και ο 
Ναπολέων, για να επιτεθεί έπρεπε να διασχίσει τον ποταµό. Σε µια 
φονικότατη µάχη ο Κάρολος νίκησε τους Γάλλους, οι οποίοι έχασαν έναν από 
τους ικανότερους ηγέτες τους, τον Στρατάρχη Λαν. Μετά την άφιξη ευρύτατων 
ενισχύσεων, ο Ναπολέων προσπάθησε να επαναλάβει την διάσχιση του 
ποταµού στις 4 Ιουλίου. Αυτή την φορά επέτυχε και στις 5-6 Ιουλίου κέρδισε 
την µάχη του Βάγκραµ, περατώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο τον πρόωρο 
απελευθερωτικό πόλεµο της Αυστρίας. 
 
34. Μπένιγκσεν

Ο Λέων Αύγουστος Γκόττληµπ Θεόφιλος (ρωσικά: Λεόντι Λεοντίεβιτς) Κόµης 
φον Μπέννιγκσεν, (10 Φεβρουαρίου 1745 - 3 ∆εκεµβρίου 1826) ήταν ένας 
Γερµανός Στρατηγός  στην υπηρεσία της ρωσικής αυτοκρατορίας. 

Γεννήθηκε σε µια ανοβεριανή οικογένεια του Μπράουνσβαικ (Βρουνσβίκη) και 
υπηρέτησε  διαδοχικά ως ακόλουθος στην αυλή του Ανοβέρου  και ως 
Αξιωµατικός της «Φρουράς Πεζικού», µε την οποία και συµµετείχε στον 
«Επταετή πόλεµο». Το 1764, αποσύρθηκε από τον ανοβεριανό στρατό και το 
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1773εισήλθε στην ρωσική στρατιωτική υπηρεσία ως Αξιωµατικός  στο 
Σύνταγµα µουσκετοφόρων Βιάτκα. Πολέµησε ενάντια στους Τούρκους το 
1774 και το 1778, οπότε έγινε Αντισυνταγµατάρχης. Το 1787 η συµµετοχή του 
στην εκπόρθηση του τουρκικού οχυρού στο Οτσάκοφ της Ουκρανίας τον 
οδήγησε σε προαγωγή στον βαθµό του Ταξιάρχου, ενώ διακρίθηκε 
επανειληµµένα στη συντριβή της «Εξέγερσης του Κοτσιούσκο»  και στον 
«Περσικό πόλεµο» του 1796. Το 1794 του απονεµήθηκε ο σταυρός του Αγίου 
Γεωργίου Γ’ Τάξεως και ένα  κτήµα στο Κυβερνείο του Μινσκ και προήχθη σε 
Υποστράτηγο για τις επιτυχίες του στην προηγούµενη εκστρατεία. 

Το 1798 απολύθηκε από την στρατιωτική υπηρεσία από τον Τσάρο Παύλο 
τον Α’, δήθεν λόγω των συνδέσεών του µε τον συνωµότη ευγενή Πλάτωνα 
Ζούµποφ. Είναι γνωστό ότι συµµετείχε ενεργά στην φάση προγραµµατισµού 
της συνωµοσίας για την δολοφονία του Παύλου του Α’, αλλά ο ρόλος του στην 
δολοφονία παραµένει ένα αντικείµενο εικασιών. Ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Α’ 
τον κατέστησε Γενικό Κυβερνήτη της Λιθουανίας το 1801 και το 1802 τον 
προήγαγε σε Στρατηγό  του ιππικού. 

Το 1806 εδιοίκησε µία από τις ρωσικές στρατιές  που επιχειρούσαν κατά του  
Ναπολέοντα, όταν συµµετείχε στην µάχη του Πουτούσκ και επίσης συνάντησε 
τον Αυτοκράτορα προσωπικά στην αιµατηρή µάχη του Ευλάου (8 
Φεβρουαρίου 1807). Στη µάχη του Πουτούσκ ενίκησε µεν τα γαλλικά 
στρατεύµατα υπό τον Ζαν Λαν αλλά αργότερα υπεχώρησε. Αυτή η νίκη του 
έφερε τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου Β’ Τάξεως (στρατιωτική διάκριση), ενώ 
µετά από την µάχη του Ευλάου του απονεµήθηκε ο σταυρός του Αγίου 
Ανδρέα, το υψηλότερο παράσηµο  στην ρωσική αυτοκρατορία. Εδώ πλέον θα 
µπορούσε να υποστηρίξει ότι κατόρθωσε να προξενήσει την πρώτη συµφορά 
στον Ναπολέοντα, αλλά έξι µήνες αργότερα ο Μπέννιγκσεν υπέστη  την 
συντριπτική ήττα στο Φρήντλαντ (14 Ιουνίου 1807), άµεση συνέπεια της 
οποίας ήταν η συνθήκη του Τιλσίτ. 

Ο Μπέννιγκσεν επικρίθηκε βαρύτατα για την µάχη του Φρήντλαντ και για την 
πτώση της πειθαρχίας στο στράτευµα και αποσύρθηκε επί µερικά έτη, αλλά 
κατά την εκστρατεία του 1812 επανεµφανίστηκε στο στρατό, αναλαµβάνοντας   
διάφορες αρµόδιες θέσεις. Ήταν παρών στο Μποροντίνο και νίκησε τον 
θρυλικό Μυρά στην µάχη του Ταρούτινο, όπου πληγώθηκε και ο ίδιος στο 
πόδι, αλλά εξ αιτίας µιας σφοδρής φιλονικίας µε τον Στρατάρχη Κουτούζωφ 
τον τότε Ρώσος Γενικό ∆ιοικητή του στρατού, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από 
την ενεργό στρατιωτική απασχόληση. 

Μετά από τον θάνατο του µεγάλου Κουτούζωφ ανεκλήθη και τοποθετήθηκε 
επικεφαλής µιας Στρατιάς. O Μπέννιγκσεν συµµετείχε στις µάχες του 
Μπαόυτζεν και του Λύτζεν, ηγούµενος µιας των φαλάγγων που διενήργησαν  
την αποφασιστική επίθεση την τελευταία ηµέρα της µάχης της Λειψίας (16-19 
1813) Οκτωβρίου. Στο ίδιο βράδυ ονοµάστηκε Κόµης από τον Ρώσο 
Αυτοκράτορα Αλέξανδρος τον Α’ και  κατόπιν διοίκησε τις δυνάµεις που 
επιχειρούσαν εναντίον του Στρατάρχη Νταβού στην βόρειο Γερµανία,  
ειδικότερα δε στην πολιορκία του Αµβούργου (1813-14) που διήρκεσε σχεδόν 
ένα έτος. Μετά από την συνθήκη ειρήνης του Φοντενµπλώ απονεµήθηκε ο 
σταυρός του Αγίου Γεωργίου Α’ Τάξεως, η υψηλότερη ρωσική στρατιωτική 
διάκριση της εποχής, για την δράση του στους ναπολεόντειους πολέµους. 
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Μετά από τη γενική ειρήνη κράτησε µια ∆ιοίκηση από το  1815 έως το 1818, 
οπότε αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία και εγκαταστάθηκε στο κτήµα 
του Μπάντελν, κοντά στο Χίλντεσχαιµ του Ανόβερου. Μέχρι το τέλος της ζωής 
του έχασε εντελώς την όρασή του. Ο γιος του, Αλέξανδρος Λέβιν, Κόµης φον 
Μπέννιγκσεν (1809-1893) υπήρξε  διακεκριµένος πολιτικός του Ανόβερου. 

35. Πολιορκία  του Ντάντσιχ 
 
Κατά την διάρκεια της άνοιξης του 1807, ο Ναπολέων διέταξε τον Στρατάρχη 
του  Φρανσουά Ζοζέφ Λεφέµπρ, να πολιορκήσει την πόλη του Ντάντσιχ µε 
24.000 πεζούς και 3.000 ιππείς και πολυάριθµα πυροβόλα. Την πόλη 
υπεράσπιζε ο Πρώσσος Στρατάρχης Φρειδερίκος Αδόλφος Κόµης φον 
Καλκρώυθ µε περίπου 12.000 άνδρες. Η πολιορκία, ξεκίνησε τον Μάρτιο και 
διήρκεσε έως τον Μάιο (συνολικά 78 ηµέρες). Τελικά µετά τεράστιες απώλειες 
(πάνω από 10. 000) η ηρωική φρουρά οδηγήθηκε σε τιµητική παράδοση και 
απεχώρησε συντεταγµένη µε τις σηµαίες τις να κυµατίζουν υπό τον ήχο των 
τυµπάνων της. Οι Γάλλοι είχαν 400 νεκρούς Σ' όλο αυτό το µακρύ διάστηµα, ο 
Ρώσος ανώτατος ∆ιοικητής Μπέννιγκσεν που έδρευε στην πέριξ περιοχή 
παρέµεινε ανεξήγητα παθητικός και αµέτοχος, ακόµα και όταν η 
συνθηκολόγηση του Ντάντσιχ, προσέφερε ουσιαστικά στον Ναπολέοντα µια 
πολύτιµη βάση επιχειρήσεων και απελευθέρωσε ικανό  αριθµό στρατευµάτων 
του, τα οποία χρησιµοποίησε αµέσως µετά, επιτυγχάνοντας µεγάλο 
αριθµητικό πλεονέκτηµα  στην µάχη του Φρήντλαντ, όπου συνέτριψε τον 
Μπέννιγκσεν. 
 
