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Πρόλογος
Η μελέτη αυτή εξετάζει τη δημιουργία και τη μεταβολή της ταυτότητας στο 

Ισραήλ,   υπό  το  φως  της  αλλαγής  του  ρόλου  του  μιλιταρισμού  στην  Ισραηλινή 

κοινωνία. Από τη μια πλευρά δείχνει το πώς η κοινωνία κάτω από την παρατεταμένη 

υπαρξιακή σύγκρουση σχηματοποιεί  την συλλογική της  ταυτότητα,  τις  κοινές  της 

μνήμες και παραδόσεις.  Εξηγεί το πώς η παρατεταμένη σύγκρουση επηρεάζει την 

πολιτική δομή της κοινότητας και τη σχέση μεταξύ του ατόμου και του κράτους. Σε 

καταστάσεις  παρατεταμένης  σύγκρουσης  και  συνεχούς  κινητοποίησης,  ο 

μιλιταρισμός γίνεται η οργανωτική αρχή μέσω της οποίας η κοινωνία καθορίζει τα 

συλλογικά σύνορα και  αντιλαμβάνεται  τον εαυτό της μέσω των διαστημάτων της 

συλλογικής  κουλτούρας,  των  τελετουργικών  και  των  κοινών  παραδόσεων.  Η 

συναίνεση σε θέματα ασφαλείας και η έγνοια της επιβίωσης διαπερνούν τις πολιτικές 

και  κοινωνικές  διαφοροποιήσεις  στο  εσωτερικό  της  κοινωνίας,  ενισχύουν  τη 

συλλογική  συνοχή  και  την  πολιτιστική  ομοιομορφία  μεταξύ  των  μελών  της 

κοινότητας. Η παρατεταμένη σύγκρουση επηρεάζει επίσης και την πολιτική δομή της 

κοινωνίας  ενισχύοντας  το  άμεσο  έλεγχο  και  την  ηγεμονία  του  κράτους  και  των 

κυρίαρχων ελίτ σε βάρος των λοιπών κοινωνικών και οικονομικών τμημάτων της 

κοινωνίας.

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη δείχνει πως σε καιρό ειρήνης και κάτω από 

την  απουσία  υπαρξιακών  απειλών  η  κοινωνία  προσπαθεί  να  ανασκευάσει  την 

συλλογική της ταυτότητα πάνω σε νέες βάσεις. Ακολουθώντας τον Ernest Renan ο 

οποίος το 1882 διατύπωσε τη θέση πως η εθνική ταυτότητα είναι ένα καθημερινό 

δημοψήφισμα, δείχνουμε το πώς η κοινωνία επαναορίζει τον εαυτό της ως έθνος με 

διαφορετικό  τρόπο  από  ότι  σε  καιρό  πολέμου.  Η  κοινωνία  επανεξετάζει  την 

συλλογική  της  μνήμη  σε  σχέση  με  το  εθνικό  της  παρελθόν,  επανεξετάζει  τις 

συλλογικές  της  πεποιθήσεις  και  κουλτούρες  οι  οποίες  κάποτε  ανασκευάστηκαν 

προκειμένου  να  διαπραγματευτούν  τις  ανάγκες  για  κινητοποίηση  και  αυτοάμυνα. 

Συνεπώς η παρακμή του μιλιταρισμού στην κοινωνία συνοδεύεται από μια μετάβαση 

στη συλλογική ταυτότητα καθώς και από πολιτική αλλαγή.
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Η βασική ιδέα αυτής της μελέτης βρίσκεται πίσω στον ακαδημαϊκό διάλογο 

που αναπτύχθηκε στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 προκειμένου 

να  διαχειριστεί  αυτό  που  έγινε  γνωστό  ως  πολιτιστικός  πόλεμος  (kulturkamf).  Η 

έννοια αυτή δηλώνει τις διαφορετικές κοινωνικό-πολιτικές και πολιτιστικές αλλαγές 

που εμφανίστηκαν στο Ισραήλ ως συνέπεια της διάβρωσης της έννοιας της “εθνικής 

συναίνεσης για την ασφάλεια” και ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της στρατηγικής 

θέσης του εβραϊκού κράτους και της ειρηνευτικής διαδικασίας. Τότε, η Ισραηλινή 

κοινωνία έγινε ποιο σκεπτικιστική και κριτική απέναντι στις διαφορετικές ιερές αξίες 

που αφορούσαν στην ασφάλεια και προς τον αδιαμφισβήτητο ρόλο του στρατού στην 

κοινωνία. Η κατάρρευση της συναίνεσης σχετικά με την ασφάλεια εκφράστηκε με 

διαφορετικές  αντιδράσεις,  όπως  πορείες  διαμαρτυρίας  ενάντια  στους  πολέμους  - 

ιδιαίτερα  απέναντι  σε  αυτούς  που  ορίζονται  ως  «άδικοι  πόλεμοι»  όπως  αυτός 

εναντίον του Λιβάνου το 1982 και την ιντιφάντα του 1987 -, με τη εξάπλωση των 

κινημάτων  ειρήνης,  την  άρνηση  στρατιωτικής  θητείας  και  με  εκκλήσεις  για  τον 

τερματισμό του συστήματος μαζικής επιστράτευσης.

Η παρακμή του μιλιταρισμού ακολουθήθηκε από διάφορες αλλαγές οι οποίες 

επηρέασαν  τις  εσωτερικές  κοινωνικές  και  πολιτιστικές  δομές  της  Ισραηλινής 

κοινωνίας όπως αυτές σφυρηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του 

κράτους και κάτω από την κυριαρχία του κοινωνικού Σιωνισμού. Σε περίοπτη θέση 

ανάμεσα  σε  αυτές  βρισκόταν  η  εθνοτική  ένταση  ανάμεσα  στη  Σεφαραδίτικη 

(ανατολική)  και  την  Εσκενάζικη  (ευρωπαϊκή)  Ιουδαϊκή  κοινότητα  όταν  η  πρώτη 

κατηγόρησε τη δεύτερη πως επένδυε στη σύγκρουση προκειμένου να επιβάλει την 

δική της πολιτική και πολιτιστική ηγεμονία δημιουργώντας συνθήκες καταπίεσης και 

περιθωριοποίησης των Σεφαραδιτών εβραίων. Η δεύτερη εκδήλωση του kulturkamf 

σχετιζόταν με τη διαίρεση της συλλογικής μνήμης και συγκεκριμένα με την αληθινή 

ιστορία  πίσω  από  τη  γέννηση  του  κράτους.  Αυτό  συνέβη  όταν  μια  ομάδα 

επαγγελματιών  Ισραηλιτών  ιστορικών   (γνωστών  ως  Νέοι  Ιστορικοί  ή  μετα-

Σιωνιστές) προκάλεσαν από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα την επίσημη Σιωνιστική 

εκδοχή σχετικά με  το Εβραϊκό παρελθόν  και  τον  πόλεμο του 1948 (πόλεμος  της 

ανεξαρτησίας  για  τους  Ισραηλίτες).  Οι  νέοι  ιστορικοί  παρείχαν  μια  εναλλακτική 

εκδοχή η οποία υπονόμευε τις περισσότερες από τις ιερές Σιωνιστικές αρχές σχετικά 

με την Ιουδαϊκή ιστορία και τα μυθικά σημεία εκκινησης του εβραϊκού εθνικισμού 

και την εβραικής αρχαιότητας. Η τρίτη τομή στην Ισραηλιτική συλλογική ταυτότητα 
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συνέβη στο εσωτερικό του Σιωνισμού και αφορούσε την εξάπλωση του κράτους του 

Ισραήλ. Από την μια πλευρά εμφανίστηκαν οι συμβιβαστικοί Σιωνιστές (Εργατικοί) 

και από την άλλοι οι εκπρόσωποι του αναθεωρητικού και θρησκευόμενου Σιωνισμού. 

Η  σύγκρουση  των  δυο  μερών  οδήγησε  στη  δολοφονία  του  πρωθυπουργού  των 

Εργατικών Yitzhak Rabin το 1995 προκειμένου να αποφευχθεί  ο συμβιβασμός με 

τους Παλαιστινίους στη “Γη του Ισραήλ.” Τέλος το kulturkamf εμφανίστηκε μεταξύ 

κοσμικών και θρησκευτικών τάσεων σχετικά με το χαρακτήρα του κράτους και την 

υιοθέτηση  του  Halakhah  (του  εβραϊκού  νόμου)  στην  καθημερινή  πρακτική.  Η 

αντιπαράθεση αυτή είναι παλιά και παρατάθηκε από τη στιγμή του το κράτος έδωσε 

προτεραιότητα στην υπεράμυνση της ύπαρξης του έθνους.

Έτσι,  βασισμένη  πάνω  στη  σαρωτική  επίδραση  του  μιλιταρισμού  στα 

κοινωνικά  και  πολιτιστικά  στοιχεία  της  Ισραηλιτικής  ταυτότητας,  αυτή  η  μελέτη 

επιχειρεί να εξηγήσει τη σχέση μεταξύ των δύο φαινομένων μέσα σε ένα συναφές 

θεωρητικό πλαίσιο.

Γράφοντας για τη Μέση Ανατολή, κάποιος πρέπει να έχει επίγνωση πως η 

ιστορία αυτή είναι πλήρως αντιφατική τόσο μεταξύ Εβραίων και Αράβων όσο και 

ανάμεσα στους ίδιους τους Εβραίους. Ωστόσο, αυτή η μελέτη δεν είναι μια ιστορική 

τεκμηρίωση,  δεν επιχειρεί  να κρίνει  συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα ούτε και να 

αξιολογήσει ιστορικές τοποθετήσεις. Περισσότερο είναι μια ματιά στην Ισραηλιτική 

ιστορία και τον Ισραηλιτικό εθνικισμό “από μέσα” και όχι “από έξω”, ζητώντας να 

δηλώσει  το  πώς  οι  Ισραηλινοί  ως  μια  κοινότητα  δεσμευμένη  στον  παρατεταμένο 

πόλεμο  σχηματοποίησαν  την  ίδια  τους  την  εθνική  ιστορία  και  τη  κοινή  τους 

κουλτούρα  και  το  πώς  εναπα-αποτίμησαν  αυτές  τις  συλλογικές  απεικονίσεις  σε 

καιρούς ειρήνης.
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Εισαγωγή 
I.1. Προλεγόμενα:   

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα στη ισραηλινή 

στρατιωτική κοινωνιολογία, αφού θέτει εκ νέου το ζήτημα του μιλιταρισμού και της 

εθνικής ταυτότητας στο Ισραήλ υπό θεωρητική έρευνα.

Όπως  και  άλλα  κράτη,  το  Ισραήλ  σφυρηλατήθηκε  μέσα  από  έναν  πόλεμο,  ο 

οποίος εξαπολύθηκε από ένα εθνικό κίνημα που πιθανότατα άντλησε έμπνευση από 

ένα εθνικό παρελθόν και το οποίο σίγουρα εργάστηκε για να εγκαθιδρύσει κάποιο 

πολιτικό πλαίσιο. Αλλά εντούτοις, σε αντίθεση με πολλά άλλα κράτη, ο πόλεμος στο 

Ισραήλ σημάδευε τη σχέση του με τα αραβικά κράτη της ευρύτερης περιοχής και 

μετά την ίδρυσή του το 1948. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το 

εβραϊκό κράτος έχει εμπλακεί σε έξι κύριους πολέμους με τους Παλαιστίνιους και 

άλλα αραβικά κράτη, καθώς και μία σειρά σποραδικών συγκρούσεων και μαχών κατά 

μήκος των συνόρων του. Όλα αυτά αποτέλεσαν επιπρόσθετα στοιχεία στη διαμάχη με 

τους Παλαιστίνιους εντός των κατεχομένων περιοχών˙ καθημερινές  επιδρομές  και 

χτυπήματα τα οποία έφτασαν στην κορύφωσή τους με τη σημερινή intifada, η οποία 

προκλήθηκε το 2000. Λόγω αυτής της συνεχιζόμενης συγκρουσιακής κατάστασης, το 

Ισραήλ  θεωρείται  ως  ένα  νέο  αρχέτυπο  κράτους,  το  οποίο  βρίσκεται  σε  συνεχή 

πόλεμο˙ μία κατάσταση, παρόμοια της οποίας σίγουρα δεν εντοπίζεται,  σε κάποιο 

άλλο κράτος, στη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εποχή.

Η μοναδικότητα της περίπτωσης του Ισραήλ δεν οφείλεται αποκλειστικά στην 

εκτεταμένη  σύγκρουση,  αλλά  και  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  η  σύγκρουση  αυτή 

αντικατοπτριζόταν στην εσωτερική δομή του κράτους τόσο σε πολιτικό όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο. Ο συνεχής πόλεμος συνόδευσε τη διαδικασία οικοδόμησης του 

έθνους και την αναβίωση του εβραϊκού εθνικισμού στην Παλαιστίνη˙ μία διαδικασία 

η οποία ξεκίνησε από το Σιωνιστικό κίνημα (και ειδικότερα από την Εργατική Τάση 

εντός αυτού) και συνεχίστηκε από το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Ενώ ασχολούταν με 

τη συγκέντρωση των Ιουδαίων της διασποράς και με την οικοδόμηση του έθνους, το 

κράτος  κινητοποιούσε συνεχώς όλο και  μεγαλύτερα μέρη από τους έμψυχους και 

υλικούς πόρους της κοινότητας για να διαχειριστεί τη σύγκρουση. Η κινητοποίηση 
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αυτή επηρέασε την εσωτερική δομή της ισραηλινής κοινωνίας και τη σχέση ανάμεσα 

στο στρατό,  την κοινωνία και το κράτος.  Ο  στρατός  στο  Ισραήλ,  ο  οποίος  είχε 

δημιουργηθεί  στη  βάση ενός  καθολικού συστήματος  κληρωτών,  είχε  εμπλακεί  σε 

διάφορες θεσμικές δομές του κοινωνικού πλέγματος.  Οι αξιωματικοί  του στρατού 

ήταν πάντα παρόντες στους στενούς κύκλους της χάραξης πολιτικής, ενώ ακόμη και 

σημαντικές  προσωπικότητες  της  πολιτικής  ήταν  κυρίως  απόστρατοι  στρατιωτικοί, 

των οποίων το στρατιωτικό παρελθόν προώθησε την εκλογή τους από την Ισραηλινή 

κοινονία.  Επιπλέον,  στρατιωτικά  σύμβολα,  αξίες  και  χαρακτηριστικά   βρίσκονται 

βαθιά χαραγμένα σε διάφορες πλευρές του εθνικού πολιτισμού, των τελετουργικών, 

των  παραδόσεων  και  της  συλλογικής  μνήμης.  Ο  μιλιταρισμός  αντικατοπτρίστηκε 

στην ευρύτερη πολιτιστική σφαίρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μουσεία, τις 

ταινίες και την τέχνη. Αυτή η ξεκάθαρη επιρροή του μιλιταρισμού στην ισραηλινή 

συλλογική ταυτότητα συνοψίστηκε από το μεγάλο Ισραηλινό κοινωνιολόγο  Baruch 

Kimmerling ως εξής:

“Είτε μας αρέσει είτε όχι, η κοινωνία μας είναι μιλιταριστική. Αυτός ο μιλιταρισμός  

είναι  η  κεντρική  οργανωτική  αρχή  γύρω  από  την  οποία  η  ισραηλινή  κοινωνία  

περιστρέφεται,  εργάζεται  και  αποφασίζει  τα  σύνορά  της  και  τους  επιτρεπόμενους 

κανόνες του παιχνιδιού”1.

Εντούτοις, παρά αυτήν την ξεκάθαρη επιρροή του μιλιταρισμού στην κοινωνία, 

το Ισραήλ κατάφερε να διατηρήσει  το δημοκρατικό του σύστημα και  εξασφάλισε 

έναν ισχυρό πολιτικό έλεγχο επί του στρατού. Ο κύριος ηθικός ρόλος του στρατού ως 

εργαλείο για την οικοδόμηση του έθνους και η παρέμβασή του σε διάφορους τομείς 

της δημόσιας ζωής δεν τον μετέτρεψε σε έναν πιθανό πραιτοριανό κίνδυνο για το 

πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία στο Ισραήλ.

Αυτή  η  ριζική  επιρροή  του  μιλιταρισμού  στην  κοινωνία  και  τα  πολιτικά  του 

Ισραήλ αντικατοπτρίστηκε στην ακαδημαϊκή κοινωνιολογία. Η βιβλιογραφία για τη 

μιλιταριστική κοινωνιολογία στο Ισραήλ υπολογίζεται πως ξεπερνά την αντίστοιχη 

σε μικρές ευρωπαϊκές χώρες, τέσσερεις ή πέντε φορές2.

Οι διαφορετικές περιπτώσεις στις οποίες ο μιλιταρισμός επηρέασε τον εθνικισμό 

στο Ισραήλ έγιναν επίσης σημείο εστιάσεως της ευρύτερης διεθνούς ακαδημαϊκής 

1Kimmerling, Baruch, (1993). Militarism in Israeli Society. Theory and Criticism,  Vol. 4 
123–140, σελ. 124 

2  Βλέπε: Rosenhek,  Zeev Daniel Maman, and Eyal  Ben-Ari,  (2003).  The Study of War and the 
Military in Israel: An Empirical Investigation and A Reflective Critique.  International Journal of  
Middle East Studies, Vol. 35, σελ. 461–484
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κοινότητας,  ειδικά  σε  συγκριτικές  μελέτες.  Η  ισραηλινή  περίπτωση  παρέχει  ένα 

ευρύτερο  πεδίο  έρευνας  για  τη  στρατιωτική  κοινωνιολογία  και  διαφορετικές 

θεωρητικές ερμηνείες που προήγαγαν την ανθρώπινη γνώση για τον πόλεμο και τον 

εθνικισμό.

Εντούτοις, παρά το ότι η διαδεδομένη βιβλιογραφία περιελάμβανε σχεδόν όλες 

τις πλευρές της επιρροής ανάμεσα στα δύο φαινόμενα, η έρευνα πάνω σε αυτό το 

ζήτημα  παραμένει  προβληματική  στο  θέμα  του  Ισραήλ.  Το  πρόβλημα,  όπως 

καθορίζεται από μία ομάδα Ισραηλινών κοινωνιολόγων:  “δεν είναι να απαντήσουμε  

στο ερώτημα αν ο μιλιταρισμός επηρέασε την ταυτότητα αλλά να βρούμε το πότε το πώς  

και το γιατί”3. Οι υπάρχουσες θεωρίες,  μέχρι την τελευταία δεκαετία, προσέγγισαν το 

ζήτημα  από  διαφορετικές  μονοδιάστατες  οπτικές,  όπου  καθεμία  από  αυτές 

ασχολούταν με μία συγκεκριμένη εκδήλωση του ρόλου του μιλιταρισμού, χωρίς να 

λαμβάνει υπ’ όψιν τις άλλες εκδηλώσεις.  Για παράδειγμα, η κυρίαρχη προσέγγιση 

στην ισραηλινή κοινωνιολογία (η επίσημη σιωνιστική προσέγγιση) ασχολήθηκε με το 

ζήτημα από την πλευρά αυτού που καλούμε ο “εθελοντικός” ρόλος του στρατού στην 

οικοδόμηση του έθνους και την ομογενοποίηση4. Άλλες προσεγγίσεις ασχολήθηκαν 

με  αυτό που θεωρούσαν ως “πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του μιλιταρισμού”,  όπως η 

παρουσία στρατιωτικών συμβολισμών στη συλλογική μνήμη, το σύστημα εορτασμών 

μνήμης  και  την  εθνική  παράδοση5.  Μία  τρίτη  τάση,  επικεντρώθηκε  σε  αυτό  που 

αποκαλούσε “ομαδική επιθετικότητα”. Σύμφωνα με την τάση αυτή, ο μιλιταρισμός 

είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εθνικής ταυτότητας εκ των έξω˙ η συνεχιζόμενη 

σύγκρουση και τα αρνητικά στερεότυπα που προέρχονταν από τους Άραβες και τους 

Ισραηλινούς  είχαν  ως  αποτέλεσμα  τη  διατήρηση  της  ιουδαϊκής  συλλογικής 

ταυτότητας6.  Εντούτοις,  χάρις  σε  αυτήν  τη  διαφοροποίηση,  αναπτύχθηκε  ένα 

3  Zeev Rosenhek and others. The Study of War and the Military. σελ. 461–484
4  Αυτή η ηγεμονική κοινωνιολογική τάση ιδρύθηκε από βετεράνους ακαδημαϊκούς στο Εβραϊκό 

Πανεπιστήμιο όπως τους Shmuel Noah Eisenstadt, Dan Horowitz  και Moshe Lissak,  βλέπε: Peri, 
Yoram, (1996). The Radical Social Scientists and Israeli Militarism.  Israel studies, Vol. 1, No. 2, 
σελ. 230-266, σελ. 231

5  Βλέπε για παράδειγμα:  Zerubavel,  Yael, (1995).  Recovered Roots: Collective Memory and the  
Making of Israeli National Tradition.  Chicago: University of Chicago Press;  Azaryahu, Amos και 
Aharon Kellerman, (1999).  Symbolic Places of National History and Revival: A Study in Zionist 
Mythical Geography. Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol.24. No.1, 
σελ.  112.  (109-123).  Rubin,  Nissan,  (1985).  Unofficial  memorial  rites  in  an  army  unit.  Social  
Forces, Vol.  63,  No.  3,  σελ.  795-809,  Schwartz,  Barry,  (1982).  The  Social  Context  of 
Commemoration. Social Forces, Vol. 61, No. 2, σελ. 147-164.

6  Βλέπε για παράδειγμα:  Merom,  Gil,  (Autumn 1999).  Israel’s  Natioal  Security and the Myth of 
Exceptionalism. Political Science Quarterly, Vol. 114, No.3,  σελ. 409-434; Shapira, Anita, (1992). 
‘Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881–1948
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αυξανόμενο  ενδιαφέρον  για  ευρύτερες  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις  που  θα 

μπορούσαν να εξηγήσουν τις  διάφορες εκδηλώσεις  του μιλιταρισμού στο Ισραήλ. 

Πρόσφατες  προσπάθειες  έγιναν  από  μία  ομάδα  νέων  κοινωνιολόγων,  οι  οποίοι 

διεκδίκησαν την έρευνα για την κάλυψη αυτού που αποκαλούν “έλλειψη θεωρητικού 

συνολικού πλαισίου” για το φαινόμενο αυτό7˙ προσέφεραν εναλλακτικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις που βοηθούν στην ανάλυση του ρόλου του μιλιταρισμού με πιο ανοιχτό 

και συστηματικό τρόπο. 

Πάνω σε αυτήν τη βάση ακαδημαϊκού διαλόγου βρίσκεται η ιδέα της παρούσας 

μελέτης. Η μελέτη αυτή γράφτηκε για να αποτελέσει μία επιπρόσθετη στις παραπάνω 

ακαδημαϊκές προσπάθειες.

Ι.2. Το Πρόβλημα της Έρευνας και οι Στόχοι της.

Η εργασία  ερευνά  το  ρόλο  του  μιλιταρισμού  στο  σχηματισμό  της  σύγχρονης 

εβραϊκής ταυτότητας εντός μίας εφαρμοσμένης μακρο-θεωρητικής προσέγγισης.  Η 

προσέγγιση αυτή αναμένεται να ανταποκριθεί στους παρακάτω σκοπούς, οι οποίοι 

θεωρείται πως αποτελούν προβληματικά σημεία στην περίπτωση του Ισραήλ:

(1) Η  συστηματική  ανάλυση  των  διαφόρων  περιπτώσεων,  στις  οποίες  ο 

μιλιταρισμός επηρέασε τον εβραϊκό εθνικισμό. Όπως καταδείχθηκε παραπάνω, 

η σχέση ανάμεσα στο μιλιταρισμό και την ταυτότητα στο Ισραήλ εντοπιζόταν από 

μικρο-θεωρητικές προσεγγίσεις  οι  οποίες ασχολούνταν με την κάθε περίπτωση 

επιρροής ξεχωριστά. Η παρούσα μελέτη, όμως, προσπαθεί να επεξεργαστεί μία 

μακρο-θεωρητική προσέγγιση, η οποία θα τοποθετήσει όλες τις εκδηλώσεις του 

μιλιταρισμού στη βάση μίας αιτιώδους σχέσης.

Ως  ένα  βαθμό,  οι  μελέτες  για  την  επίδραση  του  μιλιταρισμού  στην  εθνική 

ταυτότητα στο Ισραήλ συντάσσονται με δύο κύριες προσεγγίσεις. Η πρώτη, είναι η 

κλασσική και κυρίαρχη προσέγγιση, η οποία βλέπει το ρόλο του μιλιταρισμού από 

την οπτική γωνία της “προέκτασης του ρόλου του στρατού στην κοινωνία”. Έρευνες 

για  αυτήν  την  προσέγγιση  επικεντρώνονται  στη  δομή  του  στρατού  και  της 

προέλευσής του ως “εθνικός στρατός”.  Εμποτισμένες με τα κοινωνικά σιωνιστικά 

New York:  Oxford  University  Press.  Bar-  Tal,  Daniel,  (2001).   Focus  on  Education  in  Times  of 
Conflict:  The  Arab  Image  in  Hebrew  School  Textbooks.  Palestine  –  Israel  Journal  of  Politics,  
Economics,  and Culture,  Vol.  VIII, No.   2;  (Novemeber 1998 ).   The Rocky Road toward Peace: 
Beliefs on Conflict in Israeli Textbooks. Journal of Peace Research, Vol.35, No.6 , σελ. 723-742.
7Yoram Peri. The Radical Social Scientists. σελ. 231.
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ιδεώδη, όπως την πρωτοπορία και την αγροτική εργασία, οι στρατιωτικές δυνάμεις 

ενεπλάκησαν με  το έργο της οικοδόμησης του έθνους κατά την πρώιμη ιουδαϊκή 

εγκατάσταση στην Παλαιστίνη. Ο ρόλος αυτός περιελάμβανε τη συγκέντρωση των 

Ιουδαίων από την “εξορία”  και  την  κατασκευή οικισμών.  Αυτός  ο εθνικός ρόλος 

συνεχίστηκε και μετά την ίδρυση του κράτους, όταν ο στρατός επανιδρύθηκε πάνω 

σε  ένα  καθολικό  σύστημα  κληρωτών ενός  “εμπόλεμου  έθνους”  και  συνέχισε  να 

εμπλέκεται στους διάφορους κοινωνικούς τομείς.

Τα ασαφή σύνορα ανάμεσα στο στρατό και την κοινωνία επέτρεψαν στον πρώτο 

να  δράσει  ως  παράγοντας  της  εθνικοποίησης  και  πολιτικής  κατήχησης  της 

κοινωνίας8. Η δεύτερη προσέγγιση, η οποία είναι σχετικά σύγχρονη, παρουσιάστηκε 

από τον  Baruch Kimmerling και εξηγεί το ρόλο του μιλιταρισμού στα πλαίσια της 

έννοιας του “πολιτικού μιλιταρισμού”, όπως εκφράστηκε από τον Alfred Vagts και το 

Michael Mann. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, δεν έπαιξε μόνον ο στρατός ρόλο στη 

στρατιωτικοποίηση, αλλά και ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος ελεγχόταν από τους 

Εργατικούς Σιωνιστές. Ο εκτεταμένος πόλεμος επέτρεψε στους Εργατικούς Σιωνιστές 

να οικοδομήσουν μία  ισχυρή,  κεντρική,  κρατική ηγεμονία και  να κινητοποιήσουν 

διάφορους πόρους με σκοπό την προστασία της κοινωνίας. Η υλική κινητοποίηση 

συνοδεύτηκε  από  πολιτιστική  (ή  “άυλη”)  κινητοποίηση,  όταν  οι  διάφοροι 

πολιτιστικοί μηχανισμοί του κράτους ένωσαν την ιουδαϊκή συλλογικότητα υπό ένα 

σύστημα αξιών που θεωρούσε τον πόλεμο σημαντικό και επιθυμητό σκοπό9.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι δύο προσεγγίσεις (του στρατιωτικού μιλιταρισμού 

και του πολιτικού μιλιταρισμού) προήγαγαν τη θεωρητική σύλληψη του μιλιταρισμού 

στο Ισραήλ˙ δίνουν εξαιρετικές απαντήσεις σχετικά με το ρόλο του μιλιταρισμού και 

καλύπτουν διάφορες εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου σε σχέση με τον εθνικισμό. 

Παρά  ταύτα,  αυτές  οι  δύο  προσεγγίσεις,  ξεχωριστά  η  καθεμία,  βασίζονται  σε 

8  Perlmutter,  Amos, (1969).  Military and Politics in Israel, Nation Building and Role Expansion. 
Frank Cass  & Co;  Ben Eliezer,  Uri,  (April  1995).    A nation – In  – Arms:  State,  Nation,  and 
Militarism in Israel’s First Years. Comparative Studies in Society and History, Vol.37, No. 2, σελ., 
264-285.  Lissak,  Moshe,  (1985).  Boundaries  and  Institutional  Linkages  Between  Elites:  Some 
Illustrations from Civil – Military Relations in Israel. In G. Moore. ed. ( 1985).  Research in Politics  
and Society – A Research Annual, Vol.1, pp. 129-148; Horowitz, Dan, and Moshe Lissak, (1989). 
Democracy and National Security in Protracted Conflict. The Jerusalem Quarterly, Vol. 51, σελ. 3- 
40.

9  Kimmerling, Baruch, (1998). Political Subcultures and Civilian Militarism in a Settler – Immigrant 
Society, στο: Daniel Bar-Tal, Dan Jacobson, και Aharon Klieman. Security Concerns: Insights from 
Israeli  Experience.  Stamford,  Conn.:  JAI Press.  σελ.  395-416;  (1993).  Patterns  of  Militarism in 
Israel. Archives européens de sociologie, Vol. 2, σελ. 1-28; (2001). The Invention and declined of the  
Israeliness, State, Society, and the Military. University of California Press: London;
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συγκεκριμένα θεωρητικά επιχειρήματα και καθεμία εξετάζει το φαινόμενο μέσα από 

ένα κλειστό σύστημα ιδεών.

Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να διαπεράσει αυτά τα δύο επίπεδα ανάλυσης και 

βασισμένη πάνω σε ένα αξιόπιστο σύστημα θεωρητικών αρχών να καταδείξει το πώς 

ο  “στρατιωτικός  μιλιταρισμός”  και  ο  “πολιτικός  μιλιταρισμός”  συνυπήρξαν  και 

διαμόρφωσαν από κοινού την  εθνική ταυτότητα,  σε συγκεκριμένες  περιόδους  της 

ιστορίας του Ισραήλ.

(2) Εξηγώντας την αλλαγή στο ρόλο του μιλιταρισμού κατά τα τελευταία στάδια 

της ιστορίας του Ισραήλ. 

Εκτός  απο  την  ανάλυση  του  πώς ο  μιλιταρισμός  έπαιξε  κοινωνικό  ρόλο,  η 

παρούσα μελέτη προσπαθεί επίσης να εξηγήσει θεωρητικά, το γιατί ο μιλιταρισμός δε 

συνεχίζει  να δρα ως μία κεντρική αρχή,  γύρω από την οποία να περιστρέφεται  η 

ιουδαϊκή συλλογικότητα και να καθορίζει τα όριά της.  Είναι εμφανές ότι κατά τη 

διάρκεια  των  δύο  τελευταίων  δεκαετιών  που  προηγήθηκαν  της  έναρξης  της 

σημερινής  παλαιστινιακής  intifada,  σημειώθηκαν  αλλαγές  στην  ιδέα  της  “εθνικής 

ομοφωνίας για την ασφάλεια” στο Ισραήλ και υπονόμευση των πιο ιερών ηθών που 

χαρακτήριζαν  την  ισραηλινή  κουλτούρα,  όπως  η  εξύψωση  του  στρατού  και  του 

ηρωισμού.  Η  αλλαγή  αυτή  εκφράστηκε  μέσω  διαφόρων  κοινωνικο-πολιτιστικών 

συμπεριφορών, όπως οι διαμαρτυρίες ενάντια στον πόλεμο, η άρνηση υπηρέτησης 

της στρατιωτικής θητείας και η δημόσια κριτική της συμπεριφοράς του στρατού και 

της εμπλοκής του σε άδικους πολέμους, όπως ο Πόλεμος του Λιβάνου το 1982 και η 

intifada του 1987.10 Γενικότερα, η υπάρχουσα βιβλιογραφία συνέδεσε το φαινόμενο 

με τις διάφορες στρατηγικές και κοινωνικές αλλαγές που επηρέασαν ολόκληρο το 

πλέγμα  της  ισραηλινής  κοινωνίας,  όπως  η  βελτίωση  της  στρατηγικής  θέσης,  η 

διαδικασία  ειρήνευσης  και  η  πολιτιστική  αλλαγή,  ενώ  δεν  έδωσε  σημασία  στη 

θεωρητική  ανάδειξη  αυτής  της  αλλαγής  σε  σχέση  με  το  ευρύτερο  πλαίσιο  της 

10  Βλέπε για παράδειγμα:  Barzilai,  Gad, (1996).  Wars,  Internal  Conflicts,  and Political  Order: A 
Jewish Democracy in the Middle East. New York: SUNY Press; Yariv, Aharon. ed. (1985). War of  
Alternative. Tel Aviv: Jaffa Center for Stratgic Studies; Arian, Asher, Michal Shamir,  και Raphael 
Ventura, (1992). Public Opinion and Political Change: Israel and the Intifada. Comparative Politics, 
Vol. 24, σελ.. 317-34; Barzilai, Gad, (1993). Society and Politics in War: The Israeli Case. στο:  Gad 
Barzilai, Aharon Klieman, and Gil Shido, eds.  The Gulf Crisis and its Golbal Aftermath. London: 
Routledge, σελ. 129-45; και Gal, Reuven, (1990). The Seventh War – The Effect of the Intifada on  
the Israeli Society. Tel Aviv:  Kibbutz Meuchad; Ben Ary, Eyal, (Fall1989). Mask and Soldiering: 
The Israeli Army and the Palestinian Uprising. Cultural Anthropology, Vol. 4, No. 4, σελ. 372-389.

6



θεωρίας  του  μιλιταρισμού  και  του  εθνικισμού11.  Η  παρούσα  μελέτη  επιχειρεί  να 

συνδέσει  την  αλλαγή  του  ρόλου  του  μιλιταρισμού  εντός  μιας  μακρο-θεωρητικής 

αντίληψής  για  το  μιλιταρισμό στο  Ισραήλ.  Η έρευνα στοχεύει  στην  εξήγηση της 

αλλαγής αυτής σύμφωνα με μία αιτιώδη σχέση που καταδεικνύει πότε και υπό ποιες 

συνθήκες ο μιλιταρισμός παίζει έναν κοινωνικό ρόλο και πότε όχι.   

I.3. Θεωρητική Προσέγγιση και Υποθέσεις Εργασίας

Η παρούσα μελέτη,  με σκοπό να εκπληρώσει τους στόχους που καθορίστηκαν 

παραπάνω,  θέτει  τις  υποθέσεις  εργασίας  εντός  ενός  συνεκτικού  πλαισίου  που 

προσπαθεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση, ανάμεσα στο φαινόμενο του 

μιλιταρισμού  και  της  εθνικής  ταυτότητας.  Ο σκοπός  αυτής  της  θεωρίας  είναι  να 

εξηγήσει συστηματικά τις κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους του φαινομένου 

του μιλιταρισμού. Ειδικότερα, η θεωρία απαντά σε δύο ερωτήματα.: 

- Πώς μπορεί να γίνει ο μιλιταρισμός μία οργανωτική αρχή γύρω από την οποία 

να καθορίζεται η συλλογική ταυτότητα μίας συγκεκριμένης κοινωνίας και τα 

όριά της;   

- Πότε και υπό ποιες συνθήκες συμβαίνει αυτό;

Αυτή η θεωρητική προσέγγιση διαπερνά δύο πεδία της κοινωνιολογίας˙ τη σχολή 

των εκσυνγχρονιστών του εθνικισμού και τη θεωρία των “πολιτικών-στρατιωτικών 

σχέσεων”.  Η  πρώτη  παρέχει  μία  βάση  για  την  ιδέα  του  έθνους  και  της  εθνικής 

ταυτότητας  και  η  δεύτερη  τις  παραμέτρους  για  να  καθοριστεί  ο  ρόλος  του 

μιλιταρισμού στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας.

I.3.1. Η Θεωρία των Μοντερνιστών 

Σε γενικές γραμμές, η θεωρία της σχολής εκσυνγχρονιστών καθορίζει το έθνος ως 

“ένα  συγκεκριμένο  πληθυσμό  ανθρώπων  που  μοιράζονται  μία  ιστορική  περιοχή,  

κοινούς  μύθους  και  ιστορικές  μνήμες,  μία  μαζική  κοινή  κουλτούρα,  μία  κοινή  

οικονομία και κοινά νομικά δικαιώματα και καθήκοντα για όλα τα μέλη” 12. Τα μέλη 

ενός δεδομένου έθνους μοιράζονται μία συγκεκριμένη ταυτότητα που τα διακρίνει 

από όλες τις άλλες ομάδες και έχουν πολιτική αυτονομία, συνήθως με τη μορφή ενός 

11  Μία  παρόμοια εκτίμηση βρίσκεται  στο  Zeev Rosenhek and others.  The Study of  War and the 
Military in Israel. σελ. 482

12 Smith, Antony, (1991).  National Identity.  London: Penguin, σελ. 14
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κυρίαρχου  κράτους13.  Τέλος,  το  έθνος  είναι  μία  φαντασιακή  πολιτική  κοινότητα, 

βασισμένη σε μία συγκεκριμένη γλώσσα και έντυπο πολιτισμό14.

Η  εθνική  ταυτότητα,  σύμφωνα  με  τους  εκσυνγχρονιστούς,  περιλαμβάνει  όλα 

εκείνα  τα  χαρακτηριστικά  που  μοιράζεται  το  έθνος  (κοινή  γη,  κοινή  ιστορία, 

πολιτισμό ή παράδοση και κοινή μοίρα). Υπάρχουν και μερικά άλλα στοιχεία της 

εθνικής  ταυτότητας,  τα  οποία  δεν  είναι  πάντα  αποφασιστικής  σημασίας,  όπως  η 

γλώσσα και η θρησκεία. Ενώ η εθνική ταυτότητα καθορίζεται από αυτά που “έχει το 

έθνος”, μπορεί να καθορίζεται και από αυτά που “δεν έχει” (ετεροπροσδιορισμός)˙ 

για  παράδειγμα  από  την  ύπαρξη  “άλλων  εθνών,  τα  οποία  δε  μοιράζονται  με  το 

δεδομένο έθνος τα ίδια χαρακτηριστικά”15.

Οι εκσυνγχρονιστές πιστεύουν ότι τα έθνη και οι εθνικισμοί είναι σύγχρονοι και 

κατασκευασμένοι˙  χρεώνουν στο ρόλο του κράτους  και  των μηχανισμών του την 

εφεύρεση της εθνικής ταυτότητας. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η εθνική ταυτότητα 

είναι  ευέλικτη  και  ευμετάβλητη,  από  τη  στιγμή  που  απαντά  στις  κοινωνικές  και 

πολιτικές ανάγκες από καιρού εις καιρόν16.  

I.3.2. Η θεώρηση των “Πολιτικών-Στρατιωτικών Σχέσεων” ως Παράμετρος του 

Κοινωνικού Ρόλου του Μιλιταρισμού 

Η θεωρία των  “Πολιτικών-Στρατιωτικών Σχέσεων” καθορίζει  πότε  και πώς ο 

μιλιταρισμός έχει αντίκτυπο σε μία δεδομένη κοινωνία. Αυτό συμβαίνει διότι αυτή η 

θεωρία σκιαγραφεί μία αιτιώδη σχέση ανάμεσα στους στρατηγικούς παράγοντες και 

τις εσωτερικές συμπεριφορές των στρατιωτικών. 

Οι στρατηγικοί παράγοντες περιλαμβάνουν: 

(1)  τύποι  πολέμων  που  αντιμετωπίζει  η  κοινωνία 

(ολοκληρωτικοί, περιορισμένοι, κλπ)

(2)  τύποι  πολιτικού  ελέγχου  (ολοκληρωτικός, 

φιλελεύθερος κλπ)

13  Breuilly, John, (2000) [1994]. Approaches to Nationalism. Στο: Hutchinson, John και Anthony D. 
Smith.  Nationalism, Critical Concepts in Political Science. Vol. 1, London: Routledge, σελ. 324-
352,  σελ. 327,  Giddens, A. (1985).  The Nation State and Violence. Cambridge: Polity Press,  σελ. 
116.

14  Gellner, Ernest, (1983). Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell; (1964). Thought and Change. 
London:  Weidenfeld  &  Nicolson;   Anderson,  Bendict,  (1991)  [1983].  Imagined  Communities:  
Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, London: Verso.

15  Spencer, Philip and Howard Wollman, (2002). Nationalism: A Critical Introduction. London: Sage 
Publications.

16 Smith, A. D, (1998).  Nationalism and Modernism. London: Rouledge
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(3) τύποι στρατιωτικής δομής (επαγγελματικός στρατός, 

μαζικός στρατός κλπ)

Οι εσωτερικές συμπεριφορές περιλαμβάνουν: 

(1) σχέση ανάμεσα στους στρατιωτικούς και την πολιτική 

(ο βαθμός ανάμιξης του στρατού στη χάραξη πολιτικής, 

οι  μιλιταριστικές  αποχρώσεις  της  εξωτερικής  πολιτικής 

κλπ)

(2)  σχέση  ανάμεσα  στο  στρατό  και  την  κοινωνία 

(εμπλοκή  ή  μη  εμπλοκή,  η  κοινή  γνώμη απέναντι  στο 

μιλιταρισμό και τον πόλεμο κλπ)  

Αυτή  η  αιτιώδης  σχέση  ανάμεσα  στους  στρατηγικούς  παράγοντες  και  τις 

εσωτερικές  συμπεριφορές  έχει  τυποποιηθεί  σε  συγκεκριμένα  υποδείγματα. 

Αναζητώντας  την  απλοποίηση,  η  παρούσα  εργασία  διακρίνει  ανάμεσα  σε  δύο 

αντίθετα  υποδείγματα,  καθένα  από  τα  οποία  αντιστοιχεί  σε  μία  συγκεκριμένη 

αναλογία  επιρροής  ανάμεσα  στους  στρατηγικούς  παράγοντες  και  τις  εσωτερικές 

συμπεριφορές.  Η  πρώτη  θεώρηση  είναι  γνωστή  ως  “μαζικός  μιλιταρισμός”  (ή 

υπόδειγμα του εμπολέμου έθνους) και η δεύτερη ως “επαγγελματικός μιλιταρισμός”˙ 

στην πρώτη θεώρηση, ο μιλιταρισμός θεωρείται πως παίζει έναν κεντρικό ρόλο στην 

εθνικοποίηση  και  στη  δεύτερη  ο  ρόλος  του  μιλιταρισμού  είναι  αδύναμος  και 

περιθωριοποιημένος.  Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  τα  χαρακτηριστικά  των  δύο 

υποδειγμάτων και ο ρόλος του μιλιταρισμού σε καθένα από αυτά.

