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Όμοια γάρ ως επί το πολύ τα μέλλοντα τοις 
γεγονόσι.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας 
φιλόσοφος ‐ Ηθικά Νικομάχεια. Μτφ.

«Τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον 
είναι ίδια μ’ αυτά που έχουν γίνει»
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Πρόλογος

Η Εργασία που μελετάτε ερευνά την αρχή των πυρηνικών 
δοκιμών κατά χρονολογική σειρά, με ορθότητα στα στοιχειά, 
δεν ασκεί κριτική. Η δημοσίευση σε ένα ευνόητο εγχειρίδιο 
είχε προγραμματιστή στο τέλος του 2015, όπου για 
ιδιαίτερους λόγους το ανέβαλα. Το 2016 (αρχές) η Βόρεια 
Κορέα πραγματώνει την τέταρτη δοκιμή, όθεν και το ξανά 
ανέβαλα, για να συγκαταλέξω κι αυτό το σημαντικό 
περιστατικό. Στη συνέχεια για Πέμπτη κι ας ελπίσουμε να 
είναι και η τελευταία φορά, ο Κιμ μας «αιφνιδίασε» με έναν 
πειραματισμό επιπλέον, λίγες ημέρες νωρίτερα απ’ ότι γράφω 
αυτό το κείμενο. Δε χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες… το 
βιβλίο θα εκδοθεί τέλος του 2016 «Κιμ – θέλοντος».

Όλα τα υλικά που γνωρίζουμε, (και το ένσαρκο υπόστρωμα 
του Άνθρωπου) αποτελούνται από κάποια σωματίδια που τα 
ονομάζουμε άτομα. Κάθε άτομο έχει έναν πυρήνα, ο πυρήνας 
του αποτελείται από δύο ειδών υποατομικά σωματίδια, αυτά 
είναι:

1. Θετικά φορτισμένα: Πρωτόνια.

2. Ουδέτερα φορτισμένα: Νετρόνια.

Αν τώρα δούμε το άτομο με το μεγαλύτερο ατομικό αριθμό 
που υπάρχει στη φύση θα δούμε ότι δεν είναι άλλο από το 
ουράνιο με ατομικό αριθμό 92.

Τα άτομα με τόσο πολύπλοκη δομή έχουν ασταθείς πυρήνες 
τόσο σε αριθμό πρωτονίων όσο και νετρονίων και στη 
προσπάθεια τους να σταθεροποιηθούν εκπέμπουν σωματίδια 
ώστε να έρθουν σε μία πιο σταθερή δομή. Η εκπομπή αυτών 
των σωματιδίων ονομάζεται ραδιενέργεια και είναι κάτι που 
ελάχιστα άτομα κάνουν. Η ραδιενέργεια μπορεί να έχει τρεις 
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μορφές και όλες αυτές οι μορφές ενέργειας είναι γνωστές υπό 
τον όρο πυρηνική ακτινοβολία:

1. Σωματίδια Άλφα.

2. Σωματίδια Βήτα.

3. Ακτινοβολία Γάμμα.

Καθώς η πυρηνική φυσική εξελίσσεται έχουμε καταφέρει να 
δημιουργήσουμε νέα άτομα που δεν υπάρχουν στη φύση. Για 
παράδειγμα, με τη προσκόλληση ενός ακόμα νετρονίου στο 
ουράνιο-238 έχουμε ένα νέο, ανύπαρκτο στη φύση, ισότοπο 
ουρανίου, το ουράνιο-239. Ωστόσο, το ουράνιο-239 έχει και 
πάλι πολύ ασταθή πυρήνα και αν γίνει εκπομπή ενός αρνητικά 
φορτισμένου σωματιδίου, έχουμε ένα νέο άτομο καθώς πλέον 
το άτομο θα είναι θετικά φορτισμένο. Το νέο άτομο έχει 
ατομικό αριθμό 93 και το όνομα του είναι ποσειδώνιο.

Οι διεθνείς συνθήκες που ισχύουν καθαγιάζουν το στρατηγικό 
πλεονέκτημα που αποκτήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις, ενώ 
στερεί από τα μικρότερα κράτη την ανάπτυξη των πυρηνικών 
όπλων. Αυτά αξιοποιούν πολιτικά το να καταδικάζουν - 
δικαίως ή αδίκως – ανυπότακτα μέλη όπως το (Ιράν, Βόρεια 
Κορέα) ενώ παράλληλα περιφρουρούν φίλια κράτη όπως το 
(Ισραήλ, η Ινδία και το Πακιστάν). Ωστόσο, τεράστιες 
εκτάσεις του πλανήτη έχουν πλέον μολυνθεί από τις πυρηνικές 
δοκιμές που υπηρετούν ένα «παλκοσένικο» αναμέτρησης, 
όπου μεταχειρίζονται το απεμπλουτισμένο ουράνιο.

Χρήστος Κατσέας
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Ορισμοί / el.wikipedia.org

Με τον όρο πυρηνική έκρηξη χαρακτηρίζεται γενικά 
οποιαδήποτε έκρηξη που προκαλείται από πυρηνική 
αντίδραση με απελευθέρωση ενέργειας. Η πυρηνική έκρηξη 
μπορεί να προκληθεί είτε με πυρηνική σχάση είτε με πυρηνική 
σύντηξη. Στόχος αυτής μπορεί να είναι είτε ειρηνικοί σκοποί, 
είτε στρατιωτικοί. Οι ειρηνικές πυρηνικές εκρήξεις 
παραμένουν μέχρι σήμερα υπό αμφισβήτηση χωρίς ιδιαίτερη 
ανάπτυξη σε αντίθεση με τις πολεμικές πυρηνικές εκρήξεις που 
μπορεί να προκληθούν από τα πυρηνικά όπλα.

Στους στρατιωτικούς κύκλους πυρηνική έκρηξη 
χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε που οφείλεται από έκρηξη 
πυρηνικής γόμωσης. Η πυρηνική έκρηξη εκ των πυρηνικών 
όπλων είναι ιδιαίτερα καταστροφική σε αντίθεση με εκείνη των 
λεγομένων τακτικών όπλων. Έτσι ο κίνδυνος αυτός παραμένει 
αποτρεπτικός στη χρήση των πυρηνικών όπλων που σήμερα 
καλύπτονται από διεθνή έλεγχο, δια σχετικών συνθηκών.

Η πυρηνική έκρηξη που προκαλείται για παράδειγμα από μία 
ατομική βόμβα, συνοδεύεται ακαριαία από ένα εκκωφαντικό 
κρότο και μια φωτεινή (πύρινη) σφαίρα (μπάλα) ιδιαίτερα 
εκτυφλωτική, με χαρακτηριστικό διπλό παλμό, που στα πρώτα 
δευτερόλεπτα προοδευτικά αυξάνει και στη συνέχεια, στα 
αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα, αρχίζει να μειώνεται δίνοντας 
τη θέση της σ' ένα μανιτάρι νέφους που υψώνεται στην 
ατμόσφαιρα, ακριβώς λόγω της θερμότητας, αρχικά σε μορφή 
καμινάδας που καταλήγει σε μορφή αερόστατου, δίνοντας έτσι 
τη συνολική εικόνα μανιταριού. Στο στάδιο αυτό η ίδια η 
πύρινη μπάλα έχει πάψει πλέον να είναι ορατή. Στην ουσία η 
πύρινη μπάλα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο αέρας της 
περιοχής της έκρηξης που έχει λάβει τεράστια θερμότητα και 
παράλληλα τεράστια πίεση. 
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Η Πυρηνική φυσική είναι ο τομέας της φυσικής που 
ασχολείται με τη μελέτη των φαινομένων που συσχετίζονται 
με τον πυρήνα του ατόμου, τα στοιχειώδη σωματίδια που τον 
αποτελούν καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (δομή, 
χαρακτηριστικά, συμπεριφορά κλπ.). Ως επιστημονικός 
κλάδος αναπτύχθηκε τον 20ο αιώνα, μετά την ανακάλυψη της 
ραδιενέργειας από το ζεύγος Κιουρί και του πυρήνα του 
ατόμου από τον Ράδερφορντ. Από τη δεκαετία του 1930 κι 
έπειτα, δημιουργήθηκε ένας από τους κύριους κλάδους της 
σύγχρονης Φυσικής, καθώς διαπιστώθηκε η δυνατότητα 
εφαρμογής της στην παραγωγή ενέργειας αλλά και την 
κατασκευή όπλων.

Πέρα από τη μελέτη της πυρηνικής δομής, η Πυρηνική 
φυσική αποτελεί κύριο αρωγό της Αστροφυσικής για τη 
μελέτη φαινομένων που σχετίζονται με τα αστέρια, κυρίως 
φαινομένων που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας και 
ακτινοβολίας των άστρων, αλλά και την ύπαρξη των γνωστών 
ισοτόπων που απαντώνται στη φύση. Το πεδίο που προέκυψε 
από το συνδυασμό της Πυρηνικής Φυσικής και της 
Αστροφυσικής είναι σήμερα γνωστό ως Πυρηνική 
Αστροφυσική.

Πυρηνική σχάση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία 
ένας ασταθής ατομικός πυρήνας διασπάται (σχάται) σε δυο ή 
περισσότερους (μικρότερους) πυρήνες και σε μερικά 
παραπροϊόντα σωμάτια (όπως νετρόνια).

Η σχάση αποτελεί μια περίπτωση μεταστοιχείωσης κατά την 
οποία παράγονται δύο πυρήνες με συγκρίσιμες μάζες. Στα 
βαρύτερα στοιχεία η σχάση είναι εξώθερμη αντίδραση 
αποδίδοντας στο περιβάλλον ενέργεια ως ακτινοβολία γ και ως 
κινητική ενέργεια των θραυσμάτων.
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Πυρηνική σύντηξη (συν + τήξη) ονομάζεται η συνένωση 
ελαφρών πυρήνων σε βαρύτερους με ταυτόχρονη 
απελευθέρωση ενέργειας.

Πυρηνική αντίδραση ονομάζεται η διαδικασία οποιασδήποτε 
μετατροπής των πυρήνων των ατόμων ενός στοιχείου, που 
συμβαίνει κυρίως μέσα σε ειδικό χώρο αντιδραστήρα ή που 
μπορεί να συμβεί και εκτός (πυρηνικά όπλα). Η αντίδραση 
αυτή συμβαίνει μεταξύ του πυρήνα (ενός ατόμου) και ενός 
σωματιδίου - βλήματος που εισέρχεται σ’ αυτό από την οποία 
και προκύπτει μετάπτωση του στοιχείου με διαφορετικό 
ατομικό πυρήνα (μεταστοιχείωση).

Διακρίνονται τρεις τύποι πυρηνικών αντιδράσεων:

1. Η πυρηνική σχάση,

2. Η πυρηνική σύντηξη και

3. Η ραδιενεργός διάσπαση

Ραδιενέργεια είναι το φαινόμενο της εκπομπής σωματιδίων ή 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τους πυρήνες 
ορισμένων χημικών στοιχείων, που γι' αυτό το λόγο 
ονομάζονται ραδιενεργά. Από τα περίπου 2500 νουκλίδια που 
είναι γνωστά στην επιστήμη, λιγότερα από 300 είναι 
ραδιενεργά.

Τα άτομα των ραδιενεργών στοιχείων φέρουν ασταθείς 
πυρήνες. Τούτο σημαίνει πως αυτοί μπορούν να διασπαστούν 
αυθόρμητα, απελευθερώνοντας πυρηνική ακτινοβολία, που 
συνήθως λέγεται ακτινοβολία. Η ακτινοβολία συνίσταται σε 
σωματίδια άλφα (ή ακτίνες α), σωματίδια βήτα (ή ακτίνες β) 
και ακτινοβολία γάμμα (ή ακτίνες γ). Η ακτινοβολία γάμμα 
φέρει συνήθως την περισσότερη ενέργεια από τα προϊόντα των 
ραδιενεργών διασπάσεων. Γενικά όλα τα προϊόντα της 
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διάσπασης μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για την 
ισορροπία της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο πυρήνας του ατόμου του ραδιενεργού στοιχείου 
εκπέμποντας ακτίνες α ή β μεταστοιχειώνεται, δηλαδή 
υφίσταται αλλαγή στον ατομικό του αριθμό, οπότε ο πυρήνας 
που εξέπεμψε το σωματίδιο άλφα ή βήτα, μετατρέπεται σε 
πυρήνα κάποιου άλλου χημικού στοιχείου.

Η ενέργεια των πυρηνικών εκρήξεων προέρχεται από τη 
σχάση ή σύντηξη ατομικών πυρήνων. Μία πυρηνική σχάση 
προκύπτει όταν μία ποσότητα σχάσιμου υλικού (π.χ. Ουράνιο 
235 ή Πλουτώνιο 239) οδηγείται ξαφνικά σε μία κρίσιμη 
συνθήκη, Η παραγωγή ενέργειας μπορεί να φθάσει το 
ισοδύναμο της έκρηξης 100.000 τόνων ΤΝΤ ή ακόμη 
περισσότερο.

Μία πυρηνική σύντηξη συμβαίνει, όταν ένα ελαφρό στοιχείο, 
όπως το Τρίτιο, θερμαίνεται σε τόσο υψηλή θερμοκρασία, 
ώστε ο ρυθμός έκλυσης θερμότητας από την πυρηνική 
σύντηξη να ξεπεράσει τις απώλειες θερμότητας. Η αρχικά 
υψηλή θερμοκρασία που απαιτείται μπορεί να επιτευχθεί με 
την έκρηξη μιας βόμβας σχάσης ραδιενεργού υλικού. Η 
παραγωγή ενέργειας μιας βόμβας σύντηξης μπορεί να φθάσει 
το ισοδύναμο πολλών εκατομμυρίων τόνων ΤΝΤ.

Οι βόμβες υδρογόνου καλούμενες υδρογονοβόμβες 
βασίζονται στην αντίθετη διαδικασία, την πυρηνική σύντηξη. 
Αυτές πρώτα σχάζουν κάποιο υλικό για να θερμανθούν αρκετά 
και έπειτα συντήκουν δευτέριο (2 ελαφροί πυρήνες δευτερίου 
παράγουν ένα βαρύτερο πυρήνα ηλίου).

el.wikipedia.org
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Πυρηνικές Δοκιμές
1η) 16 Ιούλιου 1945 - Κωδικό όνομα  «ΔΟΚΙΜΗ 
ΤΡΙΑΔΑ» Η Πρώτη πυρηνική δοκιμή στον κόσμο.

Στις 16 Ιουλίου του 1945, η πυρηνική δοκιμή της «Τριάδας» 
βύθισε την ανθρωπότητα στην λεγόμενη Ατομική Εποχή. Η 
πρώτη πυρηνική βόμβα που δοκιμάστηκε πυροδοτήθηκε στο 
Νέο Μεξικό, στην περιοχή Αλαμογκόρντο (Νέο Μεξικό, 
Ηνωμένες Πολιτείες). Το πλουτώνιο όπου βασίστηκε η 
συσκευή εξερράγη με μια ισχύ ισοδύναμη με 18.000 τόνων 
TNT, δημιουργώντας έναν κρατήρα πλάτους πάνω από 300 
μέτρα.

Στο χώρο δοκιμής μετά την έκρηξη δημιουργήθηκε ένας 
κρατήρας λιωμένου εδάφους, γνωστός ως «Trinite» που 
ακτινοβολεί από το σημείο μηδέν.

Οι Προσπάθειες των ΗΠΑ να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα 
οδηγήθηκαν υπό το φόβο ότι η ναζιστική Γερμανία θα ήτανε 
σύντομα σε θέση να το πραγματοποίηση. Ο Γερμανός 
χημικός και βραβευμένος με Νόμπελ Otto Hahn μαζί με την 
Lise Meitner και τον μαθητή και βοηθό του Fritz 
Strassmann. Στα τέλη του 1938 ανακάλυψαν την πυρηνική 
σχάση, ένα μεγάλο αριθμό ραδιενεργών προϊόντων 
μεταστοιχείωσης, τα οποία θεωρούσαν ως υπερουράνια. 
Εκείνη την εποχή η ύπαρξη των ακτινιδών δεν είχε ακόμη 
συσταθεί, και το ουράνιο λανθασμένα θεωρούταν ότι ανήκει 
στην 6η ομάδα στοιχείων του περιοδικού πίνακα, παρόμοιο 
με το βολφράμιο.

Παρά ταύτα η ομάδα του Χαν στην προσπάθεια αυτή αν και 
οδηγήθηκε σε κάποια σοβαρά αποτελέσματα δυσκολεύτηκε 
να τα ερμηνεύσει. Μετά από αυτή την ανακάλυψη, ο Άλμπερτ 
Αϊνστάιν έστειλε μια επιστολή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ 
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Franklin D. Ρούσβελτ, προειδοποιώντας τον για την απειλή 
του γερμανικού προγράμματος πυρηνικών όπλων και 
προτρέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιταχύνει τις 
προσπάθειές της.

Η Γερμανία είχε πράγματι διεξάγει πυρηνική έρευνα, αλλά 
μόνο μια χούφτα από επιστήμονες είχαν διατεθεί για το έργο 
αυτό. Οι προσπάθειές τους ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχής 
και κλιμακωνόταν προς τα κάτω μετά το 1942.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντιθέτως, επένδυσαν ουσιαστικά και 
απεριόριστα ανθρώπινο δυναμικό και βιομηχανικούς πόρους 
στο Σχέδιο Μανχάταν, το οποίο ξεκίνησε το 1942. Η έδρα 
του ήταν το νεοσύστατο Los Alamos (πυρηνικές 
εγκαταστάσεις στο Νέο Μεξικό). Ο Robert Oppenheimer 
οδηγούσε την ομάδα των 6.000 επιστημόνων στο Los 
Alamos, και ήταν επιστημονικά επικεφαλής του έργου.

Δύο ημέρες πριν τη δοκιμή η βόμβα στήθηκε πάνω σε έναν 
ατσάλινο πύργο και σε διάφορες αποστάσεις εγκαταστάθηκαν  
σεισμογράφοι, φωτογραφικές μηχανές, και  συσκευές που 
κατέγραφαν το επίπεδο ακτινοβολίας και πίεσης.

Τρεις εβδομάδες μετά τη δοκιμή, στης 6 και 9, Αυγούστου 
του 1945, οι πρώτες πολεμικές πυρηνικές βόμβες έπεσαν στις 
ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, με βάση το 
σχεδιασμό «Τριάδας» σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες αμάχους 
αμέσως και πολλούς άλλους από την έκθεση σε ακτινοβολία 
αργότερα.

Το συνολικό επίπεδο της ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της 
Γης αυξήθηκε σε επίπεδα τα οποία επισκίασαν ακόμη και την 
καταστροφή του Τσερνομπίλ.

Η «Τριάδα» ήταν η πρώτη πυρηνική δοκιμή. Πάνω από 2000 
πυρηνικές δοκιμές διεξάγονται σε όλο τον κόσμο, με πάνω 
από 1000 στο πρόγραμμα πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ και 
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μόνο. Οι δοκιμές απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες 
ραδιενέργειας σε όλο τον κόσμο.

Η Συνθήκη των Πυρηνικών Δοκιμών για την πλήρη 
απαγόρευση (CTBT) απαγορεύει όλες τις μορφές των 
πυρηνικών δοκιμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η πρώτη 
χώρα που υπόγραψε όταν ενεργοποιήθηκε για υπογραφή στις 
24 Σεπτεμβρίου του 1996. Σήμερα ωστόσο, είναι μια από τις 
οκτώ χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη CTBT ώστε 
να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ. Οι άλλοι είναι η Κίνα, η Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κορέας, η Αίγυπτο, η Ινδία, το Ιράν, το 
Ισραήλ και το Πακιστάν. Μέχρι σήμερα, η CTBT έχει 
υπογραφεί από 183 χώρες.

2η) 6 και 9 Αυγούστου 1945 – Χιροσίμα και 
Ναγκασάκι.

Στις 16 Ιουλίου του 1945, Αμερικανοί επιστήμονες που 
εργαζόταν για το Σχέδιο Μανχάταν πυροδότησαν με επιτυχία 
την πρώτη πυρηνική έκρηξη στην «Δοκιμή Τριάδα» στο 
Alamogordo, Νέο Μεξικό.

Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξακολουθεί να 
καθυστερούν στην περιοχή του Ειρηνικού, οι προετοιμασίες 
για να μετακινηθούν προς τα εμπρός και να χρησιμοποιηθούν 
οι πυρηνικές βόμβες ενάντια στην Ιαπωνία.

Στις 6 Αυγούστου του 1945, στις 08:15, η πρώτη βόμβα έπεσε 
στο κέντρο της Χιροσίμα. «Little Boy» ήταν μια βόμβα τύπου 
όπλου σχάσης, χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό εκρηκτικό 
φορτίο για ανάφλεξη και ένα υποκρίσιμης μάζας ουράνιο σε 
ένα άλλο. Αυτό το είδος της συσκευής δεν είχε ποτέ 
δοκιμαστεί στο παρελθόν, αλλά οι επιστήμονες ήταν βέβαιοι 
ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει.
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Και το έκανε. Η βόμβα είχε μια εκρηκτική απόδοση περίπου 
13 χιλιάδες τόνους. Κατά τη στιγμή της έκρηξης, μια βολίδα 
παράχθηκε που έθεσε θερμοκρασίες 4.000 βαθμών Κελσίου, 
μετατρέποντας την Χιροσίμα όπου πολλά κτίρια ήταν 
φτιαγμένα από ξύλο και χαρτί σε μια κόλαση. Η έκρηξη 
δημιούργησε κύματα σοκ γρηγορότερα από την ταχύτητα του 
ήχου. Αυτή και η ακτινοβολία σκότωσε αμέσως τα πάντα σε 
απόσταση ενός χιλιομέτρου από το κέντρο (hypocentre).

Μετά την έκρηξη, όσοι προσέγγισαν το σημείο μηδέν στην 
αναζήτηση για τα υπολείμματα εκτέθηκαν σε ακτινοβολία. 
Μια μαύρη βροχή, που περιέχει μεγάλες ποσότητες 
ραδιενεργού νέφος προκάλεσε εκτεταμένη μόλυνση. Οι 
εκτιμήσεις των θυμάτων ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Μια πιο 
συντηρητική εκτίμηση με βάση το (Ατομικό αρχείο ΗΠΑ) 
απαριθμεί 66.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν αμέσως, και 
συνολικά ο αριθμός των νεκρών ήταν 135.000, ενώ το 
Αμερικανικό και το Ιαπωνικό Ίδρυμα Ερευνών Ακτινοβολίας 
και Επιδράσεις δείχνει μια σειρά από 90.000 έως 166.000 
θανάτους εντός των πρώτων τεσσάρων μηνών. 
www.atomicarchive.com

Τρεις ημέρες αργότερα, το πρωί της 9ης Αυγούστου, ένα 
δεύτερο αεροσκάφος των ΗΠΑ απογειώθηκε από την 
αεροπορική βάση στο Τηνιακό νησί στον Ειρηνικό Ωκεανό. 
Η πυρηνική βόμβα που έφερε είχε το κωδικό όνομα «Fat 
Man». Ήταν ένα πιο εξελιγμένο όπλο πλουτώνιο-based που 
είχε δοκιμαστεί στο τεστ στην «Τριάδα». Ο πρωταρχικός 
στόχος ήταν η πόλη της Kokura. Ωστόσο, λόγω ενός παχύ 
στρώματος νέφους, το πλήρωμα του αεροπλάνου επανήλθε 
στο δευτερογενή στόχο το Ναγκασάκι.

Η βόμβα εξερράγη σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων και είχε 
μια απόδοση 21 χιλιάδες τόνους. Τα Θύματα εκτιμώνται από 
το Ίδρυμα Έρευνας Ακτινοβολίας και Επιδράσεις για 
άμεσους θανάτους που κυμαίνονται από 60.000 έως 80.000.
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Οι βομβαρδισμοί ήταν δικαιολογημένοι επίσημα ως αναγκαίο 
κακό για να σταματήσει τον πόλεμο και να αποφευχθεί μια 
εισβολή της Ιαπωνίας, το οποίο, οι υποστηρικτές της άποψης 
αυτής υποστήριζαν ότι θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες απώλειες 
ανθρώπων.

Οι επικριτές μέσα και έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
ωστόσο, αμφισβήτησαν την ηθική και την αναγκαιότητα των 
βομβαρδισμών, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος λόγος για την 
παράδοση της Ιαπωνίας ήταν η Σοβιετική Ένωση, όπου 
εισέρχεται στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων και ότι τα 
διπλωματικά μέσα δεν είχαν εξαντληθεί. Επίσης, η 
δυνατότητα να βομβαρδίζουν μια «ακατοίκητη» περιοχή ως 
επίδειξη ισχύος έχει επισημανθεί.

Πάνω από 2.000 πυρηνικές δοκιμές διεξήχθησαν μετά το 
1945 από διάφορες χώρες. Βοήθησαν στη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων και βοήθησε να αναπτύξουν όπλα τάξεις 
μεγέθους πιο καταστροφικά από τις βόμβες της Χιροσίμα και 
του Ναγκασάκι.

3η) 1 Ιουλίου 1946 - «Δοκιμή Ικανός» BIKINI 
ATOLL

Την 1η Ιουλίου του 1946 οι Ηνωμένες Πολιτείες 
πραγματοποίησαν την πρώτη πυρηνική δοκιμή μετά το Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έκρηξη έλαβε χώρα στη 
λιμνοθάλασσα Bikini Atoll, που βρίσκεται στα νησιά Μάρσαλ 
στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η Δοκιμή «Ικανός» ήταν να είναι η 
πρώτη μιας σειράς από 67 δοκιμές στην Ατόλλη και η 
δεύτερη πυρηνική δοκιμή της. 

Η έκρηξη της βόμβας σχάσης, σε μεγάλο βαθμό ήταν όμοια 
με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στο 
Ναγκασάκι στις 9 Αυγούστου 1945, πραγματοποιήθηκε 158 
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μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και είχε μια 
απόδοση 23 χιλιάδες τόνους. Ο κύριος στόχος ήταν να 
δοκιμάσουν τις επιπτώσεις των πυρηνικών όπλων σε πλοία. Για 
το σκοπό αυτό, ένας στόλος από 78 πλοία, πολλά από τα 
οποία είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ήταν αγκυροβολημένα στη λιμνοθάλασσα. Η 
έκρηξη βύθισε μόνο πέντε από αυτά, αφήνοντας σε ένα άλλο 
14 σοβαρές ζημιές.

Οι συνέπειες της ακτινοβολίας , ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό 
είχαν υποτιμηθεί. Οι Πεζοναύτες διατάχθηκαν να 
επιβιβαστούν στα σκάφη λίγο μετά την έκρηξη για να 
προσπαθήσουν να απολυμάνουν τα πλοία με τρίψιμο στα 
καταστρώματα, εκθέτοντάς τους σε υψηλές δόσεις 
ραδιενέργειας. Μετά από αυτές τις προσπάθειες αποδείχθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές, πολλά από τα πλοία στη 
συνέχεια εγκαταλείφθηκαν και βυθίστηκαν στον Ειρηνικό 
Ωκεανό.

Εκτός από τον πειραματισμό με τη ναυτική σειρά, η δοκιμή 
χρησιμοποιήθηκε για να διερευνήσει και την επίδραση των 
πυρηνικών εκρήξεων σε έμβια όντα. Πενήντα επτά ζώα 
τοποθετήθηκαν στα στοχευόμενα πλοία, από τα οποία 
περίπου το ένα τρίτο πέθαναν απ’ ευθείας από την έκρηξη ή 
από θανατηφόρες δόσεις ακτινοβολίας. Το γεγονός αυτό 
προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
συσπείρωση της κοινής γνώμης κατά των πυρηνικών δοκιμών 
για πρώτη φορά.

