
ΑΠΟΨΗ 

Η κατάσταση στη µέση Ανατολή, µεταξύ του Αραβικού κόσµου και του

Ισραήλ, θυµίζει ένα ηφαίστειο, το οποίο από τη µια στιγµή στην άλλη

µπορεί να περάσει από την ύπνωση της οµαλής αντιπαλότητας των

δύο λαών, η οποία µπορεί να διαρκεί για χρόνια, σε µια βαριά

κλιµάκωση που θα οδηγήσει σε πόλεµο. Ίσως το µόνο σίγουρο στην

παγκόσµια ιστορία, µπορεί να θεωρηθεί πως είναι το άσβεστο µίσος

µεταξύ Εβραίων και Αράβων , ήδη από τα αρχαία χρόνια της Βίβλου. Οι
δύο λαοί πάντα βρίσκονταν στα µαχαίρια, αν και για διαφορετικά αίτια

ίσως κάθε περίοδο της Ιστορίας. Στο άρθρο θα επικεντρώσουµε το

ενδιαφέρον µας σε σχετικά πιο πρόσφατα γεγονότα, που οδήγησαν σε

µια βαριά κλιµάκωση µε τις χειρότερες δυνατές συνέπειες (σπαραγµός 2
λαών, θάνατοι ανθρώπων, µαζικοί διωγµοί). Στην κλιµάκωση που έµελε

να γραφτεί στην Παγκόσµια Ιστορία, ως “Ο Πόλεµος των 6 Ηµερών”,
του 1967.

Αραβία αλλά και η Αίγυπτος, θεωρητικά και ως συµµαχικές χώρες, 
µπορούσαν να είχαν κερδίσει τον πόλεµο λόγω των γεωγραφικών θέσεων 
που κατείχαν. Σε έναν πόλεµο εκείνος που δέχεται την επίθεση δε θα 
περιµένει ο εχθρός να φτάσει µέσα στην πρωτεύουσα για να τον πολεµήσει, 
κάτι τέτοιο θα σήµαινε σίγουρη ήττα.

Μια λογική τακτική είναι η αντεπίθεση να αρχίσει πριν ο εχθρός περάσει τα 
σύνορα, οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα γίνει εκτεταµένη χρήση 
πυροβολικού για την καταστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων αρµάτων 
µάχης και αεροσκαφών του εχθρού, αφού αυτά τα οχήµατα µε τη δύναµη 
πυρός τους, θα κάνουν τη µεγαλύτερη καταστροφή. Αυτό που χρειάστηκε 
λοιπόν στην αντεπίθεση του Ισραήλ, ήταν αρκετή στρατιωτική δύναµη και 
πολύ καλή οργάνωση της δύναµης και των πόρων που υπήρχαν (χρηµατικοί 
πόροι, οπλικά συστήµατα, τεχνική υποστήριξη). Οι εχθρικές δυνάµεις είχαν το 
πλεονέκτηµα αφού θα ξεκινούσαν µαζική επίθεση την ίδια στιγµή από  4 
διαφορετικά σηµεία, στην περίπτωση λοιπόν που το Ισραήλ έθετε όλη του τη 
δύναµη ή έστω µεγαλύτερο µέρος αυτής για να αντεπιτεθεί στην Ιορδανία, 
τότε οι Αίγυπτος – Σαουδική Αραβία – Συρία, θα έβρισκαν το έδαφος για να 
αναπτυχθούν  γρηγορότερα και να πλευροκοπήσουν τις δυνάµεις του Ισραήλ

Του: Χρήστου Αθανασούλη Εφ. Π/Ν

To Ισραήλ λοιπόν είχε τόσο καλή ταυτόχρονη αντεπίθεση που τις ίδιες µέρες, 
δυνάµεις του κατέλαβαν τη ∆υτική Τράπεζα της Ιεριχούς από την Ιορδανία 
(Shemesh and Moshe, 2007), κατέλαβαν  µέρος των υψιπέδων του Γκολάν 
από την Συρία (Maoz and Zeev , 2009), κατέλαβαν  τη Λωρίδα της Γάζας 
αλλά και τη Χερσόνησο του Σινά που κατείχε η Αίγυπτος, πήραν τον έλεγχο 
των Στενών του Τιράν που ήταν το στενό θαλάσσιο πέρασµα ανάµεσα στη 
Χερσόνησο του Σινά και τη Σαουδική Αραβία.  

Πριν από τον Πόλεµο των 6 Ηµερών του 1967.
Προκειµένου να αναγνωρίσουµε και να αξιολογήσουµε τα βαθύτερα αίτια µιας 
κλιµάκωσης ανάµεσα στην αντιπαλότητα 2 λαών, πρέπει να γίνει µια έρευνα 
στην κατάσταση πριν την κλιµάκωση. Πώς ήταν τα προηγούµενα χρόνια πριν 
από  τον Ιούνιο του 1967? Τι πήγε στραβά µεταξύ των σχέσεων των 
Ισραηλινών και των Αράβων? Υπήρξαν κάποιες κοινές συµφωνίες που 
αποσκοπούσαν στην ειρήνη ή έστω µια ανακωχή, και οι οποίες αθετήθηκαν? 
Ποιος από τους 2 παίχτες της σκακιέρας της Μέσης Ανατολής, δεν τήρησε τη 
συµφωνία? 