Πρώτον: Η θεώρηση του μαζικού μιλιταρισμού (ή του εμπολέμου έθνους).

Στρατηγικοί παράγοντες: 

(1)  Τύποι  πολέμων  που  αντιμετωπίζει  η  κοινωνία: ο  μαζικός  μιλιταρισμός 

χαρακτηρίζει  κοινωνίες  που  εμπλέκονται  σε 

εκτεταμένους πολέμους ολοκληρωτικού χαρακτήρα. Η 

ένταση της υπάρχουσας απειλής είναι τόσο υψηλή ώστε 

να απειλεί την ύπαρξη της κοινωνίας.

(2) Τύπος πολιτικού ελέγχου: σε αυτό το είδος του μιλιταρισμού, η πολιτική εξουσία 

είναι  άμεση  και  μη  φιλελεύθερου  χαρακτήρα˙  το 

πολιτικό  καθεστώς  απολαμβάνει  μεγάλες  δυνάμεις 

συγκέντρωσης  και  κατανομής  πόρων.  (Το καθεστώς 

είναι πιθανότατα σοσιαλιστικό ή κομμουνιστικό)
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 (3)  Τύπος  δομής  του  στρατού: μαζικός  στρατός  (που  αποτελείται  από  μεγάλο 

ποσοστό πληθυσμού).  

Εσωτερικές συμπεριφορές των στρατιωτικών:

(1) Σχέση ανάμεσα στους στρατιωτικούς και την πολιτική: στο μαζικό μιλιταρισμό, η 

υψηλή  πολιτική  του  κράτους  κατευθύνεται  προς  την 

προετοιμασία για πόλεμο (γεγονός που ανταποκρίνεται 

στην άποψη του Clauzewitz ότι ο πόλεμος είναι η ίδια η 

πολιτική).  Ο πολιτικός έλεγχος επί  του στρατού είναι 

εφικτός,  καθώς  η  πολιτική  ηγεσία  υιοθετεί 

μιλιταριστικές πολιτικές.   

(2) Σχέση ανάμεσα στο στρατό και την κοινωνία: τα όρια ανάμεσα στη στρατιωτική 

σφαίρα  και  τη  σφαίρα  των  πολιτών  είναι  ασαφή˙  οι 

στρατιωτικοί  εμπλέκονται  με  την  κοινωνία  μέσω 

διαφόρων  καταστάσεων  και  δραστηριοτήτων.  Οι 

συμπεριφορές της κοινωνίας απέναντι στον πόλεμο και 

το  μιλιταρισμό  είναι  ιδιαίτερα  θετικές.  Η  κοινότητα 

κινητοποιεί  μεγάλα  ποσοστά  των  υλικών  και 

ανθρωπίνων πόρων της.

Στη  θεώρηση  αυτή,  ο  μιλιταρισμός  γίνεται  κεντρικό  στοιχείο  της  συλλογικής 

ταυτότητας της κοινότητας και ο πόλεμος μία επιθυμητή και αναπόφευκτη λύση για 

την επίτευξη των συλλογικών στόχων.

 Η χρήση ισχύος και οργανωμένης βίας θεωρείται φυσιολογική και θεσμοποιείται 

κατά μήκος του πολιτιστικού και πολιτικού ιστού της κοινότητας. Τα στρατιωτικά 

σύμβολα  και  αξίες  είναι  συστατικά  στοιχεία  της  συλλογικής  μνήμης  και  των 

παραδόσεων.  Η στρατιωτικοποίηση και η εθνικοποίηση είναι  δύο διαδικασίες  που 

συγχρονίζοντα  είτε  μέσω  του  στρατού,  είτε  μέσω  των  κρατικών  πολιτικών 

μηχανισμών.

Ο  ρόλος  των  στρατιωτικών  δομών  είναι  βασικός˙  αφ’  ενός,  η  γενικευμένη 

κατάταξη  ενισχύει  την  πολιτιστική  ομογενοποίηση  και  την  ιδεολογική  κατήχηση 

μέσω  της  στρατιωτικής  θητείας.  Αφ’  ετέρου,  τα  ασαφή  όρια  ανάμεσα  στη 

στρατιωτική και την πολιτική σφαίρα επιτρέπουν στο στρατό (μέσω της κοινωνικής 

του υπηρεσίας) να μεταφέρει ένα συγκεκριμένο σύστημα ιδεών στους πολίτες. Έτσι, 

ο στρατός δρα ως παράγοντας για τον εκσυγχρονισμό και την εθνικοποίηση.
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 Εκτός  από  το  ρόλο  του  στρατού,  στη  θεώρηση  αυτή  ο  κρατικός  πολιτικός 

μηχανισμός λαμβάνει μέρος στη στρατιωτικοποίηση. Είναι αυτό που ο Alfred Vagts 

αποκάλεσε “πολιτικό μιλιταρισμό” (civilian militarism).17. Στο μαζικό μιλιταρισμό, 

το  κράτος  διατηρεί  την  άμεση  εξουσία  στην  κοινότητα.  Από  τη  στιγμή  που  το 

καθήκον  του  είναι  να  κινητοποιεί  το  μέγιστο  δυνατό  ποσοστό  των  υλικών  και 

ανθρωπίνων  πόρων  του,  να  τα  συγκεντρώνει  και  να  τα  επενδύει  στον  πόλεμο, 

απολαμβάνει μεγάλες δυνάμεις απόσπασης και διανομής πόρων και κατά συνέπεια, η 

εξάρτηση των ανθρώπων από το κράτος αυξάνεται.

Το  μονοπώλιο  του  κράτους  στους  πόρους,  συμπεριλαμβανομένων  και  των 

πολιτιστικών στοιχείων, ενισχύει την ικανότητα του κράτους για ομογενοποίηση και 

πολιτιστική κατήχηση της κοινωνίας. Η “πολιτιστική” ή “άυλη” κινητοποίηση του 

κράτους στο μαζικό μιλιταρισμό περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους και μηχανισμούς 

που  όλοι  μαζί  κατευθύνουν  την  κοινότητα  προς  την  ιδέα  ότι  ο  πόλεμος  είναι 

επιθυμητός  και  αναπόφευκτός  για  την  επίτευξη  των  συλλογικών  σκοπών.  Στις 

μεθόδους  αυτές  περιλαμβάνονται  η παιδεία  με στρατιωτικές  βάσεις,  η δημιουργία 

αρνητικών  εικόνων  για  τον  εχθρό  και  η  έμφαση  σε  στρατιωτικά  σύμβολα, 

τελετουργικά και διηγήσεις στη συλλογική ταυτότητα του έθνους.

Δεύτερον: Η Θεώρηση του Επαγγελματικού Μιλιταρισμού 

Στρατηγικοί παράγοντες: 

(1)  Τύποι πολέμων που αντιμετωπίζει  η κοινωνία: ο επαγγελματικός μιλιταρισμός 

χαρακτηρίζει  κοινωνίες  που  εμπλέκονται  σε 

περιορισμένους και σύντομους πολέμους. Η ένταση της 

υπάρχουσας  απειλής  είναι  τόσο χαμηλή ώστε  να μην 

απειλεί την ύπαρξη της κοινωνίας.

(2) Τύπος πολιτικού ελέγχου: σε αυτό το είδος μιλιταρισμού, η πολιτική εξουσία είναι 

έμμεση  και  φιλελεύθερου  τύπου  (το  καθεστώς  είναι 

πιθανόν φιλελεύθερο δημοκρατικό )

(3)  Τύπος  δομής  του  στρατού: επαγγελματικός  στρατός  (που  αποτελείται  από 

μόνιμους στρατιωτικούς)

Εσωτερικές συμπεριφορές των στρατιωτικών: 

17  Alfred  Vagts.  A History  of  Militarism.  σελ.  451-458;  Mann,  Michael,  (1987).  The  Roots  and 
Contradictions of Modern Militarism. New Left Review, Vol. 162, σελ. 35-50, σελ. 46.
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(1)  Σχέση  ανάμεσα  στους  στρατιωτικούς  και  την  πολιτική: στον  επαγγελματικό 

μιλιταρισμό,  ο  πόλεμος  εξυπηρετεί  συγκεκριμένους 

πολιτικούς σκοπούς (γεγονός που ανταποκρίνεται στην 

κλασσική άποψη του Clauzewitz ότι ο πόλεμος είναι η 

συνέχιση  της  πολιτικής  με  άλλα  μέσα).  Ο  πολιτικός 

έλεγχος επί του στρατού διατηρείται.   

(2) Σχέση ανάμεσα στο στρατό και την κοινωνία: τα όρια ανάμεσα στη στρατιωτική 

σφαίρα και  τη σφαίρα των πολιτών διατηρούνται.  Οι 

συμπεριφορές της κοινωνίας απέναντι στον πόλεμο και 

το  μιλιταρισμό  είναι  κριτικές.  Η  κοινότητα  είναι 

σκεπτική απέναντι στον πόλεμο. Η κοινότητα μειώνει 

τους πόρους που κινητοποιούνται για πόλεμο.

Σε  αντίθεση  με  το  μαζικό  μιλιταρισμό,  στη  θεώρηση  αυτή  ο  κοινωνικός 

αντίκτυπος  του  μιλιταρισμού  είναι  ιδιαίτερα  αδύναμος  και  περιορισμένος.  Ο 

μιλιταρισμός δεν έχει κεντρικό ρόλο στην κοινωνική κουλτούρα και οι συμπεριφορές 

της κοινής γνώμης απέναντι στον πόλεμο είναι διστακτικές. Λογικά, ο περιθωριακός 

ρόλος του μιλιταρισμού εξηγείται από τη μειωμένη τάση για πόλεμο και την έλλειψη 

κινήτρου  για  μαζική  κινητοποίηση.  Αλλά  στην  πραγματικότητα,  ο  περιορισμένος 

ρόλος  του  μιλιταρισμού  οφείλεται  στον  τύπο  των  πολιτισμών  και  των  πολιτικών 

συστημάτων τα οποία εκπροσωπεί  αυτό το είδος μιλιταρισμού. Ο επαγγελματικός 

μιλιταρισμός,  ως  μία  θεώρηση  για  τις  πολιτικο-στρατιωτικές  σχέσεις,  περιγράφει 

καλύτερα  τις  φιλελεύθερες  δημοκρατικές  κοινωνίες  της  Ευρώπης  και  της  Δύσης 

γενικότερα, μετά το Β’ ΠΠ. Εκεί, οι κοινωνίες και ο δημοκρατικός φιλελευθερισμός 

διατηρήθηκαν πραγματικά. Η μετατροπή των στρατών σε επαγγελματικούς στρατούς 

και η διατήρηση ισχυρών συνόρων με τους στρατιωτικούς ήταν το αποτέλεσμα του 

αγώνα για την προστασία των πολιτικών αξιών και πολιτισμών αφ’ ενός, αλλά επίσης 

και παράγωγο της βιομηχανοποίησης και της εμφάνισης του Εργατικού Κινήματος 

αφ’ ετέρου. Την περίοδο εκείνη η κοινή λογική όριζε ότι η στρατιωτικοποίηση των 

στρατιωτικών και η πολιτικοποίηση των πολιτών ήταν η καλύτερη εγγύηση για τα 

εθνικά συμφέροντα.     

I.3.3. Υποθέσεις Εργασίας της Μελέτης

Με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση που αναλύθηκε παραπάνω,  η παρούσα 

μελέτη  υποθέτει  μία  σχέση  επιρροής  ανάμεσα  στο  υπόδειγμα  των  “πολιτικο-
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στρατιωτικών  σχέσεων”  και  το  ρόλο  του  μιλιταρισμού  στην  οικοδόμηση  της 

συλλογικής ταυτότητας τους Ισραήλ, ως εξής:

Υπόθεση (1)

Κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης του κράτους (τέλη περιόδου του Yishuv 

μέχρι  το  1967),  το  ισραηλινό  υπόδειγμα  πολιτικο-στρατιωτικών  σχέσεων  είχε 

προσεγγίσει το υπόδειγμα του μαζικού μιλιταρισμού. Κατά συνέπεια, ο μιλιταρισμός 

ήταν κεντρικός παράγοντας στη διαμόρφωση της ιουδαϊκής συλλογικής ταυτότητας. 

Αυτό συνέβη είτε μέσω του άμεσου ρόλου του στρατού, είτε μέσω των κρατικών 

πολιτικών μηχανισμών. 

Υπόθεση (2) 

Κατά  την  περίοδο  (τέλη  1967  –  2000),  η  παρούσα  μελέτη  υποθέτει  ότι  το 

ισραηλινό υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων προσέγγισε το υπόδειγμα του 

επαγγελματικού  μιλιταρισμού.  Κατά  συνέπεια,  ο  ρόλος  του  μιλιταρισμού  είχε 

αποδυναμωθεί και περιθωριοποιηθεί. 

I.4 Μέθοδοι Έρευνας 

I.4.1. Στάδια Έρευνας 

Καθώς η παρούσα μελέτη είναι μία μελέτη ποιοτικής έρευνας,  η μεθοδολογία 

επικεντρώνεται στη σύγκριση ανάμεσα στη θεωρία και το υπό εξέταση εμπειρικό 

κομμάτι.  Το  αποτέλεσμα  της  σύγκρισης  εξηγεί  φαινόμενα  και  άλλες  θεωρητικές 

ενδείξεις. 

Η κεντρική ιδέα της παρούσας μελέτης είναι ότι ο ρόλος του μιλιταρισμού, σε 

καθεμία  από  τις  τρεις  προκαθορισμένες  περιόδους  της  ισραηλινής  ιστορίας  έχει 

καθοριστεί πάνω σε ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων. 

Σε  σύμπλευση  με  αυτήν  την  υπόθεση,  η  μελέτη  θα  ερευνήσει  το  ρόλο  του 

μιλιταρισμού σε καθεμία από τις τρεις προκαθορισμένες περιόδους και παράλληλα θα 

εξετάσει  εάν  αυτός  ο  ρόλος  βρίσκεται  σε  συμφωνία  με  το  επιλεγμένο  υπόδειγμα 

πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων.     

 Οι τρεις υπό εξέταση περίοδοι είναι:

(1) Η  προ-κρατική περίοδος (που καλείται επίσης και περίοδος του  Yishuv): Η 

περίοδος  αυτή  καλύπτει  τρεις  δεκαετίες  του  σιωνιστικού  εποικισμού  στην 

Παλαιστίνη, υπό τη Βρετανική Εντεταλμένη Κυβέρνηση (1919-1948).
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(2)  Τα  έτη  διαμόρφωσης  του  κράτους:  Η  περίοδος  αυτή  καλύπτει  της  δύο 

δεκαετίες  που  ακολούθησαν  την  ίδρυση  του  κράτους  το  1948  μέχρι  το  μεγάλο 

Αραβο-Ισραηλινό Πόλεμο του 1967.

(3) Η  μετά το 1967 εποχή: Η περίοδος αυτή καλύπτει  τις  τρεις δεκαετίες  του 

πολέμου του 1967 μέχρι  τη διαδικασία  ειρήνευσης με  τους Παλαιστίνιους  και  τη 

δεύτερη intifada το 2000.

Της ανάλυσης κάθε περιόδου προηγείται  μία μικρή ιστορική αναδρομή για τα 

κύρια γεγονότα στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επίσης, 

κάθε  κεφάλαιο  τελειώνει  με  συμπεράσματα.  Το  τελευταίο  κεφάλαιο  της  μελέτης 

συνοψίζει  τα  γενικά  ευρήματα  της  έρευνας  σε  σχέση  με  τις  υποθέσεις  και  τις 

θεωρητικές ενδείξεις.

I.4.2. Χρήση δεδομένων: αριθμητικά δεδομένα, χάρτες και πίνακες

Με σκοπό τη στήριξη ορισμένων επιχειρημάτων η μελέτη περιλαμβάνει διάφορα 

διαγράμματα, δεδομένα και στοιχεία τα οποία είναι διαλεγμένα από αξιόπιστες πηγές. 

Εντούτοις, υπάρχουν δύο είδη δεδομένων˙ δεδομένα που έχουν άμεση σχέση με τα 

κεντρικά επιχειρήματα της εργασίας και παρεμβάλλονται μέσα στο θέμα. Αριθμητικά 

δεδομένα και χάρτες που είναι δευτερεύουσας σημασίας για τη μελέτη και βρίσκονται 

σε παραρτήματα.  
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Μέρος I

 Θεωρητική Εργασία Πλαισίων

Μιλιταρισμός και Εθνική Ταυτότητα
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Πρώτο Κεφάλαιο

Ο Εθνικισμός και Η Εθνική Ταυτότητα

1.1. Εισαγωγή

 

Για τη μελέτη αυτή, η οποία επικεντρώνεται στην εθνική ταυτότητα στο Ισραήλ, το 

κεφάλαιο  αυτό  δημιουργεί  ένα  σημαντικό  υπόβαθρο.  Παρά  το  γεγονός  ότι  ο 

εθνικισμός  είναι  το  πιο  διαδεδομένο  αντικείμενο  στη  σύγχρονη  κοινωνιολογία, 

εντοπίζεται  ακόμη  ένα  χάος  στην  ορολογία  του.  Κάθε  σχολή  σκέψης  για  τον 

εθνικισμό έχει  τη δική της άποψη για το φαινόμενο αυτό, καθώς και τη δική της 

ορολογία.  Το  κεφάλαιο  αυτό  έχει  ως  στόχο  να  διαπεράσει  τις  διάφορες  σχολές 

σκέψεις του εθνικισμού, αλλά τελικά θα επικεντρωθεί στη σχολή των μοντερνιστών, 

ως την κυρίαρχη και αξιόπιστη προσέγγιση στη μελέτη του εθνικισμού. Μέσω αυτής 

της  σχολής,  το  κεφάλαιο  αυτό  θα  τονίσει  τα  φαινόμενα  του  εθνικισμού  και  της 

εθνικής ταυτότητας και θα καταδείξει τα στοιχεία της και το πώς διαμορφώθηκε στη 

σύγχρονη εποχή.

1.2. Τι Είναι το Έθνος; 

Ο  καθορισμός  των  εννοιών  μέσα  στη  θεματολογία  του  εθνικισμού  είναι 

εξαιρετικά προβληματικός: Παρά το πλήθος των μελετών σχετικά με τον εθνικισμό, 

ως ένα από τα καυτά θέματα της κοινωνιολογίας, ακόμα η ίδια η έννοια στερείται 

συγκεκριμένου  ορισμού.1  Κάθε  σχόλη,  προσέγγιση,  ή  η  θεωρητική  τάση  του 

εθνικισμού δημιουργεί τον δικό της ορισμό για τις βασικές έννοιες και προσφέρει 

διαφορετική προσέγγιση για τη σχέση μεταξύ τους. Αυτή η απέραντη ποικιλομορφία 

στο θέμα  του εθνικισμού καθιστά πιθανό το  γεγονός ότι  δεν μπορεί  να  υπάρξει 

γενική θεωρία για τον εθνικισμό.2 Δεν υφίσταται κάποιος συγκεκριμένος λόγος που 

μπορεί  να  εξηγήσει  αυτήν  την  θολότητα  στη  μελέτη  του  εθνικισμού:  εκτός  του 

γεγονότος  ότι  εθνικισμός,  όπως  τα  περισσότερα  κοινωνικά  φαινόμενα  τα  οποία 

στερούνται μία γενική, ενιαία καθολική θεωρία,3 υπάρχουν ιδιαίτερες εννοιολογικές 

1  Calhoun, Craig, (1993). Nationalism and Ethnicity.  Annual Review of Sociology, Vol. 19, p. 215; 
Smith, A. D. ed.  (1983) [1971].  Theories of Nationalism.  London: Duckworth,2nd  edn.; Alter, P. 
(1989). Nationalism. London: Edward Arnold.

2  Zubaida, S. (1978). Theories of Nationalism.  στο  G. Littlejohn, B. Smart,  J. Wakefield and N. 
Yuval – Davis, eds. Power and the State. London: Groom Helm, pp.52-71

3  Ozkirimli,  Umut, (2000).  Theories  of  Nationalism A Critical  Introduction.  London:  Macmillan 
Press, p. 226.
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προκλήσεις που χαρακτηρίζουν το θέμα του εθνικισμού, ο εθνικισμός είναι από τα 

πρωτεϊκά φαινόμενα, ικανό να λάβει  πολλαπλές μορφές ανάλογα με το ιστορικό, 

κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο υφίσταται και είναι αυτό που εμποδίζει τη 

διατύπωση μιας “γενικής  θεωρίας.” 4 

Δεδομένου ότι  αυτό το θεωρητικό  παράδοξο δεν μπορεί  να αποφευχθεί,  η 

παρουσίαση μιας γενικής αναθεώρησης της έννοιας του “έθνους” πρέπει  να λάβει 

υπόψη  τους  ορισμούς  των  γνωστών  μελετητών  του  εθνικισμού  που  ακολουθούν 

διαφορετικές προσεγγίσεις, αυτοί οι μεγάλοι μελετητές εμφανίστηκαν συνήθως από 

το  δεύτερο  μισό  του  εικοστού  αιώνα  μέχρι  τώρα,  δηλαδή  όταν  ο  εθνικισμός 

μετατράπηκε για να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο αντικείμενο της συνεχούς ακαδημαϊκής 

έρευνας.5 

Μετά την κατανόηση εκείνων των μελετών  για την   έννοια του έθνους, ένας 

γενικός ορισμός για αυτή  την έννοια μπορεί να προταθεί ως  εξής: “Το έθνος είναι  

ένας δεδομένος ανθρώπινος πληθυσμός που μοιράζεται μια ιστορική περιοχή, κοινούς  

μύθους, και ιστορικές μνήμες, ένα κοινό  μαζικό πολιτισμό, μία κοινή οικονομία  και  

κοινά  νομικά  δικαιώματα  και  καθήκοντα  για  όλα  τα  μέλη  του.”6 Τα  μέλη  του 

δεδομένου έθνους μοιράζονται μια διακριτική ταυτότητα που τα διακρίνει από άλλες 

ομάδες, έχουν πολιτική αυτονομία, κανονικά υπό τη μορφή ενός κυρίαρχου κράτους7. 

Το  έθνος  είναι  φαντασιακή  πολιτική  κοινότητα,  με  βάση  έναν  τυποποιημένο, 

ιδιωματικό γλωσσικό πολιτισμό και τυπωμένη γραφή.8  

Δεδομένου ότι αυτή η απεικόνιση της έννοια του έθνους δίνει μια αρχική ιδέα 

για  το  ότι  αυτός  ο  καθορισμός  είναι  πιο  προβληματικός,  διότι  δημιουργεί 

διαφορετικές ερωτήσεις αντί να απαντά σε αυτές που θέτει, δεν διευκρινίζει εάν τα 

έθνη είναι παλαιά και έχουν  βαθιές ρίζες στην ιστορία, ή εάν μπορούν να είναι νέα 

και κατασκευασμένα. Είναι έθνη που υπάρχουν φυσικά ή μπορούν να είναι τεχνητά. 

Η ταυτότητα και ο χαρακτήρας του έθνους αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ή 

παραμένουν  όπως  είναι;  Εάν  τα  έθνη  έχουν  μια  κοινή  ταυτότητα  όπως  οι 

περισσότερες από τις θεωρίες του εθνικισμού προτείνουν. Ποια είναι η σχέση μεταξύ 

4  Jenkins, B. And S. Sofos, (1996). Nation and Nationalism in Contemporary Europe: A Theoretical 
Perspective. Στο: B. Jenkins and S. A. Sofos, eds.  Nation and Identity in Contemporary Europe. 
London: Routledge, σελ. 11.

5 Δείτε, Umut Ozkirimli. Theories of Nationalism. σελ. 36-56.
6 Anthony. D Smith. National Identity. σελ. 14.
7  John Breuilly. Approaches to Nationalism. σελ. 324-352.
8 Ernest Gellner. Thought and Change. σελ. 61-63.
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αυτής της ταυτότητας και των ταυτοτήτων άλλων ομάδων. Τέλος, πρέπει τα έθνη να 

έχουν  πολιτική κυριαρχία ή όχι;

Εντούτοις,  με  σκοπό  να  ξεπεραστούν  αυτές  οι  θεωρητικές  αμφιβολίες,  θα 

παρουσιαστούν οι κυρίαρχες σχολές του εθνικισμού και θα αναλυθούν οι απόψεις 

κάθε  σχολής  για  το  φαινόμενο  αυτό.  Γενικότερα,  η  μελέτη  για  τον  εθνικισμό 

βασίζεται σε δύο σχολές, η πρώτη είναι γνωστή ως η “σχολή των αρχεγονιστών” και 

η δεύτερη (η κυρίαρχη) είναι η σχολή των μοντερνιστών.

1.3. Ο Αρχεγονισμός  και η απόρριψή του

Οι αρχεγονιστές θεωρούν ότι η υπηκοότητα είναι ένα φυσικό συστατικό των 

ανθρώπινων όντων, τόσο φυσικό όσο η γλώσσα, η όραση, ή η μυρωδιά, και ότι τα 

έθνη έχουν υπάρξει από καταβολής κόσμου.9  Αυτή η περίοδος μπορεί να αναζητηθεί 

πολλούς αιώνες πριν, εκεί όπου προηγούμενες περίοδοι όταν  το έθνος είχε γνωρίσει 

το μεγαλείο, παλαιότερους  ήρωες και χρόνους άνθισης, γεγονότα που  μπορούν να 

εμπνεύσουν τα μέλη του έθνους στο παρόν.10 

 Δεδομένου ότι η υπηκοότητα είναι φυσική, το ανήκειν σε κάποιο έθνος  είναι 

προκαθορισμένο, κατά συνέπεια κάποιος γεννιέται σε ένα έθνος με τον ίδιο τρόπο 

που αυτός ή αυτή  γεννιέται  σε μια οικογένεια.11 Επίσης τα έθνη έχουν  “φυσικά 

όρια,” ως εκ τούτου μια συγκεκριμένη προέλευση και μια θέση είναι φυσική, όπως 

επίσης   ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αποστολή και πεπρωμένο12. Σύμφωνα με  τους 

αρχεγονιστές  ,  η  ταυτότητα  του  έθνους  είναι  αιώνια,  είναι  αναντικατάστατη  και 

φυσική, δομείται έντονα από τη συγγένεια του αίματος, τη γλώσσα, και την παλαιά 

ιστορία, όπως και στη σύνδεσή τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή εδάφους.13 

Μιλώντας γενικά, όλες οι θέσεις  των αρχεγονιστών  (όπως  Shils  Eller και 

Coughlun  Geertz , Hasting, και Llobora), επικεντρώνονται σε αυτό το όραμα για τα 

έθνη,14 εντούτοις, ένα καλό παράδειγμα που συνοψίζει την έννοια του έθνους  και του 

9 Ibid. σελ. 64
10 John Breuilly. Approaches to Nationalism. σελ. 327.
11 Smith, A. D, (1995 a). Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity Press. σελ. 31.
12 Ibid. σελ. 32.
13  Geertz, C. (1993). [1973]). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. London: Fontana, 2nd 

edn.
14  Shils, E. (1957). Primordial Personal, Sacred and Civil Ties. British Journal of Sociology, Vol. 8, 

No.2, σελ..130-145; Eller, J. D. and R. M. Coughlun, (1993). The Poverty of Primordialism: The 
Demystification of Ethnic Attachments. Ethnic and Racial Studies, Vol.16, No.2, σελ. 183-201; C. 
Geertz.  The Interpretation of Cultures; Hastings,  A. (1997).  The Construction of Nationhood: 
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εθνικισμού  σύμφωνα  με  τους  αρχεγονιστές  βρίσκεται  στην  εργασία  του   Franjo 

Tudjman “Εθνικισμός  στη  Σύγχρονη  Ευρώπη.”  Ο  ορισμός  του  για  το  έθνος 

προσφέρεται για εξέταση σε αυτό το πλαίσιο:

“Τα έθνη... μεγαλώνουν κατά τρόπο φυσικό, στην αντικειμενική και σύνθετη ιστορική  

διαδικασία, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης όλων εκείνων των υλικών και πνευματικών  

δυνάμεων, οι οποίες  σε μια δεδομένη περιοχή, διαμορφώνουν την εθνική ύπαρξη των 

μεμονωμένων  εθνών  βάσει  των  δεσμών  αίματος,  τη  γλωσσική  και  πολιτιστική 

συγγένεια, και τα κοινά, ζωτικής σημασίας συμφέροντα και το κοινό πεπρωμένο μεταξύ  

της  εθνικής  κοινότητας  και  της  κοινής  πατρίδας  και  των  κοινών  ιστορικών  

παραδόσεων και των στόχων. Τα έθνη είναι αναντικατάστατα κύτταρα της ανθρώπινης  

κοινότητας  ή  ολόκληρης  της  ανθρωπότητας.  Αυτό  το  γεγονός  δεν  μπορεί  να  

αμφισβητηθεί από καμιά άποψη...”15

1.3.1. Οι αρχεγονιστές και η εθνικότητα.

Γενικά,  η  θεωρία  των  αρχεγονιστών   απέτυχε  να  προσδιορίσει  τη  σχέση 

μεταξύ  της  εθνικής  ταυτότητας  και  της  εθνοτικής  ταυτότητας.  Οι  αρχεγονιστές 

προτείνουν  ότι τα έθνη είναι φυσικά , ομοιογενής, και τα μέλη τους μοιράζονται μια 

παλαιά ιστορία, έτσι δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των εθνών και των εθνικών 

ομάδων.16 

Δεδομένου ότι τα έθνη είναι φυσικά , και οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των μελών 

τους που στηρίζονται στη γλώσσα, τη θρησκεία και τους δεσμούς  αίματος, αυτοί οι 

δεσμοί δεν πρόκειται να αλλάξουν επειδή είναι κατά τα λεγόμενα   του Ozkirimli - 

σταθερές και στατικές.17 

Αυτό το όραμα δεν μπορεί να εξετάσει εύκολα τα γεγονότα του σύγχρονου 

κόσμου  μας,  όπου  τα  περισσότερα  από  τα  εθνικά  κράτη  αποτελούνται  από 

πολυεθνικές ομάδες που ζουν  μαζί μέσα σε οροθετημένα  εδάφη και μοιράζονται 

τους ίδιους πολιτικούς θεσμούς  αλλά επίσης  μοιράζονται κοινά αισθήματα για τις 

πατρίδες τους.18 

Ethnicity,  Religion,  and  Nationalism.  Cambridge:  Cambridge  University  Press;  Llobora,  J.  R. 
(1994). The God of Modernity: The Development of Nationalism in Western Europe. Oxford and 
Providence: Breg Publishers.

15  Αναφέρετε:  Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism: A Critical. σελ..27.
16  A. D. Smith. Nations and Nationalism. σελ. 32.
17 Umut Ozkirimli. Theories of Nationalism. σελ. 75.
18 Δείτε για παράδειγμα : J. D.  Eller and R. M. Coughlun. The Poverty of Primordialism. σελ..88.
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Ο  Brass υποστηρίζει  ότι  πολλοί  άνθρωποι  μιλούν  περισσότερες  από  μια 

γλώσσες   στις  πολυγλωσσικές   αναπτυγμένες  κοινωνίες.  Πολλοί  αναλφάβητοι 

άνθρωποι σε αυτές τις χώρες απέχουν πολύ από τη σύνδεση με τις μητρικές γλώσσες 

τους,  δεν  ξέρουν  ακόμη  ούτε  το  όνομα  της  χώρας   όταν  ερωτηθούν.19 Ο  Βrass 

υποστηρίζει επίσης ότι  σε μερικές περιπτώσεις, τα μέλη των διαφορετικών εθνικών 

ομάδων  επιλέγουν  να  αλλάξουν  τη  γλώσσα  τους  προκειμένου  να  παράσχουν 

καλύτερες ευκαιρίες στα παιδιά τους ή, για να  διαφοροποιήσουν τους εαυτούς  τους 

από  άλλες  εθνικές  ομάδες.20  Το  ίδιο  επιχείρημα  μπορεί  να  αναφερθεί  και  στη 

θρησκεία,  αυτή  η  σύγχρονη  και  μεσαιωνική  ιστορία  γνώρισε  πολλές  μεταλλάξεις 

θρησκειών για διαφορετικές  ανθρώπινες ομάδες.21 

Εάν οι  προηγούμενοι  κριτικοί  που στρέφονται  εναντίον  των αρχεγονιστών 

επειδή αυτοί επιμένουν ότι τα έθνη είναι φυσικά και οι εθνικές ομάδες δεν μπορούν 

να  μετατραπούν  ή  να  αλλάξουν  υπό  οποιαδήποτε  συνθήκη,  ένας  άλλος  κριτικός 

σχετικά  με  αυτό  το  ζήτημα  υποστηρίζει  ότι  οι  απόψεις  των  αρχεγονιστών  είναι 

ανεπαρκείς  στην  εξήγηση  του  εθνικισμού  σε  πολυεθνικά  κράτη,  αυτά  τώρα 

σηματοδοτούν την πλειοψηφία κρατών στη σύγχρονη εποχή.  Οι εθνοτικές  ομάδες 

που  ζούν  εντός  πολεθνικών  κοινωνιών,  παρά  το  γεγονός  ότι  έχουν  πίστη  στην 

εθνοτική τους ταυτότητα, η συνολική τους πίστη είναι γιά το ευρύτερο έθνος. 22

1.4.  Ο Εκσυνγχρονισμός

Ο  Εκσυνγχρονισμός  έχει  προκύψει  ως  παρατεινόμενη   και  ως  ξεχωριστή 

θεωρία  από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  ‘60  ως  απάντηση  στα  κινήματα  της 

αποικιοκρατικοποίησης  στην  Ασία  και  την  Αφρική,  για  να  διαπραγματευτεί  τα 

πρότυπά τους για τη δημιουργία έθνους.23 Αντίθετα με τους Αρχεγονιστές, οι θεωρίες 

των  Εκσυγχρονιστών  έχουν ποικιλία θεωρητικών διαφορών.24 

Παρά  αυτόν,  οι  μεγάλοι  μελετητές  αυτής  της  προσέγγισης  -  οι  Ernest Gellner, 

Bendict  Anderson, Tom Nairn, Eric Hobsbawm και John Breuilly - έχoυν την κοινή 

πεποίθηση  ότι  τα  έθνη  είναι  σύγχρονα.   Τα  έθνη  προέκυψαν  προς  το  τέλος  της 

μεσαιωνικής ή πρόωρης σύγχρονης περιόδου στη δυτική Ευρώπη, δηλαδή αμέσως 

19  Brass, P. R. (1991). Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. New Delhi and Newbury 
Park: Sage, σελ. 71.

20 ibid, σελ. 72.
21 ibid, σελ. 73.
22 A. D. Smith. National Identity. σελ. 4.
23 Anthony D Smith. Nationalism and Modernism. σελ. 3.
24 Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism: A Critical. σελ. 34.
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μετά τη γαλλική επανάσταση.25 Οι Εκσυγχρονιστές θεωρούν ότι τα έθνη οδηγούνται 

από τον εκσυγχρονισμό και τον ρασιοναλισμό όπως πραγματώνονται από την άνοδο 

του σύγχρονου κράτους, τη βιομηχανική οικονομία και τις κοσμικές αντιλήψεις για 

την  ανθρώπινη  αυτονομίας.26  Εθνικισμός  είναι  μια  διαδικασία  που  μπορεί  να 

οδηγήσει νέα έθνη με τις διαφορετικές σφραγίδες, έτσι ο εθνικισμός ως ιδέα (θεωρία) 

υφίσταται προ των εθνών27 

Οι  Εκσυγχρονιστές  απορρίπτουν  την  αρχέγονη  θέση  ότι  τα  έθνη  είναι  η 

συνέχεια  ενός  αρχαίου  παρελθόντος,  θεωρούν  ότι  παλαιοί  πολιτικοί  σχηματισμοί 

όπως οι αυτοκρατορίες, και οι θεοκρατικές οντότητες έχουν εξαφανιστεί και έχουν 

αντικατασταθεί από τα έθνη-κράτη.28  Τέλος, οι Εκσυγχρονιστές συμφωνούν ότι τα 

έθνη είναι αρκετά ευδιάκριτα από τις εθνικές ομάδες, που είναι - ομάδες συγγένειας 

που  συνδέονται  σχεδόν  από  την  κοινή  ιστορία  και  το  συγκεκριμένο  πολιτισμό.29 

Αλλά, οι Εκσυνγχρονιστές θεωρούν ότι η πίστη στο έθνος ανέρχεται την πίστη στην 

εθνική ομάδα ή οποιαδήποτε υποομάδα μέσα σε ένα δεδομένο έθνος. Δεδομένου ότι 

όλες οι θεωρίες των μοντερνιστών είναι βασισμένες σε αυτές τις βασικές ιδιότητες 

του εθνικισμού, η ποικιλομορφία στην θεωρία του εκσυγχρονισμού είναι ευρεία και 

οι  διαφορές  μεταξύ  τους  δεν  είναι  πάντα  επιφανειακές.  Κάθε  ένας   από  τους 

μελετητές  του  μοντερνισμού  στηρίζει  το  όραμά του   για  το  εκσυνγχρονισμό  του 

εθνικισμού,  κάθε  ένας  από  αυτούς  προτείνει  έναν  βασικό  παράγοντα  τον  οποίο 

θεωρεί  ως  κρίσιμο  στοιχείο  στη  λειτουργία  του  εθνικισμού.  Εφεξής,  θα 

παρουσιάσουμε  εν  συντομία  τις  κύριες  θεωρίες  των  μοντερνιστών  οι  οποίες  - 

πιστεύουμε - ρίχνουν  φως στην περιπτωσιολογική μελέτη μας. 

1.4.1.  Ο Ernest Gellner: Ο Πολιτισμός και η Εκβιομηχάνιση.

Ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς του εκσυγχρονισμού είναι ο Ernest 

Gellner.  Κατά  τη  διάρκεια  τριών  δεκαετιών  ο  Gellner ανέπτυξε  μια  περιεκτική 

25  Αναφέρετε:  Hutchinson, John (2000). Ethnicity and Modern Nations.  Ethnic and Racial Studies,  
Vol.23, No. 4, σελ. 652.

26 ibid.
27 Umut Ozkirimli. Theories of Nationalism. σελ. 29.
28  βλ.  Hobsbawm, E.  J.  (1990). Nations  and Nationalism since  1780: Programme,  Myth,  Reality. 

Cambridge: Cambridge University Press.
29 John Hutchinson. Ethnicity and Modern Nations. σελ. 652.
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θεωρία του εθνικισμού. Η βασική ιδέα στη θεωρία του  είναι ότι ο εθνικισμός είναι 

αρκετά σύγχρονος, προέκυψε στο μεσαίωνα, στο διαφωτισμό και την εκβιομηχάνιση 

και  την  διαίρεση  των  τάξεων.30 Υποστήριξε  ότι  τα  σύγχρονα  έθνη  είναι  αρκετά 

διαφορετικά από οποιαδήποτε ανθρώπινη ομάδα, υπήρχαν πριν από την εποχή του 

Διαφωτισμού και της εκβιομηχάνισης, δηλαδή πριν από δύο αιώνες.31 Τα σύγχρονα 

έθνη  δεν  έχουν  οποιοδήποτε  είδος  συνοχής  με  τους  αρχαίους  προγόνους.  Στη 

διάσημη εργασία του "έθνη και εθνικισμός, " ο Gellner δηλώνει:  Έθνη, ως φυσική 

ταξινόμηση των ατόμων, σαν έμφυτο πολιτικό πεπρωμένο, είναι μύθος. Ο εθνικισμός, 

ο όποιος παίρνει μερικές φορές προϋπάρχοντες πολιτισμούς  και τους μετατρέπει σε 

έθνη, κάποτε τους εφευρίσκει, και εξαλείφει συχνά τους προϋπάρχοντες πολιτισμούς . 

Αυτή είναι  η πραγματικότητα.32 

Για να επεξηγήσει τη θεωρία του για την εμφάνιση των σύγχρονων εθνών και 

το ρόλο του πολιτισμού στην επίκληση του εθνικισμού, ο Gellner ταξινόμησε τρία 

στάδια  της  ανθρώπινης  ζωής  κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου:  το  πρώτο  στάδιο 

ονομάζεται  “Ζωοτροφία,”  οι  ανθρώπινες  κοινότητες  σε  εκείνη  την  εποχή  ήταν 

πρωτόγονες  για το ζήτημα του εθνικισμού.33 Εκείνη την εποχή δεν υπήρξε κανένα 

κράτος, κανένα όριο και καθόλου χώρος  για τη δημιουργία  εθνικής σκέψης.  34 Ο 

λόγος της απουσίας εθνικισμού εκείνη την εποχή  είναι εξαιτίας  της  στοιχειώδους 

φύσης της ηγεσίας που υπήρχε τότε. Τέτοιοι αρχέγονοι πολιτικοί σχηματισμοί δεν 

ήταν ικανοί να δημιουργήσουν έναν υψηλό "κωδικοποιημένο" πολιτισμό στον οποίο ο 

εθνικισμός θα μπορούσε να προκύψει.35 Στην πραγματικότητα αυτό είναι το κύριο 

σημείο στη θεωρία του Gellner, αυτή είναι η σύνδεση μεταξύ της πολιτικής  και του 

πολιτισμού,  αυτή  η  σύνδεση δημιουργεί  το  πεδίο  όπου ο  εθνικισμός  υπάρχει  και 

επιζεί.36

Το δεύτερο στάδιο της ανθρώπινης ζωής - που προτείνεται από τον Gellner - 

είναι  οι  αγροτικές   κοινωνίες,  οι  οποίες   βασίζονταν  στην  παραγωγή  και  την 

αποθήκευση τροφίμων, και μια σχετικά σταθερή τεχνολογία. Ο Gellner θεωρεί ότι ο 

εθνικισμός υπήρξε σε εκείνες τις κοινωνίες αλλά, δεν λειτούργησε. Στην αγροτική 

30  βλ. Gellner, Ernest, ( 1996). The Coming of Nationalism and its Interpretation: The Myths of Nation 
and Class.  στο  Balakrishnan, G., ed.  Mapping the Nation.  New York: New Left  Books.  Επίσης 
(1994).  Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals. London: Hamish Hamilton. 