Το 1997 ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε 
ότι το Bikini Atoll ήταν ακόμη ακατοίκητο.
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4η) 25 Ιουλίου 1946 - «Δοκιμή BAKER» BIKINI 
ATOLL

Στις 25 Ιουλίου του 1946 η Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν 
την πρώτη υποβρύχια πυρηνική έκρηξη. Η Δοκιμή Baker, 
εξερράγη στο Bikini Atoll στον Ειρηνικό Ωκεανό, ήταν η 
πέμπτη κατά σειρά, με πάνω από 2.000 πυρηνικές εκρήξεις 
που διεξήχθησαν μέχρι σήμερα. Από αυτές, μόνο λίγες ήταν 
υποβρύχιες εκρήξεις, πραγματοποιούνται κυρίως για την 
εκτίμηση των ζημιών στα πλοία και στα υποβρύχια. Η 
πλειοψηφία των δοκιμών, περίπου τα τρία τέταρτα 
διεξήχθησαν υπόγεια και το υπόλοιπα στην ατμόσφαιρα, εκτός 
από μια χούφτα πυρηνικών δοκιμών όπου 
πραγματοποιηθήκαν στο διάστημα, όπως το 1962 το Starfish 
Prime (δοκιμή).

Η συσκευή Baker είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο ενός πλοίου 
περίπου 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και 
έδωσε 23 χιλιάδες τόνους. Η δοκιμή αυτή ακολούθησε την 
ατμοσφαιρική δοκιμή (Ικανός) την 1η Ιουλίου 1946, και οι 
δύο χρησιμοποίησαν το ίδιο σχέδιο με τη βόμβα στο 
Ναγκασάκι. Ο στόχος ήταν ο ίδιος, να αξιολογήσει τις 
επιπτώσεις μιας πυρηνικής έκρηξης σε ένα στόλο πλοίων και 
σε ζώα. Και οι δύο δοκιμές ήταν μέρος του «Σταυροδρόμια 
λειτουργία», συμμετέχουν περίπου 42.000 προσωπικό, 242 
πλοία, 156 αεροσκάφη και η μετεγκατάσταση όλων των 162 
κατοίκων από το Bikini Atoll.

Όλα τα γουρούνια και τα περισσότερα από τα ποντίκια στα 
πλοία πέθαναν είτε από την έκρηξη ή από την έκθεση σε 
ακτινοβολία. Από τα 57 πλοία-στόχους, οκτώ είτε βυθίστηκαν 
ή ανατράπηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της έκρηξης. Και οκτώ 
υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Τα περισσότερα από τα 
υπόλοιπα πλοία ήταν άκρως ραδιενεργά και παρέμειναν έτσι, 
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παρά τις προσπάθειες απορρύπανσης, η οποία αποτελούνταν 
από τρίψιμο ή ψεκασμό των καταστρωμάτων, με κύριο 
αποτέλεσμα να εκτεθούν όσοι εμπλέκονται στη ραδιενέργεια. 
Τα περισσότερα από τα σωζόμενα πλοία έπρεπε να βυθιστούν 
στη συνέχεια.

Κατά το έτος μετά τις δύο δοκιμές στης 1 και 25 Ιουλίου 
1946, μια ομάδα επιστημόνων και τεχνικών στάλθηκαν να 
προβούν σε επιστημονική έρευνα στο Μπικίνι. Κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι, «Είναι σαφές ότι η ραδιενέργεια είχε εισέλθει 
στην τροφική αλυσίδα. Το Πλαγκτόν έλαμπε στις 
φωτογραφικές πλάκες, όπως και στα εντερικά κομμάτια των 
ψαριών που τρέφονται με αυτά. Μόνο μακροπρόθεσμες 
μελέτες θα δείξουν αν η Ατόλλη θα επιστρέψει ποτέ στην 
οικολογική ισορροπία που υπήρχε πριν».

Γράμματα από έναν ναύτη που περιγράφει τις δοκιμές του 
1946

Για χρόνια, το υλικό παρέμεινε θαμμένο σε ένα φάκελο με την 
ένδειξη «Bikini Letters». Οι έξι επιστολές από έναν νεαρό 
άνδρα του Ναυτικού που ονομάζεται Ed Β Thornley 
στάλθηκαν στους γονείς του στο Cudahy το καλοκαίρι του 
1946, κοντά στην αυγή της πυρηνικής εποχής.

Ο Thornley ήταν στο κατάστρωμα του USS Rockingham και 
ήτανε αυτόπτης μάρτυρας στην Επιχείρηση Crossroads, δύο 
δοκιμές πυρηνικών όπλων στο Bikini Atoll στις Νήσους 
Μάρσαλ στον Ειρηνικό. 2 Ιουλίου 1946, την ημέρα μετά την 
πρώτη έκρηξη, ο Thornley έγραψε τους γονείς του.

«Δεν είχαμε ακριβώς ένα κάθισμα στην εξέδρα για την 
παράσταση αλλά κατάφερα να βλέπω το ατομικό σύννεφο 
αρκετά καλά. Σίγουρα ήταν κάτι για το οποίο θα θέλατε να 
δείτε».
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Η Linda Thornley ανακάλυψε επιστολές του πατέρα της το 
2004, λίγο μετά το θάνατό του. Ήταν ανάμεσα στα υπάρχοντά 
του, όπου περιέχονται σε αυτό το αρχείο «Bikini Γράμματα». 
Έχει διατηρήσει της δακτυλογραφημένες σημειώσεις.

Ο Ed Thornley ήταν το μεγαλύτερο παιδί σε μια τετραμελή 
οικογένεια. Ο πατέρας του, ο Bruce, ήταν επισκευαστής 
ραδιοφώνων. Η μητέρα του, Agnes, εργάστηκε για ένα 
διάστημα ως αρτοποιός και μαγείρισσα στο St. Francis 
(Γυμνάσιο). Ο Ed Thornley, ήταν ντόπιος στο Ουισκόνσιν, 
κατατάχτηκε στο Πολεμικό Ναυτικό, τον Φεβρουάριο του 
1945, και υπηρέτησε μέχρι το Νοέμβριο του 1946. Στη 
συνέχεια της ζωής του είχε μια επιτυχημένη καριέρα στην 
αεροδιαστημική βιομηχανία.

Έγραψε για πράγματα όπως τις προετοιμασίες των δοκιμών.. 
κ.α.

Ο Ed Thornley ήταν ανάμεσα στους 42.000 ανθρώπους που 
συμμετείχαν στην Επιχείρηση Crossroads, η οποία 
σχεδιάστηκε για να μελετήσει τις επιπτώσεις των πυρηνικών 
όπλων στα πλοία, τον εξοπλισμό και το υλικό.

«Ήρθαν όλοι στο κατάστρωμα λίγο πριν πέσει η βόμβα», 
έγραψε ο Ed Thornley στης 2 Ιουλίου 1946 περιγράφοντας το 
πρώτο κύμα έντασης από το πλεονεκτικό σημείο του περίπου 
20 μίλια από το σημείο-στόχος.

«Σε δύο λεπτά πριν από την πραγματική απελευθέρωση, 
είχαμε να καλύψουμε τα μάτια μας και να καθίσουμε 
μπρούμυτα στο κατάστρωμα. Μετά το πρώτο φλας, το οποίο 
είναι επικίνδυνο να το δούμε χωρίς ειδικά γυαλιά, μας είπαν 
ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το σύννεφο. Θα ήταν ήδη 
αρκετές χιλιάδες πόδια επάνω, ανεβαίνοντας με βιασύνη. Είχε 
το σχήμα ενός γιγαντιαίου μανιταριού, και το είδος του 
ροδακινί χρώματος». Γράφει.
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Υποβρύχια Έκρηξη Βόμβας.

Στης 25 Ιουλ 1946, ο Ed Thornley παρέχει μια 
ανατριχιαστική περιγραφή της υποβρύχιας έκρηξης. Αυτή τη 
φορά, ήταν 10 μίλια από την έκρηξη.

«Έτσι τώρα είχαμε πραγματικά καθίσματα, κερκίδες για το 
μεγάλο show του έτους, ίσως του αιώνα.. Λοιπόν, ο χρόνος 
που σταθήκαμε εκεί, περιμένοντας για το Big Bang, ο χρόνος 
μεταξύ της τελευταίας και της δεύτερης πραγματικής έκρηξης 
φάνηκε να παίρνει μια ώρα, όμως, ήρθε, και ένα πράγμα που 
πρέπει να δείτε... Πρώτα μια τεράστια μπάλα φωτιάς 
πυροβόλησε έξω από τη θάλασσα, που μεταφερόταν σε μια 
στήλη νερού, είχε αυξηθεί ολόκληρη η περιοχή στόχος από 
το νερό σε μια τεράστια στήλη. Είναι σαν να πυροβόλησε σε 
πέντε χιλιάδες πόδια στον αέρα και στη συνέχεια το νερό 
σφυροκόπησε κάτω όπως τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Η 
όλη σειρά στόχων στη συνέχεια καλυπτόταν με ένα γκριζωπό 
ροζ σύννεφο που κρεμάστηκε επάνω για αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια αργά παρασυρόταν 
μακριά».

Σημείωσε ότι το θωρηκτό Αρκάνσας, 400 χιλιόμετρα από το 
κέντρο της έκρηξης, είχε απλά εξαφανιστεί, και 
αντικαταστάθηκε από μια πετρελαιοκηλίδα. «Αργότερα μέσα 
στην ημέρα, βυθίστηκε», έγραψε.

Αναφορές: Πηγή των γραμμάτων, Άρθρο¨ (Επιστολές 
αποκαλύπτουν το μυστικό παρελθόν του πατέρα της σε 
δοκιμές ατομικής βόμβας). www.reviewjournal.com

Δοκιμή Crossroads 1946: Οι δοκιμές Σταυροδρόμι της 
σειράς ήταν οι πρώτες πυρηνικές εκρήξεις από το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι πρώτες δοκιμές πυρηνικών όπλων 
από το Trinity. Αυτά ήταν τα πρώτα «αποτελεσματικά όπλα» 
στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν τότε, δοκιμές που είχαν 
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σχεδιαστεί ειδικά για να μελετήσουν τον τρόπο με των οποίο 
επηρεάζουν οι πυρηνικές εκρήξεις άλλα πράγματα, και όχι 
δοκιμές για την συμπεριφορά ενός σχεδιασμένου όπλου (όπως 
ήταν η Τριάδα). Ο σκοπός των δοκιμών ήταν να εξετάσει τις 
επιπτώσεις των πυρηνικών εκρήξεων σε πολεμικά πλοία, 
αεροπλάνα, και τα ζώα. Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
Mk 3Α (Model 1561) Fat Man τύπου ατομικές βόμβες, 
ουσιαστικά μη τροποποιημένα από τα σχέδια του πολέμου. 
Πηγή, www.nuclearweaponarchive.org.

5η) Η Πρώτη (Σοβιετική) πυρηνική δοκιμή 29 
Αυγούστου 1949

Στις 29 Αυγούστου του 1949, η Σοβιετική Ένωση διεξήγαγε 
την πρώτη πυρηνική δοκιμή, με την κωδική ονομασία «RDS-
1» στο χώρο δοκιμών Σεμιπαλατίνσκ στο σύγχρονο 
Καζακστάν. Η συσκευή είχε μια απόδοση των 22 χιλιάδων 
τόνους.

Μετά τους βομβαρδισμούς της Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι 
το 1945, είχε διατάξει ο Ιωσήφ Στάλιν την ανάπτυξη 
πυρηνικών όπλων μέσα σε πέντε χρόνια. Ο νεαρός τότε 
πυρηνικός φυσικός Igor Kurchatov χρεώθηκε με άλλους 
κορυφαίους αυτό το έργο.

Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι η (RDS-1) συσκευή έφερε μια 
στενή ομοιότητα με την βόμβα των ΗΠΑ «Fat Man» που 
έπεσε στο Ναγκασάκι, η σοβιετική κατασκοπεία είχε 
καταφέρει να αποκτήσει λεπτομέρειες σχετικά με το σχεδίου 
Μανχάταν της ΗΠΑ και την «Τριάδα δοκιμή» στις 16 Ιουλίου 
του 1945. Η σοβιετική συσκευή, επομένως, είχε ως βάση της 
το πλουτώνιο της συσκευής για την κατάρρευση.

Το νέφος από την πυρηνική δοκιμή παρασύρθηκε προς τα 
βορειοανατολικά, φτάνοντας στην περιοχή του Κράι Αλτάι. 
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Ίχνη από αυτό ανιχνεύθηκαν επίσης από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, αλλάζοντας το γεγονός ότι το μονοπώλιό της για τα 
πυρηνικά όπλα είχε σπάσει, το οποίο δημόσια επιβεβαιώθηκε 
από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τρούμαν στις 23 Σεπτεμβρίου 
του 1949 και μία ημέρα αργότερα από την ίδια την Σοβιετική 
Ένωση.

Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Ψυχρός Πόλεμος και η κούρσα των 
πυρηνικών εξοπλισμών ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Το 1951, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες απασφαλίζει την πρώτη θερμοπυρηνική 
συσκευή στο « Γεώργιος δοκιμή», που ακολούθησε δύο 
χρόνια αργότερα από τη Σοβιετική Ένωση με τη δοκιμή 
RDS-6. Μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες θα διεξάγει 1.032 πυρηνικές δοκιμές, και η 
Σοβιετική Ένωση 715. 

Η Σοβιετική Ένωση διεξήγαγε 456 δοκιμές, στο χώρο 
δοκιμών Σεμιπαλατίνσκ, με σοβαρές συνέπειες για τον τοπικό 
πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ποσοστών 
καρκίνου, γενετικές ανωμαλίες και παραμορφώσεις σε μωρά.

Μετά την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση, το 
Καζακστάν έκλεισε το χώρο δοκιμών, στις 29 Αυγούστου του 
1991, ακριβώς 42 χρόνια μετά (RDS-1). Με πρωτοβουλία του 
Καζακστάν, τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την 29η 
Αυγούστου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πυρηνικής 
δοκιμής το 2009. Η τελευταία δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 
12 Φεβρουαρίου του 1989 στο Σεμιπαλατίνσκ (Καζακστάν) 
όπου οδήγησε σε διαρροή μεγάλων ποσοτήτων ραδιενεργών 
ευγενών αερίων xenon και κρυπτό, σύμφωνα με Gusev et al.

Μια πρώτη αξιολόγηση των ραδιολογικών καταστάσεων και 
τις δόσεις ακτινοβολίας των δοκιμών που σχετίζονται με τις 
γύρω περιοχές, οι ερευνητές περιγράφουν πώς τα 
ραδιονουκλίδια που προέρχονται από τις δοκιμές αυτές είχαν 
ως αποτέλεσμα την ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική 
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ρύπανση, στη διάγνωση καλοήθων και κακοήθων ασθενειών 
του θυρεοειδούς στο ανατολικό Καζακστάν, στην περιοχή της 
Δημοκρατίας του Καζακστάν με παθολογικά ευρήματα για 
2525 ασθενείς.

Στο τεύχος του Σεπτεμβρίου 2002 το National Review , και 
ο Robert Elegant περιγράφει πως οι κάτοικοι του χωριού 
Sarjal εκκένωσαν το μέρος, πριν από ένα εξαιρετικά ισχυρό 
ωστικό κύμα, αλλά επέστρεψαν μετά από δέκα ημέρες, 
επιπροσθέτως ο Robert Elegant αναφέρει ότι «Οι 
ενημερωμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι η περιοχή υπομένει το 
διπλάσιο του παγκόσμιου ρυθμού καρκίνου και ότι τα μισά 
άτομα έχουν υποστεί ζημιά στα αναπαραγωγικά κύτταρα τους, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι απόγονοι τους είναι πιθανόν να 
πληγούν από γενετικές ανωμαλίες. Οι γιατροί έχουν 
προειδοποιήσει ότι το ποσοστό των χρωμοσωματικών 
ανωμαλιών στην τρίτη γενιά μετά την έκθεση θα μπορούσε να 
είναι ακόμη μεγαλύτερο. Το άρθρο περιγράφει επίσης τον 
τρόπο με τον οποίο ορισμένα βρέφη έπασχαν από μελάνωμα, 
μια κατάσταση κατά τα άλλα άγνωστη μεταξύ των Κοζάκων, 
όπου πολύ σπάνια υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο σε 
τόσο νεαρά παιδιά.

Σε μια δήλωση στα Ηνωμένα Έθνη τον Οκτώβριο του 1998, 
η Akmaral Kh. Arystanbekova, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της 
Δημοκρατίας του Καζακστάν στα Ηνωμένα Έθνη μίλησε για 
τις σοβαρές κοινωνικό-οικονομικές, ανθρωπιστικές και 
οικολογικές συνέπειες, καθώς επίσης και τη σοβαρή βλάβη 
από την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον από τα πολλά 
χρόνια των πυρηνικών δοκιμών στο Σεμιπαλατίνσκ.

Οι υπόγειες δοκιμές κατέστρεψαν τους οικολογικά δεσμούς, 
και αυτό με τη σειρά του επιτάχυνε τη διαδικασία της 
ερημοποίησης του εδάφους στην περιοχή, η οποία συνεχίζετε 
και διαδραματίζετε μέχρι την παρούσα στιγμή. Μεγάλες 
εκτάσεις γης και υδάτινων πόρων υποβλήθηκαν σε ραδιενεργή 
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μόλυνση, και η οικονομική δραστηριότητα στο έδαφος που 
βρίσκεται γύρω από το πεδίο δοκιμών ήταν σημαντικά 
μειωμένη.

Αναφορές: Λεπτομέρειες της συσκευής RDS-1 στο 
www.russianforces.org

6η) 27 Ιανουαρίου 1951 η πρώτη πυρηνική δοκιμή στη 
Νεβάδα.

Ο «Ικανός» ήταν η πρώτη πυρηνική συσκευή που έπεσε από 
αέρα σε αμερικανικό έδαφος. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε 
στις 27 Ιανουαρίου του 1951 στο ξηρό πυθμένα της λίμνης 
στη Νεβάδα. Η 1- κιλοτόνων έκρηξη ήταν η τέταρτη κατά 
σειρά πυρηνική δοκιμή με την κωδική ονομασία «Ranger» των 
ΗΠΑ.

Με την πρώτη σοβιετική πυρηνική δοκιμή το 1949, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χάσει το μονοπώλιό τους για τα 
πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να 
επεκτείνουν σημαντικά το πρόγραμμα πυρηνικών δοκιμών και 
επέλεξαν τη Νεβάδα ως την κύρια τοποθεσία για τις επόμενες 
δοκιμές.

Μετά την «Ικανός» δοκιμή ακολούθησαν περίπου 100 
ατμοσφαιρικές πυρηνικές δοκιμές στη Νεβάδα. Μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας του 1950, οι σοβαρές επιπτώσεις της 
ραδιενέργειας στο προσωπικό που εμπλέκεται στις δοκιμές και 
στον γύρω πληθυσμό έγινε εμφανής. Η δημόσια κατακραυγή 
βοήθησε να ολοκληρωθεί το 1963 η Μερική Συνθήκη 
Απαγόρευσης δοκιμών ( PTBT ), η οποία απαγόρευσε όλες 
τις πυρηνικές δοκιμές πάνω από το έδαφος, στην ατμόσφαιρα, 
στο νερό και στο διάστημα. Τα πυρηνικά όπλα και η υπόγειες, 
δοκιμές, όμως, όχι μόνο συνεχίστηκαν, αλλά αυξήθηκαν σε 
αριθμούς. Ένα σύνολο από 928 πυρηνικές δοκιμές 
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διεξήχθησαν στη Νεβάδα, περισσότερο από οπουδήποτε 
αλλού.

Το 1955 σε φυλλάδιο με τίτλο (Επιδράσεις Ατομικών 
Δοκιμών, Περιφέρεια Νεβάδας), η Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας διαβεβαίωνε τους κατοίκους κοντά στην περιοχή 
δοκιμής ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας ήταν «μόνο λίγο 
περισσότερα από τα κανονικά σε ακτινοβολία που 
αντιμετωπίζετε μέρα με τη μέρα όπου κι αν βρίσκεστε». Οι 
δοκιμές που έγιναν στη Νεβάδα σήμερα προωθούνται ως 
τουριστικό αξιοθέατο, με διάφορα τοπικά οικοδομήματα.

Μέχρι σήμερα, η κλίμακα της βλάβης που προκλήθηκε από 
το ραδιενεργό νέφος στη Νεβάδα παραμένει αμφιλεγόμενη. 
Μια μελέτη το 2006, από τον Steven L. Simon, André 
Bouville και Charles E. Land διαπιστώνει ότι η έκθεση σε 
νέφος από της ατμοσφαιρικές δοκιμές θα συνεχίσουν να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, με τη μορφή της αύξησης 
των ποσοστών ορισμένων τύπων καρκίνου, όπως η λευχαιμία. 
Το Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου 1999 σε έκθεση 
διαπιστώνει ότι η εσωτερική έκθεση στο ιώδιο-131 ήταν η πιο 
σοβαρή συνέπεια για την υγεία των ανθρώπων εκεί. Το γάλα 
μολυσμένο με ιώδιο-131 καταναλώθηκε ειδικότερα από τα 
παιδιά.

Το 1990, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε την Αντιστάθμιση 
ακτινοβολίας έκθεσης Act (RECA), η οποία επιτρέπει σε 
ανθρώπους από τη Γιούτα, τη Νεβάδα και την Αριζόνα να 
υποβάλουν αίτηση για καταβολή αποζημίωσης 50.000 $ σε 
περιπτώσεις όπου η ασθένεια προκλήθηκε από το νέφος και 
την πυρηνική δοκιμή. Υπήρξαν, όμως, επανειλημμένες 
εκκλήσεις για επέκταση του νόμου και η αποζημίωση να 
περιλαμβάνει και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ στο σύστημα.

Τον Νοέμβριο του 2011, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε 
ομόφωνα ένα ψήφισμα το οποίο χαρακτηρίζει την 27η Γενάρη 



29

ως Εθνική Ημέρα Μνήμης. Το ψήφισμα αναγνωρίζει ότι «οι 
συμμετέχοντες κατέβαλαν υψηλό τίμημα» για την ανάπτυξη 
του προγράμματος πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ.

7η) 9 Μαΐου 1951 - κωδικός «Δοκιμή Γιώργος»

Στις 9 Μαΐου του 1951 οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν την 
πρώτη πειραματική θερμοπυρηνική έκρηξη τους, που είναι 
γνωστή ως «Τεστ/George». Εκείνη την εποχή, η δοκιμή αυτή 
καθιέρωσε ένα θλιβερό ρεκόρ, με απόδοση 225 χιλιάδες 
τόνους ΤΝΤ , πάνω από 10 φορές πιο ισχυρό από ό, τι η 
βόμβα όπου έπεσε στη Χιροσίμα στο τέλος του Β 
'Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το ρεκόρ θα το σπάσει μόλις 17 
μήνες αργότερα η δοκιμή των ΗΠΑ «Ivy Mike» με πάνω από 
10 μεγατόνους.

Η δοκιμή «Γιώργος» ήταν μέρος του «Θερμοκηπίου 
Λειτουργίας» μιας σειράς δοκιμών στο Eniwetok Atoll στον 
Ειρηνικό Ωκεανό, όπου οι ΗΠΑ διεξήγαγαν 43ης ως επί το 
πλείστό ατμοσφαιρικές πυρηνικές δοκιμές. Η δοκιμή ήταν ένα 
σκαλοπάτι προς την βόμβα υδρογόνου, τα μεγέθη ήταν πιο 
καταστροφικά από ό, τι τα αρχικά σχέδια των πυρηνικών 
όπλων. Η τεχνική καινοτομία στη συγκεκριμένη δοκιμή ήταν 
η χρήση του δευτερίου και τριτίου, προκειμένου να ξεκινήσει 
η σύντηξη (πυρηνική αντίδραση).

Το ραδιενεργό νέφος που δημιουργήθηκε από το «George», 
αλλά και από άλλες δοκιμές που πραγματοποιούνται στα 
νησιά του Ειρηνικού έχουν πλήξει σοβαρά τον τοπικό 
πληθυσμό και το περιβάλλον, και εγείρει ανησυχίες σχετικά με 
τις επιπτώσεις των πυρηνικών δοκιμών. Ήταν μόνο στη 
δεκαετία του 1970, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ άρχισε τις 
προσπάθειες για την απολύμανση της περιοχής. Το 2000, τα 
Νησιά Μάρσαλ ξεκίνησαν Πυρηνικές αξιώσεις στο 
Δικαστήριο όπου και αναγνώρισε το δικαίωμα του πληθυσμού 
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να λάβει αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε από τις 
πυρηνικές δοκιμές.

Οι θέσεις όπου πάνω από 1.500 υπόγειες πυρηνικές δοκιμές 
πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο είναι ιδιαίτερα 
μολυσμένες και θα έπρεπε να τις περιφράξουν εντελώς, για να 
περιορίσουν τον κίνδυνο για τον άνθρωπο. Οι σωρευτικές 
επιπτώσεις από τις εκατοντάδες των ατμοσφαιρικών πυρηνικών 
δοκιμών στη δεκαετία του 1950 και του 1960 κυκλοφόρησαν 
τέτοιες τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα 
της Γης οπού τα ραδιενεργά ισότοπα θα μπορούσαν να 
προσβάλλουν αποτελεσματικά τα μωρά που γεννήθηκαν 
ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από τις περιοχές δοκιμών 
σε αυτές τις δεκαετίες.

Σε αυτήν την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, το συνολικό 
επίπεδο της ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της Γης 
αυξήθηκε σε επίπεδα που επισκίασαν ακόμη και την 
καταστροφή του Τσερνομπίλ. 

8η) 3 Οκτωβρίου 1952 η πρώτη Βρετανική πυρηνική 
δοκιμή.

Στις 3 Οκτωβρίου του 1952, το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η 
τρίτη χώρα που δοκίμαζε τα πυρηνικά όπλα μετά τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση. Το πρώτο 
βρετανικό τεστ, με την κωδική ονομασία «τυφώνας», διεξήχθη 
στα νησιά Montebello στη Δυτική Αυστραλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ξεκινήσει το δικό του πρόγραμμα 
πυρηνικών όπλων το 1947. Καθώς η βρετανική ηπειρωτική 
χώρα θεωρήθηκε ακατάλληλη για τις πυρηνικές δοκιμές λόγω 
του μικρού μεγέθους της και της υψηλής πυκνότητας 
πληθυσμού, η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από την 
Αυστραλία να της παρέχει μόνιμη βάση για πυρηνικές 
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δοκιμές, στο οποίο η τελευταία συμφώνησε. Η απόφαση αυτή 
του Αυστραλού πρωθυπουργού Robert Menzies αργότερα 
όλο και περισσότερο τίθετο υπό αμφισβήτηση.

Μεταξύ 1952 και 1957, το Ηνωμένο Βασίλειο 
πραγματοποίησε συνολικά 12 ατμοσφαιρικές πυρηνικές 
δοκιμές στα αυστραλιανά εδάφη στα νησιά Montebello, και 
Maralinga. Μετά το 1958 και την συμφωνία με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, και οι δύο χώρες, στη συνέχεια συνεργάστηκαν 
στενά για την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων, όλες οι 
Βρετανικές δοκιμές διεξήχθησαν στη Νεβάδα στα πεδίο 
Δοκιμών των ΗΠΑ.

Το σχέδιο «τυφώνας» έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 
δοκιμαστούν οι επιπτώσεις ενός πυρηνικού όπλου σε 
ενδεχόμενο αθέμιτο σχέδιο επάνω σε ένα βρετανικό πλοίο στο 
λιμάνι, το οποίο ήταν ήδη μια ανησυχία κατά τη χρονική 
στιγμή εκείνη. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε 25- 
κιλοτόνων πλουτώνιο για κατάρρευση στην βόμβα και 
πυροδοτήθηκε μέσα στο κύτος της φρεγάτας (HMS Plym), 
όπου ήταν αγκυροβολημένη σε μια λιμνοθάλασσα μεταξύ των 
Νησιών Montebello. Αυτή ήταν μια διαδικασία παρόμοια με 
των ΗΠΑ στη θέση δοκιμής στο Bikini Atoll το 1946, η 
οποία χρησιμοποιούσε 78 πλοία. Η έκρηξη άφησε έναν 
κρατήρα 6 μέτρα βάθος και πλάτος 300 μέτρα στον πυθμένα 
του ωκεανού, και το σύννεφο γνωστό ως μανιτάρι από την 
έκρηξη αυξήθηκε έως 4,5 χιλιόμετρα στον ουρανό.