36. Ορεινός Πόλεµος
 
Η ανάγκη  διεξαγωγής  στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ορεινές περιοχές 
επιφέρει  στους ∆ιοικητές τεράστιες προκλήσεις, ολότελα  διαφορετικές από 
εκείνες που αντιµετωπίζονται σε λιγότερο δυσχερή περιβάλλοντα. Επίσης 
απαιτεί αυξηµένη εµµονή, δύναµη, και θάρρος. Η ορεινή έκταση, η οποία  
χαρακτηρίζεται από απότοµες εδαφικές κλίσεις, µεγάλες ποικιλίες στην 
εντόπια τοπογραφική διαµόρφωση, ιδιάζοντα φυσικά εµπόδια και έλλειψη 
προσιτών διαδροµών, περιορίζει κατά πολύ την κινητικότητα, αυξάνει 
δραστικά τους χρόνους µετακίνησης, µειώνει εξαιρετικά την 
αποτελεσµατικότητα ορισµένων όπλων, αλλά  και περιπλέκει τις διαδικασίες 
ανεφοδιασµού. Ο καιρός, ρευστός και ιδιαίτερα µεταβλητός ανά εποχή και 
περίοδο της ηµέρας, συνδυαζόµενος έντονα  µε το ορεινό έδαφος, µπορεί 
επίσης  να έχει µεγάλες επιπτώσεις στην κινητικότητα και στις τακτικές 
επιχειρήσεις. Ακόµη και υπό µη βίαιες καταστάσεις, οι επιχειρήσεις σε ορεινό 
περιβάλλον µπορούν να προξενήσουν σηµαντικούς κινδύνους και 
καταστροφικά διακυβεύµατα. 
 
37. Κοντέ
 
Ο Λουδοβίκος ο Β’ των Βουρβόνων, ∆ούκας του Ενγκιέν, Πρίγκηπας  του 
Κοντέ (1621-86), γνωστός ως ο «Μέγας Κοντέ», ξεκίνησε µια λαµπρή 
στρατιωτική σταδιοδροµία το 1640, προς το τέλος του Τριακονταετούς 
Πολέµου (1618-48). Το 1643 έγινε ∆ιοικητής των γαλλικών δυνάµεων ενάντια 
στους Ισπανούς και κέρδισε την αποφασιστική νίκη στο Ροκρουά της βόρειας 
Γαλλίας,  συντρίβοντας την θρυλική ισχύ των ισπανικών «τέρθιος». Αυτή του η  
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νίκη τον καθιέρωσε ως µία από τις µεγάλες στρατιωτικές φυσιογνωµίες της 
ιστορίας, µόλις στην ηλικία των 22 ετών. 
 
Ο Λουδοβίκος ο Β’ των Βουρβόνων, ήταν άνδρας τολµηρός και ηρωικός στο 
πεδίο της µάχης, αλλά ιδιαίτερα αλαζονικός σε όλους τους άλλους τοµείς της 
ζωής του. Θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους Γάλλους στρατιωτικούς 
ηγέτες του 17ου αιώνα, γιατί κυριολεκτικά ανέδειξε τη χώρα του στην πλέον 
σηµαντική στρατιωτική δύναµη της Ευρώπης. Ο Κοντέ συπολέµησε µαζί µε 
τον άλλο µµεγάλο πολέµαρχο της Γαλλίας, τον Ανρί ντε λα Τουρ ντ' Οβέρν ντε 
Τυρέν, αλλά πολέµησε επίσης και εναντίον του, κατά την διάρκεια της 
εκπληκτικής έως µετεωρικής του σταδιοδροµίας, όπου διαδοχικά ο 
πολεµιστής Πρίγκηπας εξυµνήθηκε ως ήρωας, σπιλώθηκε ως εθνοπροδότης, 
και αναδείχθηκε τελικά  σε σωτήρα της πατρίδας του.  
 
Ο «Μέγας Κοντέ» γεννήθηκε στο Παρίσι, στις 8 Σεπτεµβρίου 1621, µε τον 
τίτλο του «∆ούκα ντ' Ανγκιέν», και «Πρίγκιπα του Αίµατος», πράγµα δήλωνε 
σαφώς ότι είχε στενή βιολογική συγγένεια µε τη βασιλική οικογένεια. Ο 
Λουδοβίκος  ήταν πολύ αλαζονικότερος από όλα τα άλλα µέλη της οικογενείας 
του, και διήλθε την παιδική και πρωτοεφηβική του ηλικία µέσα σε αµέτρητα 
πλούτη και προνόµια. Σπούδασε µαθηµατικά, νοµική και ιστορία επί έξη έτη 
στην «Ιησουιτική Σχολή» του Μπουρζέ. Μετά εισήλθε στην Βασιλική Ακαδηµία 
στο Παρίσι και κατά τις επανειληµµένες υπηρεσιακές απουσίες του πατέρα 
του, εκτελούσε χρέη Κυβερνήτη της Βουργουνδίας. Κατόπιν χάρις στην 
ευγενή καταγωγή του, ο νεαρός Λουδοβίκος  ανέλαβε τη διοίκηση ενός 
στρατιωτικού σώµατος σε ηλικία µόλις δέκα εννέα ετών και διακρίθηκε στην 
πολιορκία του Αρράς. Σύντοµα απέδειξε την ανδρεία και την 
αποφασιστικότητά του, επέδειξε δε ιδιαίτερη ικανότητα στο να διακρίνει 
αµέσως και να εκµεταλλεύεται τολµηρά τις υφιστάµενες αδυναµίες του 
εχθρού.  
 
Μέσα σε τρία µόλις χρόνια, ο Κοντέ ανέλαβε την ανώτατη διοίκηση του  
γαλλικού στρατού, µε αποστολή την υπεράσπιση της χώρας ενάντια σε µια 
εισβολή στον Βορρά από τις ισπανικές «Κάτω Χώρες». Ο Κοντέ απέδειξε την 
εξαίρετη τόλµη του µε το να περάσει πρώτος στην επίθεση. Στην µάχη του 
Ροκρουά, (ένα χωριό στις γαλλικές Αρδέννες)  στις 19 Μαΐου του 1643, (µε 
17000 πεζούς, 6000 ιππείς και 14 πυροβόλα, εναντίον 19000 πεζών  
8,000 ιππέων και 18 πυροβόλων των Ισπανών και των συµµάχων τους -
Βαλώνων, Γερµανών και Ιταλών-, υπό τον  εµπειρότατο Στρατηγό Φρανσίσκο 
ντε Μέλο)  ο Κοντέ συγκέντρωσε τα πυρά του πυροβολικού του ενάντια στο 
ισπανικό πεζικό, που διατηρούσε επάξια τη φήµη ότι ήταν το καλύτερο στον 
κόσµο, ενώ πλευροκόπησε το ισπανικό ιππικό µε το δικό του. Αφού 
κατενίκησε το ισπανικό ιππικό, έπληξε το ισπανικό πεζικό από τα νώτα του, 
ενώ συγχρόνως το πεζικό του επετίθετο στους Ισπανούς κατά µέτωπον. Η 
µοιραία κατάληξη ήταν µια καθολική περικύκλωση των Ισπανών και των 
συµµάχων τους. Οι σύµµαχοι παραδόθηκαν αλλά τα «τέρθιος» συνέχισαν να 
µάχονται ώσπου κατέρρευσαν. Μέσα σε µίαν ηµέρα, ο Κοντέ εξολόθρευσε τον 
ισπανικό στρατό, εξοντώνοντας ή αιχµαλωτίζοντας περίπου 20.000 χιλιάδες 
εχθρούς, ενώ ο ίδιος είχε µόνον 4000 απώλειες νίκη του τερµάτισε οριστικά 
την ισπανική στρατιωτική κυριαρχία στην Ευρώπη, η οποία είχε διαρκέσει 
πάνω από εκατό χρόνια και µε την  επακολουθήσασα «Συνθήκη των 
Πυρηναίων» κατέστησε ηπειρωτική δύναµη την Γαλλία.  
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Στην µάχη του Ροκρουά έλαµψαν οι µοναδικές ικανότητες που συνέβαλαν στις 
συνεχιζόµενες επιτυχίες του Κοντέ. Απέδειξε ότι είχε την δυνατότητα να 
αξιολογεί την κατάσταση άµεσα και στην συνέχεια να αναλαµβάνει επίσης 
άµεση, αλλά και αποφασιστική δράση για να επιτυγχάνει την µέγιστη βλάβη 
του εχθρού και να εκµεταλλεύεται το απορρέον πλεονέκτηµα.  
 
Μετά την µάχη του Ροκρουά, ο Κοντέ κινήθηκε στο µέτωπο της Αλσατίας για 
να αντιµετωπίσει την απειλή των Βαυαρών. Σε τρεις αιµατηρές µάχες τον 
Αύγουστο του 1643, ο Κοντέ απώθησε τους Βαυαρούς πέρα από τον Ρήνο, 
αλλά δεν κατόρθωσε να τους εξουδετερώσει. Έναν χρόνο αργότερα, ο Κοντέ 
µαζί µε τον Τιρέν, συγκρούστηκαν και πάλι µε τους Βαυαρούς που 
επανέλαβαν την επίθεσή τους ενάντια στη Γαλλία. Μετά από µια µακρά και  
πολύνεκρη µάχη, οι Βαυαροί υποχώρησαν και πάλι.  
 