Ψάχνοντας για τα αίτια της κλιµάκωσης του 1967 θα µεταφερθούµε µόλις 19 
χρόνια πριν, όταν  από τις 15 Μα’ί’ου 1948 µέχρι και τις 10 Μαρτίου 1949 
µαινόταν ο Α’ Αραβο – Ισραηλινός Πόλεµος. 
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Εικόνα 1: Κυριαρχία του Ισραήλ

Σε αυτόν  τον χάρτη, βλέπουμε την εδαφική 

κυριαρχία του Ισραήλ. Με το λευκό χρώμα 

βλέπουμε τα εδάφη του Ισραήλ πριν από τον 

Πόλεμο των 6 Ημερών, ενώ με το «κρέμ» χρώμα, 

βλέπουμε τα καταληφθέντα εδάφη μετά τη λήξη 

των πολεμικών επιχειρήσεων του 1967,τα οποία 

ήταν η Δυτική Τράπεζα της Ιεριχούς, καθώς 

επίσης ένα μικρό μέρος στα υψίπεδα του 

Γκολάν, αλλά και η Χερσόνησος του Σινά. Σε 

αυτόν τον Πόλεμο, από την πλευρά του Ισραήλ 

έχουμε έναν στρατηγικό άθλο, αφού εκτός των 

πληροφοριών που υπήρχαν σχετικά με τις 

δυνάμεις τους εχθρού – θέμα στο οποίο θα γίνει 

αναφορά αργότερα -, το Ισραήλ κατάφερε να 

πολεμήσει και να κερδίσει έναν Πόλεμο τη 

στιγμή που από γεωγραφικής άποψης 

υστερούσε κατάφορα, αφού στην ουσία ήταν 

περικυκλωμένο λόγω των άμεσων συνόρων του 

με τους εχθρούς. Η Συρία, η Ιορδανία η οποία  

πριν απο τον πόλεμο κατείχε της Δυτική Τράπεζα 

της Ιεριχούς (Tesler and Mark, 1994), η Σαουδική 
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Ανακωχής» ή «Ιnconsistent with the objectives and intent of the Armistice
Agreement» στα Αγγλικά (U.N Security Council Resolution, 1951).

Στις 28-29 Ιανουαρίου του 1953, οµάδα 150 Ισραηλινών στρατιωτών

εισέβαλε στα Αραβικά χωριά Φάλαµεχ και Ραντίς, ενώ στις 22 Απρίλη 1953
και πιθανότατα ως αντίποινα (σ.σ. από λογικής άποψης αυτή θα µπορούσε να
είναι η αιτιολογία) για τις σφαγές στα χωριά Φάλαµεχ και Ραντίς, ξεκίνησε µια
νέα µάχη διάρκειας 2,5 ωρών περίπου µέσα στην Ιερουσαλήµ. Η µάχη

σταµάτησε ύστερα από επέµβαση των δυνάµεων των Ηνωµένων Εθνών.
Όµως πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι, ύστερα από τη διεξαγωγή έρευνας
από τα Ηνωµένα Έθνη, ο Στρατηγός Riley στο πόρισµά του προς το

Συµβούλιο Ασφαλείας, απεφάνθη ότι « Είναι αδύνατο να αποφασιστεί ποιος

από τους 2 (Ισραηλινοί – Ιορδανοί), έριξαν την πρώτη σφαίρα» ή «it appeared
impossible to determine who fired the first shot» (U.N Truce Supervision
Organization, 1953).

Μέχρι και το 1952 το Ισραήλ και Ιορδανία καταδικάστηκαν  αρκετές φορές για  
παραβιάσεις της Γενικής Συνθήκης Ανακωχής. (U.N Truce Supervision
Organization, 1953).  

Τα προαναφερθέντα συµβάντα, είναι µόνο ελάχιστα αλλά παράλληλα, είναι τα 
πιο σηµαντικά περιστατικά, που σηµατοδοτούν τις παραβιάσεις των 
Συνθηκών Ανακωχής. 

Ο Πόλεµος των 6 Ηµερών και τα Αίτιά του
Έχοντας δει µέχρι στιγµής, κάποια από τα σηµαντικότερα γεγονότα στις 
«διπλωµατικές» σχέσεις µεταξύ Αράβων και Ισραηλινών πριν από το 1967, 
ήρθε η ώρα τώρα να επικεντρωθούµε στα γεγονότα του Πολέµου των 6 
Ηµερών, ενός πολέµου που ίσως να κράτησε λίγο σε διάρκεια, είχε όµως όλες 
τις άσχηµες συνέπειες µιας πολεµικής αναµέτρησης µεταξύ ισχυρών χωρών. 

Ο Βασιλιάς Χουσε’ί’ν της Ιορδανίας, είχε πει οτι «Ο σηµερινός πόλεµος του 
1967, δεν είναι καινούργιος αλλά είναι µέρος του παλιού πολέµου (εννοεί του 
1948), ο οποίος και θα συνεχιστεί έως ότου τα Αραβικά αιτήµατα 
πραγµατοποιηθούν» ή «Today’s war is not a new war but part of the old war, 
which would continue until the Arab demands were met» (Associated Press, 
1967). Το Ισραήλ δίνει την εντύπωση της  «ήρεµης δύναµης», µιας δύναµης 
που δεν προκαλεί ιδιαίτερα µε ποµπώδεις δηλώσεις, αλλά όταν έρθει η ώρα 
αφήνει τα όπλα να µιλήσουν, και το κάνει αποτελεσµατικά όπως αποδείχτηκε 
και στον Α’ Αραβο – Ισραηλινό Πόλεµο. 
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Το Ισραήλ κέρδισε αυτόν τον πόλεµο και τον ονόµασε «Πόλεµο για την
Ανεξαρτησία» ενώ οι Άραβες που έχασαν, τον ονόµασαν ως « Η

Καταστροφή» (Rogan et al, 2007). Το αποτέλεσµα αυτού του πολέµου ήταν
760,000 Παλαιστίνιοι Άραβες να εκδιωχθούν από τα εδάφη της Παλαιστίνης
που προσαρτήθηκε στο Ισραήλ, και να γίνουν πρόσφυγες , αλλά

