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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1919-2014: Στα εκατό χρόνια που έχουν περάσει από το
ξέσπασμα του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, του Μεγάλου
Πολέμου όπως χαρακτηρίστηκε τότε γιατί όλοι αγνοούσαν τι θα
ακολουθούσε δύο περίπου δεκαετίες αργότερα, λίγες φορές
σίγησαν τα τύμπανα του πολέμου στον πλανήτη μας.
Παγκόσμιοι Πόλεμοι, διακρατικές ή εμφύλιες συρράξεις,
ψυχροπολεμικές εντάσεις, πόλεμος της τρομοκρατίας, αλλά και
κατά της τρομοκρατίας, οικονομικός πόλεμος και διάφορες
άλλες μορφές πολέμου ταλάνισαν και συνεχίζουν να απειλούν
τις διεθνείς ισορροπίες και την παγκόσμια ειρήνη. Πέρα από τα
γεγονότα ο πόλεμος αλλά και η ανάγκη του ανθρώπου να
εκφράσει μηνύματα ενάντια σ΄ αυτόν γίνονται αφορμή για
καλλιτεχνική δημιουργία. Ο πόλεμος ακόμα εκμεταλλεύεται τις
εξελίξεις στην τεχνολογία, η οποία είτε τον υπηρετεί είτε
προσπαθεί να προστατεύσει τον άνθρωπο από τον όλεθρο που
αυτός προκαλεί. Τέλος ο πόλεμος στη σύγχρονη ψηφιακή
εποχή εμπνέει και γίνεται αγαπημένο θέμα στα πιο δημοφιλή
βιντεοπαιχνίδια, με επιπτώσεις όμως συχνά στην ψυχική
ισορροπία των νεαρών παικτών.

Α. ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.
ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΤΕΧΝΗ.
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ
Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, επίσης γνωστός ως ο Μεγάλος
Πόλεμος όπως λεγόταν πριν το ξέσπασμα του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν μια γενικευμένη σύγκρουση των
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων που διήρκεσε από τον Αύγουστο του
1914 ως το Νοέμβριο του 1918. Αν και ήταν μία μεγάλη
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ευρωπαϊκή διένεξη με τα κύρια μέτωπα στη Γηραιά Ήπειρο, η
επέκτασή της στην περιφέρεια με την ενεργό συμμετοχή
αποικιακών στρατευμάτων και με την εμπλοκή ακόμα και
αμερικανικών, της προσέδωσαν τελικά παγκόσμιο χαρακτήρα.
Τα αίτια του πολέμου:
 Ο
ιμπεριαλισμός (η πολιτική
επέκτασης των
βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών σε βάρος άλλων
κρατών) υπήρξε η κυριότερη αιτία του πολέμου.
 Ο εθνικισμός έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην ωρίμανση
των συνθηκών που οδήγησαν στον πόλεμο. Σε μια
Ευρώπη όπου οι πολιτικές αποφάσεις είχαν πάψει πλέον
να αφορούν μόνο τους ηγέτες, οι συμπεριφορές των
λαών είχαν βαρύτητα.
 Ο μιλιταρισμός (ο υπερτονισμός των στρατιωτικών
αξιών) ενισχυόταν διαρκώς, επιταχύνοντας την πορεία
προς τον πόλεμο. Η ανάπτυξη της γερμανικής
πολεμικής βιομηχανίας και η στρατιωτική ενίσχυση της
Γερμανίας ώθησαν και τις άλλες ευρωπαϊκές.
Η αφορμή:
Η αφορμή για την κήρυξη του πολέμου δόθηκε όταν στο
Σεράγεβο της Βοσνίας δολοφονήθηκε ο διάδοχος του
αυστριακού θρόνου Φραγκίσκος Φερδινάνδος από ένα νεαρό
Σέρβο εθνικιστή (Ιούνιος 1914).
Οι εξελίξεις:
Σχεδόν αμέσως η Αυστροουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο στη
Σερβία (Ιούλιος 1914). Η Ρωσία και η Γαλλία εκδήλωσαν τη
συμπαράστασή τους στη Σερβία, ενώ η Γερμανία τάχθηκε στο
πλευρό της Αυστροουγγαρίας. Στα επόμενα τέσσερα χρόνια
έγιναν συνολικά εξήντα κηρύξεις πολέμων.
Οι Ενωμένες Δυνάμεις, καλούμενες και Δυνάμεις της
Αντάντ (κυρίως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, ως τις αρχές
του 1918 η Ρωσία και από το 1917 οι ΗΠΑ) νίκησαν τις
Κεντρικές Δυνάμεις καλούμενες και Τριπλή Συμμαχία,
(Γερμανία,
Αυστροουγγαρία,
Οθωμανική
Αυτοκρατορία και Βουλγαρία) και οδήγησαν
στην
κατάρρευση τεσσάρων αυτοκρατοριών, σε ριζικές αλλαγές στον
χάρτη της Ευρώπης εκ του κατακερματισμού αυτών, στη
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μεγάλη Ρωσική Επανάσταση και σε τελική φάση την
δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών.
Τα θύματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανήλθαν σε 9
εκατομμύρια στρατευμένους και σε άλλους τόσους αμάχους
ξεπερνώντας συνολικά τα 18,5 εκατομμύρια. Ο πόλεμος που
ξεκίνησε στην Ευρώπη τελικά επεκτάθηκε γεωγραφικά και

έγινε παγκόσμιος,
καθώς
οι
αρχικοί
αντίπαλοι
προσπαθούσαν να προσεταιριστούν τις ουδέτερες χώρες με
κάθε δυνατό μέσο σε κάθε σημείο του πλανήτη. Έμμεση
συνέπεια του Α' Παγκόσμιου Πολέμου ήταν και η Ρωσική
Επανάσταση του 1917, η οποία, όπως ακριβώς και η
Γαλλική, φιλοδοξούσε να γίνει πανευρωπαϊκή ή ακόμη και
παγκόσμια.

Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν η πιο εκτεταμένη γεωγραφικά και
δαπανηρή
σε
πλουτοπαραγωγικούς
πόρους ένοπλη
σύγκρουση στην ιστορία της ανθρωπότητας, με ποικίλες εστίες
πολέμου, στην οποία ενεπλάκη η πλειονότητα των εθνών και η
οποία κόστισε (περίπου) 55,5 εκατομμύρια ζωές.
Άρχισε στις 7 Ιουλίου 1937 στην Ασία και την 1η Σεπτεμβρίου του
1939 στην Ευρώπη και τελείωσε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945.
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Η έκρηξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου αποτέλεσε απόρροια της
εκβιαστικής τακτικής που άσκησε η ναζιστική Γερμανία απέναντι
στις συμμαχικές κυβερνήσεις, οι οποίες φάνηκαν ενδοτικές,
προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη.
Κατά την πρώτη φάση του πολέμου τα γερμανικά στρατεύματα
σημείωσαν αλλεπάλληλες νίκες και επεξέτειναν τον έλεγχο της
ναζιστικής Γερμανίας στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής
Ευρώπης. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σημειώσουν εντούτοις
νέα τροπή μετά τη γερμανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση,
τον Ιούνιο του 1941, και την αιφνιδιαστική ιαπωνική επίθεση
κατά του Περλ Χάρμπορ, τον Δεκέμβριο, οπότε και θα
οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πολεμικό αγώνα. Η
συμμαχική αντεπίθεση θα οδηγήσει μετά το 1943 στην κάμψη της
Γερμανίας και τελικά στη συνθηκολόγησή της, τον Μάιο του 1945.
Τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας,
αφού όμως προηγηθεί η ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι.
Μετά τη λήξη του πολέμου οι κύριοι ένοχοι για τα εγκλήματα που
διαπράχθηκαν κατά της ανθρωπότητας θα τιμωρηθούν
υποδειγματικά. Μεταξύ όμως των ίδιων των Συμμάχων θα
εκδηλωθούν έντονες ιδεολογικοπολιτικές διαφορές, οι οποίες και
θα καταστούν πιο έντονες στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ο γεωπολιτικός, ιδεολογικός και
οικονομικός
αγώνας
μεταξύ
των
δυο
υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Κράτησε από το 1947, μέχρι την πτώση του τείχους του
Βερολίνου στις 11 Νοεμβρίου 1989 και λίγο αργότερα την πτώση
των κομμουνιστικών καθεστώτων στα άλλα κράτη επιρροής της
ΕΣΣΔ.
Ονομαζόταν Ψυχρός Πόλεμος, γιατί δεν διεξήχθη ποτέ ένοπλη
σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ.
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Οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ έφτασαν στα όρια του πολέμου κατά την κρίση
των πυραύλων της Κούβας το 1962. Η ιστορική της σημασία
έγκειται στο γεγονός πως έφερε τις δύο υπερδυνάμεις της εποχής
πολύ κοντά σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Αιτία της κρίσης αποτέλεσε
η εγκατάσταση σοβιετικών πυραύλων με πυρηνικές κεφαλές στο
έδαφος της Κούβας, στον κόλπο των Χοίρων, ενέργεια που
αποτελούσε απάντηση
στην
εγκατάσταση αμερικανικών
πυρηνικών πυραύλων στο έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας, της
Ιταλίας και κυρίως της Τουρκίας. Πόλεμοι κατά τη διάρκεια του
Ψυχρού
Πολέμου
έγιναν
στην Κορέα,
στο
Βιετνάμ,
στο Αφγανιστάν καθώς
και
μικρότερες
συγκρούσεις
στην Αγκόλα, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Νικαράγουα.
Ο Ψυχρός Πόλεμος βασίστηκε στο φόβο και των δυο πλευρών για
την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων και για το λόγο αυτό και οι
δυο πλευρές ανέπτυξαν πολιτικές αποφυγής της χρήσης τους.
Κατά τη διάρκειά του, δε χρησιμοποιήθηκαν ποτέ πυρηνικά όπλα.
Στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου εντάσσεται και ο Πόλεμος του
Διαστήματος μεταξύ των υπερδυνάμεων, που έκαναν
προσπάθειες να εξερευνηθεί το διάστημα μέσω επανδρωμένων
και μη αποστολών. Τη δεκαετία του 1960 μάλιστα είχε γίνει μια
διαμάχη με θέμα το διάστημα ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και τις ΗΠΑ για
το ποιος θα έστελνε πιο γρήγορα άνθρωπο πρώτα στο διάστημα
(όπου η ΕΣΣΔ έστειλε πρώτη τον Γιούρι Γκαγκάριν) κι έπειτα στη
Σελήνη (όπου η ΗΠΑ έστειλαν πρώτες μια τριμελή αποστολή με
επικεφαλής τον Νηλ Άρμστρονγκ.
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ΑΡΑΒΟΪΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Η Αραβοϊσραηλινή αντιπαράθεση, γνωστή και ως Μεσανατολικό,
αποτελεί την πλέον οξεία και μακρά σε διάρκεια περιφερειακή
σύγκρουση της μεταπολεμικής εποχής. Έχει να επιδείξει τέσσερις
διακρατικούς πολέμους (1948, 1956, 1967 και 1973) και
σωρεία πράξεων ένοπλης βίας και τρομοκρατίας.
Η έναρξη των Αραβοϊσραηλινών πολέμων το 1948 υπήρξε προϊόν
της εμφανούς αδυναμίας του νεοσύστατου τότε ΟΗΕ να παίξει ένα
αποφασιστικό ρόλο σε ένα περιφερειακό πρόβλημα που έμελλε να
καθηλώσει το διεθνές ενδιαφέρον για πάνω από μισό αιώνα. Το
αρχικό σχέδιο για την διχοτόμηση της Παλαιστίνης, που
υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, υιοθετήθηκε από την Γενική
συνέλευση του ΟΗΕ το Νοέμβριο του 1947 με το ψήφισμα 181.
Το ψήφισμα έδιδε το 56.47% της Παλαιστίνης στους Εβραίους που
ήσαν 608.000 και το 42.88% στους Άραβες που ήσαν 1.4 εκ.
Καθώς η απόφαση δεν γινόταν αποδεκτή από τους Άραβες, οι
Εβραίοι κήρυξαν την ανεξαρτησία τους στο τμήμα του εδάφους
που προέβλεπε το ψήφισμα 181. Ακολούθησε ο πρώτος
Αραβοϊσραηλινός πόλεμος και η μαζική έξοδος Αράβων από την
Παλαιστίνη, υπό την πίεση Εβραίων εξτρεμιστών. Το τέλος του
πολέμου έφερε το Ισραήλ νικητή επεκτείνοντας την εδαφική του
επικράτεια στο 77.4% του εδάφους ενώ το αραβικό-παλαιστινιακό
κράτος δεν δημιουργήθηκε ούτε στο μικρό τμήμα της Παλαιστίνης
που κατελήφθη από την Ιορδανία (τη Δυτική Όχθη) ούτε στη
Λωρίδα
της
Γάζας.
Οι πόλεμοι που ακολούθησαν υπήρξαν αποφασιστικοί από πολλές
απόψεις. Η κατάκτηση των Ιεροσολύμων και μαζί των Αγίων
Τόπων των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών από τους
Ισραηλινούς το 1967 πρόσθεσε μία άλλη διάσταση στη
σύγκρουση. Οι πόλεμοι έκαναν πια σαφές ότι το Ισραήλ ήταν
στρατιωτικά ισχυρότερο από οποιαδήποτε συμμαχία αραβικών
κρατών και αυτό άλλαξε τη σχέση καθενός από αυτά με τον έξω
κόσμο. Οι νίκες των ισραηλινών εδραίωσαν το Ισραήλ ως τον πιο
επιθυμητό σύμμαχο των ΗΠΑ. Όσο για τα Αραβικά κράτη, ιδιαίτερα
για την Αίγυπτο, οι πόλεμοι έδειξαν τα όρια της στρατιωτικής και
πολιτικής τους ικανότητας.( Για την ΕΣΣΔ, οι Αραβοϊσραηλινοί
πόλεμοι αποτέλεσαν ένα είδος ήττας οριοθετώντας την στρατηγική
7
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τους στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά, η Αραβοϊσραηλινή
αντιπαράθεση άφησε τα σημάδια της σε οποιονδήποτε στον
κόσμο, ο οποίος ταύτιζε τον εαυτό του, είτε με το Ισραήλ είτε με
τους Άραβες και με αυτό τον τρόπο μία τοπική σύγκρουση
μετατράπηκε σε παγκόσμια.)
Η ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής συνεχίζει να βρίσκεται σε
ένταση.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ
Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν ίσως η μεγαλύτερη ένοπλη
σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια
του Ψυχρού Πολέμου. Θεωρητικά η μάχη ήταν μεταξύ του
Δημοκρατικού Στρατού του Βιετνάμ (Βόρειο Βιετνάμ) και
της Δημοκρατίας του Βιετνάμ (Νότιο Βιετνάμ). Στην
πραγματικότητα όμως ήταν ένας πόλεμος μέσω αντιπροσώπων
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, ένας από τους πολλούς που
έγιναν λόγω της απροθυμίας των υπερδυνάμεων να εμπλακούν
σε απευθείας πόλεμο μεταξύ τους που ίσως θα κατέληγε σε
πυρηνική καταστροφή. Αμερικανοί στρατιώτες είχαν ήδη
εμπλακεί από το 1959, αλλά σε μεγάλους αριθμούς κατέφθασαν
κατά το 1965. Εγκατέλειψαν τη χώρα το 1973, κάτι που
οδήγησε τελικά στην παράδοση του Νότου στις 30 Απριλίου
1975.στις 30 Απριλίου 1975.
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Στον
Πόλεμο του Κόλπου
(2 Αυγούστου 1990 – 28
Φεβρουαρίου1991) μια διεθνής συμμαχία από τουλάχιστον
31 κράτη υπό την καθοδήγηση των Η.Π.Α. και την
εξουσιοδότηση του Ο.Η.Ε. πολεμά κατά του Ιράκ, για την
απελευθέρωση του Κουβέιτ.
Ο πόλεμος αυτός είναι γνωστός και με ποικίλα άλλα ονόματα,
ανάλογα με την πολιτική και ιστορική θέση διαφόρων ομάδων
αναφοράς όπως: Πόλεμος του Κόλπου, Πόλεμος του Περσικού
Κόλπου, Πόλεμος του Κόλπου 1990, Πρώτος Πόλεμος του
Κόλπου, Δεύτερος Πόλεμος του Κόλπου (για το Ιράκ και το Ιράν),
Απελευθέρωση του Κουβέιτ, Ο Πόλεμος για το Κουβέιτ, Η μητέρα
όλων των Μαχών, Καταιγίδα της Ερήμου. Πολλοί λένε ότι ήταν το
πρώτο πολεμικό «reality show», που μεταδόθηκε στην παγκόσμια
τηλεόραση.
Ο Πόλεμος ξεκίνησε με την εισβολή του Ιράκ στις 2
Αυγούστου 1990, με την δικαιολογία ότι το Κουβέιτ κάνει
γεωτρήσεις για πετρέλαιο υπό κλίση και έτσι «κλέβει» ιρακινό
πετρέλαιο. Αμέσως μετά την εισβολή υποβλήθηκαν οικονομικές
κυρώσεις από τον Ο.Η.Ε. και τελικώς οι εχθροπραξίες άρχισαν τον
Ιανουάριο του 1991, οι οποίες και κατέληξαν στην ολοκληρωτική
νίκη της διεθνούς συμμαχίας με επικεφαλής τις Η.Π.Α.
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ
Ο Πόλεμος της Βοσνίας ήταν μια πολεμική αναμέτρηση στο
πλαίσιο των εμφυλίων συρράξεων της Γιουγκοσλαβίας, η
οποία
έλαβε
χώρα
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από
το Μάρτιο του 1992 μέχρι το Δεκέμβριο του 1995. Ο πόλεμος
αυτός ήταν η τρίτη κατά διαδοχική σειρά πολεμική σύρραξη στα
πλαίσια του γιουγκοσλαβικού εμφυλίου και ήταν άμεσα
συνδεδεμένος με τον Πόλεμο της Κροατίας, ο οποίος είχε αρχίσει
ένα χρόνο νωρίτερα. Είναι επίσης γνωστός ως πόλεμος της
Βοσνιακής Ανεξαρτησίας. Στην πολεμική αυτή σύρραξη ενεπλάκη
για πρώτη φορά και το ΝΑΤΟ, υλοποιώντας αρχικά την επιχείρηση
"Deny Flight", επιβάλλοντας απόφαση του συμβουλίου ασφαλείας
του Ο.Η.Ε. που όριζε τον εναέριο χώρο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης
ως "No fly zone" (Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων) με την οποία
απαγορεύονταν πτήσεις αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της
Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Επιπλέον, η άμεση συμμετοχή της
Κροατίας στον πόλεμο και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας, ο μεγάλος αριθμός των ξένων εθελοντών καθώς
και η συμμετοχή του ΝΑΤΟ που χαρακτήρισαν την εμφύλια αυτή
διαμάχη, έκαναν τον πόλεμο να μετατραπεί σε μια πολύπλοκη
διεθνή σύγκρουση, με βαθιές πολιτικές και θρησκευτικές
προεκτάσεις. Αποτέλεσε μια από τις πιο ανελέητες εθνοθρησκευτικές συγκρούσεις που γνώρισε η μεταπολεμική Ευρώπη.
Ο Πόλεμος της Βοσνίας υπήρξε συνέχεια του Πολέμου των Δέκα
Ημερών στη Σλοβενία και της έναρξης του Πολέμου της Κροατικής
Ανεξαρτησίας ή Πολέμου της Κροατίας, ο οποίος άρχισε έναν
χρόνο νωρίτερα, το 1991.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Μέσα στον 20ο και 21ο αιώνα έχουν λάβει χώρα δεκάδες
τρομοκρατικές ενέργειες κυρίως εναντίον του παγκόσμιου
καπιταλισμού:
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1972, Μόναχο, τρομοκράτες χτύπησαν τους Ολυμπιακούς αγώνες
(Σφαγή του Μονάχου).
1985, Ακίλε Λάουρο.
1988, χτύπημα της πτήσης PanAm 103, στη Σκωτία (Lockerbie).
1993, βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.
1995, χτύπημα στην Οκλαχόμα, από τον Timothy McVeigh.
1996, χτύπημα στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα.
1998, Κένυα, Τανζανία, Κωνσταντινούπολη, Καζανμπλάνκα.
11 Σεπτεμβρίου 2001, Επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
2002, Μπαλί, Ινδονησία
2003, Κωνσταντινούπολη
2004, Μαδρίτη
2005, Λονδίνο, Μπαλί
2015, Παρίσι
Στις τρομοκρατικές πράξεις περιλαμβάνονται ανατινάξεις,
πειρατείες, ομηρίες, φόνοι, δολιοφθορές, εμπρησμοί κ.λπ.
σημαντικών στόχων καθώς και άλλες παράλληλες εγκληματικές
πράξεις, όπως απαγωγές ή ληστείες κ.λπ. που εκτελούνται από
τις ίδιες τρομοκρατικές ομάδες. Η τρομοκρατία έχει χρησιμοποιηθεί
πολλάκις ακόμη και από κυβερνήσεις, από τις μυστικές υπηρεσίες,
καλούμενες γενικά στη περίπτωση αυτή κρατική τρομοκρατία που
έχει παρατηρηθεί από την αρχαιότητα και που διαιωνίζεται μέχρι
σήμερα. Βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης εκδηλωμένης
τρομοκρατίας, είναι η ανωνυμία και η μυστικότητα των μελών όχι
όμως και των οργανώσεων, που αντίθετα σπεύδουν και
δημοσιοποιούν τις εκάστοτε πράξεις τους για να διατηρούν το
"γόητρό" τους.
Τα τρομοκρατικά πλήγματα γενικά προκαλούν πανικό και
αποδιοργάνωση. Τα τρομοκρατικά πλήγματα βασίζονται στον
αιφνιδιασμό και στον ιδεολογικό ή στον θρησκευτικό
11
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φανατισμό Δεν είναι σπάνιες οι φορές που τέτοιες πράξεις
πλήττουν ακόμη και αθώους ανυποψίαστους πολίτες.
Τα χτυπήματα π.χ. των τζιχαντιστών στις μέρες μας ξεπερνούν
σε βιαιότητα ακόμα και τα πιο νοσηρά κινηματογραφικά σενάρια.
Συχνά γίνονται πόλεμοι …κατά της τρομοκρατίας! Η επιχείρηση
των Αμερικανών π.χ. στο Αφγανιστάν ,στις αρχές του 21ου αι.,
ξεκίνησε με στόχο τον εντοπισμό του αρχηγού και των μελών της
Αλ Κάιντα τους οποίους προστάτευε το καθεστώς των Ταλιμπάν.
Σήμερα, πέρα από τον οικονομικό πόλεμο που απειλεί την
οικονομική σταθερότητα των κρατών, εμπόλεμες ζώνες
εξακολουθούν να είναι περιοχές, όπως η Ουκρανία και η Συρία.
Μαρία Τσάκωνα και Ηλίας Κοκκορός !!!!!!!

