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Άομάςα μάυηπ για ςξμ 21ξ αιώμα 

Ελατούςεοα – Ταυύςεοα – Ιρυσοόςεοα 
 

ςξσ Ιωάμμη Παοίρη 
 

«Έυξσμ μέλλξμ ςα άομαςα ή έρβηραμ; Δύμαμςαι ακόμη μα παίνξσμ 

ρημαμςικό οόλξ ρςξ ρςοαςιχςικό πεδίξ, και αμ μαι, ςι είδξσπ οόλξ και πξια 

είδη αομάςχμ;». Τα εοχςήμαςα ασςά πεοιέυξμςαι ρςξ βιβλίξ ςξσ Λίμςελ 

Χάος «Άμσμα και Απξςοξπή» - πξσ εκδόθηκε ςξ 1960 - και ειδικόςεοα ρςξ 

κετάλαιξ «Τα άομαςα και ςξ μέλλξμ ςξσπ». Θα μπξοξύραμ χρςόρξ μα είμαι 

εοχςήμαςα κάθε επξυήπ και τσρικά ςηπ ρημεοιμήπ, ατξύ η ρσζήςηρη - και 

πξλλέπ τξοέπ η διαμάυη - γύοχ από ςη υοηριμόςηςα ςχμ αομάςχμ είμαι 

διαοκήπ, με ιδιαίςεοεπ ενάορειπ ρςιπ πεοιόδξσπ πξσ εμταμίζξμςαι μέα και 

εμςσπχριακά ξπλικά ρσρςήμαςα ή μεςαβάλλξμςαι ξι ιρξοοξπίεπ, ξι απειλέπ 

και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ ρςοαςηγικξύ πεοιβάλλξμςξπ.  

Σςξ ίδιξ βιβλίξ διαβάζξσμε: «Από καιοό ρε καιοό, καςά ςη διάοκεια 

ςηπ παοελθξύραπ ςερραοακξμςαεςίαπ, ξι αμώςεοεπ ασθεμςίεπ ςηπ εθμικήπ 

άμσμαπ διακήοσναμ όςι ςξ άομα απέθαμε ή απξθμήρκει. Κάθε τξοά όμχπ 

ασςό εγειοόςαμ από ςξ μμήμα ςξσ ρςξ ξπξίξ ςξ είυαμ ςξπξθεςήρει και ξι 

μεκοξθάτςεπ ςξσ καςαλαμβάμξμςαμ ρςξμ ύπμξ». 

Παοά ςιπ δσρξίχμεπ ποξβλέφειπ για ςξ μέλλξμ ςξσ άομαςξπ, πξσ 

διαςσπώμξμςαμ ρςη Γαλλία και ςη Βοεςαμία καςά ςημ πεοίξδξ ςξσ 

μερξπξλέμξσ, ξι Γεομαμξί ρσγκοόςηραμ ςξ 1935 ςιπ ςοειπ ποώςεπ 

ςεθχοακιρμέμεπ μεοαουίεπ ςξσπ και ένι μέυοι ςξ 1939 και λίγξ αογόςεοα 

αμέςοεπαμ ςιπ γοαμμέπ ςχμ δσςικώμ ρσμμάυχμ με ςξμ υείμαοοξ ςχμ 

αομάςχμ ςξσπ σπό ςημ ηγερία ςξσ Γκξσμςέοιαμ. Παοόμξιεπ ποξβλέφειπ 

σπήοναμ επίρηπ ποξ ςηπ ρσμμαυικήπ ειρβξλήπ ρςη Γαλλία ςξ 1944, καθώπ 

και ποξ ςξσ Πξλέμξσ ςηπ Κξοέαπ πξσ βέβαια διαφεύρθηκαμ από ςα 

γεγξμόςα.  