Στην περιοχή υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες νεκρές χελώνες 
στην παραλία, είχαν έρθει μέχρι την παραλία και είχαν 
σκοτωθεί, προφανώς από την ακτινοβολία. Η παραλία ήταν 
απλά γεμάτη με νεκρές χελώνες από το ένα άκρο του μέρος 
στο άλλο.

Η συσκευή ήταν μια ακριβή αντιγραφή του «Fat Man», της 
αμερικανικής βόμβας που έπεσε στο Ναγκασάκι επτά χρόνια 
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νωρίτερα. Με βάση τη δοκιμή «τυφώνα», το Ηνωμένο 
Βασίλειο ανάπτυξε για πρώτη φορά το πυρηνικό του όπλο, το 
Blue Danube.

Ο αντίκτυπος των βρετανικών δοκιμών στην Αυστραλία 
παραμένει ένα θέμα διαφωνίας μέχρι και σήμερα. Παρά το 
γεγονός ότι τα νησιά Montebello ήταν ακατοίκητα, οι 
ατμοσφαιρικές πυρηνικές δοκιμές εξάπλωσαν την ραδιενέργεια 
σε μεγάλα τμήματα της Αυστραλιανής ηπειρωτικής χώρας. 
Από τις δοκιμές στα εδάφη έχουν μολυνθεί μεγάλα τμήματα 
της Νότιας Αυστραλίας.

Η παρουσία των Αβορίγινων (ιθαγενείς) στην ηπειρωτική 
χώρα (Αυστραλία) κοντά στο Montebello (Νησιά) και η 
επίδραση του νέφος στους πληθυσμούς δεν αναγνωρίστηκε.

Σε μια εποχή όπου στους αυτόχθονες ανθρώπους δεν 
παρέχεται κανένα δικαίωμα (του πολίτη), οι αρχές κατέβαλαν 
ελάχιστη ή και καμία προσοχή στην ιδιαίτερη ευπάθειά τους 
και στις επιπτώσεις των πυρηνικών δοκιμών. Οι Αβορίγινες 
δεν ήταν μόνο έκθετοι στο ραδιενεργό νέφος, αλλά έλειπαν 
επίσης και τα μέτρα προστασίας τους, που διατέθηκαν για το 
υπόλοιπο του Αυστραλιανού πληθυσμού.

Η Βασιλική Επιτροπή που συστάθηκε μαζί με την 
αυστραλιανή κυβέρνηση το 1984 για τη μελέτη των 
υγειονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
βρετανικών πυρηνικών δοκιμών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
τα νησιά Montebello ήταν ιδιαίτερα ανασφαλή και 
ακατάλληλα από τις πυρηνικές δοκιμές και ότι  «η παρουσία 
των Αβορίγινων στην ηπειρωτική χώρα κοντά στο Montebello 
Νήσων δεν αναγνωρίστηκε η ευπάθειά τους στην επίδραση 
του νέφος». Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η 
κυβέρνηση της Αυστραλίας έλαβε 45 εκατομμύρια $ 
αποζημίωση από το Ηνωμένο Βασίλειο για την αποκατάσταση 
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των χώρων δοκιμής και να αποζημιώσει τους αυτόχθονες 
πληθυσμούς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγε την τελευταία πυρηνική 
δοκιμή του στις 26 Νοεμβρίου του 1991. Ενώ μόνο 45 
πυρηνικές δοκιμές συνδέονται άμεσα με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η χώρα συμμετείχε εντατικά στο πρόγραμμα 
πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ που αριθμούσε πάνω από 1.000 
πυρηνικές δοκιμές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε την συνθήκη των Πυρηνικών 
Δοκιμών και την πλήρη απαγόρευση τους (CTBT) στης 24 
Σεπτεμβρίου 1996, την ημέρα που άνοιξε για υπογραφή η 
συνθήκη, στη συνέχεια, επικυρώνει στις 6 Απριλίου 1998, την 
ίδια ημέρα και η Γαλλία. Ήταν οι δύο χώρες οι πρώτοι 
κάτοχοι πυρηνικών όπλων που επικύρωναν την CTBT.

9η) 1 Νοεμβρίου 1952 – «IVY MIKE»

Ήταν την παραμονή του Halloween του 1952 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όταν 9000 χιλιόμετρα μακριά, Αμερικανοί 
επιστήμονες δοκίμαζαν την πρώτη βόμβα υδρογόνου στα 
νησιά Μάρσαλ. Με μια εκρηκτική απόδοση 10,4 μεγατόνους 
(ΤΝΤ), η Ivy Mike (δοκιμή) είχε περίπου 700 φορές την 
εκρηκτική δύναμη του όπλου που έπεσε στην Χιροσίμα επτά 
χρόνια νωρίτερα, σκοτώνοντας 160.000 ανθρώπους. Η Ivy 
Mike βρίσκετε στο περίφημο ρεκόρ της μεγαλύτερης έκρηξης 
μέχρι τότε και θα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αμερικανική 
πυρηνική δοκιμή που έχει διεξαχθεί ποτέ.

«Κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν η ζέστη. Δεν είναι η 
έκρηξη, η ζέστη απλά συνέχιζε να έρχεται, απλά συνέχιζε να 
έρχεται επάνω και επάνω μας. Πραγματικά ήταν μια αρκετά 
τρομακτική εμπειρία». Ο Harold Agnew, παρατηρώντας από 
ένα πλοίο σε απόσταση 40 χιλιομέτρων.
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Η δοκιμή Ivy Mike χτίστηκε στις αρχές μιας θερμοπυρηνικής 
συσκευής. Θα χρησιμοποιηθεί ένα μηχάνημα τύπου Nagasaki 
για κατάρρευση ώστε να προκαλέσει μια δευτερεύουσα 
βόμβα, σε μια χοντρή δεξαμενή 30 CM σε μορφή ενός 
κυλίνδρου όπου θα περιείχε υγρό δευτέριο και θα ψυχόταν, 
(ένα σταθερό ισότοπο του υδρογόνου). Ενώ η «σκανδάλη» θα 
χρησιμοποιούσε την αρχή της πυρηνικής σχάσης, η 
δευτερεύουσα βόμβα θα προσλάμβανε την ενέργειά της από 
τη σύντηξη, την ίδια αντίδραση που τροφοδοτεί και τον ήλιο.

Η συσκευή Ivy Mike μετρούμενη ήταν έξι μέτρα σε ύψος και 
δύο μέτρα σε διάμετρο. Λόγω του σχήματός της οι 
επιστήμονες την ονόμαζαν επίσης «λουκάνικο». Με βάρος 82 
τόνους η συσκευή δεν ήταν ένα παραδοτέο όπλο και 
απαιτούσε ένα κτίριο με υπόστεγο μεγάλου μεγέθους για να 
την στεγάσει.

Η έκρηξη παρήγαγε ένα σύννεφο που έβραζε μέχρι και 50 
χιλιόμετρα μέσα στη στρατόσφαιρα, φθάνοντας σε πλάτος 
πάνω από 100 χιλιόμετρα. Σε απόσταση 50 χιλιομέτρων, οι 
επιστήμονες παρατηρούσαν την έκρηξη σε μια βάρκα. Είχαν 
υποτιμήσει την απόδοση της και μπορούσαν να δουν το 
σύννεφο δεξιά πάνω από τα κεφάλια τους, αισθανόταν την 
ακτινοβολία και τα συντρίμμια από κοράλλια να έρχονται 
πάνω τους. Το Elugelab «Flora» Island, όπου ήταν 
εγκατεστημένο το σύστημα Ivy Mike, είχε τελείως εξατμιστεί, 
αφήνοντας μόνο έναν 50 μέτρα βαθύ κρατήρα. Το ραδιενεργό 
νέφος είχε κάψει τα πάντα πάνω από τον Ειρηνικό και των 
γειτονικών νησιών Μάρσαλ.

Σε αντίθεση με άλλες έρευνες, όλες οι πληροφορίες σχετικά 
με τη δοκιμή Ivy Mike είχαν αρχικά κρατηθεί μυστικές, 
προκειμένου να αποτραπεί η σοβιετική πλευρά από το να 
αποκτήσουν οποιαδήποτε πληροφορία, ιδίως σχετικά με της 
ραδιενεργές μετρήσεις. Το 1954, δύο χρόνια μετά την Ivy 
Mike, μερικά από τα πρωτότυπα βίντεο κυκλοφόρησαν στο 
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κοινό. Τα βίντεο πάρθηκαν γρήγορα από τα μέσα ενημέρωσης 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, τροφοδοτώντας 
διαδηλώσεις κατά των πυρηνικών δοκιμών. Η Σοβιετική 
Ένωση προειδοποίησε ότι «συσκευές όπως η Ivy Mike θα 
μπορούσε να καταστρέψει τους καρπούς χιλιάδων χρόνων 
ανθρώπινου μόχθου». Την ίδια χρονιά, ο πρωθυπουργός της 
Ινδίας Jawaharlal Nehru καλούσε για μια «συμφωνία 
παγώματος» των πυρηνικών δοκιμών.

Ο Ινδός Πρωθυπουργός Jawaharlal Nehru ήταν ο πρώτος 
πολιτικός που είχε καλέσει για μια συμφωνία «αναστολής» των 
πυρηνικών δοκιμών στις 2 Απριλίου του 1954. Ωστόσο, αυτό 
ήταν λίγο για να σταματήσει την εκτεταμένη χρήση πυρηνικών 
δοκιμών που χαρακτήρισε τα 35 χρόνια που ακολούθησαν, 
ώσπου να υποχωρήσουν μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 
στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Από το 1955 έως το 1989, ο μέσος αριθμός των πυρηνικών 
δοκιμών που διεξάγονται κάθε χρόνο ήταν 55.

Οι δοκιμές κορυφώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 
και στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το έτος 1962 είχε 
μόνο 178 δοκιμές, οι 96 διεξήχθησαν από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και οι 79 από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτή ήταν η 
χρονιά της Κουβανικής κρίσης βλημάτων, όταν ο Ψυχρός 
Πόλεμος απειλούσε να μετατραπεί σε έναν πυρηνικό πόλεμο.

Ωστόσο μετά την Ivy Mike (δοκιμή) ακολούθησαν πολλές 
άλλες δοκιμές βόμβας υδρογόνου. Πέντε αναπτυχτήκαν πάνω 
στην δομή του παραρίχτηκε τον Ιανουάριο του 1954. Αυτές 
οι weaponized εκδόσεις είχαν προγραμματιστεί να 
δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια της δοκιμής (Κάστρο), μια 
σειρά δοκιμών από βόμβες με βάση το υδρογόνο. Το Μάρτιο 
του ίδιου έτους, δεν είχαν εκραγεί λόγω της «επιτυχίας» της 
δοκιμής Castle Bravo. Αποδίδοντας 15 μεγατόνους, αυτή 
ήταν η μεγαλύτερη αμερικανική πυρηνική δοκιμή και 
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θεωρείται η χειρότερη ακτινολογική στην ιστορία των ΗΠΑ, 
με το νέφος μολύνθηκαν κατοικημένες περιοχής στα νησιά και 
σε ένα ιαπωνικό μέρος αλιείας με μηχανότρατες.

10η) 18 Απριλίου 1953 – «BADGER»

Στις 18 Απριλίου του 1953, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
διεξήγαγαν τη δοκιμή Badger. Η συσκευή η οποία 
πυροδοτήθηκε από έναν πύργο 300 μέτρων είχε μια απόδοση 
της τάξεως 23 χιλιάδες τόνους, ελαφρώς υψηλότερη από ό, τι 
η βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα, αλλά χαμηλότερη από τα 
αναμενόμενα 35 έως 40 χιλιάδες τόνους (ΤΝΤ). Η δοκιμή 
ήταν μέρος της επιχείρησης «αποτέλεσμα / Knothole», μια 
σειρά από 11 πυρηνικές δοκιμές μαζί με ελιγμούς 
στρατευμάτων σε άμεση γειτνίαση με της εκρήξεις, για να 
αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των πυρηνικών όπλων, όπως η 
ακτινοβολία σε στρατεύματα και εξοπλισμό.

«Θα χρειαστούν πολλές λέξεις για να περιγράψω πόσο 
τρομακτική ήταν αυτή η εμπειρία. Αμέσως μετά την έκρηξη, 
μας διέταξαν να προχωρήσουμε στο σημείο μηδέν. Ωστόσο, 
μας σταμάτησαν μετά από 500 περίπου μέτρα γιατί μια 
ξαφνική στροφή του ανέμου έφερνε επάνω μας την 
ακτινοβολία Gamma». Ανέφερε Ο Frank Bushey, ήταν 
στρατιώτης των ΗΠΑ που συμμετείχε στην έκρηξη Badger.

Κατά τη διάρκεια της βολής Badger περίπου 2.800 
στρατιώτες έλαβαν μέρος σε μια άσκηση κοντά στο σημείο 
μηδέν, συμπεριλαμβανομένης μιας αερογέφυρας που 
περιλάμβανε 39 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Καρκίνου των ΗΠΑ, το νέφος δύο δοκιμών που ήταν μέρος 
της σειράς (αποτέλεσμα / Knothole, ο Simon και ο Χάρι), 
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είχαν τα υψηλότερα επίπεδα σε καίσιο 137, των ηπειρωτικών 
δοκιμών των ΗΠΑ.

11η) 19 Μαΐου 1953 - «DIRTY – HARRY»

Στις 19 Μαΐου του 1953, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν 
την πυρηνική δοκιμή «Χάρι». Ήταν μέρος μιας σειράς από 11 
δοκιμές πυρηνικών όπλων που ονομάστηκε η λειτουργία 
«αποτέλεσμα - Knothole» στη Nevada.

Η 32 κιλοτόνων πυρηνική βόμβα ήταν ξεχωριστή για δύο 
λόγους. Πρώτον, ήταν η πιο καταστροφική (καθαρή σχάση) 
όπλο που ήταν στα σχέδια μέχρι τότε. Δεύτερον, λόγω 
εσφαλμένου υπολογισμού και μιας μη αναμενόμενης αλλαγής 
στην κατεύθυνση του ανέμου η δοκιμή αυτή παρήγαγε 
περισσότερο ραδιενεργό νέφος από οποιαδήποτε άλλη 
ηπειρωτική δοκιμή των ΗΠΑ, οδηγώντας τελικά τη δοκιμή να 
πάρει το παρατσούκλι «Dirty Harry».

Σε πολλές αγωγές, οι εμπλεκόμενοι (ακούσια θύματα) ζήτησαν 
οικονομική αποζημίωση. Σε μια απόφαση ορόσημο το 1984, 
οι οικογένειες 10 ανθρώπων που φέρεται ότι είχαν προσβληθεί 
από καρκίνο, ως αποτέλεσμα της σειράς των υπέργειων 
πυρηνικών δοκιμών στη Νεβάδα το 1950 και 1960 
απονεμήθηκαν 2.6 εκατομμύρια $ ως αποζημίωση. Το 
δικαστήριο αποφάνθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση ήταν ένοχη 
για αμέλεια με τον τρόπο που είχε διεξάγει τις δοκιμές.

Κοινότητες που ζουν κοντά στη Νεβάδα, ανέφεραν 
υψηλότερα ποσοστά καρκίνου και απώλειες ζωικού κεφαλαίου 
των αγροτών λόγω της ακτινοβολίας και της δηλητηρίασης.
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12η) 12 Αυγούστου 1953 - Σοβιετική δοκιμή  (RDS-6)

Η RDS-6, με το παρατσούκλι «Joe 4» από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ήταν η πέμπτη πυρηνική δοκιμή που διεξήγαγε η 
Σοβιετική Ένωση. Με μια δύναμη που ισοδυναμεί με 400 
χιλιάδες τόνους ΤΝΤ (περίπου 30 φορές την απόδοση της 
βόμβας στη Χιροσίμα), ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία της 
χώρας μέχρι τότε. Η RDS-6 ήταν μέρος των προσπαθειών της 
Σοβιετικής Ένωσης για να καλύψουν τη διαφορά με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είχε δοκιμάσει πρώτη τη 
θερμοπυρηνική συσκευή με το κωδικό όνομα «George 
δοκιμή» δύο χρόνια νωρίτερα Μάιο του 1951.

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν σχέδιο γνωστό ως το 
μοντέλο Sloika (Слойка, το όνομά του το πήρε από ένα είδος 
σφολιάτας με στρώσεις), στην οποία η σχάσης των καυσίμων 
σύντηξης γινόταν με «στρώσεις». Η Σοβιετική φυσικός Yulii 
Khariton Εκτίμησε ότι 15-20% της απόδοσης της βασίστηκε 
σε σύντηξη και το υπόλοιπο στη σχάση.

Επειδή η πιθανή απόδοση του σχεδιασμού Sloika 
περιορίστηκε σε περίπου ένα μεγατόνου (περίπου 75 φορές η 
απόδοση της βόμβας της Χιροσίμα ), αργότερα 
εγκαταλείφθηκε. Η Σοβιετική προπαγάνδα, ωστόσο, 
διακήρυξε ότι η RDS-6 είναι μια «πραγματική» βόμβα 
υδρογόνου, υποστηρίζοντας ότι ήταν σε αντιπαράθεση με της 
βόμβες υδρογόνου των ΗΠΑ εκείνη την εποχή από τον αέρα.

Αυτό ώθησε τους επιστήμονες των ΗΠΑ να διπλασιάσουν τις 
προσπάθειές τους, με αποτέλεσμα την σειρά δοκιμών υψηλών 
αποδόσεων (Κάστρο Λειτουργία). Αυτή η σειρά έλαβε χώρα 
την άνοιξη του 1954 στη περιοχή Ατόλλη Μπικίνι στα νησιά 
Μάρσαλ, και περιλάμβανε τις τρεις πιο ισχυρές δοκιμές που 
έγιναν ποτέ έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγαλύτερη, 
το (κάστρο Bravo), απέδωσε 15 μεγατόνους και δημιούργησε 
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της χειρότερες ακτινολογικές καταστροφές στην ιστορία των 
ΗΠΑ. Αρκετοί από τους κατοίκους των νήσων Μάρσαλ, 
συμπεριλαμβανομένων και των Αμερικανών στρατιωτών, είχαν 
καλυφτεί με το ραδιενεργό νέφος. Το ιαπωνικό αλιευτικό 
σκάφος «Δράκος, Αριθμός 5» που έπλεε εκεί κοντά είχε 
επίσης μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό, προκαλώντας το θάνατο 
τουλάχιστον ενός μέλος του πληρώματος. Το περιστατικό 
αυτό δημιούργησε ένα διεθνή σάλο και μια διπλωματική 
κρίση με την Ιαπωνία.

Ένα χρόνο αργότερα, η Σοβιετική Ένωση ανέβασε το 
επίπεδο με το δικό της πρόγραμμα «αλήθεια» βόμβα 
υδρογόνου σε δύο στάδια, με την κωδική ονομασία RDS-37. 
Σε ένα σύνολο 456 δοκίμων από 2.000 πυρηνικές δοκιμές σε 
όλο τον κόσμο διεξήχθησαν στο Σεμιπαλατίνσκ στο 
σύγχρονο Καζακστάν. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο 
κάτοικοι εκτέθηκαν σε ακτινοβολία. Στην περιοχή έχει 
αναφερθεί μια αύξηση στα ποσοστά καρκίνου και γενετικές 
ανωμαλίες.

Με πρωτοβουλία της Δημοκρατίας του Καζακστάν η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 2009 να κηρύξει 29η του 
Αυγούστου ως Διεθνής Ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. 
Το 1991 την ίδια ημέρα ήταν που η Σεμιπαλατίνσκ έκλεισε 
για τα καλά των κύκλο των δοκιμών.

Η πόρτα στην πυρηνική δοκιμή, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή 
για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών. Η 
Συνθήκη για την απαγόρευση (CTBT) του 1996 δεν έχει τεθεί 
σε ισχύ ακόμα, η συμφωνία πρέπει να υπογραφεί και να 
επικυρωθεί από το σύνολο των 44ων Παραρτημάτων και των 2 
μελών. Αυτές ήταν οι χώρες που κατέχουν πυρηνική 
τεχνολογία κατά το χρόνο των διαπραγματεύσεων της 
Συνθήκης. Οκτώ δεν έχουν ακόμη υπογράψει και κυρώσει, η 
Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, η Αίγυπτο, η Ινδία, 
το Ιράν, το Ισραήλ, το Πακιστάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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13η) 1 Μαρτίου 1954 - «CASTLE BRAVO»

Η πρώτη Μαρτίου του 1954 σηματοδοτεί ένα από τα πιο 
σοβαρά επεισόδια πυρηνικού νέφος στην ιστορία. Την ημέρα 
αυτή οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν τη μεγαλύτερη 
δοκιμασία που έγινε ως τότε με πυρηνικά όπλα, με την κωδική 
ονομασία (Castle Bravo), στη Bikini Atoll στις Νήσους 
Μάρσαλ. Το Bravo ήταν μέρος του (Κάστρου Λειτουργίας), 
μια σειρά πυρηνικών δοκιμών όπου έχουν σχεδιαστεί για ένα 
αεροσκάφος με θερμοπυρηνικό όπλο. Λόγω ενός λάθους 
σχεδιασμού, η έκρηξη έφθασε σε απόδοση 15μεγατόνους, 
καθιστώντας δυόμισι φορές μεγαλύτερο από ό, τι αναμενόταν 
και περισσότερο από 1.000 φορές πιο ισχυρή από τη βόμβα 
στη Χιροσίμα. Ωστόσο η μεγαλύτερη πυρηνική έκρηξη που 
έγινε ποτέ ήταν το 1961 «ο τσάρος Bomba» με 50 μεγατόνους 
απόδοση.

Το ραδιενεργό νέφος από τη δοκιμή εξαπλώθηκε σε πάνω από 
11.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ίχνη ραδιενεργού υλικού 
εντοπίστηκαν στην Αυστραλία, την Ινδία, την Ιαπωνία, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Ο πληθυσμός της 
Bikini είχε μετεγκατασταθεί σε άλλες περιοχές στην Atoll πριν 
από την έναρξη του προγράμματος των ΗΠΑ στον Ειρηνικό 
με την (Ικανός δοκιμή) το 1946. Λόγω των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών στις οποίες είχε διεξαχθεί η δοκιμή Bravo, 
το νέφος επηρέασε επίσης και την κατοικημένη περιοχή στην 
Atoll.

«Ένα κίτρινο φλας χύθηκε μέσα από το φινιστρίνι. 
Αναρωτήθηκα τι είχε συμβεί, πήδηξα πάνω από την κουκέτα 
κοντά στην πόρτα, έτρεξα έξω στο κατάστρωμα, και έμεινα 
έκπληκτος. Η γέφυρα, ο ουρανός και η θάλασσα σε θέα 
βαμμένη με τα φλεγόμενα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. 
Κοίταξα γύρω μου μέσα στη ζάλη, τα είχα χάσει εντελώς». 
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Oishi Matashichi, ψαράς στο κατάστρωμα του ιαπωνικού 
αλιευτικού (Δράκος-5).

Επιπλέον, το ραδιενεργό νέφος μόλυνε σε μεγάλο βαθμό το 
ιαπωνικό αλιευτικό σκάφος (Δράκος – 5), το οποίο έπλεε 145 
χιλιόμετρα μακριά από το σημείο μηδέν. Οι 23 Ιάπωνες 
ψαράδες στο πλοίο υπέφεραν από δηλητηρίαση ακτινοβολίας 
και ένα μέλος του πληρώματος πέθανε λίγο μετά.

Το περιστατικό οδήγησε σε διπλωματική κρίση μεταξύ της 
Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και προκάλεσε 
διεθνείς επικρίσεις κατά των πυρηνικών δοκιμών.

«Περίπου πέντε ώρες μετά την έκρηξη, άρχισε να βρέχει 
ραδιενεργό νέφος στο Ρονγκελαπ. Μέσα σε λίγες ώρες, η 
Ατόλλη ήταν καλυμμένη με μια λεπτή λευκή σκόνη. Κανείς 
δεν ήξερε ότι ήταν ραδιενεργό νέφος. (...) Γερουσιαστής Jeton 
Anjain για λογαριασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Ρονγκελαπ Atoll.

Το 1972, η αμερικανική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μετά 
από μια έρευνα δηλώνει ότι τα νησιά είχαν δει μια 
«αξιοσημείωτη ανάκαμψη» και περισσότεροι από 100 
άνθρωποι μετακινήθηκαν πίσω στο μπικίνι. Ωστόσο οι 
εργαστηριακές δοκιμές το 1978 έδειξαν ότι παραμένουν 
μεγάλα υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας στην Ατόλλη Μπικίνι, με 
συνέπια να εκκενωθεί και πάλι.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας μετά το 
ατύχημα, τα περισσότερα παιδιά στο Ρονγκελαπ και πολλοί 
ενήλικες ανάπτυξαν οζίδια του θυρεοειδούς, μερικά από τα 
οποία αποδείχθηκαν ότι είναι κακοήθεις. (Εθνικό Ινστιτούτο 
Υγείας, Maryland, και το Εθνικό Εργαστήριο Brookhaven, 
ΝΥ).

Το 2010, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να 
ακούσει οποιεσδήποτε νέες περιπτώσεις για την επίτευξη 
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αποζημίωσης, για διαφόρους νομικούς λόγους (παραγραφή, 
κ.α.).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν 67 δοκιμές πυρηνικών 
όπλων στον Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ 1946 και 1958 και 
συνολικά 1.032 πυρηνικές δοκιμές συνολικά.

14η) 14 Μαΐου 1955 – «WIGWAM»

Στις 14 Μαΐου του 1955, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν 
την πυρηνική δοκιμή της επιχείρησης «Wigwam», το πρώτο 
του είδους της που θα πραγματοποιούνταν σε βαθιά νερά σε 
βάθος περίπου 660 μέτρων. Με απόδοση περίπου 30 χιλιάδες 
τόνους, ήταν περίπου δύο φορές το μέγεθος της βόμβας της 
Χιροσίμα. Η δοκιμή διεξήχθη στον Ειρηνικό Ωκεανό, 
περίπου 800 χιλιόμετρα από τις ακτές της Καλιφόρνιας.

Η Λειτουργία «Wigwam» διεξήχθη για τον προσδιορισμό των 
θανατηφόρων χαρακτηριστικών στης περιοχές της οποίες 
διαδραματίστηκε η υποβρύχια δοκιμή, με κρουστικό κύμα, 
και για επιπτώσεις της ραδιενέργειας στα πολεμικά πλοία. 
Τρία υποβρύχια κλίμακας που μοιάζουν με σκάφη έκθλιψης, 
εξοπλισμένα με όργανα μέτρησης ανακόψανε υποβρύχια σε 
διάφορες αποστάσεις από τη συσκευή, εκτός από τα μη 
επανδρωμένα σκάφη επιφανείας. Ο χώρος δοκιμών 
επιλέχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ βασιζόμενη σε μια 
μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 
Scripps, όπου περιγράφεται ως χώρος «βιολογικός έρημος».

Αμέσως μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, μια έκταση 
δυόμισι χιλιόμετρα καλύφτηκε με πάνω από 9 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ραδιενεργού θαλάσσιου νερού. 
Η βολίδα - φούσκα ανήλθε σε ύψος έως και 3.600 μέτρα. Τα 
σκάφη που βρισκόταν πλησιέστερα προς την έκρηξη είχαν 



43

υποστεί σοβαρές ζημιές, όπως ήταν το (USS Tawasa), ένα 
σκάφος «παρατηρητής» με τους επιστήμονες επί του σκάφους.

«Οι Μεγαλύτερες ανησυχίες επικεντρώθηκαν στην σχεδίαση, 
για τους επιστήμονες και στρατιωτικούς, και στα 
αποτελέσματα της δοκιμής. Οποιεσδήποτε ανησυχίες για τους 
πιθανούς κινδύνους που αντιμετώπιζαν χιλιάδες άνδρες που 
συμμετέχουν από πρώτο χέρι και στάθμευαν στο χώρο 
έκρηξης, φάνηκε κατά τη χρονική στιγμή να έχει 
δευτερεύοντα χαρακτήρα».  Ο RJ Ritter, μέλος του 
πληρώματος στο πλοίο USS «παρατηρητή» Tawasa.

