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ΣΥΝΟΨΗ 

 
    Η πολεμική προσπάθεια μπορεί να πάρει δύο διακριτές μορφές: την άμυνα και την 
επίθεση. Η πολεμολογία του Κλαούζεβιτς και η ιστορική εμπειρία δείχνουν ότι ο αμυνόμενος 
δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μία παθητική απόκρουση των χτυπημάτων που δέχεται, 
αλλά θα πρέπει να διεξάγει τις επιχειρήσεις του έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να περάσει 
στην επίθεση και να επιδιώξει το αποφασιστικό αποτέλεσμα, χωρίς αυτό να αλλοιώνει τη 
φύση του αγώνα του, που παραμένει αμυντικός. Η μετάπτωση από την άμυνα στην επίθεση 
είναι μία κρίσιμη πολεμική επιχείρηση, που η επιτυχία της απαιτεί ο επιτιθέμενος να φτάσει 
στην κορύφωση της πολεμικής του προσπάθειας χωρίς ουσιαστικά να έχει πετύχει τους 
σκοπούς του, και ο αμυνόμενος να έχει υλικά και ψυχικά την ικανότητα να πραγματοποιήσει 
αυτή τη μετάπτωση. 
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Εισαγωγή - Σκοπός 
 
   Το ζήτημα της τουρκικής επιθετικότητας παραμένει κορυφαίο μεταξύ των θεμάτων 
εξωτερικής πολιτικής της πατρίδας μας, ενώ η ύπαρξη ισχυρών ενόπλων δυνάμεων, 
προσανατολισμένων προς τα ανατολικά, δείχνει ότι η περίπτωση πολεμικής ενέργειας από 
μέρους της γείτονος δεν έχει αποκλεισθεί από τις ελληνικές πολιτειακές αρχές.  

Πολλές φορές, στον δημόσιο διάλογο, έχει αναφερθεί ότι σε περίπτωση που εκδηλωθεί 
μία επίθεση στο χερσαίο τμήμα των ελληνοτουρκικών συνόρων, ο ελληνικός στρατός θα 
πρέπει όχι μόνο να την αποκρούσει, αλλά και να «μεταφέρει» τον πόλεμο στο έδαφος του 
αντιπάλου ·  να μεταπέσει δηλαδή από την άμυνα στην επίθεση.  

Αν και το ζήτημα αυτό, της μετάπτωσης από την άμυνα στην επίθεση, πιθανόν να 
αποτελεί σημαντικό τμήμα της ελληνικής στρατιωτικής στρατηγικής, παρατηρείται ότι 
απουσιάζουν εργασίες που να το πραγματεύονται θεωρητικά, είτε σε υπηρεσιακές εκδόσεις 
είτε στον ευρύτερο «αμυντικό» τύπο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, 
παρουσιάζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο που παρέχεται στο θέμα από την πολεμολογία 
του Κλαούζεβιτς και εξετάζοντας περιπτώσεις από τη στρατιωτική ιστορία, να καταλήξει σε 
συμπεράσματα για τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν τη μετάπτωση από την άμυνα στην 
επίθεση. 
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Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 
Ο μεγάλος θεωρητικός του πολέμου Καρλ φον Κλαούζεβιτς όρισε τον πόλεμο ως «μία 
πράξη βίας προκειμένου να εξαναγκάσουμε τον αντίπαλο να εκτελέσει τη θέληση μας».1 Η 
βία, η οποία δυνητικά ενυπάρχει σε κάθε ανθρώπινη σύγκρουση,2 εκλύεται με αιματηρό 
τρόπο στον πόλεμο, ο οποίος διαφέρει από τη δολοφονία κατά το ότι η υπόθεση του 
αφορά το σύνολο της κοινότητας, και οι πολεμιστές που τον διεξάγουν χαίρουν της ηθικής 
αποδοχής των μελών της.3  

Στους πρωτόγονους λαούς ήταν δυνατή η σύγκρουση των δύο μερών σε μία και μόνο 
μάχη, όπου η βία εκλύονταν αχαλίνωτα μέχρι την καθυπόταξη του αντιπάλου. Καθώς ο 
πληθυσμός των ανθρώπων αυξήθηκε και η πολυπλοκότητα των κοινωνιών τους μεγάλωσε, 
η πολεμική δραστηριότητα κατακερματίστηκε στον χώρο και στον χρόνο και υποτάχτηκε 
στη δυνατότητα των κοινωνιών αυτών να σταθμίζουν τα μέσα προς τους σκοπούς τους.4 
Το δυναμικό των «πολιτισμένων» κοινωνιών έγινε τέτοιο ώστε να απαιτείται η δυνατότητα 
για διεύθυνση του πολέμου μακροπρόθεσμα, καθώς ήταν αδύνατο το δυναμικό αυτό να 
συμπυκνωθεί και να εξαντληθεί σε μία μόνο μάχη. Από την απαίτηση αυτή προέκυψε και η 
ανάγκη για διάκριση ανάμεσα στη διεύθυνση της μάχης και στη διεύθυνση του πολέμου.  

Στο διάβα του χρόνου οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι ο σκοπός της μάχης 
επιτυγχάνονταν με κάποια συγκεκριμένη χρησιμοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ 
δεν επιτυγχάνονταν με κάποια άλλη. Το γεγονός αυτό είναι και ο λόγος ύπαρξης της 
τακτικής. Ο Κλαούζεβιτς ορίζει την τακτική ως τη δραστηριότητα εκείνη που ασχολείται με 
τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων στη μάχη.5 Τα μέσα της τακτικής είναι οι στρατιωτικές 
δυνάμεις και ο σκοπός της η νίκη.6  

Κατά τον Κλαούζεβιτς η μάχη είναι: «η μοναδική αποτελεσματική δραστηριότητα του 
πολέμου · μέσα στη μάχη και μέσω αυτής συντελείται η καταστροφή των αντιτιθέμενων 
σε μας δυνάμεων, που συνιστά το μέσο για να φτάνουμε στους στόχους μας».7 Η μάχη 
είναι το πλαίσιο, αλλά και το όριο, μέσα στο οποίο εφαρμόζεται η τακτική. Αξίζει εδώ να 
επισημανθεί ότι για τον Κλαούζεβιτς οι δυνητικές μάχες παράγουν εξίσου «χειροπιαστά» 
αποτελέσματα με τις πραγματικές. «Όλος ο στρατηγικός σχεδιασμός στηρίζεται μόνο στα 
τακτικά αποτελέσματα, είτε αυτά παράγονται με αιματηρό είτε με αναίμακτο τρόπο.»8  

Οι νίκες που επιτυγχάνει η τακτική χρησιμοποιούνται από τη στρατηγική για την 
επίτευξη του σκοπού του πολέμου.9 Ο σκοπός της στρατηγικής ταυτίζεται με τον σκοπό 
του ίδιου του πολέμου · η κατάκτησή του πρέπει να οδηγεί άμεσα στην επιθυμητή ειρήνη. 
Η ειρήνη, όμως, δεν βρίσκεται στη σφαίρα της στρατηγικής, αλλά της πολιτικής, επομένως 
ποιος είναι ο σκοπός της στρατηγικής; Κατά τον Κλαούζεβιτς, ο σκοπός της στρατηγικής 

                                            
1 Carl von Clausewitz, On War, Μετ. Howard & Paret, (Princeton: Princeton University Press, 1989), 75. 
2 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1998), 48. 
3 Stanley J. Wiechnik, «There Is Only War, But War Isn’t Always Political», The Strategy Bridge, 15 
November 2016, https://thestrategybridge.org/the-bridge/2016/11/15/there-is-only-war-but-war-isnt-

always-political τελευταία επίσκεψη στις 22.5.2019. 
4 Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 36. 
5 Clausewitz, On War, 128. 
6 Στο ίδιο, 142.  
7 Στο ίδιο, 97. 
8 Στο ίδιο, 386. 
9 Στο ίδιο, 177. 

https://thestrategybridge.org/the-bridge/2016/11/15/there-is-only-war-but-war-isnt-always-political
https://thestrategybridge.org/the-bridge/2016/11/15/there-is-only-war-but-war-isnt-always-political
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είναι ο αφοπλισμός του εχθρού.10 Από αυτό, βέβαια, δεν θα πρέπει να εξαχθεί το 
συμπέρασμα ότι υπέδειξε τον υποχρεωτικό σφαγιασμό των στρατιωτών του αντιπάλου. Ο 
αφοπλισμός αναφέρεται υπό την έννοια ότι ο αντίπαλος θα πρέπει να βρεθεί σε τέτοια 
θέση ώστε: «Κάθε αλλαγή που θα προκαλούσε η συνέχιση της πολεμικής δραστηριότητας 
να πρέπει, θεωρητικά τουλάχιστον, να τον οδηγεί σε μία ακόμα δυσμενέστερη 
κατάσταση».11 Ή, με άλλα λόγια, ο αντίπαλος θα πρέπει να οδηγείται σε κατάσταση 
δυσμενέστερη από τη θυσία που του ζητείται.12  

Ο Κλαούζεβιτς πιστεύει ότι στη στρατηγική, αντίθετα από την τακτική, δεν υπάρχει νίκη 
παρά μόνο επιτυχία.13 Η επιτυχία στη στρατηγική συνίσταται στην ευνοϊκή προετοιμασία 
για μία τακτική νίκη και στην εκμετάλλευση της επιτευχθείσας νίκης.14 Ο ίδιος θεωρεί ότι η 
συνύφανση στρατηγικής και πολιτικής είναι αξεδιάλυτη. Αφού «η πολιτική είναι εκείνη που 
προκαλεί τον πόλεμο»,15 «το να κρίνει κανείς ένα μεγάλο στρατιωτικό συμβάν ή το σχέδιο 
αυτού του συμβάντος από μία οπτική γωνία αποκλειστικά στρατιωτική είναι απαράδεκτο κι 
επομένως ολέθριο».16 Και καταλήγει: «Η τέχνη του πολέμου, στο υψηλότερο επίπεδο της, 
γίνεται πολιτική, μία πολιτική όμως που μάχεται αντί να συντάσσει διπλωματικά 
υπομνήματα.».17 Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι η «στρατηγική» του Κλαούζεβιτς 
βρίσκεται πλησιέστερα σε ό,τι σήμερα ονομάζουμε «στρατιωτική στρατηγική».  

