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 Ο πόλεµος των έξι ηµερών τον Ιούνιο του 1967 µεταξύ του Ισραήλ, της 

Αιγύπτου, της Συρίας και της Ιορδανίας αποτέλεσε τον τρίτο κατα σειρά 

αραβοϊσραηλινό πόλεµο. Οι δύο προηγούµενοι, του 1948 µε τη σύσταση του 

ισραηλινού κράτους και του 1956 µε τη κρίση στο Σουέζ, αποτέλεσαν την απαρχή σε 

µία τεταµένη σχέση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής τόσο στο 

παρασκήνιο όσο και στο προσκήνιο πολλές φορές του Ψυχρού Πολέµου.  

 Οι ΗΠΑ ως ρυθµιστικός παράγοντας στη διεθνή σκηνή, µε τη λήξη του Β’ 

Παγκοσµίου πολέµου το 1945 και µετά, διαδραµάτισαν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο 

στη Μέση Ανατολή, καθώς ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν το κράτος 

του Ισραήλ το 1948. Η ενεργός εµπλοκή των ΗΠΑ, κυρίως σε διπλωµατικό επίπεδο, 

µεταξύ των αντιπάλων στις αραβοϊσραηλινές συγκρούσεις, τις εδραίωσαν ως 

κανονιστική δύναµη στην τελική έκβαση των διενέξεων.  

 Στη παρούσα εργασία θα αναλύσουµε τους χειρισµούς της αµερικανικής 

κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο Johnson, καθ’όλη τη διάρκεια του πολέµου των έξι 

ηµερών. Παρόλο που ο πόλεµος διήρκησε µόλις έξι ηµέρες, η όλη εκβάση του 

αποτελεί µέρος εξελίξεων που η απαρχή τους εντοπίζεται στην ανάληψη της 

διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Lyndon Johnson το 1963. Συνεχίζεται µε τις 

διακυµάνσεις στις σχέσεις των αραβικών κρατών και ειδικότερα της Αιγύπτου υπό το 

καθεστώς του Nasser, µε το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τις ΕΣΣ∆ µέχρι το 1966 και 

κορυφώνεται το δίµηνο Μαίου - Ιουνίου 1967 µε την έκρηξη του πολέµου στις 5 

Ιουνίου του 1967. 

Για να µπορέσουµε εποµένως να αποτυπώσουµε µε ακρίβεια και σαφήνεια το 

ρόλο που διαδραµάτισαν οι ΗΠΑ στο παρασκήνιο αλλά και στο προσκήνιο του 

πολέµου των έξι ηµερών, θα χωρίσουµε την εργασία µας σε τρία κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα εξετάσουµε τις σχέσεις των ΗΠΑ µε το Ισραήλ και µε 

τις αραβικές χώρες και ειδικότερα µε την Αίγυπτο, η οποία αποτελούσε τον 

πρωτοστάτη στην αραβική συµµαχία, µε την ανάληψη της προεδρίας από τον 

Johnson το 1963 µέχρι και τις αρχές του 1967. Στo πρώτο µέρος του κεφαλαίου θα 

αποτυπώσουµε τις σχέσεις των ΗΠΑ επί της προεδρίας LBJ µε τις χώρες της Μέσης 

Ανατολής. Στο δεύτερο µέρος και στο τρίτο µέρος θα παραθέσουµε την διπλωµατική 

πολιτική των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή την διετία 1963 – 1964 και 1965 – 1966 

αντίστοιχα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουµε διεξοδικά τις εξελίξεις του διµήνου 

Απριλίου – Μαΐου του 1967, όπου και γίνεται εµφανής ο ουσιαστικός ρόλος των 
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ΗΠΑ στην έκβαση του πολέµου, µέχρι και την ηµέρα ενάρξεως του πολέµου. Στο 

τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στους κυρίως χειρισµούς του LBJ κατά τη διάρκεια 

του ίδιου του πολέµου, αφού εκθέσουµε συνοπτικά την πορεία των εχθροπραξιών. 
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Η εξωτερική πολιτική του Johnson από την ανάληψη της προεδρίας των 
ΗΠΑ, το Νοέµβριο του 1963, µέχρι και τις αρχές του 1967. 

 
 

1.1 Γενική Κατάσταση: Οι σχέσεις των ΗΠΑ µε τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής. 
 
 O LBJ µε την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ στο επίπεδο της εξωτερικής 

του πολιτικής, εκτός των υπολοίπων θεµάτων που κληρονόµησε να φέρει εις πέρας 

απο τον προκάτοχό του, έπρεπε να χειριστεί και το περιφερειακό υποσύστηµα της 

Μέσης Ανατολής. Παρόλο που αρχικά ήταν χαµηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων 

του, σε σύγκριση µε τους χειρισµούς του Αϊζενχάουερ και του Κέννεντυ, και δεν 

έδινε ιδιαίτερη σηµασία στον αραβικό εθνικισµό και στο φαινόµενο της ισχύς του 

Nasser, δεν αγνοούσε τον απόηχο των δύο αραβοισραηλινών πολέµων, του 1948 και 

της κρίση του Σουέζ το 1956, οι οποίοι άφησαν µια ένταση στις σχέσεις του Ισραήλ 

µε την Αίγυπτο. Η υποβόσκουσα αυτή ένταση οδήγησε την κυβέρνηση Κέννεντυ να 

ανάγει τη σχέση ΗΠΑ – Ισραήλ σε ιδιαίτερη περίπτωση ανησυχώντας για την άµυνά 

του και προµηθεύοντάς το µε αµυντικό εξοπλισµό. Χαρακτηριστικά, ενέκρινε τη 

πώληση πυραύλων HAWK στο Ισραήλ.1 

Με τη λήξη της κρίσης του Σουέζ, ο LBJ τάχθηκε υπέρ των Ισραηλινών, και 

στα αποµνηµονεύµατα του έγραφε ότι έτρεφε βαθιά αισθήµατα για το Ισραήλ και 

τους κατοίκους του.2 Στην κυβέρνηση Kennedy ήταν αυτός που εµπιστέυθηκε ο 

πρόεδρος να διατηρήσει επαφές µε το ισραηλινό λόµπυ και, παρόλα τα αισθήµατα 

του, αυτό το οποίο προκαλούσε το ενδιαφέρον του για την περιοχή ήταν η ανάµιξη 

των Ρώσων. Η Μέση Ανατολή για τον LBJ ήταν, όπως και το Βιετνάµ, µια µάχη 

ενάντια στον επεκτατισµό των Ρώσων και ένας αγώνας για την υπονόµευσή τους. 

Θεωρούσε το Ισραήλ ως ένα οχυρό της δηµοκρατίας και του φιλελευθερισµού σε µια 

θάλασσα εχθρότητας.3 

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Dean Rusk, ασπαζόταν τις απόψεις του 

LBJ σχετικά µε την κοµµουνιστική επεκτατική πολιτική των Ρώσων, µε αποτέλεσµα 

ο LBJ να τον εµπιστεύεται πλήρως. Οι πρέσβεις των ΗΠΑ σε Κάιρο και Ισραήλ 

                                                 
1 Bar – Simav – Tov Yaacov (1998), «The United States and Israel since 1948 Α Special Relationship», 
Diplomatic History, vol. 22, No 2, σελ 236. 
2 Lazarowiz Arlene (2008), «Different Approaches to a Regional Search for Balance: The Jonson 
Administration, the State Department, and the Middle East, 1964-1967», Diplomatic History, vol. 32, 
σελ 30. 
3 Tyler Patrick (2009), A World of Trouble America in the Middle East, Portobello Books, London: σελ 
66. 
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παρατηρούσαν ότι η Αίγυπτος ήταν ενοχληµένη που οι ΗΠΑ υποστήριζαν το Ισραήλ 

και απέρριπταν τα ενδιαφέροντα των Αράβων.4  

 Οικοδοµώντας την εξωτερική του πολιτική, επέλεξε να συνεργαστεί στενά µε 

το Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας παρά µε το Υπουργείο Εξωτερικών. Μια οµάδα 

συµβούλων όπως ο Rostow, o Komer, o Sanders, αποτέλεσαν την κύρια πηγή 

πληροφοριών του προέδρου για τη Μέση Ανατολή. Ο Komer περιέγραφε ότι η οµάδα 

αυτή ήταν «τα µάτια του προέδρου» και είχαν άµεση επαφή µε το πρόεδρο. Ο Rostow 

ως επικεφαλής του Εθνικού Συµβουλίου Ασφαλείας, επωµιζόταν το πολιτικό και 

διπλωµατικό κόστος όλων των κινήσεων.5 Η στάση εποµένως των ΗΠΑ θα 

συνίστατο σε πλήρη υποστήριξη του Ισραήλ σε περίπτωση που θα δεχόταν επίθεση 

από οποιαδήποτε χώρα, αρκεί το Ισραήλ να αναγνώριζε τα εδαφικά ενδιαφέροντα 

των ΗΠΑ και να αναπροσδιόριζε την πολιτική αντιποίνων και το πυρηνικό του 

πρόγραµµα.6 

 Παράλληλα οι άµεσα επηρεαζόµενοι της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στη 

περιοχή ήταν η Ιορδανία και η Μεγάλη Βρετανία. 

 Η παρουσία της Μεγάλης Βρετανίας στη περιοχή εντοπιζόταν σε τρείς τοµείς: 

Πρώτον, η κατοχή της ναυτικής βάσης στο Κόλπο του Άντεν επέτρεπε τους 

Βρετανούς να εµπλακούν ενεργά και αποφασιστικά όπου χρειαζόταν, από το Κουβέιτ 

µέχρι την Ανατολική Αφρική. Το Κουβέιτ ήταν ζωτικού ενδιαφέροντος περιοχή της 

Μέσης Ανατολής λόγω της επάρκειας σε αποθέµατα πετρελαίου και λόγω της 

κατοχής του 50% των αποθεµάτων αυτών από τη British Petroleum (BP). ∆εύτερον 

µε την εθνικοποίηση της αγγλο-ιρανικής εταιρίας πετρελαίου το 1951 από τη 

κυβέρνηση του Ιράν, η αύξηση παραγωγής του πετρελαίου του Κουβέιτ θα µπορούσε 

να αποσυµφορήσει τη µείωση παραγωγής οπουδήποτε αλλού. Εποµένως για να 

αποφευχθεί πιθανή διεκδίκιση των πετρελαίων του Κουβέιτ από το Ιράκ και το 

Nasser, η Βρετανία είχε χαρακτηρίσει τη περιοχή ως υψηλού στρατηγικού 

ενδιαφέροντος.7 

 Τρίτον η Βρετανία κατέχοντας αεροπορικές, στρατιωτικές και ναυτικές βάσεις 

στο Μπαχρέιν και χρηµατοδοτώντας το σουλτάνο του Οµάν, αποτελούσε βασικό 

παράγοντα στην αµυντική στήριξή του. Όλες οι κινήσεις των Βρετανών συντελούσαν 

                                                 
4 Lazarowiz Arlene, σελ 30. 
5 Lazarowiz Arlene σελ 32. 
6 Bar – Simav – Tov Yaacov, σελ 237. 
7 Petersen Tore T, (2006), The Decline of the Anglo-American Middle East 1961-1969, Sussex 
Academic Press: Brighton Portland, σελ. 61. 
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στο να αποτραπεί πιθανή εισβολή των Ρώσων στο Κόλπο και να διαφυλαχθούν οι 

πετρελαιοπηγές της περιοχής.8 

 Η περιοχή της ∆υτικής Όχθης είχε περιέλθει στην Ιορδανία µε τη λήξη του 

αραβοισραηλινού πολέµου του 1948 και προσέφερε ιορδανική υπηκοότητα σε 

περίπου ένα εκατοµµύριο Παλαιστινίους. Αποτελούσε το δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ 

Ιορδανίας και Ισραήλ. Ωστόσο η συριακή κυβέρνηση, ως αντιισραηλινή, προωθούσε 

επιδροµές στο Ισραήλ µέσω της ∆υτικής Όχθης, δίχως να υπολογίζει την Ιορδανία. Η 

µικτή επιτροπή εκεχειρίας που αποτελούνταν από Ισραηλίτες και Ιορδανούς, 

αποτελούσε το δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ των δύο χωρών.9 Η Ιορδανία εισήλθε στη 

σφαίρα επιροής των ΗΠΑ το 1950. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ από την εποχή του 

Eisenhower, προσπάθησε να προάγει τη σταθερότητα και την ειρήνη στη Μέση 

Ανατολή και παράλληλα επεδίωκε τη µυστική συνεργασία µεταξύ Ισραήλ και 

Ιορδανίας.10 Η κατάσταση αυτή εξακολουθούσε να επικρατεί και την περίοδο της 

προεδρίας του LBJ, καθώς πραγµατοποιούνταν συχνές µυστικές συνοµιλίες µεταξύ 

των πρέσβεων των δύο χωρών. 

 Εκτός όµως από τις διπλωµατικές κινήσεις που οριοθετούσαν την εξωτερική 

πολιτική του LBJ στη Μέση Ανατολή, το Υπουργείο Εξωτερικών από τη δική του 

πλευρά ερχόταν συχνά σε αντιπαράθεση µε τον πρόεδρο και επεδίωκε να προασπίσει 

τα οικονοµικά συµφέροντα των ΗΠΑ λειτουργώντας πιο διαλακτικά στις οικονοµικές 

συµφωνίες τόσο µε την Αίγυπτο όσο και µε το Ισραήλ. 

 Ήταν πιο επικριτικό στους ισραηλινούς και ειδικότερα τους κατηγορούσε για το 

πυρηνικό πρόγραµµα Dimona στην έρηµο Negev, για τις επιθέσεις σε Συρία και 

Ιορδανία ώς αντίποινα για τις συνεχείς επιδροµές στα ισραηλινά σύνορα και για τη 

διένεξη των χωρικών υδάτων του Ιορδάνη ποταµού, διαβλέποντας µε αυτό τον τρόπο 

επεκτατικές φιλοδοξίες από µέρους του Ισραήλ. Από τη πλευρά της συµµαχίας των 

ΗΠΑ µε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, το Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριζε ότι αν 

οι σύµµαχοι διατηρούσαν µια απόσταση από το Ισραήλ, θα µπορούσαν να επιτύχουν 

την διατήρηση των δεσµών που είχαν οι Ευρωπαίοι µε τους Άραβες. .11 Επιπρόσθετα 

η πολιτική αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών και η ανάλογη του Υπουργείου Άµυνας 

ωθούσαν το Ισραήλ να χαρακτηρίσουν τους δύο αυτούς φορείς ως αντι-ισραηλινούς 

 Παρόλες τις διαφορές στη προσέγγιση µε το Ισραήλ τόσο ο Λευκός Οίκος όσο 

και το Υπουργείο Εξωτερικών προωθούσαν µια σχέση υπερασπιστή-πελάτη µε το 
                                                 
8 Petersen Tore T, σελ. 62. 
9 Bunch Clea Lutz (2008), «Strike at Samu: Jordan, Israel, the United States, and the Origins of the Six-
Day War», Diplomatic History, vol. 32, No 1, σελ. 57 
10 Bunch Clea Lutz, σελ. 58 
11 Lazarowiz Arlene, σελ 32 
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Ισραήλ και αναγνώριζαν τον αναχαιτιστικό ρόλο του δευτέρου στη περιοχή της 

Μέσης Ανατολής, επιδιώκοντας ταυτόχρονα και τη διατήρηση της ισορροπίας 

δυνάµεων.12  

 Γνώριζαν πολύ καλά πως οι σχέσεις µε την Ιορδανία ήταν στενά συνδεδεµένες 

µε αυτές των υπολοίπων αραβικών χωρών. Το Υπουργείο Εξωτερικών 

προειδοποιούσε τον πρόεδρο ότι, αν διακοπεί η προµήθεια σιταριού ή γίνει οτιδήποτε 

άλλο για να παραγκωνιστεί ο Nasser, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Hussein θα 

αποκηρύξει τη πράξη αυτή και θα στραφεί υπέρ του Nasser. Αµερικανοί διπλωµάτες 

γνώριζαν οτι οι προθέσεις του βασιλιά ήταν να έχει την εύνοια του Nasser, δεδοµένου 

ότι τα 2/3 του πληθυσµού ήταν Παλαιστίνιοι, οι οποίοι εκδιώχθηκαν δια της βίας από 

το Ισραήλ το 1948.13 

 Επιπρόσθετα οι σχέσεις των ΗΠΑ µε την Αίγυπτο, ιδίως µε τη διακοπή της 

προµήθειας σιτηρών από τους πρώτους, άρχιζαν να χειροτερεύουν. Η Ρωσία θα 

εκµεταλλευόταν της ευκαιρίας της αντιαµερικανικής διάθεσης και θα αύξανε την 

επιρροή της στη περιοχή 

 Από την πλευρά του Ισραήλ η στρατιωτική του ισχύς είχε αυξηθεί κατακόρυφα 

από το 1960. Σοβιετικές πωλήσεις εξοπλισµών στη Συρία και στην Αίγυπτο καθώς 

και πωλήσεις εξοπλισµών των ΗΠΑ και των Βρετανών στη Συρία καθιστούσαν 

αυξανόµενη την πίεση των Εβραίων του Κογκρέσου για πώληση αµυντικού 

εξοπλισµού στο Ισραήλ εκ µέρους των ΗΠΑ. Από το 1948 το Ισραήλ παρέλαβε από 

τις ΗΠΑ ποσό αρκετών εκατοµµυρίων δολλαρίων σε στρατιωτική βοήθεια και 

οικονοµική ενίσχυση. 

 

1.2 Οι πρώτοι διπλωµατικοί χειρισµοί των θεµάτων της Μέσης Ανατολής 

από τον προέδρο Johnson (Περίοδος 1963-1964) 

 

 Με το θάνατο του προέδρου Κέννεντυ και την ανάληψη της διακυβέρνησης των 

ΗΠΑ ο LBJ επεδίωξε να διαβεβαιώσει το Ισραήλ ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα 

ήταν στενές και ειλικρινείς, και επαναλάµβανε την υποστήριξή του για προάσπιση 

της άµυνας του Ισραήλ έναντι οποιωνδήποτε προκλήσεων, καθώς εκείνη τη περίοδο η 

επιρροή των Σοβιετικών στη Μέση Ανατολή αυξανόταν απειλητικά, λόγω σύναψης 

Αιγυπτιακοσοβιετικής συµφωνίας εξοπλισµών που άγγιζε τα 500 εκατ.δολ.14 Ο 

                                                 
12 Lazarowiz Arlene, σελ 33 
13 Lazarowiz Arlene, σελ 31 
14 Bar – Simav – Tov Yaacov, σελ 237 



 9

Johnson, εποµένως, υπό το πρίσµα των παραπάνω κινήσεων των Αιγυπτίων έσπευσε 

να εξασφαλίσει την πελατειακή σχέση απόλυτης εµπιστοσύνης µε το Ισραήλ 

επιδιώκοντας να αποσπάσει την ψήφο των ισραηλινών πολιτών των ΗΠΑ στις 

προεδρικές εκλογές του 1964, αλλά και την υποστήριξη τους στον πόλεµο του 

Βιετνάµ.15  

Παράλληλα ανέβαλε την επιθεώρηση του πυρηνικού αντιδραστήρα Dimona, 

και προσκάλεσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Eshkol στην Ουάσιγκτον, κάτι το οποίο 

δεν έκανε µε τον Nasser. Τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Dimona τον έθεσε υπό την 

επίβλεψη της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Ατοµική Ενέργεια, µέχρι να γίνουν οι 

εκλογές το Νοέµβριο στο Ισραήλ. Αυτό βέβαια δυσαρεστούσε το Υπουργείο 

Εξωτερικών, το οποίο εξακολουθούσε να ανησυχεί για τις φιλοισραηλινές τάσεις του 

προέδρου. 

Μερικούς µήνες αργότερα κοινοποίησε στους συµβούλους του ότι παρά την 

αµέριστη υποστήριξή του στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ έπρεπε να διατηρήσουν την ισορροπία 

δυνάµεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό θα υλοποιούνταν κατ΄ αρχήν µε τη πώληση 

συµβατικών εξοπλισµών στο Ισραήλ όπως F4 Phantom, Patton Μ-48 Tanks, A-I 

Skyhawk επιθετικά αεροσκάφη, προκειµένου να αποτραπεί το Ισραήλ να αποκτήσει 

πυρηνικά όπλα και να καταπραϋνθούν οι αντιδράσεις του σχετικά µε τη πώληση 

συµβατικών αεροσκαφών και στην Ιορδανία16. Η πολιτική αυτή του προέδρου είχε ως 

στόχο να αντισταθµίσει αντίστοιχες κινήσεις των σοβιετικών στην περιοχή. Ο 

πρόεδρος Eshkol, που ανέλαβε το 1963 τη διακυβέρνηση του Ισραήλ, δέχθηκε τους 

όρους των ΗΠΑ προκειµένου να εξασφαλίσει τον παραπάνω εξοπλισµό και να 

εδραιώσει τις σχέσεις τους.17 Ταυτόχρονα, όµως, η πώληση πυραύλων HAWK το 

1963 στους Ισραηλινούς από τους Αµερικάνους, εξόργισε τους Αιγυπτίους. Παρόλα 

αυτά, όµως, οι Ισραηλινοί παραπονέθηκαν ότι η ποσότητα αυτή ήταν αµελητέα σε 

σχέση µε τις εξοπλιστικές προµήθειες που προωθούσε, την ίδια περίοδο, η Ρωσία 

στην Αίγυπτο.18 Η πώληση των παραπάνω οπλικών συστηµάτων συνιστούσε αλλαγή 

στη πολιτική των ΗΠΑ, καθώς ο εξοπλισµός αυτός ήταν επιθετικού χαρακτήρα. 

 Από τη πλευρά του ο βασιλιάς της Ιοδανίας προτίµησε το Σεπτέµβριο του 1963 

να έρθει µυστικά σε επαφή µε τον εκπρόσωπο του Eshkol στο Λονδίνο και να αρχίσει 

                                                 
15 Bar – Simav – Tov Yaacov, σελ 237. 
16 Lazarowiz Arlene, σελ 34. 
17 Bar – Simav – Tov Yaacov, σελ 237. 
18 Peretz Don (1972), «The United States, the Arabs, and Israel: Peace Efforts of Kennedy, Johnson, 
and Nixon», Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 401, America and 
the Middle East, σελ 121. 



 10

µε το τρόπο αυτό µια προσωπική µυστική επικοινωνία του βασιλιά µε τους ηγέτες του 

Ισραήλ.19  

 Παρόλο που ο LBJ θεωρούσε ότι οι κινήσεις του αυτές θα διατηρούσαν τη 

πελατειακή σχέση των ΗΠΑ µε το Ισραήλ, προχώρησε σε περαιτέρω διπλωµατικούς 

χεορισµούς προκειµένου να διατηρήσει τις σχέσεις του µε την Αίγυπτο στο επίπεδο 

του προκατόχου του. Στις 27 Φεβρουαρίου του 1964 ο LBJ έστειλε επιστολή στο 

Nasser αναγνωρίζοντας τη σχέση του µε τον πρόεδρο Κέννεντυ και ενηµερώνοντάς 

τον, ότι οι ΗΠΑ στο επίπεδο των Ηνωµένων Εθνών είναι πρόθυµες να συνεχίσουν τη 

συνέργασία των δύο χωρών για τη προάσπιση της ειρήνης και της αµοιβαίας 

συνεργασίας στη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επιπρόσθετα, οι ΗΠΑ ήταν 

αντίθετες στη προσπάθεια διασποράς πυρηνικών όπλων σε οποιοδήποτε µέρος της 

γής.20 

 Ο LBJ βασιζόταν επίσης σε µεγάλο βαθµό σε µια συνεχή βρετανική παρουσία 

στη Μέση Ανατολή και επεδίωκε από την αρχή του 1964 να εξασφαλίσει την 

υποστήριξη τους. Ο πρωθυπουργός Wilson βεβαίωνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη 

συνέχιση της παρουσίας των Βρετανών εκεί. Ωστόσο για να ήταν εφικτή αυτή η 

συνέχεια, θα έπρεπε να µειώσουν τις δαπάνες σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς. 