Το ραδιενεργό νέφος που παρήγαγε η έκρηξη είχε καλύψει 
μερικά από τα 30 συμμετέχοντα σκάφη. Στους 6.800 
προσωπικό, είχε παρασχεθεί με κονκάρδες ταινία για τη 
μέτρηση σε έκθεση της ραδιενέργειας, αλλά δεν τους παρείχαν 
προστατευτικό εξοπλισμό. Το ποσό της ακτινοβολίας στο 
οποίο εκτεθήκαν οι συμμετέχοντες στρατιώτες παράμενε 
αμφιλεγόμενο. Ενώ κυβερνητικές πηγές περιγράφουν τις 
δόσεις ως πολύ χαμηλές, οι οικογένειες των βετεράνων έχουν 
εκφράσει ανησυχίες για επιπτώσεις στην υγεία, υποστηρίζοντας 
ότι οι κονκάρδες (ταινία) δεν μπορούσαν να μετρήσουν την 
ιονίζουσα ακτινοβολία (ραδιενεργά σωματίδια), 
επισημαίνοντας τις περιπτώσεις των πρόωρων θανάτων από 
καρκίνο μεταξύ των συμμετεχόντων. Το βάρος της βόμβας 
ήταν μόνο 8.250 λίβρες (3.742 kg).

«Ήταν απαραίτητο να κατευθυνθούν μερικά πλοία στο 
ραδιενεργό θαλάσσιο νερό. Το νερό και οι φλοιοί έχουν 
μολυνθεί από την εμπειρία μας, αλλά όχι σε ένα επίπεδο 
αρκετά υψηλό για να υπάρξει κινδύνους για την υγεία μας όταν 
λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις. Ήταν επίσης 
απαραίτητο να συλλέγουν ραδιενεργά υλικά, όπως δείγματα 
νερού, σημαδούρες, και καλώδια, από μερικά πλοία. Με της 
κατάλληλες προφυλάξεις εμποδίστηκε ο σοβαρός κινδύνους 
για την υγεία. (Δοκιμή Wigwam, Έκθεση του Διοικητή).
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Αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας παρακολουθήθηκαν μετά 
από τέσσερις ημέρες μετά από τη δοκιμή στα σύνορα της 
California / Μεξικό, σε απόσταση 800 χιλιομέτρων.

15η) 22 Νοεμβρίου 1955 – «RDS-37»

Στις 22 Νοεμβρίου του 1955 η Σοβιετική Ένωση διεξήγαγε 
την πρώτη της δοκιμή βόμβας υδρογόνου, με την κωδική 
ονομασία RDS-37, στο Σεμιπαλατίνσκ στο σύγχρονο 
Καζακστάν. Η RDS-37 ήταν η πρώτη Σοβιετική δύο σταδίων 
βόμβα υδρογόνου. Η Σοβιετική Ένωση είχε ήδη διακηρύξει 
μια προηγούμενη δοκιμή, ως θερμοπυρηνική, τη δοκιμή 
RDS-6 στις 12 Αυγούστου του 1953, η οποία ήταν στην 
πραγματικότητα μια ενισχυμένη βόμβα σχάσης.

Ο σχεδιασμός της RDS-37 ήταν κοινώς γνωστό ως η «τρίτη 
ιδέα, Ζαχάρωφ» το όνομά του πήρε από τον Σοβιετικό 
πυρηνικό φυσικό Αντρέι Ζαχάρωφ Dmitrievich. Το 
ισοδύναμο των ΗΠΑ ήταν ο σχεδιασμός (Teller – Ulam).

Η RDS-37 ήταν η πρώτη του είδους εναέρια βόμβα με τα 
εκρηκτικά σε υψόμετρο 1.550 μέτρων. Η Σοβιετική Ένωση 
κατείχε το μονοπώλιο για την ανάπτυξη θερμοπυρηνικών 
όπλων για ένα εξάμηνο, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες 
περνούσαν σε άλλο επίπεδο με την πυρηνική δοκιμή 
(Cherokee) στις 20 Μαΐου 1956. Στη δεκαετία του 1950, οι 
δύο χώρες διεξήγαγαν της πιο μεγάλες ατμοσφαιρικές 
δοκιμές, έως τότε πριν και μετά οδηγηθούν, σε σημαντική 
αύξηση στα παγκόσμια επίπεδα ακτινοβολίας και την αύξηση 
της πολιτικής έντασης.

Η απόδοση του συστήματος RDS-37 είχε προσδιοριστή από 
1,45 ως 3 μεγατόνους για τους σκοπούς της δοκιμής. Η 
πραγματική απόδοση αναφέρθηκε να είναι 1,6 μεγατόνους. Η 
βόμβα ωστόσο εξερράγη κάτω από ένα στρώμα θερμικής 
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αναστροφής (ένα στρώμα θερμού αέρα πάνω από ψυχρότερες 
αέριες μάζες), το οποίο απροσδόκητα επικεντρώθηκε στο 
μεγάλο μέρος της ενέργειας του κρουστικού κύματος πίσω 
προς το έδαφος. Αυτό προκάλεσε σε ένα κτίριο σε κοντινό 
χωριό να καταρρεύσει, σκοτώνοντας ένα παιδί. Σαράντα δύο 
άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιού. Μια 
τάφρος κατέρρευσε πάνω σε στρατιώτες που παρατηρούσαν 
την έκρηξη στα 36 χλμ από το σημείο μηδέν, σκοτώνοντας 
έναν και τραυματίζοντας άλλους πέντε.

Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε συνολικά 456 ελέγχους 
στο Σεμιπαλατίνσκ στο σύγχρονο Καζακστάν, στις επιτόπιες 
δοκιμές από το 1949 έως το 1989. Η περιοχή που 
επηρεάστηκε από αυτές τις εκρήξεις ήταν 300.000 
τετραγωνικά χιλιόμετρα πλάτος που κατοικείται από περίπου 
1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Μόνο μετά τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης, οι βλαβερές επιπτώσεις της ακτινοβολίας 
στους ανθρώπους και το περιβάλλον έγιναν δημοσίως γνωστές. 
Άνω του μέσου όρου ποσοστά καρκίνου και γενετικές 
ανωμαλίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τοπικό 
πληθυσμό, ακόμη και στην τρίτη γενιά.

16η) 19 Ιουλίου 1957 - «5 - GROUND ZERO»

Στις 19 Ιουλίου του 1957, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν 
την πυρηνική δοκιμή «John» στη Nevada. Ένα αεροσκάφος 
τροφοδοτούμενο από έναν πύραυλο αέρος-αέρος είχε 
σχεδιαστεί για να υπερασπιστεί τυχών αεροπορικές επιθέσεις 
με πυρηνικά όπλα. Αυτά αναπτύχθηκαν από τη δεκαετία του 
1950 από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση της 
Σοβιετικής επίθεσης (καμικάζι) τα οποία και παροπλίσανε το 
1986. Οι πυρηνικές μύτες πυραύλων που χρησιμοποιείται στη 
δοκιμή είχαν μια εκρηκτική δύναμη της τάξεις 2 χιλιάδων 
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τόνους και εξερράγησαν μετά από μια πτήση λίγων 
δευτερόλεπτων σε υψόμετρο περίπου 5 χιλιομέτρων.

Στο πλαίσιο της δημόσιας εκστρατείας διαφήμισης για να 
δείξουν ότι η άμυνα της πυρηνικής δύναμης από αέρα θέτει 
των ελάχιστο κίνδυνο για εκείνους που επί του εδάφους, 
βρίσκονταν, πέντε Αμερικανοί στρατιώτες προθυμοποιήθηκαν 
να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα ακριβώς κάτω από την 
έκρηξη σε απόσταση όπου θεωρούταν ασφαλή. Ένας από τους 
πέντε, ο συνταγματάρχης Sidney Μπρους, δήλωσε σε 
συνέντευξή του μετά την εκδήλωση, «Τέσσερις από τους 
φίλους μου που στάθηκαν ακριβώς κάτω από την έκρηξη, και 
έμπειρους, κανένα απολύτως δεν είχε αρνητικές συνέπειες». Ο 
κάμεραμαν, Γιώργος Yoshitake, είχε διαταχθεί εκεί ως μέρος 
της στρατιωτικής θητείας του. Επέζησε και παραχώρησε μια 
συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό SPIEGEL το 2010.

«Μερικά από τα ζώα ήταν ακόμα ζωντανά... Τα ζώα (χοίροι), 
άρχισαν να κλαίνε. Μύριζε η καμένη σάρκα τους. Ήταν απλά 
φοβερό». (Γιώργος Yoshitake, Αμερικανός στρατιώτης 
κάμεραμαν).

Η δοκιμή ήταν μέρος της «Λειτουργίας Plumbbob», μια 
σειρά 24 πυρηνικών εκτονώσεων και 6 δοκιμών ασφαλείας που 
διενεργούνται μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου του 1957. 
Περίπου 18.000 μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, 
του Στρατού, του Ναυτικού και πεζοναύτες συμμετείχαν. Το 
κύριο ενδιαφέρον του στρατού ήταν το πώς ο μέσος 
στρατιώτης θα ασχοληθεί σωματικά και ψυχολογικά με της 
πυρηνικές επενέργειες στο πεδίο της μάχης.

Οι Πέντε άνθρωποι που τοποθετήθηκαν κάτω από την έκρηξη 
ήταν. 1ος Ο συνταγματάρχης Sidney C. Bruce, έχασε τη ζωή 
του το 2005 (ηλικία 86). 2ος Ο συνταγματάρχης Frank P. 
Ball, πέθανε το 2003 (ηλικία 83). 3ος Ο Maj John W. 
Hughes, πέθανε το 1990 (ηλικία 71).  4ος Ο Maj Norman 
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Bodinger, ασαφείς (δεν περιλαμβάνετε στη βάση δεδομένων), 
μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός. 5ος Ο Donald D. Luttrell, 
πέθανε το 1987 (ηλικία 63).

17η) 8 Νοεμβρίου 1957 - «ΑΡΠΑΓΗ X»

Στις 8 Νοεμβρίου του 1957, το Ηνωμένο Βασίλειο 
πραγματοποίησε την πρώτη θερμοπυρηνική δοκιμή βόμβας 
με την κωδική ονομασία (αρπάγη Χ). Ήταν μέρος της σειράς 
πυρηνική δοκιμή (Grapple), στην οποία συμμετείχαν εννέα 
εκρήξεις πάνω από τη Νήσος των Χριστουγέννων (Kiritimati) 
και Malden, νησιά στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ 
Νοέμβριο 1957 και Σεπτέμβριο 1958. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
είχε διεξάγει την πρώτη του πυρηνική δοκιμή πέντε χρόνια 
νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1952 στην Αυστραλία.

Η Αρπάγη Χ πυροδοτήθηκε πάνω από τη Νήσος των 
Χριστουγέννων, γύρω στο ένα χιλιόμετρο πάνω από το 
έδαφος. Σε δύο στάδια σχεδιασμού που επιφέρει μια 
αντίδραση υδρογόνου αποδίδοντας 1,8 μεγατόνους. Οι 
μηχανικοί όπλων είχαν υποτιμήσει την απόδοση κατά 80%. Η 
ζημία που προκλήθηκε από το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν 
κατά συνέπεια μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, με 
αποτέλεσμα να κατεδαφιστούν τα κτίρια, ο εξοπλισμός και η 
υποδομή. Η επόμενη έκρηξη, (Grapple Y), απέδωσε μια 
μαζική τιμή 3 μεγατόνους, τη μεγαλύτερη πυρηνική δοκιμή 
που διεξήχθη ποτέ από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα σχέδια της θερμοπυρηνικής (αρπάγης Χ) δεν ήταν ποτέ 
πραγματικά στο να τεθούν σε λειτουργία. Οι Δοκιμές αυτές 
παρουσιάζονται κυρίως για πολιτικό σκοπό, και την απόδειξη 
της θερμοπυρηνικής κατάστασης της Βρετανίας. Μετά από 
σειρά δοκιμών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο 
Βασίλειο σύναψαν το 1958 (ΗΒ-ΗΠΑ) το σύμφωνο 
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Αμοιβαίας Άμυνας και συνεργάστηκαν στενά για τα 
προγράμματα πυρηνικών όπλων.

Η Νήσος των Χριστουγέννων χρησίμευσε ως κύρια βάση, με 
αρκετές χιλιάδες στρατιώτες που στάθμευαν εκεί κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 
500 ναύτες από τη Νέα Ζηλανδία. Όπως όλες οι Grapple 
(βόμβες) εξερράγησαν στον αέρα, είτε έπεσαν από ένα 
αεροσκάφος ή από ένα σύνολο μπαλονιών, όπου παρήγαγαν 
υψηλές ποσότητες ραδιενεργό νέφος.

«Πριν βγούμε εκτός υπηρεσίας, μας διέταξαν να σκοτώσουμε 
τα πουλιά που είχαν τραυματιστεί από την έκρηξη. Κάποια 
εξακολουθούν να πετούν γύρω, αλλά ήταν τυφλά, τα μάτια 
τους είχαν καεί». (Ο Kenneth McGinley, (UK) στρατιώτης 
βετεράνος στης δοκιμές).

Η συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των 
βρετανικών πυρηνικών δοκιμών στον Ειρηνικό έχει οδηγήσει 
σε μια μακρά νομική μάχη που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 
Βετεράνοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νέα Ζηλανδία 
έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την επάρκεια των 
ακτινολογικών προτύπων ασφαλείας κατά τη λειτουργία και 
παλεύουν υποστηρίζοντας ότι είχαν χρησιμοποιηθεί ως 
«ινδικοί χοίροι». Κατά τη διάρκεια των δοκιμών η στρατιώτες 
ήταν ελεύθεροι να κινούνται γύρω από το νησί, 
καταναλώνοντας τοπικό νερό και φρούτα, κολυμπώντας στις 
λιμνοθάλασσες και ανέπνεαν τη σκόνη, η οποία θα μπορούσαν 
να έχει μολυνθεί.

Το 2005, μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Massey της Νέας 
Ζηλανδίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ναυτικοί που 
παρατηρούσαν τις δοκιμές από κοντά στα πλοία είχαν βιώσει 
γενετικές βλάβες. Μετά τη δημοσίευση της μελέτης, μια 
συλλογική αγωγή κατατέθηκε εναντίον του Βρετανικού 
Υπουργείου Άμυνας από οργανώσεις διαφόρων βετεράνων. Το 
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βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι μόνο λίγοι 
άνθρωποι εκτέθηκαν σε επικίνδυνη ακτινοβολία και ότι 
ασφαλή συμπεράσματα είναι δύσκολο να εξαχθούν από τις 
μελέτες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγε την 45η τελευταία του 
πυρηνική δοκιμή στις 26 Νοεμβρίου 1991.

18η) 13 Φεβρουαρίου 1960 - Η πρώτη πυρηνική 
δοκιμή της Γαλλίας.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1960, η Γαλλία διεξήγαγε την 
πρώτη πυρηνική δοκιμή της, με την κωδική ονομασία 
«Gerboise Bleue». Η ημέρα εκείνη σηματοδότησε την αρχή 
μιας σειράς τεσσάρων ατμοσφαιρικών δοκιμών στο Reganne 
Oasis, στην έρημο Σαχάρα της Αλγερίας. Με μια εκρηκτική 
απόδοση 70 χιλιάδες τόνους, η Gerboise Bleue ήταν σχετικά 
μεγάλη για πρώτη πυρηνική δοκιμή της χώρας, περίπου 
τέσσερις φορές ισχυρότερη όσο στη Χιροσίμα.

Μετά την ολοκλήρωση της σειράς των δοκιμών Gerboise η 
Γαλλία αλλάζει, σε υπόγειες δοκιμές σε άλλη περιοχή στην 
Αλγερινή Σαχάρα, που ονομάζεται (Σε Ecker), όπου 
διεξάγονται επιπλέον 13 πυρηνικές δοκιμές μέχρι το 1967. Οι 
επόμενες γαλλικές πυρηνικές δοκιμές διεξήχθησαν στη 
Γαλλική Πολυνησία στον Νότιο Ειρηνικό, ξεκινώντας με τη 
2.6 μεγατόνων δοκιμή Canopus τον Αύγουστο του 1968.

«Φορούσα σορτς. Μας διέταξαν να ξαπλώσουμε μπρούμυτα 
στο έδαφος, με τα μάτια κλειστά και τα χέρια διπλωμένα, 
ώστε να μην παρακολουθούμαι το φλας, αμέσως μετά θα 
έπρεπε να πάρουμε επάνω μας μια συσκευή γύρω από το 
λαιμό μας για να μετρήσει και να φωτογραφίσει τον 
αντίκτυπο». (Ο Michel Verger, συμμετείχε στην δοκιμή 
Gerboise Bleue).
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Η γαλλική κυβέρνηση πάντα υποστήριζε ότι οι πυρηνικές 
εργασίες της διεξήχθησαν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα. 
Ωστόσο, μια εμπιστευτική στρατιωτική έκθεση, που 
λαμβάνεται για πρώτη φορά από τη γαλλική εφημερίδα Le 
Parisien, το 2010, ανέφερε ότι οι στρατιώτες είχαν 
χρησιμοποιηθεί ως «ινδικοί χοίροι» για να μελετήσουν τις 
επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην υγεία του ανθρώπου. 
Σύμφωνα με την έκθεση, σε μια πυρηνική δοκιμή το 1961 
συμμετέχει και στρατιωτικό προσωπικό που προωθούσαν με 
τα πόδια και σε φορτηγά μέσα σε μερικές εκατοντάδες μέτρα 
από το επίκεντρο της έκρηξης λιγότερο από μία ώρα μετά την 
έκρηξη. Μια έρευνα που διεξήχθη το 2008 από την ένωση των 
γαλλικών βετεράνων των πυρηνικών δοκιμών «έδειξε ότι το 
35% των ερωτηθέντων βετεράνων είχαν έναν ή περισσότερους 
τύπους καρκίνου, και ένας στους πέντε είχε υπογονιμότητα.

Σύμφωνα με τον Αλγερινό επιστήμονα Kathum El-Abodi, οι 
πυρηνικές δοκιμές στην Αλγερία, είχαν ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σε περιοχές που πλήττονται 
ήδη από την αιολική διάβρωση. Η Ακτινοβολία οδήγησε 
επιπλέον σε μείωση του ζωικού κεφαλαίου και της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της εξαφάνισης ενός 
αριθμού των αποδημητικών και ενδημικών ερπετών και 
πτηνών, λέει ο El-Abodi.

Η Γαλλία πραγματοποίησε την 210 τελευταία πυρηνική 
δοκιμή της στις 27 Ιανουαρίου 1996 στη Γαλλική Πολυνησία. 
Ειδικά η τελική σειρά δοκιμών διεξάγονται κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων της Συνθήκης Πυρηνικών Δοκιμών για 
την πλήρη απαγόρευση (CTBT), στη Γενεύη, προκάλεσε 
διεθνείς διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένων και μποϊκοτάζ 
γαλλικών προϊόντων. Αργότερα εκείνο το έτος, η Γαλλία ήταν 
μία από τις πρώτες χώρες που υπέγραψαν τη CTBT, και στη 
συνέχεια επικύρωσαν στις 6 Απριλίου 1998. Η Γαλλία επίσης 
έκλεισε όλες τις εγκαταστάσεις δοκιμών της, το μόνο 
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πυρηνικό κράτος που το έπραξε την ημερομηνία κατά την 
οποία το υπέγραφε. Το 2009, η γαλλική Γερουσία ψήφισε ένα 
νομοσχέδιο αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις του προγράμματος 
πυρηνικών δοκιμών της και παρέχοντας μια πρώτη 
αποζημίωση για πολίτες και στρατιωτικούς βετεράνους που 
έλαβαν μέρος.

19η) 30 Οκτώβριου 1961 Ο «Τσάρος βόμβα»

Στις 30 Οκτωβρίου του 1961 το μεγαλύτερο πυρηνικό όπλο 
που κατασκευάστηκε ποτέ έπεσε πάνω από το Novaya 
Zemlya, νησί στη ρωσική Αρκτική Θάλασσα. Η Σοβιετική 
«Τσάρου Bomba» είχε μια απόδοση 50 μεγατόνους, ή τη 
δύναμη των περίπου 3.800 βόμβες της Χιροσίμα εάν 
πυροδοτούταν ταυτόχρονα. Ενώ η επίσημη ονομασία της 
ήταν (RDS-220) βόμβα υδρογόνου, το όνομα «Τσάρος 
Bomba» δόθηκε σαν παρατσούκλι του από τη Δύση σαν μια 
αναλογία με δύο άλλα μεγάλα ρωσικά δημιουργήματα, τον 
«Τσάρο Bell» και τον «Τσάρο Cannon», το μεγαλύτερο του 
είδους του στον κόσμο.

Η δοκιμή έλαβε χώρα εν μέσω αυξανόμενων πολιτικών 
εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής 
Ένωσης. Την 1η Σεπτεμβρίου 1961 η δοκιμή μορατόριουμ 
που είχε τεθεί σε εφαρμογή εδώ και σχεδόν τρία χρόνια είχε 
τελειώσει. Εντός 16 μηνών, και οι δύο χώρες διεξάγουν 
περισσότερες πυρηνικές δοκιμές σε σχέση με τα 16 
προηγούμενα χρόνια, προκαλώντας μια καταστροφή σε 
παγκόσμιο επίπεδο με την ακτινοβολία και την περαιτέρω 
κλιμάκωση της πολιτικής έντασης πριν από την κουβανική 
κρίση βλημάτων.

Ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ είχε διατάξει την 
ανάπτυξη ενός όπλου 100 μεγατόνων τον Ιούλιο του 1961 
αφήνοντας τους μηχανικούς μόλις 14 εβδομάδες πριν από την 
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πρώτη δοκιμή. Σε αντίθεση με την κανονική θερμοπυρηνική 
σχάση, ο «Τσάρος Bomba» περιελάβανε ένα τρίτο στάδιο, 
ενώ οι θερμοπυρηνικές κεφαλές συνήθως περιλαμβάνουν μόνο 
δύο. Με την προσθήκη περισσότερων σταδίων η εκρηκτική 
δύναμη μιας θερμοπυρηνικής βόμβας μπορεί θεωρητικά να 
αυξηθεί επ’ αόριστο. Οι Σοβιετικοί μηχανικοί είχαν μειώσει 
την πραγματική απόδοση των 100 μεγατόνους περίπου κατά 
το ήμισυ για τον περιορισμό του νέφος.

Η βόμβα ήταν στον αέρα όταν ένα τεράστιο αλεξίπτωτο για 
την πτώση καθυστέρησε την σύνδεση με τη βόμβα για να 
αυξήσει τις πιθανότητές του αεροσκάφους για διαφυγή. Το 
βομβαρδιστικό Tu-95 ήταν επίσης επικαλυμμένο με ένα 
ειδικό λευκό αντανακλαστικό χρώμα για να το προστατεύσει 
από τη θερμική ακτινοβολία που απελευθερώνεται από την 
έκρηξη. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα επιβίωσης του πιλότου 
Αντρέι Durnovtsev και του πληρώματος του είχε εκτιμηθεί σε 
μόλις 50%, το κρουστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε ένα 
ακαριαίο χτύπημα στο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να χάσει 
ένα χιλιόμετρο ύψος, αλλά παρ’ όλα αυτά προσγειώθηκε με 
ασφάλεια.

Παρά το γεγονός ότι ο «Τσάρος Bomba» πυροδοτήθηκε 4 
χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος, ένα σεισμικό κρουστικό 
κύμα ισοδύναμο με έναν σεισμό πάνω από 5,0 ρίχτερ 
μετρήθηκε σε όλο τον κόσμο. Το σύννεφο μανιταριού έφτασε 
σε ύψος 60 χιλιομέτρων. Εγκαύματα τρίτου βαθμού ήταν 
δυνατόν σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων να συμβούν. 
Το «δαχτυλίδι» της απόλυτης καταστροφής είχε 35 χιλιόμετρα 
ακτίνα. Ο αντίκτυπος μιας έκρηξης «Τσάρου Bomba» 
μπορούσε να απεικονιστεί σε οποιαδήποτε τοποθεσία στον 
κόσμο.

Η τεράστια απόδοση 50 μεγατόνους, το μεγάλο βάρος 27 
τόνους και η ογκώδη διάσταση 8 μέτρα, έκανε τον «Τσάρο 
Bomba» πρακτικά αδύνατο για χρήση ως στρατιωτικό όπλο. 
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Ειδικότερα, δεν θα μπορούσε να παραδοθεί μέσω των 
βαλλιστικών πυραύλων. Ο Τσάρος Bomba ως εκ τούτου ποτέ 
δεν αναπτύχθηκε, και παρέμεινε μια ανάμνηση μεταξύ των 
σοβιετικών.

Μετά από συνολικά 715 πυρηνικές δοκιμές, η Ρωσική 
Ομοσπονδία υπέγραψε τη Συνθήκη των πυρηνικών δοκιμών 
για την πλήρη απαγόρευση (CTBT) στις 24 Σεπτεμβρίου 
1996, την ίδια ημέρα που άνοιξε για υπογραφή, και την 
επικύρωσε στις 30 Ιουνίου 2000.

20η) 6 Ιουλίου 1962 - «SEDAN» MASSIVE 
CRATER (Μαζική Μόλυνση)

Στις 6 Ιουλίου του 1962, η Ηνωμένες Πολιτείες 
πραγματοποιούσαν την πυρηνική δοκιμή «Sedan» στην 
Νεβάδα. Η συσκευή είχε μια εκρηκτική δύναμη της τάξεις 
των 104 χιλιάδες τόνους, ισοδύναμο με περίπου οκτώ βόμβες 
της Χιροσίμα. Η έκρηξη εκτόπισε περισσότερα από 12 
εκατομμύρια τόνους χώματος και δημιούργησε έναν τεράστιο 
κρατήρα 100 μέτρα βάθος και 390 μέτρα σε διάμετρο – ο 
μεγαλύτερος τεχνητός κρατήρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δοκιμή ήταν η λεγόμενη «ειρηνική πυρηνική έκρηξη» 
(PNE), που διενεργείται με τον προσδιορισμό της 
σκοπιμότητας χρήσης πυρηνικής εκτόνωσης ώστε να 
ανασκάψει μεγάλες ποσότητες γης, τόσο γρήγορα και 
οικονομικά. Μια PNE ποιοτικά δεν διαφέρει από μια δοκιμή 
όπλων από την άποψη του νέφος και των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του εκρηκτικού μηχανισμού. Πάνω από 150 
σε ένα σύνολο 2.050 πυρηνικές εκρήξεις είχαν ταξινομηθεί ως 
PNE . Όταν ο συνολικός αριθμός των πυρηνικών εκρήξεων 
(και οι δύο δοκιμές όπλων και PNE) που διεξάγονται σε όλο 
τον κόσμο το 1962 έφθασε της 178, σηματοδοτώντας μια νέα 
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εποχή, τροφοδοτώντας τις πολιτικές εντάσεις την παραμονή 
της Κουβανική κρίση βλημάτων.

Μια έρευνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Εθνικού 
Ινστιτούτου Καρκίνου δείχνει ότι η δοκιμή Sedan μετέφερε 
περίπου 880.000 σωματίδια ιωδίου-131, και νέφος όπου 
έφτασε σε τμήματα της Αϊόβα, Νεμπράσκα, Νότια Ντακότα 
και το Ιλινόις. Σύμφωνα με μια έκθεση του 1999, η δοκιμή 
Sedan ήταν η δεύτερη πιο εντατική σε νέφος μετά την δοκιμή 
«Χάρι» στης 19η Μαΐου 1953.