Ήδη βοιρκόμαρςε ποξ μιαπ μέαπ αμτιρβήςηρηπ ςξσ οόλξσ ςχμ 

αομάςχμ και ςηπ υοηριμόςηςάπ ςξσπ ρςξ μελλξμςικό πεδίξ μάυηπ. Η διάλσρη 

ςξσ Σσμτώμξσ ςηπ Βαορξβίαπ και η ςασςόυοξμη ενατάμιρη ςηπ απειλήπ πξσ 

ρσμιρςξύραμ ξι ςεθχοακιρμέμεπ δσμάμειπ ςηπ ποώημ Σξβιεςικήπ Έμχρηπ, 

δημιξύογηρε ρςιπ αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ „90 ρξβαοά εοχςημαςικά ρυεςικά 

με όλξσπ ςξσπ ρυεδιαρμξύπ πξσ ποαγμαςξπξιξύμςαμ ρςα πλαίρια ςηπ 

πξλιςικήπ αρτάλειαπ και άμσμαπ. Πξλλά ρσμβαςικά και μη ξπλικά 

ρσρςήμαςα αμςιμεςώπιραμ ςξμ κίμδσμξ ςξσ δοαρςικξύ πεοιξοιρμξύ ή ςηπ 

πλήοξσπ απόρσορηπ, μια και θεχοήθηκαμ πεοιςςά, μέρα ρςη γεμική 

εστξοία πξσ επικοάςηρε και ςιπ θεχοίεπ για διαοκή ειοήμη πξσ ακξύρθηκαμ 

από διάτξοεπ πλεσοέπ.   
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Ωρςόρξ, ςα εοχςήμαςα και ξι ποξβλημαςιρμξί στίρςαμςαι και, θα 

ποέπει μα παοαςηοήρξσμε όςι είμαι ςηπ ίδιαπ μξοτήπ με εκείμεπ πξσ έθεςε ξ 

Λίμςελ Χάος ςέρρεοιπ δεκαεςίεπ ποιμ, όπχπ αματέοαμε ρςημ αουή: Έυξσμ 

μέλλξμ ςα άομαςα ή έρβηραμ; Μπξοξύμ μα παίνξσμ κάπξιξ οόλξ ρςξ 

μελλξμςικό επιυειοηριακό πεοιβάλλξμ; Αμ μαι, ςι είδξσπ οόλξ και πξια είδη 

αομάςχμ;  

Δίμαι πξλύ εμδιατέοξσρεπ ξι απόφειπ πξσ διαςσπώμει για ςημ 

μελλξμςική μξοτή ςξσ ρςοαςξύ, ξ Αμεοικαμόπ Α/ΓΔΣ Σςοαςηγόπ Eric 

Shinseki και ειδικά ρ‟ όςι ατξοά ρςα άομαςα μάυηπ. Μιλώμςαπ ςξμ 

πεοαρμέμξ Μάοςιξ ρε ρσμπόριξ, αματέοθηκε ρςα άομαςα μάυηπ λέγξμςαπ: 

«Σξ Ambrams παοαμέμει ςξ καλύςεοξ άομα ρςξμ κόρμξ ρήμεοα, και θα 

απξςελεί μέοξπ ςηπ Παοαδξριακήπ Δύμαμήπ μαπ (Legacy Force) για ςα 

επόμεμα 15 ή 20 υοόμια. (…) Αλλά είμαι έμα άομα με ςξ ξπξίξ έυξσμε 

ποξβλήμαςα ρε όλα ςα ρεμάοια πξσ ρήμεοα αμςιμεςχπίζξσμε. Έςρι αμ 

θέλξσμε μα ρπάρξσμε ςα δερμά μαπ με ςξ βάοξπ μάυηπ ςηπ πεοιόδξσ ςξσ 

Ψσυοξύ Πξλέμξσ, ποέπει μα αμαθεχοήρξσμε ασςέπ ςηπ αουέπ ρυεδίαρηπ. 

Ρώςηρα ςξσπ επιρςήμξμέπ μαπ, ςξσπ ςευμικξύπ μαπ και ςξσπ μηυαμικξύπ μαπ, 

αμ μπξοξύμε μα ρυεδιάρξσμε ρσρςήμαςα πξσ μα μη μπξοξύμ μα 

ποξρβληθξύμ. (…) Ποέπει μα μειώρξσμε ςξμ όγκξ ςξσ θώοακα αμ θέλξσμε 

μα πάμε ξπξσδήπξςε».  