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΤΕΧΝΗ

Διπλό αριστερό κλικ πάνω στην εικόνα
ή CTRL και κλικ

Αγγελοπούλου Ελένη και Πατσιλίβα Γεωργία
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Β. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΠΛΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η ιστορία του όπλου είναι παράλληλη με εκείνη των πολέμων χάρη στους
οποίους τα όπλα συνεχώς εξελίσσονται.
ΟΠΛΑ ΣΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο παρατηρείται μια θεαματική
παρουσία όπλων. Πέρα από τις βελτιώσεις και την ευρεία χρήση
του πολυβόλου και του πυροβόλου στην ξηρά, στη θάλασσα
έχουν ήδη εμφανισθεί τα θωρηκτά που φαντάζουν σαν τεράστια
πλωτά πυροβολεία. Στον αέρα εμφανίζονται ιπτάμενες μηχανές,
τα αεροπλάνα αναγνωριστικά στην αρχή και στη συνέχεια
βομβαρδιστικά και καταδιωκτικά, όπου και σημειώνονται οι από
αέρος επιθέσεις. Τη θέση των βλημάτων τώρα καταλαμβάνουν οι
βόμβες. Στο μεταξύ η μάχη του Σομμ δημιούργησε στρατιωτικό
αδιέξοδο, που οδήγησε στον λεγόμενο "πόλεμο των
χαρακωμάτων". Τότε άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα
"όπλα της απελπισίας", όπως χαρακτηρίστηκαν τα χημικά όπλα
(1915), που απελευθέρωναν ασφυξιογόνα και δηλητηριώδη
αέρια. Οι τύποι των χημικών όπλων που χρησιμοποιήθηκαν
κυμαίνονταν από χημικές ουσίες που έκαναν τους στρατιώτες
ανίκανους να πολεμήσουν, όπως δακρυγόνα και το καυστικό αέριο
μουστάρδας, μέχρι θανατηφόροι παράγοντες, όπως το φωσγένιο
και το χλώριο. Οι στρατιώτες λοιπόν έπρεπε να φέρουν και
αντιασφυξιογόνες μάσκες καθώς και ειδική εξάρτυση.
Παράλληλα ένας νέος μεταλλικός γίγαντας αρχίζει να εμφανίζεται
στα πεδία των μαχών, το άρμα μάχης. Αν και το θωρακισμένο
αυτό όχημα έκανε τη πρώτη του εμφάνιση το 1904, στην
πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Μάχη του
Σομμ το 1916. Την ίδια εποχή εμφανίζονται και τα πρώτα "ύπουλα
όπλα". Ξηρές και θάλασσες αρχίζουν να φιλοξενούν τις νάρκες.
Και ενώ στη θάλασσα οι τορπίλες βρίσκονται σε εξέλιξη, μια άλλη
παρουσία, επίσης "ύπουλη", γίνεται αισθητή, το μάτι του
περισκοπίου.
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος χαρακτηρίστηκε ως πόλεμος των
“χαρακωμάτων” και των “θέσεων”, καθώς σε όλα τα μέτωπα όσοι
13
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πολεμούσαν έμεναν καθηλωμένοι για μήνες ολόκληρους στα
χαρακώματα…
Τα χαρακώματα ήταν υπόγειες σήραγγες σκαμμένες στο έδαφος
οι οποίες επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Τα χαρακώματα και οι
στρατιώτες παρέμειναν σχεδόν για όλη τη διάρκεια του πολέμου
σταθερά και χωρίς κανένα εδαφικό κέρδος. Οι στρατιώτες βίωσαν
τον πόλεμο μέσα από τα χαρακώματα σε τραγικές συνθήκες. Η
στατικότητα, η ρουτίνα, οι φρικτές συνθήκες διαβίωσης και η
αναμονή για την επίθεση προκάλεσε πολλά προβλήματα ψυχικά
στους στρατιώτες με σημαντικότερο το σπάσιμο των νεύρων.
Επιπλέον οι βρώμικες συνθήκες προκαλούσαν πολλές ασθένειες.

