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Στρατηγήματα, Δολιότητες 

και Διεθνές Δίκαιο 
 

Από αρχαιότάτων χρόνων η προσπάθεια για την παραπλάνηση του εχθρού 

θεωρείτο σαν κάτι το δεδομένο. Ο στρατηγός Ξενοφών, μεγάλος ιστορικός αλλά και 

θεωρητικός της στρατηγικής, είχε επισημάνει: «όντως γαρ ουδέν κερδαλεώτερον εν 

πολέμω απάτης», δηλαδή είναι αλήθεια ότι τίποτα δεν φέρνει περισσότερα οφέλη 

στον πόλεμο από την εξαπάτηση του εχθρού. Πολλά χρόνια αργότερα συναντάμε 

στην Ιστορία το στρατηγό δούκα Ουέλινγκτον, περίφημο για τα στρατιωτικά του 

προσόντα, ο οποίος διακρινόταν «για την εξαιρετική ικανότητα του να δίνει εσφαλμέ-

νες εντυπώσεις για τις κινήσεις του και να μπορεί έτσι να εξαπατά τον εχθρό». Οδηγίες 

για τη σχεδίαση και την εφαρμογή τέτοιων παραπλανητικών ενεργειών βρίσκουμε 

στο βιβλίο «Η Τέχνη του Πολέμου» του Sun Zu. Σύμφωνα με τον συγγραφέα που ή-

ταν Κινέζος στρατηγός και έζησε τέλη του 6ου με αρχές 5ου π.Χ. αιώνα, η επιτυχία 

στο πόλεμο στηρίζεται στην εξαπάτηση του εχθρού και «τα στρατιωτικά τεχνάσματα 

οδηγούν στη νίκη». Στο σύγγραμμα αυτό δίνοντας ο ίδιος περισσότερες εξηγήσεις ε-

πισημαίνει: «Όταν είμαστε σε θέση να επιτεθούμε πρέπει να φαινόμαστε αδύναμοι. Ό-

ταν αναπτύσσουμε δραστηριότητες πρέπει να φαινόμαστε ότι αδρανούμε. Όταν βρισκό-

μαστε κοντά πρέπει ο εχθρός να νομίζει ότι είμαστε μακριά και όταν είμαστε μακριά ο 

εχθρός πρέπει να νομίζει ότι είμαστε κοντά. Προσπαθούμε να δελεάσουμε τον εχθρό για 

να τον οδηγήσουμε σε λάθος ενέργειες.» 

 

Κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην εξαπάτηση αυτού του είδους ονομάσθηκε 

γενικά στρατήγημα που σύμφωνα με τον Αδαμάντιο Κοραή σημαίνει: «Σόφισμα 

στρατηγού σκοπόν έχοντος να νικήσει τον εχθρόν ή να μη νικηθεί απ’ αυτόν». Εδώ πα-

ρατηρούμε να χρησιμοποιείται μεταφορικά η λέξη «σόφισμα» για να δηλώσει την πα-

νούργο επινόηση. Η λέξη αυτή στην κυριολεξία δηλώνει τον λάθος συλλογισμό που 

μοιάζει ή φαίνεται λογικός και χρησιμοποιείται εκούσια για εξαπάτηση. Την χρησι-

μοποιούσαν μεταφορικά και οι αρχαίοι. Κάθε ενέργεια λοιπόν με σκοπό την εξαπά-

τηση του εχθρού ονομάσθηκε αρχικά στρατήγημα και ουσιαστικά ταυτίστηκε με τη 

δολιότητα που επίσης σημάνει κάθε πράξη για εξαπάτηση καθώς και κάθε πανούργο 

τέχνασμα. Θέλοντας να εντάξουμε το στρατήγημα σε μια από τις αρχές του πολέμου 

θα πρέπει να το εντάξουμε στον αιφνιδιασμό. Με αυτό ο εχθρός αποκτά εσφαλμένες 

εντυπώσεις και κατά τη μάχη βρίσκεται προ εκπλήξεων. Αξίζει όμως να σημειώσου-

με ότι ο Μέγας Αλέξανδρος αρνήθηκε γενικά να χρησιμοποιήσει τεχνάσματα στο πε-

δίο της μάχης. Στην μάχη μάλιστα των Γαυγαμήλων1, ο στρατηγός Παρμενίων πρό-

τεινε να επιτεθούν οι Έλληνες τη νύκτα και να αιφνιδιάσουν τους συντριπτικά πο-

λυαριθμότερους Πέρσες. Τότε ο βασιλιάς και αρχιστράτηγος όλων των Ελλήνων α-

πάντησε με το αγέρωχο ύφος του: «αισχρόν είναι κλέψαι την νίκην, αλλά φανερώς και 