Εξάλλου η κυβέρνηση είχε ήδη δώσει προτεραιότητα σε µια πιο κοινωνική πολιτική, 

µε βαρύτητα στον οικονοµικό παράγοντα. Οι βλέψεις των Βρετανών στη περιοχή 

συνεχιζόταν να είναι οι ίδιες, ωστόσο, η στρατιωτική περιφρούρηση τους δεν 

θεωρούνταν απαραίτητη. Το ύψος των αµυντικών δαπανών άρχισε να είναι 

δυσβάσταχτο µε αποτέλεσµα οι πολιτικές δεσµεύσεις να µη συνάδουν µε τις 

αµυντικές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον βρετανό Υπουργό Άµυνας 

Dennis Healey να δηλώνει ότι θέτωντας ως οροφή τις 2 εκατ στερλίνες για αµυντικές 

δαπάνες σε τιµές του 1964 και ξεκινώντας µελέτες οι οποίες θα µπορούσαν να 

συσχετίσουν την αµυντική πολιτική µε τις πολιτικές δεσµεύσεις, η µόνη λύση ήταν η 

σταδιακή απόσυρση των βρετανικών δυνάµεων από το Άντεν.21 

Τον Απρίλιο του 1964 ο Dean Rusk, απευθυνόµενος στο Εθνικό Συµβούλιο 

Ασφαλείας, ανέφερε ότι παρόλο που οι ΗΠΑ βοήθησαν ουσιωδώς τον αιγυπτιακό 

λαό µε την παροχή αλευριού, ο Nasser έµεινε στο επεκτατικό του όνειρο, 

συνεχίζοντας την αποστολή στρατιωτών στην Υεµένη για να υποστηρίξουν τους 

επαναστάτες που αντιτάσονταν στην επίσηµη κυβέρνηση µε απώτερο στόχο να 

καταλάβουν τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα δεχόταν πολεµικό εξοπλισµό από τη Ρωσία 

                                                 
19 Bunch Clea Lutz, σελ. 59. 
20 http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v18/d20#fn1. 
21 Petersen Tore T, σελ. 65. 
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διακυβεύοντας µε τον τρόπο αυτό τις σχέσεις της Αιγύπτου µε τις ΗΠΑ. Παράλληλα 

πίεζε µε διαφόρους τρόπους τη βάση του βασιλικού Ναυτικού στο Κόλπο του 

Άντεν.22 Στις αρχές του ίδιου µήνα ο Nasser µέσω του ράδιο Κάιρο προωθούσε τον 

παναραβισµό, ενώ ταυτόχρονα πίεζε το βασιλιά της Λιβύης Ίντρι να διατάξει την 

αποµάκρυνση της πολεµικής αεροπορίας των ΗΠΑ από τη βάση Wheelus Field στη 

Τρίπολη και την παραίτηση των αµερικανικών εταιριών πετρελαίου από την 

αναζήτηση πετρελαίου στην έρηµο Σαχάρα. Η απάντηση της Ουάσινγκτον ήταν ότι η 

παραπάνω βάση και ο Κόλπος του Άντεν είναι µέρος του δυτικού αµυντικού 

συστήµατος και παραµένει το προπύργιο του µη κοµµουνιστικού κόσµου της 

περιοχής.23 

Στις 15 Απριλίου επιδόθηκε στο πρόεδρο εκτίµηση της CIA για τις πιθανές 

επιπτώσεις της πώλησης 500 αρµάτων µάχης στο Ισραήλ. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 

αυτές πιθανή πώληση του παραπάνω εξοπλισµού θα προκαλούσε αύξηση της 

καχυποψίας των Αιγυπτίων για αµερικανοισραηλινή συµπάθεια και αντιπάθεια 

απέναντι στους ίδιους. Αρκετές αραβικές χώρες πιθανόν να προέβαιναν σε 

παρενοχλήσεις αµερικανικών διπλωµατικών αποστολών στις χώρες τους. Απο τη 

πλευρά του Ισραήλ η κίνηση αυτή θα τόνωνε τη πεποίθηση οτι οι ΗΠΑ αρχίζουν να 

τάσονται υπέρ τους στις διενέξεις τους µε τους Άραβες.24 

Στις 6 Μαίου η CIA παρακολουθώντας τη συµπεριφορά του Nasser εκτιµούσε 

οτι αντικειµενικός του σκοπός ήταν η δηµιουργία µιας νέας τάξης πραγµάτων στον 

αραβικό κόσµο υπό την εξουσία του σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, 

οικοδοµώντας µε τον τρόπο αυτό µια ισχυρή Αίγυπτο. Ένα καθεστώς όπου δεν θα 

επιτρεπόταν δυτική επιρροή εφόσον οι φιλοισραηλινές τάσεις από τις ΗΠΑ ήταν 

εµφανείς στο Nasser, ενώ ταυτόχρονα θα συνέχιζε να ασκεί επιροή στις υπόλοιπες 

αραβικές χώρες µε στόχο την από κοινού προσπάθεια για αποµάκρυνση δυτικών 

επιρροών απο την περιοχή.25 Στο τέλος του µήνα ο LBJ προχώρησε στη µεταφορά 

αρµάτων µάχης από τη ∆υτική Γερµανία στο Ισραήλ.26  

Στις 20 Μαίου 1964 ο πρόεδρος Johnson έστειλε εκ νέου επιστολή στο Nasser, 

στην οποία κατέγραφε την ευχαρίστησή του για την υποστήριξη του περιορισµού των 

πυρηνικών δοκιµών. Τον διαβεβαίωνε ότι και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη διατήρηση 

                                                 
22Little Douglas (1999), «Nasser Delenda Est, Lyndon Johnson, the Arabs, and the 1967 Six-Day 
War», στο: Brands H. W (εκδ), The Foreign Policies of Lyndon Johnson, Texas A&M University 
Press, United States, σελ 150. 
23 Little Douglas (1999), σελ 151. 
24 http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v18/d42#fn1. 
25 http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v18/d51#fn1. 
26 Bar – Simav – Tov Yaacov, σελ 238. 
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της ειρήνης σε διεθνές επίπεδο και ότι κινήσεις σαν και αυτή προάγουν το πνεύµα 

συνεργασίας και κοινής προσπάθειας για την προώθηση αυτού του πνεύµατος και 

στις υπόλοιπες χώρες όπως η Ρωσία και το Ηνωµένο Βασίλειο.27 

 Κατά την επίσκεψη του τον Ιούνιο του 1964 στις ΗΠΑ, ο Eshkol ζήτησε 

βοήθεια από τις ΗΠΑ σε επικείµενη επίθεση των Αράβων υπό την υποστήριξη των 

Ρώσων µε την παροχή επιπλέον αρµάτων µάχης τύπου Patton M-48 και µαχητικών 

αεροσκαφών Skyhawk, ενώ ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι η χρήση του πυρηνικού 

αντιδραστηρίου της Dimona, θα εξυπηρετούσε ειρηνικούς σκοπούς.28 Ο Johnson από 

τη µεριά του, δεν προχώρησε σε ικανοποίηση των αιτηµάτων του Eshkol. Ωστόσο 

συµφώνησε να υπάρχει άµεση επαφή µε τον Έκτο Στόλο και το ναυτικό του Ισραήλ. 

Παράλληλα το Υπουργείο Εξωτερικών επιδίωκε να διατηρηθεί η πώληση πετρελαίου 

από αραβικές χώρες στους συµµάχους στην Ευρώπη σε χαµηλές τιµές, όπως γινόταν 

µέχρι τότε, µε αποτέλεσµα να ανησυχεί για τις προαναφερθείσες πωλήσεις 

εξοπλισµών στο Ισραήλ. 

 Κατά τη διάρκεια του δευτέρου µισού του 1964 οι σχέσεις µεταξύ ΗΠΑ και 

Αιγύπτου χειροτέρευαν. Η παρουσία 70.000 Αιγυπτίων στρατιωτών στην Υεµένη και 

οι προκλητικές αναγγελίες του ράδιο Κάιρο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και της 

Ιορδανίας, έπειθαν οτι σκοπός του Nasser ήταν να οδηγήσει τις παραδοσιακές 

κυβερνήσεις και τα µοναρχικά καθεστώτα των χωρών του αραβικού κόσµου σε 

κατάρρευση. Ταυτόχρονα η CIA ενηµέρωνε ότι ο Nasser επεδίωκε να υποκαταστήσει 

τη βρετανική παρουσία στην Αραβική Χερσόνησο και να θέσει υπο τη κατοχή του 

στρατιωτικές βάσεις που ελέγχονταν από δυτικές δυνάµεις, όπως ο Κόλπος του 

Άντεν.29.  

 Ο βασιλιάς Faisal της Σαουδικής Αραβίας είχε κουραστεί από την απραγία των 

ΗΠΑ στην Υεµένη και από τη στήριξη του Nasser προς τους παραστρατιωτικούς µε 

στόχο την κατάλυση της κυβέρνησης, µε αποτέλεσµα να στραφεί για βοήθεια τον 

Αύγουστο του 1964, προς τη Βρετανία. Η Βρετανία έχοντας περιορισµένες 

στρατιωτικές δυνάµεις και µην επιθυµώντας να έρθει σε περεταίρω ρήξη µε το 

Nasser, αρνήθηκε την πρόταση αυτή. 30 

 Το Σεπτέµβριο του 1964 κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής των 

αραβικών χωρών, που έλαβε χώρα στην Αλεξάνδρεια, ο Nasser υποσχέθηκε να 

βοηθήσει τη νεοσυσταθείσα παλαιστινιακή οργάνωση Palestine Liberation 

                                                 
27 http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v18/d59#fn1. 
28 Bar – Simav – Tov Yaacov, σελ 237. 
29 Little Douglas (1999), σελ 151. 
30 Petersen Tore T, σελ. 62. 
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Organization (PLO), η οποία είχε ως στόχο µέσω ανταρτοπολέµου να κάµψει το 

Ισραήλ και να εξασφαλίσει ακέραιο έδαφος για τους Παλαιστινίους.  

 Την ίδια περίοδο το Υπουργείο Εξωτερικών έδειξε αρκετά ενοχληµένο όταν ο 

πρόεδρος Johnson ανακοίνωσε δηµοσίως στο Weitzman Ινστιτούτο Επιστήµης ότι οι 

ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν συνοµιλίες προκειµένου να συνεργαστούν στη χρήση 

πυρηνικής ενέργειας για µετατροπή θαλασσινού νερού σε πόσιµο, σε περιοχές όπου 

το πόσιµο νερό είναι ανεπαρκές και οι βροχοπτώσεις αµελητέες.31 Για την αποφυγή 

όξυνσης των πνευµάτων προσπάθησαν να καλύψουν τη δήλωση αυτή λέγοντας ότι η 

πρόσκληση για συνεργασία δεν αφορούσε µόνο το Ισραήλ αλλά όλες τις χώρες. Για 

ακόµη µια φορά ο Nasser θεώρησε οτι οι ΗΠΑ στρεφόταν εναντίον του προσωπικά 

και ότι ήταν από τους λίγους αριστερούς ηγέτες, ο οποίος δεν είχε προσκληθεί στην 

Ουάσιγκτον. Η δήλωση, ωστόσο, αυτή του προέδρου είχε ως στόχο να προσελκύσει 

τους ισραηλίτες ψηφοφόρους για τις επερχόµενες εκλογές του φθινοπώρου του 1964 

Το Σεπτέµβριο ο Lucious Battle αναλαµβάνοντας πρέσβης των ΗΠΑ στο Κάιρο 

και αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή, προέτρεπε την 

Ουάσιγκτον να µην αντιδράει υπερβολικά στις προκλήσεις του Nasser, αλλά να 

διατηρεί ένα πιο συγκρατηµένο ύφος.32  

Με τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του Νοεµβρίου του 1964, και έχοντας 

αποσπάσει την υποστήριξη του 90% των ισραηλινών ψηφοφόρων, ο LBJ προχώρησε 

σε πιο άµεσες επαφές µε τους επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας, τους οποίους και 

άκουγε κάθε φορά που ανέκυπτε ανησυχία στη περιοχή του Ισραήλ. ∆ιακεκριµένα 

στελέχη της κυβέρνησης όπως ο αντιπρόεδρος Humphrey, ο πρέσβης στον ΟΗΕ 

Goldberg, ο Rostow, είχαν φιλοισραηλινές τάσεις33. Πρωταρχική εποµένως τακτική 

του Λευκού Οίκου συνέχιζε να είναι η διατήρηση της εβραϊκής κοινότητας στο 

στρατόπεδο του και η εξουδετέρωση της κριτικής για το πόλεµο του Vietnam. 

Την ίδια περίοδο στέλεχος του Υπουργείο Εξωτερικών παραπανούµενο στην 

πρεσβεία του Ισραήλ δήλωνε ότι είχε δηµιουργηθεί µια εικόνα του Nasser από τους 

ισραηλινούς των ΗΠΑ, που τον παρουσίαζε ως τον Χίτλερ του Νείλου. Ο πρέσβης 

απαντώντας τόνισε ότι το Ισραήλ δεν ήλεγχε τους ισραηλινούς των ΗΠΑ καθώς δεν 

ήταν προτεραιότητα της κυβέρνησης. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος προσπαθούσε να 

εξηγήσει στον αιγύπτιο πρέσβη τη πολιτική σπουδαιότητα για τις ΗΠΑ της ύπαρξης 

µια καλά οργανωµένης εβραϊκής κοινότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών  από την 

πλευρά του συµβούλευε τον πρόεδρο να σταθεροποιήσει τις σχέσεις µε την Αίγυπτο 

                                                 
31 Lazarowiz Arlene, σελ 44. 
32 Little Douglas (1999), σελ 151. 
33 Lazarowiz Arlene, σελ 38. 
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και λίγο πριν την επίσκεψη του Eshkol στην Ουάσιγκτον, τον προέτρεψε να 

συναντηθεί και µε τον αιγύπτιο πρέσβη στις ΗΠΑ.34 Ο Nasser από την πλευρά του 

επιθυµούσε να µην αναζωπυρώσει την αραβοισραηλινή διένεξη, εκτός αν το Ισραήλ 

άρχιζε την παραγωγή πυρηνικών όπλων. 

Εν τω µεταξύ το Ισραήλ συνέχιζε να ζητάει περαιτέρω προµήθεια εξοπλισµών 

περιπλέκοντας την πολιτική του LBJ που επιθυµούσε τη διατήρηση της ισορροπίας 

δυνάµεων. Ο πρόεδρος έστειλε δυο απεσταλµένους του στο Ισραήλ εξηγώντας τη 

πολιτική του λέγοντας ότι οι ΗΠΑ παραµένουν υποστηρικτές του Ισραήλ, αλλά στην 

παρούσα περίοδο επιτακτική ανάγκη είναι να διατηρηθεί η ισορροπία στη περιοχή, 

προκειµένου να αποτραπεί πιθανή προσκόληση των Αράβων στους Ρώσους. Το 

Ισραήλ θα έχει τα άρµατα που συµφωνήθηκαν χωρίς όµως να εκτεθούν οι ΗΠΑ σε 

πολιτικό ρίσκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άµυνας και η CIA 

παρέµειναν αντίθετα σε αυτή την πώληση φοβούµενοι αντιαµερικανικό ρεύµα από τις 

αραβικές χώρες.35. Παράλληλα πρέσβευαν πως µια τέτοια κίνηση θα είχε επιπτώσεις 

στις σχέσεις µε τις υπόλοιπες αραβικές χώρες, οι οποίες είχαν τα 2/3 σε αποθέµατα 

πετρελαίου στο κόσµο µεταβάλλοντας τη µέχρι τότε κατάσταση του Ψυχρού 

Πολέµου.  

Ο Nasser από τη µεριά του προσπαθούσε να διατηρήσει τις παλαιστινιακές 

πολιτικές αρχές υπό τον έλεγχό του, επειδή θεωρούσε ότι οι Άραβες θα ήταν έτοιµοι 

να πολεµήσουν το Ισραήλ έπειτα από τρία µε πέντε χρόνια. Ωστόσο υποστήριξε τη 

δηµιουργία του PLO, κατά τη διάρκεια συνάντησης κορυφής των αραβικών χωρών 

στο Κάιρο, αλλά δεν επέτρεπε να δρα µε έδρα το Κάιρο. Οι παλαιστίνιοι δρούσαν 

από το Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία. Το Ισραήλ απαντούσε σθεναρά στις 

όποιες επιθέσεις προωθώντας δυνάµεις στις αποστρατικοποιηµένες περιοχές κατά 

µήκος της γραµµής ανακωχής µε τη Συρία, όπου ο έλεγχος των υδάτων ήταν σε 

συνεχή διένεξη.36 

Το Νοέµβριο του ίδιου έτους ο Nasser καταδίκασε την παρέµβαση των ΗΠΑ 

στο Κονγκό. Ταυτόχρονα µε τις δηλώσεις αυτές αφρικανοί φοιτητές κατά τη διάρκεια 

διαµαρτυρίας τους στο Κάιρο για την εισβολή στο Κονγκό, έκαψαν µια βιβλιοθήκη 

της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, χωρίς ο Nasser να πάρει θέση. Επιπρόσθετα, 

τον ∆εκέµβριο αιγυπτιακά MIG, κατέρριψαν αεροσκάφος που ανήκε στον Τεξανό 

John Mecom, ιδιοκτήτη πετρελαιοπηγών και φίλο του LBJ, σκοτώνοντας τον πιλότο 

                                                 
34 Lazarowiz Arlene, σελ 44. 
35 Lazarowiz Arlene, σελ 36. 
36 Tyler Patrick, σελ. 75. 
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και έναν αµερικανό γεωλόγο.37 Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Battle προειδοποίησε 

τον Nasser ότι η παροχή αλευριού στην Αίγυπτο και η συνέχιση του προγράµµατος 

PL-480 θα καθίστατο αδύνατη. Η απάντηση του Nasser ήταν εξοργιστική: «Όποιος 

δεν αποδέχεται τις πολιτικές µας δεν µπορεί να µας απειλεί και αυτό το οποίο 

σίγουρα µπορεί να κάνει, είναι να πάει να πνιγεί.» και «Αν η Μεσόγειος δεν είναι 

ικανή να καταπραύνει τη δίψα τους, µπορούν να συνεχίσουν και προς την Ερυθρά 

θάλασσα».38  

Με τον τρόπο αυτό προσπαθούσε ο Nasser να αποδείξει ότι ο στόχος των ΗΠΑ 

ήταν επεκτατικός στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ταυτόχρονα, ο 

Nasser εξακολουθούσε να υποστηρίζει κινήµατα για εθνική απελευθέρωση σε 

περιοχές όπως η Παλαιστίνη και το Κονγκό. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του 

Nasser στα τέλη του ∆εκεµβρίου του 1964: «Θα κόψουµε τις γλώσσες όσων µιλούν 

άσχηµα για εµάς» και «∆εν πρόκειται να δεχθούµε γκανγκστερισµούς από 

καουµπόϋς».39 

 

1.3 Κλιµάκωση των χειρισµών της Μέσης Ανατολής και εκδήλωση των 

πρώτων εντάσεων στη περιοχή (Περίοδος 1965- 1966) 

 

Μέχρι το 1965 η CIA προειδοποιούσε ότι το θέµα των παλαιστινίων 

προσφύγων, που άρχισαν να εκπροσωπούνται από την PLO, ήταν δυνατόν να 

οδηγήσει στις µεγαλύτερες αραβοισραηλινές συγκρούσεις µέχρι τότε. Μια πιθανή 

επίσης µεταστροφή του βασιλιά της Ιορδανίας, από το στρατόπεδο των ΗΠΑ στο 

στρατόπεδο της Ρωσίας, θα οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση της περιοχής και το 

καθεστώς θα άλλαζε.40 

 Τον Ιανουάριο του 1965 ο LBJ αρνήθηκε την πρόταση του Υπουργείο 

Εξωτερικών που ήταν η αποστολή ενός σµήνους αεροσκαφών στην Ιορδανία. 

Αναλογιζόµενος τις εσωτερικές ανησυχίες.41, ωστόσο, αποφάσισε να την 

προµηθεύσει µε άρµατα µάχης Patton M-48, προκειµένου να µην προσχωρήσει στη 

σοβιετική πλευρά 42
Αυτό που επιθυµούσε ήταν να µην αντιδράσει η εβραϊκή 

κοινότητα του Capitol Hill και έρθει σε ρήξη µε τον ίδιο. Αν το Ισραήλ αντιδρούσε 

σε µια πιθανή πώληση αεροσκαφών, τότε ο ίδιος δεν είχε σκοπό να προχωρήσει στη 
                                                 
37 Little Douglas (1999), σελ 151. 
38 Little Douglas (1999), σελ 152. 
39 Little Douglas (1999), σελ 152. 
40 Lazarowiz Arlene, σελ 46. 
41 Lazarowiz Arlene, σελ 47. 
42 Bar – Simav – Tov Yaacov, σελ 238. 
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πώληση. Ο µοναδικός λόγος που βοηθούσε την Ιορδανία ήταν οτι δεν επιθυµούσε να 

υπεισέλθει στη σφαίρα επιροής των Ρώσων.43 Ταυτόχρονα τόσο ο Λευκός Οίκος όσο 

και το Υπουργείο Εξωτερικών ήρθαν σε άµεση επαφή µε τη κυβέρνηση του Ισραήλ 

ζητώντας την να πείσει την εβραϊκή κοινότητα να µην αντιδράσει. 

 Την ίδια περίοδο η ∆υτική Γερµανία περιόρισε τις µετακινήσεις εξοπλισµών 

προς το Ισραήλ φοβούµενη ότι η Αίγυπτος θα αναγνώριζε την Ανατολική Γερµανία. 

Το Ισραήλ ύστερα από σκληρές διαπραγµατεύσεις δέχθηκε να επιθεωρηθεί για τους 

πυρηνικούς αντιδραστήρες του και δεσµεύθηκε να µην είναι η πρώτη χώρα που θα 

εισάγει πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή.44 

 Παράλληλα ο βρετανός Υπουργός Άµυνας Dennis Healey τόνιζε οτι αν και η 

Βρετανία έχει σηµαντικά οικονοµικά ενδιαφέροντα στη περιοχή της Μέσης Ανατολής 

και της Ασίας, η στρατιωτική ισχύς δεν ήταν το καταλληλότερο µέσο για την 

προάσπισή τους και αδυνατούσε από µόνη της να δικαιολογήσει µεγάλο όγκο 

αµυντικών δαπανών. Επίσης πρόσθετε ότι αν η Βρετανία επιθυµούσε να διατηρήσει 

τις παρούσες ικανότητές της εκτός Ευρώπης, η πίεση θα ήταν αρκετά µεγάλη 

δεδοµένων των εγχώριων οικονοµικών στενοτήτων και των διεθνών υποχρεώσεων 

της.45 

 Ο Σύµβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Mc George Bundy, προώθησε 

αναφορά της CIA στον πρόεδρο µε τις προκλητικές δηλώσεις του Νasser. Η CIA 

θεωρούσε ότι η αµερικανική βοήθεια δεν πρόκειται να καθορίσει τη πολιτική της 

Αιγύπτου και ούτε να κάµψει τις φιλοδοξίες της για υποστήριξη των κινηµάτων 

απελευθέρωσης των προαναφερθέντων χωρών. Όλα τα παραπάνω γεγονότα 

οδήγησαν τον πρόεδρο να δηλώσει στα µέλη του Κονγκρέσου ότι δεν επιθυµούσε να 

ανανεώσει το πρόγραµµα παροχής βοήθειας σε τρόφιµα στην Αίγυπτο. Ωστόσο, ο 

Rusk πρότεινε να συνεχιστεί το πρόγραµµα µέχρι τον Ιούλιο χωρίς όµως να προβεί ο 

πρόεδρος σε καινούριες συµφωνίες.46 

  Ο κλιµακούµενος περιορισµός της βοήθειας σε προµήθεια σιτηρών από τις 

ΗΠΑ στην Αίγυπτο τις αρχές του 1965, σε συνδυασµό µε την προώθηση εξοπλισµού 

στο Ισραήλ και σε άλλες αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής προσκείµενες στη 

∆ύση, οδήγησε αιγύπτιους αξιωµατούχους να πιστεύουν ότι ο LBJ ήταν 

                                                 
43 Lazarowiz Arlene, σελ 47. 
44 Bar – Simav – Tov Yaacov, σελ 238. 
45 Petersen Tore T, σελ. 65. 
46 Little Douglas (1999), σελ 152. 
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αποφασισµένος να ανατρέψει τόσο το καθεστώς της Αιγύπτου όσο και των 

υπολοίπων αραβικών χωρών που δεν ήταν στη σφαίρα επιρροής του.47 

 Ο Nasser αναλογιζόµενος τις κινήσεις των ΗΠΑ, αποφάσισε να διατηρήσει 

την ίδια πολιτική µε τα δύο προηγούµενα έτη. Όχι µόνο συνέχισε να καταδικάζει την 

αµερικανική παρέµβαση στο Κονγκό, αλλά προέβη και σε προκλητική κίνηση 

προσκαλώντας το Φεβρουάριο τον Τσε Γκεβάρα στο Κάιρο. Ταυτόχρονα, 

συµφώνησε να συνεχίσει τη προµήθεια οπλισµού στους επαναστάτες του Κονγκό, 

επιδιώκοντας µε τον τρόπο αυτό να ανατρέψει το φιλοαµερικανικό καθεστώς στη 

Κινσάσα. καθώς και να ενισχύσει και να υποστηρίξει τον PLO και το κίνηµα FLOSY, 

µιας οµάδας ανταρτών φιλόσοβιετικων που επιδίδονταν σε ανταρτοπόλεµο εναντίον 

των Βρετανών στο Άντεν.48  

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Dean Rusk και ο Υφυπουργός Εξωτερικών 

George Ball προσπάθησαν να διατηρήσουν τις επαφές µε το Κάιρο. Το Μάιο του 

1965 ο πρόεδρος έστειλε επιστολή στο Nasser ενηµερώνοντάς τον ότι οι ΗΠΑ σε 

καµία περίπτωση δεν θα πωλούσαν εξοπλισµό ο οποίος θα έδινε στρατιωτικό 

πλεονέκτηµα στη µία πλευρά έναντι της άλλης.49 

 Τον Αύγουστο του 1965 ο Burns πληροφορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών, 

ότι θα έπρεπε να πάψει η χρήση της Επιτροπής µεταξύ ΗΠΑ και Ιορδανίας για 

ανταλλαγή πληροφοριών, δεδοµένου ότι η τελευταία φοβόταν τις πιθανές πολιτικές 

αναταράξεις καθώς και την πιθανή δηµοσιοποίηση εγγράφων από το Ισραήλ.50. Οι 

ΗΠΑ άρχισαν να ανησυχούν ότι η Μέση Ανατολή θα οδηγούνταν σε καταστάσεις 

ανάλογες µε την κρίση του Σουέζ το 1956, καθώς ρώσοι σύµβουλοι άρχισαν να 

διεισδύουν σε εσωτερικούς κύκλους της Αιγύπτου, της Συρίας και της Υεµένης.51  

 Ο LBJ από το Σεπτέµβριο του 1965 παρείχε το ποσό του 1 δις δολλαρίων για 

τη διάσωση της στερλίνας, συµπεριλαµβανοµένης µιας κοινοπραξίας που 

αποτελούνταν από τις χώρες Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Ιταλία, Σουηδία, ∆υτ. 