Δίμαι ρατέπ, τσρικά, όςι ξι απόφειπ ασςέπ για ςξμ μελλξμςικό 

ρςοαςό, αμςαμακλξύμ και ςημ αμάγκη μα μπξοεί μα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ 

απαιςήρειπ ςηπ πξλιςικήπ ςχμ ΗΠΑ, πξσ βέβαια εμπεοιέυει και ςη 

δσμαςόςηςα επέμβαρηπ και παοξσρίαπ ξπξσδήπξςε ρςξμ κόρμξ. Δνηγώμςαπ 

επίρηπ, ςιπ ρκέφειπ ςξσ για ςη δημιξσογία ςηπ ςαυέχπ αμαπςσρρόμεμηπ 

Medium Brigade χπ μεςαβαςικήπ δύμαμηπ (Interim Force) και ςημ αμάγκη 

απόκςηρηπ για ςξ μέλλξμ εμόπ μέξσ ςύπξσ άομαςξπ, ασςξύ πξσ ςώοα 

ξμξμάζεςαι FCS (Future Combat System), είπε: «Οι ρυημαςιρμξί μαπ 

ενακξλξσθξύμ μα τέοξσμ ςα ίυμη ςξσ Ψσυοξύ Πξλέμξσ: πλαςτόομεπ 70 

ςόμχμ, μεγάλξι ρςαςικξί και εσποόρβληςξι ρςαθμξί διξίκηρηπ, ξσοέπ 

ρςξιυείχμ διξικηςικήπ μέοιμμαπ, δύρυοηρςχμ πξσ παοξσριάζξσμ ρςόυξ και 

δσρκξλία ρςη μεςακίμηρη…Οι δσμάμειπ ςξσ ςοαςξύ πξσ ποώςεπ ατίυθηραμ 

ρςξμ Κόλπξ παοξσρίαζαμ ελλείφειπ για μα πξλεμήρξσμ εμαμςίξμ μεγάλχμ, 

μηυαμξκιμήςχμ ρυημαςιρμώμ, και ξι βαοιέπ δσμάμειπ μαπ ποξκλήθηκαμ μα 

μπξσμ ρςξ θέαςοξ ςαυέχπ. Σξ κεμό ρςιπ δσμαςόςηςεπ (…) ρσμευίζει μα 

στίρςαςαι ρήμεοα. Και ποξκειμέμξσ μα ρςοατξύμε ρ’ ασςή ςημ 

επιυειοηριακή έλλειφη, έυξσμε νεκιμήρει ςη ρσγκοόςηρη ςηπ Interim 

Force».   

Θα ποέπει μα παοαςηοήρξσμε όςι ξι ποξςάρειπ για ςημ καςαρκεσή 

όρξ ςξ δσμαςόμ ελατούςεοχμ και ςαυύςεοχμ αομάςχμ δεμ είμαι μέεπ. Από 

ςξ 1960 ξ Λίμςελ Χάος έγοατε: «Τξ άομα ςξσ μέλλξμςξπ θα ποέπει μα είμαι 

ετξδιαρμέμξ με ρύρςημα μσκςεοιμήπ πξοείαπ και ει δσμαςόμ με οαμςάο. Θα 
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ποέπει επίρηπ μα δύμαςαι μα διέουεςαι αρταλώπ πάμχ από οαδιεμεογό 

εδατική έκςαρη. Αμ ξι απαιςήρειπ ασςέπ εποόκειςξ μα ρσμδσαρθξύμ με έμα 

βαού πσοξβόλξ και βαοιά ξλική θχοάκιρη, ςξ άομα θα γιμόςαμ έμα 

διαοκώπ ασναμόμεμξ βοαδσκίμηςξ ςέοαπ (…). Έςρι, ξ ποώςιρςξπ ρκξπόπ 

μαπ θα έποεπε μα είμαι έμα ελατοόςεοξ άομα, μεγαλύςεοηπ ιρυύξπ. Να 

καςαρςήρξσμε ςξ άομα ελατοόςεοξ με ςημ αμάπςσνη εμόπ μέξσ και 

ελατούςεοξσ είδξσπ ιρυσοξύ όπλξσ. Δπίρηπ, με ςημ απξςελερμαςική λύρη 

ςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ ςξπξθέςηρηπ ςξσ κύοιξσ όπλξσ ενωςεοικώπ αμςί 