άνευ σοφίσματος χρήναι νικήσαι Αλέξανδρον». Δηλαδή «είναι ντροπή να κλέψω την 

νίκη. Πρέπει να νικήσω φανερά και χωρίς τεχνάσματα». 

                                                 
1 Τοποθεσία κοντά στα αρχαία Άρβηλα, τη σημερινή πόλη Ερμπίλ του βορείου Ιράκ κοντά στον ποτα-

μό Τίγρη. Το όνομά της σημαίνει καταυλισμός καμήλων. Εκεί, το 331 π.Χ., έγινε μία από τις σημαντι-

κότερες μάχες μεταξύ των Ελλήνων, με βασιλιά τον Μέγα Αλέξανδρο και των Περσών, με βασιλιά το 

Δαρείο Γ'. Νικητές ήταν οι Έλληνες. 
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Πολύ αργότερα από τον Sun Zu, o Sextus Julius Frontinus τον 1ο μ. Χ. αιώνα 

συνέγραψε οδηγίες για την κατάστρωση στρατηγημάτων ταξινομώντας τα σε κατη-

γορίες.2 Λίγο αργότερα ο Πολύαινος,3 σε σύγγραμμα του πραγματοποίησε μια σημα-

ντική καταγραφή στρατηγημάτων από προγενέστερους συγγραφείς. Σε αυτή τη συλ-

λογή διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά την ταύτιση στρατηγήματος και δολιότητας 

και μάλιστα τη χρήση του όχι μόνο για εξαπάτηση του εχθρού αλλά και για την ανύ-

ψωση του ηθικού του στρατεύματος. Παρ’ όλα αυτά στην αρχαιότητα και μάλιστα 

στον Όμηρο βλέπουμε να αποδοκιμάζονται έντονα κάποιες ενέργειες που σήμερα 

όπως θα δούμε παρακάτω, θα τις χαρακτηρίζαμε δολιότητες και όχι στρατηγήματα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δούρειος Ίππος. Το υπέροχο κατασκεύασμα που δή-

θεν ήταν αφιερωμένο στους θεούς αλλά έκρυβε μέσα του στρατιώτες! Αυτούς που 

κατέλαβαν την Τροία. Ο «Άναξ Ανδρών», Αγαμέμνων δηλαδή ο «Αρχιστράτηγος» που 

ενέκρινε το σχέδιο και διέταξε την εκτέλεση του τιμωρήθηκε από τους θεούς πολύ 

αυστηρά. Όταν γύρισε στην Πατρίδα του, δολοφονήθηκε από την άπιστη σύζυγο του 

και τον εραστή της με το χειρότερο τρόπο. Τιμωρία από τους θεούς όμως φαίνεται να 

ήταν και ο αρχικός λόγος των περιπλανήσεων του Οδυσσέα, που σαν «επιτελής», συ-

νέλαβε την ιδέα και την εισηγήθηκε. Ο μύθος αυτός που δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα, επινοήθηκε προφανώς από το μεγάλο διδάσκαλο του Έθνους για να 

μας διδάξει ότι δεν είναι επιτρεπτή η δολιότητα στη πολεμική σχεδίαση.4 Στο σημείο 

αυτό διαπιστώνουμε ότι στην Ελληνική αρχαιότητα υπήρχε μια διάκριση του τι 

επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στην πολεμική σχεδίαση των στρατηγών.  
 