Στην επόµενη δεκαετία, ο Κοντέ συνέχισε να µάχεται εναντίον επιτυγχάνοντας 
αρκετές νίκες εναντίον υπερτέρων εχθρικών δυνάµεων. Συνήθιζε να µάχεται 
στην πρώτη γραµµή, και πολλές φορές τα άλογά του σκοτώθηκαν στη µάχη, 
ενώ ο ίδιος δέχθηκε πολλά τραύµατα. Όταν εστάλη σε µια εκστρατεία στην 
Ισπανία το 1647, ο Κοντέ υπέστη µια από τις λίγες του ήττες, όταν οι γραµµές 
ανεφοδιασµού του δεν κατάφεραν να εφοδιάσουν τον στρατό του στη Λέριδα, 
αλλά µπόρεσε να διατηρήσει την κατοχή της Καταλωνίας. Τον επόµενο χρόνο, 
ο Κοντέ ανέλαβε τη διοίκηση του γαλλικού στρατού  στη Φλάνδρα, για να 
αντιµετωπίσει τον αυτοκρατορικό στρατό του Αρχιδούκα Λεοπόλδου 
Γουλιέλµου. Ο Κοντέ προσποιήθηκε ότι υποχωρεί για να βγάλει τους 
Ισπανούς από τις αµυντικές  τους θέσεις στο Λανς, στις 20 Αυγούστου 1648. 
Οταν οι εχθρικές δυνάµεις πέρασαν στην καταδίωξη, ο Κοντέ τις 
πλευροκόπησε µε το ιππικό του, και κυριολεκτικά τις εξολόθρευσε. 
  
Ο Κοντέ ήταν πλέον ένας από τους πιο δηµοφιλείς ήρωες της Γαλλίας,  αλλά 
βρέθηκε απέναντι σ' ένα διαφορετικού είδους εχθρό, που η αντιµετώπισή του 
απαιτούσε διπλωµατικά και όχι στρατιωτικά χαρίσµατα. Στην περίοδο 1648-
1650, η Γαλλία σπαρασσόταν από επανειληµµένες εσωτερικές εξεγέρσεις, 
που στόχευαν στην ανατροπή της εξουσίας. Ο Κοντέ πήρε το µέρος των 
στασιαστών και συµµάχησε µε τους Ισπανούς εναντίον της Βασίλισσας της 
Γαλλίας. Έτσι ο 1658, ο Κοντέ οδήγησε έναν ισπανικό στρατό εναντίον του 
πιστού στη Βασίλισσα στρατού, τον οποίο διοικούσε ο παλιός σύντροφός του 
Τιρέν. Μετά από µια σύντοµη σύγκρουση, ο Τιρέν βγήκε νικητής, και ο Κοντέ 
υποχώρησε. Αν και το 1654 καταδικάστηκε ερήµην σε θάνατο για προδοσία, ο 
Κοντέ έκανε παρασκηνιακές ενέργειες για να πάρει χάρη, µετά την τελική λήξη 
των εχθροπραξιών, µε την Συνθήκη των Πυρηναίων του  1659.  
 
Χάρη στην πολιτική του οξυδέρκεια και στις σπουδαίες στρατιωτικές του 
ηγετικές ικανότητες, ο Κοντέ επέτυχε να συγχωρηθεί για την ανταρσία του 
ενάντια στον θρόνο και να διοριστεί πάλι ∆ιοικητής του γαλλικού στρατού το 
1668. Οι νίκες του εναντίον των Ολλανδών στο Άρνεµ το 1672, και εναντίον 
του Γουλιέλµου του Γ’, Πρίγκηπα της Οράγγης στο Σενεφέ του Βελγίου στις 11 
Αυγούστου του 1674, απεκατέστησαν το όνοµα και την υπόληψη του στην 
Γαλλία. Για ακόµη µία φορά κατόρθωσε να νικήσει έναν πολύ ισχυρότερο 
αντίπαλο( διέθετε  30000 πεζούς,14200 ιππείς και 60 πυροβόλα και είχε  
10000 νεκρούς, τραυµατίες και αιχµαλώτους απέναντι σε έναν οχυρό µε  
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40000 πεζούς, 22000 ιππείς και 70 πυροβόλα που υπέστη 10000 νεκρούς, 
15000 τραυµατίες και  5.000 αιχµαλώτους. Αυτή η µάχη ήταν µια από τις 
σφοδρότερες αυτού του αιώνα και ο Κοντέ, που δεν έπαυσε ακόµη να 
επιδεικνύει το παράτολµο θάρρος της νεότητάς του έχασε τρία άλογα που 
ίππευε κατά την διάρκειά της, διασωζόµενος από θαύµα. Κατόπιν, το 1765 , 
διεξήγαγε µιαν ακόµη  εκστρατεία στον Ρήνο, όπου  ο στρατός είχε χάσει τον 
ηγέτη του µετά την απώλεια του γενναίου Τυρέν. Εκεί ο Κοντέ µε την 
προσεκτική και µεθοδική του στρατηγική απέκρουσε την εισβολή µιας 
αυτοκρατορικής Στρατιάς  υπό τον Κόµη Ραιµόνδο Μοντεκούκολι. 
 
‘Οµως αυτή ήταν η τελευταία εκστρατεία του Κοντέ. Υπέφερε πλέον 
δυσβάστακτα από βαρεία ουρική αρθρίτιδα και γενικευµένη οργανική 
εξάντληση απότοκο των καταχρήσεων της νεότητάς του, οπότε (σε ηλικία 
πενήντα περίπου ετών), δεν µπορούσε  πλέον να βρίσκεται στο πεδίο της 
µάχης. Έτσι, µετά από τριάντα χρόνια λαµπρής και νικηφόρας στρατιωτικής 
σταδιοδροµίας, ο Κοντέ απεσύρθη στα κτήµατά του, στο Σατώ ντε Σαντιγύ, 
αφιερώνοντας τα τελευταία του χρόνια στην οικογένεια και στα πνευµατικά του 
ενδιαφέροντα. Πέθανε στο Φοντενεµπλώ, στις 11 Νοεµβρίου του 1686, σε 
ηλικία εξήντα πέντε ετών.  
 
38. Βαλλένστάιν
 
Ο  Αλµπρεχτ Βέντσελ Εουσέµπιους φον Βαλλενστάιν ή _αρχικά- Βαλντστάιν, 
∆ούκας του Φρήντλαντ – Μεκλεµβούργου, Κόµης του Ζάγκαν  (Χέρµανικ στον 
Έλβα, 15 Σεπτεµβρίου 1583- Εγκερ, 25 Φεβρουαρίου 1634), ένας Βοηµός 
ευγενής, ηγέτης των καθολικών και αυτοκρατορικών δυνάµεων, υπήρξε 
Αρχιστράτηγος και ένας από τους σηµαντικότερους στρατιωτικούς ηγέτες του 
αυτοκρατορικού καθολικού Συνασπισµού κατά την διάρκεια του 
Τριακονταετούς Πολέµου. Εν τούτοις η στρατιωτική εκπαίδευσή του, σύµφωνα 
µε τα κλαουζεβιτσιανά ή και τα σύγχρονα πρότυπα, ήταν βραχεία και 
επιφανειακή. Εξεπλήρωσε δύο µόνον έτη πολεµικής υπηρεσίας (1604-1606), 
υπό τον Αυτοκράτορα Ροδόλφο τον  Β', ενάντια στους Τούρκους και τους 
Ούγγρους, κερδίζοντας την διοίκηση ενός Συντάγµατος λόγω των ικανοτήτων 
του, ενώ από το 1617 ήταν διοικητής ενός αυξανόµενου αριθµού µισθοφόρων 
(που µισθώνονταν συνήθως µε δικά του έξοδά, καθώς η προσωπική 
περιουσία του αυξήθηκε πολύ γρήγορα), τον οποίο έθεσε στην διάθεση του 
αυτοκράτορα Φερδινάνδου του Β’. 
 
 Ο Άλµπρεχτ φον Βάλλενστάιν υπήρξε πράγµατι  µία εξαιρετικά πολυσχιδής 
προσωπικότητα και έδρασε µε µεγάλη επιτυχία σε ποικίλους τοµείς. Η 
στρατιωτική δράση του νοηµατοδότησε εκ νέου τον τίτλο του Αυτοκράτορα της 
Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας του γερµανικού έθνους , που τότε είχε πλέον 
µόνον τυπική επικυριαρχία επί των πολλών, ουσιαστικά ανεξαρτήτων 
γερµανικών κρατιδίων. Πέραν των αδιαµφισβήτητων στρατιωτικών ικανοτήτων 
του, διακρίθηκε επίσης και ως κυβερνήτης, επιδεικνύοντας προσωπικό και 
δραστήριο ενδιαφέρον για την σωστή κρατική λειτουργία της επικρατείας  του, 
όσο και για την ευηµερία των υπηκόων του.  
 