Ο Κλαούζεβιτς φαίνεται ότι είχε εντοπίσει μία σειρά από στρατιωτικές ενέργειες18 που 
δεν άνηκαν απολύτως ούτε στην τακτική ούτε στη στρατηγική, γι΄ αυτό και εισήγαγε τον 
όρο εκστρατεία, επειδή χρειαζόταν μία στρατιωτική επιχείρηση ανάμεσα στη «μάχη» και 
στον «πόλεμο», καθώς η απόσταση μεταξύ τους στον χώρο και στον χρόνο ήταν πολύ 
μεγάλη. Όμως, δεν εισήγαγε ένα νέο επίπεδο του πολέμου μεταξύ στρατηγικής και 
τακτικής γιατί δεν είχε ένα διαφορετικό ζευγάρι μέσου – σκοπού για να του αποδώσει. 
Στην πορεία του χρόνου το ενδιάμεσο αυτό επίπεδο έγινε αποδεκτό από τους στρατούς και 
ονομάστηκε «επιχειρησιακό». 

Η αναφορά στα επίπεδα του πολέμου είναι απαραίτητη για να γίνει κατανοητή η θέση 
του Κλαούζεβιτς για την αμυντική μορφή του πολέμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολεμική 
δραστηριότητα μπορεί να πάρει δύο διακριτές μορφές: την άμυνα και την επίθεση.19 Ως 
«αμυνόμενο», ο Κλαούζεβιτς, αντιλαμβάνεται αυτόν που επιθυμεί τη διατήρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης, ενώ ως «επιτιθέμενο» αυτόν που επιθυμεί την ανατροπή της 
μέσω της κατάκτησης. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τον σκοπό της επίθεσης «θετικό» και τον 
σκοπό της άμυνας «αρνητικό», επειδή δεν επιδιώκει κάτι άλλο πέρα από την άρνηση του 
σκοπού της επίθεσης.20 Όμως, το αρνητικό του σκοπού της άμυνας θα πρέπει να εκληφθεί 
φιλοσοφικά, ως το αντίθετο του σκοπού της επίθεσης, και δεν θα πρέπει να συνδεθεί με 
μία εγγενή παθητικότητα. Ο ίδιος γράφει: «Θα ήταν θεμελιώδες λάθος να φανταστεί κανείς 

                                            
10 Στο ίδιο, 77. 
11 Στο ίδιο, 77. 
12 Στο ίδιο, 77. 
13 Στο ίδιο, 363. 
14 Στο ίδιο, 363. 
15 Στο ίδιο, 607. 
16 Στο ίδιο, 607.  
17 Στο ίδιο, 607.  
18 Gertmann Sude, Defense in Clausewitz’s On War and in FM 100-5 and HDv 100/100, (Μεταπτυχιακή 

Εργασία, Σχολή Διοίκησης και Επιτελών, Fort Leavenworth, Kansas, 1985), 24. 
19 Clausewitz, On War, 84. 
20 Στο ίδιο, 358. 
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ότι ο αρνητικός σκοπός υπονοεί μία προτίμηση προς την αποφυγή της μάχης, αντί για την 
καταστροφή του εχθρού.».21 Όμως, αν ο σκοπός της άμυνας είναι η διατήρηση,22 πως ο 
σκοπός αυτός μπορεί να οδηγήσει στην επιδίωξη της καταστροφής του εχθρού; 

Κατά τον Κλαούζεβιτς, φιλοσοφικά, είναι ο αμυνόμενος εκείνος που «ρίχνει την πρώτη 
σφαίρα του πολέμου», επειδή ο επιτιθέμενος, κάλλιστα, θα προτιμούσε να ολοκληρώσει 
την κατάκτηση του χωρίς μάχη.23 Έτσι, η άμυνα στη φύση της, όπως και ο πόλεμος, είναι 
αγώνας. Το στοιχείο του αγώνα, λοιπόν, είναι αυτό που οδηγεί τον αμυνόμενο να μην 
περιοριστεί σε μία μονομερή παθητικότητα και να επιδιώξει να ανταποδώσει τα 
πλήγματα.24  

Εάν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε πως μπορούμε να διακρίνουμε την αμυντική από την 
επιθετική μορφή; Ο Κλαούζεβιτς αναφέρει ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της άμυνας, και 
το μόνο που τη διακρίνει απόλυτα από την επίθεση, είναι η αναμονή του χτυπήματος.25 Ο 
επιτιθέμενος, απολαμβάνοντας μία υπεροχή δυνάμεων, επιλέγει τον τόπο και τον χρόνο 
του χτυπήματος, ενώ ο αμυνόμενος αναμένει το χτύπημα και το αποκρούει όπου και όταν 
αυτό καταφέρεται. Η πράξη της αναμονής όμως, δηλαδή η τήρηση της αμυντικής στάσης, 
αφορά, κάθε φορά, συγκεκριμένο επίπεδο του πολέμου, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα 
μπορούν να λαμβάνουν χώρα επιθετικές ενέργειες.  

Ο Κλαούζεβιτς το εξηγεί αυτό αντιπαραβάλλοντας στρατιωτικές επιχειρήσεις και την 
αναμενόμενη εχθρική ενέργεια: «Μία εκστρατεία είναι αμυντική εάν αναμένουμε εισβολή 
στο θέατρο των επιχειρήσεων μας… μία μάχη είναι αμυντική εάν περιμένουμε την επίθεση 
του εχθρού… μία συμπλοκή είναι αμυντική εάν περιμένουμε την εχθρική έφοδο στις θέσεις 
μας.» Και συμπεραίνει ότι: «…μία αμυντική εκστρατεία μπορεί να διεξαχθεί με επιθετικές 
μάχες… σε μία αμυντική μάχη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιθετικά κάποιες 
μεραρχίες… ακόμη και σε μία αμυντική θέση οι σφαίρες μας επιτίθενται στον εχθρό».26 
Επομένως, ο αμυνόμενος πολεμά χρησιμοποιώντας αμυντικές και επιθετικές ενέργειες, που 
αναγνωρίζονται ως τέτοιες σε συγκεκριμένο επίπεδο του πολέμου, χωρίς αυτό να αλλάζει 
τη μορφή του πολέμου, που παραμένει αμυντική. 

Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι η πολιτική «μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή όλων 
των δυνατών μορφών πραγματικού πολέμου, από τον πόλεμο εκμηδενίσεως έως την απλή 
ένοπλη επιτήρηση».27 Επομένως, ο επιτιθέμενος μπορεί να επιδιώξει περιορισμένους 
σκοπούς, η επίτευξη των οποίων δεν θα επιφέρει την κλιμάκωση της επιθετικής του 
προσπάθειας. Επίσης, ο Κλαούζεβιτς στα Κεφάλαια 28 και 30 του Βιβλίου VI μελετά την 
περίπτωση όπου οι αντιμαχόμενοι δεν επιδιώκουν αποφασιστικό αποτέλεσμα, δεν 
επιθυμούν να διακινδυνεύσουν την καταστροφή των στρατιωτικών τους δυνάμεων και 
αρκούνται στην απόκτηση μικρών κερδών, όπως ήταν το σύνηθες στους πολέμους των 
ανακτοβουλίων του 18ου αιώνα.28 Βέβαια, η λέξη «μικρών», στην προηγούμενη πρόταση, 
έχει το νόημα που αποκτά ανάλογα με τα πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα κάθε 
εποχής και κάθε κοινωνίας. Ο Κλαούζεβιτς αποφαίνεται ότι η ιστορική πείρα δεν έχει 

                                            
21 Στο ίδιο, 98. 
22 Στο ίδιο, 358. 
23 Στο ίδιο, 377. 
24 Στο ίδιο, 357. 
25 Στο ίδιο, 357. 
26 Στο ίδιο, 357. 
27 Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 43. 
28 Michael Howard, Ο Ρόλος του Πολέμου στη Νεότερη Ιστορία, Μετ. Ηρακλεία Στροίκου, (Αθήνα: Ποιότητα, 
2000), 134. 
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αποδώσει αρχές, κανόνες ή μεθόδους γι΄ αυτό το είδος πολέμου29 και καταλήγει ότι η 
αρχή «Μακάριοι οι κατέχοντες» παίρνει τη θέση της αποφασιστικής λύσης.30  

Σημαντικό στοιχείο της κλαουζεβίτσειας αντίληψης είναι το «σημείο κορύφωσης» κάθε 
επιθετικής προσπάθειας.31 Το σημείο, δηλαδή, όπου ο επιτιθέμενος έχει εξαντλήσει την 
επιθετική του ισχύ,32 δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο, και μπορεί μόνο να μεταπέσει σε 
άμυνα. Ο Κλαούζεβιτς πιστεύει ότι ακριβώς τότε ο αμυνόμενος έχει αποκτήσει ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο θα έχει ένα περιορισμένο, χρονικά, παράθυρο ευκαιρίας 
για να το εκμεταλλευτεί. Θα πρέπει, δηλαδή, να μεταπέσει αμέσως στην επίθεση και να 
επιδιώξει τον «θετικό» σκοπό. «Η ξαφνική και απότομη μετάβαση στην επίθεση – το 
απαστράπτον ξίφος της εκδίκησης - είναι η κορυφαία στιγμή του αμυνόμενου.».33 Ο ίδιος 
πιστεύει ότι η ιδέα της μετάπτωσης από την άμυνα στην επίθεση θα πρέπει να βρίσκεται 
στο σχέδιο του αμυνόμενου διοικητή από την αρχή του πολέμου. 