31Gellner, E.   (1964). Thought and Change. London: Weidenfeld & Nicolson, σελ. 12-13.
32 Gellner, E.  (1983).  Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell, σελ 48-9.
33  Ibid, σελ.14-25. 
34 ibid,  Επίσης :  Thought and Change, σελ. 68-69.
35 Ernest Gellner.  Nations and Nationalism. σελ.  23-25.
36 Ibid. σελ. 25
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εποχή, το  κράτος υπήρχε σε ένα μεγάλο ποσοστό  κοινοτήτων όπως και ο πολιτισμός 

στο οποίο και οι δύο δημιουργούν τους απαραίτητους όρους για να προκαλέσουν τον 

εθνικισμό,  αλλά  σε  αυτές  τις  κοινωνίες  ο  πολιτισμός  ήταν  άνισος,  ενίσχυε  ένα 

ιεραρχικό σύστημα στρωματοποίησης στην κοινωνία.  Είναι αλήθεια ότι το κράτος 

είχε  δύναμη, αλλά λόγω της πολιτιστικής διαφοροποίησης μέσα στην κοινωνία και 

λόγω  της   κοινωνική  στρωματοποίηση  σε  αυτή,  τα  μέλη  δεν  δέθηκαν  με  την 

κοινότητά  τους.  Μέσα  σε  μια  τέτοια  κοινωνικοοικονομική  και  πολιτιστική 

στρωματοποίηση, ο εθνικισμός δεν μπορούσε να λειτουργήσει, και το έθνος με κοινές 

αξίες  και κοινές μνήμες δεν υπήρξε.37 

Το  τρίτο  στάδιο  της  ανθρώπινης  ζωής,  το  οποίο  είναι  η  εποχή  της 

εκβιομηχάνισης,  σηματοδότησε  την εμφάνιση  του εθνικισμού  και  των σύγχρονων 

εθνών  τα  οποία   βασίζονται  στην  ισότητα  και  μαζική  κουλτούρα.38  Κατόπιν,  ο 

Gellner επεξηγεί  πώς  βιομηχανικές  κοινότητες  που  βασίστηκαν  στην  οικονομική 

ανάπτυξη,  ανέπτυξαν   πολιτικούς  σχηματισμούς  που  στην  επιδίωξη  τους   για 

νομιμότητα ανέπτυξαν σύγχρονους  εθνικιστικούς  πολιτισμούς, αυτοί οι πολιτισμοί 

ενέργησαν  ως  (χονευτήρια),  δημιούργησαν  το  νέο  έθνος  που  τα  μέλη  του 

μοιράστηκαν τις καθορισμένες αξίες  και συλλογικές μνήμες που τους διάκριναν από 

άλλες ανθρώπινες ομάδες.39 

1.4.2.  John Breuilly:  Ο Εθνικισμός ως Πολιτική

Η  κύρια  υπόθεση  του  Breuilly είναι  ότι  ο  εθνικισμός   γίνεται  καλύτερα 

κατανοητός ως μορφή πολιτικής σε σχέση με το ρόλο των εθνικών μετακινήσεων 

στην  κατασκευή  των  σύγχρονων  κρατών.40 Στο  άρθρο  του  ‘Προσεγγίσεις   στον 

Εθνικισμό’, ο  Breuilly  διαπίστωσε ότι ο εθνικισμός μπορεί να μελετηθεί μέσα σε 

τρία κύρια πεδία: σαν δόγμα, σαν πολιτική, και ως συναίσθημα.41 Εννοεί   το δόγμα 

ως (- ισμός) έτσι, τα διάφορα δόγματα μπορούν να προσφέρουν τα διαφορετικά είδη 

εθνικισμού όπως το φιλελεύθερο εθνικισμό και τον συγκεντρωτικό εθνικισμό, ενώ - 

σύμφωνα με αυτόν - τα συναισθήματα σημαίνουν την άνοδο και την ανάπτυξη της 

“εθνικής συνείδησης”. Αλλά Breuilly προτιμά να θεωρεί τον εθνικισμός ως πολιτική 

37 Ibid. σελ. 18-21
38 Ibid, σελ. 25-30
39 Ibid
40  βλ. Breuilly, John (1985). Reflections on Nationalism.  Philosophy of the Social Science, Vol. 15, 

σελ. 65-75 και ( 1993 a ). Nationalism and the State. Manchester: Manchester University Press, 2nd 

edn  επίσης, (1993 b). Nationalism and the State. στο R. Michener, ed. Nationality,  Patriotism and 
Nationalism in Liberal Democratic Societies. Minnesota: Professors World Peace Academy, σελ. 19-
48, και,   Approaches to Nationalism. σελ. 324-352.

41  John Breuilly. Approaches to Nationalism. σελ. 324. 
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δεδομένου  ότι  πιστεύει  πως  και  το  δόγμα  και  η  εθνική  συνείδηση  είναι  τελικά 

συνδεμένα με την πολιτική.42 

Από τη μια πλευρά, τα πολιτικά κινήματα πάντα εμπνέουν  τα εθνικά δόγματα 

ή   βασίζονται σε δόγματα και πολιτικές ιδέες.43 Βρήκε αυτός  ότι τους τελευταίους 

δύο αιώνες τα εθνικά κινήματα, τα οποία υιοθέτησαν διαφορετικά εθνικά δόγματα, 

έχουν τρεις κύριες αξιώσεις:

Πρώτον, υπάρχει ένα έθνος, το οποίο είναι μια ειδική ομάδα διαφορετική από άλλα 

ανθρώπινα όντα.   Δεύτερον, η πίστη είναι πρώτα απ' όλα με  και για το έθνος.

Τρίτον,  το  έθνος  πρέπει  να  έχει  την  πολιτική  αυτονομία,  κανονικά  υπό  μορφή 

κυρίαρχου κράτους.44 

Αφ' ετέρου τα εθνικά (πολιτικά) κινήματα μπορούν επίσης να συνδεθούν με 

τα  ευρέως  κοινά  συναισθήματα  επειδή  τα  εθνικά  κινήματα  που  υιοθετούν  τα 

συγκεκριμένα εθνικά δόγματα βοηθούν την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης σε μια 

δεδομένη κοινωνία στην οποία κινητοποιείται μια δημοφιλής βάση υποστήριξης των 

προγραμμάτων πολιτικού εκσυγχρονισμού. Ο σκοπός των εθνικών κινημάτων είναι 

να  επιτευχθεί  ο  πολιτικός  εκσυγχρονισμός  προκειμένου  να  ανταγωνιστεί  άλλες 

κοινότητες και κράτη.45

Το  πρόγραμμα/δόγμα  που  προσφέρεται  από  τα  εθνικά  κινήματα  έχει  τις 

διαφορετικές  λειτουργίες,  κυρίως  πολιτικές,  οικονομικές  και  πολιτιστικές 

λειτουργίες,  αυτές  οι  λειτουργίες  προτείνονται  για  να  μεταφερθούν  στα  λιγότερο 

ευνοημένα  επίπεδα  της  κοινωνίας  μέσω  των  ειδικευμένων  οργάνων  όπως  οι 

κοινότητες αγροτών, οι εκκλησίες και άλλα γραφειοκρατικά ιδρύματα46. 

Ο  Breuilly θεωρεί ότι ο εθνικισμός λειτουργεί σε αυτήν την διαδικασία σε 

όλες  τις  περιπτώσεις.  Είναι  αλήθεια  ότι  υπάρχουν  διαφορετικοί  τύποι  εθνικισμών 

όπως (φιλελεύθερος, συγκεντρωτικός) έτσι η εθνική λειτουργία σε κάθε περίπτωση 

παίρνει  το  δικό  της   διαφορετικό  τρόπο,  και  επίσης  πολιτική  αντίθεση.  Η 

αναθεώρηση αυτών των τύπων πολιτικών αντιθέσεων είναι έξω από το πεδίο αυτής 

της μελέτης.

42 ibid, σελ. 325.
43 Ibid, σελ. 340.
44 ibid, σελ. 326-27.
45 Ibid, σελ.341.
46 ibid, σελ. 342-43.
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1.4.3. Ο Bendict Anderson και οι Φαντασιακές Κοινότητες 

Από τότε που εμφανίστηκε  το  1983,   από τον  Benedict  Anderson,  η  θεωρία των 

φαντασιακών  κοινοτήτων  θεωρείται ακόμα ως ένας από τους πιο αρχικές  θεωρίες 

του εθνικισμού μέχρι σήμερα, όπως και ένα από τα επιτυχή πρότυπα που εξηγούν την 

δημιουργία της εθνικής ταυτότητας στο σύγχρονο κόσμο47 

Η κύρια ιδέα του Anderson είναι ότι τα έθνη είναι φαντασιακά.  Κατά αυτόν, 

το έθνος είναι μία φαντασιακή  πολιτική κοινότητα, η οποία είναι φαντασιακή επειδή 

τα μέλη  της, ακόμη και αυτά των μικρότερων εθνών, ποτέ  δεν θα γνωρίζουν τους 

περισσότερους από τους ομοεθνής τους, ούτε τους έχουν συναντήσει,  ούτε ακόμη 

έχουν ακούσει για αυτούς , παρόλο που στο μυαλό του καθενός υπάρχει η εικόνα της 

συνένωσης τους.48

Το έθνος είναι φαντασιακή ως περιορισμένη κοινότητα επειδή ακόμη και οι 

μεγάλες  κοινότητες  στις  οποίες  περιέχουν  ίσως  ένα  δισεκατομμύριο  ζωντανών 

ανθρώπινων όντων,  έχουν τα πεπερασμένα και  ελαστικά όρια πέρα από τα οποία 

υπάρχουν άλλα έθνη. Παρουσιάζεται ως  κυρίαρχη, επειδή η έννοια γεννήθηκε στην 

εποχή  που  ο  Διαφωτισμός  και  η  επανάσταση  κατέστρεφαν  τη  νομιμότητα  των 

θεοκρατικών, δυναστικών και ιεραρχικών σφαιρών.49

Τέλος,  είναι  φαντασιακή  ως  κοινότητα,  επειδή  ανεξάρτητα  από  την 

πραγματική ανισότητα και την εκμετάλλευση που μπορεί να επικρατήσουν σε κάθε 

μια, το έθνος συλλαμβάνεται πάντα ως δυνατή οριζόντια συναδελφικότητα50 

Ο  Anderson ανέπτυξε  την  άποψή  του  για  τον  εθνικισμό  ενώ  ερευνούσε  την 

προέλευση της εθνικής συνείδησης στο σύγχρονο κόσμο. Αυτός  ανακάλυψε ότι οι 

πολιτιστικοί παράγοντες γέννησαν τις φαντασιακές κοινότητες. Οι ρίζες της εθνικής 

συνείδησης,  βρίσκονται  στις θρησκευτικές κοινότητες και τις δυναστικές  σφαίρες 

που  υπήρχαν  στη μεσαιωνική Ευρώπη.51 

 Τα σύγχρονα έθνη, τα όποια  δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του δέκατου 

όγδοου αιώνα,  αντικατέστησαν αυτές  τις  κοινότητες  αλλά,  ακόμα συνδέονται   με 

αυτά   με  τις   ίδιες  πολιτιστικές  ρίζες.  Ο  Anderson υπολόγισε  το  ρόλο  της 
47 Umut Ozkirimli. Theories of Nationalism. σελ. 151.
48  Bendict Anderson. Imagined Communities. σελ. 6-7. Η θεωρία του Anderson εξηγείται επίσης στα 

Bendict  Anderson:  (1995).  Ice  Empire  and Ice  Hockey:  Two Fin  De  Siecle  Dreams.  New Left  
Review, Vol. 214, σελ. 146-50, (2000) [1991]. The origins of national consciousness. σελ. 316-323; 
(1996). Introduction. στο G. Balakrishnan. ed. (1996).  Mapping the Nation. London: Verso.

49   Bendict Anderson. Imagined Communities. σελ.  9-10.
50 ibid.
51   Bendict  Anderson. The origins of national consciousness. σελ. 316-323.
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κεφαλαιοκρατίας και της κεφαλαιοκρατίας των τυπωμένων υλών στη δημιουργία των 

σύγχρονων εθνών. Οι μυθιστοριογραφίες και οι εφημερίδες κάνουν πιθανό για ένα 

δεδομένο  έθνος  το  να  προσδιορίσει  τον  εαυτό  του  μέσα  σε  έναν  ακέραιο  εθνικό 

πολιτισμό που εξηγεί  το παρελθόν τoυ και το μέλλον του επίσης.52

Έτσι  η  κεφαλαιοκρατία  των τυπωμένων υλών σύμφωνα με  τον  Anderson, 

βοήθησε  να  μεταρρυθμιστεί  η  εθνική  ταυτότητα,  έδωσε  στην  κοινότητα  όλες  τις 

πιθανές επιλογές για να διακριθεί από άλλες κοινότητες, και επέτρεψε σε όλα τα μέλη 

της  κοινότητας  για  να  κατανοήσουν  το  παρελθόν  τους  με  τον  ίδιο  τρόπο,  και 

επέτρεψε σε αυτά να υιοθετήσουν τον ίδιο πολιτισμό. Εν ολίγοις, η κεφαλαιοκρατία 

των τυπωμένων υλών μεταρρύθμισε το σύγχρονο έθνος με ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα 

για καθένα, και  μια ιδιαίτερη συλλογική μνήμη ακόμα κι αν είναι φαντασιακή53 

1.4.4.  Eric Hobsbawm: Οι Υψηλοί Πολιτισμοί  

 Είναι ένας άλλος μεγάλος εκσυγχρονιστής φιλόσοφος. Η άποψή του για τον 

εθνικισμό  βασίζεται  στην  υπόθεση  ότι  ο  εθνικισμός  είναι  ένα  αποτέλεσμα  της 

βιομηχανικής  επανάστασης  και  της  πολιτικής  ανάπτυξης  των  τελευταίων  δύο 

αιώνων.54

Ο  Hobsbawm θεωρεί ότι  τα έθνη δεν κάνουν τα κράτη και τον εθνικισμό, 

αλλά το αντίθετο. Υποστηρίζει, ότι τα έθνη και ο εθνικισμός είναι διπλά φαινόμενα, 

σύμφωνα με αυτόν, είναι αλήθεια ότι  τα έθνη συνήθως  κατασκευάζονται από τις 

πολιτικές ελιτ, είναι αλήθεια ότι η ελίτ μπορεί να έχει το ρόλο στην δημιουργία  του 

εθνικισμού αλλά, τα έθνη πρέπει να αναλυθούν από κάτω δηλαδή βάση των αναγκών 

των  απλών  ανθρώπων.55 Ο  Hobsbawm διάκρινε  μεταξύ  τριών  σταδίων  που 

προσδιορίζουν την ιστορική εξέλιξη του εθνικισμού.  Το πρώτο στάδιο εκτείνεται 

από την περίοδο της γαλλικής επανάστασης έως το 1918, αυτό το στάδιο ήταν μια 

μεταβατική  περίοδος  όταν  ο  εθνικισμός  γεννήθηκε  και  όταν  επεκτάθηκε  σε 

διαφορετικές περιοχές.56 Το δεύτερο στάδιο - σύμφωνα με αυτόν - ήταν από το 1918 

ως το 1950, αυτό ήταν το απόγειο του εθνικισμού, λόγω της ανόδου του φασισμού 

52 ibid, σελ. 317-18.
53  Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism: A Critical. σελ.39.
54  Ο Hobsbawm έχει παρουσιάσει τη θεωρία του για τον εθνικισμό μέσα:  Nations and Nationalism 

since  1780  ;  και Hobsbawm,  Eric,  and  Ranger,  T.  eds.  (1983).  The  Invention  of  Tradition. 
Cambridge:  Cambridge  University  Press.   Περίληψη για το όραμα Hobsbawm  μέσα  Amut 
Ozkirimli. Theories of Nationalism. σελ. 116-118.

55 E. Hobsbawm. Nations and Nationslism. σελ . 12.
56 ibid, σελ. 31.

26



και  της  αριστερής  αντίδρασης  ενάντια  στο  φασισμό.  Ήταν  η   εποχή  του 

αντιιμπεριαλισμού στις αποικοιοκρατούμενες  χώρες .57

Το  τελευταίο  στάδιο  είναι  ο  πρόσφατος  εικοστός  αιώνας,  Ο  Hobsbawm 

θεωρεί  ότι  ο  εθνικισμός  σε  αυτό το στάδιο  είναι  διαφορετικός  από εκείνους  των 

προηγούμενων περιόδων: ο εθνικισμός έπειτα ενοποιούσε, αλλά προς το τέλος του 

εικοστού αιώνα υπήρξε ουσιαστικά αρνητικός, ή μάλλον διαχωριστικός.58

Μέχρι  τώρα,  έχουμε  παρουσιάσει  εν  συντομία  μια  ιδέα  για  τις 

εκσυγχρονιστικές θεωρίες και τους μεγάλους φιλόσοφους τους, η οποία  μπορεί να 

είναι μια προϋπόθεση και ένα πλαίσιο στο κύριο θέμα μας εδώ, το οποίο είναι: ο 

ρόλος  του  μιλιταρισμού  στην  κατασκευή  της  εθνικής  ταυτότητας  σε  μια  εθνική 

κοινότητα αποίκων. Προκειμένου να ερευνηθεί αυτό το θέμα θεωρητικά σε σχέση με 

το  μιλιταρισμό,  απαιτείται  πρώτα  να  παραχθεί  μια  ακέραια  ιδέα  για  την  εθνική 

ταυτότητα,  πώς αυτή κατασκευάζεται  και  ποια είναι  τα συστατικά της  μέσα από 

όραμα του εκσυνγχρονισμού. 

Πάλι, είναι λογικό να προταθεί ότι η μοντερνιστική θεματολογία ανέλυσε και 

καθόρισε  την  εθνική  ταυτότητα  με  διαφορετικούς  τρόπους  σύμφωνα  με  την 

ποικιλομορφία  των θεωριών του  εκσυνγχρονισμού,  ο  στόχος  μας   εδώ,  εντούτοις 

είναι περιορισμένος να δώσει έμφαση στην  εθνική ταυτότητα μέσα  από τους όρους 

της δεδομένης περίπτωσης.

Δεδομένου ότι αυτή η μελέτη εξετάζει μια πολυεθνική κοινότητα

αποίκων, θα διακρίνουμε μεταξύ δύο τύπων ταυτοτήτων: της  εθνικής  ταυτότητας 

και  της  εθνοτικής  ταυτότητας,  θα  διευκρινίσουμε  κάθε  μία  από  αυτές  και  τις 

διαφορετικές  συνδέσεις  σχέσεων  μεταξύ  τις  που  μπορούν  να  προσφερθούν, 

λαμβάνοντας υπόψη τη δεδομένη περίπτωση.

1.5.   Η  Εθνική  Ταυτότητα  και  Η  Εθνοτική  Ταυτότητα  Σύμφωνα  με  τον 

Μοντερνισμό.

Η ταυτότητα κατά την ευρεία έννοιά της αναφέρεται  "στην ομοιότητα".  Η 

θεωρία  του  εκσυνγχρονισμού  αναγνωρίζει  ως  ταυτότητα  ομάδας  την  τάση  των 

ανθρώπων να ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα στην οποία οι άνθρωποι έχουν 

διαφορετικό ιδιότητες από κοινού και που τους διακρίνουν από άλλες ανθρώπινες 

ομάδες.  Σε  σχέση  με  τον  εθνικισμό  οπωσδήποτε,  η  έννοια  της  ταυτότητας  είναι 

57 Ibid, σελ 32
58 ibid
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συνυφασμένη με την πολιτική σημασία.59 Η ταυτότητα είναι ριζωμένη στα πλαίσια 

της  εμφάνισης  του  σύγχρονου  γραφειοκρατικού  κράτους  και  της  ανάγκης  του  να 

κινητοποιήσει  όλα  τα  υποκείμενα  για  στρατιωτικούς  σκοπού.60 Ο  Schlesinger 

πρότεινε  ότι  η  "εθνική ταυτότητα"  γίνεται  κατανοητή  καλύτερα ως συγκεκριμένη 

μορφή συλλογικής ταυτότητας.61 Σύμφωνα με Melucci, καθώς οι δυτικές κοινωνίες 

κινούνται  όλο  και  περισσότερο  μακριά  από  ένα  βιομηχανικό,  κεφαλαιοκρατικό 

μοντέλο  που  βασίζεται  σε  τάξεις,  η  έννοια  της  ταυτότητας  έχει  γίνει  όλο  και 

περισσότερο  σημαντική  για  τη  θεωρία  της  δράσης  εξηγεί  το  σχηματισμό  και  τις 

δραστηριότητες των διάφορων ομάδων,62 επίσης - σύμφωνα με αυτόν - η ταυτότητα 

γίνεται αντιληπτή  προ πάντων υπό την έννοια της ενότητας, η οποία  καθιερώνει τα 

όρια που διακρίνουν την μία ομάδα από την άλλη.63

Ο Gellner θεωρεί ότι η εθνική ταυτότητα προκύπτει ως ένα υπο- προϊόν του 

σχηματισμού του έθνους κράτους, που είναι το ίδιο ένα αποτέλεσμα μιας σφαιρικής 

τάσης που ωθείται από "την εκβιομηχάνιση."64  Ο  Anderson - του οποίου η γενική 

θεωρία  είναι  ότι  τα  έθνη  είναι  φαντασιακά-  υποστήριξε  την  ίδια  θέση  για  την 

ταυτότητα, υποστήριξε ότι:

Σε ορισμένες περιόδους  της  ιστορίας,  μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων άρχισαν 

να σκέφτονται πως ανήκουν σε  κοινότητες αυτού του είδους: πως έχουν μια πατρίδα 

(την οποία οι περισσότεροι δεν έχουν δει), μια ιστορία και ένα πολιτισμό (για τους 

οποίους είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ανίδεοι), και μια ταυτότητα από την άποψη της 

οποίας είναι ίσοι με τους συντρόφους άνδρες και τις γυναίκες των χωρών τους (παρά 

τις ογκώδεις και προφανείς ανισότητες).65

Δεδομένου ότι οι εκσυνγχρονιστές παρουσιάζουν αυτήν την θέση της εθνικής 

ταυτότητας, και δεδομένου ότι ανακάλυψαν ότι είναι σύγχρονη, διάκριναν μεταξύ της 

εθνικής ταυτότητας  και της εθνοτικής ταυτότητας στον πολυεθνικά έθνη:

Για  να  ξεκινήσουμε  με  το  έθνος,  η  έννοια  είναι  σχετικά  νέα,  προέκυψε  από  την 

μελέτη των κοινωνικών επιστημών μόλις τον  εικοστό αιώνα.66 Ο εκσυγχρονισμός 

δέχεται  το  γεγονός  ότι  οι  εθνικές  ομάδες  έχουν  συγκεκριμένους   γλωσσικούς  / 
59 Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism: A Critical. σελ. 85.
60 ibid
61  Schlesinger, Philip. (1987). On national identity: some conceptions and misconceptions criticized. 

Social Science Information, Vol.26, No.2.σελ. 219-264, σελ. 230.
62  Melucci,  Alberto,  (1989).  Nomads  of  the  Present:  Social  Movements  and  Individual  Needs  in  

Contemporary Society. Temple University Press. σελ. 82.
63 ibid, σελ. 81.
64  Ernest Gellner.  Nations and Nationalism. σελ.  23-25.
65 Alberto Melucci. Nomads of the Present. σελ.  82.
66 Mc Crone, D, (1998). Sociology of Nationalism. London : Routledge, σελ.:22.
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θρησκευτικούς  ή πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ τους, θεωρούν ότι οι εθνικές ομάδες 

είναι σχεδόν – ομάδες συγγένειας, που διατηρούνται  από τους μύθους του κοινού 

πεπρωμένου,  αλλά  για  τα  έθνη  δεν  ισχύει  το  ίδιο.  Τα  έθνη  μπορούν  να 

κατασκευαστούν  από  διαφορετικές  εθνικότητες,  και  εκείνες  μπορούν  μαζί  να 

διαμορφώσουν  την  εθνική  ταυτότητα.  Η  εθνικότητα  πρόκειται  για  ένα 

χαρακτηριστικό  μιας  απλούστερης   προ-πολιτικής  κοινότητας,  ή  των  ξεχωριστών 

ομάδων που προορίζονται να αφομοιωθούν στα υπάρχοντα κράτη.67 

Κατ'  αυτό  τον  τρόπο,  οι  εθνοτικές  απαιτήσεις  στο  εθνικό  κράτος  είναι 

περιορισμένες,  είναι  προ-πολιτικές,  αλλά  βασίζονται  στα  κοινωνικοπολιτικά 

αντικείμενα  και  δεν  μπορούν   να  αναπτυχθούν  για  να  απαιτήσουν  τον  εθνικό 

χωρισμό,  αλλά  το  αντίθετο.  Έχει  τάσεις  διάσπασης  για  να  ενταχθεί  στην  εθνική 

ταυτότητα.68

Τα άτομα μπορούν να έχουν διασταυρωμένες ταυτότητες  συγχρόνως, αλλά 

εάν υπάρχουν άλλες ταυτότητες, η εθνική ταυτότητα πρέπει να έρθει πρώτη, πρέπει 

να  είναι  προγενέστερη  όχι  μόνο  στο  χρόνο,  αλλά  στη  τάξη  επίσης.  Η  εθνοτική 

ταυτότητα ή άλλες ταυτότητες πρέπει να είναι λιγότερο σημαντικές, πρέπει να έχει 

μια μικρότερη αξία στην πίστη των ανθρώπων. Η εθνική ταυτότητα πρέπει να ανέλθει 

και να υποσκελίσει τις άλλες ταυτότητες.69 

Ο  εκσυγχρονισμός  γενικά  υποτιμά  τη  λειτουργία  του  έθνους  υπέρ  της 

υπηκοότητας, αυτή η θέση των μοντερνιστών προκάλεσε πολλές εμπεριστατωμένες 

κριτικές  εναντίον  τους.  Οι  εκσυγχρονιστικές θεωρίες  υποτιμούν  τις  προ  – 

εκσυγχρονιστικές  εθνικές συνδέσεις και δεν εξέτασαν τις συνέπειές τους, προτείνουν 

μια  ομαλή  ιεραρχική  σχέση  μεταξύ  της  εθνικής  ταυτότητας  και  της  εθνοτικής 

ταυτότητας. 70 Σύμφωνα με αυτούς, το πεπρωμένο της εθνοτικής ταυτότητας κινείται 

προς τη συνένωσή του με την εθνική ταυτότητα ή τουλάχιστον θα ορίζεται εντός της 

κοινωνικής  και τοπικής  εκτίμησης, αλλά δεν θα τοποθετείται  ποτέ με τρόπο τέτοιο 

ώστε  να υπολογιστεί εντός του  πολιτικού πλαισίου.71

Οι κριτικοί ενάντιων των εκσυγχρονιστών υποστηρίζουν ότι ο απολογισμός 

τους δεν άπτεται της  πραγματικότητας ειδικά διότι αυτή η εποχή σηματοδοτείτε από 

67 Eric Hobsbawm. Nations and Nationalism since 1780. βλ. Κεφαλιο 6.
68 ibid.
69  Stern, P. (1995). Why Do People Sacrifice for Their Nations?. στο J. Comaroff, and Stern, P. eds. 

Perspectives in Nationalism and War. Geneva: Gordon and Breach , σελ. 113.
70 Umut Ozkirimli. Theories of Nationalism. σελ. 122.
71 ibid
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το ξύπνημα των αρχαίων εθνικών δοξασιών, οι οποίες οδήγησε στην κατάρρευση της 

Σοβιετικής  Ένωσης  και  τη  βίαιη  φυλετική  κάθαρση  στις  πρώην  γιουγκοσλαβικές 

δημοκρατίες.  72Ακόμη και στα φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη κάποιος δεν πρέπει 

να υποτιμήσει το ρόλο των παλαιών εθνικών δεσμών στη δημιουργία εθνικής κρίσης 

στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ή εθνικές διεκδικήσεις στον Καναδά.73 

Εντούτοις,  παρά  όλες  τις  κριτικές  που  στρέφονται  εναντίον  των 

εκσυνγχρονιστών,  το  πρότυπό τους   για  τον  εθνικισμό και  την  εθνική  ταυτότητα 

βρίσκεται  ακόμα σε λειτουργία στις  περισσότερες  από τις  περιπτώσεις  σύγχρονου 

κόσμου μας, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα έθνη μπορούν να είναι σύγχρονα χωρίς 

να έχουν μία πραγματική σύνδεση με το παρελθόν.74 

1.6.  Τα συστατικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας

1.6.1.  Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες.

Ο καθορισμός των συστατικών της εθνικής ταυτότητας σε ένα πολυεθνικό 

έθνος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κατανόηση του διττού χαρακτήρα αυτής  της 

ταυτότητας,  δηλαδή  η  ικανότητά  του  καθορισμού  του  ποιος  είναι  μέλος  της 

κοινότητας αλλά, και ποιος είναι εκτός.75 

Εάν η ταυτότητα αναφέρεται "στην ομοιότητα", αναφέρεται ταυτόχρονα και 

στο  αντίθετο,  εάν  μπορούμε  να  προσδιορίσουμε  τους  ανθρώπους  και  τις  αξίες 

/πολιτισμό μιας ενιαίας κοινότητας,  μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε εκείνους 

που δεν ανήκουν στην ομάδα, ποιοι είναι έξω από την ομάδα.76 Είναι μια διαδικασία 

κατηγοριοποίησης προκειμένου να διακρίνει μεταξύ εκείνων που είναι όμοιοι αρκετά 

ώστε  να  συμπεριληφθούν  στην  ομάδα  και  εκείνων  που  είναι  διαφορετικοί  και 

επομένως  θα  αποκλειστούν.77 Μέσω  αυτής  της  διαδικασίας  η  δεδομένη  ομάδα 

διαμορφώνει τα όριά της, ξεχωρίζει μεταξύ εκείνων που μπορούν να μοιραστούν τις 

ιδιότητες της ομοιότητας και εκείνων που δεν υποτίθονται ότι θα μοιραστούν αυτές 

τις ιδιότητες. 78 

72 Craig Calhoun. Nationalism and Ethnicity. σελ. 211.
73  βλ.: Armstrong,  John,  (2004).  Definitions,  periodization,  and  prospects  for  the  longue  duree. 

Nations and Nationalism, No 10, Vol. (1/2); Umut Ozkirimli. Theories of Nationalism, σελ.6. 
74 Craig Calhoun. Nationalism and Ethnicity. σελ. 215-216.
75  Triandafyllidou, Anna (July 1998). National identity and the ‘other’. Ethnic and Racial Studies, Vol. 

21, No. 4, σελ. 593-49
76 Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism: A Critical.σελ. 58.
77 Ree, J. (1992). Internationality. Radical Philosophy, Vol. 60.
78  Vogler,  C. (2000). Social Identity and Emotion: The Meeting of Psychoanalysis  and Sociology. 

Social Review, Vol. 48, No. 1, σελ. 30.
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1.6.2. Ενδογενείς Παράγοντες

Οι ενδογενείς παράγοντες αναφέρονται σε όλους  εκείνους τους παράγοντες που 

ομοιάζουν  στα  εθνικά  συναισθήματα  και  πεποιθήσεις  των  ανθρώπων,  αυτοί 

συμβάλουν στην δημιουργία των αισθημάτων της ταυτότητας και της αλληλεγγύης 

κατά των βασικών αρχών του εθνικισμού και της πατρίδας. Αυτοί μορφοποιούν τα 

εσωτερικά όρια της ομάδας έναντι αυτών που θεωρούνται ότι δεν ανήκουν σε αυτό το 

έθνος, παρέχουν μία ισχυρή βάση για την παράλογη και παρανοϊκή διαδικασία κατά 

την  οποία  ωθούν  τα  αντικείμενα  μέσω  της  προβολής  των  συνήθως  κοινών  και 

αποδεκτών εχθρών. 79

 1.6.2.1. Συλλογική Μνήμη 

Όταν οι άνθρωποι μιας συγκεκριμένης κοινότητας αρχίζουν να θυμούνται το 

παρελθόν τους κατά τον ίδιο τρόπο τότε μία συλλογική μνήμη έχει διαμορφωθεί. Η 

συλλογική  μνήμη  είναι  ένας  από  τους  κύριους  καθοριστικούς  παράγοντες  στην 

δημιουργία  της  εθνικής  ταυτότητας.  Κάνει  τους ανθρώπους  να πιστεύουν  ότι  μία 

συγκεκριμένη σειρά από αποφασιστικά και αλληλένδετα γεγονότα του παρελθόντος 

τους έχουν, κατά κάποιον τρόπο, διαμορφώσει όπως είναι σήμερα. 80

H συλλογική  μνήμη  δεν  είναι  απαραιτήτως  αντικειμενική,  διότι  είναι  ένα 

μίγμα μύθων και πραγματικότητας, ένδοξων ιστοριών σχετικά με τον ηρωϊσμό και τις 

θυσίες,  θα  μπορούσαν  να  είναι  μεγάλες  μάχες  και  τεράστια  μακελειά.  Ιστορικοί 

πρόγονοι παρουσιάζονται στις ιστορίες του παρελθόντος στην μορφή στρατιωτικών 

ηγετών  ή  σοφών  φιλοσόφων,  αυτοί  που  όρισαν  την  ιστορία  του  έθνους  και 

διαμορφώνουν το μέλλον.81 

Ο εθνικός μύθος είναι μία από τις κύριες ιδιότητες της συλλογικής μνήμης , 

λόγω του ότι  ο μύθος αν και δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα έχει μεγάλο 

πνευματικό αντίκτυπο, τα μέλη του έθνους συνηθίζουν να αποδέχονται αυτούς τους 

μύθους γιατί απλά τους παρέχουν ηρωικές ιδιότητες οι οποίες δεν  είναι διαθέσιμες 

στα  υπόλοιπα  έθνη,  οι  άνθρωποι  αρέσκονται  στο  να  υιοθετούν  μύθους  του 

παρελθόντος για να καταδείξουν την υπεροχή τους ή την ικανότητά τους να είναι 

ανώτεροι.82 

79 ibid
80 Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism: A Critical. σελ 81.
81 Antony Smith. National Identity. σελ. 15.
82  Halbwachs, Maurice (1980 [1950]). The Collective Memory. trans. F. J. and V. Y. Ditter, New York: 

Harbor and Row,  ειδικά.σελ.50-87. 
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Η  αναπόληση  γεγονότων  του  παρελθόντος  δεν  γίνεται  να  αποτελούν 

ουδέτερη,  αντιθέτως  είναι  μία  κατά  κάποιο  τρόπο  επιλεκτική  διαδικασία  που 

καθοδηγείτε  από  πολιτικές  ελιτ  με  κάποιο  συγκεκριμένο  τρόπο  που  εξυπηρετεί 

πολιτικούς σκοπούς : οι άνθρωποι θυμούνται δεδομένα γεγονότα από το παρελθόν με 

ένα  τρόπο  που   σχετίζεται  με  το  παρόν,  με  τρόπο  που  εξυπηρετεί  τα  παρόντα 

ζητήματα ενώ οι άνθρωποι συνηθίζουν να διαγράφουν ή να αγνοούν τα γεγονότα που 

είναι άσχετα ή υποδεέστερης σημασίας.83

Επιλεκτικά  γεγονότα και  μύθοι  από το  παρελθόν  συνδέονται  μεταξύ  τους, 

έχουν  κοινές  ιδιότητες  και  μαζί  διαμορφώνουν  μία  συνολική  ιστορία  η  οποία 

μεταδίδει  ένα  συγκεκριμένο  μήνυμα  που  εξυπηρετεί  τις  παρούσες  πολιτικές 

κατευθύνσεις, για παράδειγμα, οι μύθοι σχετικά με εδάφη μπορούν να προκαλέσουν 

συνταρακτικούς πολέμους ή να κάνουν τις πολιτικές διαπραγματεύσεις πιο δύσκολες, 

επίσης οι μύθοι της αναγέννησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απαλλαχθούν 

από  την  ευθύνη  της  παρελθούσης  αδικίας  και  οι  μύθοι  της  εθνογέννησης, 

αρχαιότητας και των δεσμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογήσουν 

τους  μύθους  της  πρωτοκαθεδρίας  της  μίας  ομάδας  ή  της  άλλης  σε  μία  δεδομένη 

πολιτεία  ή να εξαιρέσουν αυτούς που υποτίθεται πως δεν ανήκουν.84

Με λίγα λόγια, η συλλογική μνήμη συμβάλλει στην πολιτική δύναμη, συγκεντρώνει 

τους ανθρώπους και διαμορφώνει τις ιδιότητες της εθνικής ταυτότητας με τρόπο που 

συχνά χρησιμοποιείται πολιτικά.

Οι πηγές της συλλογικής μνήμης ποικίλουν : επιπροσθέτως στο γραπτά υλικά 

σχετικά  με  την  ιστορία,  υπάρχουν  πολλές  άλλες  πηγές  που  μπορούν  να 

διασαφηνίσουν το παρελθόν όπως τα τηλεοπτικά προγράμματα, τα ντοκουμέντα, οι 

διαλέξεις και άλλοι τύποι ιστοριογραφίας όπως ιστορικές τηλεοπτικές παραστάσεις .

Όμως  τίποτα  δεν  ενδυναμώνει  την  συλλογική  μνήμη  καλύτερα  από  τις 

ανασκαφές, η ανάδειξη της μοντέρνας αρχαιολογίας συνδέεται με πολλούς τρόπους, 

παλαιά αρχεία μουσείων φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της ιστορίας.85 Οι ανασκαφές 

επιβεβαιώνουν  τις  ιστορίες  που  γράφτηκαν  για  το  παρελθόν:  δείχνουν  το  παλαιά 

83  Δείτε  για παραδείγμα:  Barry Schwartz.  The Social Context of Commemoration.  σελ. 374 – 402; 
Hutton, Patrick H. (1988). Collective Memory and Collective Mentalities: The Halbwachs – Ariès 
Connection. Historical Reflections, Vol. 15, No. 2: 311-322; Connerton, Paul, (1989). How Societies 
Remember. Cambridge: Cambridge University Press. 

84  Maurice Halbwachs. The Collective Memory. σελ. 86; Kammen, Michael, (1991). Mystic Chords of 
Memory. New York: Knopf; Gills, John R. ed. (1994). Commemorations: The Politics of National 
Identity. Princeton: Princeton University Press.  

85 Maurice Halbwachs. The Collective Memory. σελ 78-87.
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οπλοστάσιο, τα κουζινικά, τα παλιά κοσμήματα και ενδύματα που χρησιμοποιούνταν 

από παρελθόντες εθνικούς ήρωες, αναφέρονται σε παλαιές πλατείες και πεδία μαχών. 

1.6.2.2.  Σύνορα και Επικράτεια  

Ο  Smith  υποστηρίζει  ότι  τα  αμοιβαία  συναισθήματα  του  ανήκειν  σε  μια 

δεδομένη περιοχή, είναι το κεντρικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας.86 Δεδομένου 

ότι η εθνική ταυτότητα έχει πολιτική σημασία, μπορεί να προσδεθεί στο κοινό αίτημα 

μιας  δεδομένης  κοινότητας  για  να  κυριαρχήσει  σε  οροθετημένες   περιοχές   στις 

οποίες  πιστεύουν  ότι  ανήκουν  και  ότι  τους  ανήκουν.  Η  αρχαία  επαναφερόμενη 

ιστορία, οι μύθοι και τα ένδοξα ή τα τραγικά γεγονότα του παρελθόντος λαμβάνουν 

θέση  στα  “πάτρια  εδάφη”  ,  έτσι  η  πρόσδεση  στην  περιοχή  έχει  ιερή,  αν  όχι 

θρησκευτική σημασία.87 Αυτή η ισχυρή πνευματική σύνδεση στην εθνική πατρίδα 

εμπνέει τα άτομα και τις ομάδες να υπερασπιστούν το έδαφος, να δώσουν μάχη για 

την επιστροφή της, αν πρόκειται για κοινότητες της διασποράς.88

Καθώς οι μελετητές του αρχεγονισμού εμμένουν στην πεποίθησή τους  ότι οι 

άνθρωποι είναι φυσικά συνδεδεμένοι με τα εδάφη  όπου οι πρόγονοί τους γεννήθηκαν 

και έζησαν, οι εκσυγχρονιστές δεν μειώνουν την σημασία της κοινού εθνικού δεσμού 

προς το έδαφος, αλλά όπως στην περίπτωση νέου εδάφους όπου οι πρόσφυγες και οι 

μετανάστες διαλέγουν να εγκατασταθούν έχει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Ακόμη 

και  οι  πρόσφυγες  –  μερικές  φορές-  προσελκύονται  να  εγκατασταθούν  σε  μία 

δεδομένη  περιοχή  για  οικονομικούς  ή  άλλους  ανθρώπινους  λόγους  ,  μπορούν  να 

αποκτήσουν  ένα  ισχυρό  συναίσθημα  του  ανήκειν  σε  αυτή  την  περιοχή  από  την 

στιγμή που αποκτούν την νέα ιθαγένεια, ο λόγος γι’ αυτό – όπως αναφέρεται στο  O’ 

Dowd and Wilson- αποδίδεται στο γεγονός ότι η εθνική επικράτεια  ορίζει  τα σύνορα 

της εθνικής ομάδας, έτσι ξεχωρίζει το νέο υβριδικό έθνος από τις άλλες γειτονικές 

κοινότητες.89

Εντός της θεματολογίας του μοντερνισμού, ένας μπορεί να βρει διαφορετικούς 

τρόπους σύνδεσης για τα εδάφη (ιδεολογικούς, ιστορικούς , πολιτισμικούς ή λόγους 

προσωπικού  συμφέροντος),  αλλά γενικά  η  σύνδεση της  κοινότητας  με  το  έδαφος 

είναι ένας από τους  πιο σημαντικούς παράγοντες της εθνικής ταυτότητας.

1.6.2.3.  Γλώσσα 
86 Antony Smith. National Identity. σελ.14.
87 Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism. σελ.86
88 ibid
89 ibid
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Η  γλώσσα  είναι  μόνο  ένας  και  όχι  απαραιτήτως  ο  πρωταρχικός  τρόπος 

διάκρισης μεταξύ των κοινοτήτων.90 Η γλώσσα συνδέει τους ανθρώπους με το ένδοξο 

παρελθόν τους.