Στην εποχή κατά την οποία το πλείστον της Ευρώπης µαστιζόταν από 
λυσσαλέες θρησκευτικές συγκρούσεις και συνεχείς διενέξεις, στα υποτελή του 
εδάφη επικρατούσε επιβεβληµένη θρησκευτική ανοχή. Αυτή η ανοχή µαζί µε 
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ατάραχη νηφαλιότητα τον διέκριναν και στην επιλογή των συνεργατών και 
υφισταµένων του. Αφ’ ετέρου, η ζωηρή φιλοδοξία του τον ώθησε να εµπλακεί 
στον σφοδρότατο  θρησκευτικό «Τριακονταετή Πόλεµο», ο οποίος ερήµωσε 
και κερµάτισε περαιτέρω την αγαπηµένη  του Γερµανία, την οποία 
ονειρευόταν να επανενώσει σε ένα ισχυρό κράτος. Η φιλοδοξία του αυτή, που 
άγγιζε τα σύνορα της µανίας, καθώς και ο άτακτος καιροσκοπισµός που 
διέκρινε τις σχέσεις του µε τον θρόνο, τον έκαναν µισητό σε πολλούς, και 
οδήγησαν στην δολοφονία του κατόπιν εντολής του Αυτοκράτορα 
Φερδινάνδου. Αυτό το ιδιότυπο κράµα ανυπέρβλητων αρετών και σφοδρών 
παθών που συνθέτουν την ξεχωριστή του προσωπικότητά, ο γνωστός 
επικριτής του Κλάουζεβιτς, Βρετανός θεωρητικός της στρατιωτική επιστήµης 
και ιστορικός  Μπάζιλ Λίντελ Χαρτ, το απεκάλεσε  «Αίνιγµα της Ιστορίας». 
 
Η πραγµατικά µυθιστορηµατική ζωή του και η λαµπρή του σταδιοδροµία 
ενέπνευσαν τον µεγάλο Γερµανό ποιητή Φρήντριχ Σίλερ να γράψει την 
«Ιστορία του Τριακονταετούς Πολέµου», αλλά  και την συγκλονιστική 
δραµατική τριλογία του Βαλλενστάιν («Το στρατόπεδο του Βαλλενστάιν», «Οι 
Πικολοµίνι», «Ο θάνατος του Βαλλενστάιν»). 
 
39. Σουβάροφ
 
Αλέξανδρος Βασίλιεβιτς Σουβόροφ (µερικές φορές µεταγραµµένος –
εσφαλµένα - ως Σουβάροφ, όπως και στο πρωτότυπο γερµανικό κείµενο απ’ 
όπου µεταφράστηκε το παρόν), Κόµης του Ρύµνικ. Πρίγκηπας της Ιταλίας, 
Κόµης της Αγίας  Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (24 Νοεµβρίου 1729 – 18 Μαΐου 
1800). Υπήρξε ο τέταρτος και τελευταίος Ρώσος Αρχιστράτηγος (µην 
προσµετρώντας τον «αυτοτιτλοδοτηµένο» Στάλιν). Στην διάρκεια της 
πολύχρονης και λαµπρής σταδιοδροµίας του, ο Αλεξάντρ Σουβόροφ οδήγησε 
πάµπολλες φορές τα ρωσικά στρατεύµατα σε σηµαντικές νίκες εναντίον της 
Πολωνίας, της Τουρκίας, της Γαλλίας, αλλά και σε αντιµετώπιση εξεγέρσεων 
στο εσωτερικό της Ρωσίας.  
 
Ο Σουβόροφ ήταν έξυπνος, παράφορα γενναίος και ιδιαίτερα επίµονος, και 
δεν έχασε την µάχη ακόµη κι όταν αντιµετώπισε πολύ µεγαλύτερες ή και 
καλύτερα εξοπλισµένες εχθρικές δυνάµεις. Συχνότατα η διοικητική του 
δραστηριότητά παρεµποδίστηκε από δολοπλοκίες και µικρόψυχους 
συµφεροντικούς ανταγωνισµούς µέσα στη ρωσική Αυλή, οι πρωτοποριακές 
επιθετικές επιχειρήσεις του Σουβόροφ, µε τις απίστευτα µακρές υπερεντατικές 
πορείες και τις συχνές αιφνιδιαστικές εφόδους, σε συνδυασµό µε την 
σκληρότατη και σχολαστική εκπαίδευση των ανδρών του, κέρδισαν όχι µόνο 
την δόξα πολλών νικών, αλλά και  τον βαθύ θαυµασµό του ρωσικού λαού στο 
πρόσωπό του. Είναι ένας από τους ελάχιστους µεγάλους στρατιωτικούς 
ηγέτες της ιστορίας, ο οποίος δεν ηττήθηκε ποτέ στην µάχη. Έµεινε 
φηµισµένος για το εγχειρίδιό του «Η επιστήµη της νίκης» και αξιοπρόσεκτος  
για τα ρητά του «Εκπαιδευθείτε σκληρά, πολεµήστε εύκολα»,  «Η σφαίρα είναι 
ένας ανόητος, η ξιφολόγχη είναι ένας έξοχος φίλος», «Χάσου εσύ, αλλά σώσε 
τον σύντροφό σου!». Κέρδισε την µεγαλύτερη  φήµη του ως ανώτατος 
∆ιοικητής των ρωσικών δυνάµεων κατά την διάρκεια των πολέµων της 
Μεγάλης Αικατερίνης µε την Τουρκία (1768-74, 1787-92). Το 1799, του 
δόθηκε η ανώτατη διοίκηση των ιταλικών στρατών του «∆ευτέρου αντι-
γαλλικού Συνασπισµού» και πέτυχε να εκδιώξει τους Γάλλους από την Ιταλία. 
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Το 1942 η Σοβιετική Ένωση θέσπισε το παράσηµο του «Τάγµατος του 
Σουβόροφ», τιµώντας την  στρατιωτική του κληρονοµιά και ανασυνδέοντας 
την ύπαρξή της µε το νικηφόρο ρωσικό παρελθόν, καθώς ήταν σε εξέλιξη ο 
θανατηφόρος αγώνας µε το Γ’ Ράιχ,  ο οποίος απεκλήθη «Μεγάλος 
Πατριωτικός Πόλεµος».  
 
Ελάχιστα στοιχεία διασώζονται για τα νεανικά χρόνια του Σουβόροφ. 
Γεννήθηκε στην Μόσχα από µια οικογένεια αριστοκρατικής καταγωγής από το 
Νοβγκορόντ και µεγάλωσε στο αρχοντικό του παππού του (από µητέρα) 
Θεοδοσίου Μανούκοφ, που ήταν αξιωµατούχος του Πέτρου του Α’. Παρά το 
γεγονός ότι ως µικρός υπήρξε πολύ φιλάσθενος, κατετάγη στον ρωσικό 
στρατό σε ηλικία δέκα τριών ετών και υπηρέτησε ως απλός στρατιώτης στο 
πόλεµο της Φινλανδίας εναντίον των Σουηδών. Ονοµάστηκε Αξιωµατικός κατ’ 
απονοµή το 1754, λόγω γενναιότητος, υψηλού συναδελφικού πνεύµατος και 
πειθαρχικής συµπεριφοράς, πράγµα που αφ’ εαυτού ήταν σηµαντικό 
επίτευγµα, καθώς τότε οι πλούσιες και σπουδαίες οικογένειες αγόραζαν 
κυριολεκτικά θέσεις Αξιωµατικών για τους γιούς τους, µόλις γεννιόνταν. Ο 
Σουβάροφ το αξίωµά του το κέρδισε µόνος του.  
 
Ο Σουβόροφ υπηρέτησε ως κατώτερος Αξιωµατικός στον Επταετή Πόλεµο 
εναντίον των Πρώσσων, και πήρε µέρος στη µάχη του Κούννερσντορφ (12 
Αυγούστου 175. Όταν κατελήφθη το Βερολίνο, (9 Οκτωβρίου 1760), ο 
Σουβόροφ ήταν ήδη Αντισυνταγµατάρχης, χάρη στην αδιαµφισβήτητη 
προσωπική του ανδρεία και στις προφανείς εξαιρετικές  ηγετικές του 
ικανότητες. Το 1761 µυήθηκε στον τεκτονισµό, στην Στοά «Των Τριών 
Αστέρων», ενώ επίσης προήχθη σε Συνταγµατάρχη.   
 
Το 1762  ανέλαβε την διοίκηση ενός Συντάγµατος, και άρχισε την εφαρµογή  
των τακτικών και των εκπαιδευτικών µµεθόδων οι οποίες  θα χαρακτήριζαν 
την υπόλοιπη σταδιοδροµία του. Απλούστευσε όλες τις έως τότε πολύπλοκες 
ασκήσεις και έδωσε απόλυτη έµφαση στην καλή φυσική κατάσταση των 
ανδρών, ώστε η Μονάδα του να µπορεί να εκτελεί ταχέως παρατεινόµενες 
πορείες. Έδωσε την δυνατότητα ανάληψης  πρωτοβουλίας στους 
υφισταµένους του Αξιωµατικούς, ώστε  να εκτελούν συνδυαστικούς ελιγµούς 
µε τις Υποµονάδες τους. 
 
Ο Σουβόροφ ήταν ολότελα αντίθετος στην εµµονή και  επικέντρωση της 
προσπάθειας στην διεξαγωγή πολιορκιών, µιαν αστόχαστη νοοτροπία που 
επικρατούσε εκείνη την εποχή. Υποστήριζε αντίθετα ότι ο ρωσικός στρατός σε 
µιαν άµεση επίθεση θα είχε πολύ µικρότερες απώλειες, από εκείνες τις οποίες 
προκαλούσε µια µµακρόχρονη πολιορκία, µε  τις ασθένειες και τις πολλαπλές 
απαιτούµενες κακουχίες των µαχητών. Προτιµούσε αναφανδόν τον αγώνα «εκ 
του συστάδην» και συνιστούσε κατά κόρον την χρήση της ξιφολόγχης.  
 
