
            
 
                ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

 
                                                                         Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

     Οραµατιστές άνθρωποι, προϊδέασαν ένα παγκόσµιο κράτος που δεν θα γνωρίζει 

εθνικά σύνορα και τα πρώην κράτη θα ήταν επαρχίες της γης. Οι πόλεµοι θα 

τελείωναν και οι άνθρωποι θα οδηγούνταν σε µία συνεργασία και ειρήνη και η 

πρόοδος ανεµπόδιστη θα άνθιζε στις γωνιές της γης και οι κάτοικοί της θα 

ενέσκυπταν στην αρµονική συµβίωση και αγάπη. Ήταν αυτό µόνο ένα όραµα ή αύριο 

θα είναι µία αναγκαιότητα; Αν θα είναι µία αναγκαιότητα, τότε οι στρατοί θα 

καταργηθούν;                   

 

                  Η ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   

 

     Γνωρίζετε ότι η τεχνολογία σήµερα, καθορίζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής. 

Μελλοντικά ο ρόλος της θα είναι καθοριστικότερος.  

    Η ιδέα της παραγωγής τεχνητής βαρύτητας, θα οδηγήσει σε µία επανάσταση. Ο 

γράφων από το 2004 σε συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ανέπτυσσε ιδέες 

που προσέκρουαν στις κατεστηµένες θεωρίες της Φυσικής και υποστήριζαν την 

δυνατότητα παραγωγής τεχνητής βαρύτητας. Η παραγωγή της τεχνητής βαρύτητας 

που θα έχει σαν άµεση συνέπεια και την παραγωγή της αντιβαρύτητας, θα οδηγήσει 

και θα απογειώσει την διαστηµική. ∆ιαστηµόπλοια θα κατασκευαστούν, που 

διαδοχικά όπως θα εξελίσσονται θα γελοιοποιήσουν την θεωρία της σχετικότητας, 

αφού θα ταξιδεύουν µε εκρηκτικά  µεγαλύτερη ταχύτητα από το φως, βλέπετε η φύση 

δεν µπορεί να υποταχτεί στις αυθαιρεσίες και βλακείες των δηµιουργών τέτοιων 

θεωριών. Θα σαρωθούν οι ξεροκέφαλοι εκείνοι που εξακολουθούν να στηρίζουν 

αυτή την θεωρία για εξωεπιστηµονικούς λόγους  , αν και γνωρίζουν την ανεπάρκειά 

της και τα λάθη και τις αυθαιρεσίες της. Όµως η δυνατότητα διαστρικών ταξιδιών, θα 

αλλάξει ολότελα τις κοινωνίες. Πάνω στην γη, οχήµατα µικρότερου κόστους από τα 

σηµερινά αυτοκίνητα, θα µπορούν εναερίως να διανύσουν σε ελάχιστο χρόνο 

αποστάσεις. Σε λιγότερο από µισή ώρα, από το Καράτσι το όχηµα θα προσγειώνεται 

στην Νέα Υόρκη και οι κοινωνικές συνθήκες θα φέρουν σαν αναγκαιότητα το 

παγκόσµιο κράτος. 

 



                             Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

     Η αναγκαιότητα ενός παγκόσµιου κράτους, αναπόφευκτα θα επηρεάσει και τις 

ένοπλες δυνάµεις. Πολλοί θα νοµίσατε ότι θα καταργηθούν τελείως αφού θα 

σταµατήσουν οι πόλεµοι. Όµως τα οχήµατα που µόλις παραπάνω αναφέραµε, θα 

είναι κατασκευασµένα για ταξίδια γύρω από την γη. Τα διαστρικά ταξίδια που θα 

γίνουν µία καθηµερινή αναγκαιότητα, δεν θα µπορεί η ΝΑΣΑ ή η ΡΟΣΚΟΣΜΟΣ να 

τα πραγµατοποιούν. Ένα ταξίδι µέσα στο σύµπαν , πρέπει να προετοιµάζεται και να 

προγραµµατίζεται µε τέτοιο τρόπο, αλλά και να εκτελείται έτσι που µόνο ο στρατός 

µπορεί να πραγµατοποιήσει.  

      Η χαρτογράφηση του σύµπαντος µπορεί να γίνει, µόνο από τον πειθαρχειµένο 

στρατό, αλλά και η οργάνωση για ένα τέτοιο ταξίδι αυτός θα µπορεί να το εκτελεί. Οι 

αντιξοότητες του διαστήµατος, είτε πρόκειται για τις ακτινοβολίες που θα 

αντιµετωπίζει το διαστηµόπλοιο (ραδιενεργές ή µη) , είτε πρόκειται για ενδεχόµενη 

ύπαρξη εχθρικού πολιτισµού, είτε πρόκειται για βάσεις που θα κατασκευαστούν και 

θα συντηρούνται επανδρωµένα ή µη, µόνο η οργάνωση του στρατού µπορεί να 

επιτελέσει.     

 

                                   ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

     Ειδικό όργανο του στρατού θα είναι το σώµα πυρασφάλειας. Η πυρασφάλεια θα 

εξελιχθεί σε εξειδικευµένο όργανο επέµβασης. Η στρατιωτική οργάνωση µόνο µπορεί 

να το επιτύχει.  

     Μία δυνατότητα που θα έχει ο στρατός στο µέλλον, δεν υποδείχτηκε ίσως ή δεν 

επινοήθηκε, ο στρατός ακόµη και σήµερα ο εθνικός, να έχει σώµατα πυρασφάλειας 

και πυρόσβεσης των δασών. Η κοινωνία ένα αποτελεσµατικό όργανο προστασίας του 

περιβάλλοντος, δεν δόµησε για την αντιµετώπιση των πυρκαϊών. Η πρόληψη και η 

κατάσβεση των πυρκαϊών, θα ήταν πολύ αποτελεσµατικότερη αν ο στρατός 

προορίζονταν και για ένα τέτοιο σκοπό. Στο µέλλον θα κληθεί αναπόφευκτα για κάτι 

τέτοιο ο στρατός, αλλά και σήµερα ένας τέτοιος προσανατολισµός θα ενδείκνυτο. 

Και το κόστος του εγχειρήµατος θα ήταν µικρότερο έτσι. 