«Το νέφος είχε πολλαπλασιαστεί από την κανονική 
ακτινοβολία στο εκατονταπλάσιο... Βρήκαμε ραδιενεργό ιώδιο 
σε όλα τα παιδιά, στο γάλα και στη βλάστηση, μετρούνται σε 
ολόκληρο το βόρειο τμήμα της πολιτείας». (Ακτινολόγος Δρ. 
Robert C. Πέντλετον, μετά τη δοκιμή Sedan).

Μάλλον λίγοι θα είχαν μάθει για την προγραμματισμένη 
καταστροφή, δεν είχε κάποια ενημέρωση το Πανεπιστήμιο 
της Γιούτα και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Μια ομάδα φοιτών 
με τον καθηγητή τους επισκέπτονται ένα φαράγγι περίπου 
είκοσι μίλια νοτιοανατολικά του Σολτ Λέικ Σίτυ. Στις 7 
Ιουλίου, 1962, ο ακτινολόγος Δρ. Robert C. Pendleton ήταν 
με τους μαθητές σε μια εκδρομή στο Big Cottonwood 
Canyon. «Ήμασταν για μετρήσεις των επιπέδων της 
ραδιενέργειας σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες», ο 
Δρ. Pendleton θυμάται. «Ένα σύννεφο ραδιενεργού υλικού 
ήρθε και όλες οι μετρήσεις άρχισαν να πηγαίνουν στα ύψη. 
Αναγνώρισα ότι παίρναμε νέφος και πήρα τους μαθητές από 
το λόφο και γυρίσαμε πίσω στην κοιλάδα.
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21η) 9 Ιουλίου 1962 - «STARFISH PRIME» 
(OUTER SPACE)

Στις 9 Ιουλίου του 1962, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν 
την πυρηνική δοκιμή της «Starfish Prime», από μια σειρά 
πέντε με στόχο τη δοκιμή των επιπτώσεων των πυρηνικών 
όπλων σε μεγάλα υψόμετρα - κάτω και εξωτερικό χώρο. Η 
έκρηξη έλαβε χώρα 400 χιλιόμετρα πάνω από το Johnston 
Atoll στο Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό. Είχε μια εκρηκτική 
απόδοση 1,45 μεγατόνους - περίπου εκατό φορές μεγαλύτερη 
από τη βόμβα της Χιροσίμα (περίπου 13 χιλιάδες τόνους 
ΤΝΤ).

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο αποκορύφωμα του Ψυχρού 
Πολέμου και στην κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών. Λίγο 
πριν, τον Οκτώβριο του 1961 η Σοβιετική Ένωση είχε 
διεξάγει τη μεγαλύτερη που έγινε ποτέ πυρηνική έκρηξη, η 50 
μεγατόνων «Τσάρος βόμβα». Το 1962, η πολιτική ένταση 
βρήκε την έκφρασή της σε ένα ρεκόρ των πυρηνικών δοκιμών, 
178 δοκιμές περισσότερες από το διπλάσιο του ετήσιου μέσου 
όρου του Ψυχρού Πολέμου. Μόνο τρεις μήνες μετά την 
«Starfish Prime», ο κόσμος βρέθηκε στο χείλος του 
πυρηνικού πολέμου κατά τη διάρκεια της κουβανικής κρίσης 
βλημάτων .

Η δοκιμή «Starfish Prime» πειραματίστηκε με ζώνες 
ακτινοβολίας στη γήινη μαγνητόσφαιρα γνωστή ως ζώνες Van 
Allen, που αποτελούνται από ενεργητικά σωματίδια που 
βρίσκονται στην εσωτερική περιοχή της μαγνητόσφαιρας της 
Γης. Ο James Van Allen τους είχαν ανακαλύψει λίγο πριν το 
1958, και συμφώνησε να συνεργαστεί με το στρατό σε μια 
μελέτη σχετικά με το πώς θα μπορούσε να διαταραχθεί από 
πυρηνικές εκρήξεις η μαγνητόσφαιρα.
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Οι συνέπειες για τη μαγνητόσφαιρα ήταν εντελώς απρόβλεπτες 
τη στιγμή εκείνη. Η δοκιμή Starfish Prime οδήγησε σε μια 
προσωρινή αλλαγή της μορφής και της έντασης της κάτω ζώνη 
Van Allen, η οποία δημιούργησε τεχνητό βόρειο σέλας που 
θα μπορούσε να το έβλεπαν πέρα από τον Ειρηνικό Ωκεανό, 
τη Χαβάη και τη Νέα Ζηλανδία.

Η δοκιμή αποκάλυψε επίσης την καταστροφική επίδραση της 
(Pulse) Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (EMP) που 
παράγεται από μια πυρηνική έκρηξη. Βρισκόταν σε 
περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα από την περιοχή δοκιμής, 
στη Χαβάη (νησί Oahu) όπου έλαβε ένα κύμα δύναμης 
χτυπώντας εξωτερικές πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Η ζημιά 
τόσο στα πολιτικά όσο και σε στρατιωτικά ηλεκτρικά 
συστήματα οδήγησε τον φυσικό Lowell Wood να δηλώσει ότι, 
εάν η δοκιμή «Αστερίας» είχε λάβει χώρα στο χώρο δοκιμών 
στη Νεβάδα, οι συνέπειες «θα εξακολουθούσαν να 
αποτυπώνονται ανεξίτηλα στο μυαλό των πολιτών των δυτικών 
ΗΠΑ, καθώς και στα βιβλία της ιστορίας».

Η ακτινοβολία από αυτή και άλλες πυρηνικές δοκιμές σε 
μεγάλο υψόμετρο δημιούργησε επίσης μια τεχνητή ζώνη 
ακτινοβολίας, η οποία ήταν όσο το ένα τρίτο των δορυφόρων 
σε χαμηλότερη τροχιά της γης εκείνη την εποχή.

22η) 6 Οκτωβρίου 1964  η Πρώτη πυρηνική δοκιμή 
της Κίνας.

Στις 16 Οκτωβρίου του 1964, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 
διεξήγαγε την πρώτη πυρηνική δοκιμή της, καθιστώντας την 
πέμπτη στα πυρηνικά όπλα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη 
Σοβιετική Ένωση, τη Βρετανία και τη Γαλλία. Η Κίνα είχε 
ξεκινήσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων στα μέσα της 
δεκαετίας του 1950, μετά τον πόλεμο της Κορέας. Κατ' 
αρχάς, οι προσπάθειές της υποστηρίχτηκαν από τη σημαντική 
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σοβιετική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων και 
τεχνικού εξοπλισμού. Η Έρευνα σχετικά με το σχεδιασμό 
πυρηνικών όπλων ξεκίνησε στο Ινστιτούτο Φυσικής και 
Ατομικής Ενέργειας στο Πεκίνο, ο εμπλουτισμός ουρανίου 
και η μονάδα κατασκευάστηκε για την παραγωγή οπλικού 
ουρανίου.

Με το πάγωμα των κινεζικό-σοβιετικών σχέσεων στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950, η Σοβιετική Ένωση απέσυρε κάθε 
βοήθεια. Τον Ιούνιο του 1959, ο Νικίτα Χρουστσόφ 
αποφάσισε να αρνηθεί την παροχή ενός πρωτότυπου σχεδίου 
βόμβας στους Κινέζους. Αυτή η ρήξη οδήγησε την Κίνα να 
ξεκινήσει τη δική της ομάδα έρευνας, με την κωδικό ονομασία 
(59-6).

Η Λειτουργία 59-6 πραγματοποιήθηκε στο χώρο δοκιμών 
Lop Nur στην έρημο Γκόμπι της επαρχίας Xinjiang, (Δυτική 
Κίνα), κοντά στην αρχαία Silk Route. Μια εκρηκτική συσκευή 
τοποθετήθηκε στην κορυφή ενός πύργου χάλυβα, παράγοντας 
μια απόδοση 22 χιλιάδες τόνους. Ήταν η πρώτη από συνολικά 
45 κινεζικές πυρηνικές δοκιμές, οι οποίες διεξήχθησαν στο 
Lop Nur. Είκοσι τρεις από αυτές τις δοκιμές ήταν 
ατμοσφαιρικές και 22 υπόγειες, οι αποδόσεις κυμαίνονται από 
1 έως 4 κιλοτόνων μεγατόνους. Στις 17 του Ιουνίου 1967 τρία 
μόλις χρόνια μετά τη λειτουργία 59-6 - πιο γρήγορα απ’ ό, τι 
οι άλλοι κάτοχοι πυρηνικών όπλων η Κίνα πυροδότησε την 
πρώτη της βόμβα υδρογόνου.

Οι επιπτώσεις των πυρηνικών δοκιμών της Κίνας στην υγεία 
του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι σε 
μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων 
στο κοινό επίσημα στοιχεία. Η περιοχή Xinjiang είναι η 
μεγαλύτερη κινεζική διοικητική διαίρεση και το σπίτι σε 20 
εκατομμύρια ανθρώπους, από διαφορετικές εθνικές 
καταγωγές. Μια μελέτη που πραγματοποίησε ο Ιάπωνας 
φυσικός καθηγητής Takada δείχνει ότι τα μέγιστα επίπεδα της 
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ραδιενέργειας από της δοκιμές της Κίνας ξεπέρασαν εκείνα 
του 1986 (ατύχημα) στον αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ.

Το 2008, η Κίνα άρχισε να πληρώνει απόρρητες επιδοτήσεις 
στο προσωπικό που εμπλέκετε στης πυρηνικές δοκιμές. Οι 
αποζημιώσεις, ωστόσο, δεν έχουν επεκταθεί στην πολιτική 
τους. Η Κίνα διεξήγαγε την τελευταία δοκιμή της στις 29 
Ιουλίου 1996, μόλις δύο μήνες πριν από την υπογραφή της 
Συνθήκης των πυρηνικών δοκιμών για την πλήρη απαγόρευση 
( CTBT ) στις 24 Σεπτεμβρίου 1996. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη 
επικυρώσει τη CTBT, ένα βήμα που είναι υποχρεωτικό για να 
εφαρμοστή η Συνθήκη από όλους.

23η) 17 Ιουνίου 1967  η Πρώτη θερμοπυρηνική 
δοκιμή της Κίνας.

Στις 17 του Ιουνίου 1967 η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 
διεξήγαγε την πρώτη της θερμοπυρηνική δοκιμή, με την 
κωδικό ονομασία «Τεστ No 6». Η έκρηξη έλαβε χώρα στην 
ατμόσφαιρα πάνω από την Lop, στα βορειοδυτικά της χώρας, 
με απόδοση 3,3 μεγατόνους. Ο σχεδιασμός της βόμβας ήταν 
τέτοιος ώστε να μπορεί να εκτοξευθεί είτε από αεροσκάφη ή 
με τη διαδικασία των βαλλιστικών πυραύλων.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε μόλις 32 μήνες μετά την πρώτη 
της πυρηνική έκρηξη στις 16 Οκτωβρίου 1964. Συγκριτικά, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες το κατάφεραν 86 μήνες αργότερα από 
την πρώτη φορά για το 1945, μέχρι την πρώτη 
θερμοπυρηνική έκρηξη στον κόσμο το 1951.

Οι Προσπάθειες της Κίνας να αποκτήσει πυρηνικά όπλα 
χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950. Η Σοβιετική 
Ένωση είχε βοηθήσει το κινεζικό πρόγραμμα πυρηνικών 
όπλων, ακολούθησαν σημαντικές συμφωνίες που υπογράφηκαν 
το 1951 και το 1957. Επτά χρόνια μετά το «Τεστ Νο 6», η 
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γειτονική Ινδία διεξήγαγε την πρώτη πυρηνική έκρηξη της το 
1974.

Η τελευταία της 45η πυρηνική δοκιμή της Κίνας έλαβε χώρα 
στις 29 Ιουλίου 1996.

24η) 24 Αυγούστου 1968  η Γαλλική δοκιμή 
«CANOPUS»

Στις 24 Αυγούστου του 1968, η Γαλλία πραγματοποίησε την 
πυρηνική δοκιμή «Canopus», το πρώτο στάδιο της 
θερμοπυρηνικής δοκιμής, στην Fangataufa Ατόλλη στο 
Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. Ήταν η πέμπτη χώρα μετά τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σοβιετική Ένωση, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Κίνα όπου δραστηριοποιούνταν στη 
θερμοπυρηνική αντίδραση.

Το «Canopus» ήταν επίσης η υψηλότερη σε απόδοση δοκιμή 
της Γαλλίας. Με ένα 2.6 μεγατόνων απόδοση, η εκρηκτική 
δύναμη του ήταν 200 φορές μεγαλύτερη από τη βόμβα της 
Χιροσίμα. Η συσκευή ζύγιζε τρεις τόνους και εστάλη από ένα 
μπαλόνι στα 520 μέτρα. Το νέφος που προκαλείται από αυτή 
τη δοκιμή μολύνει μεγάλα τμήματα της Fangataufa Ατόλλη , 
αφήνοντας εκτός συνόρων τους ανθρώπους για έξι χρόνια, 
καθώς επηρεάστηκαν επίσης και οι γειτονικές Ατόλες.

Η Γαλλία πραγματοποίησε συνολικά 210 πυρηνικές δοκιμές 
στην Αλγερινή Σαχάρα και τη Γαλλική Πολυνησία στο Νότιο 
Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ του 1960 και του 1996. Η Γαλλία, 
μαζί με την Κίνα, δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στην 
Συνθήκη για την Μερική Απαγόρευση των Πυρηνικών 
Δοκιμών του 1963, η οποία απαγορεύει τις πυρηνικές εκρήξεις 
στην ατμόσφαιρα, κάτω από το νερό και τον εξωτερικό χώρο, 
αλλά όχι υπόγεια.
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Μερικοί από τους 150.000 στρατιωτικό και πολιτικό 
προσωπικό που συμμετείχαν στο γαλλικό πρόγραμμα 
πυρηνικών δοκιμών μαζί με τους κατοίκους που ζουν κοντά 
στους χώρους δοκιμών στη Σαχάρα και στη Γαλλική 
Πολυνησία, πολλοί έχουν επιδιώξει αποζημίωση για τις 
επιπτώσεις της ακτινοβολίας. Η γαλλική κυβέρνηση 
ανακοίνωσε το 2009 ότι είχε δημιουργήσει ένα ταμείο 
10.000.000 ευρώ αποζημίωσης για τα θύματα του 
προγράμματος δοκιμών.

Η Γαλλία άρχισε την τελευταία σειρά δοκιμών στο Νότιο 
Ειρηνικό το 1995, σπάζοντας ένα μορατόριουμ απαγόρευσης 
τριών χρόνων και προκαλώντας διεθνείς διαμαρτυρίες και 
μποϊκοτάζ γαλλικών προϊόντων. Η Γαλλία διεξήγαγε την 
τελική πυρηνική δοκιμή στις 27 Ιανουαρίου 1996.

25η) 18 Δεκεμβρίου 1970  το Ατύχημα 
«BANEBERRY»

Στις 18 Δεκεμβρίου του 1970, το Ηνωμένες Πολιτείες 
εκπλήρωνε την υπόγεια δοκιμή Baneberry στη Nevada. Αν 
και η 10 κιλοτόνων συσκευή πυροδοτήθηκε στα 270 μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια, ένα μεγάλο σύννεφο ραδιενεργής 
σκόνης απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα.

Για πρώτη φορά από τη μερική Συνθήκη Απαγόρευση των 
Πυρηνικών Δοκιμών (PTBT) που είχε οδηγήσει στις υπόγειες 
πυρηνικές δοκιμές το 1963, ένα σύννεφο μπορεί να 
παρατηρηθεί τόσο μακριά όσο στο Λάς Βέγκας, 120 
χιλιόμετρα από το σημείο της δοκιμασίας. Σύμφωνα με μια 
έκθεση από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, η Baneberry 
κυκλοφόρησε 80.000 σωματίδια «Κιουρί» ραδιενεργού ιωδίου-
131, στην ατμόσφαιρα - περισσότερο από κάθε άλλη υπόγεια 
πυρηνική δοκιμή των ΗΠΑ. Η ραδιενεργός σκόνη είχε φτάσει 
σε ένα ύψος περίπου τριών χιλιομέτρων, από όπου 
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μεταφέρθηκε από τους ανέμους σε πολλά γειτονικά κράτη των 
ΗΠΑ.

Οι υψηλότερες εκθέσεις που ελήφθησαν ήταν περίπου 30% 
των τριμηνιαίων ανακοινώσεων του Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου της ακτινοβολίας και περίπου 37% στις εκθέσεις 
του θυρεοειδούς. (Έκθεση της Αμερικανικής Επιτροπής, 
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας).

Το νέφος εμπότιζε επιπροσθέτως προς τα κάτω σε τοπικό 
επίπεδο, επηρεάζοντας 86 εργαζομένους στο χώρο δοκιμών. 
Αν και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι κανένας 
από αυτούς δεν είχε υποστεί ζημία, δύο από τους εργάτες 
έχασαν τη ζωή τους τέσσερα χρόνια αργότερα από λευχαιμία. 
Οι Χήρες τους στη συνέχεια κατέθεσαν αγωγές εναντίον της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ. Σε μια απόφαση του 1996, ένα 
Εφετείο των ΗΠΑ έκρινε την κυβέρνηση ότι ενεργήσει με 
αμέλεια, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δοκιμή 
«Baneberry» δεν προκάλεσε τον καρκίνο.

Μετά το περιστατικό «Baneberry», οι πυρηνικές δοκιμές στην 
Νεβάδα είχαν ανασταλεί για έξι μήνες, εν αναμονή της 
έρευνας. Η επίσημη έκθεση που έχει εκδοθεί από την 
Επιτροπή του οργανισμού Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κύρια αιτία του εξαερισμού 
ήταν «μια απροσδόκητη και μη αναγνωρίσιμη ασυνήθιστα 
υψηλή περιεκτικότητα σε νερό στο μέσο που περιβάλλει το 
σημείο της έκρηξης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν τη διεξαγωγή υπόγειων 
δοκιμών για πάνω από 20 χρόνια, μέχρι της 23 Σεπτεμβρίου 
1992.
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26η) 18 Μαΐου 1974  Κωδικός - «Χαμογελαστός 
Βούδας» Ινδία.

Στις 18 Μαΐου του 1974 η Ινδία εκτέλεσε την πρώτη της 
πυρηνική έκρηξη. Η ινδική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η 
δοκιμή ήταν μόνο για ειρηνικούς σκοπούς, ονομάζοντας την 
«ο χαμογελαστός Βούδας».

Η έκρηξη η οποία απέδωσε 12 χιλιάδες τόνους (ΤΝΤ) 
σύμφωνα με της ινδικές αρχές, για τη σχάση στη συσκευή 
χρησιμοποιήθηκε το πλουτώνιο. Οι Ινδοί επιστήμονες 
χρησιμοποίησαν τον αντιδραστήρα CIRUS (Καναδάς - Ινδία 
Research Services Utiliy), για την οποία ο Καναδάς παρείχε 
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και χρηματοδότηση, ενώ οι 
Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν το βαρύ ύδωρ (πλουτώνιο).

Σε μια διμερή συνομολόγηση ο Καναδάς με την Ινδία είχαν 
συμφωνήσει ότι ο αντιδραστήρας θα χρησιμοποιηθεί «μόνο 
για ειρηνικούς σκοπούς». Στον απόηχο της ατομικής έκρηξης 
ο Καναδάς αμέσως διακόπτει την πυρηνική εξαγωγή προς την 
Ινδία. Η δοκιμή προκάλεσε επίσης τον σχηματισμό της 
Ομάδας Προμηθευτών Πυρηνικών Υλικών (NSG), ένα 
πολυεθνικό σώμα του οποίου στόχος είναι να περιοριστεί 
περαιτέρω η εξαγωγή πυρηνικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, 
προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή κακή χρήση τους.

Στη συνέχεια η Ινδία πραγματοποίησε μια σειρά πυρηνικών 
εκρήξεων (Μάιος του 1998), που δηλώθηκαν ως δοκιμές 
πυρηνικών όπλων.

Πριν από τις πυρηνικές δοκιμές, 1974 και 1998 η Ινδία είχε 
πρωτοστατήσει στην κίνηση για την απαγόρευση των 
πυρηνικών δοκιμών. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Jawaharlal 
Nehru πρότεινε μια πυρηνική «συμφωνία στασιμότητας» το 
1954. Όπου και επετεύχθη το πρώτο ορόσημο για τον έλεγχο 
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των πυρηνικών όπλων με τη συνθήκη του 1963 (Μερική 
Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών), η οποία περιόριζε τις 
πυρηνικές δοκιμές σε υπόγειες.

27η) 24 Ιουνίου 1980  Δοκιμή – «ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
HURON»

Στις 24 Ιουνίου του 1980 οι Ηνωμένες Πολιτείες διενέργησαν 
την πυρηνική δοκιμή της underground «Βασιλιάς Huron», ως 
μέρος της «Λειτουργίας Tinderbox». Η λειτουργία αυτή 
αποτελούνταν από μια σειρά 14 πυρηνικών δοκιμών που 
διεξάγονται ανάμεσα 1979-1980, στο φάσμα δοκιμής (Yucca 
Flats), το οποίο αποτελεί μέρος της Νεβάδας. Αυτή η 
ασυνήθιστη σειρά δοκιμών είχε ως στόχο να εξασφαλίσει ότι 
οι στρατιωτικοί δορυφόροι θα είναι αρκετά σκληροί για να 
αντέξουν πυρηνικούς ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς (EMP) 
από μια πιθανή επίθεση.

Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Σοβιετική Ένωση είχε 
διεξάγει περιορισμένο αριθμό πυρηνικών δοκιμών με στόχο 
τη δοκιμή των επιπτώσεων των πυρηνικών όπλων σε μεγάλα 
υψόμετρα / στον κάτω εξωτερικό χώρο. Μια από αυτές ήταν 
η « Starfish Prime δοκιμή» της 9ης Ιουλίου 1962, η οποία 
βρέθηκαν αργότερα να έχει καταστρέψει πολλούς από τους 
πρώτους δορυφόρους σε τροχιά στο διάστημα, 
συμπεριλαμβανομένου του Telstar, του πρώτου δορυφόρου 
εμπορικών επικοινωνιών για ειδικές ανάγκες.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, οι επιστήμονες είχαν 
ανεπτυγμένες τεχνολογίες ικανές για την «σκλήρυνση» στους 
δορυφόρους από τις επιπτώσεις των EMP .

Η δοκιμή «Βασιλιάς Huron» έγινε στο ειδικά 
κατασκευασμένο κινητό θάλαμο «Tinderbox», ένα γιγαντιαίο 
50 τόνων δωμάτιο κενού με ερπύστρια πέλματα αρκετά 
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μεγάλο ώστε να κρατήσει έναν στρατιωτικό δορυφόρο 
επικοινωνιών. Μια γεώτρηση βάθους 300 μέτρων ανοίχθηκε 
στο έδαφος όπου κύλισε ένας σωλήνας κατ’ 'ευθείαν από το 
θάλαμο όπου ο δορυφόρος είχε τοποθετηθεί, με την πυρηνική 
βόμβα στο κάτω μέρος του σωλήνα.

Όταν η βόμβα πυροδοτήθηκε με ισχύ μικρότερη από 20 
χιλιάδες τόνους ο δορυφόρος εκτέθηκε σε ηλεκτρομαγνητικό 
παλμό για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μέσου του σωλήνα. 
Μετά από αυτό, ένας μηχανικός έκλισε και σφραγίζεσαι 
αμέσως το σωλήνα για να αποτραπεί το κρουστικό κύμα που 
συνόδευε την έκρηξη. Ο θάλαμος δοκιμών στη συνέχεια 
αποσυνδέθηκε από το σωλήνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για 
να μετακινηθεί πίσω στο σημείο μηδέν για ασφάλεια, πριν το 
έδαφος υποχωρούσε σε έναν κρατήρα.

Μια επιθεώρηση του δορυφόρου μετά τη δοκιμή έδειξε ότι η 
θωράκιση για (EMP) είχε λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Ο 
θάλαμος δοκιμών του (βασιλιά Huron) δεν χρησιμοποιήθηκε 
ποτέ ξανά και βρίσκετε ακόμα στον πρώην χώρο δοκιμών στη 
Nevada όπου και των επισκέπτονται τουριστικά.

28η) 26 Νοεμβρίου 1991 - «Julin Bristol» Πυρηνική 
δοκιμή, τελευταία για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις 26 Νοεμβρίου 1991, η τελευταία βρετανική πυρηνική 
δοκιμή, με την κωδική ονομασία «Julin Μπρίστολ», έλαβε 
χώρα στη Nevada στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έκρηξη είχε 
απόδοση κάτω από 20 χιλιάδες τόνους (ΤΝΤ) και ήταν μέρος 
της ανάπτυξης της πιο πρόσφατης γενιάς πυρηνικών κεφαλών 
του Ηνωμένου Βασιλείου, σχεδιασμένο για τα υποβρύχια που 
βασίζονται σε πυραύλους (Trident). Σε αντίθεση με τις 
προηγούμενες εκδόσεις οι τελευταίες κεφαλές 
χαρακτηρίστηκαν σαν μια καινοτομία – με τη λειτουργία 
(dial-a-απόδοσης) που επέτρεπε στο χειριστή να καθορίσει 
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την απόδοση σε τάξεις από μια ομάδα υπό-κιλοτόνων σε 100 
χιλιάδες τόνους (ΤΝΤ).

Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε τα προγράμματα πυρηνικών 
δοκιμών το 1952 με το «Hurricane», το οποίο διεξήχθη στην 
Αυστραλία με την άδεια της αυστραλιανής κυβέρνησης. Λίγα 
χρόνια αργότερα το Ηνωμένο Βασίλειο μετεγκατασταθεί στο 
πρόγραμμα πυρηνικών δοκιμών σε απομακρυσμένες Ατόλες 
στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, όπου απέδειξε την ικανότητά 
του να αναπτύξει θερμοπυρηνικά όπλα στο πρόγραμμα 
«αρπάγη» σε μια σειρά δοκιμών.

Αυτό οδήγησε στην συμφωνία του 1958 ΗΒ-ΗΠΑ Αμοιβαίας 
Άμυνας. Από τότε, οι δύο χώρες συνεργάστηκαν στενά για τα 
προγράμματα πυρηνικών όπλων τους, το Ηνωμένο Βασίλειο 
συμμετείχε σε πολλές από τις πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ 
που διεξήχθησαν στη Nevada. Στον αριθμό 45 είναι οι 
πυρηνικές δοκιμές που αποδίδονται άμεσα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (μόνο). Ως εκ τούτου, είναι σχετικά χαμηλό.

Οι Πυρηνικές δοκιμές στη Νεβάδα αρχίσαν το 1951 και 
ανήλθαν σε 928. Σήμερα, η περιοχή δοκιμής είναι εξαιρετικά 
μολυσμένη με ραδιενέργεια. Ραδιονουκλίδια και ραδιενεργά 
ευγενή αέρια μεταφέρθηκαν μέχρι και χιλιάδες μίλια μακριά 
από το χώρο δοκιμών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε εκδώσει διαβεβαιώσεις στη 
δεκαετία του 1950 ότι οι δοκιμές ήταν ακίνδυνες.

Πέντε χρόνια μετά την πυρηνική δοκιμή «Julin Μπρίστολ», το 
Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε τη Συνθήκη των πυρηνικών 
δοκιμών για την πλήρη απαγόρευση στις 24 Σεπτεμβρίου 
1996 και αργότερα την επικύρωσε.
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29η) 23 Σεπτεμβρίου 1992  Κωδική ονομασία - 
«Divider» Τελευταία πυρηνική δοκιμή των ΗΠΑ.