Σύγχρονες περιπτώσεις μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση, «επιθετικής 
επιστροφής»,34 μπορούν να θεωρηθούν η Μάχη Μόροβα – Ιβάν στον Ελληνοϊταλικό 
Πόλεμο, οι επιχειρήσεις του Στρατάρχη Μάνσταϊν στην Ουκρανία τον χειμώνα του 
1942/43, η Μάχη των Αρδεννών το 1944, η απόβαση στην Ίντσον στον Πόλεμο της 
Κορέας, η ισραηλινή αντεπίθεση στον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ και άλλες. Για τον σκοπό 
της παρούσας εργασίας θα εξεταστούν οι επιχειρήσεις στη Νότια Ρωσία – Ουκρανία τον 
χειμώνα του 1942/43 και οι επιχειρήσεις στο Σινά τον Οκτώβριο του 1973. Η παραπάνω 
επιλογή έγινε επειδή η πρώτη περίπτωση είναι η πλέον επιτυχημένη επιθετική επιστροφή 
με καθαρά στρατιωτικά κριτήρια, ενώ η δεύτερη περίπτωση, πέραν της επιτυχίας της, 
έλαβε χώρα μέσα σε ένα συνθετότερο πολιτικό περιβάλλον.  
 

Ιστορικά Παραδείγματα 
 
Περίπτωση # 1: Νότια Ρωσία – Ουκρανία, Χειμώνας 1942/43 
 
Η εισβολή του Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση αποσκοπούσε στην κατάληψη της χώρας μέχρι 
τα Ουράλια και στην εγκαθίδρυση μίας φυλετικής γερμανικής αυτοκρατορίας.35 Η 
προστασία της αυτοκρατορίας αυτής απαιτούσε οι γερμανικές στρατιές να αχθούν μέχρι τη 
γραμμή Βόλγας – Αρχάγγελος.36 Σε αυτό το πλαίσιο, ο αφοπλισμός του αντιπάλου 
μπορούσε μόνο να σημαίνει την καταστροφή του Κόκκινου Στρατού, αφού δεν υπήρχε 
δυσμενέστερη κατάσταση με την οποία να απειληθεί, από αυτήν που είχε ήδη προβλεφθεί 
για τη Σοβιετική Ένωση. Ο Γερμανο-Σοβιετικός Πόλεμος λοιπόν έλαβε τα χαρακτηριστικά 
πολέμου εκμηδενίσεως. 

                                            
29 Raymond Aron, Σκέψεις Επί του Πολέμου, Κλαούζεβιτς – Τόμος 1ος: Η Ευρωπαϊκή Εποχή, Μετ. Νικ. Κ. 

Παπαρρόδου, (Αθήνα: ΔΕΚ/ΑΣ, 1977), 250. 
30 Clausewitz, On War, 502. 
31 Στο ίδιο, 528. 
32 Στο ίδιο, 527. 
33 Στο ίδιο, 370. 
34 ΓΕΣ/ΔΙΔΟ, ΕΕ 100-1, Επιχειρήσεις Χερσαίων Δυνάμεων, (Αθήνα: ΤΥΕΣ, 2008), 258. 
35 Gerhard L. Weinberg, Οράματα Νίκης: Οι Ελπίδες Οκτώ Ηγετών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Μετ. 

Χαρίκλεια Τσαλιγοπούλου, (Αθήνα: Ενάλιος, 2008), 44. 
36 Heinz Guderian, Αναμνήσεις Ενός Στρατιώτου, Μετ. Γ. Θεοφιλίδη, (Αθήνα: Εκδόσεις Α. Καραβία – Α. 

Δημητριάδη, 1971), 521. 
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Χάρτης 1. Το όριο προώθησης της γερμανικής επίθεσης του θέρους του 1942. 

 
Χωρίς ν΄ αλλάξει τον γενικό του στόχο, ο Χίτλερ, το θέρος του 1942 είχε τη 

δυνατότητα να επιτεθεί μόνο στο νότιο τμήμα του Ανατολικού Μετώπου. Κατά την εξέλιξη 
της εκστρατείας επιδίωξε ταυτόχρονα δύο απομακρυσμένους μεταξύ τους σκοπούς, το 
Στάλινγκραντ και τις πετρελαιοφόρες περιοχές του Καυκάσου, διαχώρισε τις δυνάμεις του 
και ουδέν επέτυχε. Η σοβιετική διοίκηση εκμεταλλεύτηκε τη διασπορά των δυνάμεων του 
Άξονα και μεταξύ 19 - 23 Νοεμβρίου 1942 συνέτριψε τις ρουμανικές δυνάμεις που 
ασφάλιζαν τα πλευρά της 6ης Γερμανικής Στρατιάς στο Στάλινγκραντ και την περικύκλωσε. 
Για τη συνέχεια οι Ρώσοι προγραμμάτιζαν να κατευθυνθούν προς το Ροστόφ για να 
αποκόψουν τη Ομάδα Στρατιών «Α» (1η Τεθωρακισμένη Στρατιά, 17η Στρατιά) στον 
Καύκασο. 

Στις 21 Νοεμβρίου 1942 ανατέθηκε στον Στρατάρχη Έριχ φον Μάνσταϊν η διοίκηση της 
νεοσύστατης Ομάδας Στρατιών «Ντον», που αποτελούνταν από δύο ρουμανικές στρατιές, 
την κυκλωμένη 6η Στρατιά και την 4η Τεθωρακισμένη Στρατιά, μέρος της οποίας ήταν 
επίσης αποκομμένο στο Στάλινγκραντ.37 Τις επόμενες εβδομάδες οι επιχειρήσεις της 
Ομάδας Στρατιών «Ντον» διεξήχθησαν υπό το πνεύμα της εντολής του Χίτλερ «ούτε ένα 
βήμα πίσω», κι έτσι οι εισηγήσεις του Στρατάρχη για εξαγωγή της 6ης Στρατιάς από τον 
θύλακα του Στάλινγκραντ και σύμπτυξη της Ομάδας Στρατιών «Α» από τον Καύκασο 
απερρίφθησαν. 
 

                                            
37 Erich von Manstein, Νίκαι Απολεσθείσαι, Μετ. Κων/νου Κανάκη, (Αθήνα: Στρατιωτικά Περιοδικά ΓΕΣ, 
1962), 261. 
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Χάρτης 2. Η εξέλιξη των επιχειρήσεων στον τομέα των Ομάδων Στρατιών «Β» και «Ντον» μεταξύ 
30 Ιανουαρίου και 18 Φεβρουαρίου 1943. Η βαθιά εισχώρηση των σοβιετικών δυνάμεων 

δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωτική αποκοπή των γερμανικών δυνάμεων στη 
Νότια Ρωσία. 

 
Ο Κόκκινος Στρατός, στη συνέχεια, με τις επιχειρήσεις «Μικρός Κρόνος» και 

«Καλπασμός» συνέτριψε την 8η Ιταλική και τη 2η Ουγγρική Στρατιά, αντίστοιχα,38 
βορειότερα από την Ομάδα Στρατιών «Ντον», και δημιούργησε ένα τεράστιο χάσμα 270 
χιλιομέτρων μεταξύ του Λουχάνσκ στον ποταμό Ντόνετς και του Βορονέζ στον ποταμό 
Ντον. Η ανώτατη σοβιετική διοίκηση, πλέον, μπορούσε να σχεδιάζει ένα «υπέρ-
Στάλινγκραντ», όπου θα κυκλώνονταν το σύνολο των γερμανικών δυνάμεων στη νότια 
Ρωσία, γι΄ αυτό και διέταξε τις στρατιές της να κινηθούν δυτικά, προς τον κάτω ρου του 

                                            
38 George M. Nipe, Jr., Last Victory in Russia: The SS-Panzerkorps and Manstein’s Kharkov Counteroffensive, 
February-March 1943, (Atglen, PA: Schiffer Military History, 2000), 18-21, 53-55. 
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Δνείπερου.39 Υπό το φως αυτής της εξέλιξης ο Χίτλερ επέτρεψε τη σύμπτυξη της 1ης 
Τεθωρακισμένης Στρατιάς διαμέσου του Ροστόφ και άφησε την 6η Στρατιά στον θύλακα 
του Στάλινγκραντ για να αμυνθεί «μέχρι τελευταίου φυσιγγίου», συγκρατώντας στο 
μέτωπο της όσες περισσότερες σοβιετικές μονάδες μπορούσε. Ήταν όμως φανερό ότι με 
το τέλος της 6ης Στρατιάς, η απελευθέρωση των παραπάνω μονάδων θα καθιστούσε την 
κατάσταση της Ομάδας Στρατιών «Ντον» απελπιστική. 