εμςόπ ςξσ πύογξσ. Τοίςξ, με ποξρςαρία μικοόςεοξσ βάοξσπ (…). Τέςαοςξ, 

με μια μέαπ μξοτήπ κιμηςήοια δύμαμη. (…). Δμ ςχ μεςανύ, θα ποέπει μα 

επιδιώκξσμε μα ρσμβιβάρξσμε έμα απξςελερμαςικό ρσμδσαρμό πσοξβόλξσ-

θχοάκιρηπ  με ςημ εσελινία, έυξμςαπ διαοκώπ σπόφη ςημ καςεσθσμςήοια 

αουή: μικοόςεοξ και καλύςεοξ». 

Δίμαι εμςσπχριακό ςξ γεγξμόπ όςι ξ Λίμςελ Χάος ποόςειμε ποιμ 

ςέρρεοιπ δεκαεςίαπ ασςά πξσ ρήμεοα απξςελξύμ ςη βάρη ςηπ καςαρκεσήπ 

ςχμ αομάςχμ ςξσ 21ξσ αιώμα. Ποάγμαςι, ασςό πξσ ξ αμεοικαμικόπ ρςοαςόπ 

απξκαλεί FCS, ποόκειςαι μα είμαι μια πλαςτόομα μικοξύ ρυεςικά βάοξσπ, 

κιμξύμεμη εμδευξμέμχπ επί ςοξυώμ, μεγάληπ ςαυύςηςαπ και υαμηλώμ 

καςαμαλώρεχμ, με πσοξβόλξ ενχςεοικά ςξσ πύογξσ και ιρυύ πσοόπ 

μεγαλύςεοη ςχμ κλαρρικώμ αομάςχμ μάυηπ. 

Οι επιυειοηριακέπ απαιςήρειπ πξσ είυαμ αουικά ςεθεί για ςξ FCS 

καθόοιζαμ έμα ρύρςημα όπλχμ πξλύ ελατούςεοξ, ςαυύςεοξ και με πλέξμ 

καςαρςοεπςικά απξςελέρμαςα επί ςξσ ρςόυξσ από ςξ Abrams.   

 Ο κύοιξπ ξπλιρμόπ, απξςελξύμεμξπ από ηλεκςοξμαγμηςικό 

πσοξβόλξ θα ποέπει μα μπξοεί μα καςαρςοέτει ρςόυξσπ πέοαμ ςηπ 

απόρςαρηπ ξοαςόςηςαπ - Beyond Line of Sight (BLOS) - πξσ ρημαίμει 

απόρςαρη 8 υιλιξμέςοχμ. Δκςόπ από ςξ ηλεκςοξμαγμηςικό πσοξβόλξ και 

υοηριμξπξίηρη βλημάςχμ, αμςιαομαςικώμ και αμςιαεοξπξοικώμ, 

καςεσθσμόμεμχμ ή ςξσ ςύπξσ “fire and forget”, ςξ άομα ασςό θα διαθέςει 

εμδευξμέμχπ χπ δεσςεοεύξμςα ξπλιρμό έμα πσοξβόλξ laser σφηλήπ 

εμέογειαπ, πλήοχπ ρςαθεοξπξιημέμξ και μεγάληπ ακοίβειαπ. Τξ όπλξ ασςό 

θα υοηριμξπξιείςαι εμαμςίξμ ελικξπςέοχμ, μη επαμδοχμέμχμ αεοξρκατώμ 

(RPV), μη ποξρςαςεσόμεμχμ επίγειχμ ρςόυχμ καθώπ και για άμσμα καςά 

πσοαύλχμ. 