Κατά  την  διάρκεια  της  ιστορίας,  η  γλώσσα  χρησιμοποιούνταν  ως  ισχυρό 

στοιχείο  στην  διαδικασία  της  εθνικής  οικοδόμησης  για  πολλές  περιπτώσεις  ,  για 

παράδειγμα οι Έλληνες του 19ου αιώνα έκαναν μία μεγάλη προσπάθεια η οποία είναι 

γνωστή με τον όρο “Γλωσσική Ελληνικοποίηση” των Αλβανών, των Βλάχων, των 

Τούρκων,  των  Βούλγαρων,  των  Λατίνων,  των  Αρμενίων,  των  Αράβων  και  των 

Κούρδων ομιλούντων υπό το πιστεύω ότι  δεδομένες κοινοτικές ομάδες σε αυτές τις 

κοινωνίες  για  χάρη  των  γλωσσών  τους  ή  των  θρησκειών  τους  μπορούν  να 

ομογενογενοποιηθούν υπό μία ευρεία φανταστική κοινότητα του ελληνικού έθνους. 91 

Υπάρχουν μερικά άλλα παραδείγματα που δείχνουν πως η γλώσσα χρησιμοποιήθηκε 

στην διαδικασία δημιουργίας των εθνών σε διαφορετικά μέρη και κατά τη διάρκεια 

διαφορετικών περιόδων, το να καταγράψουμε όλες αυτές τις  περιπτώσεις θα ήταν 

εκτός από του σκοπού αυτής της μελέτης.92 

1.6.2.4. Πεπρωμένο

Τα οράματα για το μέλλον συχνά λαμβάνουν μέρος στην δημιουργία των 

εθνικών ταυτοτήτων όπως ακριβώς κάνουν οι εικόνες του παρελθόντος.93 Είναι κοινά 

αποδεκτό ευρέως ότι τα μέλη μιας δεδομένης κοινότητας έχουν κοινή πίστη για το 

πεπρωμένο του έθνους τους, ότι το έθνος μπορεί να είναι φαντασμένη κοινότητα του 

πεπρωμένου.94 Εντούτοις, είναι δύσκολο να υποστηρίξει κάποιος ότι η πίστη σε ένα 

κοινό πεπρωμένο είναι προφανής και διαρκής  όπως η πίστη στο κοινό παρελθόν,95 

πάντως γενικά οι άνθρωποι θεωρούν ότι τα έθνη τους είναι αθάνατα και πως το 

“εθνικό πνεύμα” είναι αιώνιο. 

Οι άνθρωποι αποκτούν τα ιδεώδη σχετικά με το πεπρωμένο των εθνών τους 

από τι  ίδιες  πνευματικές  πηγές   που τους πληροφορούν για το παρελθόν,  έτσι  το 

πεπρωμένο είναι συνδεδεμένο με μύθο ίδιο με  αυτόν της εγκαθίδρυσης του έθνους.

90 Eric Hobsbawm. Nations and Nationalism. σελ. 58.
91 Kitromilides, P. (1990). Imagined Communities and the Origins of the Nation in the Balkans.  στο: 

‘Modern Greece – Nationalism and Nationality’, Athens: Aliamer, σελ. 44
92   Για περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο της γλώσσας στην δημιουργία της εθνικής ταυτότητας 

δείτε: Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism. σελ.76-86.
93 ibid, σελ. 88.
94 O. Bauer. The Nation.
95  Βλ. John Breuilly. Approaches to Nationalism. σελ. 337.
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Άξιο  αναφοράς  είναι  και  το  γεγονός  ότι  οι  εθνικότητες  που  βασίζονται  σε 

θρησκευτικές  παραδόσεις  και  ιδεολογίες  μπορούν  να  δώσουν  περισσότερες 

λεπτομέρειες  σχετικά  με  το  μέλλον  και  το  πεπρωμένο  των  ανθρώπων.96 Αυτό 

συμβαίνει  γιατί,  η  ιδεολογία  (όπως  θα  διαλευκανθεί  παρακάτω)  έχει  μια  ισχυρή 

ικανότητα  να  επεξηγεί  όλα  τα  φαινόμενα  που  απαρτίζουν  την  κοινωνία, 

συμπεριλαμβανομένου και του πεπρωμένου.97 

1.7.  Ο Ρόλος της Ιδεολογίας και των Πολιτικών Κινημάτων

Για να υπογραμμίσουμε τον ρόλο της ιδεολογίας και των εθνικών κινημάτων 

στην δημιουργία της εθνικής ταυτότητας, θεωρούμε απαραίτητο να υπενθυμίσουμε το 

γεγονός ότι  η εθνική ταυτότητα σε μία πολυεθνική κοινότητα δεν μπορεί ποτέ να 

είναι αρχεγονική, αλλά σύγχρονη και μάλλον δημιουργημένη ή εφευρημένη.

Η  επινόηση  /  εφεύρεση  της  εθνικής  ταυτότητας  σε  υβριδικές  κοινωνίες-  όπως 

αναφέρθηκε  ήδη  κατά  τη  διάρκεια  μελέτης   του  εκσυγχρονισμού  -  μπορεί  να 

αναλυθεί με διάφορους τρόπους  όπως επίσης και διαφορετικοί παράγοντες  μπορεί 

να συμβάλλουν στην εφεύρεσή της /επινόησή της.

Έχοντας  παραπάνω καταδείξει τα κοινά συστατικά της εθνικής ταυτότητας, η 

προσπάθειά μας εδώ να αναλύσουμε πως η ιδεολογία λειτουργεί για να διαμορφώσει 

ή να συμπληρώσει αυτά τα συστατικά, όμως πρώτα, θα καθορίσουμε την έννοια της 

ιδεολογίας και θα την συσχετίσουμε με το φαινόμενο του εθνικισμού.

 1.7.1.  Τι είναι εθνική ιδεολογία και πως υφίσταται ;

Η  ιδεολογία,  στην  ευρεία  έννοια  της,  συνδέεται  με  ένα  συνεκτικό  σύνολο  από 

πιστεύω  και σύμβολα μέσω των οποίων τα άτομα ορίζουν τον κόσμο και τον χώρο 

τους μέσα σε αυτόν.98 Ενώ αποτελεί ακόμη ένα συλλογικό πρότυπο αντίληψης και 

ηθικών πιστεύω σχετικά με  την οικουμένη.99 Η ιδεολογία είναι  πάντοτε  ικανή να 

εξηγήσει κάθε φαινόμενο ή ζήτημα που απασχολεί την ανθρωπότητα και το σύμπαν 

με μία ξεκάθαρη και εύκολα εφαρμόσιμη πρόταση.100 Όπως υποστηρίζει ο Breuilly, η 

ιδεολογία  παρέχει  ένα  χάρτη  για  την  ανθρωπότητα,  στον  οποίο  κάθε  ζήτημα 

96 Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism. σελ . 88.
97  Sills, David.ed.  (1968). International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan 

and The Free Press, σελ. 66.
98  Craig  Calhoun. Nationalism and Ethnicity. σελ. 227.
99 D. Sills. International Encyclopedia of the Social Sciences. σελ. 66.
100 ibid, σελ. 69.
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επεξηγείτε και κάθε ζήτημα  που απασχολεί την κοινωνία λύνεται.101Για να υπάρχει, η 

ιδεολογία χρειάζεται μία πολιτιστική παράδοση της οποίας διαμορφώνει τα βασικά 

χαρακτηριστικά και περιβάλλει το σώμα των σκέψεων και τις μεταξύ τους σχέσεις.102 

Η ιδεολογία χρειάζεται μία πολιτιστική παράδοση για να υπάρξει διότι αναδύεται με 

σκοπό να καταρρίψει αυτή την παράδοση και να την αντικαταστήσει κατά κάποιο 

τρόπο αν και χρησιμοποιεί τα ίδια διανοητικά εργαλεία αυτής της παράδοσης.103 

Οι ιδεολογίες αναδύονται σε περιπτώσεις κρίσεων, όταν μία σημαντική ομάδα 

ατόμων  αρχίζουν να νιώθουν ότι μειονεκτούν λόγω της υπάρχουσας παράδοσης, ή 

όταν  η παράδοση αυτή διατηρεί  στους  κόλπους  της  ένα είδος  κοινωνικής  κρίσης 

όπως η περιθωριοποίηση ή η οικονομική κατάρρευση τότε, ένα διανοητικό υπόβαθρο 

αρχίζει  να κατασκευάζει  ένα νέο σύνολο σκέψεων και δράσεων για να λύσει  την 

κρίση αυτή εντός του πλαισίου μίας στοχαστικής ματιάς στην οικουμένη ως σύνολο. 

Το αντικείμενο  της  ιδεολογίας  που πραγματεύεται  την  κρίση παρουσιάζεται  τόσο 

πειστικό  στους  αποδέκτες  όπως  και  τους  δεσμεύει  συναισθηματικά.  Όμως,  η 

ιδεολογία δεν μπορεί να κατανοηθεί μόνο σαν εφεύρεση των πολιτικών ελίτ στον 

αγώνα  τους  για  να  κερδίσουν  πολιτική  εξουσία,  είναι  πολύ  περισσότερο  το 

αποτέλεσμα  συναθροισμένων  διανοητικών  προσπαθειών  για  να  κατανοηθούν  τα 

περίπλοκα  κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα αν και χρησιμοποιείται από τις εθνικές 

ελίτ για πολιτικό σκοπό.104 

Η φύση των κοινωνικών σχέσεων, οι συλλογικές ανάγκες και οι συνθήκες  και 

οι δομές της κοινωνίας καθορίζουν τον τύπο της εθνικής ιδεολογίας στον οποίο να 

ομοιάσουν (επί παραδείγματι: λιμπεραλισμός/ φιλελευθερισμός  ή ολοκληρωτισμός) 

επίσης  οι  συνθήκες  κάθε  περίπτωσης  καθορίζουν  την  λειτουργία  της  ιδεολογίας 

(αποχωριστικός, μεταρρυθμιστικός ή ενωτικός εθνικισμός) μέσω της οποίας εξηγείται 

η  υπάρχουσα  ποικιλία  αναφορικά  με  τους  εθνικούς  τύπους  και  ιδεολογίες  που 

υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο.105  

1.7.2. Πως Η Ιδεολογία Λειτουργεί για να Δημιουργησει μια Ταυτότητα 

101 John Breuilly. Approaches to Nationalism. σελ. 54.
102 D. Sills. International Encyclopedia of the Social Sciences. σελ. 69.
103 Ibid.
104  John Breuilly.  Nationalism and the State. σελ.63.
105 ibid.
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Είναι  ευρέως  αποδεκτό  ότι  η  ιδεολογία  διαθέτει  περισσότερη  δύναμη  από 

κάθε άλλο σύνολο σκέψεων και πιστεύω.106 Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ιδεολογία 

μπορεί να λειτουργήσει πολιτικά και συναισθηματικά.107 Παρακάτω θα επισημάνουμε 

τον τρόπο με τον οποίο η ιδεολογία και τα πολιτικά κινήματα λειτουργούν για να 

διαμορφώσουν την εθνική ταυτότητα και πως μπορούν να διαμορφώσουν τα όρια των 

εθνικών ομάδων.

Πρώτα  θέλουμε  να  συμφωνήσουμε  με  την  άποψη  ότι  η  εθνική  ιδεολογία 

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της εθνικής ταυτότητας , λόγω ότι όλοι οι οπαδοί μιας 

συγκεκριμένης ιδεολογίας θεωρούν ότι έρχονται σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους 

και με αυτή είναι η φύση της ταυτότητας «ομοιότητα», είναι όλοι πεπεισμένοι ότι 

ανήκουν  στο ίδιο έθνος και έχουν κοινό παρελθόν, τον ίδιο μύθο περί καταγωγής 

τους  και  κοινό  πεπρωμένο.108 Επιπλέον,  η  ιδεολογία,  η  οποία  εμφανίζεται  με  την 

μορφή γενικών και περιγραφικών προτάσεων, μπορεί να γίνει η βάση για ολόκληρη 

την κοινωνική και πολιτική δομή της κοινωνίας.109 

Από τη στιγμή που η εθνική ιδεολογία έχει τη δύναμη να διαμορφώσει την 

εθνική  ταυτότητα  και  να  ορίσει  τα  εθνικά  σύνορα,  αυτή  η  δύναμη  μπορεί  να 

αποκτηθεί και να αποκτήσει την υποστήριξη του λαού απλά και μόνο αν η εθνική 

ιδεολογία  καλλιεργείται  μέσω συμβολικών  και  τελετουργικών  τρόπων.110  Για  να 

λειτουργήσει  αποτελεσματικά  ως  δημοφιλής  πολιτική  ιδεολογία  χρειάζεται 

απλοποίηση, ακρίβεια και επανάληψη. Είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι μπορεί να 

υιοθετήσει  αυτές  τις  πρακτικές  που  κάνει  την  ιδεολογία  τόσο  δελεαστική.  Η 

απλοποίηση περιλαμβάνει πάνω από όλα την δημιουργία στερεοτύπων για το έθνος 

αναφορικά με ιστορικά ή φυλετικά χαρακτηριστικά ή πολιτιστικές πρακτικές όπως 

επίσης και στερεότυπα των εχθρών. Η επανάληψη μέσω λόγων, άρθρων εφημερίδας, 

ιστοριών, συλλαλητηρίων κτλ, είναι ένα κύριο μέρος της δουλειάς της εθνικιστικής 

ομάδας. Η μετατροπή αυτών των απλοποιημένων και επαναλαμβανόμενων θεμάτων 

σε θέματα με ακριβή μορφή επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω του συμβολισμού και 

των τελετουργιών. 111

Τα  εθνικιστικά  κινήματα,  όπως  όλα  τα  μαζικά  κινήματα,  κάνουν  χρήση 

συμβόλων και τελετών. Αυτά δίνουν στην εθνικιστική ιδέα σχήμα και δύναμη μέσω 

106 D. Sills. International Encyclopedia. σελ.66.
107 John Breuilly.  Nationalism and the State. σελ. 54.
108 D. Sills. International Encyclopedia. σελ. 66.
109 John Breuilly.  Nationalism and the State. σελ. 54.
110 ibid, σελ. 72.
111 ibid, σελ. 64.
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της προβολής συγκεκριμένων εικόνων και δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους 

να  έρθουν  κοντά  με  τρόπο  ο  οποίος  λειτουργεί  άμεσα  υπέρ  της  έκφρασης  της 

αλληλεγγύης του έθνους. Ο εθνικιστικός συμβολισμός μπορεί να το πράξει αυτό με 

ιδιαίτερα επιτυχημένο τρόπο διότι  διαθέτει  μία ποιότητα αυτοαναφοράς ,  η οποία 

ελλείπει στην κοινωνική ή θρησκευτική ιδεολογία.112 

Με λίγα λόγια, η εθνικιστική ιδεολογία, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο 

στην δημιουργία της εθνικής ταυτότητας σε ένα δεδομένο έθνος, εάν καλλιεργείται 

από τα εθνικά κινήματα και τις πολιτικές ελίτ , αυτά χρησιμοποιούν την ιδεολογία για 

να διαμορφώσουν μία συλλογική ταυτότητα και να συγκεντρώσουν τους ανθρώπους 

υπό ένα κοινό εθνικό χαρακτήρα ο οποίος τους κάνει να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα 

έθνη.

112 ibid
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Κεφάλαιο Δευτερο

Ο Εθνικισμός και η θεωρία των “Πολιτικών-Στρατιωτικών Σχέσεων” 

:

Δύο θεωρήσεις για το ρόλο των στρατιωτικών

2.1. Εισαγωγή

Το προηγούμενο κεφάλαιο παρουσίασε την προέλευση της έννοιας της εθνικής 

ταυτότητας. Ανέλυσε τα συστατικά της και τους μηχανισμούς της δομής της. Το παρόν 

κεφάλαιο  αναφέρεται  στην  θεωρητική  σύνδεση  του  μιλιταρισμού  και  της  εθνικής 

ταυτότητας. Δείχνει συστηματικά πώς και πότε ο μιλιταρισμός μπορεί να είναι βασικός 

παράγοντας στη διαμόρφωσή της και πότε όχι. Προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το 

σκοπό  πρέπει  να  βασιστούμε  σε  μια  αξιόπιστη  προσέγγιση  της  στρατιωτικής 

κοινωνιολογίας  η  οποία  μπορεί  να  εξηγήσει  την  αλληλεξάρτηση  μεταξύ  των  δυο 

φαινόμενων  (μιλιταρισμού  και  εθνικής  ταυτότητας)  σύμφωνα  με  ένα  αποδεκτό 

κριτήριο.

Για  να  είμαστε  ακριβείς,  μέχρι  πρόσφατα  η  πορεία  της  στρατιωτικής 

κοινωνιολογίας  δεν  ήταν  πολύ  πετυχημένη  στο  να  προσφέρει  μια  ολοκληρωμένη 

θεωρία  σε  αυτό  το  θέμα.  Στη  διάθεσή  μας  έχουμε  μια  σειρά  μακρο-θεωρητικών 

προσεγγίσεων οι οποίες μπορούν, μέχρι ενός σημείου, να εξηγήσουν τις διαφορετικές 

εκδηλώσεις  των  “στρατιωτικών  θεμάτων”  στην  κοινωνία.  Οι  λόγοι  γι’  αυτήν  την 

ανεπάρκεια  οφείλονται  κυρίως  στο  ίδιο  το  παζλ  του  πολέμου  ως  ένα  περίπλοκο 

φαινόμενο, αλλά επίσης στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου του Ψυχρού 

Πολέμου, η ακαδημαϊκή έρευνα εστίασε περισσότερο στις εξωτερικές επιδράσεις του 

πολέμου στις διεθνείς σχέσεις παρά στις εσωτερικές κοινωνικές δομές του κράτους1. 

Μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, την οποία ακολούθησε μια σειρά από εθνικές διαμάχες, ο 

πόλεμος έγινε και πάλι ένας βασικός κοινωνικός παράγοντας. Έπειτα, η ακαδημαϊκή 

1  Βλ. Mann, Michael, (1987). War and Social Theory: Into Battle with Classes, Nations and States. στο: 
Colin Creighton and M. Shawn, eds. The Sociology of War and Peace. London: Macmillan; Skocpol, 
T. (1979). States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 55-56; Shaw, 
M. (1988). Dialectics of War. London: Pluto, σελ. 10.
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έρευνα  άρχισε  να  δίνει  μεγαλύτερη  προσοχή  στην  αλληλεξάρτηση  μεταξύ 

μιλιταρισμού και εθνικισμού.2

Μια από τις εξέχουσες προσεγγίσεις της στρατιωτικής κοινωνιολογίας η οποία 

επικεντρώθηκε  στις  κοινωνικές  επιδράσεις  του  πολέμου  είναι  η  θεωρία  των  “ 

πολιτικών-στρατιωτικών  σχέσεων,”   (theory of civil –  military relations). 

Συγκεκριμένα, η θεωρία αυτή χρονολογείται το 1950 και εμφανίστηκε για πρώτη φορά 

κυρίως στις ΗΠΑ όταν Αμερικανοί ακαδημαϊκοί ενδιαφέρθηκαν να μελετήσουν τον 

καλύτερο τρόπο για να πετύχουν τον πολιτικό έλεγχο στις στρατιωτικές τους δυνάμεις. 

Απόγειο αυτών των προσπαθειών ήταν η καινοτομία του Huntington “The Soldier and 

State:  the Theory and Politics of Civil –  Military Relations,” που εκδόθηκε το 1957. 

Καθώς, για μερικές δεκαετίες, η θεωρία εφαρμοζόταν για να ορίσει τη σχέση μεταξύ 

στρατού  και  πολιτικής,  η  χρήση  της  σε  περαιτέρω  κοινωνιολογικές  εφαρμογές 

αυξήθηκε στη διάρκεια του 1990.3

Η  αυξανόμενη  εξάρτηση  στη  θεωρία  των  “Πολιτικών  –  Στρατιωτικών 

Σχέσεων” αποδίδεται στο γεγονός ότι η θεωρία παράγει μια λογική και αιτιώδη σχέση 

μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων που συνδέουν το μιλιταρισμό με την κοινωνία 

και την πολιτική. Είναι μια χαρακτηριστική θεωρία η οποία διαχωρίζει τα διαφορετικά 

είδη πολέμου, διαφορετικά είδη στρατών και δείχνει πως αναπτύσσονται οι σχέσεις και 

πώς επιδρούν στο κάθε μοντέλο. Σύμφωνα με αυτή την τυπολογία, η θεωρία μπορεί να 

προσφέρει  ένα  είδος  κριτηρίου  το  οποίο  καθορίζει  τον  ρυθμό  και  τον  τρόπο  της 

κοινωνικής  επίδρασης  του  μιλιταρισμού.  Η  θεωρία  των  “Πολιτικών-Στρατιωτικών 

Σχέσεων”  περιέχει  διαφορετικά  μοντέλα,  κατά  συνέπεια  υποδηλώνει  διαφορετικούς 

τρόπους στρατιωτικών κοινωνικών συμπεριφορών. Παρόλα αυτά, χάριν απλούστευσης 

,  αυτό  το  κεφάλαιο  ξεχωρίζει  δυο  Αντίστοιχα    μοντέλα  πολιτικών  στρατιωτικών 

σχέσεων και αναλύει την κοινωνική επίδραση του μιλιταρισμού στο καθένα από αυτά. 

Το  πρώτο  μοντέλο,  γνωστό  ως  “μαζικός  μιλιταρισμός,”  απεικονίζει  μια 

κοινωνία εμπλεκόμενη σε ολοκληρωτικό μακροχρόνιο πόλεμο.   Σε αυτόν τον τύπο 

μιλιταρισμού η δομή της στρατιωτικής βάσης έχει το σχήμα μαζικού στρατού (ένοπλο 

έθνος). Ο μιλιταρισμός σ’ αυτό το μοντέλο αποτελεί βασικό κανόνα στη διαμόρφωση 
2  Βλ. John L. Comaroff, and Paul C. Stern.Perspectives on Nationalism and War. σελ. 1-13.
3  Βλ. Rukavishnikov, Vladimir O., and Michael Pugh (2003). Civil-Military Relations. Στο:  Giuseppe 

Caforio, eds. Handbook of the Sociology of the military. New York: Kluwer Academic/Plenum 
Publishers, σελ. 131-149, σελ. 139.
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της εθνικής ταυτότητας. Το δεύτερο μοντέλο είναι ο “επαγγελματικός μιλιταρισμός” 

και απεικονίζει μια κοινωνία εμπλεκόμενη σε περιορισμένους πολέμους. Η δομή της 

στρατιωτικής βάσης σ’ αυτό το μοντέλο είναι ο επαγγελματικός στρατός υποκείμενος 

στην  πολιτική  ηγεσία  και  διαχωρισμένος  από  την  πολιτική.  Σ’  αυτό  το  μοντέλο  ο 

μιλιταρισμός έχει αδύναμη και μικρή επιρροή στην εθνική ταυτότητα. 

2.2. Το Παράδειγμα του Μαζικού Μιλιταρισμού

2.2.1. Ορισμός

Μια πρόταση χαρακτήριζε πάντα το μαζικό μιλιταρισμό είτε στο παρελθόν είτε 

στο παρόν: ένα ένοπλο έθνος εμπλέκεται σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Παρόλο που αυτή 

η πρόταση έχει μια γενικευμένη έννοια και δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις οι οποίες 

αναγνωρίζονται ως μαζικός μιλιταρισμός, περιγράφει ωστόσο το ιδανικό και απόλυτο 

νόημα της έννοιας. Μόνο η αρχαία Σπάρτη θα μπορούσε να θεωρηθεί αρχέτυπο αυτής 

της καθαρής έννοιας. Όμως, μέχρι ενός σημείου, η ιστορική εμπειρία που ακολούθησε 

έδειξε ότι ο μαζικός μιλιταρισμός πάντα πλησίαζε σ’ αυτή τη λογική. Στη μοντέρνα 

χρήση του όρου,  που θα αναλυθεί  στις  επόμενες  ενότητες,  ο  μαζικός  μιλιταρισμός 

αναφέρεται σε διαφορετικά γνωρίσματα τα οποία συνυπάρχουν. Πρώτον, αναφέρεται 

σε  μεγαλύτερη  κινητοποίηση  ανθρώπινων  και  υλικών  πόρων  της  κοινωνίας  προς 

αντιμετώπιση των μακροχρόνιων και ολοκληρωτικών πολέμων. Δεύτερον, αναφέρεται 

επίσης,  σε  ένα  είδος  κεντρώου  πολιτικού  καθεστώτος  (συχνά  σοσιαλιστικού  ή 

κομμουνιστικού τύπου) που κατευθύνει την κύρια πολιτική του στον πόλεμο και στην 

προετοιμασία του πολέμου. Τρίτον, αναφέρεται σε μια κατάσταση στην οποία τα όρια 

μεταξύ του στρατού και της ευρύτερης κοινωνίας είναι ασαφή, και στην οποία οι δυο 

σφαίρες  διαπλέκονται  εντός  ενός  δικτύου  κοινωνικών  κατεστημένων.4 Τέλος, 

αναφέρεται  σε μια κοινωνική κουλτούρα την οποία ο  Vagts αναγνωρίζει  ως :  “τον 

αναμφισβήτητο  εναγκαλισμό  των  στρατιωτικών  αξιών,  ηθών,  αρχών  και 

συμπεριφορών,  καθώς  οι  στρατιωτικοί  θεσμοί  και  θεωρίες  υπερισχύουν  όλων  των 

άλλων  στο  κράτος,  βρίσκοντας  τον  ηρωισμό  κυρίως  στην  στρατιωτική  θητεία  και 

δράση, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου – στην προετοιμασία του οποίου πρέπει να 

είναι αφιερωμένα το βασικό ενδιαφέρον και οι πόροι του έθνους, με το αναπόφευκτο 
4  Βλ. Skejelsebaek, kjell, (1980). Militarism, Its Dimension and Collaries: An Attempt to Conceptual 

Clarification. Στο: Asbjorn Eide and Marek Thee, eds. Problems of Contemporary Militarism. New 
York: St. Martin Press; Sills, David, (1968). Militarism. Στο: International Encyclopedia of Social 
Science, Vol. 2, σελ. 300-304.
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και την οφελιμότητα που αυτός προϋποθέτει”5. Παρόμοιος, αλλά πιο σύντομος ορισμός 

δόθηκε  από  τον  Michael Mann:  “ένα  σύνολο  συμπεριφορών  και  κοινωνικών 

πρακτικών που θεωρούν τον πόλεμο και την  προετοιμασία του πολέμου μια κανονική 

και επιθυμητή κοινωνική δραστηριότητα”.6

2.2.2. Μαζικές Στρατιές: Σύντομη Ιστορία

Η ιστορία των μαζικών στρατιών είναι τόσο παλαιά όσο και η ανθρωπότητα, 

και ήταν πάντα χαρακτηριστικές στην αρχαία Ελλάδα όταν η μαζική κινητοποίηση του 

λαού στον πόλεμο κυριάρχησε στους μακροχρόνιους  πολέμους μεταξύ Αθήνας και 

Σπάρτης.  Η  μαζική  κινητοποίηση  συνέχισε  να  χαρακτηρίζει  τους  πολέμους  της 

Ρωμαϊκής  Αυτοκρατορίας  και  συνέχισε  μέχρι  τα  πρώτα  μεσαιωνικά  χρόνια  στην 

Ευρώπη, όταν οι ευρωπαϊκές επαρχίες άρχισαν να βασίζονται  στα μισθοφορικά ξένα 

στρατεύματα.7

Οι σύγχρονες μαζικές στρατιές έχουν τις ρίζες τους στη Γαλλική Επανάσταση 

και  στους  μετέπειτα  Ναπολεόντειους  πολέμους  ενάντια  στο  μεγαλύτερο  μέρος  της 

Ευρώπης, και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Αυτή η εξέλιξη παρουσιάζεται παρακάτω σε 

τρεις ιστορικές περιόδους.

2.2.2.1. Τέλος της εποχής του Μεσαίωνα (περίπου 1750-1900)

Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μαζικών στρατιών όταν η 

Ευρώπη άρχισε να αντικαθιστά τα μισθοφορικά στρατεύματά της με στρατολόγηση 

πολιτών μεγαλύτερη στο μέγεθος και  με χαμηλότερο κόστος.  Οι λόγοι  αποδίδονται 

στην  τεχνολογική  αλλαγή  που  ακολούθησε  τη  χρήση  του  μπαρουτιού  και  των 

κανονιών. Η αύξηση της κλίμακας του πολέμου και του ανταγωνισμού ανάμεσα στις 

κυριαρχίες  της  Ευρώπης,  είχε  ως  αποτέλεσμα,  με  τη  σειρά  της,  να  αυξήσει  τις 

ανθρώπινες  απώλειες  και  το  κόστος  του  πολέμου.  Ως  συνέπεια  οι  ευρωπαϊκές 

κυριαρχίες δυσκολευόταν να χρηματοδοτήσουν τα μισθοφορικά στρατεύματα.8 Έπειτα, 

η  ιδέα  δημιουργίας  μαζικών τοπικών στρατιών έγινε  δυνατή κυρίως  γιατί  αυτές  οι 

5  Βλ. Vagts, Alfred (1959). A History of Militarism, Civilian and Military. London: Hollis & Careter. 
σελ. 453.

6  Βλ.  Mann, Michael (1987). The Roots and Contradictions of Modern Militarism. New Left Review, 
No, 162,σελ. 35-50, σελ. 35.Βλ. επίσης  Berghahn, Volker R. (1982). Militarism: The History of an  
International Debate, 1861-1979. New York: St. Martin’s , σελ 2-3.

7  Βλ. Tilly, Charles (1995). Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992. Cambridge MA: 
Blackwell, σελ 1-5.

8  Βλ. Bear, Richard (1973). War and the Birth of the Nation State. The Journal of Economic History, 
No. 30,  σελ.203-221.
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στρατιές θα ήταν πιο πιστές στο στέμμα και θα πολεμούσαν για τα ιδανικά του έθνους. 

Ωστόσο, αυτή η αλλαγή χαρακτηρίστηκε επίσης ανασφαλής, εξαιτίας των φόβων για 

το  ξέσπασμα  εσωτερικών  επαναστάσεων  λόγω  του  ελέγχου  που  μπορούσαν  να 

αποκτήσουν οι κατώτερες τάξεις πάνω στο στρατό. Έτσι, η διαδικασία της αλλαγής 

προχώρησε αργά και αβέβαια μέχρι το 1789.9 

Η Γαλλική Επανάσταση παρείχε στην Ευρώπη τον πρώτο μαζικό στρατό, όταν 

διαφορετικές γαλλικές κοινωνικές τάξεις συμμετείχαν στον πόλεμο για να εκτοπίσουν 

το στέμμα. Η κινητοποίηση συνοδεύτηκε από εκσυγχρονισμό και την εξάπλωση της 

εκμάθησης της γραφής που ήταν αναγκαία για να εκπαιδευτούν τα στρατεύματα και να 

φέρουν όπλα.10 Η εξάπλωση της εκμάθησης της γραφής προώθησε επίσης την ιδέα του 

εθνικισμού  στη  Γαλλία  και  την  ενδυνάμωση  των  εθνικών  συναισθημάτων  που 

παρείχαν  στις  μαζικές  στρατιές  το  κίνητρο  να  πολεμούν  χωρίς  περιορισμούς.11Ο 

Ναπολέοντας αργότερα θα στηριζόταν σε μαζικές στρατιές για να πολεμήσει ενάντια 

σε  μεγάλο  μέρος  της  Ευρώπης.  Οι  μισθοφορικές  στρατιές  ήταν  ανίκανες  να 

αντιμετωπίσουν το ‘ένοπλο έθνος’ της Γαλλίας. Η Πρωσία ήταν η πρώτη που υπέφερε 

από πικρές ήττες, ειδικά το 1860. Η ήττα των Πρώσων εξώθησε τους Γερμανούς να 

ακολουθήσουν  τις  τακτικές  του  Ναπολέοντα  χρησιμοποιώντας  τη  μέθοδό  του  για 

καθολική  στρατολόγηση.  Εκτίμησαν  ότι  οι  νίκες  του  Ναπολέοντα  οφειλόταν  στις 

μαζικές στρατιές του, οι οποίες τροφοδοτούνταν με δυνατά πατριωτικά κίνητρα.12 Αυτή 

η στρατιωτική αλλαγή, που αποφασίστηκε από τον Βασιλιά Frederick William μετά τη 

μάχη στη Ιένα με σκοπό να μετατρέψει  την Πρωσία σε ‘ένοπλο έθνος’,  απαιτούσε 

παράλληλες  προσπάθειες  για  την  εξάλειψη  του  αναλφαβητισμού  προκειμένου  να 

εκπαιδεύσει  απλούς  πολίτες  σε  στρατιώτες  και  να  προωθήσει  τον  εθνικισμό  στην 

Πρωσία, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο γερμανικό έθνος. Με άλλα λόγια, προκειμένου 

να δημιουργήσουν στρατό, οι Πρώσοι ηγέτες δημιούργησαν ένα έθνος. Το αποτέλεσμα 

αυτής της συνεχούς προσπάθειας ήταν η ίδρυση ενός ένοπλου έθνους (nation-in-arms), 

9 Βλ. Charles Tilly. Coercion, Capital, and European States. σελ. 76-84.
10 Βλ. Barry R. Posen. Nationalism, The Mass Army. σελ.145.
11  Βλ. Ralston, David B. (1967). The Army of the Republic. The Place of the Military in the Political  

Evaluation of France, 1871-1914. Cambridge, MA: M.I.T. Press σελ 116-121; Porch, Douglas (1981). 
The March to the Marne. The French Army, 1871-1914. Cambridge: Cambridge University Press. 

12  Βλ. Barry R. Posen. Nationalism, The Mass Army. σελ. 145-156; Geoff, Eley (1987). Army, State and 
Civil Society: Revising the Problem of German Militarism, from his Unification to Nazism. Boston: 
Allen and Unwin, σελ. 85-109; and Kitchen, Martin (1968). The German Officer Corps, 1890-
1914.Oxford: Clarendon Press.
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ομόλογο του γαλλικού. Αυτός ο στρατός συνέβαλε στην ήττα της Γαλλίας το 1866 και 

το 1870.13

Η Ιαπωνία, υπό την εξουσία του Αυτοκράτορα Meiji (1868-1912), αποτελούσε 

ακόμα ένα  παράδειγμα  δημιουργίας  κράτους  μέσω της  μάχης.  Ο Αυτοκράτορας,  ο 

οποίος προσπάθησε να μετατρέψει την Ιαπωνία από αδύναμη και οπισθοδρομική χώρα 

σε  μια  δυνατή  ανεπτυγμένη  αυτοκρατορία,  κατέφυγε  σε  μαζική  στρατολόγηση 

προκειμένου να ενώσει το έθνος και να κινητοποιήσει διαφορετικούς πόρους για τον 

πόλεμο.14Εφαρμόζοντας  την  καθολική  στρατολόγηση,  οι  ηγέτες  της  Ιαπωνίας 

ενστερνίστηκαν το σχέδιο να χρησιμοποιήσουν το στρατό ως σχολείο για τον λαό, ως 

τρόπο  για  να  ενσταλάξουν  εθνικές  και  μιλιταριστικές  αξίες.  Το  ευρύ  εναλλακτικό 

σχέδιο που εφαρμόστηκε εκείνη την εποχή, μετέτρεψε την Ιαπωνία σε ένα “ένοπλο 

έθνος”.15 Ομοίως,  με  τις  περιπτώσεις  της  Γαλλίας  και  της  Ιαπωνίας,  η  μαζική 

στρατολόγηση  της  Ιαπωνίας  μείωσε  το  επίπεδοτου  αναλφαβητισμού  και  συνέβαλε 

στην  μόρφωση  του  λαού.  Αυτό  έκανε  δυνατή  τη  βιομηχανική  ανάπτυξη  και  τη 

σταθεροποίηση της οικονομίας.

Η  άνοδος  των  μαζικών  στρατιών  κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων 

μεσαιωνικών  χρόνων  είχε  ως  συνέπεια  τη  δημιουργία  μεγάλων  κρατών  και 

αυτοκρατοριών με ισχυρή κεντρική εξουσία και  μεγάλες αποσπασματικές  δυνάμεις, 

αλλά επίσης είχε ως συνέπεια την εξάπλωση του εθνικισμού και των εθνών-κρατών ως 

βασική οργανωτική αρχή των Ευρωπαϊκών κοινωνιών.

2.2.2.2. Σύγχρονη εποχή 1919-1945

Οι μαζικές στρατιές που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη εισήλθαν στο νέο αιώνα 

με περισσότερο καταστρεπτικά όπλα. Η εξέλιξη των πυροβόλων και των κανονιών, 

αλλά και η χρήση των αεροσκαφών για πρώτη φορά, έκανε τον πόλεμο περισσότερο 

καταστρεπτικό. Συγκεκριμένα, η χρήση στρατιωτικής τεχνολογίας σε ολοκληρωτικούς 

13 Ibid.,  Βλ. επίσης Best, Geoffry (1987). The Militarization of European Society 1870-1914. στο: 
J.R.Gills, eds.. The Militarization of the Western World. New York: Rutgers University Press, σελ. 13-
29.

14 Βλ. Crowley. J. B. (1966). From Closed Door to Empire: The Formation of Meiji Military 
Establishment. Στο: Bernard S. Silberman and H. D. Harootunian, eds. Modern Japanese Leadership: 
Tradition and Change. Tucson: University of Arizona Press. 
15  Βλ. Cook, Theodore F. (1978). The Japanese Experience: From Nation-in-Arms to Baseline Defense. 

στο  Louis A. Zucher and Gwyn Harries-Jeckins eds. Supplementary Military Forces. London: Sage, 
σελ. 259-73, σελ. 265; Sunoo, Hakwon H. (1975). Japanese Militarism, Past and Present. Chicago: 
Nelson Hall, σελ. 1-22.
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πολέμους  εξηγεί  τα  καταστρεπτικά  αποτελέσματα  του  Ά  Παγκοσμίου  Πολέμου. 

Συνεπώς,  οι  αυτοκρατορίες  τις  Ευρώπης  που  δημιουργήθηκαν  τα  τελευταία 

μεσαιωνικά  χρόνια  συμμετείχαν  στον  Πόλεμο  χρησιμοποιώντας  τακτικές  του 

προηγούμενου αιώνα.16Ο κύκλος του ανταγωνισμού που όλο μεγάλωνε οδήγησε στην 

τόσο μεγάλη παγκόσμια σύγκρουση. Παρά το γεγονός ότι ο Ά Π.Π. τελείωσε με τη 

διάλυση  αυτοκρατοριών  σε  μικρότερα  έθνη-κράτη,  ο  κόσμος  ήταν  ανίκανος  να 

αποφύγει άλλη μια ολοκληρωτική αντιπαράθεση. Οι λόγοι γι’ αυτό αποδίδονται στην 

εξάπλωση του εθνικισμού ο οποίες έλαβε εξτρεμιστικές μορφές, όπως ο Φασισμός ή ο 

Ναζισμός. Από την άλλη, η αύξηση των ιμπεριαλιστικών καπιταλιστικών δυνάμεων 

ήταν ένας ακόμη λόγος για διεθνή αντιπαράθεση.17

Ωστόσο, παρόλο που ο ΄Β Π.Π.  τελείωσε με τις καταστροφές της Χιροσίμα, τα 

πυρηνικά όπλα θα είχαν ως αποτέλεσμα τον τερματισμό των ολοκληρωτικών πολέμων. 

Η  εξάπλωση  των  πυρηνικών  όπλων  ανάμεσα  στις  δύο  μεγάλες  δυνάμεις  είχε  ως 

συνέπεια να δημιουργήσει ‘αμοιβαία αποτροπή’ μεταξύ των δύο παγκόσμιων πόλων 

και  μείωσε  την  πιθανότητα  της  κλιμάκωσης  του  πολέμου  από  περιορισμένο  σε 

ολοκληρωτικό πόλεμο. Συνεπώς μείωσε τη κινητοποίηση μαζικών στρατιών ανάμεσα 

στα κράτη.18

2.2.2.3. Οι Μαζικές Στρατιές στις Κοινωνικές Επαναστάσεις και στους Πολέμους 

Ανεξαρτησίας

Καθώς η μαζική κινητοποίηση άρχισε να μειώνεται ανάμεσα στα κράτη την 

περίοδο μετά τον ΄Β Π.Π., το είδος αυτό του πολέμου έγινε χαρακτηριστικό για τις 

σύγχρονες  επαναστάσεις.  Οι  αυξανόμενες  εθνικές  εξεγέρσεις  και  επαναστάσεις,  οι 

οποίες  ήταν  στην  πλειοψηφία  τους  βασισμένες  σε  σοσιαλιστικά  ή  κομμουνιστικά 

ιδανικά,  βασίστηκαν  σε  μεγάλο  βαθμό  σε  μαζικές  επαναστατικές  στρατιές  για  να 

πετύχουν τους εθνικούς τους στόχους. Ήταν η Γαλλική Επανάσταση που στιγμάτισε 

την ανάδυση αυτού του είδους κοινωνικού αγώνα, αλλά συνέχισε να εξελίσσεται και 

μετά την Επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917. Αυτές πήραν τη μορφή μαζικών 

ένοπλων  επαναστάσεων  εναντίον  αποικιακών  δυνάμεων  ή  διεφθαρμένων πολιτικών 

16  Βλ. Howard, Michael (1986). Men Against Fire: The Doctrine of the Offensive in 1914. στο : Peter 
Paret, ed. Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age. Oxford: Clarendon Press, 
σελ. 552-562.

17 Βλ. Michael Mann. Roots and Contradictions of Modern Mlitarism. σελ. 43-45.
18 ibid, σελ. 45.
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καθεστώτων με σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους ή την εγκαθίδρυση μιας νέας 

κοινωνικης  τάξης.  Η Κινεζική Επανάσταση το 1949, Η Κουβανική Επανάσταση το 

1959, και η Αλγερινή Επανάσταση το 1962 αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αυτού του τύπου μαζικών επαναστάσεων.19

2.2.3. Οι Στρατηγικές Συνθήκες για το Μαζικό Μιλιταρισμό

Κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να εξετάσει την κοινωνική επίδραση 

του μαζικού μιλιταρισμού και ιδιαιτέρα να δείξει το ρόλο του στη διαμόρφωση της 

εθνικής  ταυτότητας.  Αυτός ο ρόλος  όμως,  σύμφωνα με τη θεωρία των ‘πολιτικών-

στρατιωτικών  σχέσεων’  είναι  η  αντανάκλαση  των  στρατηγικών  χαρακτηριστικών 

αυτού του τύπου μιλιταρισμού. Αυτά τα χαρακτηριστικά εξηγούν (και νομιμοποιούν) 

τον εσωτερικό ρόλο αυτού του είδους μιλιταρισμού. Τα στρατηγικά χαρακτηριστικά 

του μαζικού μιλιταρισμού είναι εξαιρετικά αλληλένδετα μεταξύ τους, ώστε η ύπαρξη 

του ενός είναι απαραίτητη για την ύπαρξη των άλλων. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν 

τον τύπο πολέμου που αντιμετωπίζει η κοινωνία, τον τύπο της στρατιωτικής δομής, του 

στρατιωτικού δόγματος και του πολιτικού ελέγχου της κοινωνίας. 