πραγµατοποιήθηκε επίσης µια νέα «Έξοδος των Εβραίων» από τα Αραβικά
εδάφη. Συγκεκριµένα µέχρι και το 1952, 700,000 Εβραίοι µετανάστευσαν στο
Ισραήλ (Morris, 2004). Βλέποντας λοιπόν και την ήττα των Αράβων στον Α’
Αραβο – Ισραηλινό Πόλεµο, καταλαβαίνουµε οτι είναι λογικό οι Άραβες να

διακατέχονταν από αυτή την άσβεστη δίψα για εκδίκηση έναντι των

Ισραηλινών που κατέλαβαν την Παλαιστίνη και προκάλεσαν τον διωγµό

χιλιάδων Αράβων. Μεγαλύτερη σηµασία πρέπει να δοθεί όµως, στο τι

επακολούθησε του πολέµου. Όπως µας πληροφορούν οι Tobin, Maurine
and Robert (2002), µετά από τους 9 µήνες µαχών µεταξύ Αράβων και

Ισραηλινών, υπεγράφησαν συνθήκες ανακωχής µεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου
(24 Φεβρουαρίου) – Λιβάνου (23 Μάρτη) – Ιορδανίας (3 Απριλίου) και Συρίας
(20 Ιουλίου). Μετά από αυτές τις συνθήκες ανακωχής , το Ισραήλ κατείχε πια
το 78% του εδάφους της Παλαιστίνης η οποία είχε οριστεί από το 1920 υπό
την Αγγλική διαχείριση - Mandatory Palestine στα Αγγλικά συγγράµµατα.

Εκτός της µεταφοράς πληθυσµών, είχαµε και την αναδιοργάνωση της

εδαφικής κυριαρχίας κάθε χώρας. Μπορεί το Ισραήλ να κέρδισε τον πόλεµο,
αλλά η Λωρίδα της Γάζας πέρασε στην κυριαρχία της Αιγύπτου και η ∆υτικής

ακτής της Ιεριχούς µαζί µε την Ανατολική Ιερουσαλήµ πέρασαν στην

κυριαρχία της Ιορδανίας (όπως είδαµε παραπάνω).

Φυσικά προκειµένου η διεθνής κοινότητα να είναι σίγουρη ότι η ανακωχή θα

τηρηθεί και δε θα υπάρξουν περεταίρω εχθροπραξίες, τα Ηνωµένα Έθνη
έθεσαν την κατάσταση υπό την εποπτεία του Οργανισµού Τήρησης

Εκεχειρίας (United Nations Truce Supervision Organization) και αφού

υπήρχαν ανακωχές του Ισραήλ µε παραπάνω από µια χώρες, ρόλο στην
εποπτεία είχε και η Επιτροπή Μικτών Ανακωχών (Mixed Armistice
Commissions).

Η υπογραφή συνθήκης ανακωχής ήταν το πρώτο βήµα που έπρεπε να γίνει

µετά τον Α’ Αραβο-Ισραηλινό πόλεµο. Το δεύτερο και σηµαντικότερο βήµα
όµως, ήταν να τηρηθεί αυτή η ανακωχή από τις αντιµαχόµενες πλευρές. Κάτι
που δεν έγινε. Το Ισραήλ , το 1951 αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις

συναντήσεις για την τήρηση ανακωχής µε τη Συρία. Στις 18 Μα’ί’ου 1951, το
Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών κατέκρινε την άρνηση

συµµετοχής του Ισραήλ στη συνάντηση ανακωχής, χαρακτηρίζοντας το
Ισραήλ ως «ασυνεπές µε τους στόχους και τους σκοπούς της Συνθήκης
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Μπορεί οι σχέσεις Αράβων και Ισραηλινών να ήταν ιδιαίτερα τεταµένες

ύστερα και από την ιστορία των 2 λαών, όµως ακόµη και µετά το 1964,
ακόµη και όταν άρχισαν οι επιθέσεις ενάντια στους Ισραηλινούς, από την
Παλαιστινιακή οργάνωση Φατάχ (Palestinian Fatah), και οι αψιµαχίες στα
σύνορα Συρίας και Ισραήλ ήταν πια κάτι συνηθισµένο, ούτε το Ισραήλ ούτε
και οι αντίπαλοι Άραβες (εκτός της Συρίας ίσως), φαίνονταν να βλέπουν τον
πόλεµο ως τη µόνη λύση και να θέλουν να τον προκαλέσουν., Όλα αυτά
όµως άλλαξαν ξαφνικά, τον Μάιο του 1967. Ήταν η εποχή που οι σχέσεις
µεταξύ Αµερικής και Αιγύπτου πήγαιναν προς το χειρότερο, µια κατάσταση
που εκµεταλλεύτηκε η Σοβιετική Ένωση προκειµένου να αποκτήσει

πρόσβαση στη Μέση Ανατολή από τη µία, και να δηµιουργήσει έναν Αραβικό
σύνδεσµο κρατών που θα δρούσαν ενωµένα, ενάντια στους Ισραηλινούς
από την άλλη (Oren, 2002). Μέχρι και τα τέλη Μα’ί’ου του 1967, το καζάνι
της Μέσης Ανατολής έβραζε, οι Σοβιετικοί ανακάτευαν καλά το περιεχόµενο,
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Ακριβώς την αντίθετη πρακτική φαίνεται ότι ακολούθησε ο Αραβικός κόσµος,
ο οποίος και στις 2 µεγάλες αναµετρήσεις, θέλησε να έχει τον πρώτο λόγο.
Πιο συγκεκριµένα, στις 15 Μα’ί’ου 1948, όταν δηλαδή κηρύχθηκε η επίθεση
των Αράβων στο Ισραήλ, ο Γραµµατέας Αραβικού Συνδέσµου, Στρατηγός
Αζάαµ Παζχά έκανε διάγγελµα στο οποίο έλεγε ότι «Αυτός θα είναι ένας