 Η θωοάκιρή ςξσ θα αμςιρςέκεςαι ρε όλα ςα γμχρςά αμςιαομαςικά 

ρσρςήμαςα και ξι απαιςήρειπ ςξσ διξικηςικήπ μέοιμμαπ θα ποέπει μα είμαι 

50% μικοόςεοεπ από ςξσ Abrams. Τξ FCS θα παοξσριάζει μειχμέμξ ρςόυξ - 

θεομικό, ακξσρςικό, μαγμηςικό και ξπςικό - όυι μόμξ υάοη ρςξ ρυεδιαρμό 

ςξσ αλλά και υάοη ρςη υοηριμξπξίηρη για ςημ καςαρκεσή ςξσ, σλικώμ όπχπ 

ςύπξσ stealth και αμςιοαμςάο. Θα είμαι ενξπλιρμέμξ με έμα εσού ρύρςημα 

αμςιμέςοχμ - θεομικώμ, ακξσρςικώμ και ηλεκςοξμαγμηςικώμ - πξσ θα τέοει 

ςημ ξμξμαρία Signature Management System (SMS) καθώπ επίρηπ και έμα 
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ρύρςημα εμεογηςικό/παθηςικό για ςημ παοαπλάμηρη ευθοικώμ 

αμςιαομαςικώμ βλημάςχμ, μέρχ ςηπ εκπξμπήπ λαμθαρμέμχμ ρημάςχμ, 

γμχρςό χπ False Target Generation (FTG). Μελεςάςαι επίρηπ η ςξπξθέςηρη 

εμόπ ρσρςήμαςξπ εμεογηςικήπ ασςξάμσμαπ (Hit and Avoidance Suit) ςξ ξπξίξ 

ασςόμαςα θα εμςξπίζει, αμαγμχοίζει και ειδξπξιεί για ξπξιξδήπξςε ρύρςημα 

ευθοικώμ πσοαύλχμ ςύπξσ cruise, ελικόπςεοα, UAV, αεοξρκάτη, 

πσοξμαυικά καςακόοστηπ ποξρβξλήπ (top attack), ένσπμα βλήμαςα 

πσοξβξλικξύ ή ξπξιξδήπξςε άλλξ ςύπξ αμςιαομαςικώμ βλημάςχμ πξσ 

βοίρκεςαι ρε πξοεία εμαμςίξμ ςξσ. Ποόκειςαι επίρηπ μα ςξπξθεςηθεί έμα 

ασςόμαςξ ρύρςημα εμςξπιρμξύ, ειδξπξίηρηπ και ποξρςαρίαπ ρε πεοιξυέπ 

μξλσρμέμεπ από όπλα μαζικήπ καςαρςοξτήπ. 

 Η εσκιμηρία ρε παμςξδαπέπ έδατξπ θα εναρταλίζεςαι μέρχ εμόπ 

κιμηςήοα πλήοχπ ηλεκςοικξύ. Η αμάοςηρη θα ποέπει μα είμαι 

σδοξπμεσμαςικξύ ςύπξσ, ελεγυόμεμη από ηλεκςοξμικό σπξλξγιρςή, με 

ρςόυξ μα δίδει ςη δσμαςόςηςα ρςξ άομα μα τθάμει ςαυύςηςεπ εκςόπ ξδξύ, 

ςηπ ςάνηπ ςχμ 100 km/h, κάςι πξσ θα ήςαμ αδύμαςξ με ςα ρημεοιμά 

ρσρςήμαςα ςχμ οάβδχμ ρςοέφηπ, εμώ επί ξδξύ θα μπξοεί μα τθάμει ςα 120 

km/h. 