Παρά τον σκληρό και αιµατηρό αγώνα που απαιτούσαν  οι τακτικές του 
µµέθοδοι, οι στρατιώτες του είχαν πάντα υψηλό ηθικό και έθρεφαν µεγάλη 
εκτίµηση για τον ∆ιοικητή τους. Εκείνος  από µέρους του φρόντιζε ώστε οι 
άνδρες του να µισθοδοτούνται τακτικά και να έχουν τον καλύτερο διατιθέµενο 
οπλισµό και τα λοιπά αναγκαία εφόδια της στρατιωτικής ζωής. Η συνήθειά 
του να ορµά πρωτοπόρος στο µέτωπο, οδηγώντας τους άνδρες του 

109 



 

προσωπικά και εκτιθέµενος ακατάπαυστα στους κίνδυνους της µάχης, τον 
έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στους υφισταµένους του και ιδιαίτερα στους 
στρατιώτες. Εξ’ άλλου εκ χαρακτήρος επιδείκνυε πάντοτε  φιλάνθρωπη και 
προσηνή συµπεριφορά, σε έντονη αντίθεση µε τον συνήθη, «τυπικό» 
αριστοκράτη Αξιωµατικό. 
 
Το 1768 συνέτριψε τις δυνάµεις της «Πολωνικής Συνοµοσπονδίας του Μπαρ» 
υπό τον Καζίµηρο Πουβάσκι (ή Πουλάσκι), οι οποίες επεδίωκαν απόσχιση 
από την Αυτοκρατορία, κατέλαβε την Κρακοβία και προήχθη σε 
Υποστράτηγο. 
 
Στον Α’ Ρωσο-τουρκικό Πόλεµο του 1768–1774, τον Απρίλιο του 1773, ο 
Σουβόροφ δοκίµασε έµπρακτα τις µµεθόδους του στην µάχη, κατά την έφοδο 
εναντίον του φρουρίου Τουρτουκάι το οποίο και εξεπόρθησε. Ως αποτέλεσµα, 
παρασηµοφορήθηκε για την ανδρεία του. Την επόµενη χρονιά εξουδετέρωσε 
το τουρκικό οχυρό Κοζλουτζί, παρά το γεγονός ότι οι δυνάµεις του ήσαν 
υποπενταπλάσιες από τις εχθρικές.  
 
Επιστρέφοντας από την Τουρκία στην Ρωσία, ο Σουβόροφ σχεδίασε και 
δηµιούργησε µία σειρά από συνεχόµενες στρατιωτικές οχυρές εγκαταστάσεις, 
που ονοµάστηκε «Γραµµή του Κουµπάν», µε σκοπό την προστασία των 
νοτίων επαρχιών της χώρας του. Το 1783 έγινε «Στρατηγός του Πεζικού» και 
κατέστειλε «δια πυρός και σιδήρου» µιαν εξέγερση στην Κριµαία, µετά  µιαν 
εξαιρετικά αιµατηρή εκστρατεία, κατά την οποία οι στρατιώτες κυριολεκτικά 
αφάνισαν τους εξεγερµένους.  
 
Κατά τον  Β’  Ρωσο -Τουρκικό Πόλεµο του 1787–1792, ο Σoυβόροφ κέρδισε 
την πρώτη µάχη του πολέµου στο οχυρό Κίνµπουρν, στο δέλτα του 
∆νειπέρου, την 1η Οκτωβρίου 1787, όπου τραυµατίσθηκε δύο φορές κατά την 
µάχη εναντίον των υπερπολλαπλασίων Τούρκων πολιορκητών διενεργώντας 
σφοδρές αντεπιθετικές εξόδους. Για την έξοχη ηγεσία και την ανδρεία του ως 
∆ιοικητή των νικητών η Αυτοκράτειρα Μεγάλη Αικατερίνη του απένειµε τον 
Σταυρό του Αγίου Ανδρέα, ύπατο παράσηµο όλων των ιπποτικών ταγµάτων 
της Αυτοκρατορίας.  
 
Ακολούθησε µια ακόµη  νίκη του στο Φοκσάνι τον Ιούλιο του 1789, και δύο 
µήνες αργότερα, στην µάχη του Ρίµνικ (νυν Ρίµνικου της Ρουµανίας), όπου 
µαζί µε τον Αψβούργο Πρίγκηπα Ιωσία του Κόµπουργκ, κατενίκησε µιαν 
οθωµανική στρατιά 100.000 ανδρών υπό τον Μεγάλο Βεζίρη Κοτζά Γιουσούφ 
Πασά, που ήταν τετραπλάσια από το στρατό του. Ο Σουβόροφ τιµήθηκε µε 
ακόµη ένα µετάλλιο ανδρείας, τον τίτλο του «Κόµη του Ρύµνικ», (Ριµνίκσι) και 
ένα επίσηµο κρατικό οικόσηµο, το οποίο παρίστανε έναν µια κεραυνόπληκτη 
Τουρκική Ηµισέληνο. Επίσης χρίσθηκε από τον Αυτοκράτορα Φραγκίσκο τον 
Β’ «Ιππότης της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας». Οι τούρκοι µετά την ήττα 
τους απεσύρθησαν από τις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες. 
 
Ο Κόµης απέδειξε και πάλι την αξία του στις 22 ∆εκεµβρίου του 1790, όταν 
κινήθηκε εναντίον των ισχυρότατων, επάλληλων αµυντικών τουρκικών 
γραµµών στο παραδουνάβιο οχυρό Ισµαήλ της Βεσσαραβίας (νύν Ουκρανία). 
Ο Σουλτάνος εκόµπαζε συχνά για το απόρθητο οχυρό του, την «ανοικτή 
πληγή των απίστων». Ο Σουβόροφ συντόνισε µιαν ταυτόχρονη επίθεση µε έξι 
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αιχµές, υποστηριζόµενη µε συνεχής βολές ναυτικού πυροβολικού, και 
προκάλεσε στους Τούρκους (που είχαν διαταγή για άµυνα µέχρις εσχάτων) 
απώλεια περισσότερων από 26000 ανδρών. Η πτώση του Ισµαήλ άνοιξε τον 
διάπλατα την οδό προέλασης στον ∆ούναβη και προς την 
Κωνσταντινούπολη. Παρά το ότι τρία ακόµη χρόνια θα περνούσαν µέχρι την 
υπογραφή συνθήκης ειρήνης, η πτώση του  Ισµαήλ απετέλεσε το πραγµατικό 
τέλος αυτής της αναµέτρησης.  Η νίκη του πορθητή Σουβόροφ απετέλεσε την 
έµπνευση  της σύνθεσης και συγγραφής του φηµισµένου πρώτου ρωσικού 
εθνικού ύµνου «Ας ηχήσει ο κεραυνός της νίκης».  
 
Το 1793, ο Σουβόροφ ανέλαβε την διοίκηση ενός Σώµατος στρατού για την 
καταστολή µιας εξέγερσης χωρικών στην Πολωνία. Ο στρατός του συνέτριψε 
νίκησε τους στασιαστές στη µάχη του Ματσεγιοβίτσε στις 10 Οκτωβρίου 
1794, συλλαµβάνοντας τον αρχηγό των Πολωνών, Στρατηγό  Θαδαίο 
Κοτσιούσκο και µετά από δύο εβδοµάδες, εισήλθε θριαµβευτής στην 
Βαρσοβία, όπου κατέσφαξε περί τις 20.000 αµάχους στο προάστιο Πράγα, 
για εκδίκηση των 2000 εκτελεσµένων από τους Πολωνούς, Ρώσων 
αιχµαλώτων στρατιωτών της φρουράς της Βαρσοβίας που εξοντώθηκαν στην 
αρχή της στάσης. Η Μεγάλη Αικατερίνη αντάµειψε τον Σουβόροφ για την νίκη 
του µε τον βαθµό του Στρατάρχη, του δώρισε ένα µεγάλο κτήµα και του 
ανέθεσε τη διοίκηση ενός µεγαλύτερου στρατού.  
 
Ο Σουβόροφ, όταν πέθανε η Μεγάλη Αικατερίνη και ο διάδοχός της, ο Τσάρος 
Παύλος ο Α’ , που δεν είχε εµπιστοσύνη στους συνεργάτες της Αικατερίνης, 
αποστράτευσε όλους τους ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές. Έτσι ο 
Σοβόροφ απεσύρθη ιδιωτεύοντας στο κτήµα του στο Κοντσάνσκογιε το 1796, 
όπου συνέγραψε και δηµοσίευσε ένα βιβλίο για την πολεµική τέχνη, µε τίτλο : 
«Τέχνη της Νίκης». Τρία χρόνια όµως αργότερα, ο Τσάρος συµµάχησε µε την 
Αγγλία και την Αυστρία εναντίον του Ναπολέοντα το 1798 και έχοντας ανάγκη 
από ικανούς υψηλόβαθµους στρατιωτικούς ηγέτες, ανεκάλεσε τον 
Φεβρουάριο του 1798 τον Σουβόροφ, αποκαθιστώντας τον βαθµό και τα 
προνόµιά του.  
 