Ζέπελιν
Το απέκτησε το Γερμανικό Ναυτικό πριν τον Α' Παγκόσμιο
Πόλεμο. Μέχρι τότε, τα Ζέπελιν χρησιμοποιούνταν από την πρώτη
εμπορική αεροπορική εταιρία, την Deutsche Luftschiffahrts-AG
(DELAG)
και
μετέφερε
επιβάτες.
Όταν έπεσε το LZ 18 στις 17 Οκτωβρίου του 1913, έγινε μια από
τις πρώτες αεροπορικές καταστροφές με πολλούς θανάτους. Το
ατύχημα έγινε κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης, όταν
αέρια υδρογόνου πέρασαν στον κινητήρα του αερόπλοιου. Το
αέριο πήρα φωτιά και προκάλεσε την έκρηξη.
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ΟΠΛΑ ΣΤΟ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Στις μάχες του πολέμου αυτού κυριαρχεί η μαζικότητα των
όπλων και βεβαίως η εξελιγμένη και επιμελημένη πλέον τακτική
σχεδίαση. Η τεχνολογία και τα λεγόμενα "όπλα μαζικής
καταστροφής"
κυριαρχούν.
Στόλοι
θωρηκτών,
σμήνη
βομβαρδιστικών και μαχητικών αεροσκαφών, καθώς και
μεραρχίες τεθωρακισμένων δεσπόζουν. Η παραγωγή όπλων
είναι εκπληκτική. Τα γερμανικά εργοστάσια παράγουν ανά 8 λεπτά
ένα άρμα μάχης (100 την ημέρα). Η εξέλιξη της ναυπηγικής
ακολουθεί ομοίως. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί αποτελούν
συνήθεια. Στη νέα τακτική, η αεροπορία πλέον είναι πρώτη
δύναμη, που εξαπολύει επιδρομές στρατηγικών στόχων, πριν
προλάβουν άλλες δυνάμεις, χερσαίες και θαλάσσιες, να επέμβουν.
Στην υπηρεσία αυτής εμφανίζεται το αεροπλανοφόρο. Τα
αερόπλοια τύπου Ζέπελιν ήδη αρχίζουν να παραχωρούν τη θέση
τους σε μια νέα ιπτάμενη συσκευή, το ελικόπτερο. Παράλληλα η
ηλεκτρονική παρουσιάζει πρώτα το ραντάρ για ν' ακολουθήσει η
τηλεκατεύθυνση των όπλων. Στην υπηρεσία του πολέμου
επίσης σπεύδουν να προσφέρουν και άλλες επιστήμες και
τεχνικές, η ψυχολογία των μαζών και εξ αυτής η προπαγάνδα
που ανάγεται αμέσως σε όπλο, ομοίως και η κατασκοπεία.
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Τα άρματα μάχης στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον Α' παγκόσμιο πόλεμο ως
οχήματα για την καταστροφή των εχθρικών συρματοπλεγμάτων
και άλλων οχυρωμάτων, όμως δεν είχαν τα άρματα μάχης στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο την ισχυρή παρουσία που αναμενόταν, ούτε
προκάλεσαν τις καταστροφές που θα βλέπαμε στον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.

IS-2m
Το IS-2m ήταν ένα σοβιετικό άρμα μάχης του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Τα αρχικά IS προέρχονται από το όνομα του Ιωσήφ
Στάλιν. Θεωρήθηκε το σύμβολο της σοβιετικής δύναμης και
αποτελούσε τη σιδηρά γροθιά του στρατεύματος. Το IS ήταν
εξοπλισμένο με ένα πυροβόλο των 122 χλστ. και διέθετε
δωδεκακύλινδρο κινητήρα ντίζελ, που του επέτρεπε να φτάνει τα
37 χλμ./ώρα. Η ταχύτητα αυτή ήταν εξαιρετικά υψηλή, εάν ληφθεί
16
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υπόψη το βάρος του άρματος, που ξεπερνούσε τους 40 τόνους.

Panzer II
Το Panzer II ήταν η κοινή ονομασία ενός ελαφριού άρματος μάχης
του Τρίτου Ράιχ. Παρά τον ελαφρύ οπλισμό και την ανεπαρκή
θωράκισή του, το Panzer II ήταν το κύριο άρμα των Γερμανών το
1939 και το 1940 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στις εκστρατείες τους
στην Πολωνία και τη Δύση. Η παραγωγή του διακόπηκε το 1943,
αλλά ο σκελετός του αποτέλεσε τη βάση για πολλά οχήματα του
γερμανικού στρατού.

Panzer III
Panzer III είναι η κοινή ονομασία ενός γερμανικού μέσου άρματος
μάχης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Προοριζόταν να γίνει ο
βασικός τύπος άρματος των γερμανικών θωρακισμένων
μεραρχιών και αποδείχθηκε επαρκές στο πρώτο μισό του
πολέμου, την περίοδο εκείνη που το Τρίτο Ράιχ αντιμετώπιζε
17
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στρατούς με κατώτερα σε γενικές γραμμές άρματα. Το 1942 όμως,
το άρμα μάχης αντικαθίσταται από άλλα πιο ικανά άρματα. Από το
1943 και μέχρι το τέλος του πολέμου το Panzer III υπηρέτησε
κυρίως ως άρμα υποστήριξης/αναγνώρισης.

Τ-34
Το σοβιετικό άρμα Τ-34 αποτέλεσε από όλες τις απόψεις ένα
τεράστιο βήμα προόδου, σε σχέση με τα μέτρια άρματα μάχης του
υπόλοιπου κόσμου. Αν και κατασκευάστηκε πρόχειρα,
αποδείχθηκε πολύ αξιόπιστο, αποδοτικό και οικονομικό. Όταν, το
1942, τα χιτλερικά στρατεύματα εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στη
Σοβιετική Ένωση, τίποτα δεν προμήνυε ότι σε λίγους μήνες την
πορεία τους θα ανέκοπτε το νέο και πρωτότυπο αυτό
τεθωρακισμένο όχημα.

Tiger I
Είναι ένα γερμανικό άρμα μάχης που χρησιμοποιήθηκε στον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ένα από τα ισχυρότερα άρματα μάχης
18
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της εποχής, βάρους 55 τόνων. To Tiger ήταν ένα άρμα σύγχρονο,
με το ισχυρό αντιαεροπορικό πυροβόλο των 88mm με πολύ καλή
θωράκιση που σε πολλά σημεία περνούσε τα 50mm. Το Tiger
ήταν υπερβολικά πολύπλοκο στην κατασκευή και την συντήρησή
του. Η πρώτη του πολεμική δράση ήταν στην Τυνησία εναντίον
των Βρετανών, και κατόπιν χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα μέτωπα.

M4 Sherman
Το μέσο άρμα μάχης M4 ή Sherman είναι ένα αμερικανικό άρμα
μάχης που χρησιμοποιήθηκε από τους Συμμάχους στον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο. Βάρους 32 τόνων και οπλισμένο με πυροβόλο

των 75mm, ήταν το κυριότερο άρμα μάχης των συμμάχων. Το
βασικό προσόν του άρματος ήταν ότι παρήχθη σε μεγάλους
αριθμούς (πάνω από 40.000 κομμάτια διαφόρων παραλλαγών),
αυξάνοντας την αριθμητική υπεροχή των Συμμάχων, είχε όμως
αρκετά προβλήματα σε σχέση με άλλα. Ο οπλισμός του δεν ήταν
τόσο καλός όσο των γερμανικών αρμάτων, τόσο σε διαμέτρημα και
ισχύ όσο και σε εμβέλεια. Το M4 χρειαζόταν να πλησιάσει αρκετά
κοντά στον αντίπαλο, ενώ βρισκόταν συνεχώς στην εμβέλεια του
πυροβόλου των γερμανικών αρμάτων.
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Panzer IV
Panzer IV ήταν ένα μέσο τάνκ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και
αποτέλεσε την ραχοκοκαλιά των ναζιστικών αρμάτων. Αρχικά είχε
δημιουργηθεί για την υποστήριξη του πεζικού. Το άρμα αυτό
αποτέλεσε την βάση για άλλα τεθωρακισμένα. Είναι, επίσης το
μόνο ναζιστικό άρμα μάχης που παρέμεινε στην παραγωγή έως το
τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου(1945). Ο κύριος
οπλισμός του panzer IV θα ήταν το βραχύκαννο πυροβόλο των
7.5cm.
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Jagdpanzer IV
Το Jagdpanzer IV ήταν καταστροφέας αρμάτων του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου βασισμένος πάνω στο σκελετό του Panzer
IV. Η κατασκευή του έγινε παρά την θέληση του Στρατάρχη. Το
τελικό πρωτότυπο του Jagdpanzer IV παρουσιάστηκε τον
Δεκέμβριο του 1943 και η παραγωγή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του
1944 παρά τις διαφωνίες. Τελικά, όμως, το 1943 ο Χίτλερ έλαβε
αναφορές που έλεγαν πως το Jagdpanzer IV απέδωσε καλύτερα
από το Panzer IV κάτω από ορισμένες συνθήκες και έτσι διέταξε
να συγκεντρωθούν αποκλειστικά στην παραγωγή του.

Η ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Ο
βομβαρδισμός της Χιροσίμα από τις ΗΠΑ έλαβε χώρα λίγο πριν
τη λήξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου, στις 6 Αυγούστου 1945, και
ήταν η πρώτη πολεμική πυρηνική επίθεση της Ιστορίας. Η βόμβα
ήταν τύπου ουρανίου 235, η οποία είχε λάβει το προσωνύμιο
"Little Boy" (αγοράκι). Υπολογίζεται ότι επιτόπου φονεύθηκαν
περίπου 70.000 άτομα, οι περισσότεροι άμαχοι. Πολύ
περισσότεροι πέθαναν αργότερα ή έπαθαν σημαντικές βλάβες
στην υγεία τους λόγω της ραδιενέργειας. Λίγες μέρες αργότερα,
στις 9 Αυγούστου 1945, οι Αμερικανικές δυνάμεις έριξαν τη
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δεύτερη (και τελευταία μέχρι σήμερα πυρηνική βόμβα εναντίον
ανθρώπων) στο Ναγκασάκι. Εδώ η βόμβα ήταν άλλου τύπου και
χρησιμοποιούσε ως γόμωση το πλουτώνιο. Αυτή είχε λάβει το
προσωνύμιο "Fat Man" (χοντρός). Ωστόσο, λόγω της
γεωγραφικής θέσης του Ναγκασάκι, τα αποτελέσματά της στο
έδαφος ήταν λιγότερο καταστροφικά από αυτά της βόμβας στη
Χιροσίμα αν και οι συνέπειες της ραδιενέργειας ήταν εξίσου
θανατηφόρες.