Οι Κωδική ονομασία αυτής της πυρηνικής δοκιμής ήταν καλά 
επιλεγμένη (ίσως άθελά τους), καθώς σηματοδότησε την 
τελευταία πυρηνική δοκιμή των ΗΠΑ μέχρι σήμερα. Οι 20 
χιλιάδες τόνους υπόγεια πυρηνική έκρηξη, η οποία διεξήχθη 
στο χώρο δοκιμών στη Νεβάδα στις 23 Σεπτεμβρίου 1992, 
ήταν η τελευταία των 1032 πυρηνικών δοκιμών που 
πραγματοποίησε η χώρα. Η πρώτη δοκιμή των ΗΠΑ η 
«Trinity» είχε εκραγεί 47 χρόνια νωρίτερα στις 16 Ιουλ 1945.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διεξάγει περισσότερες 
πυρηνικές δοκιμές από όλες τις άλλες χώρες μαζί. Ενώ οι 
πρώτες πυρηνικές δοκιμές διεξήχθησαν σε απομακρυσμένα 
νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό ξεκινώντας τον Ιούλιο του 1946 
στην Ατόλλη Μπικίνι, το κύριο βάρος διεξήχθη στη Νεβάδα. 
Σε μία προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί το πυρηνικό νέφος σε 
μεγάλους πληθυσμούς στο Λας Βέγκας, το Λος Άντζελες και 
το Σαν Φρανσίσκο, οι δοκιμές γίνονταν συνήθως όταν 
επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι. Οι επιπτώσεις των πυρηνικών 
δοκιμών για τους κατοίκους ειδικά στις μικρότερες πόλεις στη 
Νεβάδα και της Γιούτα, ωστόσο, ήταν σοβαρές.

Πριν από την έλευση των πυρηνικών δοκιμών στη Νεβάδα το 
1951 η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε διεξάγει εκτεταμένες 
μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της ραδιενεργού μόλυνσης 
στον άνθρωπο, ιδιαίτερα μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στη 
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι (τα αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων ταινιών και 
φωτογραφιών που λαμβάνονταν κατά τη χρονική στιγμή 
παρέμειναν διαβαθμισμένα για δεκαετίες). Παρ 'όλα αυτά, οι 
κάτοικοι κοντά στη Νεβάδα ήταν «εξασφαλισμένοι» από την 
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αμερικανική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ότι οι δοκιμές 
ήταν ακίνδυνες, σε έγγραφο τους (?).

(ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗ NEVADA)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιανουάριος 
1955

«Είστε ενεργοί με την πραγματική έννοια συμμετέχοντες στο 
ατομικό πρόγραμμα δοκιμών του Έθνους. Έχετε τι 
δυνατότητα να είστε παρατηρητές από κοντά των δοκιμών που 
έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην οικοδόμηση της 
άμυνας στη χώρα μας και του ελεύθερου κόσμου. Οι δοκιμές 
στη Νεβάδα μας βοήθησαν να διανύσουμε πολύ δρόμο μέσα 
σε λίγα μόλις χρόνια, και έχουν ένα ζωτικό συντελεστή για τη 
διατήρηση της ειρήνης του κόσμου. Μπορούν επίσης να 
παρέχουν σημαντικά στοιχεία για χρήση στο σχεδιασμό 
μέτρων πολιτικής άμυνας για την προστασία του λαού μας σε 
περίπτωση επίθεσης του εχθρού.

Το ίδιο με εσάς έχουμε ταλαιπωρηθεί από τη λειτουργία των 
δοκιμών μας. Κατά καιρούς κάποιοι από εσάς έχουν εκτεθεί 
σε πιθανό κίνδυνο από την ακτινοβολία, την έκρηξη, ή την 
πτώση αντικειμένων. Έχετε αποδεχτεί την ταλαιπωρία ή τον 
κίνδυνο, χωρίς θόρυβο, χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς πανικό. 
Η συνεργασία σας βοήθησε να επιτευχθεί ένα ασυνήθιστο 
ρεκόρ ασφάλειας.

Σε έναν κόσμο όπου ελεύθεροι άνθρωποι δεν έχουν ατομικό 
μονοπώλιο, πρέπει να κρατήσουμε την ατομική μας δύναμη 
σε επίπεδο κορυφής. Ο χρόνος είναι ένας βασικός παράγοντας 
σε αυτό το έργο και η Νεβάδα επιχειρεί να μας βοηθήσει να 
«αγοράσουμε» πολύτιμο χρόνο.
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να διεξαχθούν νέες 
δοκιμές στη Νεβάδα.

Θέλω να ξέρετε ότι στην επικείμενη σειρά, όπως ήταν η 
«δοκιμή αλήθεια» στο παρελθόν, κάθε βολή δικαιολογείται 
από τις εθνικές και διεθνείς ανάγκες ασφάλειας, κανένας δεν θα 
πρέπει να αισθάνεται ασφαλής αν δεν υπάρχει επαρκής 
διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχή συνεργασία σας και την 
κατανόησή σας».

Αναφορές: «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗ 
NEVADA». Το κείμενο είναι από την (Web έκδοση του John 
Walker Οκτ 2005)¨  (Αμερικανική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας, έκθεση του 1955. Πρωτότυπος τίτλος¨ (ATOMIC 
TEST EFFECTS IN THE NEVADA TEST SITE 
REGION).

Λίγο αργότερα από τη δοκιμή, και ύστερα από πολύμηνη 
εθνική λαϊκή εκστρατεία άσκησης πιέσεων, ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ Τζορτζ Μπους (Rep.) Υπόγραψε τελικά την νομοθεσία 
που εγκρίθηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία, όπου ανέθετε 
στις ΗΠΑ ένα 9 μηνών μορατόριουμ δέσμευσης για τις 
δοκιμές πυρηνικών όπλων, το οποίο στη συνέχεια επεκτάθηκε.

Ο Γερουσιαστής Mark Hatfield (Rep.), είχε διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο σε αυτή την διακομματική πρωτοβουλία. 
Ένα χρόνο πριν, ο Σοβιετικός Γενικός  Γραμματέας Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ είχε κηρύξει μονομερώς μια στάση σε όλες τις 
σοβιετικές πυρηνικές δοκιμές. Τα σχέδια των ΗΠΑ για 
υπόγειες δοκιμές είχαν προγραμματιστεί αρχικά για το 1993 
όπου και εγκαταλείφθηκαν, και το μορατόριουμ του 1992 
επεκτάθηκε στη συνέχεια από τους διαδόχους του προέδρου 
Μπους.
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Σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν στην αναστολή ήταν το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η αυξανόμενη πίεση της 
κοινής γνώμης. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η 
έρημος της Νεβάδα είδε μια σταθερή αύξηση των 
διαδηλώσεων κατά των πυρηνικών δοκιμών. Πέντε μήνες πριν 
από την τελευταία δοκιμή των ΗΠΑ, περίπου 500 διαδηλωτές 
συνελήφθησαν με την κατηγορία άσκησης βίας μετά από 
σύγκρουση με αστυνομικούς στην ετήσια επίδειξη του Πάσχα 
κατά των πυρηνικών δοκιμών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί για την επικύρωση 
της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών 
Δοκιμών και την έγκαιρη έναρξη ισχύος της, θα 
συνεργαστούμε με την Γερουσία για να βοηθήσει στην 
επίτευξη του στόχου με συμβουλές και συγκατάθεση για αυτή 
τη σημαντική διεθνή συμφωνία». (Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Μπαράκ Ομπάμα, τον Μάιο 2010).

30η) 11 έως 13 Μαΐου 1998 - Δοκιμή «POKHRAN» 
Ινδία.

Από 11 - 13 Μάιου του 1998, η Ινδία εκπλήρωσε μια σειρά 
πυρηνικών εκρήξεων που πλέον ανοιχτά δηλώνονται ως 
δοκιμές πυρηνικών όπλων. Η προηγούμενη πυρηνική έκρηξη 
της το 1974 χαρακτηρίστηκε ως «ειρηνική» - ονομάζοντάς την 
«χαμογελαστός Βούδας».

Η σειρά δοκιμών του 1998 αποτελείτο από μια σειρά 
υπόγειων εκρήξεων στο χώρο δοκιμών Pokhran. Σύμφωνα με 
την Ινδία, μία από αυτές τις δοκιμές ήταν η επιτυχής έκρηξη 
μιας βόμβα υδρογόνου, όπου αμφισβητείται από εξωτερικούς 
επιστήμονες, με βάση τη σχετικά χαμηλή απόδοση.

Η Ινδία, το Πακιστάν μαζί με τη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Βόρειας Κορέας, δεν έχουν ακόμη υπογράψει και επικυρώσει 
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την συνθήκη CTBT. Αυτές οι τρις χώρες είναι οι μόνες που 
έχουν διεξάγει πυρηνικές δοκιμές και έχουν σπάσει το de-
facto μορατόριουμ που ισχύει από το άνοιγμα της συμφωνίας 
CTBT για υπογραφή.

Εξηγώντας την αντίθεσή της προς την CTBT, η Ινδία δήλωσε 
ότι «Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το κείμενο, όπως έχει τελικά 
προκύψει, δεν υπάρχει δικαιοσύνη με την εντολή 
διαπραγμάτευσης. Δεν είναι μια πλήρης απαγόρευση, αλλά 
απλώς μια απαγόρευση των πυρηνικών εκρηκτικών δοκιμών. 
Στερείται επίσης μιας οριστικής δέσμευσης για πυρηνικό 
αφοπλισμό».

Ωστόσο, ο Keith Hansen, μέλος της διαπραγματευτικής 
ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών (CTBT), πιστεύει ότι η 
άρνηση της Ινδίας να υπογράψει την CTBT αντικατοπτρίζεται 
όχι μόνο στη δυσαρέσκεια για τη Συνθήκη, αλλά και την 
επιθυμία τους να ενταχθούν στην «πυρηνική λέσχη» των 
πυρηνικών ενόπλων κρατών.

Το 1995 και το 1996, αμερικανικοί δορυφόροι είχαν εντοπίσει 
δραστηριότητες στο χώρο των πυρηνικών δοκιμών της Ινδίας 
στο Pokhran, οι αναλυτές πίστευαν ότι ήταν προετοιμασίες για 
μια πυρηνική δοκιμή. Το 1998 μετά την εκλογή νέας 
κυβέρνησης συνασπισμού, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού 
Atal Bihari Vajpayee του κόμματος Bharatiya Janata (BJP), η 
Ινδία πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε δοκιμές με 
πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με τον Δρ Rebecca Johnson, εκτελεστικός 
διευθυντής του Ινστιτούτου για τον (Αφοπλισμό – 
Διπλωματία), το πολιτικό κόμμα BJP χρησιμοποιεί τις 
πυρηνικές δοκιμές ως «μέρος μιας στρατηγικής για να πιέσει 
ότι η Ινδία πρέπει να αναγνωρίζεται με διεθνές κύρος και να 
λαμβάνετε σοβαρά υπόψιν».
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Η Ινδία διεξήγαγε δύο υπόγειες πυρηνικές δοκιμές, με την 
κωδική ονομασία «Shakti '98», στις 11 και 13 Μαΐου του 
1998. Στις 28 και 30 Μαΐου του 1998, το Πακιστάν απάντησε 
με τη διεξαγωγή δύο δικών του δοκιμών.

Από τις αρχές του 1970, το Πακιστάν είχε επιδιώξει να 
αναπτύξει ένα πυρηνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του 
Υπουργού Καυσίμων και Φυσικών Πόρων με τον υπουργό 
Ζούλφικαρ Άλι Μπούτο, ο οποίος αργότερα υπηρέτησε ως 
πρόεδρος και στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Σε μια επίσημη δήλωση τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ινδίας, στο Νέο Δελχί ανακοίνωσε ότι, «η 
Ινδία έχει μια αποδεδειγμένη ικανότητα για ένα πυρηνικό 
πρόγραμμα όπλων» και ότι οι δοκιμές «καθησυχάζουν τους 
ανθρώπους της Ινδίας ότι τα εθνικά συμφέροντα υψίστης 
σημασίας είναι ασφαλείς και προστατεύονται».

1998¨ Διεθνής απάντηση στις πυρηνικές δοκιμές στη Νότια 
Ασία. Οι πυρηνικές δοκιμές της Ινδίας και του Πακιστάν 
αποτέλεσαν αντίστοιχα «σοκ» για τη διεθνή μη διάδοση και 
απαγόρευση. Μετά την έγκριση της CTBT το Σεπτέμβριο του 
1996, καμία χώρα δεν είχε σπάσει το de facto μορατόριουμ.

Το συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με ψήφισμα 
του καλεί την Ινδία και το Πακιστάν να συμμετάσχουν στην 
NPT και CTBT «χωρίς καθυστέρηση».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις και 
στις δύο χώρες. Η Ομάδα των Οκτώ (G8 χωρών) ανέστειλε 
επίσης όλες τις μη ανθρωπιστικής βοήθειας οργανώσεις προς 
την Ινδία και το Πακιστάν.

Αμέσως μετά τις πυρηνικές δοκιμές, τόσο η Ινδία όσο και το 
Πακιστάν εφάρμοσαν μια μονομερής αναστολή των 
πυρηνικών δοκιμών. Στις 31 Μαΐου 1998, η Ινδία πρότεινε 
μια νέα παγκόσμια σύμβαση για τον πυρηνικό αφοπλισμό, που 
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θα ίσχυε εξίσου για όλα τα πυρηνικά κράτη, και τα πέντε που 
κατέχουν όπλα NWS, καθώς και οι χώρες που είναι ικανές για 
την ανάπτυξη πυρηνικών (δηλαδή, την Ινδία, το Πακιστάν και 
το Ισραήλ).

31η) 28 Μαΐου 1998 – η πυρηνική δοκιμή του 
Πακιστάν.

Το Πακιστάν πραγματοποίησε μια σειρά πυρηνικών δοκιμών 
στις 28 Μαΐου του 1998 στο χώρο δοκιμών Chagai, στο 
Μπαλουχιστάν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η δοκιμή 
ενός ενιαίου πυρηνικού μηχανήματος ακολούθησε στις 30 
Μαΐου. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ 
αργότερα αναγνώρισε ότι οι δοκιμές είχαν πραγματοποιηθεί 
σε αντίδραση προς τις ινδικές πυρηνικές δοκιμές νωρίτερα το 
μήνα αυτό. «Αν η Ινδία δεν είχε δοκιμάσει τη βόμβα, το 
Πακιστάν δεν θα το είχε πράξει. Τώρα που το Νέο Δελχί το 
έπραξε, δεν είχαμε επιλογή, λόγω της δημόσιας πίεσης» 
δήλωσε. Οι δοκιμές αύξησαν περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ 
των δύο κρατών ενισχύοντας μια κούρσα πυρηνικών 
εξοπλισμών στην περιοχή.

«Δεν είχε γίνει τίποτα για πέντε δευτερόλεπτα (μετά το 
πάτημα του κουμπιού), όλοι ήταν ανήσυχοι. Αυτά τα πέντε 
δευτερόλεπτα ήταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της 
ζωής μου. Ωστόσο, όταν η έκρηξη έγινε μετά από πέντε 
δευτερόλεπτα, όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι. Ο Αλλάχ-o-
Ακμπάρ». Samar Mubarakmand, Ανώτερος Πακιστανός 
πυρηνικός επιστήμονας.

Εκείνη την εποχή, η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για την 
Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (Οργανισμός 
Συνθήκης CTBTO), είχε μονάχα λίγο χρόνο που είχε ιδρυθεί, 
ένα χρόνο νωρίτερα, είχε ήδη λάβει δεδομένα από τον πρώτο 
σεισμικό σταθμό. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν συνεπώς, να 
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παρέχουν με τις εκτιμήσεις τους την ώρα, την τοποθεσία και 
το μέγεθος της έκρηξης. Με τη σειρά θα ήταν σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να εκτιμηθεί η 
απόδοση των πακιστανικών δοκιμών, οι οποίες βρέθηκαν να 
είναι σχετικά χαμηλές, κυμαινόταν από εννέα ως 12 χιλιάδες 
τόνους (ΤΝΤ) για την πρώτη σειρά των εκρήξεων, και από 
τέσσερεις έως έξι χιλιάδες τόνους για την ενιαία έκρηξη.

Το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Πακιστάν ξεκίνησε στη 
δεκαετία του 1970 μετά την ήττα που υπέστη στον πόλεμο του 
1971 με την Ινδία και αργότερα με την «ειρηνική» πυρηνική 
έκρηξη το 1974. Υπό την επίβλεψη του πυρηνικού επιστήμονα 
Αμπντούλ Qadeer Χαν , η ομάδα με τους πακιστανούς 
επιστήμονες κατάφεραν να παράγουν υψηλά εμπλουτισμένο 
ουράνιο (HEU) με χρήση της τεχνολογίας φυγοκέντρησης 
που ο Khan είχε αποσπάσει από την Ολλανδία.

Το 2004, ο Δρ. Khan κατηγορήθηκε ότι πούλησε πυρηνική 
τεχνολογία στο Ιράν, τη Λιβύη και τη Βόρεια Κορέα. Το 
περιστατικό οδήγησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε 
ψήφισμα (Άρθ. 1540), το οποίο δημιούργησε δεσμευτικές 
υποχρεώσεις για όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ βάσει του 
Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να λάβουν 
και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα κατά της διάδοσης 
των όπλων μαζικής καταστροφής.

Το Πακιστάν και η Ινδία, μαζί με τη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Βορείου Κορέας, είναι οι μόνοι που δεν έχουν υπογράψει τη 
Συνθήκη. Η Κίνα, η Αίγυπτος, το Ιράν, το Ισραήλ και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν όλες υπογράψει τη συνθήκη, αλλά 
δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει, οπότε και δεν είναι σε 
εφαρμογή.
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32η) Η πρώτη πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας  
9 Οκτωβρίου 2006.

Στις 9 Οκτωβρίου του 2006, η Λαϊκή Δημοκρατία της 
Βόρειας Κορέας (ΛΔΚ) διεξήγαγε την πρώτη πυρηνική 
δοκιμή της, σπάζοντας έτσι το «de-facto» μορατόριουμ που 
είχε τεθεί σε ισχύ με τη Συνθήκη (CTBT).

Η δοκιμή βρήκε την αναμενόμενη καθολική καταδίκη (?), το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την περιέγραψε 
ως «σαφή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» και 
ομόφωνα ενέκρινε κυρώσεις μέσω ψηφίσματος (Άρθ. 1718). Ο 
Πρόεδρος και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της 
προπαρασκευαστικής επιτροπής για την Πλήρη Απαγόρευση 
των Πυρηνικών Δοκιμών του οργανισμού Συνθήκης 
(CTBTO), όπως καθώς και τα (CTBTO) κράτη μέλη 
εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία.

Ενώ η Βόρεια Κορέα είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να 
πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή μερικές ημέρες πριν, δεν 
είχε παράσχει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες. Όταν συνέβη η 
δοκιμασία, είχε καλά καταγραφή σε όλο τον κόσμο από το 
Διεθνές Συστήμα Παρακολούθησης (IMS) του οργανισμού 
(CTBTO), παρά τη μικρή της απόδοση και το γεγονός ότι το 
(IMS) ήταν μόνο στο 60% σε λειτουργία τη στιγμή εκείνη. 
Πάνω από 20 σεισμικοί σταθμοί (IMS), 
συμπεριλαμβανομένου κι ενός τόσο απομακρυσμένου όσο η 
Νότια Αμερική, το οποίο καταχώρησε τα κρουστικά κύματα 
που έδειξαν ξεκάθαρα το χαρακτηριστικό της έκρηξης.

Τα στοιχεία από τις καταγραφές ήταν διαθέσιμα στο Διεθνές 
Κέντρο Δεδομένων στη Βιέννη σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. 
Λιγότερο από δύο ώρες μετά την έκρηξη, (CTBTO) τα κράτη 
μέλη παρέλαβαν την πρώτη αυτόματη ανάλυση του χρόνου, 
της τοποθεσίας και του μεγέθους. Λεπτομερείς αναλύσεις 
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ακολούθησαν αργότερα. Η Προέλευση του σήματος τελικά 
περιοριζόταν σε μια περιοχή σημαντικά μικρότερη από 1.000 
τετραγωνικά χιλιόμετρα - το μέγεθος του χώρου που μπορεί 
να διερευνηθεί κατά τη διάρκεια επιτόπιας επιθεώρησης 
(OSI).

Δύο εβδομάδες μετά την πυρηνική δοκιμή της Βόρειας 
Κορέας, ο σταθμός ραδιονουκλεϊδίων στο Γέλοουναϊφ, του 
Καναδά, σημείωσε αύξηση του επιπέδου του ραδιενεργού 
ευγενούς αερίου (ξένο) . Οι επικρατούσες μετεωρολογικές 
συνθήκες έδειξαν ότι τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να 
αποδοθούν στην έκρηξη, εφοδιάζοντας τους έτσι με γνώση ότι 
πρόκριτε για «ραδιενεργό όπλο που καπνίζει» και τις 
αποδείξεις ότι η έκρηξη ήταν πράγματι πυρηνική ενέργεια.

Η δεύτερη βορειοκορεατική πυρηνική δοκιμή το 2009 που θα 
δούμε αμέσως μετά προκάλεσε επίσης σε όλο τον κόσμο την 
οργή και καταδικάστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, η διεθνής κοινότητα έχει 
δείξει «μηδενική ανοχή» για όλες τις πυρηνικές δοκιμές που 
πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της CTBT  το 1996 
(συμπεριλαμβανομένων των δοκίμων, Ινδίας και Πακιστάν το 
1998).

33η) 25 Μαΐου 2009  Βόρεια Κορέα, 2η δοκιμή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 25ης Μαΐου του 2009, στις 
00:54:43 GMT για να είμαι ακριβής, το παγκόσμιου 
συστήματα συναγερμού του CTBTO εντοπίζει ένα σεισμικό 
γεγονός στα βορειοανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κορέας (ΛΔΚ). Είκοσι τρεις σεισμικοί σταθμοί είχαν πάρει 
σαφείς ενδείξεις για την έκρηξη. Η πρώτη αυτόματη εκτίμηση 
του χρόνου, της τοποθεσίας και το μέγεθος της εκδήλωσης 
διατέθηκε για την CTBTO και τα κράτη μέλη στις 2:24 
GMT.
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Η δράση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας καταγγέλθηκε 
παγκοσμίως. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της CTBTO Tibor 
Tóth εξέφρασε τη λύπη του δηλώνοντας «σοβαρή είναι η 
παραβίαση του κανόνα που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη 
Πυρηνικών Δοκιμών και την πλήρη απαγόρευση των 
(CTBT)». Τα κράτη μέλη καταδίκασαν τη δράση της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κορέας και την παρότρυναν να υπογράψει 
και να επικυρώσει άμεσα την CTBT.

«Η τρίτη δοκιμή πυρηνικού όπλου που φέρεται να ετοιμάζει η 
Βόρειος Κορέα δεν αποκλείεται να αφορά μια βόμβα που 
βασίζεται σε εμπλουτισμένο ουράνιο, αντί στο πολύ πιο 
δυσεύρετο πλουτώνιο», εκτιμά πρώην ανώτατος επιθεωρητής 
του ΟΗΕ.

Ο Όλι Χαϊνόνεν, πρώην επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας 
Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και νυν ερευνητής του 
Χάρβαρντ, υποστηρίζει σε έγγραφο του που έστειλε στο 
Reuters ότι η Πιονγιάνγκ ίσως έχει καταφέρει να παράγει 
επαρκείς ποσότητες ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
ισότοπο ουράνιο-235, σε αντίθεση με το φυσικό ορυκτό 
ουράνιο που περιέχει κυρίως το άχρηστο ισότοπο U-238.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πέρασε ψήφισμα (Αριθ. 
1874) ομόφωνα, όπου επέβαλε αυστηρότερες οικονομικές 
κυρώσεις για τη Βόρειο Κορέα, από το ψήφισμα (Αριθ. 1718) 
του 2006, επιπροσθέτως επιτρέπει στα κράτη μέλη των 
Ηνωμένων Εθνών να επιθεωρούν κάθε φορτίου που ενδέχεται 
να έχει σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας 
Κορέας.

Σε αντίθεση με τις δοκιμές του 2006 και του 2013, δεν 
εντοπιστήκαν ραδιενεργά ευγενή αέρια μετά το συμβάν της 
ΛΔΚ 2009, ούτε από την CTBTO  ούτε από μεμονωμένες 
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χώρες που χρησιμοποιούν τα εθνικά μέσα. Ωστόσο, οι ειδικοί 
συμφώνησαν ότι «η πυρηνική μπλόφα» ήταν ένα εξαιρετικά 
απίθανο σενάριο. Μια οριστική αποσαφήνιση της φύσης της 
εκδήλωσης αυτής θα είχε παραχθεί με την επιτόπια 
επιθεώρηση αν η Συνθήκη τεθεί σε ισχύ. Σε αυτήν την 
περίπτωση, τα επιστημονικά στοιχεία που θα συλλέγουν από 
σταθμούς παρακολούθησης της CTBTO θα είχαν παράσχει 
μια σταθερή βάση για της αποφάσεις στο μέλλον του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου (CTBTO).

Οι Επιτόπιες επιθεωρήσεις είναι το απόλυτο μέτρο για να 
εξακριβώσει αν η CTBT έχει παραβιαστεί.

34η) 12 Φεβρουαρίου 2013, η Βόρεια Κορέα 
ανακοινώνει την 3η δοκιμή.

Στις 02.57.51 (UTC) στις 12 Φεβρουαρίου του 2013, το 
σεισμικό δίκτυο του CTBTO ανίχνευσε ένα ασυνήθιστο 
σεισμικό συμβάν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), 
το οποίο υπολογίζετε σε 4,9 βαθμούς ρίχτερ. Αργότερα 
εκείνο το πρωί, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι 
πραγματοποίησε πυρηνική δοκιμή. Ο Εκτελεστικός 
Γραμματέας Tibor Tóth (CTBTO) καταδίκασε έντονα τη 
δράση ως «μια σαφή απειλή

για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Η εκδήλωση είχε 
καταχωρηθεί από 94 σεισμικούς σταθμούς και δύο 
εγκαταστάσεις infrasound  στο δίκτυο του CTBTO. Η 
επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων έχουν σχεδιαστεί για 
να εξαλείψουνε τα φυσικά γεγονότα και να επικεντρωθούν σε 
αυτά τα γεγονότα που θα μπορούσαν να είναι οι εκρήξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών εκρήξεων.
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23 Απριλίου: Δύο σταθμοί ραδιονουκλεϊδίων του CTBTO 
ανίχνευσαν ραδιενέργεια που συνάδει με την περίπτωση στης 
12 Φεβρουάριου.

Συνολικά 96 διεθνείς σταθμοί με συστήματα ελέγχου 
παρακολούθησαν την ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα 
που ανιχνεύθηκε στη Βόρεια Κορέα στις 12 Φεβρουαρίου 
2013.

Η εκδήλωση μετριέται σε περίπου 5.0 βαθμούς ρίχτερ, το 
οποίο είναι περίπου διπλάσιο σε σχέση με την πυρηνική 
δοκιμή της Βόρειας Κορέας το 2009 (4,52) ρίχτερ, και πολύ 
μεγαλύτερο από ό, τι το 2006 (4.1).

Η ακριβή τοποθεσία είναι σήμερα περίπου +/- 16,2 
χιλιόμετρα, υποδεικνύοντας ότι η θέση της παρούσας 
εκδήλωσης είναι σε μεγάλο βαθμό ταυτόσημη με τις δύο 
προηγούμενες πυρηνικές δοκιμές (λατ. 41.313 μοίρες βόρεια 
μακριά. 29.101 μοίρες ανατολικά). Όπως και με τις δύο 
προηγούμενες πυρηνικές δοκιμές, το σήμα μεταδίδεστε κοντά 
στην επιφάνεια.

Η Βόρεια Κορέα ισχυρίζεται ότι, η πυρηνική δοκιμή η τρίτη 
κατά σειρά ήταν η πρώτη απάντηση της στης ορατές απειλές 
των ΗΠΑ, και προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει απροσδιόριστα 
«δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερης έντασης» απαντήσεις εάν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν την εχθρότητα τους.

Ο εμπειρογνώμονας για πυρηνικά θέματα Αντρέι Lankov λέει 
στο (Fox News 2013) ότι η κατοχή μιας τέτοιας 
«μικροσκοπικής συσκευής» είναι απαραίτητο ώστε να 
δημιουργηθεί μια πυρηνική κεφαλή. «Δείχνει ότι προχωρούν 
στην πυρηνική τεχνολογία τους», δήλωσε ο Lankov. Σημείωσε 
επίσης, τη σημασία του χρόνου της δοκιμής, η οποία ήρθε 
μόλις λίγους μήνες μετά την επιτυχημένη δοκιμή 
διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας. 
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«Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να είναι σε θέση να θέσουν 
μια συσκευή σε ένα πύραυλο», ανέφερε ο Lankov.