Αν και πλησίαζε στα εβδοµήντα του χρόνια, ο Σουβόροφ συγκέντρωσε  κι 
εξεπαίδευσε έναν συµµαχικό ρώσο-αυστριακό στρατό για να εκδιώξει τους 
Γάλλους από την Βόρειο Ιταλία. Την άνοιξη και το θέρος του 1799,ο 
Σουβόροφ νίκησε τους Γάλλους στο Κασάνο, στην Τρέµπια και στο Νόβι. 
Παραµένοντας αήττητος, ο Σουβόροφ ολοκλήρωσε έτσι την τελευταία του 
εκστρατεία και ονοµάστηκε από τον Βασιλιά της Σαρδηνίας, «Πρίγκηπας της 
Σαβοΐας». Μετά από µια σειρά µαχών, στις οποίες οι Αυστριακοί σύµµαχοι 
του συνεισέφεραν τα ελάχιστα, και ιδιαίτερα µετά την ήττα του Στρατηγού 
Κορσάκοφ στην Ζυρίχη από τον δαιµόνιο Μασσενά, ο Τσάρος Παύλος ο Α’, 
ανεκάλεσε τον στρατό του Σουβόροφ και διέλυσε την συµµαχία µε τους 
Αυστριακούς. Χωρίς καµία υποστήριξη, ο Σουβόροφ διέσχισε τις χιονοσκεπείς 
Άλπεις πολεµώντας εναντίον πολύ υπερτέρων  δυνάµεων, γινόµενος ο 
πρώτος µετά τον Αννίβα στρατιωτικός που επέτυχε την διάβαση - κατόρθωµα. 
Ο Τσάρος τον ονόµασε «Αρχιστράτηγο» για την επιτυχηµένη του υποχώρηση 
µέχρι τη Ρωσία, µε το µεγαλύτερο µέρος του στρατού του άθικτο. Όµως ο 
Σουβόροφ δεν έγινε θριαµβικά δεκτός ως ήρωας στην πατρίδα του. Ο Τσάρος 
Παύλος έκρινε ότι δεν χρειαζόταν άλλο τον ηλικιωµένο πολεµιστή, αισθάνθηκε 
να απειλείται από την αγάπη που έτρεφε γι' αυτόν ο ρωσικός λαός, κι έτσι τον 
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απήλλαξε από τη διοίκηση του στρατού και τον καθαίρεσε από τον βαθµό του, 
ενδίδοντας στις διαβολές των κολάκων της παλατιανής καµαρίλας.  
 
Καταπονηµένος από τη µακρά εκστρατεία, ο υπερήφανος ανίκητος γέροντας 
πέθανε λίγους µήνες αργότερα, στην Αγία Πετρούπολη, στις 18 Μαΐου του 
1800, σε ηλικία ενενήντα ετών. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του µικρόψυχου 
Τσάρου, ο Σουβόροφ κηδεύτηκε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, δίχως 
τιµές από την πολιτεία και χωρίς την παρουσία των αγαπηµένων Αξιωµατικών 
του. Οι µόνες εξέχουσες προσωπικότητες που παρέστησαν στην ταφή του 
αδιαφορώντας για την τσαρική εντολή ήταν ο ποιητής του εθνικού ύµνου 
Ντερζάβιν και ο Βρετανός πρεσβευτής Λόρδος Γουίλγουορθ. 
 
40. Μασσενά
 
Αντρέ Μασσενά, Πρίγκηπας του Έσσλινγκ και ∆ούκας του Ριβολί, (6 Μαΐου 
1758 – 4 Απριλίου 1817) διακεκριµένος Γάλλος Στρατηγός και κατόπιν 
Στρατάρχης κατά την διάρκεια των επαναστατικών και ναπολεοντείων 
πολέµων. Ανάµεσα στους µεγάλους στρατιωτικούς ηγέτες της εποχής του, 
σύµφωνα µε πολλούς στρατιωτικούς ιστορικούς, θεωρείται δεύτερος µόνο σε 
σύγκριση µε τον Ναπολέοντα.  Ο ίδιος ο Αυτοκράτωρ είπε γι’ αυτόν « ..είναι το 
µέγιστο όνοµα της στρατιωτικής µου Αυτοκρατορίας». Πολλοί από τους 
άλλους Στρατάρχες του Ναπολέοντα υπηρέτησαν κατά καιρούς υπό τις 
διαταγές του και διδάχθηκαν από την στρατιωτική τέχνη του. Το παρωνύµιο 
του ήταν «το αγαπηµένο παιδί της νίκης». 
  
Γεννήθηκε στην Νίκαια, όταν αυτή ανήκε στο Βασίλειο της Σαρδηνίας, σε µια 
φτωχή χριστιανική οικογένεια µε εβραϊκές ρίζες και το αρχικό όνοµα Μενάς ή 
Μενασί. Έχασε µικρός τον πατέρα του και λόγω του δευτέρου γάµου της 
µητέρας του έζησε για λίγο µε κάποιους πατρικούς συγγενείς του, ταξίδεψε επί 
4 χρόνια ως ναύτης στην Μεσόγειο και στον Ατλαντικό και έπειτα κατετάγη 
στον στρατό απ’  όπου  απεστρατεύθη ως Ανθυπασπιστής το 1789 (καθώς 
δεν ήταν ευγενής). Επανήλθε στον επαναστατικό στρατό το 1791  φθάνοντας 
τον βαθµό του Συνταγµατάρχη το 1792. Στους επαναστατικούς πολέµους 
διακρίθηκε µαχόµενος επιτυχώς σε πλείστες µάχες. Τον Αύγουστο του 1793 
χρίσθηκε Ταξίαρχος και τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους Στρατηγός. Συµµετείχε 
στην νικηφόρα εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Ιταλία (1796-7), νικώντας 
τους αντιπάλους του στο Άρκολε και το Ριβολί , ενώ το 1799 συνέτριψε τους 
Ρώσους υπό τον Στρατηγό Κορσάκοφ, στην δεύτερη µάχη της Ζυρίχης και 
τους εξανάγκασε να παραιτηθούν από τον αντιγαλλικό συνασπισµό.     
 
Την άνοιξη του 1800, κατά την διάρκεια του «Πολέµου του ∆ευτέρου 
Συνασπισµού», διατάχθηκε από τον Ναπολέοντα να υπερασπίσει την ιταλική 
πόλη της Γένοβας ενάντια στους Αυστριακούς. Οι τελευταίοι επετέθησαν 
ξαφνικά, έκοψαν το στρατό του σε δύο και τον ανάγκασαν να αποσυρθεί  στην 
πόλη µε την εναποµένουσα δεξιά του πτέρυγα. Ο Αυστριακός Στρατηγός Οττ 
και ο ελληνικής καταγωγής Στρατηγός Μίκαελ φον Μέλας έθεσαν την 
περικυκλωµένη πόλη υπό πολιορκία στις 6 Απριλίου, µε δύναµη 40.000 
ανδρών, αλλά ο Μασσενά µε 18.000 άνδρες, την κράτησε απόρθητη 
διενεργώντας επανειληµµένες εξόδους και συλλαµβάνοντας πολλούς 
αιχµαλώτους. Στις 24 Απριλίου απάντησε αρνητικά στις προτάσεις τιµητικής 
παράδοσης του Ναυάρχου Τζωρτζ Κέιθ, λέγοντας  : «Η Γένοβα θα 
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υπερασπισθεί µέχρι το ύστατο άκρο». Στα τέλη Μαΐου ξέσπασε επιδηµία 
πανώλους στην πόλη και ακολούθησε εξέγερση των πολιτών την οποία ο 
Μασσενά κατέστειλε αδίστακτα µε την χρήση της ξιφολόγχης. Παρά την 
αυξανόµενη έλλειψη τροφίµων, (έτρωγαν ψωµί από λιναρόσπορο και κόκκους 
κακάου), µε εφαρµογή σιδηράς πειθαρχίας και εξοντωτικές ποινές στους 
τυχόν παραβάτες των διαταγών, η φρουρά άντεξε µέχρι τις 4 του Ιουνίου, 
επιτρέποντας έτσι στον Ναπολέοντα να κερδίσει την µάχη του Μαρένγκο. Οι 
εναποµείναντες 7.000 άνδρες του Μασσενά δεν παραδόθηκαν αλλά τους 
επετράπη να διέλθουν  στις γαλλικές γραµµές µέσω προκαθορισµένου 
ελευθέρου διαδρόµου, ενώ οι Αυστριακοί αντίπαλοί τους απέδιδαν τιµές. Ο 
Στρατηγός είχε απαιτήσει «να µην γραφεί ή αναφερθεί η λέξη παράδοση» 
στην συµφωνία ειρήνευσης, αλλιώς η µάχη υα συνεχιζόταν µέχρι θανάτου και 
του τελευταίου Γάλλου.  Μετά τον θρίαµβό του ο Μασσενά ορίσθηκε ∆ιοικητής 
των γαλλικών δυνάµεων στην Ιταλία, όµως απαλλάχτηκε των καθηκόντων του 
από τον Ναπολέοντα, επειδή κατηγορήθηκε για συστηµατική λεηλασία και 
λαφυραγώγηση των ιταλικών  οικισµών. Το 1804 ο Αυτοκράτωρ τον 
επανέφερε στο προσκήνιο, προάγοντάς τον σε Στρατάρχη τον Μάιο. 
 