Όπλα του ψυχρού πολέμου
Τα όπλα του πολέμου αυτού σχετίζονται με τον ανταγωνισμό
επικράτησης σε διάφορους τομείς
ανάμεσα στις δύο
υπερδυνάμεις (ΗΠΑ- Σοβιετική Ένωση).Η απειλή των
πυρηνικών όπλων, τα δίκτυα συμμαχιών, η οικονομία και οι
οικονομικοί αποκλεισμοί, η προπαγάνδα, η κατασκοπεία, οι
πόλεμοι σε περιφερειακά κράτη, και ο ανταγωνισμός για την
κατάκτηση του διαστήματος αποτέλεσαν τα «όπλα» αυτού
του πολέμου.

Όπλα στον πόλεμο του Βιετνάμ
Μια ευρεία ποικιλία όπλων χρησιμοποιήθηκε στο πόλεμο του
Βιετνάμ. Χαρακτηριστικό όπλο του πολέμου αυτού αποτελέσαν οι
βόμβες Ναπάλμ, οι οποίες κατασκευάστηκαν από τις ΗΠΑ.
Αποτέλεσε μια φοβερή ουσία που έκαψε εκατομμύρια ανθρώπους
από το Τόκιο ως το Σαράγεβο, με θύματα περισσότερα από εκείνα
που είχαν οι ατομικές βόμβες. Πρόκειται για ζελατινοειδές κοκτέιλ
βενζίνης, βενζενίου, αλάτων αλουμινίου και ισχυρότατου
πλαστικού που χρειάζεται να φτάσει στις τρεις χιλιάδες βαθμούς
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Κελσίου για να διασπασθεί. Όταν όμως φτάσει το σημείο καύσεως,
δημιουργεί τεράστιες θερμοκρασίες και μια ανίκητη φωτιά που
καταβροχθίζει δάση και πόλεις ολόκληρες, λιώνοντας τα πάντα στο
πέρασμα της.

Επίσης υπήρχαν κι άλλα όπλα, λιγότερο γνωστά. Οι
Αντικομμουνιστικές δυνάμεις,
αποτελούμενες από το Νότιο
Βιετνάμ, ΗΠΑ, Ν.Ζηλανδία, Αυστραλία χρησιμοποίησαν




Ακ- 47 αυτόματο τουφέκι
Πυροβόλο όπλο
Γ- 130 Hercules αεροπλάνα φορτίου
Από την άλλη μεριά οι Κομμουνιστικές δυνάμεις αποτελούμενες
από το Βόρειο Βιετνάμ, το Βιετκόνγκ κ.α χρησιμοποίησαν όπλα
τυποποιημένα στη Βαρσοβία
 Ποικίλο αριθμό χειροβομβίδων (τα πιο σημαντικά F1
χειροβομβίδες, Ργ- 42 χειροβομβίδες)

Ελαφριά πολυβόλα
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αυτόματα πιστόλια

Όπλα μαζικής καταστροφής
Βιολογικά όπλα
Γενικά ως βιολογικός πόλεμος (biological warfare), ή
μικροβιολογικός πόλεμος, χαρακτηρίζεται ο πόλεμος εκείνος κατά
τον οποίο γίνεται χρήση ζώντων οργανισμών και ειδικότερα
παθογόνων μικροοργανισμών ή παραγώγων αυτών όπως π.χ.
έντομα, μικρόβια, καλλιέργειες με φονικούς ιούς και βακτήρια,
προκειμένου
να
προκαλέσουν
ασθένεια
ή
θάνατο
ανυπεράσπιστων αμάχων πληθυσμών. Τα βιολογικά όπλα
κατατάσσονται, μαζί με τα πυρηνικά και τα χημικά, στα όπλα

μαζικής καταστροφής και στα μη συμβατικά μέσα πολέμου. Ο
Βιολογικός πόλεμος διακρίνεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι
όταν μία πλευρά χρησιμοποιεί παθογόνους οργανισμούς, που δεν
έχουν ως βασικό σκοπό το θάνατο, αλλά την εξασθένηση των
γραμμών του αντιπάλου. Το δεύτερο επίπεδο είναι όταν
χρησιμοποιούνται σε ένα ολόκληρο πεδίο επιχειρήσεων, π.χ. για
γενοκτονία, όπως όταν οι Άγγλοι άποικοι στις ΗΠΑ έδωσαν
κουβέρτες με ευλογιά στους Ινδιάνους. Εδώ χρησιμοποιούνται
θανατηφόρες ασθένειες, αλλά υπάρχει τρόπος θεραπείας. Στο
τρίτο επίπεδο εξαπολύονται μεταλλαγμένοι ιοί με συμβατά μέσα,
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όπως διηπειρωτικοί πύραυλοι, βόμβες..., που προκαλούν
ασθένειες που δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά το ανθρώπινο είδος,
και συνεπώς δεν υπάρχει άμεση θεραπεία.
Οι χώρες που φέρονται να είχαν καταρτίσει προγράμματα
ανάπτυξης βιολογικών όπλων ήταν η Ιαπωνία, η οποία τα
χρησιμοποίησε, κατά τον Σινοϊαπωνικό πόλεμο(1931-1945, οι
ΗΠΑ, οι οποίες χρησιμοποίησαν την τεχνολογία των Ιαπώνων και
η Σοβιετική Ένωση, που είχε και τα πιο εξελιγμένα. Αν και μετά
τη διάλυση της ΕΣΣΔ μεγάλες ποσότητες βιολογικών όπλων
καταστράφηκαν, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρχουν
κάποια αποθέματα. Και οι τρεις παραπάνω ανέπτυξαν μεταλλάξεις
στο μικρόβιο της πανώλης, που προκάλεσε τα περισσότερα
θύματα στην ανθρωπότητα και κατάφεραν να επιτύχουν ιδιαίτερα
μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας.
Στην ουσία τα βιολογικά όπλα είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί που
μπορεί να είναι βακτηρίδια, ιοί, μύκητες ή τοξίνες. Μπορούν να
προκαλέσουν πολλών ειδών επικίνδυνες θανατηφόρες ασθένειες
όπως η ευλογιά, η αλλαντίαση, η πανώλη, ο κίτρινος πυρετός.
Έχουν δημιουργηθεί σοβαρές ανησυχίες και φόβοι διεθνώς ότι οι
τρομοκράτες μπορούν να διασπείρουν αποτελεσματικά στον
ατμοσφαιρικό αέρα τέτοιου είδους μικρόβια. Αυτά μεταδίδονται
εξαιρετικά εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και μπορούν να
καταστρέψουν ανθρώπινους πληθυσμούς, ζώα και φυτά σε μικρό
χρονικό διάστημα.
Για την διασπορά των όπλων αυτών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αεροπλάνα, πύραυλοι και οβίδες. Επίσης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιμολυνθούν τα φαγώσιμα
και τα νερά. Η αποτελεσματική διασπορά των βιολογικών αυτών
όπλων χρειάζεται ειδική τεχνογνωσία και δεν είναι εύκολη
υπόθεση.
Τα βιολογικά όπως και τα χημικά όπλα έχουν ονομασθεί
από τους ειδικούς "η ατομική βόμβα των φτωχών". Έχουν φοβερά
μαζικά καταστροφικά αποτελέσματα και προκαλούν φόβο στους
στρατιωτικούς διότι προκαλούν οδυνηρούς θανάτους. Βλέπουμε
ότι ο άνθρωπος δεν διστάζει να κατασκευάσει και να
χρησιμοποιήσει όπλα αυτοκαταστροφής. Η σύγχρονη επιστήμη
μπορεί να τα μετατρέψει σε ακόμη πιο επικίνδυνα όπλα ολέθρου
και οδυνηρών θανάτων.
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Πυρηνικά όπλα
Τα πυρηνικά όπλα πρωτοεμφανίστηκαν, όπως προαναφέρθηκε,
στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ αποτελούσαν την κύρια απειλή
στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου.
Τα Πυρηνικά όπλα χρησιμοποιούνται για να πλήξουν, όχι τις
στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και την υποδομή μιας χώρας, δηλαδή
τον πληθυσμό και την οικονομία της. Στόχοι τους είναι
κατοικημένες περιοχές με άμαχο πληθυσμό και βιομηχανική
παραγωγή έτσι ώστε να αποδυναμωθεί και στρατιωτικά. Αυτή η
χρήση τους θα προκύψει μόνο σε μια κατάσταση ολοκληρωτικού
πολέμου. Όμως, ακόμα κι αν δεν πλήττουν την χώρα σε κάποιο
στρατιωτικό επίπεδο χρησιμοποιούνται για εκβιασμό και
εκφοβισμό του αντιπάλου.
Χώρες που διαθέτουν πυρηνικές κεφαλές:
Ρωσία: 12.000 πυρηνικές κεφαλές.
ΗΠΑ: 9.600 πυρηνικές κεφαλές.
Γαλλία: 300 πυρηνικές κεφαλές.
Κίνα: 240 πυρηνικές κεφαλές.
Αγγλία: 225 πυρηνικές κεφαλές.
Ινδία: 70 με 90 πυρηνικές κεφαλές.
Πακιστάν: 60 με 80 πυρηνικές κεφαλές.
Βόρεια Κορέα: Λιγότερο από 10 πυρηνικές κεφαλές.
Περίπου 80 πυρηνικές κεφαλές διαθέτει και το Ισραήλ που όμως
επίσημα αρνείται ότι έχει πυρηνικά όπλα στην κατοχή του, ενώ
πυρηνικές κεφαλές διαθέτει και το Ιράν.
Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει πυρηνικά όπλα και
στις παρακάτω χώρες.
Βέλγιο
Γερμανία
Ιταλία
Ολλανδία
Τουρκία
Βόμβα Υδρογόνου
Η Βόμβα υδρογόνου είναι ένα σύγχρονο θερμοπυρηνικό όπλο
που η λειτουργία του βασίζεται στη σύντηξη πυρήνων βαρέων
ισοτόπων του υδρογόνου σε πυρήνες ηλίου. Κατά τη σύντηξη αυτή
παράγεται τεράστια ποσότητα ενέργειας που συνοδεύεται από
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μεγάλο θερμικό κύμα και ραδιενεργό ακτινοβολία. Η
Υδρογονοβόμβα, όπως επίσης λέγεται, αναπτύχθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του 50", και από τις δύο πλευρές του τότε Ψυχρού
πολέμου, και μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα όπλα
μαζικής καταστροφής στον πλανήτη, συγκριτικά είναι 100 έως και
1.000 φορές πιο καταστροφική απ' ότι μια απλή ατομική βόμβα.
Η καταστροφική της ισχύ μεγιστοποιείται από την ενέργεια των
απελευθερωμένων νετρονίων, τα οποία σε συνδυασμό με τις
υψηλές θερμοκρασίες είναι σε θέση να αντιδράσουν ακόμα και με
τα πιο αδρανή ραδιενεργά υλικά. Αυτό το κύμα ενέργειας
υπερδιπλασιάζει την απόδοση της βόμβας αφήνοντας παράλληλα
πίσω του και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του με την δημιουργία
ραδιενεργών καταλοίπων.
Η πρώτη έκρηξη βόμβας υδρογόνου έγινε στις 31 Οκτωβρίου του
1952 στα Νησιά Μάρσαλ του Ειρηνικού ωκεανού από τις ΗΠΑ.
Στις 12 Αυγούστου του 1953 στη Σοβιετική Ένωση
πραγματοποιείται η πρώτη δοκιμή βόμβας υδρογόνου.