Γερµανία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ελβετία. Επιπρόσθετα, έπεισε τους ∆υτικούς 

Γερµανούς για µεγαλύτερη συνεισφορά στο βρετανικό στρατό. Η βοήθεια ανερχόταν 

στα 40 εκατ. δολλάρια και 72 εκατ. στερλίνες.52 Οι κινήσεις αυτές του LBJ 

                                                 
47 Gerges Fawaz A., (2003), «The 1967 Arab-Israeli War, U.S. Actions and Arab Perceptions», στο: 
Lesch David W. (εκδ), The Middle East and the United States, εκδ. Westview Press: Trinity University 
σελ. 193. 
48 Little Douglas (1999), σελ. 153. 
49 Lazarowiz Arlene, σελ 45. 
50 Bunch Clea Lutz, σελ. 59. 
51 Little Douglas (1999), σελ. 153. 
52 Petersen Tore T, σελ. 70. 
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αποτελούσαν µέρος της στρατηγικής του η οποία επέτρεπε τους Βρετανούς να 

συµµετέχουν στη πώληση εξοπλισµών στη Σαουδική Αραβία.  

 Τον Οκτώβριο του 1965 η επιτροπή για την Αµυντική και Υπεραντλαντική 

Πολιτική δήλωνε ότι η Βρετανία δεν θα είχε καµία αντίρρηση σε περίπτωση κατοχής 

του Άντεν και της Σαουδικής Αραβίας από το Nasser. Με το τρόπο αυτό η Βρετανία 

κατάφερε να πείσει τις ΗΠΑ να αποδεχθούν την αµυντική έκθεση του Ιανουαρίου του 

1966 για εγκατάληψη της βάσης του Άντεν και να έρθουν σε συµφωνία για την αγορά 

των αεροσκαφών F111A. O Healey, για να εξοικονοµήσει πιστώσεις, ακύρωσε τη 

παραγωγή του αεροσκάφους TSR-2 µε σκοπό την αγορά του φθηνότερου F111A. Για 

τον LBJ η κίνηση αυτή δήλωνε ότι η Βρετανία σκόπευε να παίξει αποφασιστικό ρόλο 

ανατολικά του Σουέζ.53  

Το ∆εκέµβριο του 1965 η Σαουδική Αραβία σύναψε συµφωνία µε τη Βρετανία 

και τις ΗΠΑ, για την αγορά ενός αντιεροπορικού αµυντικού συστήµατος 

συµπεριλαµβανοµένων πυραύλων εδάφους – αέρος HAWK, ελαφρών βρεττανικών 

µαχητικών αεροσκαφών, συστηµάτων επικοινωνίας και παροχής εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών από το βρετανικό στρατό. Η συµφωνία αυτή ανερχόταν στο ποσό των 400 

εκατ. δολλαρίων, τη µεγαλύτερη που είχε συνάψει η Βρετανία µε χώρα της Μέσης 

Ανατολής.54 

Ο LBJ αναλογιζόµενος την απραγία που χαρακτήριζε τους χειρισµούς του µε 

τον Nasser το προηγούµενο έτος και για να αναβιώσει τις οµαλές σχέσεις µεταξύ 

ΗΠΑ και Αιγύπτου, καθώς και για να παρακωλύσει την είσοδο των Αιγυπτίων στη 

σφαίρα επιροής τω Ρώσων, κάλεσε το Φεβρουάριο του 1966 στο Λευκό Οίκο τον 

Anwar Sadat, έναν απο τους πιο στενους συνεργάτες του Nasser.55 Ο LBJ 

προσπάθησε στη συνάντηση αυτή να ενθαρρύνει το προσκεκληµένο του. Του 

υπενθύµισε βέβαια ότι δεν συµπλέουν οι απόψεις των δύο χωρών στα θέµατα του 

Ισραήλ, του Κονγκό και της Υεµένης, παρόλα αυτά οι σχέσεις τους δύνανται να 

βελτιωθούν και του τόνισε ότι όποτε η Αίγυπτος έχει πρόβληµα, µπορεί να ενοχλήσει 

τις ΗΠΑ χωρίς βέβαια αυτό να γίνεται γνωστό στην ευρύτερη διεθνή σκηνή. Ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ θεώρησε ότι η συνάντηση πήγε πολύ καλά. Απο τη πλευρά του 

Sadat όµως δεν γνωρίζουµε τις αντιδράσεις, διότι δεν έχουν δηµοσιευθεί τα επίσηµα 

έγγραφα της συνάντησης.56 

                                                 
53 Petersen Tore T, σελ. 69. 
54 Petersen Tore T, σελ. 69. 
55 Little Douglas (1999), σελ. 154. 
56 Little Douglas (1999), σελ. 154. 
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Ο χειρισµός όµως αυτός του LBJ δεν πρόλαβε να οδηγήσει σε ευοίωνα 

αποτελέσµατα καθώς, ο Nasser τον Απρίλιο κάλεσε τους Vietkong να ανοίξουν 

πρεσβεία στο Κάιρο. Τον Μάιο ο πρόεδρος πληροφορήθηκε από έκθεση της CIA ότι 

ο Nasser επιτιθόταν ανοιχτά στο Σάχη του Ιράν γεγονός που πιθανότατα να 

δηµιουργούσε προβλήµατα στη διαµετακόµιση δια µέσου των στενών του Hormouz 

στο Ιράν. Στο τέλος του ίδιου µήνα έκθεση της CIA, ανέφερε ότι υποπτευόταν πως το 

Κρεµλίνο ήταν έτοιµο να συνεργαστεί πιο στενά µε το Nasser.57 

Στη Συρία ένα αριστερό στρατιωτικό πραξικόπηµα έφερε στην εξουσία µια 

φιλο-σοβιετική κυβέρνηση του κόµµατος των Baath. Ο νέος πρόεδρος Nureddin 

Atassi, δήλωνε οτι επιθυµούσε έναν ολοκληρωτικό πόλεµο για τη πλήρη 

εξουδετέρωση του Ισραήλ. Ο υπουργός άµυνάς του δήλωνε ότι η Συρία δεν θα 

δεχόταν ποτέ τη σύναψη ειρήνης. Ταυτόχρονα, ο νέος υπουργός άµυνας των 

σοβιετικών, Marshal Grechko, ενθάρρυνε τις ριζοσπαστικές αραβικές χώρες να 

στρατευθούν ενάντια των ΗΠΑ και του Ισραήλ.58 

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Κάιρο, Luscious Battle, που παρακολουθούσε από 

κοντά τις ενέργειες του Nasser, παρατηρούσε την αριστερή στροφή του το τελευταίο 

διάστηµα. Παρόλο που κάποιοι σύµβουλοί του θεωρούσαν ότι η αναπροσαρµογή στη 

συµφωνία των σιτηρών θα αποτελούσε την απαρχή για την αλλαγή στις σχέσεις των 

δύο χωρών, ο Battle θεωρούσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνταν σε ρήξη.59 

Παράλληλα, νεαροί Παλαιστίνιοι που γαλουχήθηκαν µε ριζοαπαστικές ιδέες κατά τη 

διάρκεια φοίτησής τους στο Κάιρο και στο Αµµάν, ανάµεσα τους και ο Arafat, 

απαιτούσαν από τις κυβερνήσεις των χωρών τους να πολεµήσουν το Ισραήλ.60 

Ανάλογη ήταν και η θέση του Rostow, ο οποίος ανέφερε στο πρόεδρο ότι ο 

Nasser ζητούσε εκ νέου σύναψη συµβολαίου ύψους 150 εκατοµµυρίων δολλαρίων 

για τη παροχή σιτηρών. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Εθνικό Συµβούλιο 

Ασφαλείας, προτίµησαν να πωλήσουν δηµητριακά στην Αίγυπτο στους ίδιους όρους 

µε το πρόγραµµα των σιτηρών. Ο Rostow δήλωνε ότι αποφασίσαν να προβούν σε 

αυτή την απόφαση µε αρκετή δυσαρέσκεια, αλλά η συµπεριφορά του Nasser στην 

Υεµένη και στη Σαουδική Αραβία παρέµενε προκλητική και αντίθετη µε αυτή των 

ΗΠΑ. Η κατάσταση µε τους Viet-Kong παρέµενε η ίδια και ο ίδιος δηµόσια τόλµησε 
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να µην ανανεώσει το πρόγραµµα PL-480. Γενικότερα όλη του η στάση δεν έδειχνε 

διαθέσεις γεφύρωσης του ρήγµατος το οποίο ο ίδιος είχε δηµιουργήσει.61 

Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο πρώτο µισό του 1966, στο δεύτερο µισό 

παρατηρήθηκε ένα έντονο κύµα ριζοσπαστικού αραβικού εθνικισµού, το οποίο 

ερχόταν σε έντονη αντιπαράθεση µε φίλους και συµµάχους των ΗΠΑ στη Μέση 

Ανατολή. Στη Συρία το κόµµα των Baath προσκαλούσε το Nasser να αναλάβει την 

ηγεσία όλου του αραβικού κόσµου και ενθάρρυνε τον PLO να εντείνει τον αγώνα 

εναντίον του Ισραήλ. Ο LBJ δήλωνε ξεκάθαρα ότι κάθε χώρα είναι υπεύθυνη τόσο 

για χτυπήµατα απο παράνοµες οργανώσεις και επαναστατικά κινήµατα, που δρουν 

στο εσωτερικό της και εναντίον των γειτόνων της όσο και για χτυπήµατα του στρατού 

της εναντίον των γειτόνων της. Ταυτόχρονα, οι σύµβουλοί του δήλωναν ότι είχε 

παρατηρηθεί παρουσία των Ρώσων όχι µόνο στο Κάιρο αλλά και στη ∆αµασκό.62 

Στις αρχές του Νοεµβρίου του 1966 µια ισραηλινή περίπολος έπεσε σε νάρκη 

µε αποτέλεσµα να σκοτωθούν τρείς στρατιώτες. Τα χαράµατα της 13ης Νοεµβρίου 

1966 µια δύναµη 400 ισραηλινών στρατιωτών και 60 θωρακισµένα οχήµατα 

διέσχισαν τα σύνορα και εισήλθαν στην Ιορδανία στη περιοχή της ∆υτικής Όχθης στο 

χωριό Samu, που ελεγχόταν από Ιορδανούς, και το οποίο βοηθούσε την οργάνωση 

Fatah.63 Οι στρατιώτες περικύκλωσαν το χωριό, διέταξαν τους κατοίκους να το 

εκκενώσουν και ξεκίνησαν να κατεδαφίζουν µε εκρηκτικά τα οικήµατα 

καταστρέφοντας τα ολοσχερώς. Ωστόσο, µια δύναµη 100 ιορδανών στρατιωτών 

αντιστάθηκε σθεναρά, µε αποτέλεσµα να εξελιγχθεί σε µάχη σώµα µε σώµα. Με το 

τέλος της σύγκρουσης τρείς χωρικοί δεκαπέντε ιορδανοί, δέκα ισραηλινοί στρατιώτες 

και ο επικεφαλής τους σκοτώθηκαν. 96 χωρικοί τραυµατίσθηκαν και πάνω απο 100 

οικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς.  Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από τους Ισραηλινούς 

ότι θα ωθούσε το βασιλιά Hussein να αποτρέψει τη δραστηριότητα της Fatah 64 

Ωστόσο η ενέργεια αυτή πυροδότησε αλληλοκατηγορίες µεταξύ των Αράβων. Ο 

Nasser υπέγραψε αµοιβαία βοήθεια µε το καθεστώς της Συρίας, δηλώνοντας ότι η 

Αίγυπτος θα επιτιθόταν στο Ισραήλ από το Νότο αν το Ισραήλ επιτιθόταν στη 

Συρία.65 

Πρόσφατες πληροφορίες από τα έγγραφα της προεδρικής βιβλιοθήκης του LBJ 

αποκάλυψαν ότι η επίθεση στο Samu αποτέλεσε το πρώτο κρίκο της αλυσίδας λαθος 

υπολογισµών και λάθος αντιλήψεων τα οποία οδήγησαν σταθερά στην έκρηξη του 
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πολέµου των έξι ηµερών. Η επίθεση στο Samu κλόνισε αρκετά την εµπιστοσύνη του 

βασιλιά στην ισραηλινή κεβέρνηση και τις βλέψεις που είχε για τη ∆υτική Όχθη. 

Ταυτόχρονα άρχισε να αµφισβητεί πιθανή παρέµβαση των ΗΠΑ για συµπαράσταση 

της Ιορδανίας έναντι των ισραηλινών.66 Η εξωτερική πολιτική του άρχισε να 

αναθεωρείται και να αναζητά νέες εναλλακτικές λύσεις στο πολιτικό πρόβληµα του 

Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Η στροφή του προς τον Nasser αποτελούσε την 

απόγνωσή του σε µία κατάσταση την οποία δύσκολα θα µπορούσε να χειριστεί µόνος 

του 

Την επόµενη της επιδροµής ο βασιλιάς Hussein εκµυστηρεύτηκε στον Burns οτι 

από το 1963 είχε µυστικές επαφές µε το Ισραήλ και ότι η επίθεση αποτελούσε 

προδοσία σε ό,τι προσπαθούσε τα τελευταία αυτά τρία χρόνια να θεµελιώσει στις 

σχέσεις των δύο χωρών. Ο Burns δήλωνε στο Υπουργείο Εξωτερικών τα όσα είχε 

συνοµιλήσει µε το βασιλιά και σηµείωνε ότι θα ήταν δύσκολο για τις ΗΠΑ, σε 

περίπτωση ανάλογων περιστατικών να αποτρέψουν πιθανή σύγκρουση τω δυο χωρών 

στην περιοχή της ∆υτικής Όχθης. Ο Rostow πρόσθεσε ότι οι ενέργειες θα έπρεπε να 

παραµείνουν γνωστές σε κλειστό κύκλο. Το Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε την 

παύση προώθησης εξοπλισµού στο Ισραήλ, αλλά αυτό κατά τον Rusk πιθανόν να 

έβλαπτε και άλλες συµφωνίες εξοπλισµών στη περιοχή.67 

Τελικά, ο πρόεδρος έστειλε επιστολή στο βασιλιά µε την οποία εξέφραζε τη 

θλίψη του για τα γεγονότα και του διαβεβαίωνε οτι πιθανές βλέψεις των Ισραηλινών 

για την ∆υτική Όχθη δεν τις θεωρούσε βάσιµες. Επιπρόσθετα, τόνιζε ότι οι ΗΠΑ 

αποσαφήνισαν στις χώρες της Μέσης Ανατολής πως η προσπάθεια για όξυνση της 

κατάστασης στη γραµµή ανακωχής τις εύρισκε κατηγορηµατικά αντίθετες.68 

Αναλυτές της CIA υποστήριζαν ότι ακόµη και αν το καθεστώς της Ιορδανίας δεν 

επηρεαστεί απο το περιστατικό στο Samu, η εικόνα του βασιλιά θα έχει ήδη 

αµαυρωθεί. Ο βασιλιάς εξακολουθούσε να πιέζει την Ουάσιγκτον για παραλαβή 

εξοπλισµών και δήλωνε στον Burns, πως προτιµότερο ήταν να πολεµήσει τους 

εχθρούς του παρά να αντιµετωπίσει το λαό του. Παρόλο που το Υπουργείο 

Εξωτερικών αποθάρρυνε το βασιλιά στα αιτήµατά του και τόνιζε ότι η Ιορδανία δεν 

ήταν σε θέση να αντιµετωπίσει το Ισραήλ και τους υπόλοιπους Άραβες εχθρούς της, ο 

LBJ ενέκρινε τη διάθεση ελαφρού εξοπλισµού µέχρι το τέλος του 1966, ενώ η 

προµήθεια σε αεροσκάφη Starfighters θα πραγµατοποιούταν εντός του 1967.69 
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 Στις 11 ∆εκεµβρίου ο βασιλιάς προσκάλεσε τον Burns στην κατοικία του και 

του εξηγούσε ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν τον ικανοποιούσαν στα αιτήµατα του 

για πώληση εξοπλισµού, είχε τρεις εναλλακτικές: Πρώτον, θα αναγκαζόταν να 

αναζητήσει βοήθεια απο τη Ρωσία, δεύτερον και λιγότερο πιθανό να πράξει, ήταν να 

επιτεθεί εναντίον της Συρίας και της Αιγύπτου, και τρίτη πιο επικρατέστερη 

εναλλακτική να µετατρέψει τη ∆υτική Όχθη σε στρατιωτικό προγεφύρωµα το οποίο 

θα καλούσε την PLO και τις αραβικές χώρες να το προστατέψουν. Ο Burns µετέφερε 

τη συζήτηση αυτή στο Υπουργείο Εξωτερικών τονίζοντας ότι ο βασιλιάς ζητούσε 

απεγνωσµένα την εύρεση λύσης προκειµένου να είναι σε θέση να αντισταθεί σθεναρά 

στις προκλήσεις του Ισραήλ. Η CIA, βλέποντας πως ο βασιλιάς δεν εµπιστεύεται τις 

υποσχέσεις των ΗΠΑ για βοήθεια, εξετάζε την πιθανότητα για συλλογική προάσπιση 

της ∆υτικής Όχθης µε τους υπολοίπους Άραβες, κατάσταση η οποία πιθανόν να 

προκαλούσε το Ισραήλ και να οδηγούσε σε διεθνή κρίση.70 

Οι παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν τον πρόεδρο να καθησυχάσει το βασιλιά 

βεβαιώνοντας τον ότι ο Mc Namara θα συνοµιλήσει µε τον απεσταλµένο του για να 

συζητήσει τις λεπτοµέρεις της αντίδρασης των ΗΠΑ, και ότι η παροχή εξοπλισµού θα 

άλλαζε τη στάση του βασιλιά για την εγκατάσταση µη ιορδανών στρατιωτών στην 

Ιορδανία. Με τον τρόπο αυτό ο Johnson προσπαθούσε να διατηρήσει τη σταθερότητα 

στη περιοχή και να εξασφαλίσει την ισορροπία δυνάµεων. Αµερικανοί κυβερνητικοί 

δεν άλλαξαν ουσιωδώς την άποψή τους για το Ισραήλ ωστόσο, άρχισαν να 

αναγνωρίζουν πιθανή αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Μια γενικευµένη ένοπλη 

σύρραξη άρχισε να είναι πιο πιθανή καθώς, το καθεστώς του βασιλιά διαφαινόταν να 

αποτελεί έναν αδύναµο και ασταθές κρίκο µεταξύ του Ισραήλ και των περισσοτέρων 

αραβικών χωρών.71 

Η Ιορδανία εξοπλίσθηκε µε F-104 Starfighters, ενώ το Ισραήλ µε Skyhawk. Η 

κίνηση αυτή ήταν σκόπιµη για τη περαιτέρω διατήρηση της ισορροπίας ισχύος στη 

περιοχή. Ωστόσο η επιδροµή το Νοέµβριο του 1966 στο Samu, οδήγησε τις ΗΠΑ να 

δηλώσουν ότι το Ισραήλ εσκεµµένα κατέστρεψε την επένδυση των ΗΠΑ για τη 

σταθεροποίηση της κατάστασης στα σύνορα µε την Ιορδανία και θα έπρεπε να 

ξεκινήσει ξανά την προσπάθεια συµβίωσης µε τους Άραβες.72 

Σε όλη αυτή τη κατάσταση αναβρασµού στη Μέση Ανατολή ήρθε να προστεθεί 

και η επικείµενη αποχώρηση των Βρετανών από τη περιοχή. Το Υπουργείο 

Εξωτερικών των Βρετανών δήλωνε το Νοέµβριο του 1966 ότι θα παρέδιδε τη βάση 
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του Άντεν σε δεκαοχτώ µήνες. Στελέχη των ΗΠΑ δήλωναν ότι η στάση αυτή ήταν 

απερίσκεπτη, παράτολµη και ανώριµη. Οι ειδικοί του Λευκού Οίκου στα θέµατα της 

Μέσης Ανατολής Wriggings και Saundert συµφώνησαν οτι οι σχέσεις των δύο χωρών 

έφθασαν σε κρίσιµο σηµείο. 

 Μέχρι το τέλος του 1966 ο Nasser θεωρούσε οτι η αµερικανική εξωτερική 

πολιτική ήταν φιλο-ισραηλινή και αντι-αιγυπτιακή. Ο Saunders δήλωνε οτι οι ΗΠΑ 

δεν ήταν εξοργισµένες µε το Nasser, αλλά δεν ανεχόταν άλλο τη συµπεριφορά του. Ο 

Battle δήλωνε οτι οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνταν σε ανάλογη κατάσταση µε 

εκείνη του 1957-58 και προειδοποιούσε τους προϊσταµένους του στην Ουάσιγκτον 

οτι η κατάσταση µεταξύ των δύο χωρών οδηγούνταν σε σηµείο καµπής. 

 
1.4 Οι πρώτες ενδείξεις της έκρηξης του πολέµου (Άνοιξη 1967) 

 

 Οι ΗΠΑ προµήθευσαν τη διετία 1966-67 το Ισραήλ µε 210 άρµατα µάχης και 

100 αεροσκάφη Skyhawk.73 Η αλλάγη στις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ δεν οφειλόταν στο 

πολιτικό και στρατηγικό ενδιαφέρον του ρόλου του Ισραήλ, αλλά στην όξυνση των 

σχέσεων ΗΠΑ – Αιγύπτου λόγω της υποστήριξης των σοβιετικών προς την Αίγυπτο, 

τη Συρία και το Ιράκ καθώς και λόγω της διάχυτης απειλής των αιγυπτίων απέναντι 

σε συµµάχους των ΗΠΑ όπως η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία. Έτσι η σχέση των 

δύο χωρών εδραιώθηκε και χαρακτηρίστηκε από υποστήριξη µέσω συµβατικών 

όπλων και δέσµευσης των ΗΠΑ για υποστήριξη σε περίπτωση επίθεσης κατά του 

Ισραήλ.74 

 Παρόλα τα παραπάνω την περίοδο εκείνη κανείς δεν περίµενε να ξεσπάσει 

πόλεµος στη περιοχή. Το Ισραήλ αντιµετώπιζε οικονοµικά προβλήµατα και αυξηµένη 

ανεργία. Ο Nasser είχε στείλει στην Υεµένη το 1/3 του στρατού του. Η οικονοµία της 

Αιγύπτου ήταν πιεσµένη και η χώρα ήταν στα όρια της χρεωκοπίας. Είχε διακοπεί η 

προµήθεια σιταριού από τις ΗΠΑ και µια οµάδα επιχειρηµατιών που επισκέφθηκαν 

το Nasser την άνοιξη του 1967 για να συζητήσουν την κατάσταση, ανέφεραν στο 

Λευκό Οίκο ότι ο Nasser ήταν σε απεγνωσµένη κατάσταση µε τα τρόφιµα.75  

Και ενώ ο Battle προσπαθούσε να συνάψει ευνοϊκούς όρους για τη συνέχιση 

του προγράµµατος PL-480, ο Nasser σε ραδιοφωνική του οµιλία αποκήρρυσε τη 

συνέχιση της συνεργασίας µε τις ΗΠΑ στο παραπάνω πρόγραµµα. Ο Battle δήλωνε 

ότι όταν ο Nasser χρησιµοποιεί το µικρόφωνο µετατρέπεται σε ιδεοκράτη. 
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Ταυτόχρονα η CIA παρακολουθούσε τη χρήση χηµικών όπλων από τον Nasser 

εναντίον των βασιλικών δυνάµεων στην Υεµένη µε σκοπό να τον εκθέσουν στα µάτια 

του ΟΗΕ. 

Οι σχέσεις των δύο χωρών δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Στην Υεµένη οι 

µυστικές υπηρεσίες του συνέλαβαν τρεις αµερικανούς διπλωµάτες µε την κατηγορία 

της κατασκοπίας, θέτωντας έτσι µια νεα αντιπαράθεση µέχρι την απελευθέρωσή 

τους.76 

Κατα τη διάρκεια της τελευταίας τους συνοµιλίας ο Battle κατέληξε να υποστηρίζει 

ότι ο Nasser θα έκανε κάτι απεγνωσµένα για να ξεφύγει απο όλη την πιεστική 

κατάσταση που περνούσε. Τα τρία πιο πιθανά σενάρια ήταν: να αναζωπυρώσει τη 

κατάσταση στην Υεµένη, να ανατρέψει το βασιλιά Idri στη Λιβύη και να την 

καταλάβει, να προκαλέσει ένα ακόµη αραβοισραηλινό πόλεµο. Η όλη διάθεση του 

Nasser ήταν µέρος του ψυχολογικού αναβρασµού στη περιοχή. Ο Eshkol πίεζε τον 

LBJ ότι µε τις ΗΠΑ καθηλωµένες στο Βιετναµ, το Ισραήλ θα έπρεπε να στηριχθεί 

στις δικές του δυνάµεις. Με τον τρόπο αυτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ πείστηκε να 

προωθηθούν 150 άρµατα µάχης αµερικανικής κατασκευής από τη ∆υτική Γερµανία 

στο Ισραήλ. Αυτή ήταν µόνο η αρχή, ενώ στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν 

πωλήσεις αεροσκαφών, οπλισµού και πυροµαχικών.77 

 Αµερικανοί διπλωµάτες προειδοποιούσαν για τη τεταµένη κατάσταση στην 

περιοχή, όµως ο Λευκός Οίκος αγνοούσε τις προειδοποιήσεις µε αποτέλεσµα να 

κορυφωθούν οι εντάσεις το Μάιο του 1967. 
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Κεφάλαιο 2ο  
Οι διπλωµατικοί χειρισµοί του προέδρου Johnson κατά τη διάρκεια των 

αραβοϊσραηλινών διενέξεων του διµήνου Απριλίου-Μαίου 1967. 
 
2.1 Οι πρώτες θρυαλλίδες κλιµάκωσης της έντασης. 
 