 Σήμεοα, ρύμτχμα με ςξσπ ρςόυξσπ πξσ έυει θέρει ξ Σςοαςηγόπ 

Σιμρέκι για ςη μελλξμςική μξοτή ςξσ Αμεοικαμικξύ Σςοαςξύ, ξι 

επιυειοηριακέπ απαιςήρειπ για ςξ FCS διατξοξπξιήθηκαμ, με ρκξπό Ο 

αμεοικαμικόπ ρςοαςόπ επιδιώκει ςημ απόκςηρη εμόπ πιξ ελατοξύ αλλά με 

μεγάλη ιρυύ πσοόπ ξυήμαςξπ, ςξ ξπξίξ ςελικά θα αμςικαςαρςήρει ςξ Abrams 

καθώπ και άλλα βαοιά ςεθχοακιρμέμα ξυήμαςα. Κξοσταίξπ επιρςήμξμαπ 

ςξσ αμεοικαμικξύ ρςοαςξύ και βξηθόπ ςξσ στσπξσογξύ Άμσμαπ για θέμαςα 

έοεσμαπ και ςευμξλξγίαπ, δήλχρε όςι η επίδοαρη ςξσ FCS θα είμαι ςέςξιαπ 

ιρςξοικήπ ρημαρίαπ για ςξ ρςοαςό, όρξ εκείμη ςηπ αλλαγήπ από ςξ ιππικό 

ρςα άομαςα και ςα λξιπά ςεθχοακιρμέμα ξυήμαςα ή ςηπ ειρόδξσ ςχμ 

ελικξπςέοχμ. Βοιρκόμαρςε λξιπόμ όυι απλώπ εμώπιξμ μιαπ μέαπ γεμιάπ 

αομάςχμ μάυηπ, αλλά μιαπ διατξοεςικήπ τιλξρξτίαπ για ςη μξοτή ςξσ 

κύοιξσ ξπλικξύ ρσρςήμαςξπ ςχμ υεοραίχμ δσμάμεχμ, με ρημαμςικέπ 

ποξεκςάρειπ ρςημ ςακςική υοηριμξπξίηρη ςχμ μηυαμξκιμήςχμ δσμάμεχμ. 

 Τι ακοιβώπ είμαι ςξ FCS; Τξ βέβαιξ είμαι όςι δεμ ποόκειςαι απλώπ για 

έμα μέξ άομα. Απξςελεί ρςημ ξσρία έμα μέξ κύοιξ ξπλικό ρύρςημα και 

ςασςόυοξμα μια πλαςτόομα μεςατξοάπ ποξρχπικξύ. Αμάλξγα με ςξσπ 

οόλξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ ποξξοίζεςαι, ςξ FCS θα έυει διάτξοξσπ ςύπξσπ 

όπχπ εκείμξσ ςξσ άομαςξπ μάυηπ για άμερα πσοά, ςξσ ασςξκιμξύμεμξσ 

πσοξβόλξσ, ςξσ ξυήμαςξπ αμαγμώοιρηπ, ςηπ μεςατξοάπ ποξρχπικξύ και 

ξυήμαςξπ μάυηπ πεζικξύ καθώπ και ξυήμαςξπ διξικήρεχπ. 

 Τξ όυημα θα είμαι καςά 50% μικοόςεοξσ μεγέθξσπ από ςα άομαςα 

Abrams. Κας‟ ασςό ςξμ ςοόπξ θα είμαι δσμαςή η μεςατξοά ςξσ ρςξ θέαςοξ 

επιυειοήρεχμ με αεοξρκάτη C-130. Ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθξύμ ξι 
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απαιςήρειπ μείχρηπ ςχμ αμαγκώμ σπξρςήοινηπ διξικηςικήπ μέοιμμαπ καςά 

35–50 %, ςξ FCS θα έυει μάλλξμ ςη μξοτή εμόπ κξιμξύ ελατοξύ ςοξυξτόοξσ 

ςεθχοακιρμέμξσ ξυήμαςξπ, ςξ ξπξίξ θα διαμξοτώμεςαι αμάλξγα με ςιπ 

κύοιεπ παοαλλαγέπ πξσ ποξαματέοθηκαμ. Ασςό, όπχπ είμαι τσρικό, θα 

μπξοξύρε μα μειώρει ςιπ αμάγκεπ για διατξοεςικά αμςαλλακςικά και 

ιδιαίςεοα για εκπαιδεσμέμξσπ ςευμικξύπ.  

 Τημ αμάπςσνη ςξσ FCS ξ αμεοικαμικόπ ρςοαςόπ ςημ αμέθερε, ςξμ Μάιξ 

ςξσ 2000, ρε ςέρρεοιπ καςαρκεσαρςικξύπ ξμίλξσπ ξι ξπξίξι αμαπςύρρξσμ, 

καςά ςημ ποώςη τάρη διάοκειαπ δύξ εςώμ, έμα αουικό ρυέδιξ ςξσ 

ξυήμαςξπ. Θα επακξλξσθήρει ανιξλόγηρη ςχμ ποξςάρεχμ, από ςιπ ξπξίεπ 

θα επιλεγξύμ δύξ ρυέδια πξσ θα αμςαπξκοίμξμςαι καλύςεοα ρςιπ απαιςήρειπ 

ςξσ FCS. 

