
ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
 

1193–1184  π.Χ 

«…Αλλ’ άγε δη μετάβηθι και ίππου κόσμον άεισον 
δουρατέου, τον Επειός πιοίησεν συν Αθήνη, 

όν ποτ’ ες ακρόπολιν δόλον ήγαγε δίος Οδυσσεύς 
ανδρών εμπλή σας οι ρ’ Ίλιον εξαλάπηξαν…» 

 
“ΟΔΥΣΣΕΙΑ” Ραψωδία Θ (492-495) 

 
 

Ο μυθικός βασιλιάς της Ιθάκης Οδυσσέας , ένας από τους 
διακεκριμένους αρχηγούς των Ελληνικών στρατευμάτων κατά την 
εκστρατεία τους εναντίον της Τροίας. Ο πρωτοπόρος εκείνος 
καταδρομέας χαρακτηρίστηκε από τον Όμηρο (“ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, 

Ραψωδία Α 1–2) ως “πολύτροπος”(πολυμήχανος).  

«…Τώρα έλα σε άλλο πέρασε, και τ΄ άλογο διηγήσου  
το ξύλινο που ο Επειός και η Αθηνά σκάρωσαν 

και που με δόλο το ΄φερε στο κάστρο ο Οδυσσέας, 
άντρες γεμάτο, και με αυτό κούρσεψε την Τρωάδα…» 

 
(Μετάφραση Αργύρη Εφταλιώτη) 

 



 Είναι  γνωστό ότι η ιδέα της συγκροτήσεως 
και χρησιμοποιήσεως των Ειδικών Δυνάμεων 
ανήκει στον εικοστό αιώνα. Εντούτοις  όμως, η 
καταδρομική επιχείρηση ή καταδρομή, έχει τις 
ρίζες της στην Ελληνική μυθολογία και 
συγκεκριμένα στα Ομηρικά έπη «Ιλιάδα» και 
«Οδύσσεια» όπως επισης και στην «Αινιάδα» του 
Ρωμαίου ποιητή Βιργιλίου.  Παγκοσμίως   γνωστή 
είναι η με πρωτοτυπία και  μεθοδικότητα  αλλά  και 
με αριστοτεχνικό τρόπο εκτέλεση της επιχείρησης 
«Δούρειος Ίππος», από τον πανούργο βασιλιά της 
Ιθάκης Οδυσσέα. Η απόλυτα  επιτυχής εκείνη 
επιχείρηση, είχε  σαν αποτέλεσμα  την χωρίς 
αντίσταση άλωση της Τροίας  και το τέλος του 
δεκαετή  Τρωικού Πολέμου (1193 – 1184 π.Χ) με 
νίκη των Ελλήνων. 

 
Εξίσου σημαντικές, αλλά όχι τόσο γνωστές, είναι και άλλες δύο 

καταδρομικές ενέργειες του Οδυσσέα και του βασιλιά της Αιτωλίας Διομήδη 
κατά τη διάρκεια του πολυετή Τρωικού Πολέμου. Αυτές ήταν: 

 -Η αιφνιδιαστική και αθέατη είσοδός τους στην Τροία, από ένα υπόγειο 
πέρασμα, η κλοπή του “Παλλαδίου”, του ξύλινου δηλαδή αγάλματος που 
παρίστανε την θεά Αθηνά και η μεταφορά του στο στρατόπεδο των Ελλήνων. 
Και  

-Η αθόρυβη προσέγγιση του στρατοπέδου των Θρακών και η αρπαγή 
των περίφημων αλόγων του βασιλιά τους Ρήσου, συμμάχου των Τρώων. 

 
Χωρίς λοιπόν αμφιβολία, μπορούμε οι σύγχρονοι Έλληνες να 

υπερηφανευόμαστε, ότι η πατρότητα της ιδέας της καταδρομής ως προς τη 
σύλληψη, αλλά και ως προς τη σχεδίαση και εκτέλεση, είναι καθαρά Ελληνική. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η αρπαγή των αλόγων του βασιλιά των Θρακών Ρήσου  

από τον Οδυσσέα και το Διομήδη. 

Τα τείχη της Τροίας 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Teucri, ne credite equo, 

Quidquid’ id est 
Timeo Danaos et dona ferentes 

                                                     
                                                Ιερέας Λακόων 

      P. VIRGILI MARONIS 
 

Τρώες μην εμπιστεύεστε το άλογο, 
Ό,τι κι αν είναι αυτό. 

Φοβούμαι τους Δαναούς (Έλληνες) ακόμη 
Κι΄ όταν προσφέρουν δώρα 

Βιργιλίου “Αινειάς” Βιβλίο Β΄60  
 

Από τους μυθικούς εκείνους χρόνους μέχρι και τη σημερινή εποχή, έχει 
καταγραφεί στην παγκόσμια Πολεμική Ιστορία πληθώρα επιχειρήσεων 
διαποτισμένων από καταδρομικές μεθόδους, ως προς τη σύλληψη και την 
εκτέλεση. 

«…τόφρα δ΄ άρ ό τλήμων Όδυσσεύς λύε μώνυχας ίππους,  
σύν δ΄ ήειρεν ίμάσι και έξήλαυνεν όμίλου…» 
 
«…Τότε ο αντρείος Οδυσσέας τα μονόνυχα άτια λύνει, 
με λουριά μαζί τα δένει και τα βγάζει απ΄ το πλήθος …» 
            
                        “ ΙΛΙΑΔΑ”, Ραψωδία Κ
  

 

Ο “Δούρειος Ίππος” από Ελληνικό αγγείο του 5ου αι. π.Χ. 