Σε αναφορά του ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Κάιρο Lucious Battle την άνοιξη του 

1967, µετά τη συνάντηση του µε το Nasser, και πριν την αναχώρηση του για την 

Ουάσιγκτον για να αναλάβει τα καθήκοντα του ως βοηθός Υπουργού Εξωτερικών σε 

θέµατα Νότιας Ασίας, προειδοποίησε ότι ο αιγύπτιος πρόεδρος έψαχνε να βρεί να 

ασχοληθεί µε θέµατα που αφορούσαν την εξωτερική πολιτική, προκειµένου να 

διασκεδάσει τις επικρίσεις των αντιπάλων του τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο 

και στον ευρύτερο αραβικό κόσµο. Η αφορµή δεν άργησε να δοθεί. Αναφορές των 

σοβιετικών στον Nasser δήλωναν ότι το Ισραήλ είχε κινητοποιήσει τουλάχιστον 

έντεκα ταξιαρχίες του στα σύνορα µε τη Συρία, προκειµένου να σταµατήσει ενέργειες 

ανταρτών που δρούσαν στην περιοχή και οι οποίες είχαν ως ορµητήριο το συριακό 

έδαφος.78 Αυτές ανακριβείς πληροφορίες αποτέλεσαν την αφορµή για την στροφή 

του ενδιαφέροντος σε εξωτερικά θέµατα και οδήγησαν το Nasser να πεισθεί ότι είχε 

έρθει η ώρα να αναλάβει η Αίγυπτος δράση για να αποτρέψει τις κινήσεις του Ισραήλ 

έναντι της Συρίας και να αποκαταστήσει ο ίδιος την εικόνα του στον αραβικό κόσµο. 

 Την ίδια περίπου περίοδο ξεκίνησαν οι πρώτες ισραηλινές επιδείξεις 

αεροπορικής ισχύος. Ισραηλινά µαχητικά αεροσκάφη έκαναν όλο και πιο συχνή την 

παρουσία τους τόσο στον ισραηλινό ουρανό όσο και στα βόρεια σύνορα της χώρας. 

Οι κινήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα της δηµιουργία µικρής κλίµακας έντασης 

στην περιοχή εκείνη, η οποία στις αρχές του Απριλίου οδήγησε στην έναρξη 

ανταλλαγής πυρών πυροβολικού µεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας.79 Πιο 

συγκεκριµένα στις 7 Απριλίου η ισραηλινή πολεµική αεροπορία εξαπέλυσε επιδροµές 

εναντίον της συριακής άµυνας και η Συρία απάντησε µε το να απογειώσει τα δικά της 

µαχητικά. Την ίδια ηµέρα κατά τη διάρκεια αεροµαχιών πάνω από τα υψώµατα του 

Golan µεταξύ ισραηλινών και συριακών µαχητικών, έξι µαχητικά MIGs της συριακής 

αεροπορίας καταστράφηκαν.  

Η Συρία, ταυτόχρονα µε τις συνεχόµενες επιθέσεις που δεχόταν, απαιτούσε σε 

εθνικό επίπεδο από το Nasser να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις του για αµοιβαία βοήθεια 

ενάντια σε επίθεση των Ισραηλινών, δεδοµένου ότι µέχρι τότε δεν είχε κάνει κάτι 
                                                 
78 Quant William B, «Lyndon Johnson and the June 1967 War: What Color was the Light? », Middle 
East Journal Vol 46, No2, Middle East Institute (1992), σελ. 200. 
79 Little Douglas(2003), American Orientalism The United States and the Middle East since 1945, The 
University of North Carolina Press Chapel Hill and London, σελ 99. 
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ουσιαστικό για να βοηθήσει τους Παλαιστινίους και τους ίδιους.80 Ο Nasser παρόλο 

που ήταν περισσότερο αντισιωνιστής από οποιονδήποτε άλλο άραβα ηγέτη, δεν 

ανταποκρίθηκε, άµεσα τουλάχιστον, σε αυτές τις προκλήσεις επειδή ήταν πολύ 

καλύτερα πληροφορηµένος απο τους Σύριους, για την αεροπορική υπεροχή του 

Ισραήλ σε σχέση µε τις υπόλοιπες αραβικές χώρες, γεγονός που έγερνε την ισορροπία 

ισχύος στον αέρα στην πλευρά των Ισραηλινών. Αυτό το οποίο τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή αρκέστηκε να κάνει ήταν να προειδοποιήσει το Ισραήλ να µην επιτεθεί στη 

∆αµασκό, ενώ παράλληλα ξεκίνησε την κινητοποίηση των στρατευµάτων του. 

 Τον υπόλοιπο Απρίλιο δεν έχουµε σαφείς ενδείξεις για τις ενέργειες της 

Συρίας και της Αιγύπτου από τη µία πλευρά και του Ισραήλ από την άλλη πλευρά. 

Στις 11 Μαΐου, όµως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Eshkol προειδοποιούσε ότι η 

χώρα του πολύ πιθανόν να αναγκαζόταν να αντιδράσει στις προκλήσεις της Συρίας σε 

µεγαλύτερη έκταση από την επίθεση της 7ης Απριλίου,81 γεγονός που υποδηλώνει ότι 

πιθανόν να εξελίσσονταν αψιµαχίες µικρής κλίµακας στα σύνορα Ισραήλ και Συρίας. 

Την επόµενη ηµέρα ο Yitzchak Rabin, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, 

µιλούσε για επικείµενη επίθεση στη Συρία κατά την οποία θα καταλάµβαναν τη 

∆αµασκό, θα ανέτρεπαν το καθεστώς και θα επέστρεφαν πίσω. 

Από την πλευρά του ο Nasser στις 14 Μαίου έστειλε στη χερσόνησο του Σινά 

δύο µεραρχίες πεζικού και 200 περίπου άρµατα µάχης, ξεκινώντας µε αυτό τον τρόπο 

µία σειρά προκλητικών κινήσεων απέναντι στο Ισραήλ. Ωστόσο, η αιγυπτιακή 

κυβέρνηση δήλωνε ότι η κίνηση αυτή είναι καθαρά συµβολική και είχε ως σκοπό να 

αποτρέψει το Ισραήλ από το να υλοποιήσει τις δηλώσεις των προηγουµένων ηµερών, 

να επιτεθεί δηλαδή στη Συρία.82 Η στάση του αυτή, όµως, πυροδότησε αντιδράσεις 

στις υπόλοιπες αραβικές χώρες και ειδικότερα στην Ιορδανία και στο Ιράκ, οι οποίες 

επέκριναν τον Nasser ότι το µόνο που γνωρίζει να κάνει είναι να µιλάει και ότι η 

στάση του αυτή δεν αποδεικνύει την αραβική ενότητα.83 

Κάτω από συνθήκες έντονης πίεσης από τον υπόλοιπο αραβικό κόσµο η κρίση 

πήρε πιο άσχηµη τροπή. Στις 16 Μαϊου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της 

Αιγύπτου Στρατηγός Muhamad Fawzi, κατόπιν διαταγής το Nasser, ζήτησε την 

αποχώρηση της ειρηνευτικής δύναµης του ΟΗΕ United Nations Emergency Force 

(UNEF) από την περιοχή του Σινά κατά µήκος των ισραηλινο-αιγυπτιακών συνόρων. 

Σε λίγο χρονικό διάστηµα οι αιγυπτιακές δυνάµεις εγκαταστάθηκαν κατά µήκος των 
                                                 
80. Brands H. W, Into the Labyrinth the United States and the Middle East 1945-1993, (1994), σελ. 103 
81 Gat Moshe 2003 «Let Someone Else do the Job: American Policy on the Eve of the Six Day War», 
Diplomacy & Statecraft, Vol 14, No.1), σελ 137. 
82 Gat Moshe σελ 137. 
83 Brands H. W (1994), σελ. 103. 
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συνόρων και στη ζωτικής σηµασίας τοποθεσία Sharem el Sheikh από την οποία είχαν 

τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Tiran και µπορούσαν να παρακολουθούν όλες τις 

κινήσεις από και προς το Ισραήλ. Η σπουδαιότητα των Στενών συνίστατο στο 

γεγονός ότι αποτελούσαν την δίοδο από το Ισραήλ προς την Αφρική και την Άπω 

Ανατολή και επιπλέον προσέφεραν την γρηγορότερη και φθηνότερη οδό για 

διακίνηση του πετρελαίου του Ιράν. Τέλος, αποτελούσαν την εµπορική και 

πολιτιστική θαλάσσια οδό του Ισραήλ µε τον υπόλοιπο κόσµο. Εποµένως, πιθανός 

αποκλεισµός των Στενών θα αποτελούσε casus belli για το Ισραήλ το οποίο θα 

προσπαθούσε µε κάθε τρόπο να το διατηρήσει υπο την κυριαρχία του.84  

Την επόµενη µέρα ο Nasser έστειλε στρατό να αντικαταστήσει την UNEF στα 

σύνορα µε το Ισραήλ και η ένταση άρχισε σταδιακά να κορυφώνεται. 

Ο πρόεδρος Johnson µε την λήψη της αναφοράς του Battle στις αρχές της 

άνοιξης περιορίστηκε αρχικά σε εκτίµηση της κατάστασης της περιοχής µέσω των 

συµβούλων του. ∆εν επιθυµούσε να ανοίξει και δεύτερο ενεργό µέτωπο στην Μέση 

Ανατολή, επειδή το ήδη υπάρχον στο Βιετνάµ ήταν ήδη σε αναβρασµό, αλλά και 

λόγω της πίεσης που δεχόταν η κυβέρνησή του από το Κονγκρέσο. Το Κονγκρέσο 

ασπαζόταν την θέση ότι οι ΗΠΑ οφείλουν και πρέπει να ενεργούν δια µέσου του 

µηχανισµού του ΟΗΕ και να µην λαµβάνουν βεβιασµένες αποφάσεις, οι οποίες ήταν 

δυνατόν να οδηγήσουν την χώρα σε δυσµενείς καταστάσεις.85 Ωστόσο, ο πρόεδρος 

λόγω της θέσης ισχύος του, αλλά και της συµπάθειας προς το Ισραήλ, παρατηρούσε 

την κατάσταση στη περιοχή µε αρκετή ανησυχία και διατηρούσε αυξηµένη 

επιφυλακτικότητα για τις πιθανές εξελίξεις.  

Με την τροπή που πήραν τα γεγονότα στις 16 Μαϊου και ανησυχώντας για 

πιθανή γενικευµένη σύρραξη αντέδρασε άµεσα στέλνοντας στις 17 Μαΐου την πρώτη 

από µια σειρά επιστολών στον πρόεδρο του Ισραήλ εξηγώντας του ότι 

αντιλαµβάνεται τις ανησυχίες του Ισραήλ, ωστόσο, συνιστούσε την εξάντληση όλων 

των αναγκαίων µέτρων για ειρηνική επίλυση της κρίσης. 86 Ζήτησε να µάθει αν το 

Ισραήλ είχε αναλάβει δράση για να αντιταχθεί στις ενέργειες των Αιγυπτίων 

επισηµαίνοντάς του ταυτόχρονα ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα πυροδοτούσε 

περαιτέρω ένταση και βία στη περιοχή δεν ήταν θεµιτή. Συνέστησε ακόµη ότι το 

Ισραήλ δεν πρέπει να προβεί σε καµία κίνηση η οποία θα αιφνιδίαζε την Ουάσιγκτον. 

Οι ΗΠΑ δεν θα επωµίζοταν καµία ευθύνη για πράξεις που θα εκδηλωνόταν στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής και οι οποίες δεν θα τους είχαν εκ του προοιµίου γίνει 
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γνωστές.87 Το Υπουργείο Εξωτερικών για να καταστήσει σαφές την παραπάνω 

δήλωση του προέδρου τόνισε ότι για να δεσµευθεί για την ασφάλεια του Ισραήλ θα 

έπρεπε να ενηµερώνεται για κάθε πράξη του. Επίσης, ο Harold Saunders, 

αξιωµατούχος του Εθνικού Συµβουλίου Aσφαλείας, προσέθετε ότι είναι µεγάλο το 

ρίσκο για τις ΗΠΑ να έρθουν σε αντιπαράθεση µε το Nasser διότι σε περίπτωση που 

αποτύχουν να τον σταµατήσουν, η Ρωσία θα εκµεταλλευτεί την ευκαιρία και θα 

αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.88 

Στις 18 Μαΐου ο Eshkol απάντησε στον αµερικανό πρόεδρο, κατηγορώντας τη 

Συρία για αύξηση της έντασης στη περιοχή και δήλωνε ότι η Αίγυπτος θα έπρεπε να 

αποσύρει τα στράτευµατά της από τη περιοχή του Σινά. Ζήτησε από τις ΗΠΑ να 

επαναδεσµευτούν ότι θα υποστηρίξουν το Ισραήλ και ότι θα ενηµερώσουν τη Ρωσία 

για τη δέσµευση αυτή.89 Την ίδια ηµέρα ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ U Thant 

ενηµέρωνε την αιγυπτιακή κυβέρνηση ότι η UNEF αποχωρούσε από την περιοχή.90 

Ο LBJ την επόµενη ηµέρα έστειλε επιστολή στον σοβιετικό πρόεδρο Alexi 

Kosygin δηλώνοντάς του ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το Ισραήλ, αλλά επιθυµούσαν 

από κοινού µε τη Ρωσία να επιδιώξουν την αποφυγή πολέµου µεταξύ Ισραήλ µε 

Αίγυπτο και Συρία. Ωστόσο, οι θέσεις των ΗΠΑ για τα Στενά του Tiran ήταν 

ξεκάθαρες. Απο τις 11 Φεβρουαρίου 1957 αναγνώριζαν την δικαιοδοσία που είχε το 

Ισραήλ, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ, να χρησιµοποιήσει ένοπλη 

βία για τη διάνοιξη των Στενών σε περίπτωση αποκλεισµού τους.91  

 Παράλληλα, οι ΗΠΑ ήλπιζαν πως η Μεγάλη Βρετανία θα ήταν ικανή να 

χειριστεί τη κρίση και να αναλάβει ανεξάρτητα στρατιωτική πρωτοβουλία στη 

περιοχή. Ωστόσο, το µόνο που έκανε η Βρετανία ήταν να προβεί σε δηλώσεις 

συµπαράστασης του Ισραήλ. Πιο συγκεκριµένα ο Υπουργός Εξωτερικών George 

Brown δήλωσε στον πρέσβη του Ισραήλ στο Λονδίνο πως η χώρα του θεωρούσε τα 

Στενά του Tiran ως διεθνή ύδατα και δεν θα αποδεχόταν καµία παρέµβαση που θα 

παρεκώλυε την αρχή της ελέυθερης διέλευσης απο εκεί.92  

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος, µέσω του Harold Saunders, ξεκίνησε πιο 

ουσιαστικά την εξέταση των γεγονότων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο 

Saunders ανέφερε στον πρόεδρο πως το Ισραήλ έβλεπε την τροµοκρατία των Αράβων 

ως την µεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά τους και θα έκαναν το παν για να την 
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καταπολεµήσουν. Ο πόλεµος αποτελούσε για τους Άραβες τεχνική για την εθνική 

τους απελευθέρωση και η έναρξή του στην Μέση Ανατολή πιθανόν να σηµατοδοτείτο 

πιο γρήγορα από ότι υπολογιζόταν. Από την άλλη πλευρά οι φίλοι των ΗΠΑ, 

βλέποντας ότι ο πρόεδρος έχει επενδύσει τόσο πολύ στην επίδειξη ισχύος στην Άπω 

Ανατολή (Βιετναµ), άρχισαν να αναρωτιούνται τί προτίθεται να κάνει στη περίπτωση 

της Μέσης Ανατολής, και πώς θα ήταν δυνατόν να υπογράψει το Ισραήλ συµφωνία 

µη διασποράς πυρηνικών όπλων, αν οι ΗΠΑ δεν αντέκρουαν τις ριζοσπαστικές 

αραβικές διαθέσεις.93 Ο Saunders προέβλεπε ότι κάτω απο αυτές τις συνθήκες το 

Ισραήλ για να υπογράψει συµφωνία µη διασποράς πυρηνικών, θα επιζητούσε 

διαβεβαιώσεις από ΗΠΑ και Ρωσία ότι θα περιόριζαν την προµήθεια όπλων στους 

Άραβες έτσι ώστε η αναλογία συµβατικών όπλων να έγερνε προς το Ισραήλ.94  

   

2.2 Ο αποκλεισµός των Στενών του Tiran από την Αίγυπτο και οι 
πρώτες αντιδράσεις. 
 
 Οι παραπάνω εξελίξεις οι οποίες µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα άρχισαν 

να οδήγούν σε δυσµενή κατεύθυνση τις σχέσεις του Ισραήλ µε τις ριζοσπαστικές 

αραβικές χώρες, ανάγκασαν τον LBJ να ρίχνει σταδιακά το ειδικό βάρος της 

εξωτερικής του πολιτικής και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου της κρίσης, και ενώ καµία από τις δύο πλευρές δεν είχε προβεί σε 

µείζονος σηµασίας προκλητική στάση, ο πρόεδρος είχε σκοπό να εφαρµόσει πολιτική 

αποτροπής πιθανού πολέµου στην εκεί περιοχή. 

 Ο Nasser είχε αποδειχθεί δύσκολος ηγέτης για να τον χειριστεί λόγω της 

ευρείας απήχησής του στον αραβικό κόσµο, και δεν υπήρχε µέχρι τότε τρόπος να τον 

περιορίσει. Από την άλλη οι σχέσεις του LBJ µε το Ισραήλ ήταν πάντα πολύ καλές 

και θα µπορούσε πιθανώς να ελέγξει τις προθέσεις του πιο εύκολα. Εποµένως, αυτό 

που προσπάθησε ο LBJ να επιτύχει το τελευταίο δεκαήµερο του Μαΐου ταυτόχρονα 

µε τις ραγδαίες αλλαγές στο θέατρο της Μέσης Ανατολής, ήταν µε µετρηµένες 

κινήσεις να αποτρέψει το Ισραήλ από το να ξεκινήσει τον πόλεµο πρώτο. Ωστόσο, 

όπως θα δούµε παρακάτω, και πιο συγκεκριµένα στα τέλη Μαΐου λόγω των 

εξελίξεων, ο πρόεδρος εγκατέλειψε την αρχική πολιτική του για αποτροπή του 

πολέµου.95 
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 Στις 21 Μαϊου ο LBJ έστειλε επιστολή στον Eshkol λέγοντάς του ότι η Ρωσία 

κατανόησε τις θέσεις των ΗΠΑ και δεν προµηνυόταν να διαδραµατίσει ουσιαστικό 

ρόλο.  

Στις 22 Μαίου και προτού οι τελευταίες δυνάµεις της UNEF αποχωρήσουν απο 

τα Στενά του Tiran στην είσοδο του Κόλπου της Aqaba, ο Nasser ανακοίνωσε ότι η 

Αίγυπτος θα κλείσει πλήρως τα Στενά και θα απαγορεύσει τη διέλευση ισραηλινών 

πλοίων. Ταυτόχρονα, αύξησε τον αριθµό των στρατιωτών στα νοτιοδυτικά σύνορα µε 

το Ισραήλ.96 Η ενέργεια αυτή του αποκλεισµού της ελεύθερης ναυσιπλοίας των 

ισραηλινών πλοίων συνιστούσε µια προκλητικότατη στάση απέναντι στο Ισραήλ και 

µεταφράστηκε από τους τελευταίους ως αιτία πολέµου.97 

Ο πρόεδρος Johnson από την πλευρά του, και ενώ πληροφορήθηκε τον 

αποκλεισµό των Στενών, αποκήρυξε τη πράξη αυτή ως παράνοµη και δυνητικά 

επικίνδυνη για τη πρόκληση πολέµου στη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα διέταξε στοιχεία 

του Έκτου Στόλου να µετακινηθούν στην ανατολική Μεσόγειο.98 Προέβλεπε την 

πιθανή έκρηξη πολέµου µεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Κατανοούσε ότι το Ισραήλ 

δεν θα άντεχε την ασφυκτική πίεση αποκλεισµού του και οι Άραβες από τη µεριά 

τους δεν θα έκαναν τίποτα για να οπισθοχωρήσουν σε αυτή τους την ενέργεια. 

Παρόλα αυτά ο LBJ παρότρυνε για ακόµη µια φορά το Ισραήλ να υποµείνει δίχως να 

προβεί σε καµία απερίσκεπτη κίνηση.  

Ταυτόχρονα έστειλε επιστολή στον Nasser διαβεβαιώνοντας του τα φιλικά 

αισθήµατα που έτρεφαν οι ΗΠΑ τόσο για την Αίγυπτο όσο και για τους Αιγυπτίους, 

και του υποσχέθηκε ότι θα άκουγε µε συµπάθεια τα παράπονα του, αλλά τον 

προέτρεψε να µην προβεί σε περαιτέρω κινήσεις που θα οδηγούσαν σε πόλεµο. 

Παρόλο που υπήρχαν δυσκολίες στις σχέσεις των δύο χωρών, αυτές ανήκαν στο 

παρελθόν και δεν επρόκειτο να τους απασχολούσαν.99 Ο πρόεδρος τόνιζε ότι ο 

στόχος ήταν η αποφυγή ενός πιθανού πολέµου, ο οποίος δύναται να καταστεί 

καταστρεπτικός για τους λαούς της Μέσης Ανατολής. Προσφέρθηκε να βοηθήσει για 

την αποσυµφόρηση της κατάστασης και προθυµοποιήθηκε να στείλει για το σκοπό 

αυτό τον αντιπρόεδρό του Hubert Humphrey. 

Παράλληλα ο Johnson επικοινώνησε και µε τον σοβιετικό πρωθυπουργό Alexei 

Kosygin, προκειµένου να έχει µια συνολική εικόνα για το πιθανό ρόλο του στη 

περιοχή. Οι ΗΠΑ υποψιάζονταν ότι οι σοβιετικοί παρότρυναν τη Συρία να πιέσει το 
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Nasser να αναβιώσει τις ριζοσπαστικές τάσεις προκειµένου να αποδυναµωθούν τα 

φιλοδυτικά καθεστώτα.100 Ο Johnson προειδοποίησε τον Kosygin οτι οι συνεχόµενες 

διαµάχες των Αράβων µε τους Ισραηλινούς την παρούσα περίοδο ήταν δυνατόν να 

οδηγούσαν σε καταστάσεις πολύ πιο επικίνδυνες από αυτές που υπολόγιζε ο 

σοβιετικός πρωθυπουργός. 

Βέβαια η υποµονή δεν ήταν αυτό που ο Eshkol µπορούσε να διατηρήσει τη 

δεδοµένη στιγµή, δήλωνε, όµως, ότι δεν είχε σκοπό να επιτεθεί στις αραβικές χώρες. 

∆εν επιθυµούσε να απειλήσει την ασφάλεια τους, να υπονοµεύσει τις κυβερνήσεις 

τους ούτε να καταπατήσει τα διεθνή διακαιώµατά τους. Επίσης, διέψευσε τις φήµες 

που ήθελαν το Ισραήλ να συγκεντρώνει τις δυνάµεις του κατά µήκος των βορείων 

συνόρων του. Όσον αφορά την κατάσταση στα Στενά ο πρωθυπουργός µιλούσε για 

την ανάγκη να επανέλθουν οι χώρες στην πρώιµη κατάσταση, και αντί να απειλεί τον 

Nasser για αντίποινα για τον αποκλεισµό των Στενών απευθύνθηκε στις Μεγάλες 

∆υνάµεις να επέµβουν για να διατηρηθεί η αρχή της αβλαβούς διέλευσης. Με τον 

λόγο του αυτόν ο Eshkol πίστευε ότι η κρίση θα σταµατούσε εκεί.101 Ο πρέσβης του 

Ισραήλ στις ΗΠΑ Ephraim Evron διαβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 

ότι το τελευταίο πράγµα που ήθελε το Ισραήλ ήταν ο πόλεµος, αλλά επειδή οι Άραβες 

θεωρούσαν ότι οι ΗΠΑ δεν θα αναµειχθούν, ο πόλεµος ίσως ήταν η µόνη 

εναλλακτική. Ο Κόλπος της Agaba ήταν η µοναδική δίοδος για την διέλευση του 

ιρανικού πετρελαίου και αν το Ισραήλ δεν έκανε κάτι για την άρση του αποκλεισµού, 

θα σήµαινε την οικονοµική του καταστροφή.102 Ωστόσο, ο πρόεδρος και οι 

σύµβουλοί του έκαναν ότι µπορούσαν για να αποθαρρύνουν τον ισραηλινό πρόεδρο 

από το να προχωρήσει σε όξυνση της έντασης. Ο Richard Helms, επικεφαλής της 

CIA, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια διάσκεψης του Εθνικού Συµβουλίου 

Ασφαλείας ότι δεν πρέπει να φανούν οι ΗΠΑ στον αραβικό κόσµο ως υποστηρικτές 

του Ισραήλ. 

 Την ίδια ηµέρα ο Rostow έστειλε επιστολή στον πρέσβη του Ισραήλ στον 

ΟΗΕ Harman, ευχαριστώντας τον για τον ήρεµο τρόπο χειρισµού του θέµατος του 

αποκλεισµού του Κόλπου της Aqaba και τονίζοντάς του ότι ο πιο θεµιτός τρόπος 

επίλυσης της κατάστασης είναι δια µέσου του ΟΗΕ.103 

 Ωστόσο, την επόµενη ηµέρα, στις 23 Μαΐου ο Nasser κατά τη διάρκεια 

οµιλίας του σε αξιωµατικούς της αεροπορικής βάσης στην Bir Gifgafa στη 
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χερσόνησο του Σινά δήλωνε ότι η Αίγυπτος βρίσκεται σε διαδικασία συµβιβασµού µε 

το Ισραήλ˙ «Το Ισραήλ δεν έχει υποστήριξη από καµία ευρωπαική χώρα παρά µόνο 

απο τις ΗΠΑ, οι οποίες, όµως, δεν ρισκάρουν το πολιτικό κόστος της ανοιχτής 

υποστήριξης του. Τα Στενά του Tiran βρίσκονται στα χωρικά ύδατα της Αιγύπτου και 

δεν πρόκειται να επιτραπεί σε κανένα πλοίο µε ισραηλινή σηµαία να πλεύσει δια 

µέσου τους. Αν το Ισραήλ επιθυµεί πόλεµο εµείς θα τους περιµένουµε».104 Το βράδυ 

της ίδιας ηµέρας ο Nasser δήλωνε ότι ο Κόλπος της Aqaba είναι πλέον κλειστός για 

τα ισραηλινά πλοία και για όσα πλοία µεταφέρουν στρατηγικής σηµασίας υλικά στο 

Ισραήλ. 