Τα χημικά όπλα
Όταν πρωτοεμφανίστηκαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεµο οι
πολεµικές χηµικές ουσίες που προαναφέραμε προκάλεσαν στους
στρατιωτικούς µεγάλο σοκ και πολλούς προβληματισμούς, όχι
µόνο επειδή υπήρξαν άµεσα τραγικά αποτελέσµατα, αλλά επειδή
άρχισε να επικρατεί µια νέα λογική, µια νέα πρακτική στη
διεξαγωγή του πολέµου. Μέχρι τότε ο πολεµιστής µπορούσε, κατά
κάποιον τρόπο, να εξασφαλίσει την προσωπική του ασφάλεια µε
την έγκαιρη κάλυψη του µέσα σε ένα όρυγµα, πίσω από κάποιον
βράχο ή ανάχωµα.
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Με το χηµικό και βιολογικό πόλεµο όµως κάτι τέτοιο είναι σχεδόν
αδύνατο. Τα χηµικά αέρια εισχωρούν παντού και δεν σέβονται τη
ζωή όχι µόνο των στρατιωτικών, αλλά ακόµη και του άµαχου
πληθυσµού στα μετόπισθεν και στις πόλεις.
Όταν χρησιμοποιηθούν χημικά όπλα, όπως συμβαίνει και με τα
"βιολογικά όπλα", τις περισσότερες φορές τα θύµατα δεν ξέρουν
αν έχουν προσβληθεί, διότι τα συµπτώµατα της προσβολής
µπορεί να φανούν ύστερα από ώρες, µήνες ή χρόνια. Είναι
πιθανόν ακόµη να εµφανιστούν στους απογόνους των θυµάτων.
Κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο οι αντίπαλοι έφτασαν σε
πολλές περιπτώσεις πολύ κοντά στη χρησιµοποίηση χηµικών
όπλων. ∆εν προχώρησαν όµως σε µια τέτοια ενέργεια λόγω των
ειδικών στρατιωτικών συνθηκών που επικρατούσαν στις
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Το χηµικό όµως πόλεµο τον
απέτρεψε κυρίως ο φόβος των αντιποίνων. Όλοι ήταν καλά
εξοπλισµένοι µε χηµικά όπλα.
Ενώ ο ψυχρός πόλεµος µεταξύ κοµουνιστικών και δυτικών
χωρών έχει τελειώσει, η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει ένα νέο είδος
τρόµου. Συχνά αδίστακτοι τροµοκράτες απειλούν να εξοντώσουν
χιλιάδες ανθρώπους µε χηµικά ή βιολογικά όπλα. Για το σκοπό
αυτό, χρειάζονται κάποιες γνώσεις χηµείας ή βιολογίας και ένας
στοιχειώδης εργαστηριακός εξοπλισµός.
Υπάρχουν, όμως, απειλές και από οργανωµένα κράτη.
Ορισµένες χώρες διαθέτουν στο οπλοστάσιο τους σηµαντικές
ποσότητες χηµικών όπως και βιολογικών όπλων.

Ο πόλεμος στους αιθέρες
Ηλεκτρονικά συστήματα που τυφλώνουν τον αντίπαλο,
πύραυλοι που πετυχαίνουν το στόχο από τεράστια απόσταση με
ακρίβεια εκατοστών, αόρατα αεροπλάνα που τα καταλαβαίνεις
μόνο όταν είναι ακριβώς από πάνω σου, δορυφορικά συστήματα
που καθοδηγούν με ακρίβεια... Και αυτά είναι μόνο ένα μικρό
δείγμα για το οπλοστάσιο της Δύσης των τελευταίων δεκαετιών.
Πύραυλοι
Τόμαχωκ
Το “τσεκούρι του πολέμου” (στη γλώσσα των ινδιάνων αυτό
σημαίνει tomahawk) βγήκε σε δράση το 1983 σαν απάντηση των
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Αμερικανών στον τεράστιο ανταγωνισμό των εξοπλισμών με τους
Σοβιετικούς.
Πρόκειται για ένα long range (μεγάλου βεληνεκούς) πύραυλο που
μπορεί να εκτοξευθεί τόσο από πλοία επιφανείας, όσο και από
υποβρύχια και αεροπλάνα.
Ο Tomahawk, είναι ένας υποηχητικός τηλεκατευθυνόμενος
πύραυλος χαμηλού υψόμετρου που μπορεί να πλήξει τον στόχο
του κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Έχει μήκος 6,25 μέτρα (με τον προωθητήρα) και 5,56 μέτρα (χωρίς
τον προωθητήρα). Ζυγίζει περίπου 1300 κιλά και το επιχειρησιακό
του βεληνεκές αγγίζει τα 1350 ναυτικά μίλια (περίπου 2.500
χιλιόμετρα). Η ταχύτητα που αναπτύσσει φτάνει τα 880 χιλιόμετρα
ανά ώρα.
Το μεγάλο προσόν του tomahwak είναι ο τρόπος που πετάει μέχρι
να πλήξει τον στόχο του. Το υπερσύγχρονο σύστημα GPS που
διαθέτει και το κομπιούτερ του που διαβάζει την επιφάνεια του
εδάφους, αυξομειώνει το ύψος του πάνω από βουνά και πεδιάδες
και το κρατάει πάντα χαμηλά από την επιφάνεια. Αυτό τον καθιστά
αόρατο από τα εχθρικά ραντάρ και την εχθρική αεράμυνα.
Ουσιαστικά λένε πως “όταν τον δεις είσαι ήδη νεκρός”. Το
“τσεκούρι του πολέμου” αιφνιδιάζει τον εχθρό.
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Υπερσύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη
F-15
Το F-15 είναι ένα υπερσύγχρονο – 3ης γενιάς- δικινητήριο
μαχητικό αεροσκάφος, παντός καιρού. Σχεδιάστηκε κατά τη
διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ το 1967, πέταξε σε δοκιμές το
1972 και μπήκε σε ενεργό δράση για την αεροπορία των ΗΠΑ το
1976. Το F-15 έχει πλήρωμα έναν ή δύο πιλότους. Το μήκος του
είναι 19,43 μέτρα και το βάρος του ξεπερνά τα 20.200 κιλά.
Απογειώνεται κυρίως από αεροπλανοφόρα. Η ταχύτητα που
αναπτύσσει αγγίζει τα 2,5 Μαχ (2.600 χιλιόμετρα ανά ώρα) ενώ το
μέγιστο επιχειρησιακό του ύψος φτάνει τα 20.000 μέτρα. Η
αυτονομία του μπορεί να φτάσει και τα 5.500 χιλιόμετρα. Εκτός
από τα υπερσύγχρονα κομπιούτερ του, που και τυφλώνουν αλλά
και εγκλωβίζουν στόχους με απίστευτη ευκολία, το F-15 φέρει 1
πυροβόλο των 20mm τοποθετημένο στη δεξιά του πλευρά και η
δύναμη πυρός του γίνεται τεράστια.