Ο Hui Zhang, Ανώτερος Επιστημονικός Συνεργάτης, στο 
Πρόγραμμα για τη διαχείριση των (Atom, Belfer) Κέντρο 
Επιστήμης και Διεθνών Υποθέσεων, του Harvard Kennedy 
School. Γράφει σε άρθρο του που Δημοσιεύτηκε στις 15 
Φεβρουαρίου 2013 στο διαδίκτυο powerandpolicy.

«Πράγματι, πολλοί ειδικοί έχουν προτείνει ότι η δοκιμή ήταν 
μια HEU  έκρηξη. Η Βόρεια Κορέα έχει μόνο μια μικρή 
προμήθεια υλικού (πλουτωνίου) διότι είχε σταματήσει την 
παραγωγή μέχρι το 2008, έχει αποδειχθεί πιο πρόσφατα η 
επιχειρησιακή ικανότητα για τον εμπλουτισμό ουρανίου, το 
οποίο θα ενισχύσει ένα πολύ μεγαλύτερο οπλοστάσιο, 
επιβεβαιώνοντας τον τύπο του πυρηνικού όπλου που 
δοκιμάστηκε. Ωστόσο, τα σεισμικά σήματα είναι άχρηστα στο 
θέμα αυτό. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, μπορεί η ανάλυση του 
περιβάλλοντος με δειγματοληψία (off-site) να διακρίνει μια 
έκρηξη πλουτωνίου από μια έκρηξη ουρανίου υψηλού βαθμού 
εμπλουτισμού;

Μια υπόγεια πυρηνική δοκιμή παράγει ευγενή αέρια, όπως τα 
προϊόντα σχάσης? ιδίως, τα ραδιενεργά ισότοπα xenon συχνά 
εξαερώνονται πάνω από το έδαφος και ανιχνεύονται σε 
δείγματα αέρα. Ωστόσο, εάν η υπόγεια συγκράτηση είναι 
αποτελεσματική, είναι πιθανό ότι δεν είναι αρκετά τα αέρια για 
διαφύγει προς ανίχνευση. Πράγματι, δεν υπάρχουν αναφορές 
που τεκμηριώνουν οποιεσδήποτε απελευθερώσεις από τη 
δοκιμή της Βόρειας Κορέας το 2009, ενώ κατά τη δοκιμή του 
2006, υπήρξε μια απελευθέρωση του αερίου που 
διαπιστώθηκε».
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35η) 6 Ιανουαρίου 2016, 4η δοκιμή της Βόρειας 
Κορέας.

Στις 1:30:00 (UTC) 6 Ιανουαρίου του 2016, ο σταθμούς 
παρακολούθησης της CTBTO πήρε ένα ανεξοικείωτο 
σεισμικό συμβάν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ). 
Η τοποθεσία και το μέγεθος είναι παρόμοια με τα συμβάντα 
στο σύστημά, όπου είναι νηολογημένα στις 12 Φεβρουαρίου 
του 2013. Η αρχική εκτίμηση, και η θέση μας δείχνει ότι η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κορέας. Η ακόλουθη ανάλυση επιβεβαίωσε 
ότι η εκδήλωση ήταν μια τεχνητή έκρηξη. Η Βόρεια Κορέα 
επίσης στις 6 Ιανουαρίου δημοσίευσε ότι έχει 
πραγματοποιήσει μια ακόμη πυρηνική δοκιμή, την τέταρτη 
από το 2006.

Σε μια ειδική συνεδρίαση το ανώτατο όργανο λήψης 
αποφάσεων της CTBTO, της Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής, στις 7 Ιανουαρίου 2016 ενημερώθηκε για τα 
τελευταία τεχνικά ευρήματα. Τα κράτη μέλη δήλωσαν την 
ανησυχία τους για την εξαγγελθείσα πυρηνική δοκιμή.

(Περικοπή άρθρου): «Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των 
διεθνών ΜΜΕ προκλήθηκε μια ανθρωπογενής σεισμική 
δόνηση στη Βόρειο Κορέα που αποδίδεται σε μια πυρηνική 
βόμβα (πυρηνική δοκιμή) μεγάλης ισχύος κατά πάσα 
πιθανότητα με παραγωγή θερμοπυρηνικής ενέργειας. Θα 
πρέπει να εξετάσουμε αν πρόκειται για βόμβα υδρογόνου η 
ήταν μια ενισχυμένη βόμβα πλουτωνίου (implosion assembly) 
με θερμοπυρηνικό υλικό στο κέντρο του θύλακα πλουτωνίου.

Η Ρωσία μάλλον έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή 
της χρονικής στιγμής της πυρηνικής αυτής δοκιμής που 
συνδέεται με τον ψυχρό πόλεμο που έχει ήδη κηρυχθεί μεταξύ 
Ρωσίας και ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια 
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εντυπωσιακή αναβάθμιση της πυρηνικής ισχύος της Β. 
Κορέας που απειλεί την Τουρκία με πυρηνικό πλήγμα. Μετά 
και τις πρόσφατες εξελίξεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας είναι 
πλέον θέμα λίγων ετών μέχρι να κατασκευάσει η Τουρκία τα 
δικά της πυρηνικά όπλα (ίσως με τη βοήθεια Πακιστανών)». 
Δημοσίευση άρθρου στο διαδίκτυο, τίτλος¨ (Βόρειος Κορέα: 
Βόμβα Υδρογόνου η μια ενισχυμένη πυρηνική βόμβα σχάσης 
πλουτωνίου?) EKEO  6/1/2016, http://www.ekeo.gr/

Ο Διεθνολόγος, Δρ. Αθανάσιος Δρούγος γράφει σχετικά για 
το συμβάν ότι¨ «Η συγκεκριμένη πυρηνική δοκιμή πάρθηκε 
με απόφαση από τον Κιμ Γιόνγκ Ουν στις 3-1-2016. Μετά 
από συζήτηση με στενούς του συνεργάτες στις 15-12-2015. Η 
Βόρεια Κορέα έχει 22 βάσεις για δοκιμές σε 18 περιοχές. Η 
δοκιμή αυτή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Πεκαμ της 
επαρχίας Κλιτσου. Ελάχιστες χώρες έχουν πραγματοποίηση 
δοκιμές υδρογονοβόμβας, ΗΠΑ 1952 και η Ρωσία 1961. 
Αρκετά στοιχεία για την κατασκευή υδρογονοβόμβας είναι 
στο διαδίκτυο, όπως του Εντ Τελερ «Δημιουργού» της 
βόμβας υδρογόνου, στα οποία στηρίχτηκαν οι Ρώσοι μετά 
από κατασκοπία και δημιούργησαν την δικιά τους. Οι 
δυνάμεις που «ενδεχομένως» να είναι εξαιρετικά κοντά στην 
τεχνολογία βόμβας υδρογόνου είναι, το Ισραήλ, το Πακιστάν 
η Ινδία, και η Βόρεια Κορέα».

Άρθρο, 7/1/2016 τίτλος: (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΕΡΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ). Γράφει  ο 
Δρ. Αθανάσιος Δρούγος. 

http://www.analystsforchange.org/2016/01/blog-
post_17.ht
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36η) 9 Σεπτεμβρίου 2016 - Βόρεια Κορέα 5η δοκιμή.

Στις 00:30 (UTC) στις 9 Σεπτεμβρίου του 2016 ένα σεισμικό 
γεγονός ανιχνεύθηκε καθ' υποτροπήν, από το Διεθνές 
Σύστημα Παρακολούθησης (IMS). Η Βόρεια Κορέα και το 
κρατικό τους πρακτορείο ειδήσεων έχει πλέον γνωστοποιήσει 
ότι πραγματοποίησε την πέμπτη επιτυχή πυρηνική δοκιμή 
της.

Η εκδήλωση φαίνεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από 
εκείνο το σύστημα που καταγραφόταν στις 6 Ιανουαρίου του 
τρέχοντος έτους, η τοποθεσία είναι πολύ παρόμοια με εκείνο 
το περιστατικό. Κατά την πρώτη εκδήλωση είχε εκτιμηθεί σε 
ένα μέγεθος 5,0 ρίχτερ, ελαφρώς πάνω από το γεγονός που 
ανιχνεύθηκε στις 6 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Αυτό 
αναθεωρήθηκε αργότερα από εξειδικευμένους αναλυτές σε 5,1 
με δεδομένα περισσότερα από 100 σταθμούς που συμβάλλουν 
στην ανάλυση.

Δελτίο τύπου Βιέννη 9 Σεπ 2016, του (Εκτελεστικού 
Γραμματέα, CTBTO) Lassina Zerbo¨ «Εάν επιβεβαιωθεί ως 
μια πυρηνική δοκιμή, η πράξη αυτή συνιστά μια ακόμη 
παραβίαση του καθολικά αποδεκτού κανόνα κατά των 
πυρηνικών δοκιμών, ένας κανόνας που έχει τηρηθεί από 183 
χώρες από το 1996». Υπογραμμίζει, επίσης, για μια ακόμη 
φορά την επείγουσα ανάγκη για τη διεθνή κοινότητα να 
δράσει για τη δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού πλαισίου 
απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών, μια για πάντα.

«Καλώ τη Βόρεια Κορέα να απόσχει από επιπλέον πυρηνικές 
δοκιμές και να ενταχθεί στα 183 κράτη που έχουν υπογράψει 
τη Συνθήκη».

Η Βόρεια Κορέα είναι έτοιμη να προβεί σε επιπλέον 
πυρηνικές δοκιμές ανά πάσα στιγμή δηλώνει το Υπουργείο 
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Άμυνας της Νότιας Κορέας, τρεις ημέρες μετά την πέμπτη 
δοκιμή της Πιονγιάνγκ. Η Βόρεια Κορέα έχει ένα τούνελ 
όπου μπορεί να προβεί σε επιπλέον πυρηνικούς 
πειραματισμούς.

Στης 12/7/2016 ο Siegfried Hecker, πρώην διευθυντής του 
Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Άλαμος στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, και ο κορυφαίος ειδικός αναλυτής για το πυρηνικό 
πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας δήλωσε ότι, ο ισχυρισμός 
της Πιονγιάνγκ ότι είχε συσκευάσει μια πυρηνική κεφαλή σε 
βαλλιστικούς πυραύλους και ότι θα μπορούσε να παράγει όσες 
βόμβες επιθυμούσε, έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ο 
Hecker εκτιμά ότι η χώρα έχει τι δυνατότητα να συσσωρέψει 
επαρκή πλουτώνιο και ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού 
για περίπου 20 βόμβες ως το τέλος του έτους, και έχει την 
ικανότητα να αυξήσει περίπου σε επτά περισσότερες κάθε 
χρόνο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου, δήλωσε 
λίγες ημέρες αργότερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν 
ό, τι μπορούν για να αντιταχθούν στην πολιτική των 
πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας με 
χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως συντονισμένες 
οικονομικές κυρώσεις.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι 
χρειαζόταν μια «δημιουργική» απάντηση. Μιλώντας στον 
Λαβρόφ, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Wang Yi στης 
12/9/2016 ανέφερε ότι η Κίνα «παρότρυνε έντονα τη Βόρεια 
Κορέα και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να παραμείνουν 
ήρεμοι και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση ώστε να μην 
πάρουν νέα μέτρα και να εντείνουν τις εντάσεις».

Ο ισχυρισμούς της Πιονγιάνγκ ότι είναι σε θέση να παράγει 
μια πυρηνική κεφαλή δεν έχει επαληθευτεί.
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Μια ομάδα από 31 νομοθέτες στη Νότια Κορέα δήλωσε ότι η 
χώρα θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, είτε με απόκτηση των 
ιδίων, ή ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναδιατάξει 
τα τακτικά πυρηνικά όπλα που αποσύρθηκαν σύμφωνα με ένα 
σύμφωνο του 1991 για την αποπυρηνικοποίηση της 
κορεατικής χερσονήσου.

Οι πυρηνικές δοκιμές φέρουν μια μακράν ιστορία που ξεκινάει το 
1945. Οι πυρηνικές εκρήξεις έχουν πραγματοποιηθεί σε όλους τους 
χώρους, πάνω από το έδαφος, υπόγεια, υποθαλάσσια και στο 
διάστημα. Οι βόμβες έχουν εκραγεί σε κορυφές πύργων, σε 
φορτηγίδες, έχοντας μετεωριστεί με μπαλόνια στην επιφάνεια της 
γης, κάτω από το νερό σε βάθος 600 μέτρων, υποχθόνια σε βάθος 
άνω των 2400 μέτρων και σε οριζόντιες στοές. Έχουν ριχθεί 
δοκιμαστικές βόμβες από αεροσκάφη και έχουν εκτοξευθεί με 
πυραύλους σε ύψος μέχρι 250 χιλιόμετρα εσωτερικά στην 
ατμόσφαιρα.
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Πυρηνική Εγκληματολογία

Πολλές σημαντικές διεθνείς συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης 
της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων 
(NPT), και την Ουσιώδη Συνθήκη για την Απαγόρευση των 
Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), προβλέπουν ειδικούς 
μηχανισμούς που επιτρέπουν την επιβεβαίωση ότι τα μέλη της 
Συνθήκης τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

Τέτοιοι μηχανισμοί επαλήθευσης απαιτούνε την εφαρμογή 
των κατάλληλων τεχνολογιών. Καθώς η τεχνολογία 
εξελίσσεται παρέχει καλύτερα μέσα για τις ρυθμίσεις 
επιβεβαίωσης ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. Την ίδια 
στιγμή, οι στόχοι ή οι συνθήκες εργασίας των μηχανισμών 
επαλήθευσης μπορούν να αλλάξουν με το χρόνο, 
δημιουργώντας ζήτηση για νέες τεχνολογίες, ακόμη και νέων 
επιστημονικών κλάδων.

Η Πυρηνική εγκληματολογική ανάλυση, είναι ένα υπόδειγμα 
μιας τέτοιας νέας ευπείθειας. Η Πυρηνική εγκληματολογία 
είναι η ανάλυση ενός δείγματος των πυρηνικών ή ραδιενεργών 
υλικών και τυχόν αλληλένδετες πληροφορίες που προσφέρουν 
αποδεικτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της περιγραφής 
του υλικού του δείγματος.

Ορισμένες πυρηνικές εγκληματολογικές τεχνικές έχουν 
χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια σε παράμερες εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μοντέλου διασφαλίσεων του 
ΔΟΑΕ  για μη πυρηνικά όπλα, την πρόληψη ή τη δίωξη της 
παράνομης διακίνησης πυρηνικών υλικών, και την επαλήθευση 
των διμερών συνθηκών μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτείων, σχετικά με τον περιορισμό των 
δοκιμών πυρηνικών όπλων.
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Η Συνθήκη για τη μερική απαγόρευση των πυρηνικών 
δοκιμών (Limited Test ran Treaty - 1963)

«H Συνθήκη Μερικής Απαγόρευσης των Πυρηνικών δοκιμών, 
είναι η πρώτη διεθνή σύμβαση στην προσπάθεια για πυρηνικό 
αφοπλισμό ή για έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Υπογράφηκε 
στη Μόσχα στις 5 Αυγούστου 1963 από τις κυβερνήσεις των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, και της 
Σοβιετικής Ένωσης. Την υπογραφή εκ μέρους των κρατών 
ανέλαβαν οι Andrei Gromyko για την ΕΣΣΔ, ο Sir Alec 
Douglas-Home για το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Dean Rusk 
για τις ΗΠΑ. Η Συνθήκη απαγορεύει τις πυρηνικές δοκιμές 
στον αέρα, το νερό, και τη στρατόσφαιρα, όχι όμως και 
υπόγεια. Η Συνθήκη Μερικής Απαγόρευσης υπογράφηκε 
μέσα σε ένα κλίμα ελαττώσεως της έντασης, μετά από την 
κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου με την κρίση της Κούβας 
και του Βερολίνου. Οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή 
διήλθαν από το δύσκολο έδαφος του ανταγωνισμού στους 
εξοπλισμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ. Είναι τέλος 
χαρακτηριστικό ότι ο ανταγωνισμός αυτός κατακρινόταν και 
από την κοινή γνώμη, η οποία συνειδητοποιούσε τον 
καταστρεπτικό χαρακτήρα των πυρηνικών όπλων».

«Η LTBT ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα στον έλεγχο των 
εξοπλισμών, όχι μόνο στους τομείς των πυρηνικών όπλων 
αλλά και των συμβατικών. Για πρώτη φορά έγινε αντιληπτό 
ότι, μετά και την κρίση του Βερολίνου και της Κούβας όταν οι 
δύο υπερδυνάμεις βρέθηκαν τόσο κοντά στη σύγκρουση, ήταν 
επιτακτική η ανάγκη της ύφεσης».

Αναφορά Βιβλιογραφίας: Συγγραφέας, Εμμανουηλίδης 
Εμμανουήλ Αντωνίου, (2009). Μεταπτυχιακές Διατριβές, 
Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. (Η συνθήκη για τη μερική απαγόρευση των 
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πυρηνικών δοκιμών Limited test ran treaty), 
http://ikee.lib.auth.gr/record/113860?ln=el

(CTBT) Η Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των 
Πυρηνικών Δοκιμών 1996

183 χώρες έχουν υπογράψει τη συνθήκη και 162 την έχουν 
επικυρώσει. Η CTBT θα τεθεί σε ισχύ όταν η Κίνα, οι Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), η Αίγυπτος, η Ινδία, το 
Ιράν, το Ισραήλ, το Πακιστάν και οι Ηνωμένες Πολιτείες την 
επικυρώσουν. Η Συνθήκη θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη - 
μέλη, με πυρηνικά όπλα και σε αυτά που δεν διαθέτουν 
πυρηνικά όπλα, εξίσου.

Το πρώτο άρθρο της Συνθήκης ορίζει ότι «κάθε 
συμβαλλόμενο κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην 
πραγματοποιήσει καμία πυρηνική έκρηξη δοκιμή όπλου ή 
οποιαδήποτε άλλη πυρηνική έκρηξη». Η απαγόρευση είναι 
ολοκληρωτική, απαγορεύονται όλες οι πυρηνικές δοκιμές, δεν 
έχει έννοια η απόδοση.

Η CTBT είναι ένα σημαντικό βήμα προς την «υλοποίηση» 
ενός κόσμου δίχως πυρηνικά όπλα. Με τη οριστική λήξη των 
πυρηνικών δοκιμών παρεμποδίζεται το άπλωμα νέων 
πυρηνικών όπλων και η παρουσία περισσότερων κρατών με 
τέτοιο οπλοστάσιο. Ο σκοπός των κυρίαρχων του κόσμου 
αξίζει να είναι η εξασφάλιση ότι η CTBT θα τεθεί σε ισχύ.
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Επισκόπηση
Στις πέντε δεκαετίες, μεταξύ και εκείνης της μοιραίας ημέρας 
του 1945, και στο άνοιγμα των υπογραφών της Συνθήκης κατά 
των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), το 1996, πάνω από 2.000 
πυρηνικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

• Οι Ηνωμένες Πολιτείες διενεργήσανε 1.032 δοκιμές 
μεταξύ 1945 και 1992.

• Η Σοβιετική Ένωση διεξήγαγε 715 δοκιμές μεταξύ 
1949 και 1990.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο παρήγαγε 45 δοκιμές μεταξύ 
1952 και 1991.

• Η Γαλλία συντέλεσε 210 δοκιμές μεταξύ του 1960 και 
του 1996.

• Η Κίνα διεξήγαγε 45 δοκιμές μεταξύ 1964 και 1996.

• Ομοίως μετά την συνθήκη (CTBT) το Σεπτέμβριο 
του 1996, εννέα πυρηνικές δοκιμές έχουν διεξαχθεί..

• Η Ινδία διεξήγαγε δύο δοκιμές το 1998 (η Ινδία είχε 
επιτελέσει μία λεγόμενη «ειρηνική πυρηνική» έκρηξη το 1974.)

• Το Πακιστάν πραγματοποίησε δύο δοκιμές το 1998.

• Η Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρεια Κορέας ανακοίνωσε 
ότι έχει διεξάγει πυρηνικές δοκιμές το 2006, το 2009, το 
2013, και δύο το 2016.

Οι Τοποθεσίες των πυρηνικών δοκιμών:

Μεταξύ 1945 και 2006, πάνω από 60 τοποθεσίες σε όλο τον 
κόσμο έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 2.000 
πυρηνικές εκρήξεις, για στρατιωτικούς ή για «ειρηνικούς» 
σκοπούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η 
Κίνα διεξήγαγε την πλειοψηφία των δοκιμών στο πλαίσιο των 



89

αντίστοιχων ηπειρωτικών εδαφών τους. Η Γαλλία επιχειρεί 
στην Αλγερινή Σαχάρα και στη Γαλλική Πολυνησία στο 
Νότιο Ειρηνικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγε τις 
περισσότερες από τις δοκιμές σε μια κοινή σειρά με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, μέρος της 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

Όσον αφορά την γεωγραφία, οι περιοχές δοκιμών 
προσφέρουν μια εκπληκτική αντίθεση. Το Φαινομενικά 
ειδυλλιακό τοπίο στις Ατόλες (Νότιο Ειρηνικό) υπηρέτησαν 
ως περιοχές δοκιμών για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τη Γαλλία. Το Μακρινό από το ειδυλλιακό 
τοπίο, το Novaya Zemlya, χώρος δοκιμών της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, είναι ένα απομακρυσμένο με πάγους 
αρχιπέλαγος στον Αρκτικό Ωκεανό στις άκρες τις 
βορειοανατολικής Ευρώπης, ενώ η περιοχή δοκιμών, Lop 
Nur της Κίνας είναι μια πρώην λίμνη (αλυκές), το τελευταίο 
απομεινάρι μετά την παγετώδης εποχή (λίμνη Tarim), που 
κάποτε κάλυπτε περισσότερα από 10.000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα. Σήμερα η άγονη περιοχή δοκιμών είναι έρημος, 
της νοτιοανατολικής Xinjiang Uygur, είναι το καταφύγιο μόνο 
για της άγριες καμήλες.

Τα δημογραφικά στοιχεία διαφέρουν επίσης. Ενώ ορισμένες 
περιοχές δοκιμών ήταν σχεδόν ακατοίκητες, άλλες πυκνό-
κατοικημένες όπου ο τοπικός πληθυσμός υπέστη τα 
συνακόλουθα του ραδιενεργού νέφους σε πολυάριθμες 
περιπτώσεις.
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Κατανόηση μη Στρατιωτικού Πυρηνικού Υλικού.

Τα μη «πολιτικά υλικά» εκτιμάται ότι αποτελούν το 85% της 
παγκόσμιας αγοράς που χρησιμοποιούνται σε όπλα 
πυρηνικών.

Ως κατηγορία, μη στρατιωτικού υλικού, είναι αρκετά 
διαφορετική και περιλαμβάνει υλικό σε διάφορες μορφές, σε 
διαφορετικές εγκαταστάσεις και για διαφορετικές χρήσεις.

Στις συνόδους κορυφής 2010 και 2012 (πυρηνικής ασφάλειας) 
επικυρώθηκε η θεμελιώδη ευθύνη των μελών (κυβερνήσεων) 
για τη διατήρηση της αποτελεσματικής ασφάλειας όλων των 
πυρηνικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων  των πυρηνικών 
υλικών που χρησιμοποιούνται στα πυρηνικά όπλα ακόμα 
σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των όπλων μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα υλικά αυτά που δεν υπόκεινται σε διεθνή 
πρότυπα.

Από το τέλος του 2011, το παγκόσμιο απόθεμα των όπλων 
που χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά υπολογίστηκε σε 1.440 
τόνους ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού (HEU) , και σχεδόν 
500 τόνους διαχωρισμένο πλουτώνιο, είναι γενικά παραδεκτό 
ότι τα υλικά εκτός πολιτικών προγραμμάτων είναι υπό 
στρατιωτική προστασία και ως εκ τούτου, είναι καλύτερα 
προστατευμένα από όλα τα άλλα υλικά στα πολιτικά 
προγράμματα.

Σχεδόν όλο το ουράνιο (HEU) και περίπου το μισό από το 
πλουτώνιο που έχουν παραχθεί παραμένουν εκτός πολιτικών 
προγραμμάτων. Αν ο σκοπός του συστήματος ασφάλειας 
πυρηνικών υλικών είναι να εξασφαλίσει ότι οι πυρηνικές ύλες 
είναι ασφαλείς από κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
και ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς από 
επιθέσεις, τότε το σύστημα δεν θα είναι αποτελεσματικό χωρίς 
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την εξασφάλιση ότι αυτές οι μεγάλες ποσότητες των υλικών 
δεν θα κάνουν νόμιμη «παρέλαση» από κράτος σε κράτος.

Επιπλέον, δεν είναι όλα τα υλικά εκτός πολιτικών 
προγραμμάτων, με συνέπεια να προστατεύονται από τον 
στρατό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, κάποια 
υλικά είναι στην πραγματικότητα υπό την επιμέλεια, του 
Αμερικανικού τμήματος ενέργειας, όπου προστατεύονται από 
«ανάδοχοι» μη στρατιωτική ασφάλεια.

Η παραβίαση της ασφάλειας τον Αυγούστου του 2012 στις 
μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ουρανίου (HEU) στο 
(Y-12 εθνικής ασφαλείας) συγκρότημα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες είχε στόχο το υλικό όπου έχει αφαιρεθεί από 
στρατιωτική χρήση και είχε αποθηκευτή.
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Επιθεώρηση Χώρας  (2015 - 2016)

Ηνωμένες Πολιτείες:

Χρησιμοποιεί περίπου 200 πυρηνικά όπλα σε πέντε χώρες του 
ΝΑΤΟ. Έχει αποσυναρμολογήσει πάνω από 13.000 
πυρηνικές κεφαλές από το 1988. Ακόμη βρίσκετε στη 
διαδικασία της καταστροφής των αποθεμάτων χημικών όπλων 
της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα σημαντικό οπλοστάσιο 
πυρηνικών όπλων και συνδεδεμένων συστημάτων παράδοσης, 
και είναι ένα από τα πέντε πυρηνικά κράτη που αναγνωρίζουν 
τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων 
(NPT).

Έγινε το πρώτο κράτος του κόσμου που απέχτησε πυρηνικά 
όπλα το 1945, και παραμένει το μόνο κράτος του κόσμου που 
έχει χρησιμοποιήσει ένα πυρηνικό όπλο σε καιρό πολέμου. 
Σήμερα, διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά 
οπλοστάσια του κόσμου, περίπου (4.760 (Π) κεφαλές, 2.080 
από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί)

Αυτό περιλαμβάνει κατ’ 'εκτίμηση 900 στρατηγικές κεφαλές 
και 180 μη στρατηγικές κεφαλές, όπου έχουν αναπτυχθεί στην 
Ευρώπη, καθώς και περίπου 800 συστήματα διανομής, 
δηλαδή, διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBMs), 
υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων (SLBMs), και στρατηγικά 
βομβαρδιστικά αεροπλάνα.

Εκτός από τις δυνατότητες σε πυρηνικά όπλα, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο 
πυρηνικής ενέργειας, που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 
30% της παραγόμενης πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο, με 
99 αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας σε λειτουργεία, πέντε 
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υπό κατασκευή και 13 νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες με 
άδειες εν αναμονή έγκρισης.

Ρωσία:

Η Ρωσία έγινε η δεύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο που 
δοκίμασε για πρώτη φορά τη συσκευή της στο Σεμιπαλατίνσκ, 
(Καζακστάν), στις 29 Αύγ. του 1949.

8.500 έως 10.000 πυρηνικές κεφαλές, συμπεριλαμβανομένων 
περίπου 3.000 εν αναμονή κατάργησης. Αποσκόπησε σε ένα 
μυστικό πρόγραμμα βιολογικών όπλων κατά τη διάρκεια της 
σοβιετικής εποχής, ενώ ήταν κράτος «μέρος» της BTWC 
(Προγραμματισμός για την καταστροφή των χημικών-
βιολογικών όπλων και αποθεμάτων).