Ο σκοπός του Χίτλερ στο Ανατολικό Μέτωπο παρέμενε η συντριβή της Σοβιετικής 
Ένωσης με στρατιωτικά μέσα. Οι ήττες που είχαν υποστεί οι μονάδες του τον ανάγκαζαν 
να τηρήσει αμυντική στάση, την οποία έβλεπε ως προσωρινή, μέχρι να αποκτούσε ξανά τη 
δυνατότητα να επιτεθεί. Αυτό που επιδίωκε ήταν η διατήρηση του εδάφους που είχε 
καταληφθεί, ώστε αυτό να αποτελέσει εφαλτήριο της μετέπειτα επιθετικής του 
προσπάθειας. Ο τρόπος για να το πετύχει αυτό ήταν η ανυποχώρητη άμυνα των μονάδων 
του στις θέσεις που βρίσκονταν και η διοχέτευση των ενισχύσεων για την αναχαίτιση των 
σοβιετικών επιθέσεων. Ο ίδιος πίστευε ότι οι Σοβιετικοί στους δυόμιση μήνες που ήταν 
στην επίθεση είχαν συσσωρεύσει μεγάλες απώλειες και είχαν επιμηκύνει τις γραμμές 
ανεφοδιασμού τους τόσο ώστε η εξάντληση της επιθετικής τους ισχύος να είναι 
επικείμενη.40  

Ο Μάνσταϊν δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τον στόχο του αρχηγού του. Πίστευε, 
όμως, ότι η έκταση του μετώπου που κατείχαν οι δυνάμεις του σε σχέση με τη δύναμη του 
αντιπάλου τους, 8:1 υπεροχή του Κόκκινου Στρατού,41 ήταν τέτοια ώστε εάν αυτές 
παρέμεναν στις θέσεις τους, η συντριβή τους να είναι βεβαία. Η άποψη του ήταν ότι οι 
Σοβιετικοί είχαν υποστεί απώλειες, αλλά ταυτόχρονα εξαντλούνταν και η μαχητική ισχύς 
των γερμανικών μονάδων, οπότε η μόνη γραμμή που μπορούσε ρεαλιστικά να καταληφθεί 
και να διατηρηθεί με τις διαθέσιμες σε αυτόν δυνάμεις, ήταν η γραμμή των ποταμών Μίους 
– Ντόνετς. Η κατάληψή της απαιτούσε συνδυασμό υποχωρητικών, αμυντικών και 
επιθετικών προσπαθειών. Ο Μάνσταϊν πίστευε ότι η εκμετάλλευση της απομείωσης της 
επιθετικής ισχύος του αντιπάλου μπορούσε να γίνει μόνο με την αιφνίδια μετάπτωση στις 
επιθετικές επιχειρήσεις, ώστε η Ομάδα Στρατιών του να επιδιώξει το αποφασιστικό 
αποτέλεσμα.   

Σύμφωνα με τον Jeffrey Meiser «στρατηγική είναι η θεωρία της επιτυχίας».42 Το τι 
συνιστούσε επιτυχία για τη γερμανική πλευρά εκείνη την περίοδο στη νότια πτέρυγα του 
Ανατολικού Μετώπου υπήρξε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Χίτλερ και 
Μάνσταϊν. Καθώς όμως οι εξελίξεις λάμβαναν δραματικό χαρακτήρα και η απειλή της 
αποκοπής ενός εκατομμυρίου Γερμανών στρατιωτών γιγαντώνονταν, ο Χίτλερ, στη 
σύσκεψη της 19ης Φεβρουαρίου 1943, έδωσε στον Στρατάρχη τη συγκατάθεσή του να 
εφαρμόσει τη στρατηγική του. 

Ο Μάνσταϊν για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της μετάπτωσης στην επίθεση 
προέβη σε μία σειρά από ενέργειες. Συνέπτυξε το Τμήμα Στρατιάς «Χόλλιντ» επί του 
ποταμού Μίους και την 1η Τεθωρακισμένη Στρατιά επί της συμβολής των ποταμών Μίους – 
Ντόνετς. Οι δυνάμεις αυτές θα έπρεπε να αμυνθούν στις νέες τους θέσεις χωρίς ιδέα 
υποχωρήσεως, η δε 1η Τεθωρακισμένη έπρεπε να εξαλείψει την Ομάδα Αρμάτων «Ποπόφ» 
που βρίσκονταν ήδη στα μετόπισθεν της. Στο βόρειο τμήμα της ζώνης ενεργείας της 

                                            
39 Paul Carell, Scorched Earth: The Russian-German War 1943-1944, (Atglen, PA: Schiffer Military History, 
2000), 116. 
40 Manstein, Νίκαι Απολασθείσαι, 366. 
41 Στο ίδιο, 373. 
42 Jeffrey W. Meiser, «Ends + Ways + Means = (Bad) Strategy», Parameters, T. 46(4) (2016-17), 86. 
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Ομάδας Στρατιών «Νότου» (μετονομασία της Ομάδας Στρατιών «Ντον») το Τμήμα 
Στρατιάς «Λαντς» (αργότερα «Κεμπφ») είχε απωθηθεί από το Χάρκοβο, αλλά δεν είχε 
καταστραφεί, ενώ ο σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος της Πολτάβα παρέμενε σε 
γερμανικά χέρια. Μεταξύ της 1ης Τεθωρακισμένης Στρατιάς και του Τμήματος Στρατιάς 
«Λαντς» είχαν διαβεί τον ποταμό Ντόνετς και είχαν εισχωρήσει σοβιετικές δυνάμεις της 3ης 
Στρατιάς Αρμάτων, της 6ης Στρατιάς και της 1ης Στρατιάς Αρμάτων της Φρουράς.43 Ο 
Μάνσταϊν δεν μπορούσε να παρατάξει ένα συνεχές μέτωπο απέναντί τους, ούτε όμως το 
θεωρούσε αναγκαίο. Οργάνωσε αμυντικά και υπερασπίστηκε τους κρίσιμους εκείνους 
συγκοινωνιακούς κόμβους που του επέτρεπαν να μετακινεί δυνάμεις και να ανεφοδιάζεται, 
και απαγόρευαν στους Σοβιετικούς τη διάβαση του Δνείπερου. Οι θέσεις αυτές, που 
αποτελούσαν και αποφασιστικά σημεία44 του σχεδίου επιχειρήσεών του, ήταν το 
Σλαβιάνσκ, το Ντνίπρο, η Ζαπορίζια, το Ντονέτσκ, το Κρασνοντάρ και η Πολτάβα. 

Έχοντας εξασφαλίσει τον βόρειο και τον νότιο «ώμο» της εισχώρησης, καθώς και τη 
δυνατότητα να μετακινεί δυνάμεις, ο Μάνσταϊν στράφηκε στη συγκέντρωση της δύναμης 
που ήταν απαραίτητη για να μεταπέσει στην επίθεση. Αυτό έγινε αποσύροντας τις 
τεθωρακισμένες μεραρχίες από τα Τμήματα Στρατιάς «Λαντς» και «Χόλλιντ» και 
συγκεντρώνοντας τες υπό το επιχειρησιακό στρατηγείο της 4ης Τεθωρακισμένης Στρατιάς. 
Χωρίς δισταγμό απέκδυσε τις αμυνόμενες δυνάμεις του πεζικού από τις τεθωρακισμένες 
τους εφεδρείες, αλλά και από επιπλέον στοιχεία πυροβολικού και μεταφορικών για να 
ενισχύσει την κύριά του προσπάθεια. Έτσι οι περιοχές ευθύνης των δύο Τμημάτων 
Στρατιάς ήταν και περιοχές οικονομίας δυνάμεων. 

Η ανώτατη σοβιετική διοίκηση ερμήνευσε την απόσυρση των γερμανικών 
τεθωρακισμένων μεραρχιών από το μέτωπο ως το πρώτο βήμα μιας γενικευμένης 
σύμπτυξης στον Δνείπερο και πίεσε τις εμπρός διοικήσεις της να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους.45 Ο Κλαούζεβιτς επισημαίνει ότι ο αμυνόμενος μπορεί να αιφνιδιάζει τον επιτιθέμενο 
με την απρόσμενη διάταξη των δυνάμεων του46 και με την ισχύ και την κατεύθυνση των 
αντεπιθέσεων του.47  

Η τόλμη της λύσεως που υιοθέτησε ο Μάνσταϊν ήταν ανάλογη της απελπιστικής 
κατάστασης στην οποία βρέθηκε. Ο ίδιος αναφέρει: «Στον τομέα μας, η κρίση προσέγγισε, 
κατά τα μέσα Φεβρουαρίου, το ανώτατο σημείο της. Αυτό όμως υπήρξε το έναυσμα 
βελτιώσεως της κατάστασης».48 Η τόλμη, λοιπόν, αναδύεται ως το απαραίτητο θεμέλιο της 
επιθετικής επιστροφής. Άνευ τόλμης ο Μάνσταϊν δεν θα μπορούσε να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα οικονομίας δυνάμεων, ούτε θα έθετε ως σκοπό του την επίτευξη αποφασιστικής 
νίκης. Ο Κλαούζεβιτς έχει γράψει: «υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μεγαλύτερη τόλμη είναι 
η μεγαλύτερη σοφία».49  

 

                                            
43 Earl F. Ziemke, Stalingrad to Berlin: The German Defeat in the East, (Washington, DC: Office of the Chief 
of Military History, US Army, 2002), 83. 
44 US Department of the Army, Army Doctrine Reference Publication 3-0, Operations, (Washington, D.C.: 
Headquarters, Department of the Army, 2017), 2-5. 
45 Robert Kirchubel, Hitler’s Panzer Armies on the Eastern Front, (Barnsley: Pen & Sword Military, 2009), 

164. 
46 Clausewitz, On War, 360. 
47 Στο ίδιο, 360. 
48 Manstein, Νίκαι Απολασθείσαι, 374. 
49 Clausewitz, On War, 167. 
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Χάρτης 3. Η επιθετική επιστροφή της Ομάδας Στρατιών «Νότου» μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 18 

Μαρτίου 1943. 