F-16
Πραγματικά γεράκια είναι τα F-16 σε όσους πολέμους έχουν
λάβει μέρος αλλά και σε καιρούς ειρήνης. Πρόκειται για ένα ελαφρύ
μαχητικό – πολλαπλών ρόλων αεροσκάφος με απίστευτες
ικανότητες στις κλειστές αερομαχίες. Οι τεράστιες δυνατότητες του
σε ταχύτητα, ευελιξία, ικανότητα στροφής και περιστροφής,
καθιστούν το F-16 από τους πιο δύσκολους και πιο δυνατούς
μαχητές στον αέρα. Έχει μήκος 14,8 μέτρα και βάρος 12.003 κιλά.
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Η ταχύτητα του ξεπερνά τα 2 Μαχ (2.100 χιλιόμετρα ανά ώρα) και
το μέγιστο επιχειρησιακό του ύψος αγγίζει τα 15.240 μέτρα. Φέρει
πληθώρα οπλικών συστημάτων. Και μπορεί να γίνει ένα
θανατηφόρο γεράκι.

F-18
Πρόκειται για ένα επιθετικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων που
συνήθως απογειώνεται από αεροπλανοφόρα μαζί με το F-15. Είναι
εξοπλισμένο με εσωτερικό πολυβόλο των 20 mm και μπορεί να
μεταφέρει μεγάλο εύρος πυραύλων αέρος αέρος – αέρος εδάφουςαέρος επιφανείας. Έχει μήκος 18.31 μέτρα και βάρος 21.320 κιλά.
Επιχειρεί σε μέγιστο ύψος τα 15.000 μέτρα και η ταχύτητα που
αναπτύσσει φτάνει τα 1,8 Μαχ. Η γκάμα του οπλοστασίου του είναι
τεράστια περιέχει οτιδήποτε μπορεί ο ανθρώπινος νους να
φανταστεί από πυραύλους και όπλα.
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EUROFIGHTER
Το καμάρι της Ευρωπαϊκής πολεμικής αεροπορίας. Ένα μαχητικό
αεροσκάφος 4ης προς 5ης γενιάς που σκορπά τον τρόμο. Ιδανικό
για αερομαχίες με τεράστια δύναμη πυρός είναι σαν ένας
“λυσσασμένος σκύλος” δεμένος με αλυσίδα και αλίμονο σε όποιον
βρεθεί απέναντι του όταν θα είναι ελεύθερος...
Το eurofighter έχει μήκος 15,96 μέτρα και βάρος πλήρες φορτίου
15.550 κιλά. Η ταχύτητα του ξεπερνά τα 2 Μαχ (2.100 χιλιόμετρα
ανά ώρα και το μέγιστο επιχειρησιακό του ύψος αγγίζει τα 15μιση
χιλιόμετρα από το έδαφος.

B2 spirit
Το απόλυτο βομβαρδιστικό. Απογειώνεται από τις ΗΠΑ, χτυπάει
σαν φάντασμα με τεχνολογία stealth στη Λιβύη και επιστρέφει.
Αυτή τη στιγμή 20 τέτοια βομβαρδιστικά αεροσκάφη αποτελούν το
καμάρι των ΗΠΑ. Πετούν σε μεγάλα ύψη με υποηχητική ταχύτητα
και μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες βομβών. Η περιοχή που
βομβαρδίζουν ισοπεδώνεται στην κυριολεξία. Λόγω του σχήματος
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και των υλικών τους κανένα ραντάρ δεν τα εντοπίζει. Έχουν ακτίνα
δράσης που ξεπερνά τη λογική. Στη “αυγή της Οδύσσειας”
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Rafale και Mirage
Τα καμάρια της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας. Αεροσκάφη
πολλαπλών ρόλων 4ης γενιάς. Ιδανικά λόγω της γεωμετρίας των
φτερών τους για μεγάλες ταχύτητες σε κλειστές αερομαχίες,
διαλύουν τον εχθρό με κάθε τρόπο.
Το χαρακτηριστικό των Rafale είναι το μικρό ίχνος που αφήνουν
στα ραντάρ. Το Γαλλικό μαχητικό της dassault, έχει μήκος 15,27
μέτρα, βάρος (γεμάτο φορτίου) 19.000 κιλά και η ταχύτητα που
αναπτύσσει ξεπερνά τα 2 μαχ. To Rafale φέρει τους
θανατηφόρους πυραύλους Scalp
Το Mirage είναι ένα δοκιμασμένο μαχητικό που κάνει τη διαφορά.
Η ταχύτητα του ξεπερνά εκείνη του “αδερφού” του, Rafale και
φτάνει τα 2,2 Μαχ. Το μήκος του είναι 14,40 μέτρα και το βάρος
του 10.200 κιλά.
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Πόλεμος στη θάλασσα
Υποβρύχια
Το υποβρύχιο είναι είδος σκάφους που έχει τη δυνατότητα να
κινείται επί και υπό την επιφάνεια της θάλασσας. Τα πρώτα
υποβρύχια κατασκευάστηκαν τον 17ο και τον 18ο αιώνα και
έμοιαζαν περισσότερο με μεταλλικούς κώδωνες που φιλοξενούσαν
συνήθως ένα άτομο. Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε
ουσιαστικά το παρθενικό μεγάλο θέατρο μαχών για τα πολεμικά
υποβρύχια. Η πρώτη εμπλοκή υποβρυχίου σε εθνικό αγώνα, σε
παγκόσμια βάση, θεωρείται η επιχείρηση του ελληνικού
υποβρυχίου Δελφίν, τον Δεκέμβριο του 1912, κοντά στη Τένεδο.
Αλλά εκεί που τα υποβρύχια επρόκειτο να παίξουν καθοριστικό
ρόλο, ήταν όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.