Οι δηλώσεις αυτές βρήκαν τις ΗΠΑ προβληµατισµένες ως προς τον περαιτέρω 

χειρισµό της κατάστασης. Το Κονγκρέσο εξακολουθούσε να επιµένει ότι µια πιθανή 

µεµονωµένη εµπλοκή των ΗΠΑ δεν είναι η προσφορώτερη κίνηση την περίοδο 

εκείνη. Η εξέλιξη του πολέµου του Βιετνάµ και ο εστιασµός του ειδικού βάρους της 

εξωτερικής πολιτικής στην Άπω Ανατολή δεν επέτρεπαν βεβιασµένες κινήσεις σε 

άλλες περιοχές. Ωστόσο, ο LBJ συµφωνώντας απόλυτα µε την απάντηση του Γάλλου 

προέδρου de Gaulle στον ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Abba Eban, ότι δηλαδή η 

παρούσα κατάσταση δεν έχει καµία σχέση µε την κρίση το 1956 στο Σουέζ, προέβη 

σε τηλεοπτικές δηλώσεις τονίζοντας ότι ο Κόλπος της Aqaba αποτελεί διεθνή ύδατα 

τα οποία πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη και αβλαβή διέλευση όλων των 

πλοίων όλων των χωρών. Κήρυξε παράνοµη την κίνηση αποκλεισµού του Κόλπου 

από την Αίγυπτο και δήλωσε ότι η αποχώρηση της UNEF από την περιοχή θα 

οδηγούσε σε περαιτέρω επικίνδυνες καταστάσεις.105 Παράλληλα ζήτησε από το 

Ισραήλ, µέσω διπλωµατικών χειρισµών, 48ωρη διορία µέχρις ότου αποσαφηνιστεί η 

κατάσταση και να µην προβεί σε καµία κίνηση χωρίς να τον ενηµερώσει νωρίτερα. 

Οι ΗΠΑ κέρδισαν αυτή τη διορία και ενώ είχαν αρχίσει οι προετοιµασίες για 

την έλευση του ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών Abba Eban στην Ουάσιγκτον, ο 

πρόεδρος προκειµένου να ικανοποιήσει το Ισραήλ, αποφάσισε να το βοηθήσει µε 

στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 εκατοµµυρίων δολλαρίων. Απο την πλευρά τους 

αξιωµατούχοι του Πενταγώνου θεωρούσαν ότι η διορία αυτή ωφελούσε το Ισραήλ. Η 

πλήρης ανάπτυξη των αιγυπτιακών δυνάµεων κατά µήκος των συνόρων περιόριζε 

αρχικά τις γραµµές επικοινωνίας και κατ΄ επέκταση αποδυνάµωνε τον πλήρη έλεγχο 

και τη συνοχή των δυνάµεων, µε αποτέλεσµα οι αιγυπτιακές θέσεις να καθίστανται 
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ευάλωτες σε οποιαδήποτε πιθανή επίθεση των ισραηλινών.106 Επιπρόσθετα, 

θεωρούσαν ότι οι ΗΠΑ ήταν ικανές να χειριστούν την κρίση στη Μέση Ανατολή µε 

τη χρήση στρατιωτικής δύναµης, ωστόσο, επικρατούσε η άποψη ότι το Ισραήλ ήταν 

ικανό από µόνο του να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του Nasser.107 Αναλόγως 

έπραξε και ο Helms, ο οποίος πρεσβεύοντας τις απόψεις των αξιωµατούχων του 

Πενταγώνου παρέδωσε στον πρόεδρο µια αναφορά σύµφωνα µε την οποία το Ισραήλ 

είτε ήταν ικανό να αµυνθεί αποτελεσµατικά έναντι ταυτόχρονων επιθέσεων των 

Αράβων σε όλα τα µέτωπα, Αίγυπτο, Συρία, Ιορδανία και Λίβανο είτε θα κρατούσε 

σταθερά τα τρία µέτωπα και να επιτίθετο στο τέταρτο.108  

Παρ’όλα αυτά όµως ο ισραηλινός πρόεδρος αναζητούσε µέσω αυτής της 

παράτασης την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ. ∆ήλωνε ότι οποιαδήποτε και αν ήταν η 

απόφαση του Ισραήλ, η συµβολή των ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι ουσιαστική λόγω και 

του ενεργού ρόλου της Μόσχας. Με τη Ρωσία στη µέση οποιαδήποτε κίνηση 

ελλόχευε κινδύνους. Ο Eban από τη πλευρά του δήλωνε ότι η απουσία βοήθειας των 

ΗΠΑ στο Ισραήλ µπορεί να οδηγούσε σε νίκη στη µάχη, αλλά απώλεια του 

πολέµου.109 

Στο Tel Aviv ο πρέσβης των ΗΠΑ Walworth Barbour ενηµέρωνε την 

κυβέρνηση του Ισραήλ ότι πιθανώς να ξεκινούσαν διαδικασίες για την παρουσία 

διεθνούς ναυτικής δύναµης η οποία θα διαφύλαττε τα διακαιώµατα της ελεύθερης 

διέλευσης από τα Στενά.110 Στην Ουάσιγκτον ο ισραηλινός πρέσβης Harman και ο 

Evron συζητώντας µε τον Rostow δήλωναν οτι οι ΗΠΑ έπρεπε να απευθυνθούν στο 

Συµβούλιο Ασφαλείας προκειµένου το καθεστώς της περιοχής να αποκατασταθεί 

άµεσα και να περιέλθει στην αρχική του κατάσταση.111 

Προκειµένου να διατηρηθεί η ισορροπία µε τη Μόσχα και να µην οδηγηθούν οι 

δύο χώρες σε µία διαδικασία εξηγήσεων για τη στάση των υποστηρικτών τους στη 

Μέση Ανατολή ο Dean Rusk σε επιστολή του στην αµερικανική πρεσβεία στη 

σοβιετική πρωτεύουσα υποστήριζε ότι δεν κρυβόταν η Ρωσία πίσω από αυτή την 

ενέργεια του Nasser. Ασπαζόταν το γεγονός ότι η Αίγυπτος δεχόταν ρωσική βοήθεια, 

αλλά θεωρούσε πως η Μόσχα θα µοιραζόταν τις απόψεις των ΗΠΑ για πιθανή 

σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Rusk δεν πίστευε πως ο Nasser ήταν µαριονέτα 
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των Ρώσων. Αντίθετα ήταν ένας παρορµητικός χαρακτήρας που προέβαινε σε 

τολµηρές κινήσεις χωρίς να συµβουλεύεται τους Ρώσους συντρόφους.112 Τόνιζε στην 

επιστολή του πως οι ΗΠΑ θεωρούσαν οτι η Μόσχα δεν γνώριζε τις πρόσφατες 

κινήσεις του Nasser και καλούσε για στενές συνοµιλίες µε τη Μόσχα τονίζοντας τον 

κίνδυνο που ελλόχευε πιθανός πόλεµος για όλη τη διεθνή κοινότητα, ακόµη και για 

τις δύο υπερδυνάµεις. 

 Ο σοβιετικός πρόεδρος Aleksei Kosygin από τη µεριά του κατηγορούσε το 

Ισραήλ για την αυξανόµενη ένταση στη περιοχή περιγράφοντας τις ενέργειες των 

αραβικών χωρών ως «αµυντικές». Η Μόσχα ήλπιζε να εκµεταλλευτεί τη κρίση 

προκειµένου να αποµονώσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ απο τις υπόλοιπες χώρες στην 

περιοχή. Ωστόσο, σοβιετικοί ηγέτες επιθυµούσαν να αποτραπεί ένας πόλεµος στη 

Μέση Ανατολή επειδή θα κινδύνευαν τα αραβικά καθεστώτα και θα αύξανε η 

επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή.113 

Την ίδια ηµέρα ο Rusk ενηµέρωσε τα µέλη της γερουσίας για την κατάσταση 

που επικρατούσε στη Μέση Ανατολή µέχρι την ηµέρα εκείνη και οι τελευταίοι 

συµφώνησαν πως οι ΗΠΑ οφείλουν να υποστηρίξουν το Ισραήλ, αλλά διαφώνησαν 

σε µονοµερή ανάληψη δράσης. Ταυτόχρονα, αποτύπωσε τις βασικές θέσεις του 

προέδρου µέχρι εκείνη τη στιγµή, οι οποίες ήταν οι εξής: πρώτον, η προσπάθεια 

αποτροπής έκρηξης πολέµου, δεύτερον, η οικοδόµηση υποστήριξης από το Κονγρέσο 

και τη κοινή γνώµη για διεθνή προσπάθεια άρσης του αποκλεισµού των Στενών, και 

τρίτον, η προσπάθεια άρσης του αποκλεισµού των Στενών µέσω του Συµβουλίου 

Ασφαλείας.114  

 Από την πλευρά της η Βρετανία προσπαθώντας να διαδραµατίσει ένα πιο 

ενεργό ρόλο στην κρίση προέβη σε δύο διπλωµατικές κινήσεις. Αρχικά δήλωσε 

δηµόσια ότι τα Στενά του Tiran είναι διεθνή ύδατα και δεν επιτρέπεται ο αποκλεισµός 

τους για κανένενα λόγο θεωρώντας µε τον τρόπο αυτό ότι θα απέτρεπε τον Nasser να 

συνεχίσει τον στόχο του, δηλαδή τον αποκλεισµό του Κόλπου της Aqaba, και 

επιπλέον, επέλεξε και αυτή να ενεργήσει δια µέσου ενός διεθνούς πλαισίου,ΟΗΕ, και 

να αποδεχθεί τυχόν µέτρα που θα επέβαλε ο οργανισµός.115 

Στη συνέχεια ο βρετανός πρέσβης στην Ουάσιγκτον Patrick Dean ενηµέρωνε 

την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι η Βρετανία πρότεινε δύο λύσεις: Πρώτον, την σύναψη 
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µιας διεθνούς διακήρυξης υπογεγραµµένης από τις ισχυρές ναυτικές δυνάµεις και η 

οποία θα εξασφάλιζε την ελέυθερη διέλευση από τα Στενά, και δεύτερον την 

εγκαθίδρυση µιας διεθνούς δύναµης η οποία θα απωθούσε τις αιγυπτιακές δυνάµεις 

από τον Κόλπο και θα υπηρετούσε την άρση του αποκλεισµού των Στενών. Ο LBJ 

αποδέχθηκε και τις δύο προτάσεις.116  

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρήκε αυτές τις προτάσεις αρκετά ενδιαφέρουσες 

για την ενίσχυση του διεθνούς προφίλ των ΗΠΑ. Η χρησιµοποίηση µιας τέτοιας 

δύναµης θα έφερνε, πρώτον, στο πλευρό των ΗΠΑ και άλλες χώρες οι οποίες θα 

υπερασπιζόταν συνολικά την αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοίας και, δεύτερον, θα 

κλόνιζε την έπαρση του Nasser που εκείνη την περίοδο είχε ιδιαίτερη επιρροή στον 

αραβικό κόσµο.117 

Στις 24 Μαΐου ο Rostow συναντήθηκε µε τον Υπουργό Εξωτερικών της 

Βρετανίας George Thomson και ένα ναύαρχο του βασιλικού ναυτικού, οι οποίοι 

έφθασαν την ίδια ηµέρα, προκειµένου να συζητήσουν την πρόταση της Βρετανίας, 

την χρησιµοποίηση δηλαδή µιας πολυεθνικής ναυτικής δύναµης για την άρση του 

αποκλεισµού των Στενών του Tiran.118 Κατά τη διάρκεια των συνοµιλιών καµία από 

τις δύο πλευρές δεν είχε προτείνει ενα σαφές πλαίσιο στο οποίο θα ενεργούσε η 

δύναµη αυτή. Οι ΗΠΑ σκεφτόταν ότι η δύναµη αυτή θα βρισκόταν στην περιοχή του 

Κόλπου της Aqaba και θα διενεργούσε εναέριες και θαλάσσιες περιπολίες. Ωστόσο, o 

Thomson θεωρούσε ότι αυτή η σκέψη δεν θα µπορούσε να καταστεί δυνατή, επειδή ο 

Κόλπος ήταν πολύ στενός και εύκολος στόχος του πυροβολικού των Αιγυπτίων. 

Αντίθετα πρότεινε την συγκρότηση κατα βάση ναυτικής δύναµης αποτελούµενης από 

µικρά πλοία τα οποία θα συνόδευαν ισραηλινά και άλλα πλοία από και πρός το 

Ισραήλ. Παράλληλα ο έκτος στόλος των ΗΠΑ θα ενεργούσε για να αποτρέψει 

οποιαδήποτε ενέργεια των Αιγυπτίων. Η Ουάσιγκτον απέρριψε οµοφώνως την 

πρόταση αυτή.119 Ο Thomson συνειδητοποίησε οτι οι ΗΠΑ ήθελαν η Βρετανία να 

αναλάβει τον ηγετικό ρόλο σε αυτή τη δύναµη φέροντας όλο το βάρος της ευθύνης 

αποκλειστικά αυτή. Η Βρετανική κυβέρνηση από τη πλευρά της αντέδρασε και 

δήλωνε ότι δεν ήταν πρόθυµη να αναλάβει την ηγέτιδα δύναµη εναντίον της 

Αιγύπτου. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά τερµατίστηκε και η συζήτηση για την 

συγκρότηση της κοινής ναυτικής δύναµης. 
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 Ο Eshkol επιθυµώντας να αποκοµίσει όσα περισσότερα ήταν δυνατόν από τις 

ΗΠΑ, τόσο για να έχει ένα ισχυρό πλεονέκτηµα στους χειρισµούς της κρίσης, όσο και 

για να γνωρίζει επακριβώς τις τοποθετήσεις των  ΗΠΑ, αποφάσισε να στείλει τον 

Υπουργό Εξωτερικών του Abba Eban στην Ουάσιγκτον. 

Στις 25 Μαΐου έφθασε ο Eban στην αµερικανική πρωτεύουσα και είχε τις 

πρώτες επαφές µε τον Rusk, τον Rostow και τον Lucious Battle. Οι κατευθύνσεις που 

είχε απο το Ισραήλ ήταν να πείσει τις ΗΠΑ να ξανανοίξουν τα Στενά του Tiran και να 

δεσµευτούν ότι µια πιθανή επίθεση στο Ισραήλ θα σήµαινε ταυτόχρονα και επίθεση 

στις ίδιες τις ΗΠΑ. Ο LBJ δεν επιθυµούσε να συναντηθεί µε τον Eban ούτε την 25η 

ούτε την 26η Μαΐου, µέχρι να µελετήσει την κατάσταση στη περιοχή και να µάθει τα 

αποτελέσµατα της επίσκεψης του U Thant στο Κάιρο, προκειµένου να πάρει µια 

σαφή θέση για την κρίση. Ο πρόεδρος επιθυµούσε να γίνει η συνάντηση στις 27 

Μαΐου, αλλά ο Eban είχε σκοπό να αναχωρήσει για το Ισραήλ στις 26 το απόγευµα.  

Ταυτόχρονα, την ίδια ηµέρα η CIA στην αναφορά της για την στάση των 

Σοβιετικών κατέγραφε πως στόχος τους ήταν να αποφύγουν στρατιωτική παρέµβαση 

στην περιοχή και ότι επεδίωκαν να συκοφαντήσουν την Αµερική στους Άραβες 

προβάλλωντάς την ως υποστηρίκτρια του Ισραήλ. Αφού πετύχαιναν αυτό τους τον 

στόχο, δεν θα επεδίωκαν περαιτέρω αύξηση της έντασης. Πιθανώς φοβούνταν νίκη 

του Ισραήλ, γεγονός που θα προκαλούσε ζηµιά στην εικόνα τους ως υποστηρικτές 

των Αράβων. Επιπλέον δεν ήταν σε θέση να παρέχουν βοήθεια στους Άραβες λόγω 

έλλειψης δυνατοτήτων και φόβου ενδεχόµενης ρήξης µε τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος 

µελέτησε την ανάλυση µε τους συνεργάτες του. Παρόλο που δεν υπάρχουν 

καταγεγραµµένα αρχεία από τη συνάντηση αυτή, διαφαινόταν ότι η αµερικανική 

κυβέρνηση δεν περίµενε ουσιαστική βοήθεια από τη Μόσχα σχετικά µε την άρση του 

αποκλεισµού των Στενών του Tiran. Οι Σοβιετικοί θα προέτρεπαν του Άραβες να µην 

προβούν σε κλιµάκωση της διαµάχης και της εξέλιξής της σε πόλεµο.120 Ωστόσο 

κέρδιζαν σε γόητρο κάθε φορά που ο Nasser αψηφούσε τις επικλήσεις των ΗΠΑ για 

διάνοιξη των Στενών. 

O Eban στις 26 το πρωί επισκέφθηκε το Πεντάγωνο όπου συναντήθηκε µε τον 

Υπουργό Άµυνας Mc Namara, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 

Earle Wheeler, τον Helms και τον Υφυπουργό Εξωτερικών για διεθνή θέµατα 

ασφαλείας Townsend Hoopes. Εκεί του ανακοινώθηκαν οι πληροφορίες της 

προηγούµενης ηµέρας όπου αποδεικνυόταν ότι η Αίγυπτος δεν είχε πρόθεση να 
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επιτεθεί, αλλά αντίθετα σε περίπτωση που θα ξεκινούσαν οι εχθροπραξίες το Ισραήλ 

θα κέρδιζε µε µεγάλη ευκολία. 

Ο LBJ προετοιµάστηκε επαρκώς για τη συνάντησή του µε τον Υπουργό 

Εξωτερικών Eban. Το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας συγκλήθηκε συµβούλιο υπό τον 

LBJ προκειµένου ο πρόεδρος να γνωρίσει τις τελευταίες εξελίξεις και να 

προετοιµαστεί για την απογευµατινή του συνάντηση µε τον Eban. Ζήτησε απο τους 

συµβούλους του να τον ενηµερώσουν πλήρως για τη κατάσταση στη περιοχή και να 

εκτιµήσουν τις κινήσεις όλων των εµπλεκοµένων.  

Ο Mc Namara µετέφερε τα όσα συζητήθηκαν το πρωί µεταξύ του και του Eban 

και τόνισε οτι ο τελευταίος επιδίωξε να υπενθυµίζει συνεχώς πως οι ΗΠΑ είχαν 

δεσµευθεί απο το 1957 να χρησιµοποιήσουν βία σε περίπτωση που χρειαζόταν να 

αρθεί τυχόν αποκλεισµός των Στενών του Tiran. Επίσης επικαλέσθηκε το Άρθρο 51 

του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ ο οποίος όριζε τη χρήση βίας για άρση 

αποκλεισµού των Στενών σε περίπτωση που αυτά είχαν αποκλεισθεί κατόπιν χρήσης 

βίας.121 Με τον τρόπο αυτό ο Eban προσπαθούσε να πιέσει και να πείσει τις ΗΠΑ ότι 

ο µοναδικός τρόπος για την απελευθέρωση των Στενών ήταν η χρήση βίας έναντι των 

Αιγυπτίων. 

Ο Mc Namara προέβλεπε ότι πιθανή σύγκρουση θα είχε ως στόχο την 

απόκτηση αεροπορικής υπεροχής. Η κάθε πλευρά θα επεδίωκε την κατοχύρωση 

πυροµαχικών που έφεραν τα αεροπλάνα, µε αποτέλεσµα να στραφούν στους 

κυριοτέρους προµηθευτές τους, το Ισραήλ στις ΗΠΑ, ενώ η Αίγυπτος και η Συρία 

στη Σοβιετική Ένωση. Αν το Ισραήλ κατέρριπτε περισσότερα µαχητικά MIG µε τους 

πιλότους τους, τότε η Μόσχα, πιθανόν, να ένιωθε υποχρεωµένη να στείλει όχι µόνο 

εξοπλισµό αλλά και πιλότους. Αν οι πιλότοι ήταν καλύτεροι από τους αιγυπτίους 

πιλότους, τότε το Ισραήλ θα οδηγούνταν σε ήττα. Σε αντίθετη περίπτωση η Μόσχα θα 

έπρεπε να αναλάβει το ρίσκο του εξευτελισµού.122 

 Ο Rusk απο τη δική του πλευρά ανέφερε ότι αυτό που κατάφερε να 

αποκοµίσει ο U Thant από τον Nasser ήταν ότι ο τελευταίος δεσµεύθηκε να µην 

προχωρήσει σε οποιαδήποτε προληπτική ενέργεια η οποία θα ενίσχυε την κατάσταση 

αποκλεισµού των Στενών. Ο αµερικανός πρόεδρος αισθανόταν ότι δεν θα µπορούσε 

να δεσµευθεί στον Eban να χρησιµοποιήσει βία για να άρει τον αποκλεισµό των 

Στενών, επειδή δεν είχε την υποστήριξη του Κονγκρέσου.123 Η συζήτησε έκλινε 

περισσότερο προς τη χρήση πολυεθνικού στόλου, άποψη που ο McNamara δεν την 
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ενέκρινε ως ορθή σε στρατιωτικό επίπεδο. Ο Rusk επεσήµανε επίσης στο πρόεδρο, 

κατόπιν των τελευταίων πληροφοριών, ότι η κατάσταση ήταν µεν σοβαρή, αλλά δεν 

έχει φθάσει ακόµη σε σηµείο απόγνωσης. Η Αίγυπτος και η Συρία δήλωναν ότι έχουν 

την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, δήλωση που δεν ήταν, όµως, πλήρως 

επιβεβαιωµένη. Η Αίγυπτος είχε στη περιοχή δύο υποβρύχια, ενώ οι ΗΠΑ θα 

µπορούσαν να αντιδράσουν µόνο µέσω του έκτου στόλου. 

Ο Wheeler και Helms, υποστήριζαν ότι το Κρεµλίνο θα επιδίωκε να 

εκµεταλλευτεί οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιαζόταν από πιθανή σύγκρουση στη 

Μέση Ανατολή. Η παρούσα κατάσταση εξυπηρετούσε τους Σοβιετικούς και σε 

περίπτωση υποστήριξης του Ισραήλ από τις ΗΠΑ και ήττας σε περίπτωση πολέµου, η 

Ρωσία θα αυτοαναδεικνυόταν σε σωτήρα των Αράβων και προασπιστή της 

ειρήνης.124 

 Ο Lucious Battle, πρώην πρέσβης στην Αίγυπτο και τώρα βοηθός του 

Υπουργού Εξωτερικών σε θέµατα Μέσης Ανατολής, πρέσβευε ότι ο Nasser φαινόταν 

να επιζητεί µια πολιτική νίκη µε τις µέχρι τώρα κινήσεις του. Ωστόσο, ο αποκλεισµός 

του Κόλπου της Aqaba προµήνυε διαφορετική στάση του Καΐρου από αυτή που 

επιδείκνυε µέχρι εκείνη τη στιγµή.125 Ταυτόχρονα, η συσώρρευση των προβληµάτων 

στην Αίγυπτο όπως η έλλειψη τροφίµων, η άσχηµη πορεία της οικονοµίας και οι 

προκλήσεις απο τις ριζοσπαστικές παρατάξεις από τη µία και από τις θρησκευτικές 

κάστες από την άλλη οδηγούσαν στο συµπέρασµα ότι ο Nasser επεδίωκε την 

εδραίωση του µε πιθανό χτύπηµα έναντι του Ισραήλ. 

Το ίδιο απόγευµα και πριν την συνάντηση µε τον Eban ο LBJ συναντήθηκε 

ανεπίσηµα µε τον Evron θέτωντάς του τις µέχρι τότε απόψεις του. Του τόνισε 

επανειλληµένα ότι η χρήση στρατιωτικής δύναµης απαιτούσε την έγκριση του 

Κονγκρέσου και ότι ήταν θετικός στη χρήση ενος πολυεθνικού στόλου στη περιοχή. 

Επίσης αναγνώριζε πως το Ισραήλ ως αυτοκυρίαρχο κράτος είχε το διακαίωµα να 

ενεργήσει µόνο του, αλλά σε αυτή τη περίπτωση οι ΗΠΑ δεν θα έφεραν καµία 

ευθύνη σε οποιαδήποτε εξέλιξη των καταστάσεων. Τέλος, του επισήµανε ότι δεν 

είναι δειλός, ότι δεν αθετεί τις υποσχέσεις του, ωστόσο, δεν θα προέβαινε σε καµία 

πράξη η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τη θέση των ΗΠΑ, επειδή το Ισραήλ είχε ορίσει 

την 28η Μαΐου ως τελεσίδικη ηµεροµηνία για να αποφασίσουν οι ΗΠΑ τη στάση 

τους.126 
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Μία ώρα περίπου µετά την άφιξη του Eban ο πρόεδρος του ανακοίνωσε τα ίδια 

ακριβώς που είχε πεί και στον Evron. Τον διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν µε 

κάθε δυνατό τρόπο να διατηρηθούν τα στενά του Tiran ανοιχτά. Ωστόσο, θα περίµενε 

πρώτα τις ενέργειες του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ U Thant προτού αναλάβει 

δράση. Μόνο όταν ο ΟΗΕ θα ήταν αναποτελεσµατικός θα αποδείκνυαν οι ΗΠΑ και 

οι σύµµαχοί της τι θα µπορούσαν να κάνουν.127 Ο πρόεδρος προσπάθησε να 

καθησυχάσει τον Eban λέγοντάς του ότι δεν επίκειται επίθεση εναντίον του Ισραήλ 

και θεµιτό θα ήταν το Ισραήλ να περιµένει την αναφορά του U Thant στο Συµβούλιο 

Ασφαλείας. Στρατιωτική κινητοποίηση και πιθανή απόφαση από πλευράς Ισραήλ για 

διενέργεια πολέµου δεν είναι συνετή κίνηση την παρούσα στιγµή. Τέλος, του τόνισε 

ότι το Ισραήλ δεν θα είναι µόνο του, εκτός αν το επιλέξει το ίδιο. Ο Eban τον ρώτησε 

αν η πολιτική των ΗΠΑ θα ήταν να επέµβει σε υπεράσπιση του Ισραήλ σε περίπτωση 

που δεχθεί επίθεση, και ο πρόεδρος ένευσε καταφατικά.128 

Με την αποχώρηση της ισραηλινής αντιπροσωπείας ο LBJ δήλωνε στους 

συµβούλους του ότι απέτυχε και πως το Ισραήλ θα προχωρούσε σε πόλεµο. Το µόνο 

που ζητούσε ήταν δυο εβδοµάδες διορία την οποία το Ισραήλ δεν του έδινε. 