πόλεµος εξολόθρευσης και µια µνηµειώδης σφαγή, για την οποία θα µιλούν

όπως για τις Μογγολικές σφαγές και τις Σταυροφορίες» ή «This will be a war
of extermination and a momentous massacre which will be spoken of like the
Mongolian massacres and the Crusades», ενώ 19 χρόνια αργότερα στις 18
Μα’ί’ου 1967, ο ελεγχόµενος από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση ραδιοφωνικός
σταθµός «Φωνή των Αράβων» σε διάγγελµά του υποστήριξε ότι «Η µόνη

µέθοδος που θα εφαρµόσουµε ενάντια του Ισραήλ, είναι απόλυτος πόλεµος,
που θα έχει ως αποτέλεσµα την εξολόθρευση της Σιωνιστικής ύπαρξης» ή
«Τhe sole method we shall apply against Israel is total war, which will result in
the extermination of Zionist existence.». ∆ύο µέρες πιο µετά, ο Υπουργός
Άµυνας της Συρίας Χαφέζ Ασάντ σε διάγγελµά του, υποστήριξε ότι «Εγώ, ως

Στρατιωτικός πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός, να µπούµε σε µια µάχη αφανισµού» ή
«I, as a military man, believe that the time has come to enter into a battle of
annihilation». Το Ιράκ δεν έµεινε έξω από το παιχνίδι των εντυπώσεων, αφού
ο Ιρακινός Πρόεδρος Αµπντούρ Ραχµάν Αρέφ υποστήριξε ότι «Η ύπαρξη του

Ισραήλ, είναι ένα λάθος που πρέπει να διορθωθεί… Ο στόχος µας είναι

ξεκάθαρος. Να σβήσουµε το Ισραήλ από τον χάρτη» ή «The existence of
Israel is an error which must be rectified. ... Our goal is clear – to wipe Israel
off the map.» (UN Security Council Resolution 242, 1967).

Εκτός της εκδίκησης των Αράβων προς τους Ισραηλινούς, ένας ακόµη
σηµαντικός λόγος ήταν η κατάσταση σχετικά µε τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς

που οδηγούσαν στο Ισραήλ (σ.σ. µια ξεκάθαρη αιτία πολέµου, αφού έχει να
κάνει µε το εµπόριο και την εισροή κεφαλαίων στη Ισραήλ). Ήδη, λίγο µετά το
τέλος του Α’ Αραβο-Ισραηλινού Πολέµου, (τέλη του 1949 µε αρχές 50’), η
Αίγυπτος έχοντας ως σκοπό να πλήξει τα οικονοµικά συµφέροντα και το

Ισραηλινό θαλάσσιο εµπόριο µπλόκαρε τη ∆ιώρυγα του Σουέζ και τα Στενά

του Τιράν που οδηγούσαν στο Ισραήλ. Μια ενέργεια που άνετα θα µπορούσε
να χαρακτηριστεί ως αιτία πολέµου. Εκτός αυτών όµως, ήταν ενέργεια που
παραβίαζε τη Συνθήκη Ανακωχής του 1949 που είχε συνάψει το Ισραήλ µε
την Αίγυπτο. Η ∆ιώρυγα του Σουέζ µε βάση τη Συνθήκη της

Κωνσταντινούπολης (1888) είχε οριστεί ως ουδέτερη ζώνη και κάτω από

Αγγλική κυριαρχία. Επιτρεπόταν, βάσει της Συνθήκης του 1888 ,η οποία
τελικά τέθηκε σε ισχύ το 1904, και επικυρώθηκε και από την Οθωµανική
Αυτοκρατορία, να χρησιµοποιείται η ∆ιώρυγα του Σουέζ και σε Ειρήνη και σε
Πόλεµο (Sachar, 1976).

Εικόνα 2: UNEF Yugoslav soldiers in Sinai in 

1957. Γιουγκοσλάβοι στρατιώτες της 

Δύναμης Ταχείας Επέμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών, στο όρος Σινά το 1957.   

(Πηγή: State of Israel - National Photo 

Collection)

Ηταν λίγο μετά το 1956 και ύστερα από την κοινή 

εισβολή Ισραήλ – Γαλλίας και Αγγλίας και την 

υποχώρηση των Αιγυπτίων από τη Χερσόνησο του 

Σινά, που άνοιξαν τα Στενά του Τιράν και ήρθη ο 

αποκλεισμός, δεν έγινε  όμως το ίδιο και για τη 

Διώρυγα του Σουέζ. Στο να παραμείνουν ανοιχτά 

τα Στενά του Τιράν, βοήθησε και η Δύναμη  

Άμεσης Επέμβασης των Ηνωμένων Εθνών που είχε 

εγκατασταθεί στη Χερσόνησο του Σινά από το 

1956 έως και το 1967 (Resolution 1001 (ES-1), 

1956). Ο ρόλος αυτής της δύναμης, ήταν να 

«εισέλθει σε Αιγυπτιακό έδαφος με γνώση της 

Αιγυπτιακής κυβέρνησης, με σκοπό να βοηθήσει 

στη διατήρηση της ησυχίας μετά την αποχώρηση 

των μη-Αιγυπτιακών δυνάμεων και να 

διασφαλίσει, τη συμμόρφωση με τους άλλους 

όρους της Συνθήκης, και να καλύψει μια περιοχή 

που θα εκτείνεται  από το Σουέζ μέχρι και τις 

οροθετημένες γραμμές, από τη Συνθήκη Ανακωχής 

μεταξύ Ισραήλ – Αιγυπτίων.» ή

«enter Egyptian territory with the consent of the 

Egyptian Government, in order to help maintain 

quiet during and after the withdrawal of non-

Egyptian forces and to secure compliance with the 

other terms established in the resolution ... to cover 

an area extending roughly from the Suez Canal to 

the Armistice Demarcation Lines established in the 

Armistice Agreement between Egypt and Israel.»