 
Στις 19 Φεβρουαρίου 1943 όλες οι προϋποθέσεις είχαν εκπληρωθεί και η Ομάδα 

Στρατιών «Νότου» πέρασε στην επίθεση. Ο αιφνιδιασμός των Σοβιετικών ήταν απόλυτος. 
Η 4η Τεθωρακισμένη Στρατιά, συγκεντρωθείσα στη νότια πλευρά της σοβιετικής 
εισχώρησης, επιτέθηκε προς βορά, κάθετα στις σοβιετικές γραμμές επιχειρήσεων, απέκοψε 
τις ρωσικές δυνάμεις που είχαν διαβεί τον Ντόνετς, ανακατέλαβε το Χάρκοβο και έφτασε 
μέχρι το Μπέλγκοροντ.50 Κατά τη διάρκεια των μαχών η 4η Τεθωρακισμένη κατέστρεψε 
567 σοβιετικά άρματα μάχης, 1.072 πυροβόλα, πάνω από χίλια αντιαρματικά πυροβόλα, 
σκότωσε 40.130 σοβιετικούς στρατιώτες και αιχμαλώτισε 12.470,51 ενώ συνολικά η Ομάδα 
Στρατιών «Νότου» κατέστρεψε 52 σοβιετικούς σχηματισμούς (μεραρχίες, ταξιαρχίες), 
στους οποίους περιλαμβάνονταν και 25 πολύτιμες ταξιαρχίες αρμάτων.52 Η γερμανική 
«ανταπόδοση» ολοκληρώθηκε στις 18 Μαρτίου 1943, όταν το λιώσιμο των πάγων 
κατέστησε αδιάβατο το έδαφος της Ουκρανίας και οι δύο αντίπαλοι ακινητοποιήθηκαν. Με 
την ολοκλήρωση της επιθετικής επιστροφής η Ομάδα Στρατιών «Νότου» είχε καταφέρει να 
εγκαταστήσει ένα αρραγές αμυντικό μέτωπο επί των ποταμών Μίους – Ντόνετς και να 
συγκεντρώσει τις τεθωρακισμένες μεραρχίες της μακράν του μετώπου προς αποκατάσταση 
για μελλοντική επιθετική χρήση. 
                                            
50 Kirchubel, Hitler’s Panzer Armies on the Eastern Front, 164-165. 
51 Nipe, Last Victory in Russia, 350. 
52 Carell, Scorched Earth, 199. 



 

 
 

107 

 

Ο Lawrence Freedman αναφέρει ότι η στρατηγική «αφορά στο να πετυχαίνεις 
περισσότερα από μία κατάσταση, απ΄ όσα υποδεικνύει η αρχική αναλογία των δυνάμεων. 
Είναι η τέχνη της δημιουργίας δύναμης.»53 Η επιθετική επιστροφή του Μάνσταϊν κατάφερε 
ακριβώς αυτό: Πέτυχε περισσότερα απ΄ όσα μπορούσαν να υποτεθούν με βάση την 
αναλογία των δυνάμεων και δημιούργησε δύναμη μέσα από την αδυναμία. 
 
Περίπτωση # 2: Σινά, Οκτώβριος 1973 
 
Το τέλος του Πολέμου των Έξι Ημερών βρήκε τον αραβικό κόσμο τραυματισμένο και 
ταπεινωμένο. Στην Αίγυπτο, την ηγέτιδα δύναμη των Αράβων, πολιτισμικά και 
πληθυσμιακά, το 1970, πέθανε ο χαρισματικός της ηγέτης, Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, και τον 
διαδέχτηκε ο Ανουάρ Σαντάντ. Ο Σαντάντ πίστευε ότι η χώρα του έπρεπε να εγκαταλείψει 
τη Σοβιετική Ένωση και να στραφεί προς τις ΗΠΑ, που ήταν και οι μόνες που μπορούσαν 
να πιέσουν το Ισραήλ. Η διπλωματική διαδικασία στη Μέση Ανατολή είχε αποτελματωθεί 
ανάμεσα στη θέση του Ισραήλ που ζητούσε την αναγνώριση του κράτους του ως 
προϋπόθεση διαπραγματεύσεων και στη θέση των Αράβων που ζητούσαν την αποχώρηση 
του Ισραήλ από τα εδάφη που είχε καταλάβει το 1967 ως προϋπόθεση του διαλόγου.54 Ο 
Σαντάντ πείστηκε ότι μόνο ένα ισχυρό σοκ θα μπορούσε να φέρει το Ισραήλ στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων και αποφάσισε τη διεξαγωγή πολέμου, με περιορισμένους 
σκοπούς, για να το πετύχει. Οι πολιτικοί σκοποί του Σαντάντ ήταν:55  
 

 Να αποκαταστήσει την αυτοπεποίθηση των Αράβων μετά την ήττα του 1967. 
 Να διαλύσει το μύθο που είχε δημιουργηθεί περί ισραηλινού αήττητου. 
 Να μεταβάλει την αμερικανική στάση σε ό,τι αφορούσε την αραβοϊσραηλινή διένεξη. 
 
 Η στρατιωτική στρατηγική του Σαντάντ συνίστατο στη:56  
 
 Διάβαση της Διώρυγας του Σουέζ. 
 Εγκατάσταση προγεφυρωμάτων στην ανατολική όχθη και συντριβή των ισραηλινών 

αντεπιθέσεων. 
 Προώθηση των επιχειρησιακών εφεδρειών και κατάληψη των κρίσιμων διαβάσεων Μίτλα 

και Γκίντι, 50 χιλιόμετρα ανατολικά της Διώρυγας. 
 Διατήρηση των κεκτημένων μέχρις ότου η διεθνής πίεση επέβαλε την κατάπαυση του 

πυρός, με την Αίγυπτο να έχει το πάνω χέρι. 
 
Ο αιγυπτιακός στρατός αν και θα διεξήγαγε μία επιθετική εκστρατεία, προέβλεπε την 
ταχεία μετάπτωση του στην άμυνα, ώστε να δώσει την αποφασιστική μάχη με όρους 
φθοράς, για να εκμεταλλευτεί το μέγεθός του και το πλήθος των αντιαρματικών πυραύλων 

                                            
53 Meiser, «Ends + Ways + Means = (Bad) Strategy», 87. 
54 Henry Kissinger, Crisis: The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises, (Νέα Υόρκη: Simon & Schuster, 

2003), 9. 
55 Sarah Sheafer, «Sadat’s War Strategy: Political Gains vs. Military Victory», The Strategy Bridge, 21 
October 2017 https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/10/21/sadats-war-strategy-political-gains-vs-

military-victory τελευταία επίσκεψη στις 23.5.2019. 
56 James E. Sikes, Kharkov and Sinai: A Study in Operational Transition, (Μεταπτυχιακή Εργασία, Σχολή 

Διοίκησης και Επιτελών, Fort Leavenworth, Kansas, 1988), 19. 

https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/10/21/sadats-war-strategy-political-gains-vs-military-victory
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που κατείχε, και να αρνηθεί στους Ισραηλινούς το πλεονέκτημα που απολάμβαναν στις 
μάχες ελιγμών. 

Μετά το 1967 το Ισραήλ έζησε με τη ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσε να πετύχει την 
ειρήνη με τους Άραβες χωρίς να παραχωρήσει τα εδαφικά του κέρδη. Η περίπτωση μιας 
αιγυπτιακής επίθεσης δεν αποκλείονταν, αλλά η εκτίμηση των Ισραηλινών ήταν ότι οι 
Αιγύπτιοι, κατ΄ ανάλογο τρόπο προς τους ίδιους, θα έπρεπε να είναι σε θέση να 
εξουδετερώσουν την ισραηλινή αεροπορία στο έδαφος πριν επιχειρήσουν οτιδήποτε. Η 
Αίγυπτος δεν θα μπορούσε να έχει αρκετά πολεμικά αεροσκάφη για να το πράξει αυτό πριν 
το 1975.57 Η εκτίμηση αυτή καθησύχαζε το Ισραήλ, μαζί με τη βεβαιότητα ότι οι υπηρεσίες 
των πληροφοριών του θα παρείχαν έγκαιρη προειδοποίηση. Όμως, οι Αιγύπτιοι σκόπευαν 
να αντιμετωπίσουν την υπεροχή της ισραηλινής αεροπορίας με το πυκνό δίκτυο 
αντιαεροπορικών πυραύλων που είχαν προμηθευθεί και με το περιορισμένο βάθος στο 
οποίο θα έφταναν οι δυνάμεις τους. Η στρατιωτική στρατηγική του Ισραήλ συνίστατο στην 
απαγόρευση στους Άραβες απόκτησης οποιουδήποτε ουσιώδους πλεονεκτήματος και στην 
κατάληψη εδάφους, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό 
χαρτί.58  

Η αιγυπτιακή πλευρά εφάρμοσε με επιτυχία ένα εκτενές σχέδιο παραπλάνησης,59 με 
αποτέλεσμα όταν στις 14:00 της 6ης Οκτωβρίου 1973 οι Αιγύπτιοι επιτέθηκαν στο Σινά και 
οι Σύριοι στο Γκολάν, το Ισραήλ να αιφνιδιαστεί πλήρως. Το περιορισμένο του σκοπού της 
αιγυπτιακής επίθεσης δεν σήμαινε και περιορισμένες δυνάμεις για την επίτευξη του. Ο 
αιγυπτιακός στρατός επιτέθηκε με δύο στρατιές, με τη 2η Στρατιά στο βόρειο τμήμα του 
μετώπου και με την 3η Στρατιά στο νότιο. Οι δύο αυτές στρατιές συγκέντρωναν πέντε 
μεραρχίες πεζικού, υποστηριζόμενες από ανεξάρτητες ταξιαρχίες διαφόρων όπλων, ενώ 
δύο τεθωρακισμένες και τρεις μηχανοκίνητες μεραρχίες αποτελούσαν τις εφεδρείες τους. 