2.2.3.1. Τύπος πολέμου: Ολοκληρωτικός Πόλεμος

Ο  ολοκληρωτικός  πόλεμος  είναι  η  αρχαιότερη  μορφή  ανθρώπινης  ένοπλης 

σύγκρουσης. Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη έντασή του και τη σαρωτική απειλή της 

ύπαρξης της κοινότητας. Σ’ αυτόν τον τύπο πολέμου, η σύγκρουση συνεχίζεται εώς 

ότου το ένα από τα συγκρουόμενα μέτωπα να καταστραφεί εντελώς ή να παραδοθεί. 

Συγκεκριμένα, αυτή είναι  η βασική διαφορά ανάμεσα στον ολοκληρωτικό και στον 

περιορισμένο πόλεμο. Ο ολοκληρωτικός πόλεμος δεν έχει πολιτικούς περιορισμούς και 

κηρύσσεται  σε  όλα  τα  μέτωπα  ακόμη  και  σε  κατοικημένες  περιοχές,  ενώ  ο 

περιορισμένος πόλεμος δεσμεύεται από πολιτικά όρια, ή σύμφωνα με τον Clausewitz 

19  Η Αλγερινή Επανάσταση αναφέρεται στην αντι-αποικιακή εξέγερση του Αλγερινού κινήματος 
ανεξαρτησίας. Δεν είναι καμία χρήση του κοινωνικού αγώνα ενάντια σε ένα οριστικό καθεστώς που 
εφαρμόζεται ως μαζικός μιλιταρισμός. Υπάρχουν διαφορετικά κοινωνικά κινήματα που δεν 
βασίστηκαν στη βία για να πετύχουν τους στόχους τους όπως η επανάσταση του Gandi στην Ινδία. 
Επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί μαζική επανάσταση κάθε είδους χρήσης βίας. Στρατιωτικά 
πραξικοπήματα στην Τουρκία το 1919, στη Γερμανία (οι Ναζί) το 1933, στην Αίγυπτο το 1952, και 
στο Ιράκ το 1959 δεν είναι μαζικές επαναστάσεις. Τέλος, άλλα εθνικά κινήματα δεν μπόρεσαν να 
κινητοποιήσουν το λαό τους για επανάσταση αν και χρησιμοποίησαν στρατιωτικούς τρόπους όπως τα 
ΕΤΑ στην Ισπανία, το Ενωμένο Κουρδικό Εργατικό Κόμμα στην Τουρκία, ή οι Τσετσένοι στη Ρωσία 
αποτελούν μαζικές επαναστάσεις. Γι’ αυτό το θέμα βλ. Adelman, Jonthan (1985). Revolutionary 
Armies and War. Colorado, σελ. 46-57; Tanter, Raymond and Manus Midlarsky (Sep., 1967). A 
Theory of Revolution. Journal of Conflict Resolution, Vol. 11, No. 3, σελ. 264-280.
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[ο  περιορισμένος  πόλεμος]  είναι  ‘η  συνέχιση  της  πολιτικής  με  άλλα  μέσα’,  και 

κηρύσσεται ενάντια σε άλλους στρατούς και όχι πληθυσμούς.20 

Οι  ολοκληρωτικοί  πόλεμοι  είναι  χαρακτηριστικό  του  μαζικού  μιλιταρισμού, 

γιατί η διακεκριμένη απειλή της εξόντωσης δημιουργεί το κίνητρο στην κοινότητα να 

κινητοποιήσει το υπέρτατο των ανθρώπινων και υλικών πόρων για τις προετοιμασίες 

του πολέμου.

2.2.3.2. Η Στρατιωτική Δομή στο Μαζικό Μιλιταρισμό

Οι  υπαρκτές  απειλές  που  αντιμετωπίζει  η  κοινωνία  αντικατοπτρίζονται  στη 

δομή του στρατού σ’ αυτόν τον τύπο. Όπως προαναφέρθηκε, ο ιδανικός τύπος μαζικού 

μιλιταρισμού θα πρέπει να αποτελείται από μια κοινωνία όπου όλοι είναι ικανοί να 

πολεμήσουν. Αλλά, στην ουσία, αυτή η ιδανική έννοια είναι δύσκολο να βρεθεί στην 

πραγματικότητα,  οι  μαζικές  στρατιές  αποτελούνται  από  μεγαλύτερο  μέρος  του 

πληθυσμού,  και  σύμφωνα  με  τον  Haltiner,  έχουν  τα  παρακάτω  κριτήρια:  (1)  Το 

σύστημα στρατολόγησης των ενόπλων δυνάμεων βασιζόταν σε καθολική ή επιλεκτική 

στρατολόγηση καθοδηγούμενη από το σύνταγμα ή το νόμο. (2) Ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού  μπορεί  να  κινητοποιηθεί  για  στρατιωτικούς  σκοπούς.  Αυτός  είναι  ο 

πραγματικός  αριθμός  των  τακτικών  και  των  εφέδρων  στις  ένοπλες  δυνάμεις  που 

αποτελούν  ένα  σχετικά  μεγάλο  μέρος  του  εθνικού  πληθυσμού.  Θεωρούσε  ότι  οι 

στρατολογήσεις αποτελούσαν πάνω από το 50% της συνολικής δύναμης των εθνικών 

ενόπλων  δυνάμεων.  (3)  Το  επίπεδο  της  στρατιωτικής  τεχνολογίας  είναι  σχετικά 

χαμηλό.21 Παρόλα αυτά, αυτός ο ορισμός της δομής του μαζικού μιλιταρισμού είναι 

πιο περιορισμένος από αυτόν του  Van Doorn, ο οποίος περιλαμβάνει τις παράνομες 

στρατιωτικές ή παραστρατιωτικές οργανώσεις που συμμετέχουν στις μαζικές στρατιές 

σε αυτό που αποκαλεί  “κοινωνική κινητοποίηση”.  Πίστευε  ότι  αυτοί  θα έπρεπε  να 
20  Στη σύγχρονη εποχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ολοκληρωτικός κάθε πόλεμος που διεξήχθει μέσα 

σε κατοικημένη περιοχή. Η σύγχρονη χρήση των έξυπνων όπλων και των πυραύλων υψίστης 
ακριβείας κάνουν δυνατή την επίθεση σε στόχους μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Σίγουρα, οι 
απώλειες των αμάχων που συμβαίνουν στον σύγχρονο πόλεμο είναι αναπόφευκτες. Παρά τις μεγάλες 
αμφιβολίες για την ηθική των νέων πολέμων του 21ου αιώνα, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
ολικοί πόλεμοι με την κλασική χρήση του όρου αφού δεν κατευθύνονται σε άμαχο πληθυσμό. Ο όρος 
‘ολοκληρωτικός πόλεμος’ δημιουργήθηκε για να αναφερθεί στους εξοντωτικούς πολέμους που δεν 
διαχωρίζουν στη μάχη τον άμαχο πληθυσμό από τους στρατιώτες, αυτό είναι το καθαρό νόημα της 
έννοιας που παρήγαγε ο Clausewitz, και που σύμφωνα με αυτόν υπάρχει μόνο στη θεωρία και σπάνια 
στην πρακτική. Βλ. Kaldor, M. (1999). New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. 
Standford: University Press.

21  Βλ. Haltiner, Karl W. (2003). The Decline of the European Mass Armies. στο Giuseppe Caforio, eds. 
Handbook of the Sociology of the Military. σελ. 364-365. 
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συγκαταλέγονται στο συνολικό αριθμό του μαζικού στρατού που είναι ουσιαστικά ένα 

‘έθνος στα όπλα’.22

2.2.3.3. Κανόνες και Στρατιωτική Ηθική

Οι  μαζικές  στρατιές  είναι  γενικά  λιγότερο  πειθαρχημένες.  Αυτό  μπορεί  να 

παρατηρηθεί από τους κανόνες και την ηθική που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της 

μακράς  ιστορίας  τους.  Αυτή  η  ηθική  και  οι  κανόνες,  τους  διαχωρίσαν  από  τους 

επαγγελματικούς  στρατούς.  Η  ηθική  και  οι  κανόνες  στο  στρατό  αναφέρονται 

πρωτίστως  στις  αλληλένδετες  σχέσεις  μεταξύ  των  διαφορετικών  στρωμάτων  στην 

ιεραρχία, και στις μεμονωμένες συμπεριφορές των στρατιωτικών.

 Παραδοσιακά, η ηθική και οι κανόνες στο στρατό στηρίζονται σε συντηρητικά 

ιδανικά  πειθαρχίας,  σεβόμενα  τους  καθημερινούς  κανόνες  πειθαρχίας,  όπως  για 

παράδειγμα ο στρατιωτικός χαιρετισμός και η εκτέλεση του στρατιωτικού βαδίσματος. 

Αυτοί  οι  κανόνες  προέρχονται  από  μακρές  παραδόσεις  στρατιωτικών  και  καριέρες 

στρατιωτικών οι οποίες συχνά συνδέθηκαν με την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη τιμή. 

Αυτοί  οι  κανόνες  και  η  ηθική  είναι  αδύναμοι  και  μερικές  φορές  απόντες  από  τις 

μαζικές στρατιές. Ιστορικοί λόγοι αποδίδονται στο γεγονός ότι η μαζική στρατολόγηση 

στη Γαλλική Επανάσταση έδωσε τέλος στο μονοπώλιο των υψηλών τάξεων στο στρατό 

και αντικατέστησε την παραδοσιακή στρατιωτική ηθική με έννοιες ισότητας.23

Πρακτικά ήταν δύσκολο επίσης να διατηρηθεί ο συντηρητισμός σε ένα “ένοπλο 

έθνος” αφού η μεγάλη πλειοψηφία προέρχεται από πολίτες που δεν θεωρούν τη μάχη 

ως  το  επάγγελμά  τους  αλλά  περισσότερο  ως  αποστολή.  Ωστόσο  η  σύνδεση  των 

μαζικών  στρατιών  με  τις  επαναστάσεις  του  20ου αιώνα  που  είχαν  σοσιαλιστική  ή 

κομμουνιστική βάση είχε ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του συντηρητισμού σ’ αυτές 

τις στρατιές, αφότου οι “επαναστατικές στρατιές” προσηλυτίστηκαν με τις αρχές της 

συντροφικότητας και του ταξικού αγώνα.24

2.2.3.4. Το Στρατιωτικό Δόγμα στο Μαζικό Μιλιταρισμό

22  Βλ. Van Doorn, J. (1975). The Decline of the Mass Army in the West: General reflections. Armed 
Forces and Society, Vol. 1, No. 2, σελ.174-185

23 Βλ. Alfred Vagts. A History of Militarism. 
24  Βλ. Johnathan Adelman. Revolutionary Armies and War. σελ. 46-57; Raymond Tanter and Manus 

Midlarsky. A Theory of Revolution. σελ 264-280.
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Το στρατιωτικό δόγμα αναγνωρίζεται  ως “το σύστημα των πιστεύω και  της 

ηθικής που υιοθετεί ο στρατιώτης κι ρυθμίζει τον τρόπο που μάχεται προκειμένου να 

εκπληρώσει  την  εθνική  στρατηγική”.25 Αν  και  αυτός  ο  ορισμός  είναι  ευρύς  και 

ανοιχτός σε πιο γενικευμένη μετάφραση, δίνει έμφαση στο ηθικό ιστορικό της μάχης, 

και αυτό είναι πραγματικότητα για όλων των ειδών τους στρατούς. Το στρατιωτικό 

δόγμα είναι πάντα προσαρτημένο στη στρατιωτική στρατηγική και στον τύπο πολέμου 

που επιθυμούν να πετύχουν οι κυρίαρχοι, αντίθετο από την αντιπαράθεση. Είναι επίσης 

ενσωματωμένο  στον  τύπο  της  στρατιωτικής  δομής:  επαγγελματική,  επαναστατική 

κ.λ.π.26 

Το  στρατιωτικό  δόγμα  των  μαζικών  στρατιών  (που  συνήθως  διεξάγουν 

ολοκληρωτικούς πολέμους) έχει ιδεολογική-εθνική προέλευση και δεν προέρχεται από 

τη συντηρητική παραδοσιακή αντίληψη.27Ωστόσο το στρατιωτικό δόγμα στις μαζικές 

στρατιές είναι θεμελιώδες. Στον μαζικό μιλιταρισμό ο πόλεμος δεν έχει περιορισμούς 

και  ιδεολογικά  προσεγγίζει  το  απόλυτο  νόημά  του,  έτσι  σκοπεύει  να  καταστρέψει 

[εντελώς] τον εχθρό, όχι να τον πιέσει να απαντήσει στις απαιτήσεις του αντιπάλου. 

Με  άλλα  λόγια,  οι  μαζικές  στρατιές  διεξάγουν  πολέμους  χωρίς  όρια  και  χωρίς  να 

περιμένουν οριστικά πολιτικά επιτεύγματα.28

2.2.3.5.  Ο Τύπος του Πολιτικού Ελέγχου στο Μαζικό Μιλιταρισμό: Αυταρχική 

Εξουσία

Ο μαζικός μιλιταρισμός υπάρχει και διατηρείται από ένα τύπο αυταρχικών και 

ολοκληρωτικών  καθεστώτων  όχι  από  ελεύθερα  δημοκρατικά  κράτη.29Όπως 

σκιαγραφήθηκε κατά τη διάρκεια του 19ου και της αρχής του 20ου αιώνα, οι μαζικές 

στρατιές κινητοποιήθηκαν από συγκεντρωτικά κράτη. Εφόσον, κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου ο πόλεμος έγινε ολοκληρωτικός,  ο εθνικός παράγοντας αναδύθηκε ως 

οργανωτική αρχή,  η συμμετοχή του κοινού στην πολιτική σκηνή αυξήθηκε,  και  το 

25 Βλ. David Sills. International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 1/2 , p. 306
26  Βλ. Posen, Barry R. (1984). The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany 

Between the World Wars. London: Cornell University Press, σελ. 13.
27  Βλ. Roberts, Adam (1976). Nation in Arms, The Theory and Practice of Territorial Defence. London: 

Chatto and Windus.
28 Βλ. Alfred Vagts. History of Militarism. σελ. 230-237.
29 Βλ. Adam Roberts. Nation in Arms. σελ. 34-44.
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κράτος έγινε η κυρίαρχη δομή με την ικανότητα να επιβάλλει αυστηρή πειθαρχία και 

να κινητοποιεί τον πληθυσμό για πόλεμο, ανάμεσα σε άλλους σκοπούς.30 

Φυσικά, δεν είναι όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα συνδεδεμένα με το μαζικό 

μιλιταρισμό,  αλλά το αντίθετο.  Η μαζική κινητοποίηση δεν μπορεί να διεξαχθεί  σε 

δημοκρατικά φιλελεύθερα κράτη. Ο λόγος αποδίδεται στο γεγονός ότι τα σύγχρονα 

φιλελεύθερα καθεστώτα στερούνται, αυτού που ο  Giddens αποκαλεί, “το μονοπώλιο 

στη χρήση εσωτερικής δύναμης”.31 Επομένως, η κινητοποίηση της κοινότητας και των 

διαφορετικών ανθρώπινων και  υλικών πόρων της  για  πόλεμο,  χρειάζεται  ένα είδος 

συγκεντρωτικού κράτους, με δυνατή αποσπασματική δύναμη. Επίσης, χρειάζεται μια 

εθνική ιδεολογία που να προωθεί και να νομιμοποιεί την κινητοποίηση του κράτους. Η 

ηγεμονία του κράτους στα ολοκληρωτικά καθεστώτα συμπεριλαμβάνει κουλτούρες και 

ιδεολογίες, αφού οι δυνατοί μηχανισμοί του κράτους, το εκπαιδευτικό σύστημα και τα 

σχολεία, είναι ενεργοί πράκτορες στο δογματισμό του λαού και στον σχηματισμό των 

συλλογικών  εικόνων.  Συγκεκριμένα,  η  ιδεολογία  σε  τέτοιου  είδους  πολιτικά 

συστήματα παίζει κυρίαρχο ρόλο στη νομιμοποίηση της κρατικής ηγεμονίας, αφού τα 

ολοκληρωτικά  κράτη  διακυρήσσουν  αρχές  ισότητας  και  ευρείας  κοινωνικής 

συμμετοχής στις δραστηριότητες του κράτους.32 Γι’ αυτό ο ολοκληρωτισμός συνδέεται 

συχνά με καθεστώτα με σοσιαλιστική και κομμουνιστική βάση.

 Αυτά  τα  σύστηματα  έχουν  μεγαλύτερη  δυνατότητα  να  διατηρήσουν 

ολοκληρωτικά  καθεστώτα.  Όπως  υποστήριξε  ο  Mann,  τα  κομμουνιστικά  και 

σοσιαλιστικά  συστήματα  είναι  εγκατεστημένα  πάνω  σε  δομή  κάθετης  διοίκησης 

υποστηριζόμενη από τεράστιους μηχανισμούς και κοινωνικές υπηρεσίες που επιτρέπει 

στο  κράτος  να  απολαμβάνει  απόλυτη  διοίκηση.  Στα  δημοκρατικά-φιλελεύθερα 

καθεστώτα, το κράτος έχει πιο αδύναμη ηγεμονία αφού στερείται αυτού του είδους της 

ανώτερης διοίκησης.33

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, το ολοκληρωτικό κράτος έχει μεγαλύτερη 

ικανότητα να διατηρήσει το μαζικό μιλιταρισμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 

30  Βλ. Alfred Vagts . A History of Militarism. σελ. 155-403; Howard, Michael (1984). The Causes of  
Wars. London: Unwin Paperbacks,  σελ. 7-48;  Bond Brian (1983). War and Society in Europe, 1870-
1970. N.Y. St. Martin’s Press.

31 Βλ. Giddens, A. (1985). The Nation State and Violence. Cambridge: Polity Press σελ. 61-64.
32 Βλ. Lukes, Steven (1974). Power: A Radical View. London: Macmillan, ειδικά, σελ. 83-112.
33  Βλ. Michael, Mann. Roots and Contradictions. σελ.  46. Βλ.επίσης του ιδίου. War and Social Theory.
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μονοπώλιο που απολαμβάνει το κράτος πάνω στην κοινωνία, στους πόρους και στις 

ανθρώπινες  δραστηριότητες,  του δίνει  τη δυνατότητα να κινητοποιήσει  στο έπακρο 

αυτούς τους πόρους για τον πόλεμο.34 Επιπλέον, το ολοκληρωτικό κράτος απολαμβάνει 

την  ικανότητα  να  διαμορφώνει  τις  ιδέες  των  πολιτών  σχετικά  με  την  πολιτική 

ασφαλείας,  και να χρησιμοποιήσει αυτό το ρόλο για να διαποτίσει την κοινωνία με 

ιδέες  που  δίνουν  έμφαση  και  δοξάζουν  τη  στρατιωτική  δύναμη  ως  απαραίτητη, 

αναπόφευκτη και επιθυμητή.35 Αυτό συμβαίνει όταν το κράτος, (και τελικά το εθνικό 

κίνημα)  και  οι  ανώτερες  τάξεις  πιστεύουν  ότι  είναι  δικό  τους  μέλημα  να 

κινητοποιήσουν την κοινότητα για πόλεμο, και να δώσουν κίνητρο στην κοινωνία να 

κάνει μεγαλύτερες θυσίες όπως η στρατολόγηση στα στρατεύματα ή η χρηματοδότησή 

τους.36

Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι μαζικές στρατιές κινητοποιήθηκαν μόνο από 

ολοκληρωτικά καθεστώτα, η Γαλλία σε διαφορετικές φάσεις (υπό τους Ιακωβίνους, το 

Ναπολέοντα και κατά τη διάρκεια της Τρίτης Δημοκρατίας ) η Γερμανία (Πρωσία) την 

εποχή  του  Frederick William (1792-1815),  κατά  τη  διάρκεια  του  ΆΠ.Π.  και  του 

΄ΒΠ.Π., η Ιαπωνία την περίοδο αρχηγίας του Meiji και αργότερα κατά τη διάρκεια των 

δυο  πολέμων.37Επιπλέον,  αρκετές  μαζικές  επαναστάσεις,  στη  σύγχρονη  εποχή, 

κινητοποιήθηκαν από ολοκληρωτικά κομμουνιστικά ή σοσιαλιστικά καθεστώτα όπως 

η Επανάσταση των Μποσελβίκων το 1917, η Κινεζική, η Κουβανική και η Αλγερινή 

Επανάσταση.38

2.2.4. Εσωτερικές Συμπεριφορές

Τα στρατιωτικά χαρακτηριστικά του μαζικού μιλιταρισμού όπως επεξηγήθηκαν 

παραπάνω, προσδιορίζουν τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ του στρατού, της κοινωνίας 

και του κράτους. Προσδιορίζουν το πώς οι στρατιωτικοί θεσμοί συμπεριφέρονται στην 

ευρύτερη κοινωνία αλλά και στο πολιτικό σύστημα,  επίσης.  Σ’ αυτό το μοντέλο οι 
34 Βλ. Steven, Lukes. Power A Radical View. σελ. 125.
35 Ibid, επίσης, Michael, Mann. The Sources of  Social. σελ. 45.
36  Ibid; Skocpol, Theda, (Jan 1988). Social Revolution and Mass Military Mobilization. World politics, 

Vol. 40, No.2, σελ. 147-168.
37  Βλ. Geoffry Best. The Militarization of European. σελ. 13-29; J.B. Crowley. From Closed Door. 20, 

David B. Ralston. The Army of the Republic; Porch Douglas Porch. The March of the Marne. David 
B. Ralston. The Army of the Republic. σελ. 116-121; Barry R. Posen. Nationalism, The Mass Army. 
σελ. 145-146, Eley Geoff. Army, State and Civil Society. σελ. 85-109; and Martin Kitchen. The 
German Officer Corps.

38  Βλ. Skcpol Theda. Social Revolution and Mass Military. ειδικά. σελ. 149; Jonathan Adelman. 
Revolutionary Armies;  Raymond Tanter and Manus Midlasky. A Theory of Revolution. σελ. 264-280.
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αλληλεπιδράσεις  είναι  πολύ  δυνατές  και  διατηρούνται  καλά  εντός  ενός  συνόλου 

διαφορετικών καταστάσεων και δραστηριοτήτων. Τελικά, οι εσωτερικές συμπεριφορές 

του μαζικού στρατού είναι ουσιαστικές και βαθιά ριζωμένες μέσα στην κοινωνική και 

πολιτική σφαίρα. Όπως θα πρέπει  να σημειωθεί,  αυτή η αλληλεπίδραση εξηγεί  την 

ισχυρή  κοινωνική  επίδραση  του  μιλιταρισμού  σ’  αυτό  το  παράδειγμα.  Έπειτα  θα 

συζητήσουμε  αυτές  τις  τηλεσκοπικές  περιπτώσεις  των  σχέσεων  πολιτικών-

στρατιωτικών που χαρακτηρίζουν μόνο το μαζικό μιλιταρισμό.

2.2.4.1. Στρατός και Κοινωνία: Ασαφή όρια

Στο μαζικό μιλιταρισμό, τα όρια ανάμεσα στην κοινωνία και το στρατό είναι 

ασαφή.  Οι  μαζικές  στρατιές  δεν  είναι  ένας  ξεχωριστός  και  αποξενωμένος  θεσμός, 

αντιθέτως είναι ένα επεκτεινόμενο κοινωνικό σώμα δεμένο με την κοινότητά του μέσω 

μιας  ευρείας ποικιλίας  ιδρυμάτων και  δραστηριοτήτων οι  οποίες  εξαπλώνονται  έξω 

από τη στρατιωτική αρμοδιότητα.39 Η ένταση και  ο τύπος αυτών των περιπτώσεων 

εσωτερικής  διείσδυσης  αποφασίζονται  σύμφωνα  με  το  βαθμό  εκσυγχρονισμού  και 

ανάπτυξης  της  κοινωνίας,  και  από  τον  προβλεπόμενο  ρόλο  του  στρατού.  Για 

παράδειγμα  οι  μαζικές  στρατιές  στα  αναπτυσσόμενα  κράτη  λαμβάνουν  μέρος  στις 

προσπάθειες της οικοδόμησης του κράτους και της ανάπτυξης. Αυτό συμπεριλαμβάνει 

και την δημιουργία των υποδομών και των κοινωνικών θεσμών. Οι μαζικές στρατιές 

στα  επαναστατικά  μοντέλα  ασχολούνται  με  τον  πολιτισμικό  δογματισμό  και  την 

εκπαιδευτική πρόοδο στις κοινωνίες τους.40

Ο εκτεταμένος κοινωνικός ρόλος του στρατού εξηγείται από το γεγονός ότι η 

στρατιωτική  κινητοποίηση  στις  αναπτυσσόμενες  χώρες  συνήθως  συνοδεύεται  από 

παράλληλη διαδικασία εκσυγχρονισμού και οικοδόμησης έθνους. Ο μετασχηματισμός 

της κοινωνίας σε μια μορφή ανεξάρτητου κράτους απαιτεί  (εκτός του στρατιωτικού 

αγώνα) τη διατήρηση των διαφορετικών δομών του (δημιουργία κράτους). Σ’ αυτή την 

περίπτωση, ο στρατός εγκαθίσταται πάνω στην έννοια αυτής της εθνικής αποστολής, 

ως ένας πρωτοπόρος οργανισμός που εντάσσεται ανάμεσα στον στρατιωτικό αγώνα και 

39  Βλ. Luckam, A. R. (1971). Comperative Typology of Civil-Military Relations. Government and 
Opposition, Vol. 6, σελ. 17-20; Rapport, David (1962). A Comperative Theory of Military and 
Political Tyres. Στο: Samuel Huntington, ed. Changing Patterns of Military Politics. New York: Free 
Press,σελ.  71-100; Adam Roberts. Nation in Arms, The Theory and Practice. 

40 Βλ. Skcopol Theda. Social Revolution and Mass Military. σελ. 119-143.
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την οικοδόμηση του κράτους.41Ο σκληρός ιδεολογικός δογματισμός των στρατιωτικών 

δυνάμεων τις μετατρέπει σε πράκτορες της εθνικοποίησης και του εκσυγχρονισμού των 

κοινοτήτων τους. Αυτή η διαδικασία, την οποία ο Horowitz αποκαλεί “εκπολιτισμό του 

στρατού”, αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία ο στρατός ενεργεί ως πολιτικό 

σώμα και ως πράκτορας κοινωνικών υπηρεσιών.42 

Ο εκτεταμένος κοινωνικός ρόλος του στρατού προωθεί την κοινωνική θέση των 

στρατιωτικών ελίτ, από τη στιγμή που αυτές οι ελίτ αποκτούν κοινωνική δύναμη και 

ηθική εικόνα στην κοινωνία. Συνεπώς, η πιθανή τους δύναμη ως κύρια κοινωνική τάξη 

(ή ομάδα συμφερόντων) έχει επενδυθεί πολιτικά και αντικατοπτρίζεται στην παρουσία 

στα πλαίσια της χάραξης πολιτικής. Παρόλ’ αυτά, όπως θα συζητηθεί στην επόμενη 

ενότητα,  αυτή  η  πιθανή  δύναμη  δεν  αποτελεί  κίνδυνο  για  τη  σταθερότητα  του 

συστήματος, αλλά αντιθέτως, μπορεί να αποτελέσει πηγή πολιτικής σταθερότητας και 

να συμβάλει στη μείωση των πραιτοριανών τάσεων που έχει συνήθως ο στρατός. 

2.2.4.2.  Στρατός  και  Κράτος:  ο  Έλεγχος  των  Πολιτών  και  η  Μιλιταριστική 

Πολιτική

Όπως  εξετάστηκε  νωρίτερα,  το  μοντέλο  του  ‘ένοπλου  έθνους’  διατηρείται 

συνήθως  από  ένα  συγκεντρωτικό  κράτος  (ή  καθεστώς  στις  κοινωνίες  πριν  την 

δημιουργία κράτους). Το μοντέλο αυτό λειτουργεί κάτω από ένα είδος ολοκληρωτικής 

ή αυταρχικής πολιτικής εξουσίας,  στην οποία απολαμβάνει  υψηλές αποσπασματικές 

και κατανεμητικές δυνάμεις. Στη σύγχρονη εποχή, αυτό το είδος εξουσίας είναι βασικό 

χαρακτηριστικό  όλων  των  μη-φιλελεύθερων  συλλογικών  δημοκρατιών.43 Παρά  το 

γεγονός ότι σ’ αυτά τα κράτη οι φιλελεύθερες αξίες δεν κληρονομούν την κοινωνική 

41  Βλ. A.R. Luckham. Comperative Typology of Civil – Military Relations. σελ. 22-24; Jonathan 
Adelman. Revolutionary Armies ;Raymond Tanter and Manus Midlarsky. A Theory of Revolution. 
σελ. 264-280.

42  Βλ. Horowitz, Dan and Moshe Lissak (1989). Out of Utopia. Albany: SUNY Press, σελ. 197; 
Janowitz, Morris (1971). The Professional Soldier, A Social and Political  Portrait. New York: Free 
Press, σελ. 420.

43  Εδώ είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε ότι η έννοια του αυταρχισμού, στη σύγχρονη εποχή 
(ξεκινώντας από τον 20ο αιώνα) δεν αναφέρεται απαραίτητα σε αυστηρές δικτατορίες ή μοναρχίες, 
ούτε είναι απαραίτητο να συνδέεται με τη δίωξη που ασκείται από τα εξουσιάζοντα καθεστώτα. 
Αντιθέτως, η σύγχρονη χρήση του όρου αναφέρεται στη δύναμη του κράτους και την ικανότητά του 
να ελέγχει τους κοινωνικούς πόρους και δραστηριότητες. Από αυτή την άποψη, όλες τα κοινωνικά 
δημοκρατικά ή κομμουνιστικά καθεστώτα συνδέονται με τον αυταρχισμό. Βλ. Michael, Mann. The 
Roots and Contradictions of Modern Militarism. σελ. 45-47; Steven Lukes. Power: A Radical View. 
ειδικά., σελ.  83-112.
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κουλτούρα  και  το  γεγονός  ότι  ο  μαζικός  στρατός  παίζει  ισχυρό  κοινωνικό  ρόλο, 

παραδόξως,  ο  στρατός  δεν  αποτελεί  απειλή  στην  πολιτική  ισορροπία  σ’  αυτά  τα 

καθεστώτα.  Αυτό  αποτελεί  επιχείρημα  για  το  γεγονός  ότι  το  ‘ένοπλο  έθνος’  έχει 

ασθενείς τάσεις προς τον πραιτοριανισμό.44

Αντιθέτως,  η  ιστορία  αποδεικνύει  ότι  τα  περισσότερα  από  τα  στρατιωτικά 

πραξικοπήματα  στον  Τρίτο  Κόσμο  πραγματοποιήθηκαν  από  επαγγελματικούς 

στρατούς  οι  οποίοι  πάντοτε  ήταν  λιγότερο  δεσμευμένοι  με  τις  κοινωνίες  τους.  Τα 

αδύναμα καθεστώτα και  η έλλειψη εκσυγχρονισμού παρακινούν τον επαγγελματικό 

στρατό να επέμβει.45 

Η θεωρία των ‘πολιτικών-στρατιωτικών σχέσεων’ αποδίδει την δυνατότητα του 

πολιτικού  ελέγχου  στα  μαζικά  στρατεύματα  για  δύο  λόγους:  πρώτον,  οι  πολιτικοί 

ηγέτες  και  οι  ελίτ  των  στρατιωτικών  συμφωνούν  στο  ότι  οι  εθνικοί  στόχοι 

εκπληρώνονται καλύτερα μέσω του πολέμου. Εφόσον η κοινωνία σ’ αυτό το μοντέλο 

αντιμετωπίζει  ένα  πόλεμο  ολοκληρωτικής  φύσης,  οι  μιλιταριστικές  τάσεις  (στην 

εξωτερική πολιτική) μεγιστοποιούνται. Σε τέτοιου είδους απειλές οι πολιτικές αρχές 

έχουν μικρότερη χρησιμότητα και η εξάρτηση από τον πόλεμο ως λύση αυξάνεται.46 

Ωστόσο  οι  μιλιταριστικές  πολιτικές  ανοσοποιούν  το  σύστημα  ενάντια  στις 

πραιτοριανές απειλές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτή η συνθήκη υποστηρίζεται 

για  παράδειγμα  από  τον  Andreski,  που  υποθέτει  ότι  όσο  περισσότερο  ο  στρατός 

απασχολείται στον εξωτερικό πόλεμο, τόσο το λιγότερο γίνεται εργαλείο εσωτερικής 

44  Ο πραιτοριανισμός είναι μια έννοια που προέρχεται από τις αρχαίες Ρωμαϊκές φρουρές. Η σύγχρονη 
χρήση του όρου αναφέρεται σε ¨’μια περίπτωση κατά την οποία η στρατιωτική τάξη μιας δεδομένης 
κοινωνίας ασκεί ανεξάρτητη πολιτική εξουσία μέσα σ’ αυτή λόγω μιας πραγματικής ή απειλούμενης 
άσκησης εξουσίας’. Αυτός ο ορισμός εμφανίζεται ήδη στο Seligman, R.A. ed. (1933).  Encyclopedia  
of Social Sciences. New York: Macmillan, Vol. 11-12, σελ. 305. Άλλοι ορισμοί στο Nordlinger, Erik. 
(1977). Soldier in Politics. New Jersey: Prentice Hall; Perlmutter, Amos (1977). The Military and 
Politics in Modern Times. New Heaven: Yale University Press,σελ.89-90; Rappoport, David C. (1982). 
Praetorian Army: Insecurity, Venality and Impotence. Στο:  R. Kolkowitz and A. Korbonski, eds. 
Soldiers, Peasants. σελ. 252-280.

45  Για παράδειγμα: πραξικοπήματα στην Τουρκία (1919), Αίγυπτος (1952), Ιορδανία (πραξικόπημα 
μεταρρύθμισης 1957), Πακιστάν (πραξικόπημα μεταρρύθμισης 1958), Βλ. Amos Perlmutter. The 
Military and Politics. σελ.  89-120; Randal, Vicky and Robin Theobald, (1985). Political Change and  
Underdevelopment, A Critical Introduction to Third Worlds Politics. Durham: Duke University Press, 
σελ. 67-98.

46  Βλ. A. R. ‘Luckham. Comparative Typology of Civil – Military Relations.σελ.  22-24; Ben Eliezer, 
Uri, (1998). Is a Military Coop Possible in Israel? Israel French Algeria in Comparative Historical-
Sociological Perspective. Theory and Society, Vol. 27, No. 3, σελ. 311-346.
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εκμετάλλευσης.47 Δεύτερον, τα ασαφή σύνορα μεταξύ της πολιτικής και στρατιωτικής 

σφαίρας, επίσης μειώνουν τις πραιτοριανές τάσεις του στρατού.

 Όπως εξετάστηκε παραπάνω, η συμμετοχή του στρατού στην οικοδόμηση του 

κράτους  και  η  ανάμειξή  του στα πολιτικά  κόμματα  εκπληρώνει  τις  κοινωνικές  και 

πολιτικές  φιλοδοξίες  του  στρατού  ως  “μια  κοινωνική  ομάδα  συμφερόντων”.  Ο 

Janowitz υποστηρίζει αυτήν την άποψη. Η καλύτερη εγγύηση ενάντια στα στρατιωτικά 

πραξικοπήματα,  σύμφωνα  με  τον  Janowitz,  για  παράδειγμα,  βρίσκεται  στον 

εκπολιτισμό  των  στρατιωτικών.  Αυτό  συνεπάγεται  την  αυξανόμενη  ανάμειξη  του 

παράγοντα των πολιτών στον στρατό και  σε μια ανταποκρινόμενη αλλαγή από τον 

δεύτερο: πρέπει να εγκαταλείψει την παραδοσιακή στρατιωτική του σκέψη και να γίνει 

ένας επαγγελματικός οργανισμός των πολιτών όπως όλοι οι άλλοι.48 Ο Moskos, επίσης, 

ακολουθώντας τον  Janowitz, αναγνωρίζει μια τάση από το στρατό να απομακρυνθεί 

από τις καθιερωμένες, σε εργασιακές τάσεις. Η αίσθηση της αποστολής του στρατού 

και της πρωταρχικής του δέσμευσης στην εργασία για το γενικό καλό αντικαθίστανται 

από την επιτακτικότητα της αγοράς και το ατομικό συμφέρον. Σ’ αυτήν την περίπτωση, 

η πιθανότητα ο στρατός να γίνει ένα αποσχιστικό, απειλητικό πολιτικό στοιχείο είναι 

μειωμένη αισθητά, επειδή είναι διαχωρισμένος και τα στοιχεία του είναι συντονισμένα 

με  τον  πολιτισμό των πολιτών.49 Ο  Finer,  επίσης,  πιστεύει  ότι  όσο ο στρατός  έχει 

κοινωνικό ρόλο,  ο  πολιτικός  έλεγχος  μπορεί  να είναι  ασφαλής˙  εκτός  αν αυτός  θα 

πρέπει να παραλύσει από αυτό που αποκαλεί ο συγγραφέας ‘ώριμη  κουλτούρα των 

πολιτών’.50

2.2.5.  Το  Παράδειγμα  του  Μαζικού  Μιλιταρισμού  στις  Σχέσεις  Πολιτικών-

Στρατιωτικών (Περίληψη)

Στρατηγικοί παράγοντες:

(1)  Ο  τύπος  του  πολέμου  που  αντιμετωπίζει  η  κοινωνία:  ο  μαζικός  μιλιταρισμός 

χαρακτηρίζει  κοινωνίες  που  είναι  δεσμευμένες  σε  παρατεταμένους  πολέμους 

47  Βλ. Andresky, Stanislav, (1980). On the Peaceful Disposition of Military Dictatorship. Journal of  
Strategic Studies, Vol. 3.

48  Βλ. Janowitz, Morris, (1983). Civil Consciousness and military Performance. Στο:  M. Janowitz and 
S.D. Westbrook, eds.. The Political Education of Soldiers. Beverly Hills, C.A.: Sage, σελ. 55-80.

49  Βλ. Moskos, Charles, (1968). Institutional/Occupational Trends in Armed Forces: An Update. Armed 
Forces & Society, Vol. 12, No. 3, σελ. 377-382. 

50  Βλ. Finer, Samuel E. (1976). The Man on Horseback: The role of the Military in Politics. 
Harmondswarth: Peregrine.
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ολοκληρωτικού τύπου. Η ένταση των διακεκριμένων απειλών είναι τόσο υψηλός που 

απειλεί την ύπαρξη της κοινωνίας.

(2) Ο τύπος του πολιτικού ελέγχου: σε αυτό το είδος μιλιταρισμού, η πολιτική εξουσία 

είναι  άμεση  και  μη-φιλελεύθερου  τύπου.  Το  πολιτικό  καθεστώς  απολαμβάνει 

αποσπασματικές  και  κατανεμητικές  δυνάμεις.  (Το  καθεστώς  είναι  πιθανώς 

σοσιαλιστικό ή κομμουνιστικό).

(3) Ο τύπος της στρατιωτικής δομής: μαζικός στρατός (που αποτελείται από μεγάλο 

ποσοστό πληθυσμού ).

Η εσωτερική συμπεριφορά των στρατιωτικών:

(1)  Σχέση  μεταξύ  στρατιωτικών  και  πολιτικής:  στον  μαζικό  μιλιταρισμό,  η  κύρια 

πολιτική του κράτους προσανατολίζεται στις προετοιμασίες του πολέμου. (γεγονός που 

ανταποκρίνεται στην άποψη του Clauzewitz ότι ο πόλεμος είναι η ίδια η πολιτική). Ο 

πολιτικός  έλεγχος  στο  στρατό  είναι  πιθανός  καθώς  οι  πολιτικοί  ηγέτες  υιοθετούν 

μιλιταριστικές πολιτικές.

(2)  Η  σχέση  μεταξύ  του  στρατού  και  της  κοινωνίας:   τα  σύνορα  μεταξύ  των 

στρατιωτικών και των πολιτών είναι ασαφή. Οι στρατιωτικοί είναι δεσμευμένοι με την 

κοινωνία μέσω διαφορετικών καταστάσεων και δραστηριοτήτων. Οι συμπεριφορά της 

κοινωνίας  απέναντι  στον  πόλεμο  και  το  μιλιταρισμό  είναι  εξαιρετικά  θετικές.  Η 

κοινότητα κινητοποιεί υψηλά ποσοστά από τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους της. 

2.2.6. Ο Μαζικός Μιλιταρισμός και η Διαμόρφωση της Εθνικής Ταυτότητας

Όπως έχουμε παρασιάσει και αναλύσει το μοντέλο του μαζικού μιλιταρισμού 

και  την  κατάστασή  του  στις  σχέσεις  πολιτικών-στρατιωτικών,  αυτή  η  ενότητα  θα 

επικεντρωθεί  στο  ρόλο  του  μαζικού  μιλιταρισμού  στη  διαμόρφωση  της  εθνικής 

ταυτότητας. Αυτό είναι, στην ουσία, το θέμα-κλειδί σ’ αυτή τη διατριβή. Βασιζόμενη 

στην προηγούμενη μελέτη μας σχετικά με την εθνική ταυτότητα και τους μηχανισμούς 

της κατασκευής της,  πρέπει  να θεωρήσουμε αυτήν την διαδικασία στο πλαίσιο του 

μοντέλου του μαζικού μιλιταρισμού.
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 Υπάρχουν δυο πιθανοί μηχανισμοί με τους οποίους ο μαζικός μιλιταρισμός 

δεσμεύεται στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας του κράτους. Ο ένας είναι μέσω 

της  δέσμευσης  πολιτικών-στρατιωτικών  και  ο  άλλος  μέσω του  κρατικού  πολιτικού 

μηχανισμού.  Θεωρείται  ότι  και  οι  δυο  μηχανισμοί  είναι  συγχωνευμένοι  και 

ενσωματωμένοι στον κύριο στόχο του κράτους να αποκτήσει άμεση εξουσία και να 

κινητοποιήσει την κοινότητα για πόλεμο. 

Πρώτος:  Ρόλος  του  Στρατού  η  Επέκταση:  αυτός  ο  μηχανισμός  βασίζεται  στη 

συνθήκη ότι στο μοντέλο του μαζικού μιλιταρισμού (ή του ένοπλου έθνους) τα σύνορα 

μεταξύ  των  στρατιωτικών  θεσμών  και  του  παράγοντα  των  πολιτών  δεν  είναι 

καθορισμένα  και  σε  λιγότερο  ακραίες  καταστάσεις  είναι  ασαφή.  Επιτρέπεται  κατ’ 

αυτόν τον τρόπο η ανταλλαγή των ιδεών, κανόνων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους 

δυο παράγοντες (και στις δυο ελίτ επίσης). Επιπρόσθετα, αυτό επιτρέπει στο στρατό να 

αναλάβει  κοινωνικό  ρόλο,  και,  παρεμπιπτόντως,  να  σχηματίσει  πολιτισμούς  και 

παραδόσεις.