Ας εξετάσουμε όμως νομικά τι είναι δολιότης. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη 

δόλος, λατινικά dolus. Έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη δέλεαρ που σημαίνει το δόλωμα 

με το οποίο εξαπατούνται τα ψάρια και πιάνονται στο αγκίστρι. Δόλος, είναι η πρό-

θεση κάποιου να κάνει μια πράξη που είναι άδικη και συνιστά την αντικειμενική υ-

πόσταση συγκεκριμένου εγκλήματος. Όπως είναι γνωστό το έγκλημα έχει δύο έννοιες 

την τυπική ή θετική δηλαδή τη νομική και την ουσιαστική ή πραγματική. Με την τυ-

πική έννοια έγκλημα είναι κάθε πράξη για την οποία προβλέπεται ποινή κατά την ε-

φαρμογή της αρχής nullum crimen, nulla poena, sine lege. Με την ουσιαστική ή 

πραγματική έννοια όμως το έγκλημα είναι γενικά κάθε τι που διαπράττεται χωρίς την 

ηθική ή με τη στρεβλή αντίληψη της ηθικής.  

 

Αν εξετάσουμε την έννοια της δολιότητας στις πολεμικές επιχειρήσεις με την 

ευρεία και ουσιαστική έννοια του όρου δεν μπορούμε να μην παραδεχθούμε ότι σ’ 

αυτή εντάσσεται κάθε είδους τέχνασμα στη διάρκεια της μάχης. Αντίθετα με την τυ-

πική της έννοια εκεί εντάσσονται μόνο αυτά τα τεχνάσματα που απαγορεύονται από 

                                                 
2 Ο Sextus Julius Frontinus, Ρωμαίος στρατιωτικός και μηχανικός. Γεννήθηκε περί το 35 μ.Χ. και πέ-

θανε περί το 103 μ.Χ. Κατέλαβε σημαντικά δημόσια αξιώματα και διετέλεσε Έπαρχος, και Διοικητής. 

Συνέγραψε διάφορα έργα τεχνικά σχετικά με την ύδρευση της Ρώμης και τη συντήρηση του δικτύου, 

θεωρητικά για τη στρατηγική καθώς και για την στρατιωτική πειθαρχία και την ηθική συμπεριφορά 

του στρατιώτη στον πόλεμο. Το σημαντικό έργο του με τίτλο: Στρατηγήματα, (The Stratagems) έχει 

μεταφρασθεί το έτος 1986 από το Στρατηγό, Γ. Ευαγγελάτο, αλλά δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. 
3 Μεγάλος Έλληνας δικανικός ρήτορας στην Ρώμη. Η οικογένεια του καταγόταν από τη Μακεδονία. 

Γεννήθηκε τον 2ο μ.Χ. αιώνα στη Νικομήδεια, το σημερινό Izmit. Τη συλλογή των στρατηγημάτων την 

αφιέρωσε στους Αυτοκράτορες Μάρκον Αντωνίνον και Λεύκιον Ουήρον. 
4 Το πιθανότερο είναι ότι η Τροία καταλήφθηκε με χρήση εξελιγμένης πολιορκητικής μηχανής. Σύγχρονοι 
μελετητές αμφισβήτησαν με σοβαρά επιχειρήματα όσα γράφει ο Όμηρος για το Δούρειο Ίππο. Το ίδιο είχε 

αμφισβητήσει και ο Παυσανίας. Βλ. ΛΙΣΜΑΝΗ Δ., «Παραλειπόμενα της Ναυτικής Προϊστορίας, Μύθοι και 

Αλήθειες», Ναυτική Επιθεώρηση, τεύχος 555, Δεκέμβριος 2005- Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006, σελ. 

195-7. 
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το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι 

σύμφωνα με τη θεωρία του δικαίου έχουμε δύο ειδών τεχνάσματα: τα νόμιμα που εί-

ναι τα στρατηγήματα και τις δολιότητες που είναι παράνομες. Κατά συνέπεια η σχέση 

μεταξύ στρατηγήματος και δολιότητας είναι σαφέστατη. Σκοπός και στις δύο περι-

πτώσεις είναι η εξαπάτηση του εχθρού με μια βασική διαφορά. Το στρατήγημα δεν 

χρησιμοποιεί απαγορευμένες από το διεθνές δίκαιο ενέργειες. Η δολιότης κάνει ακρι-

βώς το αντίθετο. Αυτό όμως είναι ένα παράδοξο στοιχείο του διεθνούς δικαίου, αφού 

παρουσιάζονται πράξεις που αποσκοπούν στην εξαπάτηση άλλοτε σαν νόμιμες και 

άλλοτε σαν παράνομες. Δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει όμως γιατί από τη φύση 

του το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων εμφανίζεται στο σύνολο του, σαν σχήμα 

οξύμωρο καθώς είναι το δίκαιο που διέπει τον πόλεμο, δηλαδή μια παράνομη κατά-

σταση.  