(Good Faith Aide-Memoire, 1956). 
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και όλα οδηγούνταν πια σε µια de facto κατάσταση πολέµου.

Στα Όπλα !!!
Όλα οδηγούσαν σε πόλεµο, και κάθε πλευρά είχε ήδη από τα µέσα Μα’ί’ου
1967, αρχίσει τις ετοιµασίες της. Το συνολικό στράτευµα της Αιγύπτου που
άγγιζε τις 160,000 άνδρες ήταν σε πλήρη ετοιµότητα, ενώ οι 100,000 άνδρες
από αυτούς, µεταφέρθηκαν άµεσα στη Χερσόνησο του Σινά εν’ πλήρη ισχύ
αφού είχαν µαζί τους 4 µεραρχίες Πεζικού – 2 Μεραρχίες Τεθωρακισµένων
και 1 Μηχανοκίνητη Μεραρχία, 4 ανεξάρτητες Ταξιαρχίες Πεζικού και 4
ανεξάρτητες Ταξιαρχίες Τεθωρακισµένων. Το κυριότερο είναι, ότι το 1/3
περίπου της συνολικής δύναµης της Αιγύπτου, ήταν εµπειροπόλεµοι µαχητές,
αφού ήταν έφεδροι και βετεράνοι του Εµφυλίου Πολέµου της Υεµένης, στον
οποίο είχαν πολεµήσει και δυνάµεις της Αιγύπτου. Ο στρατός της Συρίας

υστερούσε σε δύναµη από τους Αιγυπτίους, αφού µετρούσε µόλις 75,000
άνδρες, οι οποίοι και µετακινήθηκαν άµεσα στα σύνορα της Συρίας

(Ehteshami and Hinnebusch, 1997), ενώ ο στρατός της Ιορδανίας είχε δύναµη
55.000 ανδρών – 300 άρµατα µάχης τα οποία µετακινήθηκαν άµεσα στα
σύνορα της Ιορδανίας. Τα 250 άρµατα από αυτά, ήταν Αµερικανικά Μ48
Patton, υπήρχαν επίσης αρκετά άρµατα µεταφοράς προσωπικού M113, ενώ
στη δύναµη κρούσης προστέθηκαν ένα τάγµα µηχανοκίνητου Πεζικού και ένα

τάγµα Αλεξιπτωτιστών που είχαν εκπαιδευτεί σε σχολεία οργανωµένα από

την Αµερική. Η Ιορδανία είχε επίσης µια αξιόλογη δύναµη υποστήριξης, αφού
είχε στη διάθεσή της 12 τάγµατα Πυροβολικού, και 6 συστοιχίες των 81
χιλιοστών καθώς επίσης και όλµους των 120 χιλιοστών (Segev, 2007). Το
Ιράκ διέθεσε 100 άρµατα µάχης και 1 Μεραρχία Πεζικού, τα οποία

παρατάχθηκαν κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας, επίσης σε βάση κοντά στα
σύνορα µεταφέρθηκαν και 2 Μοίρες επιθετικών αεροσκαφών Hawker Hunters
και Mig21( Segev, 2007). Ως επιπλέον υποστήριξη στους Άραβες,
παραχωρήθηκαν πιλότοι της Πακιστανικής Πολεµικής Αεροπορίας (Pakistan
Air Force – PAF) καθώς επίσης και επιπλέον αεροπλάνα από Λιβύη, Μαρόκο,
Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία (Anon, 2012).

Από την άλλη πλευρά, οι Ισραηλινοί είχαν ήδη µια νίκη στον Α΄ Αραβο-
Ισραηλινό Πόλεµο, και σκόπευαν να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο

εκπαίδευσης και ετοιµότητάς τους. Η Πολεµική Αεροπορία τους εκπαιδευόταν
συστηµατικά σε ταχείς ανεφοδιασµούς αεροσκαφών και επιστροφές τους στη

βάση από τις αποστολές, φτάνοντας τις 4 εξόδους την ηµέρα σε αντίθεση µε
την Πολεµική Αεροπορία των Αράβων που έφτανε µόλις τη 1 ή 2 το πολύ.
Αυτή η τακτική αποδείχτηκε άκρως αποτελεσµατική αφού βοήθησε τους

Ισραηλινούς να οργανώσουν συνεχόµενα κύµατα αεροπορικών επιθέσεων,
και να σφυροκοπήσουν τα Αραβικά αεροδρόµια, καταστρέφοντάς τα.

Εικόνα 3. Ισραηλινά Άρματα μάχης στα υψίπεδα του Γκολάν. 10 Ιουνίου 1967. (Πηγή: eTeacher

Hebrew, n.d)

Προκειµένου να γλυτώσουν πυροµαχικά οι Ισραηλινοί πιλότοι, απλά 
κατέστρεφαν τους αεροδιαδρόµους, καθηλώνοντας έτσι τα Αραβικά 
αεροσκάφη στο έδαφος. Η µαζική Ισραηλινή επίθεση, ξεκίνησε από την 
πρώτη µέρα των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην πράξη, αφού οι 
Ισραηλινοί πιλότοι ήταν αναγκασµένοι εκτός της εξοντωτικής εκπαίδευσης 
τους στα πιθανά πολεµικά σενάρια που θα αντιµετωπίσουν, να µαθαίνουν 
απ’ έξω την παραµικρή πληροφορία που είχε σχέση µε την αποστολή τους 
κάθε φορά (History Channel, 2005).  

