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Τα αεροσκάφη C-17A της 62ης Πτέρυγας Αερομεταφορών στην Μεικτή Βάση Lewis-McChord κοντά στο Σιάτλ έχουν 
λάβει άδεια μεταφοράς της νέας πυρηνικής βόμβας B61-12.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Πολεμική Αεροπορία επικαιροποίησε τους κανόνες ασφαλείας για την 
αερομεταφορά πυρηνικών όπλων, ώστε να επιτρέψει στα αεροσκάφη C-17A Globemaster III να 
μεταφέρουν τη νέα πυρηνική βόμβα B61-12.

Η επικαιροποίηση, η οποία συνοδεύτηκε από εκπαίδευση και πιστοποίηση του αεροσκάφους και 
των πληρωμάτων, επέτρεψε στο C-17A να μεταφέρει το νεότερο πυρηνικό όπλο των ΗΠΑ σε 
βάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.



Μια επικαιροποιημένη οδηγία της USAF τον Νοέμβριο του 2022 αφαίρεσε τους περιορισμούς για τη μεταφορά της νέας 
πυρηνικής βόμβας B61-12 με C-17A σε βάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Τα C-17A της 62ης Πτέρυγας Αερομεταφορών στην Κοινή Βάση Lewis-McChord χρησιμεύουν ως 
Prime Nuclear Airlift Force (PNAF), η μόνη πτέρυγα αερομεταφορών που έχει την άδεια να 
μεταφέρει τις πυρηνικές κεφαλές της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επικαιροποιημένη οδηγία της Πολεμικής Αεροπορίας δεν επιβεβαιώνει, όπως ανακριβώς 
υποστηρίζεται από ορισμένους, ότι η μεταφορά των όπλων άρχισε τον Δεκέμβριο. Καταγράφει 
όμως ορισμένες από τις προετοιμασίες που απαιτούνται για να γίνει αυτό.



Το Politico ανέφερε τον περασμένο Οκτώβριο ότι οι ΗΠΑ είχαν επιταχύνει την ανάπτυξη των B61-
12 από την άνοιξη του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2022. Δύο ανώνυμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ 
δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το ΝΑΤΟ για το σχετικό χρονοδιάγραμμα τον Οκτώβριο.

Στη συνέχεια όμως ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου απέρριψε το δημοσίευμα του Politico,
λέγοντας ότι «δεν έχει αλλάξει τίποτα στο χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει καμία επιτάχυνση λόγω 
οποιασδήποτε κρίσης στην Ουκρανία, για τις B61-12 ισχύει το ίδιο χρονοδιάγραμμα που 
ακολουθούνταν πάντα».

Αν και ο αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας διέψευσε ότι υπήρξε αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα,
δεν διέψευσε ωστόσο ότι η μεταφορά θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο.

Δύο παροπλισμένες εκπαιδευτικές μονάδες B61-12 φορτώνονται σε ένα C-17A κατά τη διάρκεια άσκησης στην κοινή 
βάση Lewis-McChord AFB τον Απρίλιο του 2021.

Η προγραμματισμένη παραγωγή των B61-12 είχε επανειλημμένα παρεκκλίνει. Αρχικά, το σχέδιο 
προέβλεπε την έναρξη της παραγωγής σε πλήρη κλίμακα στις αρχές του 2019. Μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2022, η Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) ανέμενε ακόμη την 
έγκριση για την έναρξη παραγωγής πλήρους κλίμακας. Τελικά, τον Οκτώβριο του 2022, η NNSA 
επιβεβαίωσε στην FAS ότι ο B61-12 βρισκόταν σε πλήρη παραγωγή.