 

Έχοντας υπόψη μας λοιπόν τη θεωρία και ειδικά τις Γενικές Αρχές του δικαί-

ου των ενόπλων συγκρούσεων μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ 

στρατηγήματος και δολιότητας έχοντας κατά νου τι απαγορεύεται από τις διεθνείς 

συμβάσεις αλλά και τι δεν συνάδει με την Αρχή του Ιπποτισμού (Chivalry) που είναι 

μια από τις τρεις βασικές Γενικές Αρχές του δικαίου του πολέμου. Σημαντικό είναι το 

άρθρο 37 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 που 

απαγορεύει τη χρήση δόλου. Ειδικότερα μάλιστα απαγορεύει τη χρήση δόλου για το 

φόνο, τον τραυματισμό και τη σύλληψη του αντιπάλου όπως και κάθε ενέργεια που 

δημιουργεί γενικά ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, για να κάνει τον αντίπαλο να νομίσει 

ότι υποχρεούται να παράσχει προστασία και στην πραγματικότητα αποσκοπεί στην 

εξαπάτηση του. Το ίδιο άρθρο όμως δεν απαγορεύει τα τεχνάσματα του πολέμου 

(ruses of war), δηλαδή τις ενέργειες που χωρίς να παραβιάζουν κανένα κανόνα του 

διεθνούς δικαίου, αποσκοπούν στην παραπλάνηση του αντιπάλου ή την παρότρυνσή 

του σε απερίσκεπτες ενέργειες.  

 

Οι στρατιωτικοί ελιγμοί στο πεδίο της μάχης, η απόκρυψη των στρατευμάτων 

ή και πλοίων και η αιφνιδιαστική τους επέμβαση, η νόμιμη δράση των υποβρυχίων, η 

χρήση από τους μαχητές υλικών παραλλαγής και η προσθήκη στην αμφίεση τους φυ-

τών από την εποχιακή χλωρίδα για να μη διακρίνονται από το περιβάλλον, οι παρα-

πλανητικές κινήσεις των πολεμικών πλοίων, η αφή σ’ αυτά παραπλανητικών φώτων,5 

η έκδοση παραπλανητικών σημάτων που θα υποκλαπούν από τον εχθρό καθώς και η 

με κάθε άλλο τρόπο διοχέτευση ανακριβών πληροφοριών που θα τον οδηγήσουν σε 

εσφαλμένες εκτιμήσεις αποτελούν στρατηγήματα. Το ίδιο ισχύει και για την ηλε-

κτρονική παραπλάνηση που είναι ένα είδος «παραλλαγής», όπως και οι ηλεκτρονικές 

παρεμβολές που χρησιμοποιούνται για την άμυνα από κατευθυνόμενα βλήματα ή γε-

νικά για την παρεμπόδιση της χρήσεως του ηλεκτρονικού φάσματος από τον εχθρό.  

 

Αντίθετα δολιότης μπορεί να χαρακτηρισθεί η παραπειστική χρήση των συμ-

βόλων που είναι καθιερωμένα για να διακρίνουν ότι απολαμβάνει προστασία σύμφω-

να με το δίκαιο του πολέμου. Δηλαδή η χρήση από μάχιμες μονάδες ή μαχητές των 

συμβόλων του Ερυθρού Σταυρού, θρησκευτικών συμβόλων κ.λ.π., η δόλια αίτηση 

ελέους, δηλαδή για παράδειγμα, το να προσποιηθεί κάποιος ότι παραδίδεται και την 

κατάλληλη στιγμή αυτός ή κρυμμένος συνεργός του να εξαπολύσει επίθεση εναντίον 

αυτών που προσέρχονται να τον συλλάβουν και η καταδρομή με πλοία που εμφανίζο-

                                                 
5 Η ποσότητα των φώτων καταστρώματος στα πλοία, δεν αποτελεί εξωτερικό γνώρισμα του πολεμικού πλοίου. 