Το 1810, µετά την νικηφόρο συµµετοχή του στις φονικότατες µάχες του 
Ασπερν – Εσσλινγκ και του Βάγκραµ, ο Μασσενά ορίσθηκε επικεφαλής µιας 
γαλλικής Στρατιάς 65.000 ανδρών η οποία εισέβαλλε στην  Πορτογαλία για να 
εκδιώξει  τους Άγγλους υπό τον Ουέλλινγκτον, «ρίχνοντάς τους στη 
θάλασσα». Έπρεπε και πάλι να χρησιµοποιήσει την δύναµη της χαλύβδινης 
θέλησής του και την αµετακίνητη αποφασιστικότητά του ενάντια στον φοβερό 
εχθρό της πείνας. Τα βρετανικά στρατεύµατα αποσύρθηκαν στο εσωτερικό 
της χώρας, αφήνοντας στους Γάλλους µιαν ορεινή έκταση ολότελα γυµνή από 
εφόδια και πόρους. Παρά ταύτα, σε όλη την εκστρατεία, ουσιαστικά µόνο µια 
σηµαντική µάχη χάθηκε από τους  Γάλλους (στο Μπουσάκου, 27 Σεπτεµβρίου 
1810). Οι περισσότερες από τις 25.000 γαλλικές απώλειες της εκστρατείας 
οφείλονταν σε ασθένειες και λιµό, παρά στην τακτική «συνεχών κρούσεων 
παρενοχλήσεως – ταχείας απαγκιστρώσεως», των Βρετανών. Το ότι δεν 
χάθηκαν περισσότερα γαλλικά στρατεύµατα οφείλεται  κατά ένα µεγάλο µέρος 
στην επιδέξια υποχώρηση του Μασσενά. Ο αντίπαλός του Ουέλλινγτον, 
έδωσε το µέτρο της ικανότητα του Μασσενά όταν έγραψε στον Λόρδο 
Λίβερπουλ, Υπουργό Πολέµου και Αποικιών : «…δεν θα  µπορούσα να 
διατηρήσω ούτε µια Μεραρχία στην περιοχή εκείνη όπου οι Γάλλοι 
διατήρησαν 60.000 άνδρες και 20.000 ζώα για περισσότερους από δύο 
µήνες….». Ο ίδιος όταν τελικά διέταξε την οπισθοχώρηση στις 5 Μαρτίου του 
1811, έγραψε στον Αυτοκράτορα : « Έλαβα αυτήν την απόφαση γιατί είναι 
αδύνατο να παραµείνεις σε µία χώρα επί έξη µήνες, ενώ σκεπτόµασταν ότι 
είναι αδύνατον να υπάρξεις επί δεκαπέντε ηµέρες». 
 
Μετά το τέλος της εκστρατείας διορίστηκε Γενικός ∆ιοικητές της Μασσαλίας 
και δεν υπηρέτησε ξανά επί του πεδίου. Μετά την παλιννόστηση της 
µοναρχίας, ο Βασιλιάς Λουδοβίκος ο 18ος  τον διατήρησε στο αξίωµά του.  ∆εν 
ακολούθησε τον Ναπολέοντα στις τελευταίες 100 ηµέρες της εξουσίας του, 
αλλά πέθανε περιθωριοποιηµένος δύο χρόνια µετά το Βατερλώ, µη 
µπορώντας να πείσει τους βασιλόφρονες για την πίστη του.   
 
Μέχρι σήµερα µια θαυµάσια προτοµή του Στρατάρχη στέκει αγέρωχη στην 
µεγάλη αίθουσα του κάστρου του ∆ούκα του Ουέλλινγκτον στο Στράτφηλντ 
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Σάι, όχι βεβαίως κατά τύχη, αλλά απόλυτα ενδεικτική του θαυµασµού του 
∆ούκα προς τον σκληρό του αντίπαλο. 
 
 
 
 
41. Βαλλενστάΐν και Γουσταύος Αδόλφος στην Νυρεµβέργη
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου της σουηδικής παρέµβασης στον 
Τριακονταετή Πόλεµο (1630-1632), ως απόλυτος ηγήτορας του καθολικού 
αυτοκρατορικού στρατού, ο πολύπειρος Αλµπρεχτ φον Βαλλενστάιν 
επιδόθηκε χωρίς καµία χρονοτριβή στην αντιµετώπιση του Σουηδού Βασιλιά 
Γουσταύου Αδόλφου, (γνωστού λόγω της γενναιότητάς του ως «Λέων του 
Βορρά»), που ερήµωνε το βόρειο τµήµα της Βαυαρίας, ελπίζοντας να 
παρασύρει προς τα εκεί τον Βοηµό Αρχιστράτηγο. Τότε ο παθιασµένος 
εχθρός του Εκλέκτορας της Βαυαρίας, Μαξιµιλιανός βρέθηκε στην εξαιρετικά 
δύσκολη θέση να ζητήσει την απαραίτητη βοήθεια του ανθρώπου ο οποίος 
είχε ουσιαστικά καθαιρεθεί εξ αιτίας του, οδηγούµενος σε πρόωρη παραίτηση 
από τον Αυτοκράτορα Φερδινάνδο τον Β’. Ο µεγαλόψυχος Βαλλενστάιν όµως, 
έχοντας πίστη στο καθήκον, πλήρη αντίληψη και βαθεία κατανόηση των 
επιχειρησιακών κινήσεων του Γουσταύου Αδόλφου, εισέβαλε στην Βοηµία µε 
40.000 άνδρες και εξεδίωξε µε ευχέρεια τους συµµάχους των Σουηδών 
Σάξονες από εκεί. Έπειτα ανέστρεψε πορεία προς το νότο και µήνυσε στον 
Εκλέκτορα Μαξιµιλιανό να τον συναντήσει στο Έγκερ (σήµερα εγγύς στα 
γερµανοτσεχικά σύνορα). Ο Γουσταύος, διαπιστώνοντας πως ο επίφοβος  
Βαλλενστάιν πλησίαζε στις γραµµές ανεφοδιασµού του, εγκατέλειψε την 
Βαυαρία και προσεπάθησε να εµποδίσει την συνένωση των δύο αντιπάλων 
του, αλλά δεν το πέτυχε. Έτσι επέστρεψε µε 20.000 άνδρες και αρκέστηκε να 
κατασκευάσει, ως λύση ανάγκης, ένα οχυρωµένο στρατόπεδο κοντά στην 
Νυρεµβέργη, όπου σε λίγο κατέφθασε ο αντίπαλός του, µε 50.000 άνδρες, ο 
οποίος κατασκεύασε επίσης  ένα οχυρωµένο στρατόπεδο περιφερικά της 
πόλεως υπό µορφήν δακτυλίου, σε κατάλληλη θέση (ερείπια του αρχαίου 
οχυρού Άλτε Φέστε, εγγύς της γειτονικής πολίχνης Φυρθ), ώστε να ελέγχει 
ευχερώς τις σουηδικές γραµµές ανεφοδιασµού. Το στρατόπεδο των 
αυτοκρατορικών είχε περιχαρακωθεί πολλαπλά µε επιµέλεια  και διέθετε µια 
πυκνή αβατίδα. 
 
Οι δύο αντίπαλοι παρέµειναν στις θέσεις τους επί έξι εβδοµάδες, 
ταλανιζόµενοι από πείνα και ασθένειες, µε πλέον  ευάλωτο τον Σουηδό 
Βασιλιά, καθώς  βρισκόταν πολύ µακριά (περί τα 1200 χιλιόµετρα) από την 
πατρίδα του. Έτσι έπαυσε την εκούσια αδράνειά του και επετέθη κατά των 
θέσεων του Βαλλενστάιν στις 3 Σεπτεµβρίου του 1632, αλλά µετά ολονύκτιο 
αγώνα υπέστη βαρείες απώλειες, καθώς µετά τον κλονισµό του φηµισµένου 
του πεζικού από τον καταιγισµό των εχθρικών πυρών, οδήγησε τους ιππείς 
του σε επόµενη έφοδο πεζή,  καθώς αφίππευσαν λόγω της απαγορευτικής 
για επέλαση, πυκνότατης αβατίδας  των Γερµανών. Ο Βαλλενστάιν έδραξε την 
ευκαιρία και εφόρµησε µε το ιππικό του κατακόπτοντας πάµπολλους 
εξαντληµένους Σουηδούς. Ο Γουσταύος διασώθηκε από την πλήρη 
καταστροφή λόγω της εφεδρείας του ιππικού που διέθετε, αλλά  αναγκάστηκε 
να αναδιπλωθεί, αποτυγχάνοντας εν τέλει  να εκδιώξει τον Βαλλενστάιν. 
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 Οι Σουηδοί λόγω του λιµού και των πολλών αποτυχηµένων εξόδων από την 
Νυρεµβέργη για να διασπάσουν τον κλοιό των αυτοκρατορικών, εγκατέλειψαν 
το πεδίο µε εκατοντάδες απώλειες, παραδίδοντας εν τέλει την πόλη, που 
λεηλατήθηκε άγρια από τους εχθρούς τους.  
 