 Με  αυτόν  τον  τρόπο,  ο  στρατός  γίνεται  ένας  ενεργός  πράκτορας 

κοινωνικοποίησης και πολιτισμικής ομογενοποίησης της κοινωνίας του. Ο ρόλος του 

στρατού  σ’  αυτές  τις  περιπτώσεις  δεν  είναι  περιορισμένος  μόνο  σε  πολιτιστικό-

ιδεολογικό μετασχηματισμό αλλά εκφράζεται επίσης μέσω της αποστολής του στρατού 

ως παράγοντα εκσυγχρονισμού.51 

Ο πιο άμεσος ρόλος που έπαιξε ο στρατός στη διαδικασία της οικοδόμησης του 

έθνους  είναι  η  στρατολόγηση.  Οι  μαζικές  στρατιές  (στην  ιδανική  περίπτωση) 

αποτελούνται από όλους τους ικανούς πολίτες (συνήθως άνδρες). Το να πολεμάς ως 

έθνος  είναι  μια  ισχυρή  αίσθηση  της  εθνικής  αλληλεγγύης  και  καταλύτης  της 

κοινωνικής συνοχής. Αυτή η εμπειρία όχι μόνο κάνει λιγότερο εμφανείς τις κοινωνικές 

και  γεωγραφικές  διαφορές  μεταξύ των  πολιτών,  αλλά επίσης  τους  ενώνει  ώστε  να 

αντιμετωπίσουν τον εξωτερικό κίνδυνο. Το να υπάρχει ένας κοινός σκληρός εχθρός 

είναι μια συνηθισμένη τακτική για να διαμορφωθούν τα σύνορα μιας ομάδας. Οι πιο 

ένδοξες αξίες που υπάρχουν στα ένοπλα έθνη είναι ο ηρωισμός, ο αλτρουισμός  και ο 

51 Αυτός ο μηχανισμός προτείνεται κυρίως από τον Janowitz ο οποίος βασικά συμπύκνωσε το ρόλο των 
μαζικών στρατιών ως επαναστατικών στρατών στο σχηματισμό του εθνικισμού στην Ευρώπη. Αυτή η 
προσέγγιση βρίσκεται σε πολλές εργασίες που επεξηγούν αυτή την μελέτη, αλλά ιδιαίτερα στο (1991). 
On Social Organization and Social Control. Chicago: University of Chicago Press. 
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θάνατος για την πατρίδα.52 Αυτός είναι ο κύριος και πιο σύντομος δρόμος να ενισχυθεί 

η εθνική συνείδηση, αλλά είναι επίσης ο άμεσος δρόμος για την δημιουργία του μύθου 

του “κοινού πεπρωμένο”.53 

Παρόλ’ αυτά, οι μαζική στρατολόγηση έχει μεγαλύτερη και πιο βαθειά επιρροή 

στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Στα λόγια του Krebs, αυτή η στρατολόγηση 

μετατρέπει  το  στρατό  σε  “ένα  σχολείο  για  το  έθνος”.54 Μ’  αυτήν  την  έννοια,  οι 

στρατολογήσεις  υποβάλλονται  σε  μια  συμμετρική  δέσμη  πρακτικών  και  κανόνων. 

Δογματίζονται στην ίδια εθνική ιδεολογία, σε παρόμοιες αξίες και έθιμα.

Η  ιστορία  του  “ένοπλου  έθνους”  έχει  δείξει  ότι  ο  στρατός  ήταν  ένας 

παράγοντας  εθνικοποίησης,  εξαπλώνοντας  την  εκμάθηση  ανάγνωσης  και  γραφής. 

Όπως ισχυρίστηκε ο  Gellner, προκειμένου να υπάρχει ο εθνικισμός, πρέπει να υπάρχει 

ένα πολιτισμικό περιβάλλον και η διάδοση της ικανότητας της γραφής στην κοινωνία.55 

Ο ρόλος των μαζικών στρατιών υπό αυτή την άποψη ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην 

Γαλλία  κατά  την  διάρκεια  της  Γαλλικής  Επανάστασης  και  του  Ναπολεόντειους 

Πολέμους. Υπήρχε μια αυξημένη έμφαση στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής μέσα 

στον γαλλικά στρατεύματα ως κριτήριο για προώθηση. Από το 1787 ο στρατός είχε 

ανοίξει σχολεία για να διδάξει στους μη μόνιμους  αξιωματικούς να διαβάζουν και να 

γράφουν.  Ο  στρατός  σταδιακά  χρησιμοποίησε  εκπαιδευτικά  εγχειρίδια,  αρχεία 

προσωπικού  και  γραπτές  διαταγές,  και  το  έκαναν  αυτό  με  μια  συχνότητα  που 

απαιτούσε δεκανείς και λοχίες με την ικανότητα να γράφουν, το οποίο διευκόλυνε την 

διάχυση της  εθνικής προπαγάνδας  ανάμεσα στους  στρατιώτες.56Πρωταρχικά,  για να 

αποκτήσουν  την  τεχνική  στρατιωτική  χρησιμότητα  για  τους  στρατιώτες  και, 

δευτερευόντως,  να  εξαπλώσει  την  εθνική  ιδεολογία  ή  προπαγάνδα  που  τόνισε  την 

ισότητα για όλους του Γάλλους.57

52  Βλ. Janowitz, Morris (1983). The Reconstruction of Patriotism : Education for Civic Consciousness. 
Chicago: University of Chicago Press,  σελ. 60-64.

53  Βλ. Karl W. Haltiner. The Decline of the European Mass Armies. σελ. 362.
54  Krebs, Ronald R. (Spring 2004). A school for the Nation? How Military Service Does Not Build 

Nations, and How It Might. International Security, Vol.28, No 4, σελ 85-124
55 Βλ.Ernest Gelner. Nationalism. σελ. 35-38.
56  Βλ. McNeill, W.H. (1982).  The Pursuit of Power: Technogy, Armed Force, and Society since A. D.  

1000. Chicago Press, σελ.187
57  Βλ. Barry R. Posen. Nationalism, the Mass Army. σελ. 138;  Avant Debora, (2000). From Mercenary 

to Citizen Armies: Explaining Change in the Practice of War. International Organization, Vol σελ. 54, 
41-72. 
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Η ταύτιση του στρατού με το έθνος διευκολύνθηκε αρχικά από τη μεγαλύτερη 

αντιπροσώπευση που επιτεύχθη στο μοντέλο της στρατολόγησης. Ο συνδυασμός του 

πρώτου κύματος εθελοντών και των πρώτων στρατολογήσεων παρήγαγε ένα στρατό 

που ήταν, το 1794, αντιπροσωπευτικός της κοινωνίας στο σύνολό της, συνδεδεμένος με 

μια πληθώρα άλλων μέτρων, ενθαρρύνοντας αυτούς μέσα στο στρατό να πιστεύουν ότι 

όλη η χώρα βρίσκεται πίσω από αυτούς.58 Η προσκόλληση των ανθρώπων στο στρατό 

τους  έμαθε  ότι  υπήρχε  η  Γαλλία,  εμφανίστηκαν  για  πρώτη  φορά  τα  πατριωτικά 

τραγούδια  και  τραγουδήθηκαν  από  όλους  τους  ανθρώπους.  Τα  φυλλάδια  και  οι 

εφημερίδες προσανατολίστηκαν στο στρατό και οι άνθρωποι συγκροτούσαν την εθνική 

προπαγάνδα για τη Γαλλία. Η αυτοθυσία και  ο ηρωισμός υιοθετήθηκαν ως υψηλές 

αξίες και επικράτησαν σε όλη την κοινωνία. Η δειλία τιμωρούνταν και ο ηρωισμός 

βραβεύονταν στις δημόσιες τελετές. Οι αστικές εορτές έφεραν κοντά τους στρατιώτες 

και  τους  πολίτες  για  να  γιορτάσουν  τα  ιδανικά  της  επανάστασης.  Η  αναγκαστική 

πειθαρχία που σημάδεψε τους παλαιότερους μοναρχικούς στρατούς αντικαταστάθηκε 

από οικιοθελή πειθαρχία στον επαναστατικό στρατό της Γαλλίας.59

2.2.6.1. Ο Ρόλος του Κρατικού Μηχανισμού: Ο Μιλιταρισμός των Πολιτών

Ιστορικά ο εθνικισμός ήταν ο παράγοντας κλειδί στη δημιουργία του έθνους-

κράτους ως κεντρική οργανωτική αρχή στην Ευρώπη. Με σκοπό την κινητοποίηση της 

κοινότητας  στον  πόλεμο,  οι  κυβερνήτες  κατάφεραν  να  αποκτήσουν  άμεση εξουσία 

μέσω του κράτους.  Τελικά,  δημιούργησαν μαζικά κράτη με ισχυρή αποσπασματική 

ικανότητα.  Ο  κίνδυνος  του  πολέμου  και  οι  ολοκληρωτικές  απειλές  έδωσαν  τη 

δυνατότητα στα υπό δημιουργία κράτη να κινητοποιήσουν μεγαλύτερο μέρος από τους 

υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Κατάφεραν να δημιούργησουν μαζικούς στρατούς, 

και  να  προσανατολιστούν  στις  πολιτιστικές,  οικονομικές  και  κοινωνικές 

δραστηριότητες της κοινότητας και στην επένδυση σ’ αυτούς, ώστε να ασχοληθούν με 

τη σύγκρουση.60 Επομένως, δεν είναι μόνο ο στρατός, αλλά όλοι οι δεσμοί των πολιτών 

58  Βλ. Bertaud, JeanPaul, (1988). The Army of the French Revolution, From Citizen Soldiers to  
Instrument for Power. Princenton: Pricenton University Press.

59 Βλ. Barry R. Posen. Nationalism, the Mass Army. σελ 147-148.
60  Βλ. Alfred, Vagts. A History of Militarism. Richard Bear. War and the Birth of the  Nation State. σελ. 

203-221; Finer, Samuel E. (1975). State end Nation Building in Europe: The Role of the Military. Στο: 
Charles Tilly, ed.. The Formation of National States in Western Europe. Priceton: Priceton University 
Press, σελ. 84-163;  Anthony Giddens. The Nation State and Violence.; Rasler, Karen A. and William 
R. Thompson, (1989). War and State Making. Boston: Unwin Hyman.
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που συσσωρεύονται και προσλαμβάνονται στη μαζική κινητοποίηση. Αυτό το σχήμα 

μαζικού  μιλιταρισμού  (γνωστό  ως  μιλιταρισμός  των  πολιτών  ή  πολιτισμικός 

μιλιταρισμός)  εξαρτάται  από  τον  κρατικό  (πολιτικό)  μηχανισμό  και  τις  κοινωνικές 

δυνάμεις ως πράκτορες του μιλιταρισμού. 

Καθώς το κράτος καταφέρνει να μονοπωλήσει όλα τα μέσα των δυνάμεων που 

έχει στα χέρια του, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών μορφών, αποκτά όχι 

μόνο  αποσπασματική  δύναμη  αλλά  επίσης  και  παραγωγικές  και  διανεμητικές 

δυνάμεις.61 Αυτό σημαίνει ότι η ηγεμονία του κράτους δεν ενσωματώνεται μόνο στους 

αποσπασματικούς πόρους, (για παράδειγμα στην απόκτηση φορολογικών συστημάτων 

και την αύξηση της εθνικής στρατολόγησης), αλλά το κράτος αποκτά ισχυρή επιρροή 

στη διαμόρφωση των συλλογικών εικόνων, του δογματισμού και της ομογενοποίησης. 

Με άλλα λόγια, ο μαζικός μιλιταρισμός δίνει στο κράτος τη δυνατότητα να δράσει ως 

συγχωνευτικό μέσο.62

Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  σ’  αυτές  τις  περιπτώσεις  της  μαζικής 

κινητοποίησης το κράτος τείνει να αποκτήσει την εθνική συναίνεση για τον πόλεμο ως 

αναπόφευκτη και επιθυμητή. Για να πετύχει αυτόν το σκοπό βασίζεται σε διάφορους 

μηχανισμούς  και  τεχνολογικά  μέσα,  εκτός  του  στρατού,  όπως  σχολεία,  Μ.Μ.Ε., 

μουσεία  και  στην  ιστοριογραφία  για  να  εμβαθύνει  στο  μιλιταρισμό  και  στα 

στρατιωτικά σύμβολα στην εθνική συνείδηση και ταυτότητα. Αυτό συχνά εκφράζεται 

σε  μορφή  συλλογικών  εικόνων,  εθίμων,  συλλογικής  μνήμης  και  στο  αναμνηστικό 

σύστημα. Ο Vagts έχει ξεκαθαρίσει την κατάσταση αποκαλώντας το ‘μιλιταρισμό των 

πολιτών’ το οποίο όρισε ως:

“τον αναμφισβήτητο εναγκαλισμό των στρατιωτικών αξιών, του ήθους, των αρχών και  

των συμπεριφορών, ταξινομώντας τους στρατιωτικούς θεσμούς και θεωρήσεις πάνω απ’  

όλα τα άλλα στο κράτος, βρίσκοντας τον ηρωισμό κυρίως στο στρατιωτικό καθήκον και  

στη  δράση,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  πολέμου, στην  προετοιμασία  του  οποίου 

61 Βλ.  Anthony Giddens. Nation State and Violence.
62  Αυτό το όραμα βασίζεται στην παράδοση του Weber για την κεντρικότητα του κράτους στη 

χρησιμοποίηση νόμιμης εξουσίας και στην κατασκευή της ηγεμονίας. Στο μοντέλο που εξετάζουμε, 
αυτή η άποψη του Weber πραγματοποιείται όταν αποκτά τις αποσπασματικές δυνάμεις μέσω της 
μαζικής κινητοποίησης για πόλεμο. Βλ. για παράδειγμα: Weber, Max (auth.), Gerth & C. Wright 
Mills. eds. (1964). Essays in Sociology. Oxford: Oxford University Press.
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πρέπει  να  είναι  αφοσιωμένα  το  βασικό  ενδιαφέρον  και  οι  πόροι  του  έθνους,  με  το  

αναπόφευκτο και την ωφελιμότητα που ο πόλεμος πάντοτε προϋποθέτει.”63 

Σύμφωνα  με  αυτόν,  αυτή  η  υψηλή  θεώρηση,  οδηγεί  στην  υποστήριξη  των 

εφαρμοσμένων  στρατιωτικών  αξιών,  της  οργάνωσης  ιδιαίτερα  ιεραρχικών  μορφών 

στην  ολότητα  την  ζωής  του  έθνους.  Με  τους  μιλιταριστές  στρατιώτες,  οι  πολίτες 

μοιράζονται την περιφρόνηση για τα πολιτικά, τα βουλευτικά θέματα, τα κόμματα και 

όλους  τους  κοινωνικούς  δεσμούς  και  θεωρούν  τον  πόλεμο  ως  απαραίτητο  και 

αναπόφευκτο.64

Επομένως,  εκτός  από  την  κινητοποίηση  μεγάλου  μέρους  μαζικού  στρατού,  τα 

υπόλοιπα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν στον πόλεμο με “άυλο”  τρόπο. Είναι αυτό 

που ο Kimmerling αποκαλεί ‘πολιτισμικό μιλιταρισμό’. Υποστηρίζει ότι  “ Με το που 

θα εισέλθει ο μιλιταρισμός στις “άυλες” διαστάσεις μιας κουλτούρας, τότε εισχωρεί και  

στην  δομική  και  πολιτισμική  πνευματική  κατάσταση  της  συλλογικότητας.  Αυτή  η 

περίπτωση είναι πιθανό να αντικατοπτριστεί συολικά ή εν μέρει στις γραφεικρατικές και  

πολιτισμικές μορφές. Όμως η βασική μορφή παραμένει λανθάνουσα.”65 Ο  Kimmerling 

συμφώνησε με τον Steven Lukes ο οποίος πίστευε ότι στον πολιτισμικό μιλιταρισμό, οι 

πολιτικοί ηγέτες και τα στελέχη τους θεωρούν τις μιλιταριστικές και στρατηγικές τους 

πεποιθήσεις  ως  τις  πιο  σημαντικές  στην  κοινωνική  και  πολιτική  χάραξη  των 

αποφάσεων.  Ο  μιλιταρισμός  είναι  αυτό  που  ο  Lukes χαρακτηρίζει  ως  την  ‘Τρίτη 

διάσταση της εξουσίας’.66

 Ο  Micheal Mann ενέκρινε  αυτήν την όψη του μιλιταρισμού  όταν  υπέθεσε  ότι 

“όταν ο πόλεμος απειλεί την επιβίωσή μας” τότε ο μιλιταρισμός χαρακτηρίζεται ως 

“ένα σύνολο συμπεριφορών και κοινωνικών πρακτικών που θεωρούν τον πόλεμο και 

την  προετοιμασία  του  πολέμου  ως  φυσιολογική  και  επιθυμητή  κοινωνική 

δραστηριότητα.”67 Σε  μια  τέτοια  περίπτωση,  ολόκληρος  ο  κοινωνικός  δεσμός,  σε 

γραφειοκατικές (οικονομικές, πολιτικές, νομικές) και άυλες μορφές προσανατολίζεται 

προς τη μόνιμη προετοιμασία του πολέμου (φυσικά), προκειμένου να υπερασπιστεί την 

63 Βλ. Alfred Vagts.  History of Militarism. σελ. 453.
64 Ibid
65  Βλ.  Baruch Kimmerling. Political Subcultures and Civilian Militarism .
66  Steven Lukes. Power: A Radical View.
67 Michael Mann. Roots and Contradictions of Modern Militarism.  σελ. 35.
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ύπαρξη της συλλογικότητας. Η προετοιμασία γίνεται μέρος της κοινωνικής ρουτίνας 

δεν θεωρείται πλέον θέμα δημόσιας συζήτησης ή εσωτερικού πολιτικού αγώνα.68

Παραδείγματα  αυτού  του  μιλιταρισμού  των  πολιτών  βρίσκονται  σε  διάφορες 

περιπτώσεις μαζικού μιλιταρισμού. Στη Γαλλία των Ιακωβίνων, ο Lazare Carnot ήταν 

ικανός  να  θέσει  την  οικονομία  σε  επίπεδο  πολέμου  προκειμένου  να  εξοπλίσει  τα 

στρατεύματα.  Τα  λεωφορεία  και  τα  άλογα  εθνικοποιήθηκαν,  τα  εργαστήρια  των 

τεχνιτών μετατράπηκαν σε ραφεία στολών, ακόμη και οι καμπάνες των εκκλησιών και 

τα  ιερά  αντικείμενα  υποτίθεται  ότι  δωρίστηκαν.  Ακόμη  και  οι  συγγραφείς  και  οι 

καλλιτέχνες συσπειρωθήκαν γι’ αυτόν τον σκοπό.69

Στην Ιαπωνία,  επίσης,  η  προετοιμασία για τον πόλεμο αφορούσε ολόκληρο τον 

πληθυσμό. Όταν συνέβη το Περιστατικό της Κίνας (China Incident), το καλοκαίρι του 

1973, ο σκοπός του μαζικού καλέσματος ήταν αρκετά ξεκάθαρος. Η αναφορά μιας 

στρατιωτικής ακαδημίας το περιγράφει: Η εθνική κινητοποίηση σκοπεύει στον έλεγχο 

και  τη  χρησιμοποίηση  όλων  των  ανθρώπινων  και  υλικών  πόρων  προκειμένου  να 

συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο… Οι 

ανθρώπινοι  πόροι  περιλαμβάνουν  όχι  μόνο  έναν  αριθμό  στρατιωτών,  αλλά  επίσης, 

πνευματική δύναμη, τεχνική ικανότητα και εργασία από το κράτος.70

2.2.6.2. Η ομαδική επιθετικότητα και οι αρνητικές εικόνες για τον εχθρό

Άλλες εκδηλώσεις του μιλιταρισμού των πολιτών είναι η δημιουργία από το κράτος 

αρνητικών εικόνων για τον ‘εχθρό’. Συγκεκριμένα, αυτός ο μηχανισμός δεν υπάρχει 

αποκλειστικά στο μοντέλο του μαζικού μιλιταρισμού, μπορεί να βρεθεί ανάμεσα σε 

έθνη  με  λιγότερο έντονες  αντιπαραθέσεις.  Παρόλ’  αυτά στο  μαζικό μιλιταρισμό,  η 

ομαδική επιθετικότητα αγγίξει υψηλά ποσοστά. Σύμφωνα με τον Smith, οι πιο άσχημες 

αρνητικές  εικόνες  σχηματίστηκαν  από  κυρίαρχες  ελίτ  κατά  τη  διάρκεια  έντονων 

συγκρούσεων  όπως  των Γάλλων ενάντια  των Γερμανών,  των  Βιετναμέζων  ενάντια 

στον Khmer και των Αράβων απέναντι στους Ισραηλινούς.71 Ο Smith, το συνέλαβε ως 

“το ένστικτο της εριστικότητας”  που θεωρείται  η πρώτη και  η επίσημη μορφή της 

ομαδικής επιθετικότητας. Υπέθεσε ότι η “εριστικότητα” μια λειτουργία αλληλεγγύης 

68 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 214
69  Βλ. Soboul, Albert, (1974). The French Revolution, 1787 – 1799. New York: Vintage Books, σελ. 268 

- 269.
70 Βλ. Cook. The Japanese Reserve Experience.
71 Anthony Smith. War and Ethnicity: σελ.1607
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μέσα  στην  ομάδα,  η  οποία  φυσικά  ευνοεί  την  εχθρική  συμπεριφορά  σε  όσους 

βρίσκονται έξω από την ομάδα.72

Αυτά τα στερεότυπα δημιουργήθηκαν από πολιτικές ή στρατιωτικές ελίτ και είναι 

προορισμένα  να  δημιουργήσουν  μια  αρνητική  εικόνα  σχετικά  με  τον  εχθρό, 

χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Ε. και όλα τα διαθέσιμα μέσα προπαγανδισμού για να για να 

παρουσιάσουν τους ίδιους ως θετικούς και τους άλλους βάρβαρους και δαιμονικούς. 

Αυτή  η  διαδικασία  περιέγραψε  ο  Evera ως  σοβινιστική  μυθοπλασία,  σύμφωνα  με 

αυτόν  η  διαδικασία  περιέχει  τρεις  παράγοντες:  αυτοδοξία,  self –  glorifying, 

αυτοκάθαρση και δυσφήμιση για τους άλλους.73 Η δυσφήμιση των άλλων προκαλεί 

ομαδική επιθετικότητα, η οποία συχνά αυξάνει την πιθανότητα πολέμου. Αυτό το είδος 

ομαδικής επιθετικότητας χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί εθνοκεντρικότητα και για 

να δημιουργηθεί μια ομάδα αλληλεγγύης. Όπως το έθεσε ο Smith: Σε μια κρίση, στην 

καρδιά  της  μάχης,  οι  παλαιότεροι  διαχωρισμοί  μπαίνουν  κατά  μέρος,  και  το 

εθνικιστικό όνειρο της εθνικής αδελφότητας γίνεται στιγμιαία πραγματικότητα. Είναι ο 

ίδιος  ο  πόλεμος  που  δημιουργεί  κάθε  είδους  έννοια  του  να  ανήκει  κάποιος  στην 

κοινότητα’.74

 H Trinadafyllidou ανάφερε  δυο  περιπτώσεις  στις  οποίες  τα  εξουσιάζοντα 

καθεστώτα χτίζουν αρνητικές εικόνες για τους εχθρούς: πρώτον, κατά την διάρκεια της 

φάσης  της  διαμόρφωσης  του  κράτους  όταν  η  εθνική  ταυτότητα  είναι  ακόμα  υπό 

κατασκευή. Προσφέρουν στο έπακρο την έννοια του να ανήκει κάποιος σε μια ομάδα 

και οριοθετούν την περιοχή τους, με εθνικά και πολιτισμικά όρια, δεύτερον, κατά την 

διάρκεια περιόδων κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών κρίσεων κατά τις οποίες η 

ταυτότητα του έθνους τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο “σημαντικός άλλος” σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις  είναι  ότι  χρησιμεύουν  στο  να  ξεπεραστεί  η  κρίση  γιατί  ενώνει  τους 

ανθρώπους  μπροστά  σε  έναν  κοινό  εχθρό,  τους  υπενθυμίζει  ‘ποιοι  είναι’  και  δίνει 

έμφαση  στο  ότι  ‘είμαστε  διαφορετικοί  και  μοναδικοί’.  Από  αυτήν  την  άποψη,  ο 

πόλεμος τονίζει τα όρια της ομάδας, βελτιώνει την αίσθηση του να ανήκει  κάποιος 

κάπου και φέρνει πιο κοντά που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους.75

72 Ibid
73  Van Evera, Stephen, (Spring 1994). Hypotheses on Nationalism and War. International Security, Vol. 

18, No. 4, σελ. 5-39: (σελ. 27 - 28).
74  Anthony Smith. War and Ethnicity.  σελ. 1609.
75 Anna Triandafyllidou. National identity and the “Other”. σελ. 603.
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2.2.6.3. Συλλογική Μνήμη και το σύστημα εορτασμών μνήμης

Μια  άλλη  κύρια  εκδήλωση  του  μιλιταρισμού  των  πολιτών  (ή  πολιτισμικού 

μιλιταρισμού) είναι τα έντονα μιλιταριστικά σύμβολα και οι αξίες του πολέμου στην 

βασική ιστορία του έθνους και στο αναμνηστικό του σύστημα. Ακόμη, ο μιλιταρισμός 

γίνεται ένα Και πολιτισμικό σάθλο ή πολιτισμικό συστατικό της εθνικής ταυτότητας. 

Θυμίζουμε εδώ ότι η συλλογική μνήμη είναι εποικοδομητική και φανταστική, 

εφευρέθηκε από το κράτος, από διανοούμενους, ιστοριογράφους, αφηγητές, μουσεία, 

σκηνοθέτες και ζωγράφους. Προτέθηκε στο σχολικό πρόγραμμα στα βιβλία ιστορίας 

και στο σύστημα εορτασμών μνήμης της χώρας συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων, 

παρελάσεων, εθνικών εορτών και αναμνηστικών αγαλμάτων.76Επίσης, είναι ολόκληρος 

ο πολιτισμικός και  εκπαιδευτικός μηχανισμός της κοινότητας που συνεργάζεται  και 

ενσωματώνεται για να παράγει μια βασική και επιλεκτική ιστορία για το παρελθόν του 

έθνους και το μύθο της ύπαρξής του. Όλα τα έθνη έχουν συλλογικές μνήμες οι οποίες 

τους  κάνουν  να  θυμούνται  (  ή  να  ξεχνούν)  το  παρελθόν  τους  με  τον  ίδιο  τρόπο. 

Επομένως, ο σκοπός δεν είναι η ιστορία αλλά η επιθυμητή ιστορία την οποία το έθνος 

συνήθως θυμάται.77 Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι η συλλογική μνήμη έχει μεγάλη δύναμη 

τη στιγμή της ανάμνησης. Λειτουργεί στο παρόν, και υπηρετεί ειδικές πολιτικές και 

κοινωνικές ανάγκες.  Επιπλέον, είναι μια αντανάκλαση του παρόντος. Ως εκ τούτου, η 

συλλογική μνήμη είναι ρευστή και ευέλικτη. Μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή, 

η κοινωνία αναπροσαρμόζει και διορθώνει τις αναμνήσεις του παρελθόντος ανάλογα 

με  τις  κοινωνικές  και  πολιτικές  ανάγκες.  Τέλος,  η  συλλογική  μνήμη  έχει  ισχυρή 

συναισθηματική δύναμη, δίνει κίνητρο στην κοινωνία για συγκεκριμένες ενέργειες και 

βελτιώνει τις συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, το 

κράτος  τείνει  να  προσανατολίζει  και  να  επηρεάζει  τη  συλλογική  μνήμη  προς 

συγκεκριμένους  σκοπούς  οι  οποίοι  συχνά  εξυπηρετούν  τα  συμφέροντα  των 

κυβερνόντων ελίτ. Είναι αυτοί που έχουν την ικανότητα να ελέγχουν την κουλτούρα, 

τα Μ.Μ.Ε. και την εκπαίδευση.78

76  Βλ. Anthony Smith. National Identity. σελ. 15; Philip Spencer and Howard Wollman. Nationalism:  A 
Critical Introduction. σελ. 81.

77 Βλ. Paul Connerton. How Societies Remember. σελ.50.
78  Ibid, Επίσης, Michael Kammen. Mystic Chords of Memory; John R. Gills, John R.. Commemoration, 

The Politics.
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Σύμφωνα  με  αυτό  το  ιστορικό,  το  κράτος  κάτω  από  ορισμένες  συνθήκες 

χρησιμοποιεί τη συλλογική μνήμη για να κινητοποιήσει το έθνος για πόλεμο: μέσω της 

μεγέθυνσης  των  αξιών  της  αυτοθυσίας,  του  ηρωισμού,  του  αλτρουισμού  και  του 

θανάτου στο όνομα της πατρίδας ως βάσεις για τη συλλογική μνήμη.

Τα στρατιωτικά σύμβολα και οι ιεροτελεστίες για τον πόλεμο είναι παρόντα 

στην σύγχρονη συλλογική μνήμη όλων των εθνών, επειδή αυτά τα σύμβολα εκφράζουν 

το ιστορικό τους παρελθόν και συνδέουν το παρόν με το μέλλον.79Ωστόσο, σύμφωνα 

με  διάφορους  λόγιους,  υπάρχει  μια  βασική  διαφορά  που  αφορά  το  ρόλο  του 

μιλιταρισμού στη συλλογική μνήμη ανάμεσα στα ένοπλα έθνη και έθνη με χαμηλής 

έντασης πολέμους. Η βασική διαφορά είναι ότι στο μαζικό μιλιταρισμό η μνήμη του 

πολέμου είναι πάντοτε απαραίτητη και επιθυμητή, ενώ στα έθνη με λιγότερο έντονους 

πολέμους η ανάμνηση και η τιμή στη μνήμη του πολέμου μπορεί να αποτελέσει θέμα 

διαφωνιών  μέσα  στην  κοινότητα.  Σε  παρόμοιες  περιπτώσεις,  η  κοινωνία  τείνει  να 

ξεχάσει την μνήμη ων πολέμων και των συγκρούσεων.80

Ως εκ τούτου, η ανάμνηση του πολέμου και η μεγέθυνση του ηρωισμού είναι 

κυρίως  χαρακτηριστικό  των  εθνών  που  εμπλέκονται  σε  ολοκληρωτικούς  ή 

εκτεταμένους πολέμους, γιατί χρειάζεται για την υποστήριξη της κινητοποίησης των 

πολιτών όχι μόνο των μόνιμων στρατευμάτων. Αυτή η ιστορική εμπειρία του ένοπλου 

έθνους αποδεικνύει αυτό το επιχείρημα ειδικά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης του 

Α’ ΠΠ.: Στη Γαλλία, ¨όταν η χώρα κινούταν προς τον πόλεμο, οι ιστορίες της Γαλλικής 

Επανάστασης  και  των  Ναπολεόντειων  πολέμων  ήταν  παρόντα  στην  κυβερνητική 

ημερησία διάταξη.81Η έμφαση στον ηρωισμό και στο πνεύμα αυτοθυσίας για το έθνος, 

ήταν  εμφανή στα  σχολεία,  στις  εθνικές  παρελάσεις  και  στους  πίνακες  ζωγραφικής 

αυτής  της  περιόδου.  Δεν  ήταν  μόνο  η  Γαλλία  αλλά  σχεδόν  όλη  η  Ευρώπη  που 

δοκίμασε την εμπειρία της στρατικοποίησης της μνήμης, της θύμησης των αξιών του 

79  Βλ. Mayo, James M. (Jan. 1998). War Memorials as Political Memory. Geographic Review, Vol. 78, 
No. 1, σελ. 62 - 75.

80  Η μεταναζιστική Γερμανία και η Αμερική μετά το Βιετνάμ είναι καθαρά παραδείγματα αυτής της 
άποψης. Βλ. Michael Rowlands. Remembering to Forget. σελ. 131 - 135. Παρόλ’ αυτά, οι διαφωνίες 
πάνω στη μνήμη του πολέμου θα αναλυθεί στο μοντέλο του επαγγελματικού μιλιταρισμού, καθώς 
θεωρείται ότι ο αμφιλεγόμενος πόλεμος είναι χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου.

81  Βλ. Smith, Anthony (1995). Gastronomy or Geology? The role of Nationalism in the Reconstruction 
of Nations. Nations and Nationalism, Vol. 1, No. 1 σελ. 3 - 23; Weber, E. (1979). Peasants into 
Frenchmen: The Modernisation of Rural France, 1870 – 1914. London: Chatto and Windus. 
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ηρωισμού και  της  αυτοθυσίας από την εθνική παράδοση.  Τέτοιες  εκδηλώσεις  ήταν 

εμφανείς στη γερμανικό πολιτισμικό χώρο, στη Ιταλία και στη Ρωσία.82

2.3. Ο Επαγγελματικός Μιλιταρισμός

2.3.1. Ορισμός

Αν  ο  μαζικός  μιλιταρισμός  χαρακτηρίζει  έθνη  που  εμπλέκονται  σε 

ολοκληρωτικούς  πολέμους,  ο  επαγγελματικός  μιλιταρισμός  μπορεί  να  σταθεί  ως 

ομόλογο μοντέλο σε διάφορες μορφές. Γενικά, ο επαγγελματικός μιλιταρισμός είναι 

ένα  χαρακτηριστικό  του  μόνιμου  στρατού  που  αποτελείται  από  εθελοντές  πλήρους 

απασχόλησης  οι  οποίοι  βλέπουν  τη  θητεία  τους  στο  στρατό  ως  ένα  επάγγελμα 

προκειμένου  να  υπερασπιστούν  τη  χώρα  από  τις  εξωτερικές  απειλές  και  να 

διατηρήσουν ασφαλή τα συμφέροντα της χώρας χρησιμοποιώντας στρατιωτικά μέσα. 

Ο Sills αναγνώρισε τον επαγγελματικό μιλιταρισμό ως: “αυτοί που επιδιώκουν 

την  μόνιμη  καριέρα  θητείας  στις  στρατιωτικές  δυνάμεις,  όπου  χαρακτηρίζονται 

επαγγελματίες.  Πρέπει  να αποκτήσει  την απαραίτητη ειδίκευση για να βοηθήσει τη 

μόνιμη  στρατιωτική  δομή  κατά  την  περίοδο  ειρήνης  και  να  λαμβάνει  μέρος  στην 

κατεύθυνση της στρατιωτικής απασχόλησης σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος. Η 

δέσμευση  στην  καριέρα  και  στην  εξειδίκευση  είναι  σημαντικά  στοιχεία  για  τα 

επαγγελματικά κριτήρια.83

Ο  επαγγελματικός  στρατός  υπάρχει  και  λειτουργεί  μέσα  στην  δική  του 

επαγγελματική σφαίρα, επομένως τα όρια μεταξύ του στρατού και της κοινωνίας είναι 

ξεκάθαρα και ασφαλή σύμφωνα με τη συνταγματική βάση που ορίζει ξεκάθαρα την 

αποστολή των στρατιωτικών και τη σχέση τους με την κοινωνία και το κράτος.84 Με 

αυτό το σκοπό,  ο επαγγελματικός μιλιταρισμός μπορεί  να οριστεί  ως  η  κατάσταση 

κατά  την  οποία  οι  στρατιωτικές  αξίες  και  κανόνες  συγκεντρώνονται  μέσα  στη 

στρατιωτική σφαίρα της κοινωνίας. Ορίζεται, επίσης, ως η κατάσταση κατά την οποία 

η κοινωνία εξουσιοδοτεί το στρατό για τις υποθέσεις του πολέμου.85

82 Ibid
83  David Sills. International Encyclopedia of Social Science, Vol. σελ. 305.
84  Βλ. Vladimir Rukavishnikov and Michael Pugh. Civil – Military Relations.σελ. 132.
85 ibid.
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2.3.2. Επαγγελματικός Στρατός: Σύντομη Ιστορία

Η στρατιωτική θητεία ως επάγγελμα είναι αρκετά σύγχρονο φαινόμενο. Είναι 

προϊόν της Βιομηχανικής εποχής και της αυξανόμενης ανάγκης για εξειδίκευση σε όλα 

τα τμήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Ωστόσο, οι ρίζες των επαγγελματικών στρατιών 

μπορούν να εντοπιστούν πίσω στη μεσαιωνική εποχή  όταν ο στρατός αποτελούταν 

από μισθοφόρους ή αριστοκράτες. Παρά τις μεγάλες αμφιβολίες στη θεώρηση αυτών 

των  στρατιών  ως  επαγγελματικών,  απέκτησαν  δυο  χαρακτηριστικά  των  σύγχρονων 

στρατών. Την πίστη τους στους εξουσιαστές και τη μη δέσμευσή τους με την κοινωνία 

ως  μόνιμα  στρατεύματα.86 Παραδόξως,  ο  Huntington εντόπισε  την  αρχή  των 

επαγγελματικών στρατών στα τελευταία μεσαιωνικά χρόνια, την ίδια περίοδο όταν οι 

μαζικές στρατιές άρχισαν να αναδύονται στην Ευρώπη. Απέδωσε τους λόγους για την 

εμφάνιση στρατιωτικών σχολείων στην Γαλλία,   στην Πρωσία (Γερμανία) και  στη 

Βρετανία,  και έπειτα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι τα 

Ευρωπαϊκά κράτη, στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν δεχόταν για στρατολόγηση άτομα που 

δεν ήταν απόφοιτοι στρατιωτικών ακαδημιών.87

 Η βελτίωση του στρατιωτικού επαγγέλματος έγινε εμφανής στην αρχή του 20ου 

αιώνα όταν η εξέλιξη της τεχνολογίας του πολέμου δημιούργησε πραγματική ανάγκη 

για επαγγελματικό στρατό. Οι στρατιωτικές,  βιομηχανικές και πολιτισμικές  αλλαγές 

που  διαδραματίστηκαν  στον  κόσμο  κατά  τη  διάρκεια  του  Ψυχρού  Πολέμου 

δημιούργησαν  έντονα  την  ανάγκη  τερματισμού  των  μαζικών  στρατιών.  Αυτοί  οι 

παράγοντες θα αναφερθούν περιληπτικά στη συνέχεια:

2.3.2.1. Στρατηγική και Τεχνολογική Αλλαγή

Η εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνολογίας και των όπλων υψηλής τεχνολογίας 

μείωσε  της  εξάρτηση  από  την  ανθρώπινη  δύναμη,  οι  εναέριοι  πόλεμοι  και  οι 

εκτεταμένη  χρήση  των  αεροσκαφών  και  των  πυραύλων  μείωσαν  την  ανάγκη  για 

στρατεύματα  εδάφους  και  πυροβολικών.88 Αντί  για  την  ποσότητα,  οι  σύγχρονες 

στρατιές  άρχισαν  να  αυξάνουν  την  εξάρτηση  από  τους  τεχνικούς  και  τους 

εξειδικευμένους αξιωματικούς που είχαν την ικανότητα να χειριστούν την τεχνολογία 

86  Ο  Huntington δεν  θεωρεί  τους  μισθοφόρους  επαγγελματίες  με  τη  σύγχρονη  έννοια  του  όρου, 
Huntington,  Samuel (1957).  The Soldier and the State :  the Theory and Politics of Civil-Military  
Relations. Cambridge  : Belknap Press of Harvard University Press,  σελ. 20 - 21

87 Ibid, σελ. 30 - 54.
88 Βλ. Karl W. Haltiner. The Decline of the European Mass Armies. σελ. 364 - 365.
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των  υπολογιστών.  Η  φύση  του  πολέμου  άλλαξε  θεμελιωδώς.  Οι  σύντομοι  και 

περιορισμένοι  πόλεμοι  που  ήταν  προσανατολισμένοι  σε  ειδική  πολιτική  χρήση 

μείωσαν επίσης την εξάρτησή τους από το πεζικό.

 Η αλλαγή στον τύπο του πολέμου, ανάμεσα στις χώρες που δημιουργήθηκαν 

μετά το Β’ ΠΠ.,  από ολοκληρωτικούς  πολέμους σε περιορισμένους δημιούργησε τη 

στρατηγική ανάγκη για αλλαγή στη δομή του στρατού ώστε να ανταπεξέρχεται στους 

νέους πολέμους. Με την εμφάνιση του Ψυχρού πολέμου και των πυρηνικών όπλων, η 

έννοια της αποτροπής αντικατέστησε αυτή του ολοκληρωτικού πολέμου.89 Η εμφάνιση 

του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας ως ομόλογες στις παγκόσμιες δυνάμεις 

( στο οποίο, η καθεμία από αυτές υποστηρίχθηκε από πυρηνική επιλογή,) μείωσε τους 

κινδύνους  άλλης  μιας  παγκόσμιας  σύρραξης.  Έτσι,  παραδόξως,  η  κυριαρχία  των 

πυρηνικών  όπλων  ανάμεσα  στις  δυο  μεγάλες  δυνάμεις  έδωσε  τέλος  στους 

ολοκληρωτικούς  πολέμους.  Η  κρίση  των  πυραύλων  στην  Κούβα  έχει,  εν  μέρει, 

βελτιώσει αυτό το γεγονός, καθώς επίσης και άλλες διαμάχες, στο Αυγανιστάν, στη 

Γρενάδα  και  στην  κεντρική  Αμερική.90 Βέβαια,  οι  συμβατικοί  πόλεμοι  δεν 

αποφεύχθηκαν,  αλλά  η  πιθανότητα  αυτοί  οι  πόλεμοι  να  μετεξελιχθούν  σε 

ολοκληρωτικούς  μειώθηκε  αφού  οι  δυο  υπερδυνάμεις  (και  οι  σύμμαχοι  τους) 

διατήρησαν ομοίως την αποτροπή.91 Αυτή η θεμελιώδης στρατηγική αλλαγή τότε, είχε 

ως  συνέπεια  τη  διάβρωση  του  μαζικού  στρατού  στην  Ευρώπη  και  προώθησε  την 

κατάργηση των καθολικών συστημάτων στρατολόγησης.92 Η νέα τάση στην Ευρώπη 

κινούταν  προς  πιο  αδύνατους  και  ευέλικτους  στρατούς  που  μπορούσαν  να 

ανταπεξέλθουν με το νέο τύπο πολέμου χωρίς την ανάγκη μαζικής στρατολόγησης.93

2.3.2.2. Κοινωνικο-Οικονομική Αλλαγή και Διαχωρισμός της Εργασίας

Η  στρατηγική  αλλαγή  συντελέστηκε  παράλληλα  με  οικονομική  αλλαγή.  Η 

τεράστια  οικονομική  παραγωγικότητα  και  τα  υψηλά  επίπεδα  ζωής  στις  σύγχρονες 

βιομηχανοποιημένες  κοινωνίες  βασίζονται  σε  ένα  συνεχώς  αυξανόμενο  βαθμό 

89 Βλ. Janowitz, Morris, (Feb. 1972). The Decline of the Mass Army. Military Review , σελ. 10 - 16
90 Βλ. Michael, Mann. Roots and Contradictions of Modern Militarism. σελ. 43.
91  Αυτό είναι ότι ο Mann όρισε ‘ΑποτροπήΕπιστήμη μιλιταρισμού’, σύμφωνα με αυτόν οι αποφάσεις 

διεξαγωγής πολέμου έγιναν εφαρμόσιμες στη realpolitic και ο πόλεμος επέστρεψε στον τύπο του 
Clausewitz: ‘ η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα’.Ibid σελ. 44 - 45.