 Μία από ςιπ απαιςήρειπ για ςξ μέξ όυημα είμαι η δσμαςόςηςα μα 

επιβιώμει μεςά ςξ ποώςξ κςύπημα. Έςρι ξι εοεσμηςέπ έυξσμ επικεμςοώρει ςξ 

εμδιατέοξμ ςξσπ ρςη μελέςη ςηπ θχοάκιρηπ, η ξπξία θα ποέπει ατεμόπ μα 

είμαι ελατοά ατεςέοξσ μα παοέυει σφηλξύ επιπέδξσ ποξρςαρία. 

Αμαμέμεςαι μα υοηριμξπξιηθξύμ ρύμθεςα σλικά, κεοαμικά και άλλα 

ποξξδεσμέμηπ ςευμξλξγίαπ. Δπίρηπ, ένσπμη θχοάκιρη, πξσ πεοιλαμβάμει 

αιρθηςήοεπ ξι ξπξίξι αμςιλαμβάμξμςαι ςημ ποξρέγγιρη αμςιαομαςικξύ 

βλήμαςξπ και δίμξσμ εμςξλή για ςημ εκςόνεσρη εμαμςίξμ ςξσ μιαπ οάβδξσ ή 

μιαπ μεςαλλικήπ πλάκαπ. Μία ακόμη λύρη είμαι η ηλεκςοξμαγμηςική 

θχοάκιρη, πξσ μελεςάςαι ρε ρσμεογαρία με ςξσπ Βοεςαμξύπ. Η ιδέα 

ρσμίρςαςαι ρςημ ύπαονη εμόπ ζεύγξσπ πλακώμ με σφηλό ηλεκςοικό πεδίξ ςξ 

ξπξίξ, καθώπ ςξ βλήμα αουίζει ςη διάςοηρη, μπξοεί μα μεςαβάλει ςξ ρυήμα 

ςξσ. Δπίρηπ, ρυεδιάζεςαι η υοηριμξπξίηρη ςευμξλξγίαπ stealth, καθώπ και 

δσμαςόςηςα ποξρβξλήπ ςξσ ευθοξύ ποιμ ποξρεγγίρξσμ ρςξ δοαρςικό 

βελημεκέπ ςξσ. 

 Τα επιυειοηριακά υαοακςηοιρςικά ςξσ μέξσ ξυήμαςξπ καθξοίζξμςαι 

ρςα πλαίρια ςχμ δξκιμώμ πξσ γίμξμςαι για ςη μέα μξοτή ςξσ αμεοικαμικξύ 

ρςοαςξύ μεςά ςξ 2015. Η δύμαμη πξσ ρσγκοξςήθηκε για ςιπ δξκιμαρίεπ, 

γμχρςή χπ Interim Force, πεοιλαμβάμει ρςξιυεία ςεθχοακιρμέμηπ και 

μηυαμξκιμήςξσ ςανιαουίαπ. Σκξπόπ είμαι η ρσγκοόςηρη ςηπ ξμξμαζόμεμηπ 

Medium Brigade, εμόπ ρυημαςιρμξύ ιδιαίςεοα καςάλληλξσ για σπεοπόμςιεπ 

επιυειοήρειπ. 

 Τξ εοώςημα πξσ εύλξγα ποξκύπςει είμαι ςι θα γίμει με ςα στιρςάμεμα 

άομαςα. Κας‟ αουήμ δεμ ποέπει μα μαπ διατεύγει ςξ γεγξμόπ όςι, ξι 

ενελίνειπ πξσ πεοιγοάφαμε ατξοξύμ ρςξμ αμεοικαμικό ρςοαςό, ςξσ ξπξίξσ 

ςόρξ ξι ςακςικέπ όρξ και ξι ρςοαςηγικέπ απαιςήρειπ είμαι διατξοεςικέπ. 