Καθώς ο χρόνος λειτουργούσε πολλαπλασιαστικά  εις βάρος του, ο 
Γουσταύος προσπάθησε να αποµακρύνει  τον Βαλλενστάιν από τις 
προτεσταντικές περιοχές του βορρά και βάδισε πάλι κατά της Βιέννης. Ο 
Βοηµός πολέµαρχος αγνόησε ξανά τις παραπειστικές κινήσεις του εχθρού του 
και εισέβαλε στην Σαξονία (τον συνδετικό δίαυλο του Γουσταύου µε την 
Σουηδία), την οποία  ερήµωσε συστηµατικά. Ο Γουσταύος δεν είχε πλέον 
καµιά άλλη επιλογή από το την ταχεία κίνηση προς βορρά, ώστε να 
αντιµετωπίσει τον Βαλλενστάιν. Το έπραξε τάχιστα διασχίζοντας 435 
χιλιόµετρα µε αδιάκοπη πορεία  είκοσι ηµερών. Αν και  διέθετε πλέον µόνον 
19.000 άνδρες (από τους 60.000 στην αρχή του έτους) επιτέθηκε αµέσως 
στον Βαλλενστάιν που ετοιµαζόταν να απολύσει τον στρατό του ενόψει του 
χειµώνα. Η µάχη διεξήχθη τον Νοέµβριο του 1632 κοντά στο χωριό Λύτσεν 
της Λειψίας και υπήρξε µια από αποφασιστικότερες µάχες του 
«Τριακονταετούς Πολέµου». Παρά την αριθµητική τους υπεροχή οι 
«αυτοκρατορικοί», νικήθηκαν τακτικά από τους επίµονους και µαχητικούς  
Σουηδούς, οι οποίοι όµως έχασαν τον τολµηρό Βασιλιά τους. Οι απώλειες 
υπήρξαν αµφίπλευρα µεγάλες και οι αντίπαλοι αποσύρθηκαν για να 
διαχειµάσουν και να ανασυγκροτηθούν. 
 
42. Μάχη του  Εϋλάου
 
Στις 7-8 Φεβρουαρίου του 1807, κοντά στο Εϋλάου  της ανατολικής Πρωσσίας 
(σηµερινό Μπαγκρατιονόφσκ, 37 χιλιόµετρα νοτίως του Καλίνινγκραντ – 
Καίνιξµπεργκ), µια γαλλική στρατιά 45.000 ανδρών υπό τον Ναπολέοντα και 
τους Στρατάρχες του Λουί Νικολά Νταβού και Μισέλ Νεύ, επέτυχε µια 
συντριπτική  νίκη σε βάρος των 90.000 Ρώσων που τους διοικούσε ο Κόµης 
Λεβίν Θεόφιλος - Αύγουστος Γκότληµπ φον Μπέννιγκσεν. Η επιτυχία των δύο 
στρατών άλλαξε συχνά κατά την διάρκεια εκείνης της µάχης, καθώς, λόγω 
των διαφόρων ενισχύσεων που ελάµβαναν, γύρω στο σούρουπο κανείς τους 
δεν είχε κερδίσει την αποφασιστική νίκη, αλλά οι γαλλικές απώλειες 
υπερέβησαν εκείνες των Ρώσων, οι οποίοι βεβαίως είχαν χάσει περισσότερο 
από ένα τρίτο των ανδρών τους.  
 
Εντούτοις, ο Μπέννιγκσεν φοβούµενος  περαιτέρω ενίσχυση του γαλλικού 
στρατού απέσυρε τα  εξαντληµένα  στρατεύµατά του, ενηµερώνοντας τον 
Τσάρο ότι ενίκησε εξολοθρεύοντας τους Γάλλους «ταραχοποιούς» και 
αφήνοντας τον Ναπολέοντα να  διατείνεται επίσης ότι νίκησε. Μετά από 14 
ώρες συνεχούς σφοδρής και κρουνηδόν αιµατηρής µάχης µέσα στην 
χιονοθύελλα, δεν υπήρξε κανένα τακτικό αποτέλεσµα αλλά τεράστιες 
απώλειες ζωής. Οι εκτιµήσεις για τις απώλειες των αντιπάλων διαφέρουν 
πολύ, αλλά µια εύλογη εκτίµηση των ρωσικών απωλειών είναι περίπου 
15.000, ενώ των γαλλικών µεταξύ 10.000 και 15.000 (µερικές πηγές 
υπολογίζουν τουλάχιστον 25.000 θύµατα και στις δύο πλευρές). Οι Ρώσοι 
άφησαν 3.000 άνδρες τους αιχµαλώτους των Γάλλων και οι Γάλλοι κατέλαβαν 
τελικά  το πεδίο της µάχης - µιαν απέραντη έκταση αιµατοβαµµένου χιονιού 
και παγωµένων κουφαριών -  αλλά υπέστησαν και αυτοί τεράστιες απώλειες 
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και απέτυχαν να  καταστρέψουν τον ρωσικό στρατό. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι το VII Σώµα του Στρατάρχου Ωζερώ είχε µόνον έναν επιζώντα 
: τον βαριά τραυµατισµένο ∆ιοικητή του! 
  
Μετά την µάχη, ο Αυτοκράτωρ, ατάραχος και ασυγκίνητος συνήθως στην θέα 
της µάχης και των νεκρών µαχητών έγραψε στην σύζυγό του Ιωσηφίνα : «Η 
ύπαιθρος είναι καλυµµένη µε νεκρούς και τραυµατίες. Είναι η χείριστη όψη του 
πολέµου. Σου ραγίζει την καρδιά, κι η ψυχή µου νοιώθει θλιµµένη στην θέα 
τόσων θυµάτων». Ο Ναπολέων παρέµεινε στο πεδίο της µάχης επί οκτώ 
ολόκληρες ηµέρες επιβλέποντας προσωπικά για την φροντίδα των 
τραυµατιών και των δύο πλευρών! 
 
43.  Άµυνα του Μένιν
 
Επί αρκετές ηµέρες κατά την διάρκεια του Απριλίου του 1794, µια δύναµη 
2.000 ανδρών υπό τον Στρατηγό Ροδόλφο Γεώργιο Γουλιέλµο, Βαρόνο φον 
Χαµµερστάϊν υπεράσπισε την οχυρωµένη  πόλη Μένιν (γερµανικά Μένεν) της 
δυτικής Φλαµανδίας, (που βρίσκεται στα γαλλοβελγικά σύνορα) ενάντια στις 
επιθέσεις 20.000 Γάλλων, υπό τον Στρατηγό Ζαν Βικτόρ Μαρί Μορώ. Ως 
«πρώτος της τάξει» Αξιωµατικός του Επιτελείου του Χαµµερστάιν, ο τότε 
Λοχαγός Σάρνχορστ, εκτελώντας χρέη «ατύπου» Επιτελάρχη της µικρής 
δύναµης των υπερασπιστών, προετοίµασε ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό 
σύστηµα τάφρων και αναχωµάτων.  Όταν τα πυροµαχικά και οι προµήθειες 
του Χαµµερστάϊν  τελείωσαν απότοµα και η πόλη τυλίχτηκε στις φλόγες, 
εκείνος οδήγησε τα στρατεύµατά του σε µία επιτυχή διάσπαση των γραµµών 
του εχθρού (30 Απριλίου), χάνοντας µεν περισσότερο από το ένα πέµπτο των 
δυνάµεών του κατά την θυελλώδη έξοδο, διασώζοντας όµως το ηθικό των 
ανδρών του,  του έθνους και των συµµάχων τους. 
 
44. Στρατηγός φον Σάρνχορστ
 
Στρατηγός Γκέρχαρντ Γιόχαν Νταβίντ φον Σάρνχορστ (12 Νοεµβρίου 1755- 28 
Ιουνίου 1813), γνωστός ευρύτερα για τις κρίσιµες και επιτυχείς µεταρρυθµίσεις 
του στον πρωσσικό στρατό. Μαζί µε τον Κόµη Αύγουστο Νάϊντχαρτ φον 
Γκναϊζενάου αναµόρφωσε αποφασιστικά τον πρωσσικό στρατό µε την 
εισαγωγή ενός συστήµατος εφεδρείας, µε το οποίο αύξησε σηµαντικά τον 
συνολικό αριθµό των διαθέσιµων σε πόλεµο στρατιωτών. Μεταξύ των άλλων 
τροποποιήσεων που εισήγαγε έγινε γνωστός και για την κατάργηση της 
ποινής της µαστίγωσης που ίσχυε έως  τότε (1807) Υπήρξε στενός  φίλος και 
δάσκαλος του Κλάουζεβιτς. Ενώ ήταν ακόµα Λοχαγός, συµµετείχε στον 
«Πόλεµο του Πρώτου Συνασπισµού» ενάντια στην επαναστατική Γαλλία, και 
βρέθηκε ως Επιτελάρχης (µε τον κατ’ απονοµή τίτλο του  «Επιτελικού 
Λοχαγού»), µεταξύ των ηρωικών υπερασπιστών της πόλης Μένεν ‘η Μένιν 
στην Φλάνδρα το 1794. Την επική έξοδο της φρουράς αποθανάτισε µε 
ιδιαίτερο αφιερωµατικό κείµενο («Άµυνα της πόλης Μένιν») στο πεντάτοµο 
υπόµνηµά του «Στρατιωτικές Αξιοµνηµονεύσεις»  (Ανόβερο, 1803). Το 
κείµενο αυτό και «Οι αιτίες της καλής τύχης των Γάλλων στον επαναστατικό 
πόλεµο», παραµένουν τα γνωστότερα έργα του.  
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