Μετά τη συνάντηση ο Eban επέστρεψε στο Ισραήλ προκειµένου να παρευρεθεί 

σε πολιτικό συµβούλιο για την απόφαση της στάσης που θα τηρούσε το Ισραήλ.  

Οι ΗΠΑ συνέχισαν τους διπλωµατικούς ελιγµούς προσπαθώντας να 

αποφορτίσουν την κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα ο Malcolm Toon, στέλεχος του 

Υπουργείου Εξωτερικών σε θέµατα που αφορούσαν τη Σοβιετική Ένωση, 

συναντήθηκε µε τον ρώσο πρέσβη στην Ουάσιγκτον Yuri Chernyakov 

επισηµαίνοντάς του ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να πείσουν τις χώρες της Μέσης 

Ανατολής που βρίσκονταν σε ένταση να µην προχωρήσουν σε περαιτέρω 

προκλητικές κινήσεις µεταξύ τους. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ελπίζουν στη ίδια πρόθεση 

από τη πλευρά των Ρώσων.129 

Στις 27 Μαΐου οι Σοβιετικοί ενηµέρωναν τον LBJ ότι είχαν πληροφορίες πως το 

Ισραήλ θα επιτεθεί στην Αίγυπτο. Ο πρόεδρος έστειλε άµεσα επιστολή την εποµένη 

στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Levi Eshkol αποτυπώνοντάς του αυτά που η Μόσχα 

του είχε µεταφέρει και τον προειδοποίησε να µην ξεκινήσει εχθροπραξίες. 

Παράλληλα, απέστειλε τον πρώην πρέσβη Charles Yost και τον πρώην Υπουργό 

Οικονοµίας Robert Anderson να συναντήσουν τον Nasser στο Κάιρο.130 Τη στιγµή 
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εκείνη το Υπουργικό Συµβούλιο ήταν µοιρασµένο στο αν θα έπρεπε οι ΗΠΑ να 

προχωρήσουν σε πόλεµο ή όχι. 

 

2.3 Οι τελευταίες ατυχείς προσπάθειες αποτροπής του πολέµου. 
 

 Τη νύκτα της 27ης προς 28η Μαΐου η ισραηλινή κυβέρνηση αφού άκουσε την 

αναφορά που συνέταξε ο Eban µετά απο τις συναντήσεις του µε τους ηγέτες των 

ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας, και διαπίστωσε ότι κανένας απο τους 

παραπάνω δεν ήταν πρόθυµος να λάβει δράση για την επίλυση της κρίσης, συµπέρανε 

ότι ο πόλεµος ήταν µονόδροµος. Από τη στιγµή εκείνη και µετά οι αξιωµατούχοι του 

στρατού πίεζαν τον Eshkol να αναλάβει δράση. Ωστόσο ο Eshkol συνέχιζε να 

επισηµαίνει οτι προτού προβούν σε οποιαδήποτε κίνηση έπρεπε να λάβουν σοβαρά 

υπόψη τους την αµερικανική αντίδραση.131  

Στις 28 Μαΐου η Μυστική Υπηρεσία του Ισραήλ Mossad, ενηµέρωνε τις ΗΠΑ 

ότι ανακάλυψαν µυστική συµφωνία Ρώσων και Αράβων για συµµαχία στη περιοχή. Η 

Mossad προσπαθούσε µε αυτό τον τρόπο να εκµεταλλευτεί τις σχέσεις της µε τον 

James Angleton, πρώην επικεφαλής του τµήµατος αντικατασκοπίας της CIA, 

προκειµένου να κερδίσει την εύνοια και της ηγεσίας της CIA. Η απάντηση του Helms 

στις πληροφορίες της Mossad συνίστατο στο ότι η CIA θεωρούσε πως οι κινήσεις της 

Mossad, δηλαδή η εξασφάλιση αποστολής αµερικανικού εξοπλισµού στο Ισραήλ, η 

απόσπαση διεθνών δεσµεύσεων για παροχή βοήθειας, η έγκριση ισραηλινής 

πρωτοβουλίας και η άσκηση περεταίρω πίεσης στον Nasser, αποτελούσαν 

στρατηγική που αποσκοπούσε στον αποπροσανατολισµό των ΗΠΑ για την 

κατάσταση στην περιοχή,.132 Επιπρόσθετα η CIA θεωρούσε, σε αντίθεση µε τη 

Mossad, ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι η αποφυγή στρατιωτικής εµπλοκής. Η Ρωσία 

δεν ήταν σε θέση να παρέξει βοήθεια στους Άραβες λόγω αδυναµίας, αλλά και λόγω 

φόβου πιθανής αντιπαράθεσης µε τις ΗΠΑ. 

Ο πρόεδρος Johnson λαµβάνοντας υπόψη του τις παραπάνω εκτιµήσεις της 

ηµέρας εκείνης απετράπη από το να στείλει στρατιωτικό εξοπλισµό στο Ισραήλ και 

να υποστηρίξει δηµόσια τους χειρισµούς του µε την Αίγυπτο. Παράλληλα, τόνισε στο 

Ισραήλ να είναι ειλικρινές µε τις δηλώσεις του απέναντί του και του ζήτησε χρονικό 

περιθώριο δύο εβδοµάδων για να µπορέσει να ελέγξει πλήρως την κατάσταση.133 
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Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση αυτή και έστειλε τον επικεφαλής των 

Μυστικών Υπηρεσιών του της Mossad, Meir Amit, στην Ουάσιγκτον στις 30 Μαΐου 

προκειµένου να παρακολουθεί από κοντά τους χειρισµούς των ΗΠΑ. Ο Meir Amit σε 

συνάντησή του µε τον Υπουργό Άµυνας των ΗΠΑ Robert McNamara επιδίωκε να 

αποκοµίσει τη συναίνεση των ΗΠΑ σε τρείς τοµείς: στην διπλωµατική υποστήριξη 

του Ισραήλ στα Ηνωµένα Έθνη, στην απόκρουση τυχόν ρωσικής απειλής και στη 

προµήθεια µε στρατιωτικό εξοπλισµό σε περίπτωση που ήταν αναγκαία. Ο 

McNamara ξαφνιάστηκε όταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ανέφερε ότι το 

Ισραήλ ήταν ικανό να νικήσει ολοκληρωτικά τις αραβικές δυνάµεις, µε αποτέλεσµα 

να συναινέσει στα αιτήµατα του Amit.134 

Ωστόσο, λίγο πριν την άφιξη του Meir Amit, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Hussein, 

κάτω από έντονη πίεση των ριζοσπαστικών αραβικών κυβερνήσεων να προσχωρήσει 

στον συνασπισµό τους, µετέβη στο Κάιρο και υπέγραψε µε το Nasser συνθήκη 

αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας.135 Επέστρεψε στην Ιορδανία µε τον στρατηγό 

Abdul Mun’im Riyadh, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της αιγυπτιακο – ιορδανικής 

στρατιωτικής δύναµης στην περιοχή. Ο Rostow ερµήνεψε αυτή τη στροφή ως 

προάγγελο κινδύνου στρατιωτικής σύρραξης που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 

πόλεµο. Αν η Αίγυπτος δεν έκανε πισω σε προκλητικές ενέργειες, το Ισραήλ ήταν πιο 

έτοιµο να αναλάβει τη κατάσταση στα χέρια του και να βγεί κερδισµένο. 

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του Amit στην Ουάσιγκτον και κατόπιν 

συναντήσεων µε στελέχη του Πενταγώνου ο Amit διαπίστωσε ότι δεν είχε γίνει καµία 

πρόοδος για τη συγκρότηση της ναυτικής δύναµης. Ο Helms του ανήγγειλε ότι µέχρι 

τότε δεν υπήρχε κανένα σαφές σχέδιο για την ανάληψη δράσης στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής.136 Ο Amit επέστρεψε στο Ισραήλ πεπεισµένος πως αν έπρεπε να 

γίνει κάτι αυτό θα το επιτύγχανε το Ισραήλ µόνο του. 

 Η δήλωση πως οι ΗΠΑ θα λάβουν ολα τα απαραίτητα µέτρα για να 

ξαναανοίξουν τα Στενά του Tiran, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αποφασίσει η 

ισραηλινή κυβέρνηση να µην προχωρήσει σε πόλεµο, αλλα να περιµένει ακόµη δύο 

εβδοµάδες. Ο LBJ εκνευρίστηκε µε αυτή τη δήλωση και του απάντησε οτι δεν είχε 

δώσει κανένα δικαίωµα στο Ισραήλ να σκέφτεται µε αυτό το τρόπο. Ο Rostow 

έσπευσε να επικοινωνήσει µε τον Evron προκειµένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα 

υπήρχε καµία παρεξήγηση στα λεγόµενα του προέδρου του. Από το Κάιρο την ίδια 
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ηµέρα ο Yost πληροφορούσε πως ο Nasser δεν ήταν διατεθειµένος να κάνει πίσω και 

πως θα «υποδεχόταν» µια πιθανή επίθεση του Ισραήλ, αλλά δεν θα την επεδίωκε.137 

Την ίδια µέρα σε διάγγελµα του στον αιγυπτιακό λαό ο Nasser τόνιζε ότι το 

πρόβληµα µε το Ισραήλ δεν αποτυπωνόταν στο θέµα των Στενών του Tiran. Οι ρίζες 

του ήταν πιο βαθιές και οφειλόταν στην επιθετικότητα που επιδείκνυε το Ισραήλ 

απέναντι στον παλαιστινιακό λαό τα τελευταία 20 χρόνια. Σε ερώτηση 

δηµοσιογράφου για το αν θα λάβει υπόψη πιθανή παρέµβαση των ΗΠΑ, απάντησε 

ότι αν το κάνει αυτό δεν θα µπορέσει να κινηθεί καθόλου. Ωστόσο, είναι έτοιµος να 

αµυνθεί οποιασδόποτε παρέµβασης.138 Ταυτόχρονα προσκάλεσε την κυβέρνηση των 

ΗΠΑ να στείλει ειδικό απεσταλµένο για να συζητήσουν την κατάσταση απο κοινού. 

Ο πρόεδρος έστειλε τον Anderson, πρώην προσωπικό απεσταλµένο του 

προέδρου Eisenhower, στην Αίγυπτο. Ο Rusk και ο McNamara του πρότειναν ένα 

σχέδιο τριών σταδίων. Το πρώτο στάδιο ήταν ουσιαστικά η προσπάθεια των ΗΠΑ δια 

µέσω του ΟΗΕ για συγκράτηση της κατάστασης. Το δεύτερο στάδιο θα αποσκοπούσε 

στην από κοινού προσπάθεια των κυριότερων ναυτικών δυνάµεων για ελεύθερη 

διέλευση απο τον Κόλπο της Aqaba. Το τρίτο και τελικό στάδιο θα υλοποιούνταν σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης του Καΐρου και θα περιελάµβανε σύγκρουση µε την 

Αίγυπτο µε τη συµµετοχή ενός πολυεθνικού στόλου.139 

Ο πρόεδρος συµφώνησε µε τις θέσεις τους και σκόπευε να ζητήσει από το 

Κονγκρέσο την άδεια να χρησιµοποιήσει το στόλο στη Μέση Ανατολή. ∆ύο απο τα 

µέλη του Κονγκρέσου, ο Emanuel Celler και ο Thomas Morgan, πληροφόρησαν τον 

πρόεδρο ότι η πλειοψηφία ένιωθε πως ο Nasser επεδίωκε να απωθήσει το Ισραήλ και 

αργά ή γρήγορα οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αναλάβουν πρωτοβουλία για την διάνοιξη του 

Κόλπου της Aqaba. Ο πρόεδρος ζήτησε απο το Celler να περιµένει εως ότου 

επιστρέψει ο Anderson από το Κάιρο.140 

Στις 31 Μαΐου ο Harold Saunders, έγραφε ότι το Ισραήλ τα τελευταία 20 χρόνια 

έψαχνε για µια ειδική σχέση µε τις ΗΠΑ και δήλωνε: «Εµείς αρνηθήκαµε σταθερά 

αυτή την επιθυµία προκειµένου να διαφυλάξουµε τα συµφέροντά µας στη Μέση 

Ανατολή. Αυτή τη στιγµή αποφασίσαµε να συµπλεύσουµε µε το Ισραήλ προκειµένου 

να ανοίξουν τα στενά του Tiran, ακόµη και αν χρειαστεί να διεξάγουµε πόλεµο µε 
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τους Άραβες. Επιλέξαµε να πάρουµε το µέρος του Ισραήλ ενάντια όλων των 

Αράβων».141  

Στη 1 Ιουνίου ο Moshe Dayan διορίσθηκε Υπουργός Άµυνας του Ισραήλ. Την 

ίδια ηµέρα ο Evron δέχθηκε επιστολή από τον Abraham Fortas, τον ανεπίσηµο 

µεσολαβητή µε την ισραηλινή πρεσβεία, επιστολή η οποία απένειµε τα εύσηµα στον 

Eshkol και στον Eban που έδωσαν στον προεδρο διεξόδους διαφορετικές από τη 

χρήση της ισραηλινής στρατιωτικής ισχύος. Ο Eban ερµήνευσε αυτή την επιστολή ως 

πράσινο φως του LBJ για την µη αναγκαιότητα πλέον περιορισµού στρατιωτικής 

παρέµβασης.142  

Στις 2 Ιουνίου ο Evron κάλεσε τον Rostow θέλοντας να επιβεβαιώσει ότι ο 

πρόεδρος κατανοούσε πως τα χρονικά περιθώρια είχαν στενέψει και ότι το Ισραήλ θα 

ήταν αναγκασµένο να προχωρήσει σε πόλεµο.  

Την ίδια ηµέρα ο Helms συναντήθηκε µε ισραηλινό διπλωµάτη στην 

Ουάσιγκτον προκειµένου να συζητήσει µαζί του τη κατάσταση στη περιοχή της 

Μέσης Ανατολής. Ο Helms διαπίστωσε πως το Ισραήλ ήταν έτοιµο να επιτεθεί 

παρόλο που δεν είχε καταφέρει να κερδίσει την διπλωµατική υποστήριξη των 

ΗΠΑ.143 

Ο απεσταλµένος του LBJ συναντήθηκε µε τον Αιγύπτιο πρόεδρο στις 2 Ιουνίου. 

Ο Nasser του είπε ότι δεν επιθυµούσε πόλεµο. Υποσχέθηκε ότι η Αίγυπτος δεν θα 

ξεκινούσε τις εχθροπραξίες, χωρίς όµως να διαβεβαιώνει και το ίδιο για τη Συρία. 

Επιπρόσθετα δεν θα επέτρεπε η Αίγυπτος να πιαστεί απροετοίµαστη, όπως είχε γίνει 

το 1956. Ήταν σίγουρος ότι οι αιγυπτιακές δυνάµεις θα µπορούσαν να αντιτάξουν 

σθεναρή άµυνα σε ενδεχόµενη επίθεση του Ισραήλ.144 Σε ερώτηση τί απαιτούσε η 

Αίγυπτος για ειρηνική διευθέτηση της κρίσης µε το Ισραήλ απάντησε ότι το 

πρόβληµα θα λύνονταν µόνο αν εξασφαλιζόταν ταυτόχρονα εξεύρεση λύσης και στο 

παλαιστινιακό. Επιπρόσθετα, επιθυµούσε να έχουν οι χώρες τους φιλικές σχέσεις 

µεταξύ τους και οτι δεν τασσόταν ιδεολογικά στο πλευρό τις Ρωσίας ,παρά τις µεταξύ 

τους ευµενείς σχέσεις. Επιπερόσθετα επέκρινε την απραγία των ΗΠΑ λόγω του 

επηρεασµού από µεγάλη µερίδα Εβραίων ψηφοφόρων. 

Στις 3 Ιουνίου ο ισραηλινός διπλωµάτης µε τον πρεσβευτή έφυγαν από την 

Ουάσιγκτον. Ο Helms το ίδιο πρωινό πληροφορούσε τον πρόεδρο ότι το Ισραήλ θα 

ξεκινούσε πόλεµο σε λίγες ηµέρες. 
                                                 
141 Stephens Elizabeth, σελ. 17. 
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Ο LBJ έγραφε στον Eshkol συγχαίροντας τον για την ήπια στάση που τηρούσε 

η χώρα του σε µια τόσο τεταµένη περίοδο. Οι ΗΠΑ υποστήριζαν την ελεύθερη 

διέλευση από όλες τις θάλασσες της περιοχής και πολιτική ανεξαρτησία και εδαφική 

ακεραιότητα για όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής.145 Αυτό που ζητούσαν ήταν να 

µην γίνει καµιά βιαστική κίνηση από το Ισραήλ, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τις 

όποιες προσπάθειες για αποσυµφόρηση της κατάστασης. Τις τελευταίες µέρες πριν 

την έκρηξη του πολέµου οι ΗΠΑ δεν έδωσαν πράσινο φως στις προθέσεις του Ισραήλ 

να ξεκινήσει πόλεµο, ή του αφηναν κατά κάποιο τρόπο έναν δρόµο ανοιχτό, καθώς 

του υποδήλωναν την συµπαράστασή τους χωρίς οι ίδιες να κάνουν δηµόσια εµφανή 

την υποστήριξή τους.146 

Μέχρι και την έκρηξη του πολέµου στις 5 Ιουνίου ο LBJ δεν είχε καµία 

πληροφόρηση για τις κινήσεις των δύο πλευρών.147 
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Κεφάλαιο 3ο  
Τα γεγονότα του πολέµου στη διάρκεια των έξι ηµερών και η στάση του 

LBJ απέναντι στην εξέλιξη τους. 
 

 Προτού αναλύσουµε τους χειρισµούς του αµερικανού προέδρου LBJ κατά τη 

διάρκεια των συγκρούσεων των έξι ηµερών, θεωρούµε σκόπιµο να παραθέσουµε 

συνοπτικά τα γεγονότα του ίδιου του πολέµου, προκειµένου να έχουµε την εικόνα της 

εξέλιξης των εχθροπραξιών και του κλιµακωτού τρόπου µε τον οποίο επηρέασαν τις 

θέσεις των ΗΠΑ στη διαµόρφωση της τελικής κατάστασης. 

 
3.1 Η πορεία των συγκρούσεων. 
 

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιουνίου το Ισραήλ προχώρησε στην επιχείριση 

Focus, µια αεροπορική επιδροµή, αρχικά ενανίον των αιγυπτιακών αεροπορικών 

βάσεων, η οποία κατόπιν κλιµακώθηκε και εναντίον των ιορδανικών και συριακών 

δυνάµεων. Μέσα σε µισή ώρα τα ισραηλινά αεροπλάνα κατέστρεψαν την µισή 

αεροπορική δύναµη των Αιγυπτίων, ενώ από τα υπόλοιπα αεροσκάφη η πλειοψηφία 

δεν κατάφερε να απογειωθεί. Παρά αυτήν την εναρκτήρια σοβαρή απώλεια ο Nasser 

διαβεβαίωνε τον βασιλιά Hussein πως τα αιγυπτιακά αεροσκάφη είχαν ήδη αρχίσει 

την αντεπίθεση.148 Ο βασιλιάς πίστεψε τα λεγόµενα του Nasser και κατόπιν 

συννενόησης µε τον Riad του είπε να επιτεθεί από τη ∆υτική Όχθη. 

Την ίδια περίπου ώρα που ξεκίνησε η αεροπορική επίθεση, ο ισραηλινός 

αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων, Yitzhak Rabin, διέταξε τον στρατηγό Gavish, που 

ήταν επικεφαλής στη έρηµο Negev, να εξαπολύσει την δική του επίθεση µε τις 

επίγειες δυνάµεις στα σύνορα της Αιγύπτου µε το Ισραήλ, στην περιοχή του Σινά.149 

 Ο Nasser πίστευε πως η επίθεση του Hussein θα απασχολούσε την 

αεροπορική δύναµη του Ισραήλ και θα άφηνε τα αιγυπτιακά στρατεύµατά να 

ανασυγκροτηθούν. Απο την πλευρά του το Ισραήλ ήλπιζε πως ο βασιλιάς θα 

απεύφευγε την σύγκρουση και του έστειλε µήνυµα λέγοντας του ότι το Ισραήλ δεν θα 

επιτεθεί την Ιορδανία αρκεί η τελευταία να µείνει ήσυχη. Ο Hussein δεν άκουσε τις 

προειδοποιήσεις και στις 10:00π.µ. εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των ισραηλινών 

θέσεων. Ο Riad, όµως, που ηγούνταν των δυνάµεων της Ιορδανίας στη ∆υτική Όχθη, 

δεν είχε γνώση της περιοχής µε αποτέλεσµα η µη καλά προσχεδιαχµένη επίθεση 
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του,να δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να εκµεταλλευτεί το κενό που διαµορφώθηκε 

και σε συνδυασµό µε την αεροπορική του υπεροχή να βρεθεί σε θέση ισχύος.150 

 Η κατάσταση στη ∆αµασκό ήταν τεταµένη. Απο τη στιγµή που είχε µαθευτεί 

η επίθεση στην Αίγυπτο η συριακή πρωτεύουσα ήταν σε αναµονή να δεχθεί και αυτή 

την επίθεση των Ισραηλινών. Περί τις 14:00µ.µ. τα ισραηλινά Mirage άρχισαν να 

βοµβαρδίζουν το αεροδρόµιο, ενώ η συριακή αντιαεροπορική άµυνα απαντούσε στις 

επιθέσεις. Στα σύνορα µε το Ισραήλ οι ανταλλαγές πυρών πυροβολικού συνεχιζόταν 

χωρίς ακόµη να υπάρχει επίγεια επέµβαση.151 

 Η πρώτη ηµέρα του πολέµου είχε βρεί το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιχειρήσεις 

και στα τρία µέτωπα, Αίγυπτο, Ιορδανία και Συρία µε ευνοϊκά για αυτό 

αποτελέσµατα. Όσες από τις αιγυπτιακές αεροπορικές δυνάµεις είχαν αποµείνει δεν 

κατάφεραν να ενεργήσουν καθόλου. Οι επίγειες αιγυπτιακές δυνάµεις προσπαθούσαν 

να αµυνθούν στην περιοχή του Σινά, ενώ οι ιορδανικές δυνάµεις στην ανατολική 

πλευρά της Ιερουσαλήµ συνέχισαν να δέχονται σφοδρότατα πυρά πυροβολικού. 

 Η δεύτερη µέρα του πολέµου βρήκε τους ισραηλινούς να επιτίθενται µε τις 

επίγειες δυνάµεις τους στην Ιερουσαλήµ και να µάχονται σώµα µε σώµα µε τους 

Ιορδανούς που αµύνονταν στην ιορδανική πλευρά της Ιερουσαλήµ. Το Ισραήλ είχε 

ως βασική του επιδίωξη να καταλάβει όλη την Ιερουσαλήµ όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα γινόταν. Ο βασιλιάς Hussein ήταν ήδη αρκετά εξουθενωµένος από τις 

µάχες της πρώτης ηµέρας και αρκετά δυσαρεστηµένος από τη στάση του Nasser. Οι 

πληροφορίες που έρχονταν κατέγραφαν τη δυσχερή θέση στην οποία βρισκόταν οι 

δυνάµεις του. 

Στα ισραηλινοσυριακά σύνορα τα πυρά πυροβολικού από την πλευρά της 

Συρίας συνέχισαν να σφυροκοπούν ασταµάτητα τις ισραηλινές θέσεις. Επίγειες 

δυνάµεις µε τη συνδροµή αρµάτων µάχης ξεκίνησαν επίθεση εναντίον των 

Ισραηλινών. Οι υπάρχουσες δυνάµεις των Ισραηλινών αντιστέκονταν σθεναρά και µε 

τις ενισχύσεις της αεροπορίας που κατέφθασε λίγο αργότερα κατάφεραν να 

αναχαιτίσουν την επίθεση.152 

 Το µέτωπο του Σινά από την αιγυπτιακή πλευρά άρχισε να καταρρέει, ενώ το 

ράδιο Κάιρο συνέχιζε να διαδίδει ότι η Αίγυπτος βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση 

δηµιουργώντας αρκετά προβλήµατα στο Ισραήλ. Οι αναµεταδόσεις αυτές, βέβαια, 

αποδυκνείονταν σταδιακά αναληθείς. 
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 Μέσα σε δύο ηµέρες η Ιορδανία είχε χάσει το 80% της ισχύος της και τα 

περισσότερα από τα άρµατα µάχης της. Οι στρατιώτες υποχωρούσαν άτακτα και ο 

βασιλιάς αναγκάστηκε στις 7 Ιουνίου να διαπραγµατευτεί µε τον ΟΗΕ την 

κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός της Ιορδανίας συνέχισε να υποφέρει βαριές 

απώλειες παρά την παύση των συγκρούσεων και ο Hussein είχε πικραθεί για την 

απώλεια της Ιερουσαλήµ, την προδοσία του Nasser και την απουσία των ΗΠΑ.153 

 Η Ιερουσαλήµ, συµπεριλαµβανοµένης και της Παλιάς Πόλης, είχε καταληφθεί 

εξολοκλήρου απο τους Ισραηλινούς. Τα τελευταία στρατεύµατα των Ιορδανών είχαν 

εγκαταλείψει την ∆υτική Όχθη, µε αποτέλεσµα οι συγκρούσεις µεταξύ τους να έχουν 

αναδείξει νικητή κατά κράτος το Ισραήλ. Στο µέτωπο του Σινά οι αιγυπτιακές 

δυνάµεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν πίσω από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ, ενώ το 

Κάιρο απαριθµούσε σηµαντικές απώλεις σε ζωτικής σηµασίας εγκαταστάσεις. Το 

Ράδιο Κάιρο άρχισε πλέον να σιωπά για τις υποτιθέµενες επιτυχίες του στρατού, 

καθώς τα µηνύµατα από το Σινά ήταν απογοητευτηκά.154 

 Η 8η Ιουνίου σηµαδεύτηκε από ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα µακριά 

από τις συγκρούσεις µεταξύ των Ισραηλινών και των Αράβων στα ακόµη ενεργά 

µέτωπα. Το αµερικανικό πλοίο συλλογής πληροφοριών USS Liberty δέχθηκε επίθεση, 

καθώς έπλεε σε διεθνή ύδατα, µε τις απώλειες να ανέρχονται στις διακόσιες, εκ των 

οποίων τριαντατέσσερις νεκροί. Οι πρώτες υποψίες που δηµιουργήθηκαν στρέφονταν 

στην σοβιετική πλευρά. Ωστόσο, γρήγορα αποδείχθηκε ότι η επίθεση εκτοξεύθηκε 

από το Ισραήλ.155 Το πλοίο δεν βυθίστηκε και η επίθεση λογίστηκε ως σκόπιµη, 

καθώς τα ισραηλινά µαχητικά πετούσαν σε χαµηλό ύψος πριν ενεργήσουν και, 

επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά του πλοίου ήταν προφανή, γεγονός που αποκλείει  

την πιθανότητα να εκτίµησαν το στόχο λάθος οι ισραηλινοι πιλότοι.156. 