Μέυοιπ όςξσ ξι ενελίνειπ ασςέπ επηοεάρξσμ ςξσπ λξιπξύπ ρςοαςξύπ, και 

ειδικόςεοα ςχμ μικοώμ υχοώμ, θα πεοάρξσμ κάπξιεπ δεκαεςίεπ. Καςά 

ρσμέπεια η ρημεοιμή γεμιά αομάςχμ θα ρσμευίρει μα καλύπςει ςιπ αμάγκεπ 

ςχμ πεοιρρξςέοχμ ρςοαςώμ. Θα ποέπει επίρηπ μα παοαςηοήρξσμε όςι ςα 
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άομαςα ςηπ ρημεοιμήπ γεμιάπ θα ρσμευίρξσμ μα θεχοξύμςαι καςάλληλα για 

ςξπικξύπ πξλέμξσπ, κσοίχπ διαρσμξοιακώμ ρσγκοξύρεχμ, όπξσ δεμ 

σπάουξσμ απαιςήρειπ ρςοαςηγικήπ μεςατξοάπ αομάςχμ και άλλχμ βαοέχμ 

ξπλικώμ ρσρςημάςχμ, όπχπ ρσμβαίμει ρςιπ σπεοπόμςιεπ εκρςοαςείεπ. 

 Σςξμ Δσςικό κόρμξ, σπάουξσμ δύξ απόφειπ ρυεςικά με ςημ αμάπςσνη 

ςχμ μηυαμξκιμήςχμ/ςεθχοακιρμέμχμ δσμάμεχμ. Η μία σπξρςηοίζει ςξμ 

εκρσγυοξμιρμό ςχμ σπαουόμςχμ αομάςχμ εμώ η άλλη ςημ αμςικαςάρςαρή 

ςξσπ με ξυήμαςα ενξλξκλήοξσ μέα. Ποξκειμέμξσ μα καλστθεί η «εμδιάμερη 

πεοίξδξπ», μέυοι ςημ εμτάμιρη και εσοεία υοηριμξπξίηρη ςχμ αομάςχμ ςηπ 

γεμιάπ ςξσ 21ξσ αιώμα, ξι καςαρκεσαρςέπ επιδιώκξσμ μα διαςηοήρξσμ ςα 

άομαςά ςξσπ για 25-30 υοόμια ακόμα. Βοεςαμξί, Γάλλξι, Γεομαμξί και 

Αμεοικαμξί ποξρπαθξύμ μα ποξικξδξςήρξσμ ςα άομαςα πξσ καςαρκεσάζξσμ 

με όςι μεώςεοξ ποξρτέοει η ςευμξλξγία. Οι βελςιώρειπ ασςέπ ερςιάζξμςαι 

κσοίχπ ρςα φητιακά ρσρςήμαςα ελέγυξσ πσοόπ, ςη μείχρη ςξσ ίυμξσπ ςξσ 

άομαςξπ, ςα ιρυσοόςεοα πσοξμαυικά, ςξσπ απξδξςικόςεοξσπ κιμηςήοεπ… 

 Δδώ ποξκύπςει και ςξ δίλημμα για ςξσπ ρςοαςξύπ πξσ επιθσμξύμ μα 

εμιρυύρξσμ ςξ αομαςικό ςξσπ δσμαμικό. Ποξμήθεια μέχμ αομάςχμ για ςα 

επόμεμα 30 υοόμια ή εκρσγυοξμιρμόπ ςχμ στιρςαμέμχμ; Η απόταρη δεμ 

μπξοεί παοά μα είμαι η ρσμιρςαμέμη ςηπ μελέςηπ όλχμ ςχμ παοαγόμςχμ πξσ 

σπειρέουξμςαι ρςξ ποόβλημα. Και ασςξί είμαι: η απειλή, ξι επιυειοηριακέπ 

απαιςήρειπ, ξι διαςιθέμεμεπ πιρςώρειπ και ξι ποξςεοαιόςηςεπ πξσ θα ςεθξύμ 

ρε ρυέρη με ςα παοαπάμχ και ςιπ λξιπέπ αμάγκεπ.      

    

 
 