Η B61-12 προορίζεται ως αναβάθμιση και ενδεχόμενη αντικατάσταση όλων των σημερινών 
πυρηνικών βομβών βαρύτητας, συμπεριλαμβανομένων των B61-3, -4, -7, και πιθανώς τελικά και 
των B61-11 και B83-1. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζει και βελτιώνει διάφορες πτυχές των 
υφιστάμενων βομβών: χρησιμοποιεί μια τροποποιημένη έκδοση της κεφαλής B61-4 με διάφορες 



επιλογές χαμηλής και μέσης απόδοσης (0,3-50 κιλοτόνων). Αντισταθμίζει τη μικρότερη εκρηκτική 
ισχύ της (σε σχέση με τη μέγιστη ισχύ των B61-7 και -11) περιλαμβάνοντας ένα καθοδηγούμενο 
ουραίο κιτ για την αύξηση της ακρίβειας, καθώς και μια περιορισμένη ικανότητα διείσδυσης στη 
έδαφος.

Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό αν έχουν αρχίσει οι αποστολές των B61-12 στην Ευρώπη. 
Πάντως, φαίνεται ότι επίκειται. Τούτου λεχθέντος, η ανάπτυξη πιθανότατα δεν θα γίνει με μία 
κίνηση, αλλά θα εξαπλωθεί σταδιακά σε όλο και περισσότερες βάσεις, ανάλογα με την πιστοποίηση
και τις υποδομές σε κάθε βάση.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι εν ενεργεία βάσεις σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες με περίπου 100 
βόμβες B61 που υπάρχουν σε υπόγεια συστήματα αποθήκευσης και ασφάλειας εξοπλισμού (WS3) 
μέσα σε καταφύγια αεροσκαφών. Μια έβδομη τοποθεσία στη Γερμανία (αεροπορική βάση 
Ramstein) είναι ενεργή χωρίς να υπάρχουν όπλα και μια όγδοη τοποθεσία - η RAF Lakenheath - 
προστέθηκε πρόσφατα στον κατάλογο των υπό εκσυγχρονισμό τοποθεσιών WS3. Η αναβάθμιση 
των αποθηκών φύλαξης πυρηνικών όπλων του Lakenheath δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι τα 
πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ θα επιστρέψουν στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως από τη 
στιγμή που μόλις τον Δεκέμβριο του 2021, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι «δεν 
σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε πυρηνικά όπλα σε άλλες χώρες από αυτές που ήδη έχουμε ... . » 
Ωστόσο, η αναβάθμιση θα μπορούσε να αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας του ΝΑΤΟ να 
αναδιανέμει τις βόμβες B61 σε περιόδους αυξημένων εντάσεων ή να τις μεταφέρει ενδεχομένως 
εκτός Τουρκίας στο μέλλον. Επιπλέον, τέσσερις άλλες τοποθεσίες έχουν αδρανείς (πιθανώς 
παροπλισμένες) κρύπτες (βλ. ακόλουθο χάρτη).





Σχόλια της Σεισάχθειας: Με κόκκινο χρώμα  οι εν ενεργεία βάσεις με πυρηνικά και με γκρι χρώμα 
βάσεις που υπήρχαν προηγουμένως πυρηνικά κια στη συνέχεια αποσύρθηκαν, διατηρούν όμως τη 
δυνατότητα να επανεξοπλιστούν.

Παρά τις σχετικά λεπτομερείς επεξηγήσεις στον χάρτη, δεν είναι απολύτως σαφής ο αριθμός των 
πυρηνικών που υπάρχουν σήμερα στις βάσεις. Δύσκολο να πιστέψει κανείς στην αξιοπιστία των 
δεδομένων, παρόλο που οι πηγές είναι επίσημες.
Σε κάθε περίπτωση και μια μόνο πυρηνική βόμβα αρκεί για να ανάψει το φιτίλι. Εξάλλου δεν 
είναι ανάγκη το χτύπημα να εξαπολυθεί από την Ευρώπη, για να πληγεί η ίδια. Αρκεί και μόνο το
γεγονός ότι υπάρχουν πυρηνικά στο έδαφός της, ώστε να καταστεί στόχος.