Επίσης, µεγάλη µέριµνα από µέρους των Ισραηλινών δόθηκε στη διεξαγωγή 
των χερσαίων επιχειρήσεων. Οι Ισραηλινοί µαχητές δεν είχαν να 
πολεµήσουν µόνο τους Άραβες, αλλά ένας µεγάλος εχθρός τους ήταν και η 
ζέστη της αφιλόξενης ερήµου. Για το λόγο αυτό και προκειµένου να αυξηθεί 
η αποτελεσµατικότητά τους, οι Ισραηλινοί εφοδιάζονταν µε ένα λίτρο νερού 
κάθε ώρα που περνούσε, σε αντίθεση µε το καθεστώς πριν την έναρξη του 
πολέµου, που υπαγόρευε ότι ο µαχητής θα είχε ένα 1 λίτρο νερού, για µια 
µέρα επιχειρήσεων. 

Από πλευράς Ισραήλ, δόθηκε επίσης µεγάλη σηµασία στην  ταχεία 
ενεργοποίηση των τµηµάτων της εφεδρείας. Τα εν’ ενεργεία στρατεύµατα 
του Ισραήλ αποτελούνταν από έµψυχο δυναµικό 50,000 µαχητών  ενώ  η 
άµεσα µάχιµη εφεδρεία που ενεργοποιήθηκε ήταν 214,000 µαχητές 
προηγούµενων εποχών.  
Τα αριθµητικά δεδοµένα των αντιπάλων, φαίνονται στους παρακάτω 
πίνακες:
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∆ιαβάζοντας τα ανωτέρω αριθµητικά δεδοµένα των αντιµαχοµένων 
πλευρών, στην πιο κατανοητή διάταξη του πίνακα, είναι εύκολο να 
παρατηρήσουµε την αριθµητική υπεροχή σε συλλογικό επίπεδο, των 
Αράβων έναντι των Ισραηλινών. 

Από µιας κοντόθωρη και ταυτόχρονα γρήγορη µατιά, ένας παρατηρητής 
που έχει γνώση των δυνάµεων των 2 πλευρών, θα αποφασίσει ότι η 
αριθµητική υπεροχή των Αράβων, θα οδηγούσε και στην άµεση νίκη τους, 
και γιατί όχι σε µια ταπεινωτική συνθηκολόγηση για τους Ισραηλινούς. 

Αυτή θα ήταν και η πιο λανθασµένη προσέγγιση αφού, όπως συνηθίζω να 
λέω σε συζητήσεις πολεµικών ζητηµάτων, αν κάποιος υπερτιµήσει τις 
δυνατότητές του, υποτιµώντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες του 
αντιπάλου, έχει ήδη κάνει το πρώτο βήµα για την καταστροφή του. 

Δυνάμεις Αντιμαχομένων Πλευρών

Ισραήλ

Μαχητές (εν' ενεργεία) 50.000

Μαχητές (έφεδροι) 214.000

Πολεμικά Αεροσκάφη 300

Άρματα Μάχης 800

Σύνολο 265.100

Αναπτύχθηκαν 100.000

Άραβες (Αίγυπτος – Ιορδανία – Ιράκ – Συρία)

Μαχητές 307.000

Πολεμικά Αεροσκάφη 957

Άρματα Μάχης 2504

Σύνολο 310.461

Αναπτύχθηκαν 240.000

Απώλειες Αντιμαχομένων Πλευρών

Ισραήλ

Νεκροί 980 περίπου

Τραυματίες 4517

Αιχμάλωτοι 15

Πολεμικά Αεροσκάφη 46

Σύνολο 5558

Άραβες (Αίγυπτος – Ιορδανία – Ιράκ – Συρία)

Αίγυπτος

Νεκροί ή Αγνοούμενοι 15.000 περίπου

Αιχμάλωτοι 4338

Ιορδανία

Νεκροί ή Αγνοούμενοι 6000 περίπου

Αιχμάλωτοι 533

Συρία

Νεκροί ή Αγνοούμενοι 2500 περίπου

Αιχμάλωτοι 591

Ιράκ

Νεκροί ή Αγνοούμενοι 10

Αιχμάλωτοι 30

Σύνολο Νεκρών και Αιχμαλώτων 23510

Σύνολο Αιχμαλώτων 5492

Σίγουρα, στα θέµατα στρατηγικής µελέτης, ο πιο ειδικευµένος ίσως, είναι 
εκείνος που έχει τις «πληροφορίες», εκείνο δηλαδή που θα καθορίσει την 
έκβαση ενός πολέµου. Στην προκειµένη περίπτωση, η CIA (Κεντρική 
Υπηρεσία Πληροφοριών της Αµερικής), είχε τις κατάλληλες πληροφορίες, 
και γι’ αυτό στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τον Πόλεµο των 6 Ηµερών 
(Εικόνα 4), δεν υποτίµησε τους Ισραηλινούς. 
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«Στρατιωτικές Δυνατότητες του Ισραήλ και των 

Αραβικών Πολιτειών.

Περίληψη

Το Ισραήλ  θα μπορούσε σχεδόν σίγουρα να 

αποκτήσει αεροπορική υπεροχή πάνω από την 

Χερσόνησο του Σινά, σε λιγότερο από 24 ώρες από 

όταν παρθεί η πρωτοβουλία επίθεσης, ή σε 1 με 2 

μέρες, αν η Αεροπορία των Αράβων επιτεθεί πρώτη. 