Η διάβαση της Διώρυγας από τον αιγυπτιακό στρατό, έναντι της ισραηλινής γραμμής 
«Μπαρ-Λεβ»,60 ήταν επιτυχής και μάλιστα με μικρές απώλειες.61 Οι άμεσες αντεπιθέσεις 
της ισραηλινής Νότιας Διοίκησης απέτυχαν να εξαλείψουν τα προγεφυρώματα και 
επέφεραν σημαντικές απώλειες στα ισραηλινά τεθωρακισμένα, όμως η άφιξη των εφέδρων 
επέτρεψε την ανάσχεση της περεταίρω αιγυπτιακής προωθήσεως. Μέχρι το βράδυ της 7ης 
Οκτωβρίου οι Ισραηλινοί παρέτασσαν τρεις τεθωρακισμένες μεραρχίες στο μέτωπο του 
Σινά, ενώ οι Αιγύπτιοι είχαν διευρύνει τα προγεφυρώματα τους σε βάθος 6 - 8 χιλιομέτρων 
και είχαν διαπεραιώσει στην ανατολική όχθη εκατό χιλιάδες στρατιώτες, χίλια άρματα 
μάχης και δεκατρεισήμισι χιλιάδες άλλα οχήματα.62  

Ο Σαντάντ, την πρώτη μέρα του πολέμου, μέσω του συμβούλου του εθνικής ασφαλείας 
Χαφέζ Ισμαήλ, απέστειλε επιστολή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία περιείχε τη συνήθη 
αραβική ρητορική περί υποχωρήσεως του Ισραήλ στα σύνορα του 1967, δήλωνε όμως ότι 
η Αίγυπτος δεν επιθυμούσε να κλιμακώσει περεταίρω τη σύγκρουση.63 Αυτό ήταν ένα 
σαφές μήνυμα ότι ο Σαντάντ επιθυμούσε να ηγηθούν οι ΗΠΑ της ειρηνευτικής διαδικασίας 

                                            
57 Chaim Herzog, Οι Αραβοϊσραηλινοί Πόλεμοι, Μετ. Μάρκελλος Λιναίος, (Αθήνα: Λιναίος, 2011), 407. 
58 Herzog, Οι Αραβοϊσραηλινοί Πόλεμοι, 573. 
59 Στο ίδιο, 420-432. 
60 Για τις αντιφάσεις της γραμμής «Μπαρ-Λεβ» δείτε US Army Corps of Engineers, «The Strategic 

Performance of Defensive Barriers», (Engineer Studies Center, 1988), 15-19. 
61 Samuel M. Katz, Israeli Tank Battles: Yom Kippur to Lebanon, (Λονδίνο: Arms and Armour Press, 1988), 

61. 
62 Sikes, Kharkov and Sinai: A Study in Operational Transition, 20. 
63 Kissinger, Crisis: The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises, 110-111. 
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που κάποια στιγμή θα ακολουθούσε. Οι ΗΠΑ, αφότου είχαν αρχίσει οι εχθροπραξίες, είχαν 
τις ακόλουθες επιδιώξεις: 
 

 Να μην αναδυθεί η Σοβιετική Ένωση ως εκπρόσωπος των Αράβων. 
 Να μην απομονωθούν οι ίδιες από τον αραβικό κόσμο και να μη διχαστούν με τους 

Δυτικοευρωπαίους. 

 Να εκμεταλλευτούν την ισραηλινή νίκη, που θεωρούσαν βέβαιη, ώστε στη συνέχεια να 
κυριαρχήσουν στη διπλωματική διαδικασία. 

 
Επειδή οι Αμερικανοί διέβλεπαν την ισραηλινή νίκη ως επικείμενη επικεντρώθηκαν στο να 
απαγορεύσουν την περίπτωση μίας κατάπαυσης του πυρός ενόσω, ακόμη, οι Αιγύπτιοι 
βρίσκονταν στην ανατολική όχθη. Από την άλλη πλευρά, η ισραηλινή νίκη δεν θα έπρεπε 
να έχει τέτοια έκταση ώστε οι Άραβες να ταπεινωθούν και οι Ισραηλινοί να γίνουν 
αδιάλλακτοί. Οπότε οι Αμερικανοί πίστευαν ότι είχαν μόνο να περιμένουν την κατάλληλη 
στιγμή για να επέμβουν. 

Στις 8 Οκτωβρίου η Νότια Διοίκηση εκτόξευσε την κύρια αντεπίθεση της, η οποία 
απέτυχε για τεχνικούς και τακτικούς λόγους.64 Αυτό οδήγησε στη συνειδητοποίηση ότι τα 
αιγυπτιακά προγεφυρώματα δεν μπορούσαν να αρθούν και χρειάζονταν μία διαφορετική, 
πιο δημιουργική, προσέγγιση. Ο ισραηλινός στρατός δεν μπορούσε να δώσει την 
αποφασιστική μάχη ως έναν αγώνα φθοράς έναντι των πολυαρίθμων Αιγυπτίων, αλλά 
έπρεπε να ξαναβρεθεί στο στοιχείο του που ήταν η κίνηση. Στις 10 Οκτωβρίου μία 
ισραηλινή αναγνωριστική μονάδα ανακάλυψε το όριο μεταξύ της 2ης και της 3ης Στρατιάς, 
βορείως της Μεγάλης Πικρής Λίμνης. Η περίπτωση της διάβασης της Διώρυγας υπήρχε ήδη 
στον σχεδιασμό της Νότιας Διοίκησης και είχαν γίνει προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά 
με αυτό.65 Όμως στη δυτική όχθη παρέμεναν εννιακόσια αιγυπτιακά άρματα μάχης, η 
ύπαρξη των οποίων καθιστούσε αμφίβολη την επιτυχία μιας διάβασης. 

                                            
64 Herzog, Οι Αραβοϊσραηλινοί Πόλεμοι, 459-460. 
65 Στο ίδιο, 463. 
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Χάρτης 4. Η εξέλιξη των επιχειρήσεων στο Σινά μεταξύ 6 και 13 Οκτωβρίου 1973. 

 
Η ισραηλινή αποτυχία της 8ης Οκτωβρίου αιφνιδίασε δυσάρεστα τους Αμερικανούς και τους 
οδήγησε στη διαπίστωση ότι θα χρειαζόταν μία μαζική προσπάθεια εφοδιασμού του 
Ισραήλ με πολεμικό υλικό. Ο Σαντάντ διατήρησε ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας μαζί 
τους και σε μήνυμα του στις 9 Οκτωβρίου εξέφρασε την εκτίμηση του για τις καλές 
προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.66 Το κρίσιμο για τους Αμερικανούς ήταν να 
πείσουν τους Άραβες ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την ειρηνευτική 
διαδικασία που θα ακολουθούσε, αλλά για να διαπραγματευτούν με τους Αιγύπτιους 
χρειάζονταν μία ισραηλινή νίκη, και γι΄ αυτό θα έπρεπε να περιμένουν. 

                                            
66 Kissinger, Crisis: The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises, 159. 
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Στο Γκολάν οι Ισραηλινοί είχαν αναχαιτίσει τη συριακή επίθεση και είχαν ανακαταλάβει 
το έδαφος που είχαν χάσει. Στη συνέχεια πέρασαν στην επίθεση και προέλασαν προς την 
κατεύθυνση της Δαμασκού, φτάνοντας περίπου 30 χιλιόμετρα νοτίως της συριακής 
πρωτεύουσας. Οι Σύριοι ζήτησαν επιτακτικά από τους Αιγύπτιους να επιτεθούν στο Σινά, 
για να ανακουφιστεί το δικό τους μέτωπο, καθώς η Δαμασκός βρίσκονταν σε απόσταση 
βολής του ισραηλινού πυροβολικού. Καθώς η ηθική υποχρέωση της Αιγύπτου ως ηγέτιδας 
δύναμης των Αράβων ήταν μεγάλη, οι Αιγύπτιοι μετέφεραν τις δύο τεθωρακισμένες 
μεραρχίες τους στην ανατολική όχθη και επιτέθηκαν στις 14 Οκτωβρίου. Η επίθεση τους  
συντελέστηκε επί ευρέως μετώπου και απέτυχε. Η ενέργεια αυτή οδήγησε τις αιγυπτιακές 
δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο κορύφωσης της επιθετικής τους προσπάθειας και 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις της ισραηλινής επιθετικής επιστροφής. 

Η απόφαση της διάβασης λήφθηκε από την ισραηλινή πλευρά το βράδυ της 14ης 
Οκτωβρίου και άρχισε να υλοποιείται από το πρωί της επομένης. Η διάβαση θα λάμβανε 
χώρα στην περιοχή του Ντεβερσουάρ, βορείως της Μεγάλης Πικρής Λίμνης, στο ευπαθές 
όριο της 2ης Στρατιάς. Σκοπός των Ισραηλινών ήταν να περάσουν τρεις τεθωρακισμένες 
μεραρχίες στη δυτική όχθη και να κυκλώσουν την 3η Στρατιά. Οι Ισραηλινοί δεν διέθεταν 
κάποια ανέγγιχτη εφεδρεία για να διενεργήσουν την επίθεση. Η δύναμη της επιθετικής 
επιστροφής δημιουργήθηκε χάρη στην εφαρμογή μέτρων οικονομίας δυνάμεων. Η Νότια 
Διοίκηση κάλυψε το μέτωπο της με τις ελάχιστες δυνατές δυνάμεις και συγκέντρωσε το 
80% της ισχύος της για την επίθεση. 