Το σοβιετικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων ξεκίνησε κατά τη 
διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και κορυφώθηκε με 
μια επιτυχή πυρηνική δοκιμή το 1949. Η Ρωσία, ως διάδοχος 
της Σοβιετικής Ένωσης, ανέλαβε το πυρηνικό οπλοστάσιο ως 
μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών 
Όπλων (NPT) και είναι μία από 3ις χώρες θεματοφύλακες.

Από το 1991 η Σοβιετική Ένωση είχε περίπου 35.000 
διάφορα πυρηνικά όπλα σε αποθέματά, χαμηλότερα από ότι 
το 1986, που είχε περίπου 45.000.

Στο αποκορύφωμά της σοβιετικής εποχής, κατείχε περίπου 
40.000 (Π) κεφαλές σε σχέση με περίπου 4.300, σύμφωνα με 
μια εκτίμηση το Μάρτιο 2013. Η Μόσχα καλείται να μειώσει 
το στρατηγικό πυρηνικό οπλοστάσιο σε 1.550 επιχειρησιακές 
κεφαλές μέχρι το Φεβρουάριο του 2018.

Η Ρωσία κληρονόμησε ένα τεράστιο συγκρότημα παραγωγής 
πυρηνικών όπλων και ένα μεγάλο απόθεμα σχάσιμων υλικών 
μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Εκτιμάται ότι 
η Ρωσία διαθέτει σήμερα 695 ± 120 τόνους με 
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εμπλουτισμένου ουρανίου (HEU), και περίπου 128 ± 8 
τόνους για στρατιωτική χρήση πλουτωνίου.

Εκτός των πυρηνικών όπλων, η Ρωσία διαθέτει ένα εκτεταμένο 
μη στρατιωτικό δίκτυο υποδομής πυρηνικής ενέργειας, εκ των 
οποίων 33 πυρηνικοί αντιδραστήρες ηλεκτροπαραγωγής είναι 
σε λειτουργία, όπου βρίσκονται σε 10 πυρηνικούς σταθμούς, 
και ένα τεράστιο δίκτυο εγκαταστάσεων πυρηνικών καυσίμων. 
Η ρωσική κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας κατά τις επόμενες 
δεκαετίες με την κατασκευή νέων αντιδραστήρων.

Σύμφωνα με πιο πρόσφατη έρευνα του 2015, η Ρωσία έχει 
αναπτύξει 1.582 στρατηγικές (Π) κεφαλές σε 515 
διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBMs), και 
υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων (SLBMs), και βαριά 
βομβαρδιστικά. Ο πραγματικός αριθμός που έχει αναπτυχθεί 
είναι πιθανόν μεγαλύτερος.

Ηνωμένο Βασίλειο:

Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ανάπτυξη των 
πυρηνικών όπλων και ενέργειας χρονολογείται από το 1940.

Στηρίζεται αποκλειστικά σε τέσσερα πυρηνικά βαλλιστικά 
υποβρύχια για την πυρηνική αποτρεπτική άμυνα της. 
Αφαιρέθηκαν τα αμερικανικά (ΗΠΑ) τακτικά πυρηνικά όπλα 
από το έδαφός της το 2008. Αποποιήθηκε το επιθετικό 
πρόγραμμα βιολογικών όπλων το 1950.

Ενώ τα υποβρύχια σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι πύραυλοι (Trident) αγοράζεται 
απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια διαδικασία που 
θεωρείται πιο οικονομική. Επιπλέον, οι πυρηνικές κεφάλες 
τους, αν και ανεξάρτητες, βασίζονται στο σχεδιασμό των 
ΗΠΑ (W76).
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Ο Στρατηγικός στόλος υποβρυχίων της Βρετανίας στηρίζεται 
στην Ναυτική Βάση στο Clyde, στη Σκωτία, ενώ οι 
λειτουργικές πυρηνικές κεφαλές αποθηκεύονται σε κοντινή 
βάση πυρομαχικών στο Coulport.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει μειώσει σταδιακά τα αποθέματα 
των πυρηνικών όπλων, με την τελευταία μείωση να 
γνωστοποιείτε στην ανασκόπηση της Στρατηγικής Άμυνας και 
Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου το 2010 (SDSR).

Αν και κάποτε κατείχε βιολογικά και χημικά όπλα, το 
Ηνωμένο Βασίλειο έκλεισε τα δύο προγράμματα στα μέσα 
έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Περιορίστηκε στο 
πυραυλικό πρόγραμμα της, που πλέον αποτελείται εξ 
ολοκλήρου στη θάλασσα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα πυρηνικό κράτος μέρος της 
Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), 
και μέλος όλων των μεγάλων συνθηκών  και ελέγχων εξαγωγών 
(μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής). Το Ηνωμένο 
Βασίλειο επικύρωσε την NPT τον Νοέμβριο του 1968, και 
την Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) 
τον Ιούνιο του 1998. Το συνολικό πυρηνικό απόθεμα του 
Ηνωμένου Βασιλείου αποτελείται από περίπου 225 
στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να αναπτυχθούν σε 
τέσσερις κατηγορίες (Vanguard) πυρηνοκίνητα πυραυλικά 
υποβρύχια βαλλιστικών (SSBN).

Από τα μέσα της δεκαετία του 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο 
σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό αυτό σε όχι περισσότερο από 
180.

Η πυρηνική ενέργεια προμηθεύει περίπου το 20% της 
ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά οι 
τρέχουσες εγκαταστάσεις της χώρας έχουν πλησιάσει στο 
τέλος του κύκλου των υπηρεσιών τους.
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Τον Ιανουάριο του 2008, οι ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας 
έλαβαν επίσημη έγκριση για την κατασκευή και λειτουργία μια 
νέα γενιάς πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Γαλλία:

Διατηρεί ένα οπλοστάσιο περίπου 300 πυρηνικά όπλα. 
Κατασκεύαζαν σημαντικές ποσότητες του χημικού αερίου 
Sarin και VX, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, το 
1988 ανακοίνωσε ότι πλέον δεν υπάρχει στην κατοχή της ή 
παράγουν άλλα χημικά όπλα. Επί του παρόντος έχουν 
αναπτύξει μια νέα γενιά βαλλιστικών πυραύλων πυρηνικών 
υποβρυχίων.

Η συμμετοχή της Γαλλίας στην ανάπτυξη της πυρηνικής 
ενέργειας χρονολογείται από τα χρόνια αμέσως λίγο πριν από 
το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η λεγόμενη «Ομάδα 
του Παρισίου» έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση μιας 
αλυσιδωτής πυρηνικής αντίδρασης με τη χρήση ενός 
«μεσολαβητή». Η ομάδα αποτελούνταν από τέσσερις 
επιστήμονες στο (College de France) στο Παρίσι, έδειξαν ότι, 
όταν η σχάση συμβαίνει σε έναν πυρήνα ουρανίου δύο ή τρία 
νετρόνια που απελευθερώνονται δημιουργούν τη δυνατότητα 
για μια αλυσιδωτή αντίδραση.

Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 1950 η Γαλλία δεν είχε 
ξεκινήσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, η πρώτη επιτυχημένη 
πυρηνική δοκιμή της πραγματοποιήθηκε στην έρημο Σαχάρα 
της Αλγερίας το 1960.

Η Γαλλία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε όλες τις μεγάλες 
συνθήκες μη διάδοσης και τα καθεστώτα διεθνούς ελέγχου 
των εξαγωγών. Παρά το γεγονός ότι έχει μειώσει της 
πυρηνικές δυνάμεις της από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η 
Γαλλία εξακολουθεί να διατηρεί μια σημαντική πυρηνική 
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δύναμη. Διαθέτει ένα περιορισμένο αλλά ποικίλο πρόγραμμα 
πυραύλων.

Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία εξάγει πυρηνικές 
εγκαταστάσεις και εμπειρογνωμοσύνη, βοηθά επίσης να 
περιοριστεί η εξάπλωση των ιδιαίτερα ευαίσθητων υλικών και 
τεχνολογιών μέσω της συμμετοχής της στην Ομάδα 
Πυρηνικών Προμηθευτών (NSG) και της Επιτροπής Zangger 
(ZAC).

Η Γαλλία διατηρεί έως 300 κεφαλές και ξεκίνησε να 
αναπτύσσει υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων (SLBMs) και 
μαχητικά αεροσκάφη. Τον Φεβρουάριο του 2015, ο 
Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ επιβεβαίωσε αυτό το όριο 
κεφαλών, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον 
πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί το 2008.

Η θάλασσα της βασίζεται στις βάσεις της γαλλικής πυρηνικής 
δύναμης που αποτελείται από τέσσερα (Le Triomphant) 
πυρηνοκίνητα υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων (SSBN).

Η Γαλλία παράγει περίπου το 75% της ενέργειάς της από 58 
εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, και έχει μακρά εμπειρία 
οικοδόμηση τους.

Κίνα:

Ενέργει για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκτόξευσης 
πυρηνικών της. Δεν είναι μέλος του Διακανονισμού του 
Wassenaar, στο MTCR ή της Ομάδας της Αυστραλίας. 
Περίπου 700.000 Ιαπωνικά πυρομαχικά χημικών όπλων 
εγκαταλειφτήκαν στο κινεζικό έδαφος μετά τον Β Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

Η Κίνα διαθέτει πυρηνικά όπλα, μια σειρά από δυνατότητες 
βαλλιστικών πυραύλων, και την ικανότητα να αναπτύξουν 
χημικά και βιολογικά όπλα. Μια βασική αβεβαιότητα είναι 
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πώς οι τρέχουσες προσπάθειες εκσυγχρονισμού των 
στρατιωτικών θα αναμορφώσει τελικά της στρατηγικές 
πυρηνικές δυνατότητες της Κίνας. Αν και το ακριβές μέγεθος 
των πυρηνικών αποθεμάτων της Κίνας δεν έχει 
δημοσιοποιηθεί, εκθέσεις δείχνουν ότι από το 2011 η Κίνα 
παρήγαγε συνολικά 200 έως 300 πυρηνικές κεφαλές.

Το 2015, ο Robert S. Norris και ο Hans M. Kristensen 
εκτιμούν το μέγεθος των σημερινών πυρηνικών αποθεμάτων 
της Κίνας ότι είναι περίπου 260 πυρηνικές κεφαλές και σιγά-
σιγά αυξάνεται. Περίπου 190 από αυτές τις κεφαλές 
θεωρούνται σήμερα ότι είναι σε λειτουργία.

Η Κίνα συμμετέχει σήμερα σε κάποιο βαθμό σε όλες τις 
πολυμερείς συνθήκες στη μη διάδοση των χημικών, 
βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (ΧΒΡΠ) όπλων. 
Επίσης, έχει ενταχθεί και θεσμοθετήσει τις λίστες ελέγχου, 
σύμφωνα με τον έλεγχο των πυρηνικών εξαγωγών.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων το 1955 και 
κορυφώθηκε με μια επιτυχή πυρηνική δοκιμή το 1964. Η 
Κίνα διεξήγαγε 45 πυρηνικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων 
των δοκιμών των θερμοπυρηνικών όπλων και μια βόμβα 
νετρονίου.

Η Κίνα περιφρουρεί στενά τις πληροφορίες σχετικά με το 
πυρηνικό της οπλοστάσιο, κάνοντας την εκτίμηση απίθανα 
δύσκολη. Ωστόσο, η Κίνα έχει περίπου 260 πυρηνικές 
κεφαλές. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι η 
Κίνα έχει περίπου 50-60 πυρηνικά ικανά (ICBMs), και 
τέσσερα επιχειρησιακά (JIN-Class) (τύπου 094) πυρηνικά 
υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων (SSBN).

Αν και δεν ανακοινώθηκε επίσημα, η Κίνα φέρεται να έχει ένα 
μορατόριουμ παραγωγής σχάσιμου υλικού.
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Η Διεθνής Επιτροπή για σχάσιμα υλικά εκτιμά ότι η Κίνα 
παρήγαγε 20 ± 4 τόνους ουρανίου υψηλού βαθμού 
εμπλουτισμού (HEU), και εξακολουθεί να κατέχει 16 ± 4 
τόνους. Αντίστοιχα για το πλουτωνίου, εκτιμά ότι η Κίνα 
παρήγαγε περίπου 2 ± 0,5 τόνους πλουτωνίου, με 1,8 ± 0,5 
τόνους υπόλοιπο.

Ινδία:

Το 2008 η Ομάδα διεθνών Προμηθευτών Πυρηνικών Υλικών 
(NSG)  επίτρεψε το εμπόριο πυρηνικών υλικών, ακόμη και σε 
μια χώρα που δεν ήταν μέλος στο (NPT). Εγκαταλελειμμένα 
επιθετικά χημικά όπλα (CW), με το πρόγραμμα του 1997 
καταστράφηκε ολόκληρο το απόθεμα (CW). Ανάπτυξη ενός 
υπερηχητικού πύραυλου cruise σε συνεργασία με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία.

Η χώρα δοκίμασε για πρώτη φορά την πυρηνική συσκευή της 
τον Μάιο του 1974, όπου και παραμένει εκτός τόσο της 
Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), 
και της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών 
Δοκιμών (CTBT).

Έχει ένα αρκετά μεγάλο και αυξανόμενο πυρηνικό 
οπλοστάσιο, κυρίως λόγω των δεκαετιών συγκρούσεων με το 
γειτονικό Πακιστάν, το οποίο διαθέτει επίσης πυρηνικά όπλα.

Η Ινδία αντιλαμβάνεται τα πυρηνικά όπλα ως ζωτικής 
σημασίας συστατικά του στρατηγικού δόγματος της. Το Νέο 
Δελχί απορρίπτει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των 
Πυρηνικών Όπλων (NPT) με την αιτιολογία ότι διαιωνίζει 
τουλάχιστον σε σύντομο ορίζοντα, μια άδικη διάκριση μεταξύ 
των πέντε κρατών που επιτρέπεται από τη Συνθήκη να 
κατέχουν πυρηνικά όπλα, ενώ απαιτεί από όλα τα άλλα κράτη 
της συνθήκης να παραμείνουν κράτη που δεν διαθέτουν 
πυρηνικά όπλα.
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Ωστόσο, η Ινδία έχει πάρει πρόσφατα μέτρα για να ενταχθεί 
στην ομάδα χωρών του (NSG) για των ελέγχω στη διάδοση 
των πυρηνικών όπλων, και συνάπτουν διμερείς στρατιωτικές 
πυρηνικές συμφωνίες. Ινδία και η Ηνωμένες Πολιτείες 
ανακοίνωσαν μια πρωτοβουλία πυρηνικής συνεργασίας τον 
Ιούλιο του 2005, που θα επιτρέψει το Νέο Δελχί να 
συμμετάσχει στο διεθνές εμπόριο πυρηνικών υλικών, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το SIPRI Yearbook το 2015, το ινδικό 
οπλοστάσιο περιλαμβάνει 90 έως 110 πυρηνικές κεφαλές. Οι 
εκτιμήσεις  για το 2013 και τη θέση στο εμπλουτισμένο 
ουράνιο (HEU) σε απόθεμα υπολογίζετε σε 2,4 ± 0,9 τόνους, 
και τα αποθέματα πλουτωνίου σε 0,54 ± 0,18 τόνους, μερικά 
από αυτά τα υλικά προορίζονται για χρήση σε πυρηνικά 
υποβρύχια και ερευνητικούς αντιδραστήρες.

Η Ινδία όλο και περισσότερο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
πυρηνικών πυραύλων για εκτόξευση από αεροσκάφη, όπως το 
Mirage 2000 και το Jaguar.

Το Νέο Δελχί αναμένει την συνεργασία για την πυραυλική 
άμυνα με τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Ρωσία.

Πακιστάν:

Διεξήγαγε τις πρώτες πέντε πυρηνικές δοκιμές στις 28 Μαΐου 
1998. Ευρέως πιστεύεται ότι έχει παραχθεί αρκετό σχάσιμο 
υλικό για 90-110 πυρηνικές κεφαλές. Υπέγραψε συμφωνία με 
την Ινδία το 2005 για την παροχή προηγμένων ενημερώσεων 
για τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων.

Το Πακιστάν ξεκίνησε το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων στις 
αρχές της δεκαετίας του 1970, μετά την ήττα και τη ρήξη, του 
Ινδό-πακιστανικού πόλεμου το 1971.
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Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, το Πακιστάν ανέλαβε τον 
εμπλουτισμού ουρανίου, μια διαδρομή απαραίτητη για την 
απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Η χώρα έχει επίσης αρνηθεί να υπογράψει τη Συνθήκη 
Απαγόρευσης Πυρηνικών δοκιμών (CTBT), και έχει 
μπλοκάρει τη συναίνεση στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό για 
την έναρξη διαπραγματεύσεων για Σχάσιμα Υλικά (FMCT) .

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τα 
σχάσιμα υλικά (IPFM) το 2013, το Πακιστάν έχει 
συσσωρεύσει αποθέματα 3 ± 1,2 τόνους εμπλουτισμένου 
ουρανίου (HEU) και 0,15 ± 0,05 τόνους οπλικού πλουτωνίου.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο του Πακιστάν αυξάνεται, αλλά η 
έκταση και ο ρυθμός αυτής της ανάπτυξης είναι αβέβαιος. Οι 
Εκτιμήσεις προβλέπουν ότι το Πακιστάν ενδέχεται να κατέχει 
220-250 κεφαλές μέχρι το έτος 2025. Σύμφωνα με το SIPRI  
Yearbook 2015, το Πακιστάν διαθέτει μεταξύ 100 και 120 
πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, η Διεθνής Επιτροπή για σχάσιμα υλικά που συνάγει 
το 2015, ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν έχει σχάσιμο υλικό 
επαρκή για πάνω από 200 όπλα.

Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι η αιτία των πυρηνικών όπλων 
του προγράμματος του έγκειται στην εχθρική σχέση της με 
την Ινδία? οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε διάφορες 
συγκρούσεις με επίκεντρο κυρίως σχετικά με την κατάσταση 
του Τζαμού και του Κασμίρ.

Βόρια Κορέα:

Διεξήγαγε πυρηνικές δοκιμές το 2006, 2009, 2013 και 2016. 
Δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της CWC, και πιστεύεται ότι 
διαθέτει 2.500-5.000 τόνους χημικών όπλων. Ενεργή στις 
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εξαγωγές βαλλιστικών πυραύλων, συστατικών, τεχνολογίας, και 
στοιχεία σχεδιασμού.

Το ενδιαφέρον της Βόρειας Κορέας για ένα πρόγραμμα 
πυρηνικών όπλων χρονολογείται στο τέλος του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Η Βόρεια Κορέα ενισχύει 
εξακολουθητικά την ανάγκη της για μια πυρηνική δύναμη 
αποτροπής, δεδομένου του Πολέμου της Κορέας, όταν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά 
όπλα εναντίον της.

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) έχει ενεργό 
πυρηνικό πρόγραμμα όπλων και έχει επιχειρήσει πυρηνικές 
εκρήξεις, είναι επίσης σε θέση, να εμπλουτίσει ουράνιο, και για 
την παραγωγή οπλικού πλουτωνίου. Η Βόρεια Κορέα 
αναπτύσσει μικρού και μεσαίου βεληνεκούς βαλλιστικούς 
πυραύλους και ξεκίνησε με επιτυχία πυραύλους μεγάλου 
βεληνεκούς, το 2012 και το 2016. Επίσης πιστεύεται ότι 
διαθέτει βιολογικά και χημικά οπλικά προγράμματα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Σοβιετική Ένωση 
παρείχε εκτεταμένη τεχνική βοήθεια προς τη Βόρεια Κορέα 
για την κατασκευή του Γιονγκμπιόν (Κέντρο Πυρηνικών 
Ερευνών), το οποίο περιελάβανε την εγκατάσταση ενός 
σοβιετικού (IRT-2000) αντιδραστήρα πυρηνικής έρευνας και 
συναφών ευκολιών. Η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί αυτό το 
μικρό ερευνητικό αντιδραστήρα για την παραγωγή 
ραδιοϊσοτόπων και για εκπαίδευση του προσωπικού.

Παρά το γεγονός ότι ενισχύεται από νωρίς με βοήθεια της 
Μόσχα, και σε κάποιο βαθμό από το Πεκίνο, το πυρηνικό 
πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας αναπτύχθηκε σε μεγάλο 
βαθμό χωρίς τη σημαντική βοήθεια από το εξωτερικό. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ (Βόρειος ηγέτης) 
ζήτησε από το Πεκίνο να μοιραστούν την τεχνολογία 
πυρηνικών όπλων μετά την πρώτη πυρηνική δοκιμή της Κίνας 
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τον Οκτώβριο του 1964, αλλά ο Κινέζος ηγέτης Μάο Τσε 
Τουνγκ αρνήθηκε.

Τον Σεπτέμβριο του 1991, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ 
Μπους ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 
τα πυρηνικά όπλα από τη Νότια Κορέα, και στις 18 
Δεκεμβρίου 1991, ο Πρόεδρος Ρο Τάε Woo δήλωσε ότι η 
Νότια Κορέα ήταν απαλλαγμένη από πυρηνικά όπλα. Η 
Βόρεια Κορέα και Νότια Κορέα, στη συνέχεια υπέγραψαν την 
Κοινή Δήλωση για την αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής 
Χερσονήσου.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης διμερή καθεστώς 
επιθεωρήσεων, αλλά οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να 
συμφωνήσουν σχετικά με την εφαρμογή του.

Η κρίση του 1994 ανάγκασε τη Β. Κορέα και υπέγραψε τελικά 
τη συμφωνία του (1992,  πλαίσιο και διασφαλίσεων του 
ΔΟΑΕ). Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Βόρεια 
Κορέα έπρεπε να παραχωρήσει μια «αρχική δήλωση» των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και των υλικών της, και την 
πρόσβαση για τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ, που έπρεπε να 
επαλήθευαν την πληρότητα και την ορθότητα της αρχικής 
δήλωσης.

Οι Έξι γύροι ελέγχων ξεκίνησαν τον Μάιο του 1992 και 
ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 1993. Όταν ο 
Οργανισμός ζήτησε να έχει πρόσβαση σε δύο ύποπτες 
τοποθεσίες των πυρηνικών αποβλήτων, η Βόρεια Κορέα της 
κήρυξε ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ο έλεγχος 
σταμάτησε.

Ο οργανισμός ατομικής ενέργειας ζήτησε από το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνει ειδικούς (ad 
hoc) ελέγχους. Στην αντίδραση αυτή, η Βόρεια Κορέα 
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ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την (NPT) 
στις 12 Μαρτίου, 1993.

Η Πιονγιάνγκ αποχώρησε μονομερώς από τη Συνθήκη για τη 
Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) τον Ιανουάριο 
του 2003, επίσης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη 
για Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT).

Η Βόρεια Κορέα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση 
Βιολογικών και Τοξικών Όπλων (BTWC) και στο 
Πρωτόκολλο της Γενεύης, αλλά είναι ύποπτη για τη 
διατήρηση ενός προγράμματος επιθετικών όπλων κατά 
παράβαση της BTWC.

Τον Νοέμβριο του 2010, η Βόρεια Κορέα παρουσίασε ένα 
πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου που προοριζόταν, 
προσχηματικά, για να παράγουν χαμηλά εμπλουτισμένο 
ουράνιο, για πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος.

Οι εξαμερείς συνομιλίες μεταξύ της Βόρειας Κορέας, Νότιας 
Κορέας, Ιαπωνίας, Κίνας, Ρωσίας και των Ηνωμένων 
Πολιτείων ξεκίνησε το 2003 με στόχο την 
αποπυρηνικοποίηση στην κορεατική χερσόνησο. Ωστόσο, 
αυτές οι συνομιλίες έχουν διακοπεί από τον Απρίλιο του 2009.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει εκδώσει μια σειρά 
κυρώσεων κατά του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειου 
Κορέας, συμπεριλαμβανομένων τα ψηφίσματα, (αριθ. 1695, 
1718 , 1874 , 2087, 2270).
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Συμπέρασμα

Εβδομήντα χρόνια μετά την ανάπτυξή τους και την πρώτη 
χρήση τους στον πόλεμο, τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να 
αποτελούν τη βάση για μια σειρά από εθνικές πολιτικές 
ασφαλείας των κρατών.

Η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων 
απαγορεύει στα κράτη μέλη την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. 
Η Συνθήκη, όμως, εξαιρεί πέντε κράτη που ήδη διαθέτουν 
πυρηνικά όπλα, (Γαλλία, η Λαϊκή Δημοκρατίας της Κίνας, η 
Ρωσική Ομοσπονδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες), από την απαγόρευση αυτή. Αυτά τα πέντε κράτη 
είχαν δοκιμάσει τα πυρηνικά όπλα πριν η συνθήκη αποτελέσει 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 1968.

Αυτή η «απαλλαγή», ωστόσο, αντιμετωπίζεται με μια νομική 
υποχρέωση του άρθρου (VI) της συνθήκης, για τα πέντε 
κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα να αφοπλιστούν τελικά. 
Τρία άλλα οπλισμένα πυρηνικά κράτη η Ινδία, το Ισραήλ και 
το Πακιστάν δεν έχουν προσχωρήσει στην NPT, αλλά 
θεωρούνται ως de facto κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Η Βόρεια Κορέα αποχώρησε από την NPT το 2003.

Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου, περίπου 15.350 πυρηνικές κεφαλές παραμένουν στα 
οπλοστάσια οκτώ κρατών, στην (Κίνατην Γαλλία, το Ισραήλ, 
η Ινδία, το Πακιστάν, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες), εκ των οποίων περίπου 
4.000 είναι ενεργά.

Πέντε Νατοϊκές και ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, 
Ιταλία, Κάτω Χώρες και η Τουρκία) φιλοξενούν επίσης 
περίπου 180 τακτικά πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ.
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Η πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίως δεν διαθέτουν πυρηνικά 
όπλα, ωστόσο έχουν δεσμευθεί να απομείνουν χωρίς πυρηνικά 
όπλα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων χωρών που κάποτε 
κατείχαν πυρηνικά όπλα, όπως η Νότια Αφρική που 
ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 1993 ότι είχε αναπτύξει ένα μικρό 
οπλοστάσιο, πριν το καταστρέψουν το 1991.

Η Ουκρανία επέστρεψε μεγάλα οπλοστάσια πυρηνικών 
κεφαλών και των συναφών συστημάτων παράδοσης που 
κληρονόμησε από την πρώην Σοβιετική Ένωση στη Ρωσία, 
στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας και της 
Αργεντινής, θεωρείται ότι έκαναν προσπάθειες για την 
απόκτηση πυρηνικών όπλων, αλλά εγκατέλειψαν τα 
προγράμματά τους πριν από την αποδοχή περιορισμών και 
δεσμεύσεων για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η Βραζιλία 
και η Αργεντινή αποφάσισε να προσχωρήσει στην ΝΡΤ το 
1994 και το 1995, αντίστοιχα, καθώς δεν διαθέτουν πυρηνικά 
όπλα.

Χωρίς πυρηνικά όπλα περιοχές «ζώνες» είναι σε ισχύ στη 
Νότια Αμερική και την Καραϊβική, τη Νοτιοανατολική Ασία, 
το Νότιο Ειρηνικό, την Αφρική και η Κεντρική Ασία.

Τα πιο επίμαχα ζητήματα για τον πυρηνικό αφοπλισμό είναι 
αυτά της Μέσης Ανατολής (ΟΜΚ-Free Zone).

Η ανθρωπιστικές επιπτώσεις των πυρηνικών όπλων έχουν 
παράσχει μια όλο και μεγαλύτερη προσοχή. Στη Διάσκεψη 
Αναθεώρησης στο τελικό έγγραφο του 2010 εκφράστηκε η 
ανησυχία για τις ανθρωπιστικές συνέπειες από οποιαδήποτε 
χρήση των πυρηνικών όπλων.
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