Θα χάσει το 1/3 ή τη μισή του αεροπορία. Οι 

Τεθωρακισμένες δυνάμεις επίθεσης, θα μπορούσαν 

να σπάσουν τη διπλή γραμμή άμυνας των Αράβων 

στο Σινά σε 3 με 4 μέρες, και να οδηγήσουν του 

Αιγύπτιους έξω Δυτικά της Διώρυγας του Σουέζ σε 7 

με 9 ημέρες. Το Ισραήλ θα μπορούσε να αναχαιτίσει 

οποιαδήποτε επίθεση από Συρία ή Ιορδανία, σε αυτό 

το διάστημα. 

Γενική Εκτίμηση

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας βρίσκονται σε 

αριθμητικό μειονέκτημα έναντι των ενωμένων 

δυνάμεων των Αράβων γειτόνων, από πλευράς 

πολεμικών αεροσκαφών, τεθωρακισμένων, 

πυροβολικού, ναυτικών σκαφών και στρατιωτών. 

Όμως, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας διατηρούν 

ποιοτική υπεροχή έναντι των Αράβων, σχεδόν σε 

κάθε άποψη πολεμικών επιχειρήσεων….»

Πληροφορίες όµως, δεν είχαν µόνο 
οι Αµερικανοί, αλλά και οι 
Ισραηλινοί, αφού έβαλαν στον 
παιχνίδι της στρατηγικής τους, τον 
άνθρωπο που έδρασε ως ο 
αστάθµητος παράγοντας για τους 
Άραβες (και τους Σοβιετικούς 
συµµάχους τους), αφού δεν είχαν 
υπολογίσει και δεν είχαν σκεφτεί ότι 
τα στρατιωτικά τους µυστικά θα 
διέρρεαν. 
Αυτός ο παράγοντας ήταν ο Ιλά’ι’ 
Κοέν,  γεννηµένος στην Αίγυπτο το 
1928 από Εβραίους γονείς που είχαν 
µεταναστεύσει εκεί από το Αλέπο
(Χαλέπι)  της Συρίας. 

Όταν ο Μπεν Γκουριόν ανακήρυξε την 
ίδρυση του Ισραήλ το 1949, οι γονείς 
του Κοέν γύρισαν στο Ισραήλ ενώ ο 
ίδιος έµεινε πίσω για να οργανώσει και 
να βοηθήσει τις Εβρα’ι’κές και 
Σιωνιστικές δραστηριότητες στην 
Αίγυπτο, ενώ το 1955 επέστρεψε και ο 
ίδιος στο Ισραήλ για να αρχίσει ένα 
εντατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης του 
ως Κατασκόπου (Fox, n.d) .  

Επέστρεψε πίσω στην Αίγυπτο µε την 
ελπίδα να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις 
του για να βοηθήσει το Ισραήλ, και 
τέθηκε αµέσως υπό παρακολούθηση 
από τις υπηρεσίες Ασφαλείας της 
Αιγύπτου. 

Όταν πια το 1956 µαινόταν η 
εκστρατεία στο Σινά και οι τελευταίοι 
Εβραίοι της Αλεξάνδρειας διώχθηκαν, ο 
Κοέν γύρισε πίσω στο Ισραήλ, και το 
1959 παντρεύτηκε την Ιρακινή Εβραία 
Nadia Majald και απέκτησαν 3 παιδιά.
Αφού είχε ήδη εκπαιδευτεί ως 
Κατάσκοπος πιο πριν, και λόγω της 
καταγωγής και των γλωσσών που 
µιλούσε (Εβρα’ι’κα –Αραβικά – Γαλλικά

Eli Kohen (Ιλάι Κοέν) – Αγγλικά),
), το 1960 τον στρατολόγησε η Mossad
(Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ)
και το πρώτο µέρος της δουλειάς του

ήταν να φτιάξει την «κάλυψή» του,
οπότε και πήρε το όνοµα Kamal Amin
Ta'abet ενός Σύριου µετανάστη που

ζούσε στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή
καλλιέργησε τη φήµη του πλούσιου

επιχειρηµατία που διέθετε επαφές σε

πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους,
και το 1962 επέστρεψε πια έτοιµος στη
∆αµασκό. Εκεί ήταν γνωστός για τις
συγκεντρώσεις που διοργάνωνε στο

σπίτι του, στις οποίες καλούσε Άραβες
Στρατιωτικούς και Πολιτικούς, οι οποίοι
αφού περνούσαν καλά και τον

εµπιστεύονταν, µοιράζονταν και κάποια
κρατικά µυστικά µαζί του, µετά τα

πρώτα ποτά. Μόλις ο Κοέν µάθαινε τα
µυστικά, χρησιµοποιούσε έναν κρυφό
ασύρµατο που είχε στο σπίτι του, για να
µεταδώσει τις πληροφορίες στην

Mossad.

Χάρη στις φιλίες που απέκτησε,
κατάφερε να γίνει ο κύριος Σύµβουλος

του Υπουργού Άµυνας της Συρίας.
Όταν το 1964 η Συριακή κυβέρνηση

ανέλαβε το σηµαντικό έργο της

εκτροπής του ποταµού Ιορδάνη που

τροφοδοτούσε µε υδάτινα αποθέµατα

την λίµνη Κινερέτ (Kinneret lake) των
Εβραίων, o Κοέν ενηµέρωσε την

Mossad και µε τη σειρά της, η

Ισραηλινή Αεροπορία βοµβάρδισε τις

εγκαταστάσεις της εκτροπής.