Στο µέτωπο του Σινά η Μεραρχία του Sharon είχε καταφέρει µέχρι τις 

14:00µ.µ. να επιφέρει µεγάλης έκτασης καταστροφή στα στρατεύµατα των 

Αιγυπτίων. Εκατοντάδες ήταν οι νεκροί και οι τραυµατίες, ενώ περίπου 5000 

στρατιώτες άρχισαν να υποχωρούν κάτω απο την πίεση των Ισραηλινών.157 

Την πέµπτη µέρα του πολέµου η ισραηλινή ορµητικότητα και 

αποφασιστικότητα στράφηκε προς την Συρία. Η Ιερουσαλήµ και η ∆υτική Όχθη 

είχαν περιέλθει στην κατοχή του Ισραήλ. Οι αιγυπτιακές δυνάµεις στο ανατολικό 
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µέτωπο είχαν υποχωρήσει πίσω απο τη ∆ιώρυγα του Σουέζ και οι Αιγύπτιοι 

φοβούνταν µην επαναληφθούν τα γεγονότα του 1956. Το µοναδικό µέτωπο που είχε 

µείνει ανοικτό ήταν τα βόρεια σύνορα µε τη Συρία. Το σχέδιο επίθεσης ήταν 

σχεδιασµένο χρόνια πριν και άρτια οργανωµένο. Ο Dayan διέταξε τον στρατηγό 

Elazar να επιτεθεί µε τις δυνάµεις του.  

Στη ∆αµασκό η κατάσταση ήταν τεταµένη. Τα µηνύµατα από τα σύνορα ήταν 

ανησυχητικά. Η είδηση της παραίτησης του Nasser ήλθε σαν καταπέλτης. Η Ιορδανία 

είχε ηττηθεί και το µοναδικό προπύργιο στην µανία των Ισραηλινών ήταν η Συρία. Η 

ηγεσία σκεφτόταν πως αν ηγέτες όπως ο Nasser δεν µπόρεσαν να αποκρούσουν το 

Ισραήλ, η χώρα τους δεν είχε καµία ελπίδα. Άµεσα δόθηκε διαταγή για υποχώρηση 

των στρατευµάτων προς την ∆αµασκό. Ο στρατός αρχικά δεν υπάκουσε, αλλά τις 

βραδυνές ώρες ο Αρχηγός των Ενόπλων ∆υνάµεων, στρατηγός Suwaydani, διέταξε 

τον διοικητή των στρατευµάτων των συνόρων Ahmad al-Mir να οπισθοχωρήσει.158 

 Μέχρι τις πρώτες απογευµατινές ώρες της 10ης Ιουνίου ο ισραηλινός και ο 

αραβικός στρατός είχαν παύσει τις εχθροπραξίες. Το Ισραήλ είχε κατατροπώσει τους 

αντιπάλους του και είχε επεκτείνει τα σύνορά του σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Οι πόλεις 

της Συρίας, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου δεν είχαν υποστεί σοβαρές ζηµιές επειδή 

ο ισραηλινός στρατός δεν επιθυµούσε να προχωρήσει σε περισσότερες 

κατακτήσεις.159 

 Στο Κάιρο ο Nasser απέσυρε την παραίτησή του και προσπαθούσε πλέον να 

ανασυγκροτήσει ότι είχε αποµείνει απο την πολιτική του ισχύ και από τον ηττηµένο 

στρατό του. Ενδεικτικά ο Bowen αναφέρει πως την ίδια ηµέρα δυο αξιωµατικοί του 

στρατού ξηράς ανέφερα στον νέο Υπουργό Άµυνας πως είχαν αποµείνει µόνο 100 

τεθωρακισµένα άρµατα µάχης απόο τα 1000 που διέθετε η Αίγυπτος στην αρχή του 

πολέµου. Το ράδιο Κάιρο προσπαθώντας να αποκρύψει την έκταση της καταστροφής 

συνέχιζε να επορρίπτει ευθύνες στις ΗΠΑ και στη Βρεττανία. 

 Το Ισραήλ δέχθηκε την κατάπαυση του πυρός και ήταν πλέον σε θέση ισχύος 

για τις όποιες διαπραγµατεύσεις που θα επακολουθούσαν για σταθεροποίηση της 

κατάστασης στην περιοχή. 

  
3.2 Οι πρώτες 48 ώρες του πολέµου κι οι αρχικές αντιδράσεις του LBJ. 
 

Νωρίς το πρωΐ της 5ης Ιουνίου 1967 η Ουάσιγκτον ειδοποιήθηκε πως η 

ισραηλινή αεροπορία µε αιφνιδιαστική επίθεση καθήλωσε στους αεροδιαδρόµους την 
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αιγυπτιακή αεροπορία καταστρέφοντας πάνω από 300 µαχητικά αεροσκάφη κατά τη 

διάρκεια των πρώτων τριών ωρών της σύγκρουσης, ενώ η ίδια έχασε µόνο είκοσι. Το 

ίδιο πρωινό η ισραηλινή αεροπορία κατέστρεψε και την συριακή αεροπορία, ενώ 

µέχρι το απόγευµα εξαπέλυσε απειλές εναντίον της Ιορδανίας.160 

Ο LBJ πληροφορήθηκε για την έκρηξη του πολέµου στις 04:30π.µ. της 5ης 

Ιουνίου, ζητώντας να µάθει άµεσα ποιός ήταν ο υπαίτιος για αυτή την κατάσταση. 

Από την άλλη άκρη της γραµµής ο Rostow δεν ήταν ακόµη σε θέση να απαντήσει 

στον πρόεδρο. Το Υπουργείο Άµυνας του Ισρήλ από την πλευρά του διαβεβαίωνε οτι 

η Αίγυπτος ήταν αυτή που κινήθηκε πρώτη, όµως οι αµερικανοί απεσταλµένοι στην 

περιοχή δεν µπορούσαν να επιβεβαιώσουν αυτές τις δηλώσεις.161 Ο Eban από την 

πλευρά του σε επικοινωνία µε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επανέλαβε τα ίδια 

που υποστήριζε και το Υπουργείο Άµυνας του Ισραήλ. Ωστόσο η κυβέρνηση Johnson 

δεν είχε πεισθεί, γνωρίζοντας ότι ο Nasser δεν ήταν αφελής για να προβεί σε µία τόσο 

µεγάλη πρόκληση απέναντι στο Ισραήλ. Ο υπεύθυνος τύπου του LBJ, George 

Christian, σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο , ανέφερε ότι η υπόθεση 

διερευνάται χωρίς να επιρρίψει ακόµη ευθύνες σε κανέναν.162  

Μέσα σε λίγες ώρες η ιστορία που πρόβαλε το Ισραήλ κατέρρευσε. Τα 

αποδεικτικά στοιχεία που παρουσίασαν οι ισραηλινοί για να κατηγορήσουν την 

Αίγυπτο δεν ήταν επαρκή, ενώ τα κατεστραµµένα αεροσκάφη των Αιγυπτίων 

µαρτυρούσαν την ενοχή του Ισραήλ. Το ίδιο απόγευµα ο Eshkol έστειλε µήνυµα στον 

LBJ και χωρίς να επιµένει στην δικαιολογία που πρόβαλλαν ως τότε ότι το Ισραήλ 

απάντησε σε επίθεση των Αιγυπτίων ,υποστήριξε, ωστόσο, ότι ενεργούσε σε 

αυτοάµυνα. 

Απο την πρώτη κιόλας ηµέρα του πολέµου ο LBJ είχε την ανησυχία να πείσει 

την διεθνή κοινή γνώµη πως οι ΗΠΑ δεν είχαν συµµετάσχει στις εχθροπραξίες. Η 

τοποθέτηση του αυτή θα βοηθούσε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να κλονιστούν τα 

συµφέροντα της χώρας του στην περιοχή, να µειωθεί η πιθανότητα σοβιετικής 

παρέµβασης και να ευνοηθούν οι συνθήκες για κατάπαυση του πυρός.163 

Επιπρόσθετα, τάγµα πεζοναυτών που ήταν µέρος του Έκτου Στόλου στη Μεσόγειο 

και βρισκόταν στη Μάλτα και δύο αεροπλανοφόρα που έπλεαν στην ευρύτερη 

περιοχή της Κρήτης, δεν προέβησαν σε καµία κίνηση. 

                                                 
160 Brands H. W. (1994), σελ. 113. 
161 Brands H.W. (1995), 206. 
162 Brands H.W. (1995), σελ. 206. 
163 Quant William B, σελ 225. 



 50

Παράλληλα, η προσοχή του προέδρου επικεντρώθηκε και στη Μόσχα. Μέρος 

των πρώτων του κινήσεων ήταν να στείλει µήνυµα στον ρώσο οµόλογό του 

επισηµαίνοντας ότι η πρόθεση των ΗΠΑ είναι να σταµατήσει η σύγκρουση όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα. Του διεµήνυσε ότι «οι ΗΠΑ θα λάβουν όλα τα µέτρα για την 

παύση των εχθροπραξιών. Αισθανόµαστε ικανοποιηµένοι που και εσείς έχετε την ίδια 

ακριβώς πρόθεση». Η επικοινωνία του LBJ µε την Μόσχα περιελάµβανε µια 

προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός µέσω του Συµβουλίου 

Ασφαλείας.164
Ταυτόχρονα προέτρεπε τη Σοβιετική Ένωση να πράξει και αυτή το 

ίδιο. Ο Kosygin απάντησε πως η χώρα του θα προσπαθούσε να εξασφαλιστεί η 

ανακωχή και ήλπιζε πως οι ΗΠΑ µε τη σειρά τους θα χρησιµοποιούσαν την επιρροή 

τους στο Ισραήλ για να πράξει και εκείνο το ίδιο.165 

 Το ίδιο έπραξε και ο Rusk στέλνοντας µήνυµα στον Υπουργό Εξωτερικών 

των σοβιετικών Gromyko, διαβεβαιώνοντάς τον πως οι ΗΠΑ δεν είχαν υποστηρίξει 

την ενέργεια αυτή. Επιπρόσθετα ο Rusk τόνιζε ότι η κυβέρνηση Johnson θα 

εργαζόταν να πείσει το Ισραηλ να µειωσει τις επιδροµες.166. Η αµεσότητα της 

επικοινωνίας του Rusk µε την Μόσχα, συνίστατο στο να αποτραπεί οποιαδήποτε 

βούληση από πλευράς των Ρώσων για ενίσχυση των Αράβων συµµάχων τους. Στην 

πραγµατικότητα ο Rusk επεδίωκε να αποτρέψει η παρούσα αραβοισραηλινή διένεξη 

να µετατραπεί σε έριδα µεταξύ των δύο υπερδυνάµεων.167 

 Την επόµενη ηµέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε ξανά επιστολή στον Ρώσο 

οµόλογό του τονίζοντάς ότι η προπαγάνδα από τον ρωσικό τύπο εναντίον της χώρας 

του δεν βοηθάει στην εξεύρεση λύσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο LBJ 

ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος επειδή η Μόσχα προσπαθούσε να επιρρίψει ευθύνες στις 

ΗΠΑ, ότι δηλαδή αυτές υποκίνησαν την ενέργεια του Ισραήλ έναντι της Αιγύπτου.168 

Η επιθυµία του να συνεργαστεί µε την Μόσχα για να βρούν από κοινού λύση µέσω 

του ΟΗΕ δεν διαφαινόταν να υλοποιείται. Σε οµιλία του στο Συµβούλιο Ασφαλείας 

την ίδια ηµέρα εξηγούσε ότι η Μόσχα πρόεβη σε λάθος υπολογισµούς για τη στάση 

των ΗΠΑ. «Αυτό που επιθυµεί η χώρα µου είναι να δηµιουργήσει λίγους ήρωες και 

λίγες πληγές».169 Ο Helms και ο πρεσβευτής Thomson επιβεβαίωναν και οι δύο την 

ανησυχία του προέδρου τους, τονίζοντας ότι κάτι ανάλογο είχε πράξει η Μόσχα και 

µε την κρίση των πυραύλων στην Κούβα. Παράλληλα ο πρόεδρος δήλωνε ότι µέχρι 
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να τελειώσει και αυτή η κρίση θα ευχόντουσαν όλοι µα µην συνέβαινε ποτέ αυτός ο 

πόλεµος. 

Σύµφωνα µε τον Brands o LBJ παρ΄όλη την ανησυχία του, είχε ως στόχο να 

συνεχίσει να προσπαθεί για ανακωχή των εχθροπραξιών, αλλά οι όροι που έθετε η 

Μόσχα ήταν διαφορετικοί από αυτούς που έβλεπε ο ίδιος ως πιο κατάλληλους. Πιο 

συγκεκριµένα η σοβιετική αντιπροσωπεία στο Συµβούλιο Ασφαλείας, πρότεινε όχι 

µόνο την κατάπαυση του πυρός, αλλά και την υποχώρηση των ισραηλινών δυνάµεων 

πίσω απο τη γραµµή ανακωχής που είχε οριοθετηθεί µετά την κρίση του Σουέζ το 

1956. Το Ισραήλ, όµως, έχοντας το τακτικό πλεονέκτηµα, ήταν αποφασισµένο να µην 

κάνει πίσω, αλλά να διατηρήσει ζώνες προστασίας των συνόρων του βασιζόµενο στα 

εδάφη που είχε καταλάβει ως τότε.170 Ο LBJ αρνήθηκε να παραβλέψει τις θέσεις του 

Ισραήλ και συµβούλεψε τον Goldberg να προχωρήσει σε διαδικασίες για κατάπαυση 

του πυρός και µόνο. Ο πρόεδρος σκεφτόταν να πραγµατοποιηθεί κατάπαυση του 

πυρός, µε ταυτόχρονη υποχώρηση των ισραηλινών από τα µέχρι τότε κεκτηθέντα 

εδάφη, απαιτώντας ταυτόχρονα από την Αίγυπτο να άρει τον αποκλεισµό του Κόλπου 

της Agaba και να αποσύρει τα στρατεύµατά της από το Σινά. 

Οι αµερικανοί αναλυτές πίστευαν πως η Μόσχα, όπως και οι ΗΠΑ, επιδίωκαν 

έναν ταχύ τερµατισµό του αραβοισραηλινού πολέµου, προκειµένου να επιτευχθεί 

έστω και µικρής εµβέλειας σταθερότητα στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, χωρίς 

όµως να αποτελεί αυτή η επιδίωξη τον προάγγελο µιας µεγαλύτερης διάρκειας 

συνεργασίας όσον αφορά στο µεσανατολικό ζήτηµα. Συνεπακόλουθο αυτής της 

προσέγγισης ήταν να θεωρηθεί προβλέψιµη η στάση των Σοβιετικών ηγετών οι 

οποίοι, όπως αποδείχθηκε και στην πορεία του ψυχρού πολέµου, ποτέ δεν 

επενέβησαν µε απευθείας χτύπηµα στις ΗΠΑ, αλλά χρησιµοποιούσαν έµµεσους 

τρόπους, όπως πωλήσεις εξοπλισµού, οικονοµική βοήθεια κτλ.171 

Παράλληλα µε τις παραπάνω εξελίξεις και κατά την διάρκεια της αρχικής 

φάσης του πολέµου, τουλάχιστον ως τις 5 Ιουνίου, αµερικανοί αξιωµατούχοι 

θεωρούσαν ότι πιθανή επιτυχία του Ισραήλ θα δηµιουργούσε νέες ευκαιρίες για την 

οριστική επίλυση του αραβοϊσραηλινού θέµατος. Επικεφαλής αυτών των 

οραµατιστών, όπως και µε τον πόλεµο του Βιετνάµ, ήταν ο Rostow. Ο Rostow 

πρέσβευε ότι εφόσον το Ισραήλ πετύχαινε ολοκληρωτική νίκη και στο έδαφος, θα 

εξασφάλιζε και τη συνολική νίκη µε την έκβαση του πολέµου. Το Ισραήλ, όµως, δεν 

αποσκοπούσε σε στρατιωτική νίκη µόνο, αλλά στην εδραίωση ενός status quo που θα 
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διασφάλιζε ότι για µια δεκαετία τουλάχιστον δεν θα συνέβαινε άλλη ένοπλη 

σύγκρουση µεταξύ των δύο χωρών.172 

Ανάλογα θα έπρεπε να κινηθεί και η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Φρόντιζε οι 

διαπραγµατεύσεις στο παρασκήνιο της σύρραξης µε τους Ρώσους να µην αρκεστούν 

µόνο σε κατάπαυση του πυρός, γιατί µια τέτοια κίνηση δεν θα συνέφερε το Ισραήλ. 

Για να έχει η Ισραηλινή κυβέρνηση πλεονεκτική θέση στις περαιτέρω 

διαπραγµατεύσεις θα έπρεπε να καταλάβει αρκετό αιγυπτιακό έδαφος και να 

καταστρέψει ικανό αριθµό αιγυπτιακών αρµάτων και αεροσκαφών. Παράλληλα, η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ έπρεπε να φροντίσει για έναν αναλυτικό διακανονισµό που θα 

ήπτατο θεµάτων όπως το πρόβληµα των παλαιστινίων προσφύγων, αλλά και ο 

περιορισµός πώλησης εξοπλισµών από την Μόσχα στην εκεί περιοχή.173 Για να 

υλοποιηθούν οι αρκετά φιλόδοξες βλέψεις του Rostow απαιτούσαν ανάλογη 

συµπεριφορά τόσο από την κυβέρνηση Johnson όσο και απο το Ισραήλ.  

Οι βλέψεις αυτές του Rostow ενισχύονταν και από τη στάση του Σάχη του Ιράν, 

ο οποίος σε συνάντησή του µε τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Παρίσι 

λίγες ώρες µετά την έκρηξη του πολέµου, δήλωνε πως µακροπρόθεσµος στόχος και 

των δύο χωρών θα έπρεπε να είναι η καταστροφή του Nasser.174 

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας αξιωµατούχος του Υπουργείου Εξωτερικών 

δήλωνε πως οι ΗΠΑ είναι ουδέτερες σε σκέψη, πράξεις και προθέσεις. Η δήλωση 

αυτή εξόργισε τους Ισραηλινοαµερικάνους οι οποίοι περιµέναν κάτι περισσότερο από 

απλή ουδετερότητα. Το Ισραήλ µπορεί να πυροδότησε την σύγκρουση, ωστόσο, 

µέχρι εκείνη την στιγµή δεν είχε παραδεχθεί κάτι τέτοιο, ενώ κατηγορούσε ανοικτά 

την Αίγυπτο και τη Συρία ότι αυτές ήταν υπαίτιες για την πυροδότηση του πολέµου. 

Τις στιγµές αυτές που το Ισραήλ δεχόταν την διεθνή κριτική, οι ΗΠΑ δηλώνουν 

ουδετερότητα αψηφώντας τις αρχικές τους υποσχέσεις για την υποστήριξή του.175 

Ωστόσο, διαµέσου πολλών επαφών µε την εβραϊκή κοινότητα ο πρόεδρος 

διέδιδε ότι η αφοσίωσή του στο Ισραήλ δεν είχε εξαλειφθεί. Το Ισραήλ θα µπορούσε 

να βασίζεται σε αυτόν, όπως είχε κάνει µέχρι τότε. Ταυτόχρονα πληροφόρησε τον 

Rusk να προβεί σε δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο οι οποίες θα διόρθωναν την 

ουδετερότητα που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα. Ο Rusk χωρίς να ονοµάζει το Ισραήλ, 

δήλωσε ότι η πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής παραµένει η 

ίδια. Τόνιζε ότι η χώρα του, ως µέλος των Ηνωµένων Εθνών, έχει υποχρέωση να 
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αναζητεί τρόπο για την διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην εκεί 

περιοχή.176 

Την επόµενη ηµέρα, στις 6 Ιουνίου, η Αίγυπτος προχώρησε στην διακοπή των 

διπλωµατικών σχέσεων µε την Ουάσιγκτον. Η Συρία και το Ιράκ έπραξαν το ίδιο. Η 

Αίγυπτος δεν κατηγορούσε τις ΗΠΑ για ουδετερότητα. Αντιθέτως, την κατηγορούσε 

ότι συµµετείχε µε δικά της αεροσκάφη στις αεροπορικές επιδροµές που είχε 

εξαπολύσει το Ισραήλ. Ο Nasser δεν µπορούσε να αποδεχθεί ότι το Ισραήλ ήταν 

ικανό µόνο µε τις δικές του δυνάµεις να προκαλέσει τέτοιας κλίµακας καταστροφή 

στην αιγυπτιακή αεροπορία. 177 Ο LBJ θέλοντας να δείξει στο Nasser ότι οι 

κατηγορίες του ήταν ανυπόστατες, ζήτησε από τον ρώσο οµόλογό του να του 

παρουσιάσει τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει οι µυστικές υπηρεσίες της 

Σοβιετικής Ένωσης. Όταν ο τελευταίος το έπραξε και ο Νasser πείστηκε ότι οι ΗΠΑ 

δεν είχαν ενεργή συµµετοχή στην καταστροφή του αεροπορικού του στόλου, η 

Αίγυπτος επέλεξε τουλάχιστον να παραπονεθεί ότι η γενικότερη υποστήριξη των 

Ισραηλινών από τις ΗΠΑ πριν την έκρηξη του πολέµου συνιστούσε de facto 

εµπόλεµη βοήθεια. Την ίδια ηµέρα η Σοβιετική Ένωση πρότεινε στο Συµβούλιο 

Ασφαλείας κατάπαυση του πυρός, προβλέποντας ότι περαιτέρω συνέχιση της 

σύγκρουσης θα οδηγούσε από πλευράς Αιγύπτου στην απώλεια και άλλων εδαφών. 

Η κίνηση αυτή δεν συνέτισε το Nasser, ο οποίος απέρριψε την πρόταση των 

Σοβιετικών, που από την αρχή ήταν και η σταθερή θέση των ΗΠΑ, να πάψουν 

δηλαδη οι εχθροπραξίες, µε αποτέλεσµα ο LBJ να µην έχει την προθεση πλέον να 

παράσχει καµία βοήθεια στην Αίγυπτο.  

 

3.3 Η συνέχιση των συγκρούσεων, το αντίκτυπό τους στους 

διπλωµατικούς χειρισµούς του προέδρου Johnson και η τελική έκβαση 

των γεγονότων. 

 

Στις 7 Ιουνίου έλαβε χώρα στον Λευκό Οίκο συνάντηση, στην οποία ο Rusk 

ανακεφαλαίωσε τα γεγονότα των πρώτων 48 ωρών του πολέµου. Επεσήµανε πως ο 

Nasser έκανε λάθος υπολογισµούς όταν βασίστηκε στην ισορροπία δυνάµεων µεταξύ 

Ισραήλ και Αιγύπτου και στην στήριξη της Μόσχας, µε αποτέλεσµα να ηττάται µέχρι 

εκείνη τη στιγµή. Οι σοβιετικοί αξιωµατούχοι που βρίσκονταν στην περιοχή δεν 
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είχαν προβλέψει την αδυναµία της Μόσχας να παρέχει επαρκή υποστήριξη στην 

Αίγυπτο.178 

Την ίδια ηµέρα δύο ισραηλινοί αξιωµατούχοι, των οποίων τα στοιχεία δεν 

έχουν αποκαλυφθεί ακόµη, ανέφεραν σε αµερικανούς διπλωµάτες πως η κήρυξη του 

πολέµου εξυπηρετεί τα συµφέροντα των ΗΠΑ. Τόνιζαν πως η επερχόµενη νίκη της 

χώρας τους θα ανακόψει τις όποιες φιλόδοξες βλέψεις του Nasser και θα περιορίσει 

σοβιετικές φιλοδοξίες στην ευρύτερη περιοχή.179  

Η στάση των ΗΠΑ άλλαζε σταδιακά απέναντι στην εξέλιξη του πολέµου, 

καθώς η νίκη του Ισραήλ άρχισε να εδραιώνεται στην διεθνή γνώµη. Σε υπόµνηµα 

προς τον LBJ την ίδια ηµέρα ο Rostow έγραφε πως η νίκη του Ισραήλ δηµιουργούσε 

νέες συνθήκες στην περιοχή τις οποίες η κυβέρνηση θα έπρεπε να εκµεταλλευθεί. 