 
Χάρτης 5. Η διάβαση της Διώρυγας από τους Ισραηλινούς και το μέγιστο όριο της ισραηλινής 

προώθησης την 23η Οκτωβρίου 1973. 
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Τη νύχτα 15/16 Οκτωβρίου ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τη Διώρυγα και 
εγκατέστησαν το αρχικό προγεφύρωμα, ενώ η μάχη για την εξασφάλιση των γραμμών 
ανεφοδιασμού τους στην ανατολική όχθη μαίνονταν. Οι Αιγύπτιοι αιφνιδιάστηκαν από την 
ισραηλινή ενέργεια και αρχικά την υποτίμησαν, εκτιμώντας ότι ήταν περιορισμένου σκοπού 
για προπαγανδιστικούς λόγους. Η είδηση της διάβασης έλυσε τα χέρια των Αμερικανών, οι 
οποίοι πλέον δεν θα ήταν υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν την πιθανότητα μίας 
κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ σε μειονεκτική θέση. Στις 15 Οκτωβρίου ο Χαφέζ 
Ισμαήλ απέστειλε μήνυμα του Σαντάντ στην αμερικανική κυβέρνηση στο οποίο ανέφερε 
την επιθυμία του αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας να παραμείνει ανοιχτός και επεσήμανε ότι 
κανένα άλλο μέρος δεν μιλούσε εξ ονόματος της Αιγύπτου, υπονοώντας ότι η Μόσχα δεν 
εκπροσωπούσε το Κάιρο. Επιπλέον, στο ίδιο μήνυμα γίνονταν το εκπληκτικό βήμα να 
προσκληθεί ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών στην Αίγυπτο για επίσκεψη.67  

Την 17η Οκτωβρίου οι δύο αιγυπτιακές στρατιές εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις για να 
εξαλείψουν τον ισραηλινό διάδρομο στην ανατολική όχθη και το ισραηλινό προγεφύρωμα 
στη δυτική. Οι αιγυπτιακές επιθέσεις απέτυχαν και διευρύνθηκαν τόσο ο διάδρομος όσο και 
το προγεφύρωμα. Τη νύχτα 17/18 Οκτωβρίου η δεύτερη ισραηλινή τεθωρακισμένη 
μεραρχία διαπεραιώθηκε στη δυτική όχθη. Σε μία πρώιμη επίδειξη «πολυχωρικής μάχης» 
τα ισραηλινά τεθωρακισμένα κατέστρεψαν τις αιγυπτιακές αντιαεροπορικές πυροβολαρχίες, 
επιτρέποντας στην ισραηλινή αεροπορία να εισέλθει αποφασιστικά στον αγώνα. Τη νύχτα 
18/19 Οκτωβρίου η τρίτη ισραηλινή τεθωρακισμένη μεραρχία διαπεραιώθηκε στη δυτική 
όχθη και η ισραηλινή διάταξη πήρε την πλήρη της ανάπτυξη. Την 21η Οκτωβρίου 
ισραηλινές δυνάμεις απέκοψαν την οδό Σουέζ – Καΐρου απομονώνοντας την 3η Στρατιά 
από τις κύριες βάσεις ανεφοδιασμού της. Με πρωτοβουλία των Σοβιετικών ο Αμερικανός 
υπουργός εξωτερικών μετέβη στη Μόσχα για συνομιλίες, η κατάληξη των οποίων ήταν το 
Ψήφισμα 338 του Συμβουλίου Ασφαλείας που απαιτούσε την κατάπαυση του πυρός μέχρι 
τις 18:52 της 22ας Οκτωβρίου. Η κατάπαυση του πυρός δεν τηρήθηκε στον τομέα της 3ης 
Στρατιάς και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη. Την 24η Οκτωβρίου ισραηλινές 
δυνάμεις έφτασαν μέχρι την πόλη του Σουέζ. Πλέον, σαράντα πέντε χιλιάδες στρατιωτικού 
προσωπικού της 3ης Στρατιάς και η πόλη του Σουέζ είχαν αποκοπεί.68  

Η αμερικανική πλευρά χρειάζονταν μία ισραηλινή στρατιωτική νίκη, αλλά μία τέτοια που 
θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να παραμείνουν σε επαφή και με τις δύο πλευρές, οπότε η 3η 
Στρατιά δεν μπορούσε να καταστραφεί. Η απελπιστική θέση της αιγυπτιακής στρατιάς 
έγινε φανερή στους Αμερικανούς όταν ο Σαντάντ στις 23 Οκτωβρίου σε ένα εκπληκτικό 
μήνυμά του ζήτησε από τις ΗΠΑ να παρέμβουν, ακόμη και με δυνάμεις, για να επιβληθεί 
πλήρως η κατάπαυση του πυρός.69 Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν στις 24 Οκτωβρίου όταν ο 
Σαντάντ ζήτησε την αποστολή Αμερικανών και Σοβιετικών παρατηρητών ή στρατευμάτων 
για την επιβολή της κατάπαυσης του πυρός. Οι Σοβιετικοί είχαν ήδη θέσει σε συναγερμό 
εφτά αερομεταφερόμενες μεραρχίες και συγκέντρωναν αεροσκάφη για τη μεταφορά τους. 
Οι Αμερικανοί συνεγέρθηκαν στην πιθανότητα σοβιετικά στρατεύματα να αναπτύσσονταν 
στις δύο πλευρές της Διώρυγας, επ΄ αόριστον, νομιμοποιημένα από κάποιο ψήφισμα του 
ΟΗΕ. Η διπλωματική τους προσπάθεια στράφηκε στο να πιεστεί ο Σαντάντ να αποσύρει 
την πρότασή του. Την επόμενη μέρα ο Χαφέζ Ισμαήλ διαμήνυσε ότι η Αίγυπτος θεωρούσε 

                                            
67 Στο ίδιο, 260. 
68 Herzog, Οι Αραβοϊσραηλινοί Πόλεμοι, 513. 
69 Kissinger, Crisis: The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises, 321. 
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καλύτερη εγγύηση τη συνδυασμένη αμερικανοσοβιετική παρουσία, αλλά ήταν διατεθειμένη 
να δεχθεί την παρουσία διεθνούς δύναμης.70  

Στις 26 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε το Ψήφισμα 340 που καλούσε τις 
δύο πλευρές να επιστρέψουν στις θέσεις που κατείχαν στις 22 Οκτωβρίου και προέβλεπε 
μία διεθνή δύναμη για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός. Η 3η Στρατιά όμως 
παρέμενε αποκομμένη και το προσωπικό της λιμοκτονούσε. Οι Ισραηλινοί προσέφεραν τη 
δυνατότητα της αποχώρησης του προσωπικού της 3ης Στρατιάς με τον ατομικό του 
οπλισμό, χωρίς τα βαριά του όπλα και τα τεθωρακισμένα του οχήματα. Αυτή ήταν μία 
κίνηση με σκοπό να ταπεινώσει τους Αιγύπτιους και οι Αμερικανοί δεν τη συζήτησαν καν. 
Κατόπιν αμερικανικών πιέσεων το Ισραήλ αποδέχτηκε να επιτρέψει σε αιγυπτιακή φάλαγγα 
ανεφοδιασμού να καταφθάσει στην 3η Στρατιά, με αντάλλαγμα οι Αιγύπτιοι να δεχτούν να 
συνομιλήσουν απευθείας με Ισραηλινό στρατηγό. Έτσι, στις 01:30, στις 28 Οκτωβρίου, ο 
Αιγύπτιος Υποστράτηγος Άμπτελ Γανί ελ Γκαμασί και ο Ισραηλινός Υποστράτηγος Αχαρόν 
Γιαρίβ, συναντήθηκαν στο 101ο χιλιόμετρο της οδού Καΐρου – Σουέζ, για να 
διαπραγματευτούν την κατάπαυση του πυρός.71 Αυτό ήταν το πρώτο βήμα μιας μακράς 
διαδικασίας που οδήγησε στη Συνθήκη Ειρήνης, που υπογράφηκε στις 26 Μαρτίου 1979 
στην Ουάσινγκτον. 
 
Παρατηρήσεις από τα Ιστορικά Παραδείγματα 
 
Στις δύο ιστορικές περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν παρατηρούνται μία σειρά από 
ομοιότητες: 
 

 Οι αμυνόμενοι βρέθηκαν σε δυσχερή θέση, πράγμα που αποτέλεσε κίνητρο για 
δημιουργική σκέψη. 

 Οι εχθρικές εισχωρήσεις δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με ενέργεια στο τακτικό 
επίπεδο και απαιτήθηκε ενέργεια στο επιχειρησιακό. 

 Οι αμυνόμενοι επιδίωξαν να αναλάβουν την πρωτοβουλία και γι΄ αυτό πέρασαν στην 
επίθεση. 

 Οι αμυνόμενοι επιδίωξαν το αποφασιστικό αποτέλεσμα με αγώνα κινήσεων. 
 Οι επιτιθέμενοι έφτασαν στο σημείο κορύφωσης των προσπαθειών τους, όντας βέβαιοι 

ότι η στρατηγική τους επιτυχία ήταν κοντά. 

 Οι αμυνόμενοι διέγνωσαν ορθά ότι οι επιτιθέμενοι είχαν φτάσει στο σημείο κορύφωσής 
τους. 

 Οι αμυνόμενοι συγκρότησαν τη δύναμη της επιθετικής επιστροφής χάρη σε μέτρα 
οικονομίας δυνάμεων που έλαβαν. 

 Η δύναμη της επιθετικής επιστροφής ακολούθησε την οδό της ήσσονος αντίστασης. 
 Οι επιτιθέμενοι αιφνιδιάστηκαν και υποτίμησαν, αρχικά, την επιθετική ενέργεια των 

αμυνόμενων. 

 Η δύναμη της επιθετικής επιστροφής πέτυχε αποφασιστικό αποτέλεσμα. 
 
 
 

                                            
70 Στο ίδιο, 354. 
71 Στο ίδιο, 404. 
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Συμπεράσματα 
 
Από το θεωρητικό υπόβαθρο που παρουσιάστηκε και από τις παρατηρήσεις που 
προέκυψαν από την παρουσίαση των δύο ιστορικών περιπτώσεων προκύπτουν τα 
παρακάτω συμπεράσματα: 
 
α) Ο αμυνόμενος θα πρέπει να αντιμετωπίζει την επιθετική ενέργεια ως την τελική φάση 
της άμυνας του. 
β) Η μετάπτωση από την άμυνα στην επίθεση αναλαμβάνεται υπό την προϋπόθεση ότι: 
    - Ο επιτιθέμενος έχει φτάσει στο σημείο κορύφωσης των προσπαθειών του χωρίς 
ουσιαστικά να έχει πετύχει τους σκοπούς του. 
    - Ο αμυνόμενος διαθέτει τις δυνάμεις, τις ικανότητες και το σθένος που απαιτούνται για 
να αναληφθεί αυτή η ενέργεια. 
 