92  Βλ. Burk, James, (2003). Military Mobilization in Modern Western Societies. Στο:  Giuseppe Caforio, 
ed. Handbook of the Sociology of the Military. σελ. 111 - 131, βλ. σελ. 125.

93 Ibid,
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λειτουργικού  διαχωρισμού  της  εργασίας  και  της  επαγγελματικής  εξειδίκευσης.  Οι 

δυνάμεις που καθοδηγούν αυτές τις  διαδικασίες είναι η τεχνολογική πρόοδος και η 

διείσδυση της αγοράς σε όλες τις  σφαίρες της ζωής και της κοινωνίας.  Οι όλο και 

αυξανόμενοι τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στις κοινωνίες, η επικράτηση 

του  συστήματος  των  ελεύθερων  αγορών,  έκαναν  πιο  έντονη  την  ανάγκη  για 

επιπρόσθετη ανθρώπινη δύναμη στους διάφορους κοινωνικούς τομείς.94 Αυτά, από τη 

μια  μεριά.  Από  την  άλλη,  η  εξειδίκευση  που  επικράτησε  σε  όλες  τις  κοινωνίες 

υπονοούσε  ότι  ο  στρατός  θα  γινόταν,  επίσης,  επαγγελματικός  κατά  συνέπεια.95 Η 

βιομηχανοποίηση και η κεφαλαιοποίηση με τη σειρά της, βελτίωσε την ατομικότητα 

και  το  φιλελευθερισμό.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  η  έννοια  του  έθνους  ως  το  σημείο 

αναφοράς για την συλλογική ταυτότητα διαβρώθηκε.96  Ο  Janowitz αναφέρθηκε σε 

αυτό το σύνδρομο. 

Έδωσε  έμφαση  στο  γεγονός  ότι  ο  ατομικός  φιλελευθερισμός  και  ο 

καπιταλιστική κουλτούρα έκαναν πιο αδύναμα τα κίνητρα για στρατολόγηση. Η ιδέα 

ότι η καθολική στρατολόγηση είναι μια έκφραση της συλλογικής ταυτότητας και του 

εθνικισμού υποτιμήθηκε κάτω από τις σαρωτικές πολιτισμικές αλλαγές.97 

2.3.3. Το Στρατηγικό Περιβάλλον του Επαγγελματικού Μιλιταρισμού

Όπως δείξαμε παραπάνω, ο στρατιωτικός μιλιταρισμός συνδέεται συνήθως με 

περιορισμένους πολέμους (χαμηλής έντασης). Από αυτήν την άποψη, ο πόλεμος δεν 

απειλεί την ύπαρξη της κοινωνίας ούτε απειλεί την γεωγραφική της ακεραιότητα και το 

εθνικό συμφέρον. Ο πόλεμος, σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν είναι άμεσος και μπορεί να 

αποφευχθεί  με  διπλωματικά  μέσα.  Η  χαμηλή  ένταση  της  απειλής  επηρεάζει,  κατά 

συνέπεια,  τη  συλλογική  συνείδηση  και  τις  συμπεριφορές  του  λαού  απέναντι  στο 

στρατό (ειδικά όταν ο φιλελευθερισμός  και  ο πολιτικός  έλεγχος της  εξουσίας είναι 

καλά εγκατεστημένες κουλτούρες).

94  Βλ. Dandeker, Christofer (2003). Building Flexible Forces for the 21st century: Key Challenges for the 
Contemporary Armed Services. Στο: Giuseppe Caforio, ed. Handbook of the Sociology of the Military. 
σελ. 405 - 416, ειδικά 410 - 412.

95 Ibid
96 Βλ. Karl W. Haltiner. The Decline of the European Mass Armies. σελ. 362.
97  Βλ.  Janowitz,  Morris,  (1978).  The Last  Half  Century:  Societal  Change  and  Politics  in  America. 

Chicago:  The  University  of  Chicago  Press,  σελ.  183.  Παρόλ’  αυτά,  η  σχέση  μεταξύ  του 
επαγγελματικού μιλιταρισμού και της ταυτότητας ξεκαθαρίζεται αργότερα σ’ αυτό το κεφάλαιο, αφού 
η σχέση αυτή είναι το κυρίως θέμα σε αυτή την εργασία.
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Από  αυτήν  την  άποψη,  η  κοινωνία  έχει  την  τάση  να  δικαιολογεί  την 

κινητοποίηση  των  ανθρώπινων  και  οικονομικών  πόρων  για  τις  προετοιμασίες  του 

πολέμου, σύμφωνα με τα μέγιστα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο πόλεμος. Σύμφωνα με 

αυτό το στρατηγικό ιστορικό συντελέστηκε η μείωση της μαζικής κινητοποίησης στην 

Ευρώπη και  η ανάδυση των επαγγελματικών στρατιών.  Η πτώση των στρατηγικών 

απειλών  ώθησε  τις  κοινότητες  να  καταργήσουν  τη  μαζική  στρατολόγηση  και  να 

αυξήσουν  τη  χρήση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  σε  μη  στρατιωτικούς  τομείς  της 

κοινωνίας. 

2.3.4. Ο Επαγγελματικός Στρατός και η Πολιτική

Το  πιο  τυπικό  χαρακτηριστικό  του  επαγγελματικού  μιλιταρισμού  είναι  ο 

πολιτικός έλεγχος στο στρατό από την κυβέρνηση. Ο επαγγελματικός στρατός είναι 

ένα  πειθαρχημένο  ίδρυμα  που  ανήκει  στο  κράτος  και  υπηρετεί  τους  στόχους  του 

κράτους από τον πόλεμο. Η δικαιολογία πίσω από αυτό το χαρακτηριστικό είναι ότι ο 

στρατός (ειδικά στις δημοκρατικές χώρες) υπάρχει για λόγους υπεράσπισης του έθνους 

από  τις  εξωτερικές  απειλές,  και  για  κανένα  άλλο  λόγο.98 Το  κράτος  (σε  συνήθεις 

συνθήκες)  κάνει  χρήση  του  πολέμου  για  πολιτικούς  λόγους,  ή  όπως  το  θέτει  ο 

Clauzewitz : ‘ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα’.99

Ως εκ τούτου, ο πόλεμος εδώ δεν είναι σκοπός, αλλά ένα μέσω για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. Από αυτήν την άποψη, ο στρατός δεν θα μπορούσε να πετύχει 

αυτούς τους στόχους αν δεν βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο του κράτους, αφού θα 

πρόβαινε σε τακτικές πολέμου που θα έβλαπταν την πολιτική του κράτους. Με άλλα 

λόγια, αν ο στρατός δεν ήταν επαγγελματικός, δηλαδή ένα εργαλείο για την πολιτική, 

θα μπορούσε δύσκολα να πετύχει τους πολιτικούς στόχους του πολέμου.

 Αυτό, επίσης, απαιτεί την εκμάθηση στο στρατό πίστης και πειθαρχίας, για να 

ακολουθεί τυφλά διαταγές και να διεξάγει τις τακτικές του πολέμου όπως προβλέπει η 

ανώτερη εξουσία και οι οποίες εγκρίνονται από την πολιτική εξουσία. Όσο ο στρατός 

μεγιστοποιεί τον στρατιωτικό του επαγγελματισμό, θα είναι ικανός να δρα ως όργανο 

του κράτους και να εκπληρώνει τους πολιτικούς στόχους του πολέμου. Οι θεωρητικοί 

των  Πολιτικών-Στρατιωτικών  Σχέσεων  έδωσαν  έμφαση  στον  πολιτικό  έλεγχο  του 
98  Βλ. David Sills, ed. International Encyclopedia of Social Sciences . σελ. 305, Samuel Huntington. The 

Soldier and State.
99  Βλ. Clausewitz, Carl Von, (1976). On War. Michael Howard and Peter Paret, ed. and trans Princeton, 

NJ. Princeton University Press, σελ. 60.
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στρατού ως απαραίτητο στοιχείο της αποδοτικότητας του στρατού. Ο Huntington, για 

παράδειγμα, ισχυρίζεται ότι “πρακτικά, οι σχέσεις των αξιωματικών είναι πιο δυνατές 

και πιο αποτελεσματικές όταν προσεγγίζουν περισσότερο το επαγγελματικό πρότυπο 

και πιο αδύναμες και αναποτελεσματικές όταν απομακρύνονται από αυτό”.100

Υποστηρίζει επίσης, ότι: ‘Το σώμα των αξιωματικών θεωρείται επαγγελματικό 

στο  σημείο  που  παρουσιάζει   ποιότητα  των  ειδικευμένων,  υπευθυνότητα  και 

συλλογικότητα. Εκτός από την βελτίωση της αποδοτικότητας αυτά τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα  βελτιώνουν,  επίσης,  τον  έλεγχο  των  πολιτών  επειδή  ο  επαγγελματικός 

στρατός αποσκοπεί να απέχει από την πολιτική’.101

Αυτό το σημείο κάνει τον επαγγελματικό στρατό να ξεχωρίζει από το ‘ένοπλο 

έθνος’  από  την  άποψη  ότι  οι  διαφωνίες  που  σημειώθηκαν  αργότερα  πάνω  στην 

ιδεολογία  και  στις  μη  επαγγελματικές  βάσεις,  και  κατά  συνέπεια  οι  πόλεμοι  που 

διεξήχθησαν από το ένοπλο έθνος δεν έχουν πολιτικά όρια, δεν αποφασίζονται από την 

πολιτική αλλά το αντίθετο,  αυτοί  οι  πόλεμοι  ορίζουν την πολιτική.  Η υποταγή του 

στρατού στο κράτος και την πολιτική κάνει το στρατό πιο αποτελεσματικό όργανο στα 

χέρια του κράτους και επιτρέπει σ’ αυτό να κάνει χρήση του πολέμου στο επιθυμητό 

επίπεδο.

2.3.5. Η Στρατιωτική Βάση: Δομή και ηθική

Το στρατιωτικό σώμα στον επαγγελματικό μιλιταρισμό αποτελείται  από ένα 

σύμπλεγμα  αξιωματικών,  στρατιωτών  και  ειδικών  όλοι  εκ  των  οποίων  έχουν  τα 

προσόντα, είναι οργανωμένοι και ενσωματωμένοι στο σχέδιο και στην εκτέλεση της 

πολιτικής άμυνας της χώρας μέσω της “διαχείρισης της βίας”.102 Η προώθηση και η 

διοικητική κινητοποίηση στο σώμα των αξιωματικών εξαρτάται από το επίπεδο της 

αποδοτικότητας  και  αξιοπιστίας.  Επιπλέον,  ο  στρατός  είναι  ένας  καθαρά 

επαγγελματικός  θεσμός  μέσα  σε  ένα  εξειδικευμένο  πλαίσιο.103 Ωστόσο,  το  πιο 

σημαντικό κριτήριο στις επαγγελματικές στρατιές είναι η πειθαρχία. Πράγματι, αυτό 
100 Samuel Huntington. The Soldier and the State. σελ. 11.
101 Ibid, σελ. 84.
102 Ibid, sελ. 10.
103 Ibid
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είναι  ένα  χαρακτηριστικό  των  επαγγελματικών  στρατιών,  αφού  αυτοί  οι  στρατοί 

βασίζονται  σε  συντηρητικές  αρχές.  Η  πειθαρχία  δεν  εκφράζεται  μόνο  μέσω  του 

σεβασμού των ανωτέρων στρωμάτων, του στρατιωτικού χαιρετισμού και της γνωστής 

στρατιωτικής παρέλασης,  αλλά συμπεριλαμβάνει  ένα ευρύ πεδίο εθίμων, συνηθειών 

και κανόνων που όλα μαζί αντικατοπτρίζουν το συντηρητικό ‘στρατιωτικό μυαλό’ του 

στρατιωτικού  σώματος  αξιωματικών.104 Αυτό  το  συντηρητικό  μυαλό  του  στρατού 

διαμορφώνεται πάνω στην αντίληψη του ρόλου τους ως ‘υπερασπιστές του έθνους’ και 

στην υπευθυνότητά τους απέναντι  στο κράτος.  Αυτό, σύμφωνα με τον  Huntington, 

περιλαμβάνει:  (1)  το  να  βλέπουν  το  κράτος  ως  την  βασική  ενότητα  της  πολιτικής 

οργάνωσης (2) το να τονίζουν την συνεχόμενη φύση των απειλών της στρατιωτικής 

ασφάλειας (3) το να δίνουν έμφαση στο μέγεθος και στην αμεσότητα των απειλών της 

ασφάλειας (4) το να αντιτίθενται σε κάθε επέκταση των υποχρεώσεων του κράτους και 

της ανάμειξής του στον πόλεμο εκτός από όταν η νίκη είναι σίγουρη.105

Οι  συμμετέχοντες  στο  στρατιωτικό  σώμα  είναι  όλοι  τους  εμποτισμένοι  με 

παρόμοιες  αντιλήψεις  και  ιδανικά  σχετικά  με  τους  ίδιους  και  το  ρόλο  τους  ως 

υπερασπιστές  του  κράτους.  Έχουν  την  ίδια  συνείδηση  γι’  αυτόν  το  ρόλο  και  την 

ευαισθησία  του.  Γι’  αυτό  το  σώμα  των  αξιωματικών  έχει  ομαδική  ταυτότητα  και 

κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό τους μετατρέπει σε μια ομάδα συμφερόντων, η οποία έχει 

τους δικούς της ομαδικούς στόχους και συμφέροντα τα οποία, με τη σειρά τους, είναι 

σεβαστά και υπολογίζονται σε πολιτικό επίπεδο.

Προκειμένου να υπάρχει και να λειτουργεί ο στρατιωτικός επαγγελματισμός, θα πρέπει 

να υπάρχουν ειδικές στρατηγικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

2.3.6. Ο Επαγγελματικός Στρατός και η Κοινωνία

Ο επαγγελματικός στρατός είναι διαχωρισμένος από την ευρύτερη κοινωνία, 

είτε  ως  ίδρυμα,  είτε  ως  αξίες  είτε  ως  “μυαλό”.  Συγκεκριμένα,  ο  Huntington 

υποστηρίζει  ότι  αυτός  ο  διαχωρισμός  πετυχαίνεται  καλύτερα σε μια  δημοκρατική, 

φιλελεύθερη κοινωνία. Από αυτήν την άποψη, υπάρχουν δυο πολιτισμικές σφαίρες, μια 

μεγαλύτερη κοινωνία πολιτών, η οποία εκφράζει την πίστη στον έλεγχο της εξουσίας 

από τους πολιτικούς μέσω σταθερής γραφειοκρατικής και πολιτικής επέκτασης και μια 

104 ibid, σελ 60.
105 ibid, σελ 64 - 65.
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πιο  κλειστή  στρατιωτική  σφαίρα,  η  οποία  είναι  περιορισμένη  σε  αυτούς  που  είναι 

υπεύθυνοι για την υπεράσπιση της χώρας.106

Σύμφωνα  με  αυτή  την  αντίληψη,  οι  στρατιωτικοί  κανόνες,  πρακτικές  και 

κουλτούρες εντατικοποιούνται μέσα σε αυτή την κλειστή στρατιωτική σφαίρα, η οποία 

τελικά είναι  υποταγμένη και κατευθύνεται  από την ηγεσία των πολιτών της χώρας. 

Σύμφωνα  με  το  επαγγελματικό  παράδειγμα,  ο  πόλεμος  είναι  η  εξειδίκευση  της 

στρατιωτικής  βάσης  και  όχι  της  κοινωνίας  των  πολιτών.107 Δεν  είναι  μόνο  οι 

στρατιωτικοί που σκέφτονται τον πόλεμο και την χρήση αυτού ως τον καλύτερο τρόπο 

για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Ο επαγγελματικός στρατός έχει ως συνέπεια να 

δημιουργήσει ένα κλειστό σύστημα ιδεών μέσα στη στρατιωτική βάση βασισμένο στον 

πόλεμο  και  τις  προετοιμασίες  του  πολέμου,  αυτό  το  σύστημα  περιγράφεται  ως 

συντηρητικό και πειθαρχημένο επειδή αποκτιέται από βαθιά ενσταλαγμένους κανόνες 

που χαρακτηρίζουν τους επαγγελματίες στρατιωτικούς. Το σύστημα αυτό των ιδεών, ή 

το “στρατιωτικό μυαλό” σύμφωνα με τον Huntington, δεν διεισδύει στην κοινωνία των 

πολιτών. 

Αυτή  η  κοινωνική  κουλτούρα  της  πολιτικής  κοινωνίας  στο  επαγγελματικό 

μοντέλο δεν αποκτιέται απαραίτητα από την ανησυχία του πολέμου, επειδή η κοινωνία 

των  πολιτών  πιστεύει  ακράδαντα  ότι  ο  επαγγελματικός  της  στρατός  μπορεί  να 

ανταπεξέλθει στις εξωτερικές απειλές και επειδή αυτή η κοινωνία έχει επίγνωση του 

γεγονότος  ότι  οι  απειλές  του  πολέμου  είναι  περιορισμένες.  Πάλι,  αυτό  μπορεί  να 

πραγματοποιηθεί σε μια φιλελεύθερη κοινωνία όπου οι πολίτες απολαμβάνουν ευρείες 

ελευθερίες  και  έχουν  έχουν  ένα  σύστημα  πληροφοριών,  εναλλακτικό  αυτού  του 

κράτους και των στρατιωτικών ελίτ.  Αυτές οι κοινωνίες έχουν μικρότερη τάση στο 

μιλιταρισμό και η συμπεριφορά τους στον πόλεμο είναι συχνά ταλαντευόμενη. 

Είναι αλήθεια ότι ο στρατός είναι μια κοινωνική ομάδα συμφερόντων όπως και 

άλλες  κοινωνικές  ομάδες  στην  κοινότητα,  ο  στρατός  έχει  φιλοδοξία  να  παίξει 

μεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο και να συμμετέχει περισσότερο στις εσωτερικές δυνάμεις. 

106 Βλ. Vlandimir O Rukavishnikov and Michael Pugh. Civil Military Relations. σελ. 139.
107 Παρόλο που η αντίληψη της πολιτικής κοινωνίας δεν είναι ακριβής και δύσκολο να συλληφθεί, 

μπορεί να οριστεί ως μια χειραφετημένη πολιτική εναλλακτική της αυταρχικότητας ‘όπου 
εξελισσόμενες αξίες και πολιτικές πρακτικές μπορούν να εκφραστούν και μπορούν να δημιουργηθούν 
ηγεμονικά ιδρύματα. Βλ. Cox, R. (1999). Civil society at the turn of millennium: Prospects for an 
alternative world order. Review of International Studies, Vol. 25, No. 1, pp. 3 - 28, σελ. 3.
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Η υπερβολή για τους κινδύνους του πολέμου είναι ένας από τους μηχανισμούς στους 

οποίους βασίζεται ο στρατός για να αυξήσει την εσωτερική του δύναμη. Παρόλ’ αυτά, 

όπως  υποστηρίζει  ο  Van Evera,  οι  δημοκρατικές  κοινωνίες  είναι  ικανές  να 

προκαλέσουν τους στρατιωτικούς μύθους που δημιουργήθηκαν από το στρατό και να 

αντιταχθούν  στον  πόλεμο  όταν  πιστεύουν  ότι  ο  πόλεμος  δεν  διεξάγεται  προς  το 

συμφέρον τους.108

2.3.7.  Η  Θεώρηση  του  Επαγγελματικού  Μιλιταρισμού  στις  Πολιτικές 

Στρατιωτικές Σχέσεις 

Περίληψη

Στρατηγικοί παράγοντες:

(1) Τύπος  πολέμου  που  αντιμετωπίζει  η  κοινωνία:  ο  επαγγελματικός  μιλιταρισμός 

χαρακτηρίζει  κοινωνίες που είναι δεσμευμένες σε περιορισμένους και σύντομης 

διάρκειας πολέμους. Η ένταση των διακεκριμένων απειλών είναι χαμηλή και δεν 

απειλεί την κοινωνία. 

(2) Τύπος πολιτικού ελέγχου: σε αυτό το είδος μιλιταρισμού, η πολιτική εξουσία είναι 

έμμεση  και  φιλελεύθερου  τύπου  (το  καθεστώς  είναι  πιθανός  φιλελεύθερο 

δημοκρατικό).

(3) Τύπος στρατιωτικής δομής: Επαγγελματικός στρατός (ο οποίος αποτελείται από 

μόνιμους επαγγελματίες).

Εσωτερικές συμπεριφορές των στρατιωτικών:

(1) Σχέσεις μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικής:  στον επαγγελματικό μιλιταρισμό, ο 

πόλεμος εξυπηρετεί ειδικούς πολιτικούς στόχους (αυτό συμφωνεί με το κλασικό 

όραμα του Clausewitz ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα). 

Ο έλεγχος των πολιτών στον στρατό διατηρείται. 

(2) Σχέση μεταξύ στρατού και κοινωνίας: τα όρια μεταξύ της στρατιωτικής σφαίρας 

και  της  σφαίρας  των  πολιτών  διατηρούνται.  Οι  συμπεριφορές  της  κοινωνίας 

απέναντι στον πόλεμο και τον μιλιταρισμό είναι κρίσιμες. Η κοινότητα λειτουργεί 

με σκεπτικισμό απέναντι στον πόλεμο. Η κοινότητα δικαιολογεί τους πόρους που 

κινητοποιούνται για τον πόλεμο.
108 Βλ. Van Evera, Stephen, (July 2001). Militarism. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 

σελ. 2.
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2.3.8.  Ο  Επαγγελματικός  Μιλιταρισμός  και  η  Εθνική  Ταυτότητα: 

Περιθωριακός Ρόλος 

Αν  ο  μαζικός  μιλιταρισμός  αποδείχθηκε  να  παίζει  ουσιώδη  ρόλο  στην 

δημιουργία  της  εθνικής  ταυτότητας  από  το κράτος,  ο  επαγγελματικός  μιλιταρισμός 

θεωρείται  να έχει  περιθωριακό ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία..  Η βασική υπόθεση σ’ 

αυτήν την άποψη είναι ότι ο μιλιταρισμός σε χώρες με λιγότερες εξωτερικές απειλές 

και με ισχυρές δημοκρατικές αξίες, έχει μικρό περιθώριο να παίξει κάποιο ρόλο στην 

κοινωνικοποίηση και ομογενοποίηση της κοινωνίας. Αυτό το επιχείρημα, το οποίο θα 

εξετάσουμε σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται πάνω στις προηγούμενες θεωρήσεις όσο 

αναφορά τη σχέση μεταξύ του στρατού, της κοινωνίας και του κράτους. 

Όπως δείξαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, το μοντέλο του επαγγελματικού 

μιλιταρισμού  αναφέρεται  σε  δυο  βασικά  σημεία:  πρώτον,  ο  στρατός  (ως  ένας 

επαγγελματικός  και  πειθαρχημένος θεσμός)   είναι  διαχωρισμένος από την κοινωνία 

των  πολιτών.  Δεύτερον,  η  κύρια  στρατηγική  του  κράτους  (η  οποία  ελέγχεται  από 

δημοκρατική  ηγεσία  πολιτών)  δεν  σκοπεύει  να  υπερβάλει  στην  κινητοποίηση  των 

πολιτών ή να δημιουργήσει μαζικό στρατό. Σ’ αυτό το μοντέλο, το κράτος σκοπεύει να 

υπερβάλει  στον  επαγγελματισμό  του  στρατού  και  να  τον  διατηρήσει  ως  δυνατό 

ανεπτυγμένο και πειθαρχημένο θεσμό. 

Στον επαγγελματικό μιλιταρισμό, η κοινωνία θεωρεί το στρατό ως λειτουργική 

βάση κατασκευασμένη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του πολέμου. Η κοινωνική 

κουλτούρα βασίζεται στην πίστη ότι ο στρατός είναι εξειδικευμένος στα θέματα του 

πολέμου και ότι αυτή η ικανότητα του στρατού είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της 

εθνικής  ασφάλειας.  Επομένως,  η  κοινωνία  των  πολιτών  υποστηρίζει  τον 

επαγγελματισμό  του  στρατού όσο αναφορά την  εκπαίδευση,  τον  εξοπλισμό  και  τη 

στρατιωτική ικανότητα .  Η κοινωνία ενδιαφέρεται  να εξασφαλίσει  τον στρατιωτικό 

προϋπολογισμό προκειμένου να πετύχει αυτό το σκοπό. Ωστόσο, η πολιτική κοινωνία 

ενδιαφέρεται  επίσης  να  αποτρέψει  την  επέμβαση  του  στρατού  στις  υποθέσεις  των 

πολιτών. Οι ελίτ των πολιτών και οι θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών παλεύουν να 

διατηρήσουν  τα  όρια  μεταξύ  του  στρατού  και  της  κοινωνίας  και  επίσης  να 

διατηρήσουν το στρατό ως όργανο κατευθυνόμενο από το κράτος. Πιστεύουν ότι μια 
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τέτοια επέμβαση χειροτερεύει την ικανότητα του στρατού από τη μια μεριά και βλάπτει 

τις κοινωνικές και φιλελεύθερες αξίες που διατηρούνται στη κοινωνία. Επιπλέον,  οι 

ελίτ των πολιτών έχουν πειστεί ότι η επέκταση του ρόλου του στρατού θα έβλαπτε τα 

συμφέροντά τους και τη θέση τους ως ομάδα εξουσίας. Η επέκταση του στρατού έξω 

από τους στρατώνες δημιουργεί ένα νέο είδος σχέσεων δύναμης μεταξύ του στρατού 

και  της  κοινωνίας  στην  οποία  κατά  συνέπεια  υπερέχει  ο  κοινωνικός  και  πολιτικός 

ρόλος των στρατιωτικών ελίτ.

Η  πτώση  των  εξωτερικών  απειλών,  βοηθά  την  κοινωνία  των  πολιτών  να 

μειώσει τον κοινωνικό ρόλο του στρατού και να διατηρήσει τα όρια με τη στρατιωτική 

σφαίρα και να κρατήσει την επιτήρηση των πολιτών στο στρατό. Από την άλλη μεριά, 

ο στρατός απολαμβάνει αυτονομία στις σχέσεις του χωρίς την επέμβαση των πολιτών 

σ’ αυτές. 

Συμφωνά  με  αυτό  το  ισορροπημένο  σενάριο  στις  πολιτικές  στρατιωτικές 

σχέσεις,  ο  μιλιταρισμός  έχει  περιορισμένο  ρόλο  στην  πολιτικοποίηση  και  τη 

διαμόρφωση  της  εθνικής  ταυτότητας  του  έθνους.  Αφού  η  στρατιωτική  βάση  έχει 

ελάχιστη  δέσμευση  με  την  κοινωνία  σε  μικρότερη  έκταση,  η  ικανότητά  της  να 

μεταμορφώνει  ιδέες  και  κανόνες  στην  κοινωνία  είναι  μικρότερη.  Η  φυλάκιση  του 

“στρατιωτικού μυαλού” μέσα στα στρατόπεδα και στα πλαίσια της στρατιωτικής της 

στρατιωτικής  γραφειοκρατίας  αποκλείει  τον  μιλιταρισμό  από  το  να  διακατέχει  το 

πολιτισμικό πεδίο στις δημοκρατικές κοινωνίες.

2.4. Συμπεράσματα

Το  παράδειγμα  των  ‘πολιτικών  στρατιωτικών  σχέσεων’  σε  κάθε  δεδομένη 

κοινωνία μπορεί να θεωρηθεί ως παράμετρος του κοινωνικού ρόλου του μιλιταρισμού. 

Η θεωρία έχει  αιτιακή σχέση ανάμεσα στους στρατηγικούς παράγοντες  από τη μια 

μεριά ( η οποία περιλαμβάνει τον τύπο πολέμου που αντιμετωπίζει η κοινωνία, η δομή 

των στρατιωτικών δυνάμεων και ο τύπος της πολιτικής εξουσίας στην κοινωνία) και τις 

εσωτερικές  συμπεριφορές  του  στρατού  από  την  άλλη  (  αυτές  περιλαμβάνουν  τις 

σχέσεις  μεταξύ  του  στρατού  και  της  κοινωνίας  και  τις  σχέσεις  ανάμεσα  στους 
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στρατιωτικούς  και  την πολιτική).  Η θεωρία διαχωρίζεται  ανάμεσα σε δύο ομόλογα 

μοντέλα  σχέσεων  πολιτικών  στρατιωτικών.  Το  πρώτο  είναι  το  παράδειγμα  του 

“στρατιωτικού μιλιταρισμού” και το δεύτερο του επαγγελματικού μιλιταρισμού. Στο 

μοντέλο  του  μαζικού  μιλιταρισμού,  ο  μιλιταρισμός  υποτίθεται  ότι  παίζει  ρόλο  στη 

διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας.

Σε  αυτό  το  παράδειγμα,  ο  μιλιταρισμός  γίνεται  βασικός  συντελεστής  της 

συλλογικής  ταυτότητας  της  κοινότητας,  ο  πόλεμος  είναι  επιθυμητή  αξία  και 

αναπόφευκτη για την επιτυχία των συλλογικών στόχων. Η χρησιμότητα της δύναμης 

και η χρήση της οργανωμένης βίας γίνεται κανόνας και εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τις 

διαφορετικές  πολιτισμικές  και  πολιτικές  ομάδες  της  κοινότητας.  Τα  στρατιωτικά 

σύμβολα  και  αξίες  είναι  συστατικοί  παράγοντες  της  συλλογικής  μνήμης  και 

παραδόσεων. Η στρατικοποίηση και η εθνικοποίηση είναι δυο διαδικασίες που γίνονται 

κανόνες  μαζί  είτε  μέσω του  στρατού  είτε  μέσω του  μηχανισμού  του  κράτους  των 

πολιτών. 

Ο ρόλος της στρατιωτικής βάσης είναι εξέχων. Από τη μια μεριά, η συνολική 

στρατολόγηση  βελτιώνει  την  πολιτισμική  ομογενοποίηση  και  ενδυναμώνει  τον 

ιδεολογικό  δογματισμό  μέσω της  στρατιωτικής  θητείας.  Από  την  άλλη,  τα  ασαφή 

(θολά) όρια μεταξύ της σφαίρας των πολιτών και της σφαίρας των στρατιωτικών δίνει 

τη δυνατότητα στο στρατό (μέσω της κοινωνικής θητείας) να μεταφέρει ένα σύστημα 

ιδεών στους πολίτες. Έτσι, ο στρατός λειτουργεί ως πράκτορας για τον εκσυγχρονισμό 

και την εθνικοποίηση.

Εκτός από το ρόλο του στρατού,  σε αυτό το παράδειγμα ο μηχανισμός του 

κράτους των πολιτών συμμετέχει στο μιλιταρισμό. Είναι αυτό που ο  Michael Mann 

αποκαλεί “μιλιταρισμό των πολιτών”.109 Στο μαζικό μιλιταρισμό το κράτος διατηρεί 

άμεση  εξουσία  στην  κοινότητα.  Εφόσον  το  καθήκον  του  είναι  να  κινητοποιεί  το 

μέγιστο των ανθρώπινων και υλικών πόρων του, τους συσσωρεύει και τους επενδύει 

στον  πόλεμο,  απολαμβάνει  υψηλή  αποσπασματική  και  διανεμημένες  δυνάμεις  και, 

κατά συνέπεια, η εξάρτηση των ανθρώπων από το κράτος αυξάνεται. Το μονοπώλιο 

του  κράτους  στους  πόρους,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  πολιτισμικών  μορφών, 

αυξάνει  την  ικανότητα  του  κράτους  στην  ομογενοποίηση  και  στον  πολιτισμικό 

109 Βλ. Michael Mann. The Roots and Contradictions of Modern Militarism. σελ. 46.
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δογματισμό της  κοινωνίας.  Η “πολιτισμική”  και  “άυλη” κινητοποίηση στον  μαζικό 

μιλιταρισμό  περιλαμβάνει  διαφορετικές  μεθόδους  και  μηχανισμούς  οι  οποίοι  μαζί 

προσανατολίζουν  την  κοινότητα  στην  ιδέα  ότι  ο  πόλεμος  είναι  επιθυμητός  και 

αναπόφευκτος  για  την  επίτευξη  των  συλλογικών  στόχων.  Αυτό  περιλαμβάνει 

εκπαίδευση σε μιλιταριστική βάση, το σχηματισμό αρνητικών εικόνων για τον εχθρό 

και  την  έμφαση  στα  μιλιταριστικά  σύμβολα,  τελετουργίες  και  αφηγήσεις  στην 

συλλογική ταυτότητα του έθνους. 

Αντίθετα  με  τον  μαζικό  μιλιταρισμό,  στο  παράδειγμα  του  επαγγελματικού 

μιλιταρισμού ο κοινωνικός αντίκτυπος του μιλιταρισμού είναι εξαιρετικά ασθενής και 

περιθωριακός. Ο μιλιταρισμός δεν είναι το κέντρο της κοινωνικής κουλτούρας και οι 

συμπεριφορές  του  πλήθους  ενάντια  στον  πόλεμο  δείχνουν  σκεπτικισμό.  Λογικά,  ο 

περιθωριακός ρόλος του μιλιταρισμού εξηγείται από την χαμηλή ένταση του πολέμου 

και την έλλειψη κινήτρων για τη μαζική κινητοποίηση. Αλλά στην πραγματικότητα, ο 

περιφερειακός ρόλος  του μιλιταρισμού αποδίδεται  στον τύπο των πολιτισμικών και 

πολιτικών  συστημάτων  τα  οποία  αυτό  το  είδος  μιλιταρισμού  αντιπροσωπεύει.  Ο 

επαγγελματικός μιλιταρισμός, ως παράδειγμα των πολιτικών στρατιωτικών σχέσεων, 

απεικονίζεται  καλύτερα σε φιλελεύθερες  δημοκρατικές  κοινωνίες  στην Ευρώπη και 

στη Δύση γενικά μετά τον Β’ Π.Π. Εκεί, οι κοινωνίες των πολιτών και ο δημοκρατικός 

φιλελευθερισμός διατηρήθηκαν πραγματικά. Ο επαγγελματισμός των στρατών και η 

διατήρηση  των  ισχυρών  ορίων  με  το  στρατό  ήταν  το  απόγειο  της  πάλης  για  την 

προστασία των αξιών και της κουλτούρας των πολιτών από τη μια μεριά, αλλά επίσης 

ένα  προϊόν  της  βιομηχανοποίησης  και  της  εργασίας  από  την  άλλη.  Μετά  η  κοινή 

λογική ήταν ότι ο μιλιταρισμός του στρατού και ο εκπολιτισμός των πολιτών είναι η 

καλύτερη εγγύηση για το εθνικό συμφέρον. 
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Κεφάλαιο 3

Η Εβραϊκή Ταυτότητα και η Σιωνιστική Ρητορική

3.1. Εισαγωγή

Ο Σιωνισμός διαμόρφωσε την άποψή του για την Ιουδαϊκή ταυτότητα ήδη από 

την εγκαθίδρυσή του στη Basel το 1897, ως ένα κίνημα για την εθνική αναβίωση του 

Ιουδαϊσμού,  πριν  αρχίσει  να  τη  θέτει  σε  εφαρμογή μέσω της  μετανάστευσης  και 

εγκατάστασης στην περιοχή της Παλαιστίνης.  Όπως και  όλα τα άλλα εθνικιστικά 

κινήματα, ο Σιωνισμός παρήγαγε μία ρητορική προτού περάσει στην πράξη. Μέσω 

της ρητορικής αυτής προσπάθησε να προσδιορίσει τους Ιουδαίους, ως έθνος εντός 

ενός  συνεκτικού πλαισίου εννοιών1. Επίσης, όπως και άλλα εθνικιστικά κινήματα, ο 

θεωρητικός διάλογος ήταν πάντα ανοιχτός σε μετατοπίσεις και εναλλαγές καθ’ όλη 

τη διάρκεια της δράσης. Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στο να ρίξει φως στη ρητορική 

αυτή και να παρουσιάσει το πώς οραματίστηκε ο Σιωνισμός τον Ιουδαϊκό εθνικισμό, 

γενικά  και  την  Ιουδαϊκή  ταυτότητα,  ειδικά,  κατά  τη  χρονική  περίοδο  της 

διαμόρφωσής του.  Ενώ στα επόμενα κεφάλαια θα ερευνηθεί  το πώς ο Σιωνισμός 

προσπάθησε να πραγματοποιήσει αυτό το όραμα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης 

των Ιουδαίων στην περιοχή της Παλαιστίνης. 

Εν  τούτοις,  ο  Ιουδαϊκός  εθνικισμός  και  ο  Σιωνισμός  είναι  παράγωγα 

συγκεκριμένων συνθηκών που επηρέασαν τον Ευρωπαϊκό Ιουδαϊσμό στις αρχές του 

19ου αιώνα, όπως ο Ευρωπαϊκός εθνικισμός, ο αντι-σημιτισμός και η Χειραφέτηση. 

Αυτές  οι  συνθήκες  αποτέλεσαν  το  υπόβαθρο  του  Σιωνισμού  και  επηρέασαν  τη 

σιωνιστική αντίληψη για την ιουδαϊκή ταυτότητα. Συνεπώς, θα καταδειχθούν αρχικά 

αυτές  οι  συνθήκες,  προτού  παρουσιαστεί  το  σιωνιστικό  όραμα  για  την  ιουδαϊκή 

ταυτότητα.

Τέλος,  το  σιωνιστικό  όραμα  για  την  ιουδαϊκή  ταυτότητα  εμφανίστηκε  σε 

διαφορετικούς πολιτιστικούς και ιδεολογικούς χώρους σκέψης, όπως ο Ευρωπαϊσμός, 

ο Σεκουλαρισμός και ο Σοσιαλισμός. Αυτοί οι χώροι σκέψης έμελλε να αποτελέσουν 

το πλαίσιο εντός του οποίου ο Σιωνισμός προσπάθησε να προσδιορίσει την αντίληψή 

του για την ιουδαϊκή ταυτότητα. Έτσι, θα παρουσιαστούν αυτοί οι χώροι σκέψης στο 

1  Silberstein, Laurence J. (1999). The Postzionism Debates: Knowledge and Power in Israeli Culture. 
New York and London: Routledge, σελ.17.
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πλαίσιο  αυτού  του  κεφαλαίου  και  θα  καταδειχθεί  το  πώς  αυτοί  επηρέασαν  την 

ιουδαϊκή εθνική ταυτότητα.

3.2 Υπόβαθρο: Οι Ιουδαϊοι πριν το Σιωνισμό

 150 περίπου έτη πριν το θρίαμβο του Σιωνισμού, οι παραδοσιακές εβραϊκές 

κοινότητες της δυτικής Ευρώπης άρχισαν αργά να αποσυναρμολογούνται. Η πολιτική 

και  κοινωνική  χειραφέτηση  που  χορηγείται  στους  εβραίους  πολίτες  από  διάφορα 

ευρωπαϊκά κράτη, μετά τη γαλλική και αμερικανική επανάσταση, παράγει μια μικρή 

αλλά  πολύ  επιδρούσα  εβραϊκή  πολιτιστική  κίνηση  Διαφωτισμού,  τη  Haskalah,  η 

οποία  ήταν  ιδιαίτερα  διφορούμενη  για  την  εβραϊκή  θρησκεία  και  το  έθνος.  Τα 

σημαντικότερα  αποτελέσματα  της  πολιτικής  χειραφέτησης  περιέλαβαν  κύματα 

κρατικοποίησης, και από κοινού αλλά και χωριστά από τις προσπάθειες για πλήρη 

αφομοίωση  των  Εβραίων  σε  τοπική  μη  -  εβραϊκή  κοινωνία.  Εκτός  από  την 

χειραφέτηση, η αύξηση της μετανάστευσης από την Ανατολική Ευρώπη στη Βόρεια 

Αμερική και σε έναν μικρότερο βαθμό στη Νότια Αμερική ήταν ένας ακόμη λόγος 

για  την  αποσυναρμολόγηση  των  παραδοσιακών  εβραϊκών  κοινοτήτων. 2 Οι 

ιδεολογικές  ευκαιρίες  και  οι  επιλογές  του  τρόπου  ζωής   για   κοινωνικοπολιτική 

χειραφέτηση και διηπειρωτική κινητικότητα, που παρουσιάστηκαν στους Εβραίους 

από την Αμερική και τη δυτική Ευρώπη, ήταν απέραντες. Ακόμη και ο εθνικισμός 

άνοιξε νέους ορίζοντες για τους Εβραίους, που μπορούσαν πλέον να επιλέξουν την 

υιοθέτηση μιας νέας συλλογικής ταυτότητας, και να γίνουν πιστοί απλά και μόνο στη 

γαλλική,  γερμανική,  ολλανδική,  ή  αγγλική  υπηκοότητά  τους.  Εναλλακτικά,  θα 

μπορούσαν  να  επιλέξουν  να  διαιρεθούν  μεταξύ  των  ιδιωτικών  και  δημόσιων 

σφαιρών,  μεταξύ  της  θρησκείας  και  του  εθνικισμού,  και  να  είναι  εβραίοι  στο 

θρήσκευμα και Γερμανοί, για παράδειγμα, στην υπηκοότητα. 3

 Το  αποτέλεσμα  αυτών  των  διαδικασιών  ήταν  η  εμφάνιση  της  εβραϊκής 

ορθοδοξίας, η οποία προσπάθησε να επανοικοδομήσει και να αποκαταστήσει τα όρια 

της  θρησκευτικής  κοινότητας  μέσω  της  επιβολής  ενός  πιο  αυστηρού  κοινωνικού 

2  Μεταξύ των 65 εκατομμύριο Ευρωπαίων που μετανάστευσαν στο νέο κόσμο μεταξύ 1800 και 1850, 
υπήρξαν περισσότεροι από 4 εκατομμύριο Εβραίοι, ή 6 τοις εκατό του συνόλου, έναντι 1,5 τοις 
εκατό αντιπροσώπευσής τους στο συνολικό πληθυσμό της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του πρώτου 
τριμήνου του εικοστού αιώνα, περίπου 20 τοις εκατό των ευρωπαϊκών Εβραϊων μετανάστευσαν 
στην Αμερική.   Baruch Kimmerling. The Invention and decline of the Israeliness. σελ. 21.