Τα υποβρύχια στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Τα πρώτα χρόνια του πολέμου η Γερμανία διέθετε το μεγαλύτερο
στόλο υποβρυχίων από όλους τους εμπόλεμους. Η γερμανική
διοίκηση επιδίωξε να πετύχει με το στόλο αυτό το ναυτικό
αποκλεισμό της Μεγάλης Βρετανίας. Τα γερμανικά υποβρύχια
περιπολούσαν στον Ατλαντικό μέχρι να εντοπίσουν εχθρική
νηοπομπή. Τότε ειδοποιούσαν όσα περιπολούσαν σε γειτονικές
περιοχές προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια ομαδική επίθεση
συνήθως τη νύχτα και ευρισκόμενα σε ανάδυση. Στο δεύτερο
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μέρος του πολέμου οι ΗΠΑ και η Βρετανία, βελτίωσαν τη
συνοδεία των νηοπομπών, κατόρθωσαν να ανατρέψουν τη
γερμανική αυτή τακτική. Προς το τέλος του πολέμου η Γερμανία
εξακολουθούσε να διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο υποβρυχίων,
δεν μπορούσε όμως να τον αξιοποιήσει, αφού είχαν περιοριστεί
δραματικά οι ναυτικές της βάσεις. Στο τέλος του πολέμου η
Γερμανία είχε χάσει 523 υποβρύχια[1], με διαφορά τα περισσότερα
από κάθε άλλη χώρα (η Βρετανία, δεύτερη στη σειρά, είχε περίπου
100 απώλειες).
Οι Ιάπωνες διέθεταν έναν εξίσου σημαντικό στόλο υποβρυχίων,
τον οποίο όμως δεν κατόρθωσαν να εκμεταλλευτούν επαρκώς
αφού είχαν θέσει ως κύριο στόχο τους το πολεμικό ναυτικό των
ΗΠΑ. Ιαπωνικά υποβρύχια είχαν εκτελέσει πολυβολισμούς
εναντίον αμερικανικών στόχων στις ακτές των ΗΠΑ, με ανεπαρκή,
όμως, αποτελέσματα.
Σύγχρονη εποχή
Τα υποβρύχια απέκτησαν ξεχωριστό ρόλο και σημασία στο
δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, ειδικά στο πλαίσιο του
Ψυχρού Πολέμου, λόγω δυο σημαντικών εξελίξεων στην
κατασκευή τους, της πυρηνικής πρόωσης και της δυνατότητας να
εκτοξεύουν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές. Η πρόωση με τη
χρήση πυρηνικού αντιδραστήρα επιτρέπει στο υποβρύχιο να
βρίσκεται για μήνες -ή και χρόνια- στη θάλασσα χωρίς ανάγκη
ανεφοδιασμού σε καύσιμα ή οξυγόνο.
Υποβρύχια
ΗΠΑ: Turtle
Βρετανία: Eagle
Ρωσία: Κουρσκ
Γερμανία: U-571, U-576
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(ανάσυρση υποβρυχίου)
Όπλα του μέλλοντος
Εξωσκελετοί - Ρομπότ
Ως ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για τη βελτίωση της
πολεμικής ισχύος, βλέπεται η συγχώνευση ανθρώπου και
μηχανής με τη βοήθεια των λεγόμενων εξωσκελετών. Εδώ
πρόκειται για ένα σκελετό που ελέγχεται από ηλεκτρονικό
υπολογιστή, φοριέται στο σώμα και υποστηρίζει τις κινήσεις του
ανθρώπου. Τον Σεπτέμβρη του 2013 κατασκευάστηκε η πρώτη
ρομπότ-μαχητή με την ονομασία TALOS.
Οι προσπάθειες που γίνονται και που βρίσκονται λίγο πριν την
πραγματοποίησή τους, είναι, ο εξωσκελετός να ελέγχεται μέσω
των παλμών του εγκεφάλου. Ρομπότ κατασκευάζονται με
διαφορετικές τεχνικές κίνησης και για διάφορες εργασίες. Τα
ρομπότ διαθέτουν σημαντικά μαχητικά «πλεονεκτήματα»: Δεν
έχουν συναισθήματα όπως ο πανικός, ή πόνο, δεν διαθέτουν όμως
κριτική ικανότητα που να τα αποτρέπει από τη δράση.
Ραγδαία αναπτύσσονται επίσης τα ιπτάμενα μικροσώματα τα
οποία δεν είναι μεγαλύτερα από δέκα εκατοστόμετρα. Στις
καινοτόμες ιδέες δεν τίθενται όρια, δεδομένου ότι ο στρατός των
ΗΠΑ έχει αρκετά χρήματα για τέτοιου είδους έρευνες και μπορεί
διαρκώς να επιχειρηματολογεί ότι αυτά τα νέα συστήματα
προστατεύουν τη ζωή των στρατιωτών του.
(Στρατιωτική) χρήση του διαστήματος και του κυβερνοχώρου
Ορισμένοι στρατιωτικοί σχεδιαστές προβλέπουν ότι εκτός από τη
διεξαγωγή πολέμου στη ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα,
μελλοντικά θα λάβουν επίσης χώρα συγκρούσεις με όπλα στο
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διάστημα και στον κυβερνοχώρο. Και οι δύο είναι «ελεύθεροι
χώροι για τη διεθνή κοινότητα» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από πολλά κράτη και από άτομα και για τους οποίους ισχύουν
ίδιοι φυσικοί νόμοι. Δεν έχουν όμως όλα τα κράτη την ίδια
πρόσβαση στο διάστημα και στον κυβερνοχώρο παρ΄ όλο που
πολλές κοινωνίες είναι εξαρτημένες από αυτούς τους
«στρατηγικούς χώρους».
Η διαστημική τεχνολογία είναι μια τεχνολογία διπλής χρήσης,
δηλαδή, χρησιμοποιείται τόσο για ειρηνικούς όσο και για
στρατιωτικούς σκοπούς. Το διάστημα χρησιμοποιείται στρατιωτικά
από τις υπερδυνάμεις ήδη από την αρχή της διαστημικής εποχής
και ο ανταγωνισμός τους στο διάστημα συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Την απαραίτητη πρόσβαση στο διάστημα κάνει δυνατή μόνο η
πυραυλική τεχνολογία. Σήμερα τουλάχιστον δέκα κράτη μπορούν
μονίμως να μεταφέρουν σε τροχιά ωφέλημα φορτία: ΗΠΑ, Ρωσία,
Κίνα, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ουκρανία, Ινδία, Ισραήλ, Ιράν και
Βόρεια Κορέα. Άλλες χώρες, όπως η Βραζιλία, το Ιράν, η Βόρεια
και η Νότια Κορέα, προσπαθούν να αναπτύξουν σήμερα δικά τους
πυραυλικά προγράμματα.
Το Ιράν και η Βόρεια Κορέα κατόρθωσαν ήδη να μεταφέρουν
μικρούς δορυφόρους σε τροχιά. Όλο και περισσότερα κράτη
ενδιαφέρονται επίσης για τη στρατιωτική χρήση του διαστήματος.
Τους περισσότερους στρατιωτικούς δορυφόρους τούς έχουν
θέσει σήμερα σε λειτουργία οι ΗΠΑ.
Τέθηκαν σε τροχιά περίπου 5.500 δορυφόροι. Από αυτούς
σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία περίπου οι 1.000. Οι υπόλοιποι
είτε συντρίφτηκαν και κάηκαν στην ατμόσφαιρα είτε τρέχουν με
μεγάλες ταχύτητες γύρω από τη Γη μαζί με υπολείμματα από
πυραύλους καθώς και συντρίμμια που προήλθαν από εκρήξεις και
συγκρούσεις. Επιστήμονες μάλιστα φοβούνται ότι ο αυξανόμενος
αριθμός των διαστημικών σκουπιδιών θα μπορούσε να φέρει σε
πλήρη ακινησία την ειρηνική χρήση του διαστήματος.
Για το στρατό, το διάστημα παίζει ένα όλο και πιο σημαντικό
ρόλο. Σχεδόν το σύνολο των στρατιωτικών επικοινωνιών
διεξάγεται ήδη μέσω των δορυφόρων. Οι δορυφόροι εντοπίζουν
τις αντίπαλες θέσεις καθώς και τις κινήσεις των στρατευμάτων και
στέλνουν τις εικόνες άμεσα στο στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων
ή απευθείας στα στρατεύματα επί τόπου, όπου τα πυρομαχικά
ακριβείας πλοηγούνται στους στόχους με τη βοήθεια των
δορυφόρων.
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Εναλλακτικά όπλα
Ψυχολογικός πόλεμος ή πόλεμος της προπαγάνδας
Ιδιαίτερη σημασία στη διάρκεια ενός θερμού ή ψυχρού πολέμου
απέκτησε η λεγόμενη "πέμπτη φάλαγγα" ή "προπαγάνδα του
ψιθύρου", η οποία με την ύπουλη μετάδοση πανικού στο λαό, ή
πληροφοριών που ευνοούν τον εχθρό, κλονίζει ή ακόμα διασπά
την εθνική αντίσταση και ανοίγει το δρόμο προς την ήττα. Αυτό το
είδος της προπαγάνδας, όπως προαναφέρθηκε, αναπτύχθηκε
βασικά κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, τελειοποιήθηκε κατά το Β΄
και μετά απ' αυτόν, και ονομάστηκε "ψυχολογικός πόλεμος".
Σήμερα η πολεμική προπαγάνδα, ψυχολογικός πόλεμος, ή
ακόμα "πόλεμος των νεύρων", προσπαθεί να επιτύχει ένα τακτικό
πλεονέκτημα και μια υπεροχή έναντι του εχθρού, ανεξάρτητα από
το αν υπάρχει ή όχι φυσική υπεροχή. Διεξάγεται πριν το πόλεμο, ή
κατά τη διάρκεια του πολέμου και αποσκοπεί κυρίως στη σύγχυση
ή αποθάρρυνση του εχθρού, θέτοντάς τον εκτός επιφυλακής σε
επικείμενες επιθέσεις, ή παρακινώντας τον να παραδοθεί.
Ο πόλεμος των νεύρων γίνεται με απειλές, εκφοβισμούς και
επιδείξεις δύναμης που διατηρούν τον εχθρό σε μια κατάσταση
μονίμου στρες. Αυτά όλα εναλλάσσονται σκόπιμα με περιόδους
χαλάρωσης, ανακούφισης κι εφησυχασμού και μετά πάλι τα ίδια,
μέχρι να σπάσουν πραγματικά τα νεύρα του. Το παρατεινόμενο
αυτό Σκωτσέτζικο ντους των εναλλασσόμενων αρνητικών και
θετικών συναισθημάτων διαλύει τελικά τις ψυχολογικές αντιστάσεις
του
εχθρού
και τον οδηγεί στη κατάρρευση και την ήττα. Η μέθοδος αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε άτομα όσο και σε χώρες.
Σύμφωνα με ένα πιο τεχνικό, σύγχρονο "Αμερικάνικο" ορισμό,
Ψυχολογικός Πόλεμος είναι σχεδιασμένες επιχειρήσεις που
γίνονται για τη μετάδοση επιλεγμένων πληροφοριών με σκοπό τον
επηρεασμό των συναισθημάτων, της λογικής και τελικά της
συμπεριφοράς διαφόρων οργανισμών, ομάδων και ατόμων.
Για να κάνεις ψυχολογικό πόλεμο πρέπει να μάθεις οτιδήποτε
έχει σχέση με τον εχθρό: τις δυνάμεις και αδυναμίες του και πού
είναι αυτός πιο ευάλωτος. Μόλις γνωρίσεις καλά το στόχο σου,
είσαι έτοιμος να αρχίσεις το ψυχολογικό σου πόλεμο...Ο
ψυχολογικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος του μυαλού. Τα βασικά
όπλα είναι η όραση και ο ήχος και τα χρησιμοποιείς με την
προσωπική επικοινωνία, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το
μεγάφωνο, τις εφημερίδες, τα βιβλία, τα περιοδικά, τα
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φυλλάδια, τις προκηρύξεις, τα πόστερ κ.λ.π. Το βασικό στοιχείο
σου
δεν είναι με ποιο τρόπο στέλνεις τα μηνύματά σου, αλλά το τι αυτά
μεταφέρουν και το πώς επηρεάζουν τον εχθρό σου".
Γιάνναρη Κωνσταντίνα, Δήμος Σπυρίδων, Πατσιλίβας Διαμαντής.
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ:
Φράγκος Κωνσταντίνος, Καλομοίρης
Παναγιώτης, Βλαχάκη Αδαμαντία
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χριστακάκου Μελπομένη

Διπλό αριστερό κλικ πάνω στην εικόνα ή CTRL και κλικ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 Με την ολοκλήρωση της εργασίας μας γνωρίσαμε τους
σημαντικότερους πολέμους της νεότερης ιστορίας, τις
επιπτώσεις τους στη ζωή των ανθρώπων και την επίδραση
που ασκούν στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες
(τέχνη, τεχνολογία, παιχνίδι κ.α.).
 Έτσι συνειδητοποιήσαμε
πόσο ο πόλεμος είναι άρρηκτα
δεμένος
με
τη
ζωή
των
ανθρώπων
και
ευαισθητοποιηθήκαμε σε θέματα πολέμου.
 Τέλος με τη δημιουργία
σχετικού ερωτηματολογίου με
δείγμα τους μαθητές του σχολείου μας, ερευνήσαμε και
καταλήξαμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη σχέση
των εφήβων με τα πολεμικά βιντεοπαιχνίδια.
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