Κατά συνέπεια η μετακίνηση τους ή η αύξηση τους ή η ελάττωση τους δεν μπορεί να θεωρηθεί παράνομη. 
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νται σαν εμπορικά. Δολιότης είναι επίσης και η παράβαση των όρων παράδοσης κα-

θώς και πολλές άλλες ενέργειες που ούτε μπορούμε να καταγράψουμε αυτές που έ-

χουν συμβεί ούτε να προβλέψουμε αυτές που θα μπορούσαν να συμβούν στο μέλλον. 

 

Καλό είναι στο σημείο αυτό να αναφέρουμε επιγραμματικά και μόνο μερικά 

παραδείγματα από την Ιστορία. Με στρατήγημα ο Μιλτιάδης πέτυχε αιφνιδιαστική 

διπλή υπερκέραση των Περσών στο Μαραθώνα. Στρατήγημα ήταν και η διοχέτευση 

πληροφοριών στους Πέρσες από τον ίδιο τον στρατηγό των Αθηναίων Θεμιστοκλή. 

Αυτές οι πληροφορίες τους οδήγησαν σε εσφαλμένες ενέργειες με αποτέλεσμα τη νί-

κη στη Σαλαμίνα. Οι Αθηναίοι στρατηγοί6 Θρασύλος και Διότιμος στις επιχειρήσεις 

του Πελοποννησιακού Πολέμου έδεσαν τα πλοία ανά δύο υψώνοντας ιστία μόνο στο 

ένα για να φαίνεται από μακριά μισή η δύναμη του στόλου. Ο Αλκιβιάδης στη ναυ-

μαχία του Κυζίκου7 απέκρυψε τα μισά πλοία του στόλου του και με τα υπόλοιπα πα-

ρέσυρε το σπαρτιάτη αντίπαλο του Μίνδαρο στην ανοικτή θάλασσα με όλα τα πλοία 

του. Την κατάλληλη στιγμή απέπλευσαν από τον όρμο όπου ήταν κρυμμένα τα υπό-

λοιπα και τον αιφνιδίασαν. Ο Αριστείδης για να παραπλανήσει το Διονύσιο που πο-

λιορκούσε την Καυλωνία8 έσβησε τη νύκτα όλα τα φώτα στα πλοία του και τοποθέ-

τησε άλλα πάνω σε πλωτήρες που τους άφησε στη θάλασσα να παρασυρθούν από το 

ρεύμα. Τα πλοία του Διονυσίου κινήθηκαν προς τους φωτεινούς πλωτήρες ενώ τα 

πλοία του Αριστείδη κινήθηκαν προς άλλη κατεύθυνση και απομακρύνθηκαν. Ο βα-

σιλιάς Τήμενος της Αργολίδας θέλοντας να καταλάβει το Ρίο διοχέτευσε στους Πε-

λοποννήσιους ψευδείς πληροφορίες ότι δήθεν ναυλοχεί με το στόλο του στη Ναύπα-

κτο και η πρόθεση του είναι να πλεύσει στον Ισθμό. Οι Πελοποννήσιοι κάνοντας ε-

σφαλμένη εκτίμηση καταστάσεως έσπευσαν στον Ισθμό αφήνοντας το Ρίο αφύλακτο. 

Ο Αθηναίος στρατηγός Κώνων χρησιμοποίησε πλοίο όμοιο με το δικό του και με τα 

δικά του διακριτικά σημεία τοποθετώντας το στην αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με 

τη δική του θέση. Ο εχθρός νομίζοντας ότι αυτό είναι η ναυαρχίδα συγκέντρωσε εκεί 

τις δυνάμεις του για να δεχθεί αιφνιδιαστική επίθεση από άλλη κατεύθυνση και να 

νικηθεί. Ο στρατηγός Επαμεινώνδας δημιούργησε από τη νύκτα πυκνό καπνό σαν 

ομίχλη για να διέλθει το στράτευμα του αθέατο από τη γέφυρα του Σπερχειού που την 