Τα υψίπεδα του Γκολάν ήταν ένα πολύ

καλό στρατηγικά σηµείο, αφού ήταν

ανεπηρέαστο από τις επιθέσεις των

Ισραηλινών ενάντια στους Σύριους. Ο
Κοέν έβαλε και εκεί το χέρι του. Λόγω
των γνωριµιών αλλά και του αξιώµατος

που κατείχε πια, κατάφερε να δει από
κοντά τις εγκαταστάσεις των Σύριων

στα υψίπεδα του Γκολάν, και πιο

συγκεκριµένα τα αµυντικά τους σχέδια. 
Προκειµένου να γνωστοποιήσει στους 
Ισραηλινούς και συγκεκριµένα στην 
Αεροπορία τους, τις οχυρώσεις στα 
υψίπεδα του Γκολάν, πρότεινε στους 
Σύριους να  φυτέψουν δέντρα αφενός 
µεν για να λειτουργήσουν ως κάλυψη των 
οχυρώσεων από τον ουρανό και 
αφετέρου δε, ως σκίαστρα για να 
προστατεύονται οι στρατιώτες από τον 
ήλιο και τη ζέστη.  Το σχέδιο πέτυχε, τα 
δέντρα µεγάλωσαν και η Ισραηλινή 
Αεροπορία το 1967, κατεδάφισε τις 
οχυρώσεις και κατέστρεψε όλες τις 
εγκαταστάσεις. Από Στρατηγικής 
άποψης, η νίκη του Ισραήλ έναντι των 
Αράβων, οφειλόταν στα αποτελέσµατα 
του Κοέν που προµήθευε τη Mossad µε 
τις σωστές πληροφορίες, έτσι ώστε το 
Ισραήλ να βρίσκεται ένα βήµα µπροστά 
από τους Άραβες από επιθετικής και 
αµυντικής άποψης. 

Στις 24 Γενάρη 1965, οι Σύριοι εισέβαλαν 
στο σπίτι του την ώρα που µετέδιδε ένα 
σήµα, και τον συνέλαβαν. Βάσει του 
νόµου κρίθηκε ένοχος για κατασκοπία και 
καταδικάστηκε σε παραδειγµατικό 
θάνατο. Στις 18 Μα’ι’ου 1965 εκτελέστηκε 
δια απαγχονισµού  στην πλατεία Marjeh, 
της ∆αµασκού. (Javits, 1971). Η τιµωρία 
δεν σταµάτησε εκεί όµως. 

Τα τελευταία 47 χρόνια, η οικογένεια του 
Κοέν, κάνει συνεχώς αιτήµατα για να 
επιστραφεί η σωρός του, και να ταφεί µε 
τις ανάλογες τιµές στο Ισραήλ (Britton, 
2009).

Κάποια στιγµή τον Φεβρουάριο του 
2007, προκειµένου η Τουρκία να 
αποκτήσει µια φιλική ίσως σχέση µε το 
Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι θα έχει τον ρόλο 
διαµεσολαβητή µεταξύ Ισραήλ και Συρίας 
στο θέµα της επιστροφής της σωρού του 
Κοέν, όµως τον Αύγουστο του 2008, ο
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Monthir Maosily που ήταν 
αρχηγός της οµοσπονδιακής 
υπηρεσίας του πρώην 
Στρατηγού και Προέδρου της 
Συρίας  Hafez al-Assad, είπε 
πως το σηµείο ταφής του Κοέν
είναι άγνωστο, αφού µε το 
πέρασµα των ετών, οι Σύριοι 
άλλαξαν 3 διαφορετικές θέσεις 
ταφής στα λείψανα, για να µην 
µπορέσουν ποτέ οι υπηρεσίες 
του Ισραήλ, να τα ανακτήσουν 
µε κάποια «µαύρη επιχείρηση» 
(Ynet, 2008). 

Εικόνα : Eli Cohen
(πηγή : Jewish Virtual 
Library, n.d)

Εικόνα : Eκτέλεση στη πλατεία 
Marjeh
(πηγή: Retschild, 2011).

Οι Ισραηλινοί κέρδισαν και αυτή τη δεύτερη 
αναµέτρησή τους µε τους Άραβες, βασισµένοι 
στις πληροφορίες κατά ένα µεγάλο µέρος. Οι 
πληροφορίες όµως  σχετικά µε τον εχθρό τους 
ήταν µόνο το εργαλείο, και ένα εργαλείο είναι 
τόσο καλό όσο και ο χρήστης, που σε αυτή την 
περίπτωση ήταν η κυβέρνηση του Ισραήλ. Εκτός 
από τις πληροφορίες, αξίζει να σηµειωθεί και το 
ετοιµοπόλεµο της Στρατιωτικής µηχανής του 
Ισραήλ και ιδιαίτερα δε, της Εφεδρείας του. Το 
µεγαλύτερο µέρος της δύναµης που 
χρησιµοποίησε το Ισραήλ, ήταν βασισµένο σε 
έφεδρους µαχητές, που είχαν υπηρετήσει κάποια 
στιγµή στο παρελθόν τη θητεία τους και µάλιστα 
ήταν και εµπειροπόλεµοι.  
Βέβαια, το Ισραήλ προκειµένου να διατηρεί τους 
στρατιώτες του ετοιµοπόλεµους, τους εκπαιδεύει 
συχνά, και αυτό γιατί  µε βάση τη λογική πάντα 
αλλά και τα µαθηµατικά, οι έφεδροι στρατιώτες ας 
πούµε µιας περιόδου 10 χρόνων, είναι 
περισσότεροι σε αριθµό από τους εν υπηρεσία 
στρατιώτες. Κρατώντας τους σε µαχητική φόρµα 
λοιπόν, θα έχει το πλεονέκτηµα της υποστήριξης 
των επιχειρήσεων, µε επιπλέον µαχητική δύναµη 
σε περίπτωση που χρειαστεί.

Εικόνα 6: Ισραηλινοί Έφεδροι στρατιώτες, κατά το τέλος του 

πολέμου του Υom Kipur (Γιομ Κιπούρ)  το 1974. Η φωτογραφία 

τραβήχτηκε στη Διώρυγα του Σουέζ. (πηγή: PikiWiki, n.d)
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