Ανάλυση 
 
Ο αμυνόμενος, κατά πρώτον, θα πρέπει να επιδιώξει ενεργητικά να οδηγήσει την πολεμική 
προσπάθεια του επιτιθέμενου στο σημείο κορύφωσης της, πριν αυτή επιτύχει τους 
στόχους της. Σε κάποιες περιπτώσεις η απεραντοσύνη μιας χώρας, το εξαιρετικά τραχύ 
έδαφος ή οι ακραίες κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να «καταπιούν» την ισχύ του 
εισβολέα, όπως έχει συμβεί στην ιστορία. Όπου, όμως, τέτοιου είδους, ή τέτοιας έκτασης, 
πλεονεκτήματα δεν προσφέρονται η ισχύς του επιτιθέμενου θα πρέπει να καταστραφεί 
μέσω της μάχης. Ο αμυνόμενος θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα στοιχεία της μαχητικής 
ισχύος72 του αντιπάλου του οργανώνοντας τις δυνάμεις, τις δυνατότητες και τις ενέργειές 
του γεωγραφικά και επιχειρησιακά.73 Σημεία-κλειδιά μιας πετυχημένης άμυνας είναι:74  
 

 Η έγκαιρη διάγνωση του εχθρικού τρόπου ενεργείας. 
 Η συγκέντρωση της φίλιας μαχητικής ισχύος στον αποφασιστικό τόπο και χρόνο. 
 Το βάθος. 

 Η ασφάλεια. 
 Η δυνατότητα διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης του εδάφους. 
 Η ευκαμψία. 
 Ο καθορισμός, η σύνθεση, η θέση και η χρησιμοποίηση της εφεδρείας 
 Η έγκαιρη μετάβαση στην επίθεση. 
 
Άπαξ και ο επιτιθέμενος έχει οδηγηθεί σε μία επιχειρησιακή παύση, ο αμυνόμενος θα 
πρέπει να μεταπέσει αμέσως στην επίθεση, ώστε: 
 
 Να μην επιτραπεί στον επιτιθέμενο να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. 

 Να συντριβούν οι εχθρικές δυνάμεις, που ούτως ή άλλως αποτελούν το όργανο της 
απειλής. 

                                            
72 US Department of the Army, ADRP 3-0, Operations, 5-1. 
73 ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ, ΕΕ 101-1Α, Η Σχεδίαση στον Στρατό Ξηράς, 7.  
74 US Department of the Army, Field Manual 3-0, Operations, (Washington, D.C.: Headquarters, Department 
of the Army, 2017), 6-10. 
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 Να αποκομιστούν οφέλη που θα επιδράσουν στην ειρηνευτική διαδικασία. 
 Να επηρεασθούν άλλοι διεθνείς δρώντες. 
 Να επηρεασθεί θετικά το εσωτερικό μέτωπο και να πληγεί το ηθικό του αντιπάλου. 
 
Αυτό μπορεί να φαίνεται κατ΄ αρχήν παράδοξο γιατί ο αμυνόμενος είναι αυτός που 
επιθυμεί τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης (status quo), όμως ο πόλεμος είναι 
ένα δυναμικό κοινωνικό φαινόμενο, όπου το μέσο, η πολεμική δραστηριότητα, 
αλληλεπιδρά με τον σκοπό, και, συνεπεία αυτού, οι σκοποί αναπροσαρμόζονται και 
μεταβάλλονται.75  

Καθώς ο αμυντικός αγώνας έχει ευοδωθεί δημιουργούνται συνθήκες ώστε η «κορυφαία 
στιγμή της άμυνας», η στιγμή κατά την οποία «όλοι οι κόποι και οι θυσίες δικαιώνονται», η 
στιγμή που ο αμυνόμενος «σύρει το ξίφος της εκδίκησης» να επέλθει. Όμως, η μετάπτωση 
από την άμυνα στην επίθεση δεν είναι ούτε φυσική νομοτέλεια ούτε συμβαίνει αφ΄ 
εαυτής. Είναι μία δύσκολη πολεμική επιχείρηση που θα απαιτήσει από τον αμυνόμενο το 
άπαν των δυνατοτήτων του.  

Κατ΄ αρχήν ο αμυνόμενος διοικητής θα πρέπει να διαγνώσει ορθά και έγκαιρα ότι ο 
επιτιθέμενος έφτασε στο σημείο κορύφωσης του. Οπωσδήποτε πληροφορίες και ενδείξεις76 
θα υπάρχουν, αλλά είναι η «λεπταισθησία της κρίσης»77 που τελικά θα οδηγήσει τον 
διοικητή στην ορθή ερμηνεία αυτών. 

Κατά δεύτερον θα πρέπει να οριστεί ο σκοπός της ενέργειας. Η επιθετική επιστροφή 
είναι μία μεγάλης κλίμακας ενέργεια που θα επιδιώξει το αποφασιστικό αποτέλεσμα στο 
επιχειρησιακό επίπεδο. Ο Κλαούζεβιτς γράφει: «Ο πολιτικός σκοπός, το αρχικό κίνητρο του 
πολέμου, θα καθορίσει τόσο τον στρατιωτικό σκοπό που θα επιδιωχθεί, όσο και το μέγεθος 
της προσπάθειας που θα απαιτηθεί.».78 Μία στρατιωτική νίκη ανάλογη με αυτή των 
Καννών είναι πάντα επιθυμητή, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητη. Ιστορικά, στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι αντιμαχόμενοι επιδιώκουν το τέλος των εχθροπραξιών πολύ 
πριν οι δυνάμεις τους συντριβούν ολοκληρωτικά.79 Η επιθετική επιστροφή, λοιπόν, πρέπει 
να φέρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα ώστε ο αρχικά επιτιθέμενος να θεωρήσει ότι δεν μπορεί 
να ανακάμψει με στρατιωτικά μέτρα και να επιδιώξει την εκεχειρία. 

Αφού ο αμυνόμενος διοικητής έχει πετύχει στον αμυντικό του αγώνα, έχει διαγνώσει 
ορθά και έγκαιρα ότι ο επιτιθέμενος έχει φτάσει στο σημείο κορύφωσης του, έχει πάρει την 
αποστολή του και έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα οικονομίας δυνάμεων ώστε να 
συγκροτήσει τη δύναμη της επιθετικής επιστροφής, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι η 
δύναμη αυτή θα δώσει την αποφασιστική μάχη απολαμβάνοντας κάποιο πλεονέκτημα, 
καθότι μία ήττα εκείνη τη στιγμή θα είναι καταστροφική και θα τον φέρει σε χειρότερη 
θέση από αυτήν που βρίσκονταν. 

Καθώς η μάχη είναι το βασίλειο της τακτικής μας ενδιαφέρει να δούμε που εδράζεται η 
τακτική ανωτερότητα. Η τακτική, κατά ένα μέρος είναι τέχνη και κατά ένα άλλο μέρος είναι 
επιστήμη. Το μέρος της τακτικής που είναι επιστήμη αφορά εκείνες τις όψεις της που 

                                            
75 Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 97. 
76 US Department of the Army, Army Doctrine Publication 3-90, Offense and Defense, (Washington, D.C.: 

Headquarters, Department of the Army, 2018), 4-21. 
77 Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 359. 
78 Clausewitz, On War, 81.  
79 Colin S. Gray, Defining and Achieving Decisive Victory, Μονογραφία, (U.S. Army War College: Strategic 

Studies Institute, 2002), 12. 
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μπορούν να μετρηθούν και να κωδικοποιηθούν.80 Το μέρος της τακτικής που είναι τέχνη 
αφορά τη δημιουργική και ευέλικτη διάταξη και χρήση των μέσων προς επίτευξη των 
αποστολών, τη λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας έναντι ενός σκεπτόμενου 
και ευπροσάρμοστου εχθρού και την κατανόηση της επίδρασης της μάχης στο στρατιωτικό 
προσωπικό.81 Η τακτική ανωτερότητα αφορά εκείνα τα στοιχεία από την επιστήμη και την 
τέχνη της τακτικής που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στο είδος της μάχης που 
αναλαμβάνεται. 

Η επιθετική επιστροφή είναι μία ενέργεια των επιθετικών επιχειρήσεων που ευνοείται 
από το ότι ο αντίπαλος λόγω της εξάντλησης του από την προηγούμενη του προσπάθεια 
βρίσκεται σε καθεστώς πρόσκαιρης αδυναμίας, και δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι 
πρέπει να αναληφθεί υπό την πίεση χρόνου και από δυνάμεις, που κατά πάσα πιθανότητα, 
έχουν ήδη εμπλακεί στον αγώνα. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι η δύναμη της επιθετικής 
επιστροφής θα πετύχει στην αποφασιστική της επιχείρηση82 εάν: 
- έχει αιφνιδιάσει τον αντίπαλο της 
- τα τακτικά της συγκροτήματα, λόγω εκπαίδευσης ή εμπειρίας ή και τα δύο, υπερισχύουν 
στις συμπλοκές83 έναντι των αντιπάλων τους 
- το μέγεθος της είναι επαρκές για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
- ο ρυθμός84 των ενεργειών της ξεπερνά τη δυνατότητα αντίδρασης του αντιπάλου της 
- η τόλμη των διοικήσεων της, σε όλα τα κλιμάκια, είναι δεδομένη ώστε να 
ανταποκρίνονται αυτά στις απαιτήσεις μιας ιδιαίτερα ρευστής επιχείρησης 

Επομένως, το αποφασιστικό πλεονέκτημα που θα πρέπει να απολαμβάνει η δύναμη της 
επιθετικής επιστροφής θα εδράζεται, κατά βάση, στην ποιότητα του προσωπικού της. 
Διαπίστωση κοινότυπη μεν, εξαιρετικά επικίνδυνη για όποιον την αγνοεί δε. 
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