επιτηρούσαν από μακριά οι Θεσσαλοί.9 Χαρακτηριστική περίπτωση δολιότητας που 

αναφέρεται σαν «στρατήγημα» από τον Πολύαινο, είναι η ανακατάληψη του Γυθείου 

το 362 από το σπαρτιάτη στρατηγό Ίσαδα. Πολεμιστές με κρυμμένα εγχειρίδια εμφα-

νίσθηκαν σαν αθλητές εισερχόμενοι στην πόλη που βρισκόταν στην κατοχή των Θη-

βαίων. Επειδή οι Αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν ιδιαίτερα του αθλητές τους δέχθηκαν 

ανύποπτοι με ενθουσιασμό. Την κατάλληλη στιγμή οι δήθεν αθλητές όμως τους επε-

τέθησαν φονεύοντας απροετοίμαστους και άοπλους τους εχθρούς τους. Παραδείγμα-

τα υπάρχουν και στη νεώτερη Ιστορία μας Ο σημαντικότερος ήρωας της Ελληνικής 

Επαναστάσεως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, χρησιμοποίησε πολλές φορές στρατηγή-

ματα. Στη μάχη των Δελβενακίων για παράδειγμα, χρησιμοποίησε ιματισμό πάνω σε 

                                                 
6 Στην Αρχαία Αθήνα δεν υπήρχε διάκριση στρατηγού και ναυάρχου. Υπήρχαν μόνο στρατηγοί που 

διοικούσαν οι ίδιοι πότε τον στρατό ξηράς και πότε το ναυτικό.  

7 Σημαντική Ελληνική πόλη στη νοτιοανατολική πλευρά της ομώνυμης χερσονήσου παρά τον Ελλή-

σποντο (Δαρδανέλια). Στη ναυμαχία της Κυζίκου το 410 π.Χ. κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, οι 

Αθηναίοι κατέστρεψαν ολόκληρο τον πελοποννησιακό στόλο. 
8 Αποικία Πελοποννησίων στη Καλαβρία της Σικελίας, το σημερινό Monasterace marina. 

9 Βλ. ΖΑΧΑΡΗ Β. «Στρατηγήματα», Διατριβαί επι Στρατιωτικών Θεμάτων Γενικού Ενδιαφέροντος, 

έκδοση Σ.Σ.Ε., Αθήναι 1954, σελ. 94 et seq, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., «Πολυαίνου Στρατηγήματα» Γενι-

κή Στρατιωτική Επιθεώρησις, μηνιαία έκδοση Γενικού Επιτελείου Στρατού, αριθμός 4 και 5, τεύχη 

Απριλίου και Μαΐου 1961 και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Κ. Ε., Η Ναυτική Τακτική των Αρχαίων Ελλήνων, Ιού-

λιος Αύγουστος, Αθήνα 2005, σελ. 47-59. 
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πασσάλους με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ότι υπάρχουν μαχητές. Με αυτό το τέ-

χνασμα εξαπάτησε τον Μαχμούτ Πασά, το γνωστό «Δράμαλη» και νίκησε την πανί-

σχυρη στρατιά του. 

 

Στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκαν τα «μεταμφιε-

σμένα» πλοία που έφεραν πυροβόλα και ανθυποβρυχιακό εξοπλισμό (antisubmarine 

equipment). Ήταν το δόλωμα για να προσελκύουν τα γερμανικά υποβρύχια κυρίως 

από τους Βρετανούς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έφεραν την κωδική ονομασία «Q-ships» 

και ήταν επίσης γνωστά σαν «Πλοία Δολώματα» (Decoy Vessels), «Πλοία Ειδικών 

Υπηρεσιών» ( Special Service Ships) και «Μυστηριώδη Πλοία» (Mystery Ships). Τα 

αντίστοιχα πλοία των Γερμανών τα αποκαλούσαν «Επιδρομικά Εμπορικά Πλοία» 

(Merchant Raiders). Τέτοια ήταν τα «ORION», «PYTHON», «KORMORAN» και το 

«ATLANTIS», που έφεραν όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα του εμπορικού πλοίου. 