Την επόµενη ηµέρα, σε συνάντηση του συµβουλίου του LBJ, ο Rostow 

προειδοποίησε ότι θα ήταν µεγάλο ρίσκο να αποτύχουν οι ΗΠΑ να εκτιµήσουν τις 

πολιτικές επιπτώσεις µια τέτοιας νίκης. Οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να δεχθούν απόφαση 

των Ηνωµένων Εθνών που θα ζητούσε από το Ισραήλ να εκχωρήσει τα όποια κέρδη 

θα είχε αποκοµίσει από τον πόλεµο, παρά µόνο αν υπήρχε οριστική διευθέτηση του 

αραβοϊσραηλινού θέµατος.180
  

Ο επικεφαλής της CIA Richard Helms, επικεντρώθηκε στην απώλεια του 

γοήτρου του ρώσου προέδρου, τονίζοντας ότι η λάθος εκτίµηση του τελευταίου για 

την ισχύ του Ισραήλ, ήταν ίσως µεγαλύτερη σε έκταση από την ανάλογη που είχε 

κάνει ο Khrushchev στην περίπτωση της κρίσης των πυραύλων στην Κούβα. Ο 

πρέσβης των ΗΠΑ στη Μόσχα Thomson, θεωρούσε ότι η κυβέρνηση του Kosygin 

ήταν σε θέση να χειριστεί αρκετά εύκολα την κατάσταση παρόλο που βρισκόταν σε 

δυσµενή θέση. Ωστόσο, ο LBJ δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για τους επικείµενους 

χειρισµούς της Μόσχας. Τόνιζε ότι η Μόσχα είχε επενδύσει σε µεγάλο βαθµό 

πολιτικά και στρατιωτικά σε Αίγυπτο και Συρία, οπότε θα έπρεπε να συνεχίσουν να 

παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της.181 

Ο Rusk δεν έµεινε µόνο στην πλευρά της Αιγύπτου και της Σοβιετικής 

Ένωσης. Το ίδιο τον απασχολούσε και η επικείµενη στάση του Ισραήλ. Στην ίδια 

συνάντηση δεν έκρυψε την ανησυχία του για τον τρόπο µε τον οποίο το Ισραήλ θα 

επωφελούνταν από τελική νίκη στον πόλεµο. Το Ισραήλ ήδη ήταν σε θέση υπεροχής 

και η παρούσα κατάσταση το ευνοούσε. Εποµένως, προσπάθεια των ΗΠΑ θα έπρεπε 
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να εστιαστεί στον περιορισµό των απαιτήσεων του µε την λήξη του πολέµου σε 

λογικά πλαίσια.  

Ο Rostow προσδιόριζε τη στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι 

ΗΠΑ σε έξι επι µέρους τοµείς: (1) παύση του πυρός µεταξύ του Ισραήλ, της 

Αιγύπτου και των γειτόνων τους. (2) αναγνώριση του Ισραήλ από τους Άραβες, (3) 

υποστήριξη των πιο µετριοπαθών αραβικών κρατών, επικεφαλής των οποίων ήταν η 

Σαουδική Αραβία, προκειµένου να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες πιο 

ριζοσπαστικές χώρες, (4) Τουρκία και Ιράν να διαδραµατίσουν µεγαλύτερο ρόλο 

στην περιοχή, (5) έλεγχος των συµφωνιών εξοπλισµών της περιοχής, (6) ίδρυση νέου 

µηχανισµού για κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Η υλοποίηση των παραπάνω 

επιδιώξεων θα οδηγούσε στον επαναπροσδιορισµό του πολιτικού χάρτη της περιοχής 

και θα έδινε την ευκαιρία για την επίλυση του αραβοίσραηλινού ζητήµατος.182  

Η επίθεση εναντίον του πλοίου USS Liberty, την επόµενη µέρα, βρήκε την 

κυβέρνηση Johnson να προσπαθεί να ερµηνεύσει τα αίτια της επίθεσης. Ο πρόεδρος 

των ΗΠΑ έστειλε δυο επιστολές στον Kosygin µέσα σε µία ώρα από την εκδήλωση 

της επίθεσης ενηµερώνοντάς τον ότι αεροσκάφη από τον Έκτο Στόλο είχαν ήδη 

απογειωθεί για να διαλευκάνουν την επίθεση. Επιπρόσθετα στην δεύτερη επιστολή 

του τόνιζε ξανά την κοινή προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν ΗΠΑ και 

Σοβιετική Ένωση δια µέσου του Συµβουλίου Ασφαλείας για την κατάπαυση της 

σύγκρουσης.183 

Ο LBJ, ο Rusk, ο Helms και οι υπόλοιποι αµερικανοί αξιωµατούχοι δεν 

µπορούσαν να πιστέψουν ότι οι ισραηλινές δυνάµεις που ήταν άρτια εκπαιδευµένες 

θα µπορούσαν να κάνουν ένα τόσο τραγικό λάθος και να προβούν σε αυτή την 

ενέργεια. Το γεγονός ότι ο βοµβαρδισµός συνεχίστηκε για αρκετή ώρα χωρίς να έχει 

διευκρινιστεί η ταυτότητα του πλοίου, παρόλο που εικαζόταν η πιθανότητα να είναι 

αµερικανικής προέλευσης, προβληµάτισε αρκετούς αξιωµατούχους του αµερικανικού 

ναυτικού, οι οποίοι ερµήνευσαν την ενέργεια αυτή ως εσκεµµένη, προκειµένου να 

απαγορευτεί η συλλογή πληροφοριών από τις αµερικανικές µυστικές υπηρεσίες.184 

Ανάλογη άποψη καταγράφει και ο Brands υποστηρίζοντας πως το Ισραήλ 

δυσανασχετούσε µε τη συλλογή πληροφοριών από το Liberty σχετικά µε τις ενέργειες 

του, καθώς µάλιστα επόµενος στόχος του ήταν η κατάληψη των υψωµάτων του 

Γκολάν. Η επίθεση στη Συρία είχε ήδη σχεδιασθεί και πιθανή υποκλοπή µιας τέτοιας 

πληροφορίας από τις ΗΠΑ θα ανέτρεπε τα σχέδια των Ισραηλινών. Η επίθεση στο 
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Liberty θα έδινε το χρόνο στους ισραηλινούς να υλοποιήσουν το σχεδιασµό τους, όσο 

διάστηµα οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να ερευνήσουν την βύθιση του.185 Την ίδια ηµέρα η 

Ιορδανία δέχθηκε την απόφαση κατάπαυσης του πυρός που πρότειναν τα Ηνωµένα 

Έθνη.  

Την επόµενη µέρα ο Eban έστειλε απολογητικό µήνυµα στον πρόεδρο 

εκφράζοντας του τη θλίψη του για το περιστατικό χαρακτηρίζοντας την ως τραγικό 

λάθος. Το ίδιο εξέφρασε και ο Harman. Οι Αµερικανοί αξιωµατούχοι δεν είχαν 

πεισθεί για τα λεγόµενα του Ισραήλ και ο αµερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η 

εµπιστοσύνη του στον Eshkol είχε πλέον κλονιστεί και διέταξε την έναρξη των 

ερευνών στην περιοχή για την εξεύρεση των υπαιτίων. Ταυτόχρονα, διεµήνυσε την 

Αίγυπτο και τον Kosygin, πως η παρουσία των αµερικανικών µαχητικών στην 

περιοχή συνιστούσε στην άντληση πληροφοριών για την επίθεση στο πλοίο Liberty 

και δεν συνέτρεχαν λόγοι ανησυχίας.186 

Ωστόσο, ο Tyler αναφέρει πως ο LBJ µπορεί να δυσπιστούσε µε τις 

δικαιολογίες που προφασιζόταν το Ισραήλ, όµως δεν επέτρεψε το περιστατικό αυτό 

να επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών. Αρκετοί Αµερικανοί και περισσότεροι 

Ισραηλινοί ήταν πρόθυµοι να αποδεχθούν ότι το λάθος αυτό ήταν απόρροια της 

τεταµένης κατάστασης στην περιοχή και της υψηλής αδρεναλίνης που επικρατεί κατά 

την διάρκεια των επιχειρήσεων. Ο Rusk, όµως, εξοργίστηκε µε την ενέργεια των 

Ισραηλινών κάνοντας µια πολύ σκληρή δήλωση. Είπε οτι «...η επίθεση πρέπει να 

καταδικαστεί ως µια πράξη στρατιωτικής απερισκεψίας, αντικατοπτρίζοντας 

κακόβουλη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής».187  

Η επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Συρία στις 9 Σεπτεµβρίου 

αποτελούσε ουσιαστικά και την τελευταία φάση του πολέµου. Η επίθεση ξέσπασε τη 

στιγµή που ο Goldberg προσπαθούσε να πείσει τα Ηνωµένα Έθνη για την άµεση 

κατάπαυση των εχθροπραξιών. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν προέβησαν σε κάποια 

ουσιαστική ενέργεια για να αποτρέψουν την ενέργεια. Το Κρεµλίνο διέκοψε τις 

διπλωµατικές σχέσεις µε το Ισραήλ και κατηγόρησε τους συµµάχους του και 

ιδιαίτερα την Κίνα, οτι δεν είχαν λάβει κανένα µέτρο για να αποτρέψουν την 

συνέχιση των εχθροπραξιών.188  

Η σοβιετική πλευρά µέχρι τότε δεν είχε δείξει εµφανείς προθέσεις για άµεση 

επέµβαση στην περιοχή. Ωστόσο, στις 9 Ιουνίου πληροφορίες που έφθασαν στο 
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γραφείο του αµερικανού προέδρου αποκάλυπταν πως οι ρώσοι παρατηρητές στην 

περιοχή ήταν αρκετά απαισιόδοξοι µε τους χειρισµούς των αράβων συµµάχων τους. 

Η CIA σε υπόµνηµά της προς τον πρόεδρο επισήµαινε πως από την στιγµή της 

έκρηξης του πολέµου και µετά η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει άµεση εµπλοκή στον 

πόλεµο και άµεση σύγκρουση µε τις ΗΠΑ. Επιθυµεί επιπλέον να αποφύγει το 

στιγµατισµό της σε περίπτωση ήττας των Αράβων, εφόσον δεν θα έχει κάνει τίποτα 

για να αποτραπεί αυτό.189 

Στις 10 Ιουνίου και ενώ η νίκη του Ισραήλ έφθανε στην ολοκλήρωσή της, ο 

Λευκός Οίκος έλαβε µήνυµα δια µέσου της «Κόκκινης Γραµµής» από τον Kosygin. 

O σοβιετικός πρόεδρος δήλωνε στον LBJ οτι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είχε 

φθάσει πλέον σε οριακό σηµείο και προειδοποιούσε πως αν το Ισραήλ δεν 

σταµατούσε τις επιχειρήσεις του στο σηµείο που βρισκόταν, στα υψώµατα του 

Γκολάν, η Σοβιετική Ένωση θα έπαιρνε δραστικά µέτρα συµπεριλαµβανοµένης και 

στρατιωτικής επέµβασης.190 Βέβαια αυτό θα οδηγούσε σε άµεση σύγκρουση και τις 

δύο υπερδυνάµεις κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τους δύο. Οι απειλές 

αυτές του ρώσου προέδρου δεν ανησύχησαν τον αµερικανό οµολογό του καθώς οι 

πληροφορίες των τελευταίων ηµερών συνηγορούσαν πως η Μόσχα δεν ήταν σε θέση 

να προβεί σε τέτοιες ενέργειες.191  

Σε απάντηση στις προειδοποιήσεις του Kosygin ο αµερικανός πρόεδρος 

προχώρησε σε δύο κινήσεις. Αρχικα διέταξε τον Έκτο Στόλο στη Μεσόγειο να 

κινηθεί ανατολικότερα προς την περιοχή των εχθροπραξιών και να πλησιάσει τις 

ακτές της Συρίας, θέλοντας να δώσει ένα µήνυµα στον ρώσο οµόλογό του ότι οι 

απειλές του δεν µπορούν να έχουν αντίκρυσµα, καθώς η παρουσία του αµερικανικού 

στρατού δήλωνε την ισχύ των ΗΠΑ στην περιοχή. Ταυτόχρονα, διεµήνυσε στον 

Kosygin οτι προσπαθούσε να πείσει το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός. 

Ο Kosygin απάντησε άµεσα σε αυτές τις κινήσεις αποσαφηνίζοντας ότι αυτό 

που επιθυµούσε ήταν να µην πειραχθεί η ∆αµασκός και επειδή δεν φαινόταν 

διατεθειµένος να επέµβει ο ίδιος ζήτησε από τις ΗΠΑ να πείσουν το Ισραήλ να µην 

προχωρήσει στην κατάληψή της. 

Η κυβέρνηση Johnson ήλπιζε να χρησιµοποιήσει την καινούρια ασύµµετρη 

κατάσταση προκειµένου να αναγνωριστεί το Ισραήλ στην περιοχή από τους Άραβες. 

Η ήττα της Αιγύπτου και της Συρίας ερµηνεύθηκε από αµερικανούς αξιωµατούχους 
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ως η χρυσή ευκαιρία για τις ΗΠΑ να λάβουν ισχυρά πολιτικά µέτρα από τη στιγµή 

που η σοβιετική πολιτική ήταν απούσα. 

 Οι µυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ από τη δική τους πλευρά πίστευαν ότι οι 

ηµέρες του αιγύπτιου ηγέτη ήταν µετρηµένες και άρχισαν να σκέφτονται για την µετά 

Nasser εποχή. Οµοίως και το Υπουργείο Εξωτερικών πρέσβευε ότι η πτώση του 

καθεστώτος στην Αίγυπτο όχι µόνο θα έθετε τις σχέσεις Αιγύπτου και ΗΠΑ σε νέες 

βάσεις, αλλά και θα επαναπροσδιόριζε τα ενδιαφέροντα τους σε όλο τον αραβικό 

κόσµο.192 

 Αυτές ήταν και οι τελευταίες κινήσεις του προέδρου, καθώς το απόγευµα της 

10ης Ιουνίου η Συρία και το Ισραήλ υπέγραψαν ανακωχή. Το Ισραήλ είχε κερδίσει το 

έδαφος που επιθυµούσε και ήταν σε θέση πλέον να θέσει αυτό τους όρους. 

Η λήξη του πολέµου βρήκε την περιοχή ίσως σε πιο κρίσιµη κατάσταση από ότι 

πρίν τις 5 Ιουνίου. Ο Rostow αναρωτιόταν πλέον αν ο διακανονισµός µεταξύ των 

µερών θα ήταν στη βάση της εκεχειρίας, γεγονός που δεν θα επέτρεπε το Ισραήλ να 

παραµείνει ζωντανό στην πολιτική σκηνή του αραβικού κόσµου και θα έδινε στην 

Σοβιετική Ένωση τη δυνατότητα να συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο στη περιοχή, ή 

αν τελικά το Ισραήλ θα αναγνωριζόταν ως κράτος της Μέσης Ανατολής µε 

δικαιώµατα πρόσβασης στη ∆ιώρυγα του Σουέζ. Ο προσανατολισµός των ΗΠΑ θα 

έπρεπε κατά το Rostow να είναι η εδραίωση της ειρήνης στη περιοχή και η 

διατηρηση του έλεγχου των εξοπλιστικών συµφωνιών σε συνεργασία πάντοτε µε τους 

ηγέτες των υπολοίπων αραβικών κρατών.193 

Ο LBJ πρέσβευε δηµόσια ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτρέψει την 

διεξαγωγή του πολέµου. Επίσης δήλωνε ότι είχε αντιταχθεί σθεναρά στην απόφαση 

του Ισραήλ να προχωρήσει σε πόλεµο.194 Τέσσερις µήνες αργότερα προσκάλεσε για 

δείπνο τον σαουδάραβα πρέσβη στις ΗΠΑ µε τέσσερις άλλους άραβες διπλωµάτες, 

προσπαθώντας να τους πείσει πως η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην Μέση 

Ανατολή δεν εστιαζόταν στις κινήσεις του Ισραήλ προκειµένου να συµπλεύσει µε 

αυτό, αλλά συµφωνούσε µε το Ισραήλ στο βαθµό που δεν συµµεριζόταν την πολιτική 

του Nasser και αυτήν ήταν που επιδίωκε να αντικρούσει.195
Ο Rusk ισχυριζόταν πως 

ήταν σοκαρισµένος µε την πρωτοβουλία του Ισραήλ να προχωρήσει σε πόλεµο λίγο 
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πριν ο αιγύπτιος αντιπρόεδρος επισκεφθεί την Ουάσιγκτον. Σηµείωνε επίσης πως το 

Ισραήλ δεν είχε καµία κάλυψη από τις ΗΠΑ όταν ξεκίνησε τον πόλεµο.196 

 Με την  λήξη του πολέµου η στάση των υπολοίπων αραβικών χωρών απέναντι 

στο Nasser δεν ικανοποίησε επαρκώς την αµερικανική κυβέρνηση και ούτε 

δικαιώθηκαν κατ’ επέκταση οι υπόλοιπες επιδιώξεις των ΗΠΑ. Ο νεοστεµένος 

βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Faisal, δεν άφησε την αντιπαράθεση του µε το 

Nasser στην Υεµένη να αµαυρώσει τον αραβικό δεσµό και προχώρησε εντός του 

Ιουνίου σε εµπάργκο πετρελαίου προς τις ΗΠΑ και την Βρεττανία, σε ένδειξη 

αρραγούς ενότητας προς τον Nasser. 197 

 Οι επικριτές της περιόδου του πολέµου των έξι ηµερών διατυπώνουν την 

άποψη πως οι ΗΠΑ συνοµώτησαν µε το Ισραήλ προκειµένου να αποδυναµωθεί το 

καθεστώς του Nasser µε απώτερο σκοπό την πιθανή ανατροπή του. Παροµοιάζουν 

τον πόλεµο µε την κρίση στο Σουέζ το 1956, µε τη διαφορά ότι το ρόλο της 

Βρεττανίας και της Γαλλίας τον διαδραµάτισαν οι ΗΠΑ.198 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη της Stephens όσον αφορά την αµερικανική 

τοποθέτηση στην έκβαση του πολέµου. Η περίπτωση του Ισραήλ τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή στη Μέση Ανατολή λειτουργούσε ως απότοκο του σκεπτικού του 

Kennedy. Η απόφαση του Kennedy να οδηγήσει τη χώρα του σε πόλεµο στο Βιετνάµ 

είχε συγκεκριµένο ιδεολογικό κίνητρο: αντιπροσώπευε το δόγµα πως οι ΗΠΑ, καθώς 

ανατράφηκαν µε ελευθερία, όφειλαν να προασπίσουν την ελευθερία στον κόσµο. Η 

τοποθέτηση αυτή προεκτάθηκε στο να ορίσει την γενικότερη εξωτερική πολιτική των 

ΗΠΑ που ήταν η αποτροπή εξάπλωσης του κοµµουνισµού.199 

 Ο LBJ κυριευµένος από ανάλογο πνεύµα και, παρόλο που ο πόλεµος στο 

Βιετνάµ ήταν ακόµη σε εξέλιξη, θεώρησε αυτονόητο ότι το Ισραήλ ασπάζεται το 

αµερικανικό ιδεολογικό δόγµα και ότι ήταν πρόθυµο να λειτουργήσει ως 

θεµατοφύλακας του αµερικανικού οράµατος για την προάσπιση της ελευθερίας στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για το λόγο αυτό οι ΗΠΑ αποφάσισαν να στηρίξουν 

τις εδαφικές διεκδικήσεις του νικητή µέσω της διεθνούς διπλωµατίας και 

συγκεκριµένα να ασκούν βέτο κάθε φορά που κάποια απόφαση των υπολοίπων 

µελών στο πλαίσιο του Συµβουλίου Ασφαλείας διακύβευε τα συµφέροντα του 

Ισραήλ. Στην απόφαση 242 του Συµβουλίου Ασφαλείας το Νοέµβριο του 1967 η 

θέση των ΗΠΑ διατυπώθηκε ως εξής: «δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν στην 

                                                 
196 Quant William B, σελ 226. 
197 Little Douglas (1999), σελ 163. 
198 Quant William B, σελ 226. 
199 Stephens Elizabeth, σελ. 17. 



 60

περιοχή από από έµµεσα ενδιαφεροµένους σύνορα που θα γίνουν σεβαστά από τα 

άµεσα εµπλεκόµενα κράτη» (ή κοινώς οι Σοβιετικοί δεν έχουν καµιά δουλεία να 

ανακατέυονται στην περιοχή)». Αναφερόταν στην απαίτηση των Σοβιετικών να 

εκκενώσουν οι Ισραηλινοί τις περιοχές που είχαν καταλάβει στη διάρκεια του 

πολέµου
200 

 Τέλος, ο Rusk συζητώντας τους όρους ειρήνης µε τον Eban δυσανασχέτησε 

όταν συνειδητοποίησε πως το Ισραήλ είχε σκοπό να κρατήσει τις περισσότερες 

περιοχές που είχε καταλάβει κατά τη διάρκεια του πολέµου και του υπενθύµισε πως η 

χώρα του ποτέ ως τότε δεν είχε δείξει επεκτατική διάθεσή. Ο Eban του απάντησε πως 

αλλάξαν γνώµη και ο Rusk φοβούµενος µην τυχόν αλλάξουν γνώµη και σχετικά µε 

τα πυρηνικά, τον ρώτησε αν το Ισραήλ προτίθεται να γίνει η πρώτη χώρα της Μέσης 

Ανατολής που θα έχει στην κατοχή του πυρηνικά όπλα. Ο Eban χαµογέλασε και 

έδωσε αρνητική απάντηση, αλλά πρόσθεσε ότι πάντως δεν θα έρθουν ποτέ 

δεύτεροι.201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
200 Stephens Elizabeth, σελ. 17. 
201 Little Douglas (1999), σελ 102. 
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Συµπεράσµατα 

 

 Η λήξη των εχθροπραξιών στις 10 Ιουνίου του 1967 και κατ’επέκταση ο 

τερµατισµός του πολέµου των έξι ηµερών, αποτέλεσε την απαρχή µιας νέας 

απορρυθµιστικής κατάστασης στη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο αµερικανός 

πρόεδρος LBJ αποδείχθηκε ο ουσιαστικός νικητής µιας ακόµη σύγκρουσης των δύο 

υπερδυνάµεων του Ψυχρού Πολέµου, ισχυροποιώντας µε τον τρόπο αυτό τη θέση του 

στο διπολικό σύστηµα.  

 Λόγω της τεταµένης κατάστασης που επικρατούσε στο Βιετνάµ, ο LBJ από 

την αρχή ακόµη της εκλογής του στην προεδρία των ΗΠΑ, δεν είχε ρίξει ιδιαίτερο 

βάρος της εξωτερικής του πολιτικής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως είχε 

κάνει ο προκάτοχός του πρόεδρος Kennedy. Αυτό που επιδίωκε ήταν να διατηρεί τις 

άριστες σχέσεις µε την εβραϊκή κοινότητα στην Ουάσιγκτον και να δηλώνει 

υπέρµαχος των ισραηλινών θέσεων στη Γερουσία και στο Κογκρέσο. Τα 

προµηνύµατα µιας πιθανής έντασης στη Μέση Ανατολή, λόγω της υπεροψίας και της 

ευρείας αποδοχής του Nasser από τον αραβικό κόσµο, αλλά και των οξυµένων 

σχέσεων του µε το Ισραήλ, προβληµάτιζαν τον αµερικανό πρόεδρο αλλά δεν είχαν 

καταστεί ικανά, µέχρι τα τέλη του 1966 και τις αρχές του 1967, να τον ανησυχήσουν. 

Οι πληροφορίες, όµως, που σταδιακά αντλούνταν από τις µυστικές του υπηρεσίες την 

άνοιξη του 1967, ότι δηλαδή επίκειται πιθανή σύγκρουση µεταξύ Ισραήλ και 

Αιγύπτου, αποτέλεσαν το έναυσµα για την στροφή της προσοχής του στην εκεί 

περιοχή. 

 Το γεγονός ότι η πλειονότητα του εξοπλισµού του Ισραήλ προερχόταν από τις 

ΗΠΑ και ότι το ίδιο το Ισραήλ αποτελούσε ένα πιστό και φερέγγυο σύµµαχο των 

συµφερόντων της αµερικανικής κυβέρνησης στην περιοχή, επέτρεπε στον LBJ να 

εµπιστεύεται την ισραηλινή κυβέρνηση. Αυτό κατέστη σαφές όταν κατά την διάρκεια 

των συγκρούσεων ο LBJ προσπαθούσε να κινηθεί για την κατάπαυση του πυρός στην 

περιοχή µέσω του Συµβουλίου Ασφαλείας και όχι µε στρατιωτική επέµβαση, 

προφυλάσσοντας ταυτόχρονα το Ισραήλ. Η ύπαρξη ενός κράτους στην Μέση 

Ανατολή, όπως το Ισραήλ, που θα ήταν ικανό να αποκρούσει οποιαδήποτε ενέργεια 

προερχόµενη από χώρα σύµµαχο των Σοβιετικών έδινε στον LBJ το πλεονέκτηµα και 

να ασχοληθεί µε το Βιετνάµ, αλλά και να µεγιστοποιεί την ισχύ του στο διπολικό 

σύστηµα. 

 Η έκβαση του πολέµου δικαίωσε εν µέρη τη σχέση των ΗΠΑ µε το Ισραήλ, 

όµως το περιστατικό του τορπιλισµού του αµερικανικού πλοίου USS Liberty 
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απογοήτευσε τον LBJ. Η ενέργεια αυτή οδήγησε τους συµβούλους του προέδρου να 

τοποθετούνται µε µεγαλύτερη επιφυλακτικότητα στις επιδιώξεις του ισχυρού πλέον 

Ισραήλ, και να διαβλέπουν µία τάση εδαφικού επεκτατισµού και µεγιστοποίησης της 

ισχύος του στην περιοχή. Από την πλευρά του ο πρόεδρος Johnson ασπαζόταν τις 

απόψεις των συµβούλων του, ωστόσο δεν επιθυµούσε να διαταράξει τις σχέσεις του 

µε την εβραϊκή κοινότητα και το Ισραήλ. 
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