Προσέγγιζαν ανυποψίαστα πλοία και την κατάλληλη στιγμή αποκάλυπταν τα πυρο-

βόλα τους για να τα αιχμαλωτίσουν ή για να τα βυθίσουν. Απ αυτά, το τελευταίο, δη-

λαδή το «ATLANTIS», με Κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Bernhard Rogge, είναι το πιο 

γνωστό λόγω της εξαιρετικά μεγάλης εγκληματικής του δράσεως. Όπως είναι γνωστό 

σύμφωνα με το 2ο άρθρο της Συμβάσεως της Χάγης του 1907, όταν τα εμπορικά 

πλοία μετατρέπονται σε πολεμικά, οφείλουν να φέρουν τα εξωτερικά διακριτικά ση-

μεία των πολεμικών πλοίων της εθνικότητας τους. Το γεγονός ότι στην Ιστορία πολ-

λές φορές έχουν χρησιμοποιηθεί δήθεν αθώα εμπορικά πλοία σε ρόλο επιδρομικού, 

όπως στην περίπτωση που αναφερόμεθα ή στην περίπτωση των βρετανικών πλοίων 

ταχείας μεταμφιέσεως “Q”, δεν μπορεί να μας πείσει ότι αυτή η πρακτική συνοδεύε-

ται από την απαραίτητη opinio juris που θα δικαιολογούσε τέτοιες ενέργειες.10 Επίσης 

καλό είναι να θυμηθούμε ότι σύμφωνα με το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων, η 

αρχή της αμοιβαιότητας δεν θα πρέπει να έχει εφαρμογή ούτε και στην περίπτωση 

που ο αντίπαλος χρησιμοποιεί τη δολιότητα.11 Ο προβληματισμός μας όμως είναι στο 

εάν η δολιότης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανταπόδοση δολιότητας στο πλαίσιο 

αντιποίνων. Εκτιμώ ότι αυτό μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εναντίον στρα-

τιωτικών στόχων και κάτω από ενδεδειγμένες προϋποθέσεις. 
 

Γενικά υπάρχουν πολλά παραδείγματα από την Ιστορία και είναι γνωστό σε 

όλους μας ότι σχεδόν όλοι οι στρατοί έκαναν χρήση στρατηγημάτων αλλά και δολιο-

τήτων. Στο μέλλον όμως η δολιότητα πρέπει να εξαφανισθεί από τη μάχη, διότι α-

ναμφίβολα αποτελεί έγκλημα πολέμου. Βέβαια η εξαπάτηση του εχθρού θα εξακο-

λουθήσει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα της επιτυχημένης στρατηγικής. Το 

γεγονός αυτό όμως δεν μπορεί να παρακάμπτει την σημαντικότατη υποχρέωση μας 

για πιστή εφαρμογή εθιμικών και συμβατικών κανόνων του δικαίου του πολέμου 

ούτε και να μας απομακρύνει από την τήρηση της Αρχής του Ιπποτισμού. Η 

δολιότητα σαν έγκλημα πολέμου, θα πρέπει να ενταχθεί στη δικαιοδοσία του 

                                                 
10 Παρ’ όλα αυτά και είναι απορίας άξιο ότι ο Bernhard Rogge όχι μόνο δεν καταδικάσθηκε από Διε-

θνές Δικαστήριο όπου παραπέμφθηκε αλλά και εξελίχθηκε μέχρι το βαθμό του Αντιναυάρχου! 

11 Cf. U.S.N., The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, p. 6-3. όπου στην παρά-

γραφο 6.2.4. αναγράφεται ότι: Reciprocity: Some obligations under the la w of armed conflict are re-

ciprocal in that they are binding on the parties only so long as both sides continue to comply with them. 

Α major violation by one side will release the other side from all further duty to abide by that obliga-

tion. The concept of reciprocity is not applicable to humanitarian rules of law that protect the 

victims of armed conflict, that is, those persons protected by the 1949 Geneva Contentions. The 

decision to consider the United States released from a particular obligation following a major violation 

by the enemy will ordinarily be made by the National Command Authorities (NCA). 
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Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου όχι μόνο σαν παράβαση διατάξεων των συμβάσεων 

που ισχύουν σήμερα αλλά και σαν μια σοβαρή παραβίαση των εθιμικών κανόνων. 

 

 