3  Almog, Shmuel,  (1987). Zionism and History: The Rise of a New Jewish Consciousness. New 
York: St. Martin’s  σελ. 19-24.
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ελέγχου στα μέλη της  και  την  επιτήρηση της  καθημερινότητάς   τους.  Η εξουσία 

αυτών των ραβινικών αρχών μέσα στα κλειστά εβραϊκά ghettoes που αρνήθηκαν (ή 

δεν  τους  επιτράπηκε  από  τις  φιλοξενούντες  κοινότητες)  να  αφομοιωθούν  ήταν 

έντονη. 4 Οι διαφορές μεταξύ αφομοιωμένων και μη αφομοιωμένων Εβραίων έγιναν 

τεράστιες· η αφομοίωση έφερε νέους ευρωπαϊκούς τρόπους ζωής, νέους πολιτισμούς, 

και την παρακμή στις εβραϊκές παραδόσεις και τα τελετουργικά. Οι μη αφομοιωμένοι 

Εβραίοι  εντούτοις,  ή  οι  Εβραίοι  του  γκέτο,  μπορούσαν  να  συντηρήσουν  τα 

τελετουργικά τους και να συνεχίσουν διαχωρίζοντας τους εαυτούς τους, ως εθνικές 

ομάδες,  από  τις  φιλοξενούντες  κοινότητές. 5 Μεταξύ  αφομοιωμένων  και  μη 

αφομοιωμένων  Εβραίων,  το  πολιτιστικό  χάσμα  ήταν  προφανές  και  η  ομαδική 

ταυτότητα  διασπασμένη.  Η  συνεχής  μετανάστευση  και  οι  ποικιλομορφίες  των 

γλωσσών, των πολιτιστικών συνηθειών και των εδαφών αποδυνάμωναν την εβραϊκή 

συλλογικότητα  και  τη  συνοχή  της  ομάδας.  Ανάμεσα  στις  διαφορετικές  εβραϊκές 

κοινότητες,  δεν  υπήρξε  καμία  κοινή  εθνική  σύνδεση  και  καμία  κοινή  πολιτική 

φιλοδοξία,  ενώ  η  θρησκεία  ήταν  ικανοποιητικός  παράγοντας  για  ένα  είδος 

συλλογικής  οργάνωσης.  Ακόμη  και  οι  Εβραίοι  των  γκέτο,  που  θεωρούσαν  τους 

εαυτούς τους τίποτα περισσότερο από μια θρησκευτική κοινότητά, δεν είχαν καμία 

φιλοδοξία για πολιτική οργάνωση. 6

 Η  αποσύνδεση  του  γκέτο  από  τη  μεγαλύτερη  κοινότητα  δεν  έγινε  λόγω 

πολιτικών αιτιών ούτε λόγω εθνικιστικών τάσεων· αυτή η αποσύνδεση ήταν μάλλον 

μια αντίδραση στο φόβο του προσηλυτισμού από το χριστιανικό κόσμο με στόχο τη 

διαφύλαξη της θρησκείας και παράδοσής τους. 7 Επιπλέον, το γκέτο δεν χωρίστηκε 

οικονομικά  από  τη  φιλοξενούσα  κοινωνία·  αντιθέτως,  τα  γκέτο  ήταν  μέρος  των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και της οικονομικής ανάπτυξης. Σε διαφορετικές χώρες 

(όπως  η  Πολωνία  και  η  Ρουμανία)  οι  Εβραίοι  ενεργοποιούνται  στο  εμπόριο  και 

αποτελούν μικρές κατηγορίες αστικής τάξης. 8 Η σχέση των γκέτο με τα πολιτικά 

καθεστώτα, πριν την άνοδο του αντισημιτισμού ήταν μηδαμινή. 9 Ζώντας με άνετους 

οικονομικούς  όρους και  θρησκευτικές  ελευθερίες,  οι  Εβραίοι  δεν ήταν μέρος των 

κινήσεων  κοινωνικής  διαμαρτυρίας  και  συμφωνούσαν  με  τη  θέση  τους  ως 
4  Goldberg, Ben, (2003). Discourse of Religion on Politics in Israel: The Compatibility of Judaism 

and Democracy. New York:  New York University, σελ.14.
5 Vital, David, (1982). Zionism: The Formative Years. Clarendon: Paperbacks, σελ. 161-190.
6 ibid.
7  Shapira,  Anita,  (1996).  Introduction.  Στο:  Jehuda  Reinharz,  and  Anita  Shapira,  eds.  Essential  

Papers on Zionism, London: Cassel, σελ.9.
8 Ben Goldberg. Discourse of Religion. σελ. 28-39.
9 ibid
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περιθωριοποιημένες και μη αφομοιωμένες ομάδες. 10 Συνοψίζοντας, εν τη απουσία 

κοινών  εθνικών φιλοδοξιών και  κοινής  πολιτικής  οργάνωσης,  οι  Εβραίοι  πριν  το 

Σιονισμό δεν  όδευαν προς  μια εθνική πορεία.  Μέχρι  τον  18ο αιώνα,  η  ιδέα  μιας 

συλλογικής  εβραϊκής  κίνησης  δεν  είχε  κανέναν  λόγο  και  καμία  βάση  ώστε  να 

συζητιέται μέσα στον εβραϊκό κόσμο.

3.3. Οι Καταλύτες του Ιουδαϊκού Εθνικισμού

Η ιδέα του σύγχρονου Ιουδαϊκού εθνικισμού προέκυψε στην Ευρώπη, στα τέλη 

του 19ου αιώνα και επινοήθηκε και παρήχθη από τον Αυστριακό Ιουδαίο  Theodore 

Herzel και τους άλλους σημαντικούς θεωρητικούς του Σιωνισμού. Αυτές οι ελίτ ήταν 

ικανές να διαδώσουν την εθνική ιδέα ανάμεσα στους Ιουδαίους της Ευρώπης. Αλλά ο 

Σιωνισμός και οι επικεφαλείς ελίτ του δε θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν το 

σύγχρονο Ιουδαϊκό εθνικισμό χωρίς την ύπαρξη των κατάλληλων κοινωνικών και 

πνευματικών  συνθηκών.  Όπως  και  με  το  Ευρωπαϊκό  αντίστοιχο,  ο  Ιουδαϊκός 

εθνικισμός  είναι  παράγωγο  ενός  συγκεκριμένου  πολιτιστικού  και  κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο περιβάλλον θα καθιστούσε ικανά τα μέλη της κοινότητας 

να κατανοήσουν την εθνική ιδεολογία και να πιστέψουν ότι οι ίδιοι αποτελούν ένα 

έθνος με μια συγκεκριμένη εθνική ταυτότητα.11

Είναι  ευρέως  αποδεκτό  πως  ο  Ευρωπαϊκός  εθνικισμός,  ο  Ιουδαϊκός 

διαφωτισμός και ο Αντι-Σημιτισμός ήταν οι κύριοι παράγοντες που προώθησαν το 

Σιωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται καθένας από αυτούς τους παράγοντες και 

καταδεικνύεται το πώς αυτοί διέδρασαν συνολικά για να δημιουργήσουν το σύγχρονο 

Ιουδαϊκό εθνικισμό.

3.3.1. Ο Ευρωπαϊκός εθνικισμός και ο Ιουδαϊκός διαφωτισμός

Ο σύγχρονος εθνικισμός στην Ευρώπη μιμήθηκε τις κοσμικές και φιλελεύθερες 

αξίες της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. Πιστεύεται ότι είναι το αποκορύφωμα 

ενός κινήματος διαφωτισμού που προηγήθηκε της ανόδου των εθνών – κρατών.12 Ο 

Διαφωτισμός είναι μία πνευματική επανάσταση εντός των Ευρωπαϊκών κοινωνιών, η 

οποία  κλήθηκε  να  αντικαταστήσει  την  εκκλησιαστική  προσέγγιση  με  την 

10 ibid
11  Ettinger, shmuel, and Israel Bartal (1996 [1982]). The First Aliyah: Ideological Roots and Practical 

Accomplishments. Στο:  Jehuda Reinharz and Anita Shapira, eds. Essential Papers on Zionism. 
London: Cassel, σελ. 65 – 71.

12 David Vital. Zionism: The Formative Years. σελ. 1-27.
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επιστημονική σκέψη και τη λογική σε ό,τι αφορά στην εξήγηση του κόσμου. Αυτό το 

φαινόμενο ήρθε ως αποτέλεσμα της Βιομηχανικής Επανάστασης και της δημιουργίας 

των αστικών πνευματικών κοινοτήτων. Τράφηκε και προωθήθηκε με τη χρήση του 

έντυπου καπιταλισμού.  Όπως φάνηκε από το θεωρητικό πλαίσιο,  αυτέ οι  αλλαγές 

συνέβαλαν  στην  εμφάνιση  του  σύγχρονου  εθνικισμού.  Κατά  συνέπεια,  η  παλιά 

Ευρώπη άρχισε να διαχωρίζεται σε έθνη και έθνη – κράτη.13

Αντίστοιχα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίοι Ιουδαίοι, οι οποίοι 

αποτελούσαν  και  τη  συντριπτική  πλειοψηφία  των  Ιουδαίων  όλου  του  κόσμου, 

επηρεάστηκαν  από  αυτές  τις  κοινωνικές  αλλαγές.  Ως  αποτέλεσμα,  ένα  Ιουδαϊκό 

κίνημα διαφωτισμού (που ονομάζονταν  Haskalah) προέκυψε μεταξύ των Ιουδαϊκών 

κοινοτήτων και  κράτησε περίπου από τη δεκαετία  του 1770 έως τη δεκαετία  του 

1880. Το κίνημα βασίστηκε στη λογική.14 Ενθάρρυνε τους Ιουδαίους να μελετήσουν 

κοσμικά θέματα, να μάθουν και τις Ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και την Εβραϊκή και 

να εισέλθουν σε πεδία όπως η γεωργία, η χειροτεχνία, οι τέχνες και η επιστήμη. Οι 

masklim (οπαδοί  του  Haskalah) προσπάθησαν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή 

κοινωνία σε ό,τι αφορά στην ενδυμασία, τη γλώσσα, τους τρόπους και την πίστη στην 

άρχουσα δύναμη.15 Πολλές Ιουδαίες άρχισαν να συχνάζουν σε μη Ιουδαϊκά σαλόνια 

και να προωθούν την ιδέα της χειραφέτησης (της απόδοσης ίσων δικαιωμάτων στους 

Ιουδαίους). Στη Δυτική Ευρώπη και στα Γερμανικά κρατίδια άρχισε να παραμελείται 

η  μελέτη  του  halakhah (Ιουδαϊκού  Νόμου).  Αναγνωρίζοντας  την  αρνητική  του 

επίδραση στην παραδοσιακή Ιουδαϊκή ζωή, οι Ορθόδοξοι Ιουδαίοι αντιστάθηκαν στο 

Haskalah και  προσπάθησαν  να  ακολουθήσουν  το  Torah αντί  των  κοσμικών 

σπουδών.16

Μία  από  τις  μεγαλύτερες  αλλαγές  που  επέφερε  το  Haskalah ήταν  στην 

εκπαίδευση. Η μαζική τάση των Ιουδαίων για εκπαίδευση οδήγησε στην εξάπλωση 

της  Εβραϊκής  γλώσσας  και  την  εκμάθηση  των  αξιών  που  ενέπνεαν  τα  εθνικά 

κινήματα.  Παρ’ όλο που το  Haskalah έτεινε να ενσωματώσει  τους Ιουδαίους στις 

13  ibid; Επίσης Cohen, Mitchell, (1987). Zion and State: Nation, Class and the Shaping of Modern  
Israel. Oxford: Basil Blackwell, σελ.  47–48.

14  Feiner, Shmuel, (2002).Haskalah and History: The Emergence of a Modern Jewish Consciousness. 
Portland,OR: Littman Library of Jewish Civilization; Katz, Jacob, (1986). Jewish Emancipation and 
Self-Emancipation. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, σελ. 115-116.

15 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 21.
16 Shmuel Almog. Zionism and History. σελ 111-112.
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Ευρωπαϊκές κοινότητες, δημιούργησε το πνευματικό περιβάλλον για τη δημιουργία 

ενός Ιουδαϊκού εθνικού κινήματος.17

3.3.2. Ο Αντι-Σημιτισμός

Καθώς η ενσωμάτωση των Ιουδαίων ήταν το κυρίαρχο φαινόμενο στα δυτικά 

μέρη  της  Ευρώπης,  ένα  αντίστροφο  φαινόμενο  εμφανίστηκε  στη  Ρωσία  και  στα 

ανατολικά μέρη της Ευρώπης, το οποίο έμεινε γνωστό με το όνομα Αντι-Σημιτισμός. 

Οι  Ιουδαίοι  σε  αυτές  τις  περιοχές  δεν  είχαν  ενστερνιστεί  το  Haskalah και  ο 

παραδοσιακός τρόπος ζωής τους τούς εμπόδιζε να ενσωματωθούν στις κοινωνίες που 

τους  φιλοξενούσαν.  Επιπλέον,  οι  Ευρωπαϊκές  κοινωνίες  στη  Ρωσία  και  την 

Ανατολική Ευρώπη ήταν λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά. Ο ανταγωνισμός των 

ιθαγενών κατοίκων με τους Ιουδαίους για τις οικονομικές προσόδους και τις θέσεις 

εργασίας  αποτελούσε  εμπρηστικό  στοιχείο  για  την  εχθρική  συμπεριφορά  τους 

απέναντι  στους Ιουδαίους. Αυτή η εχθρότητα έμελλε να επιβεβαιωθεί με εθνικούς 

όρους.  Ο  Αντι-Σημιτισμός  ήρθε  ως  αποτέλεσμα  της  τάσης  προς  απομόνωση  των 

Ιουδαϊκών  κοινοτήτων  στην  Ευρώπη  και  περιορισμό  της  πρόσβασής  τους  σε 

οικονομικές και κοινωνικές θέσεις, στις κοινωνίες αυτές, αλλά το φαινόμενο έφτασε 

στο αποκορύφωμά του όταν επιβλήθηκαν στη Ρωσία, το 1881, αρκετά pogroms κατά 

των Ιουδαίων. Ένας καταιγισμός βίας που δημιούργησε μία καινούργια υπαρξιακή 

ανησυχία ανάμεσα στους Ιουδαίους και η αμφιβολία για τον επικρατούντα ισχυρισμό 

πως  η  πρόοδος  προχωρούσε με  αδυσώπητους  ρυθμούς,  είχαν ως  αποτέλεσμα την 

εξάπλωση του Αντι-Σημιτισμού από τη Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική18.

Εντούτοις,  ο Αντι-Σημιτισμός δεν χαρακτήριζε συγκεκριμένα την Ανατολική 

Ευρώπη, εχθρότητα και αρνητικά στερεότυπα εναντίον των Ιουδαίων εμφανίστηκαν 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το διάσημο Αντι-Σημιτικό γεγονός, γνωστό ως η Υπόθεση 

Ντρέιφους19,  το  οποίο  ενέπνευσε  το  Theodor Herzel να  θέσει  τα  θεμέλια  της 

17  Shmuel Ettinger and Israel Bartal. The First Aliyah. σελ. 66.
18  Anita Shapira. Ιntroduction. Ιn: Reinharz, Jehuda and Anita Shapira. Essential Papers on Zionism. 

σελ.7.
19  Ο  Ντρέιφους  ήταν  αξιωματικός  του  γαλλικού  στρατού.  Κατηγορήθηκε για προδοσία και 

καταδικάστηκε σε ισόβια.  Παρ’ όλο που βρέθηκαν αποδείξεις πως ο Ντρέιφους είχε κατηγορηθεί 
άδικα,  και  ένας  άντρας  που  ονομαζόταν  Esterhazy είχε  διαπράξει  το  έγκλημα,  οι  στρατιωτικοί 
αρνήθηκαν να αποφυλακίσουν το Ντρέιφους. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο πλευρές. Αξιωματικοί του 
στρατού και συντηρητικοί πολιτικοί επέμεναν ότι ο Ντρέιφους ήταν ένοχος. Από την άλλη πλευρά, 
υπήρξε μία σειρά από φιλελεύθερους δημοσιογράφους και πολιτικούς που ξεκίνησαν μία εκστρατεία 
για την απελευθέρωση του Ντρέιφους και τη συγχώρεσή του. Βλ. Harlpren, Ben (1961). The Idea of  
the Jewish State. Cambridge: Harvard University Press, σελ. 55-60; Vital. David (1975). The Origins  
of Zionism. Oxford: Oxford University Press, σελ. 201-221.
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Σιωνιστικής  ιδέας,  έλαβε  χώρα  στη  Γαλλία,  το  1894.  Αλλά  το  φαινόμενο  στην 

Ανατολική  Ευρώπη  ήταν  περισσότερο  προφανές  και  η  ενσωμάτωση  λιγότερο 

προοδευτική.  Τα  pogroms και  το  φαινόμενο  του  Αντι-Σημιτισμού  σημαδεύτηκε 

γενικά από την αυθόρμητη αντίδραση των Ιουδαϊκών μαζών, οι οποίες άρχισαν να 

συρρέουν  δυτικά  προκειμένου  να  γλιτώσουν  από  το  ζυγό  της  τσαρικής 

αυτοκρατορίας.  Παράλληλα έγιναν και τα πρώτα ασταθή βήματα μιας συλλογικής 

απάντησης στον Αντι-Σημιτισμό – η αναζήτηση μιας συλλογικής εξόδου και όχι μιας 

ατομικής ή οικογενειακής,  απελευθέρωση δηλαδή για την κοινωνία ως σύνολο. Η 

παλινόρθωση δε θα μπορούσε να επιτευχθεί από τις πράξεις οίκτου των ηγεμόνων, 

των μεσαζόντων, ή των φιλάνθρωπων, αλλά από ένα κοινοτικό κίνημα. Υπό αυτό το 

πρίσμα,  ο  Αντι-Σημιτισμός  ήταν  ένας  κρίσιμος  παράγοντας  στη  δημιουργία  μιας 

εθνικής ιδέας, ανάμεσα στους Ιουδαίους της Ευρώπης.20

Συνοψίζοντας, και η ενσωμάτωση και ο εθνικισμός ενίσχυσαν την άνοδο μιας 

εθνικής ιδέας ανάμεσα στις Ιουδαϊκές κοινότητες. Ενώ η ενσωμάτωση αναζωπύρωσε 

τους φόβους  των Ιουδαίων διανοουμένων για απώλεια του αυτοπροσδιορισμού,  ο 

Αντι-Σημιτισμός  και  τα  pogroms δίδαξαν  στους  Ιουδαίους  πως  όπου  και  να 

βρίσκονταν ήταν ξένοι. Σε έναν κόσμο που χωρίστηκε σε έθνη και έθνη – κράτη οι 

Ιουδαίοι  της  Ευρώπης  βρέθηκαν  είτε  έξω από  αυτές  τις  νέες  εθνικές  κοινότητες, 

υποφέροντας  από  οικονομικές  και  κοινωνικές  απειλές,  είτε  υποχρεώθηκαν  να 

ενσωματωθούν σε αυτές τις κοινότητες και να χάσουν την ομαδική τους ταυτότητα. 

Αυτό  το  αμφίπλευρο  πρόβλημα  έκανε  την  ιδέα  της  δημιουργίας  ενός  Ιουδαϊκού 

κράτους τη μόνη διαθέσιμη και επιθυμητή λύση.

3.4. Οι Πρωτο-Σιωνιστές

Οι  συνθήκες  που  αναπτύχθηκαν  ανωτέρω  έστρωσαν  το  δρόμο  για  τη 

δημιουργία  της  εθνικής  ιδέας  ανάμεσα  στους  Ιουδαίους  της  Ευρώπης.  Πριν  την 

εμφάνιση  του  Σιωνισμού,  εντούτοις,  υπήρξαν  αρκετές  προσπάθειες  για  τη 

διαμόρφωση  ενός  είδους  Ιουδαϊκού  εθνικισμού,  είτε  μέσω  ιδεών,  είτε  μέσω 

πρακτικών.  Οι  πρώτες  ιδέες  για  εγκατάσταση  των  Ιουδαίων  στην  Παλαιστίνη 

βρίσκονται  σε  ένα  φυλλάδιο  που  εκδόθηκε  από  το  Moses Hess,  “Ρώμη  και 

Ιερουσαλήμ”  το  1862.  21 Αλλά  οι  πιο  προφανείς  τάσεις  για  εγκατάσταση  στην 

20 Shmuel Almog. Zionism and History. σελ. 129-135.
21  Katz, Jacob, ( 1996 [1978] ).  The Forerunners of Zionism. In: Jehuda Reinharz and Anita Shapira, 

eds. Essential Papers on Zionism. London: Cassel, σελ. 33-45, σελ.42.
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Παλαιστίνη βρέθηκαν στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880, με τη 

μορφή ενός ημι-οργανωμένου κινήματος που ονομαζόταν Hibbat Tsion (Η Αγάπη για 

τη Σιών).22 Αυτό το κίνημα εμφανίστηκε βασικά ως αντίδραση στον Αντι-Σημιτισμό 

και τη διάκριση ενάντια στους Ιουδαίους, στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη. Η 

άμεση γενεσιουργός αιτία της δημιουργίας του Hibbat Tsion (Η Αγάπη για τη Σιών) 

ήταν τα pogroms στη Νότια Ρωσία, το 1882.23 Αυτά τα αιματηρά γεγονότα οδήγησαν 

αρκετούς Ιουδαίους διανοούμενους και φοιτητές να οργανώσουν αυτό το κίνημα, υπό 

την  ηγεσία  του  παθολόγου  Leo Pinsker,  που  καταγόταν  από  την  Οδησσό. 

Ενοχλημένος από τα pogroms, ο Pinsker εξέδωσε ένα φυλλάδιο με τον τίτλο “Αυτό-

Χειραφέτηση”, στα Γερμανικά και το περιέγραψε σαν “ένα κάλεσμα από ένα Ρώσο 

Ιουδαίο  στο  Λαό  του”.  Ο  Pinsker υποστήριξε  ότι  οι  Ιουδαίοι  είναι  ξένοι  και 

περιφρονούνται οπουδήποτε και να βρίσκονται.  Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση στο 

πρόβλημά τους είναι  η εγκατάσταση στην πατρίδα τους.  “Η Αγάπη για τη Σιών” 

σηματοδότησε τις πρώτες εγκαταστάσεις στην Παλαιστίνη κατά την περίοδο 1881-

1904.24 Αυτό το κύμα μετανάστευσης θα αναγνωριστεί στο Ισραηλιτικό πλαίσιο ως 

“Η Πρώτη  Aliyah” και χρηματοδοτήθηκε από τον Ιουδαίο φιλάνθρωπο  Edmon De 

Rothchilds. Η πρώτη Ιουδαϊκή εισροή θα σημαδευτεί ως το ξεκίνημα της ιουδαϊκής 

εθνικής αναγέννησης. Εντούτοις, για κάποιους ιστορικούς η πρώτη Aliyah δεν μπορεί 

να κατηγοριοποιηθεί εντός ενός εθνικού πλαισίου, όπως υποστήριξε ο  Ettinger, οι 

συμμετέχοντες  σε αυτήν την  εισροή ήταν  αυτοί  που πήγαν στην Παλαιστίνη  από 

μεσσιανικό ενθουσιασμό παρά από τη σκέψη της δημιουργίας ενός κράτους εκεί25, ή 

εκείνοι που υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν για οικονομικούς λόγους, ειδικά οι 

φτωχοί Ιουδαίοι που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για την Αμερική. 

Παρά την εξάπλωση της “Αγάπης για τη Σιών” σε διαφορετικές χώρες και το ρόλο 

της  στη  δημιουργία  των  πρώτων  αποικιών  στην  Παλαιστίνη,  το  κίνημα αυτό,  το 

οποίο  προσέλαβε  κυρίως  θρησκευτικά  χαρακτηριστικά,  παρέμεινε  μία  μειονοτική 

ομάδα και δεν κέρδισε τη λαϊκή στήριξη από τις Ιουδαϊκές κοινότητες. Επιπλέον, η 

σύνδεσή του με την Παλαιστίνη υπαγορεύτηκε από μεσσιανικό ζήλο παρά από εθνική 

ομοψυχία,  δηλαδή  δεν  είχε  στόχο  την  εγκαθίδρυση  μιας  Ιουδαϊκής  οντότητας 

βασισμένης σε ένα πολιτικό όραμα26.

22 Shmuel Almog. Zionism and History. σελ. 117-121
23  Jacob Katz. The Forerunners of Zionism. σελ. 33-45.
24 ibid
25  Shmuel Ettinger and Israel Bartal. The First Aliyah: Ideological. σελ. 81.
26 Ibid.
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Μία άλλη μικρή ένωση που δημιουργήθηκε εκείνη την περίοδο ονομαζόταν “Οι 

Γιοι του Μωυσή”. Αυτή η ένωση, οδηγημένη από τον Ahad Ha’am αποσχίστηκε από 

την “Αγάπη για τη Σιών”. Αρνήθηκε την εγκατάσταση στην Παλαιστίνη και εστίασε 

περισσότερο  στον  πνευματικό  χαρακτήρα  του  Ιουδαϊσμού.  Στην  πραγματικότητα 

αυτό ήταν το όραμα του Ahad Ha’am, το οποίο θα ερχόταν αργότερα σε σύγκρουση 

με το Χερτζελιανό Σιωνισμό. Παρ’ όλο που η “Αγάπη για τη Σιών” δεν κατάφερε να 

διαμορφώσει ένα εσωτερικό εθνικό πρόγραμμα και παρά το ότι απέτυχε εκεί που ο 

Σιωνισμός  πέτυχε,  οι  ιδρυτές  της  “Αγάπης  για  τη  Σιών”  θα  ασκήσουν  αργότερα 

επιρροή εντός του Σιωνιστικού κινήματος. Επιπλέον, οι ιδέες και οι θεωρίες τους για 

τον Ιουδαϊκό εθνικισμό θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο, όχι μόνο μέσα στο Σιωνισμό, 

αλλά  θα  συνεχίσουν  να  εξελίσσονται  και  μετά  τη  δημιουργία  του  Εβραϊκού 

κράτους27.

3.5. Ο Herzel, ο Σιωνισμός και το “Ιουδαϊκό Κράτος”

Μετά τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, ήταν η δημιουργία του Σιωνισμού, 

το  1897,  που  εγκαθίδρυσε  μια  καινούργια  εποχή  στην  Ιουδαϊκή  Ιστορία  και 

σημάδεψε  την  απαρχή  του  σύγχρονου  Ιουδαϊκού  εθνικισμού.  Αυτή  η  μεγάλη 

πρωτοβουλία  βασίστηκε  στις  ιδέες  και  τις  πρακτικές  του  Αυστριακού  Ιουδαίου 

Theodor Herzel (1896-1904),  ο  οποίος  θεωρείται  ως  ο  ιδρυτής  του  Σιωνισμού. 

Βασικά,  ο  Σιωνισμός  ήταν  το  αποτέλεσμα  των  ιστορικών  συνεπειών  που 

δρομολογήθηκαν στην Ευρώπη και οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω. Οι ιδέες του 

Herzel για τον Ιουδαϊκό εθνικισμό περιλαμβάνονταν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

στις θεωρίες των πρώτων Σιωνιστών όπως ο Leo Pinsker, ο Ahad Ha’am και ο A.D. 

Gordon. Παρ’ όλ’ αυτά οι προσπάθειες του Herzel πέτυχαν ενώ οι άλλες προσπάθειες 

απέτυχαν.  Οι λόγοι γι’  αυτό είναι  διαφορετικοί  και επιδέχονται  πολλές ερμηνείες. 

Εντούτοις, είναι κοινά παραδεκτό πως στα τέλη του 19ου αιώνα, οι συνθήκες ανάμεσα 

στους Ιουδαίους της Ευρώπης ήταν ώριμες ώστε να δεχτούν την εθνική ιδέα όσο ποτέ 

άλλοτε28.  Αλλά αυτό δεν αποδυναμώνει  το επιχείρημα πως η προσωπικότητα  του 

Herzel έδωσε ώθηση στις διεργασίες του Ιουδαϊκού εθνικισμού στην Ευρώπη μέσω 

του Σιωνιστικού κινήματος.

Αυτό συνέβη σε δύο σημεία:

27 Ibid. σελ. 85.
28  Βλέπε για παράδειγμα:  Anita Shapira.  Introduction.  In Jehuda reinharz and Anita Shapira,  eds. 

Essential Papers on Zionism. σελ. 1-29, σελ. 8-9.
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Πρώτον, ο Herzel ήταν ο πρώτος που κατέδειξε το “Ιουδαϊκό πρόβλημα” με έναν πιο 

λογικό και κατανοητό τρόπο στον Ευρωπαϊκό κόσμο που περιλαμβανόταν στο βιβλίο 

του “Το Ιουδαϊκό Κράτος”29, το οποίο εκδόθηκε στα Γερμανικά, το 1896. Ο  Herzel 

οργάνωσε τις σκέψεις του εντός ενός εσωτερικού και εφαρμόσιμου προγράμματος με 

στόχο  να  λύσει  το  “Ιουδαϊκό  πρόβλημα”,  εγκαθιστώντας  ένα  κράτος  για  τους 

Ιουδαίους.  Αυτό  ήταν  κατά  κάποιο  τρόπο  το  σημείο  στο  οποίο  οι  προηγούμενοι 

Σιωνιστές δεν μπόρεσαν να του μοιάσουν.

Δεύτερον, ο Herzel συνδύασε ιδέες και πράξη όταν συγκάλεσε την πρώτη Σιωνιστική 

διάσκεψη, στη  Basel,  το 1897. Αυτή η διάσκεψη διακήρυξε την εγκαθίδρυση του 

Παγκόσμιου Σιωνιστικού Κινήματος, το αποτελούσε το όργανο για την εκπλήρωση 

της αποστολής της αναβίωσης του Ιουδαϊκού εθνικισμού και της δημιουργίας ενός 

κράτους30.  Η ενοποίηση των Ιουδαίων του κόσμου σε μια διάσκεψη φαινόταν μια 

δύσκολη αποστολή, πέτυχε όμως, χάρις στη χαρισματική προσωπικότητα του Herzel.

3.5.1. Το Όραμα του Herzel για τον Ιουδαϊκό Εθνικισμό

Παρ’ όλο που η Χερτζελιανή περίοδος της Σιωνιστικής ιστορίας ήταν σχετικά 

μικρή,  τα  προσωπικά  του  οράματα  για  το  Σιωνισμό  και  τον  Ιουδαϊκό  εθνικισμό 

προσφέρουν  έναν  ευρύ  και  δαιδαλώδη  διάλογο.  Σε  αρμονία  με  την  οπτική  της 

παρούσας μελέτης παραθέτονται τα βασικά χαρακτηριστικά του οράματος του Herzel 

σε σχέση με τον Ιουδαϊκό εθνικισμό.

Πρώτον, όπως και οι άλλοι Σιωνιστές θεωρητικοί, ο Herzel υποστήριξε πως οι 

Ιουδαίοι είναι ένα έθνος και πως συνέχισαν να είναι παρά το διαχωρισμό τους από 

τον  υπόλοιπο  κόσμο,  μετά  τη  δεύτερη  εξορία  του  60  μ.Χ.  Στο  βιβλίο  του  “Το 

Ιουδαϊκό Κράτος” ο Herzel υποστήριξε πως υπάρχει ένα Ιουδαϊκό πρόβλημα το οποίο 

προκλήθηκε από τον Αντι-Σημιτισμό. Επηρεασμένος από την “Υπόθεση Ντρέιφους”, 

ο  Herzel διατύπωσε  την  άποψη πως ο Αντι-Σημιτισμός  υπήρξε  στην πολιτισμένη 

Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Γι’ αυτόν, το 

φαινόμενο αυτό προκαλείται  από οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους,  περίμενε, 

δηλαδή, πως ο Αντι-Σημιτισμός θα συνέχιζε και θα ήταν πιο επικίνδυνος για τη ζωή 

29  Το βιβλίο του Herzel είχε το γερμανικό τίτλο “Der Judenstaat” το οποίο σημαίνει “Το Κράτος των 
Ιουδαίων” αλλά η αγγλική μετάφραση του ήταν “Το Ιουδαϊκό Κράτος”. Η αναφορά στο γεγονός 
αυτό γίνεται εξ αιτίας της σύγχυσης που συχνά προκαλείται όταν “Το Ιουδαϊκό Κράτος” κατανοείται 
ως ένα κράτος που βασίστηκε στη θρησκευτική πρακτική ενώ ο  Herzel το προόριζε να είναι ένα 
κράτος βασισμένο σε κοσμικές νόρμες.    

30  Zilbersheid, Uri, (Fall 2004). The Utopia of Theodor Herzl. Israel Studies, Vol. 9 No.3, σελ. 80-114.
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των Ιουδαίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το πρόβλημα θα μπορέσει να λυθεί μόνο 

όταν οι Ιουδαίοι θα έχουν ένα δικό τους κράτος.31

Δεύτερον, η οπτική του Herzel για το Ιουδαϊκό κράτος είναι καθαρά πολιτική 

και δεν ήταν ουσιαστικά βασισμένη στη διεκδίκηση της Παλαιστίνης ως ενός εθνικού 

χώρου για τους Ιουδαίους. Στο βιβλίο του “Το Ιουδαϊκό Κράτος” πρότεινε το κράτος 

αυτό να είναι στην Παλαιστίνη ή στην Αργεντινή.32

Αφού  η  Πρώτη  Σιωνιστική  Διάσκεψη  διακήρυξε  το  Σιωνιστικό  σκοπό  της 

δημιουργίας  ενός  Ιουδαϊκού  κράτους  στην  Παλαιστίνη,  ο  Herzel ξεκίνησε  μια 

διπλωματική εκστρατεία για να πείσει το Σουλτάνο Abdul Hamid να δεχθεί αυτήν την 

πρόταση, αλλά όταν οι προσπάθειές του απέβησαν άκαρπες άρχισε να ψάχνει άλλες 

προτάσεις πέραν της Παλαιστίνης.33 Μετά την αποτυχημένη διπλωματική προσπάθεια 

με τους Τούρκους, ο Herzel και μέσω Σιωνιστικών παραγόντων στο Λονδίνο άρχισε 

μια επικοινωνία με τη Μεγάλη Βρετανία, με σκοπό να εξασφαλίσει τη δημιουργία 

ενός Ιουδαϊκού κράτους σε μία από τις αγγλικές αποικίες, που ήταν διάσπαρτες στην 

Ασία και την Αφρική. Αρκετές προτάσεις περιελάμβαναν μέρη όπως η Χερσόνησος 

του Σινά, το Al Arish, ή η Κύπρος.34 Αυτές οι προτάσεις δεν οδήγησαν πουθενά για 

διάφορους λόγους. Παράλληλα με την επικοινωνία του με τους Βρετανούς, είχε στο 

μυαλό  του  και  μέρη  εκτός  της  Βρετανικής  κυριαρχίας35.  Τελικά,  στα  1904,  οι 

Βρετανοί  προσέφεραν  στο  Herzel μια  πρόταση  για  δημιουργία  ενός  Ιουδαϊκού 

κράτους  στην  Ουγκάντα,  όπου  οι  Βρετανοί  είχαν  εγκαταστήσει  μία  μικρή 

στρατιωτική αποστολή για να διασφαλίσουν τα Βρετανικά οικονομικά συμφέροντα 

στην περιοχή. Ο Herzel ενθουσιάστηκε με την πρόταση για την Ουγκάντα και έφερε 

το θέμα προς έγκριση, ενώπιον του Έκτου Σιωνιστικού Συμβουλίου. Παρ’ όλο που ο 

Herzel κατάφερε  να  εγκριθεί  η  πρόταση  από  το  συμβούλιο36,  αντιμετώπισε 

σημαντικές αντιδράσεις από παλαιότερους παράγοντες της “Αγάπης για τη Σιών”, οι 

οποίοι απείλησαν να αποχωρήσουν από το Σιωνιστικό κίνημα. Χάρις σε αυτήν τη 

31 Ibid.
32  Halbrook, Stephen (Autumn 1972). The Class Origins of Zionist Ideology. Journal of Palestine  

Studies, Vol. 2, No. 1, σελ. 86-110, σελ. 86.
33 ibid, p. 87.
34  ibid, Επίσης: Adler, Joseph (1962). The Herzl Paradox: Political, Social and Economic Theories of  

a Realist. New York. σελ. 66.
35   Για παράδειγμα, είχε ζητήσει από την Πορτογαλία ένα κομμάτι της Μοζαμβίκης, στη συνέχεια 

ζήτησε από του Βέλγους το Κονγκό και μετά από το Βασιλιά της Ιταλίας την Τριπολίτιδα. Βλέπε γι’ 
αυτό: Mahoney,  John (2003). The Political  Zionism.  The Link,  New York: Americans for Peace 
Understanding, Vol.36, No.2, σελ.3.

36  Στην πραγματικότητα, η πρόταση για την Ουγκάντα εγκρίθηκε από 295 εκπροσώπους υπέρ, έναντι 
177  κατά,  οι οποίοι αντιτάχθηκαν σθεναρά στην πρόταση και απείλησαν να εγκαταλείψουν τη 
Σιωνιστική Οργάνωση στην περίπτωση που η πρόταση υιοθετούνταν.
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σκληρή αντίδραση αποφασίστηκε να παραπεμφθεί το θέμα στην επόμενη διάσκεψη 

και να σταλεί μια επιτροπή για να ερευνήσει το αξιόλογο του προσφερόμενου προς 

εγκατάσταση τόπου. Μετά το θάνατο του Herzel το 1905 η πρόταση ανανέωσε την 

κρίση μέσα στο Σιωνιστικό κίνημα και τελικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του 

Σιωνιστικού συμβουλίου.37

Η αδύναμη  πρόθεση  του  Herzel για  την  Παλαιστίνη  και  ο  ισχυρισμός  του 

δεσμού  με  την  Παλαιστίνη  (τη  Γη  του  Ισραήλ)  ως  ένα  κύριο  στοιχείο  για  την 

Ιουδαϊκή ταυτότητα, είναι ένα από τα παράδοξα ζητήματα του Σιωνισμού. Το ζήτημα 

αυτό θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα.

3.6. Η Σιωνιστική οπτική της Ιουδαϊκής Εθνικής Ταυτότητας

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται η Σιωνιστική οπτική της Ιουδαϊκής εθνικής 

ταυτότητας,  υπό  το  φως  του  προαναφερθέντος  υπόβαθρου  για  την  ανάπτυξη  του 

Ιουδαϊκού εθνικισμού στην Ευρώπη.

Όπως  σημειώθηκε  και  προηγουμένως,  ο  Σιωνισμός,  ως  ένα  κίνημα για  την 

εθνική αναβίωση του Ιουδαϊσμού, έπρεπε να ασχοληθεί με δύο θέματα: πρώτον, θα 

καθόριζε  το  όραμά  του  για  των  Ιουδαϊκό  εθνικισμό  και  έπειτα,  θα  το  έθετε  σε 

εφαρμογή κατά την πορεία της εγκατάστασης των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη38. Στην 

ενότητα  αυτή  θα  καταδειχθεί  τί  έλεγε  ο  Σιωνισμός,  πριν  εξεταστεί  τί  έκανε  ο 

Σιωνισμός.

Εντούτοις, ο Σιωνισμός, όπως όλοι οι άλλοι εθνικοί διάλογοι, παρήγαγε τη δική 

του γνώση για την Ιουδαϊκή ταυτότητα και την καθιέρωσε ως αληθινή, φυσική και 

κοινή  λογική39.  Ως  ένας  σύγχρονος  διάλογος,  ο  Σιωνισμός  θα  έδινε  έμφαση  σε 

στοιχεία της Ιουδαϊκής ταυτότητας, όπως η γη, η γλώσσα και η μνήμη, ή όπως ο 

Silberstein το  έθεσε  “θα έθετε  τη  γνώση  του  για  την  ταυτότητα  στο  χρόνο  και  το  

χώρο”40.

3.6.1 Οι Ιουδαίοι ως έθνος και ο Ιουδαϊσμός ως εθνικός πολιτισμός

Η κύρια υπόθεση του Σιωνισμού είναι πως οι Ιουδαίοι είναι πρώτα και πάνω 

απ’  όλα  ένα  εθνικό  σώμα,  με  την  αρχέγονη  έννοια.  Σύμφωνα  με  το  Σιωνιστικό 

37 John Mahoney. The Political Zionism. σελ. 4
38 Laurence J. Silberstein.The Postzionism Debates. σελ.18
39 ibid
40 Laurence J. Silberstein. The Postzionism Debates. σελ.71.
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διάλογο, οι Ιουδαίοι είναι ένα από τα παλαιότερα έθνη που δημιουργήθηκαν στην 

ιστορία, του οποίου οι ρίζες φτάνουν μέχρι τον Αβραάμ, τον πατέρα των Ιουδαίων, 

και τους γιους του Ιακώβ και Ισαάκ.41 Η Σιωνιστική ρητορική ισχυρίζεται ότι παρά 

την εξορία των Ιουδαίων από την Παλαιστίνη δύο φορές και το διαχωρισμό τους από 

τον κόσμο για δύο χιλιετίες, συνέχισαν να είναι ένα έθνος, έως την επιστροφή τους 

στην Παλαιστίνη,  τον  20ο αιώνα και  την εγκαθίδρυση εκεί  του Ισραήλ42.  Έτσι,  ο 

Σιωνισμός ταυτοποιεί τον Ιουδαϊσμό ως θρησκεία και ως εθνικότητα, δεχόμενος πως 

κάθε Ιουδαίος είναι αυτόματα και μέλος του Ιουδαϊκού έθνους.

Ο Ιουδαϊσμός,  εντούτοις,  αποτελεί  τη  μόνη  πηγή  του  σύγχρονου  Ιουδαϊκού 

εθνικισμού.  Στο  Σιωνιστικό  κοσμικό  διάλογο,  οι  Ιουδαίοι  είναι  όχι  μόνο  ένα 

θρησκευτικό σύνολο αλλά και ένα εθνικό, δηλαδή παρά το γεγονός πως οι αρχαίοι 

Ιουδαίοι ήταν συνδεδεμένοι με μία ισχυρή συγγένεια αίματος ως το “εκλεκτό έθνος”, 

είχαν και άλλα διάφορα εθνικά στοιχεία, με τη σύγχρονη έννοια του όρου.43 Πρώτ’ 

απ’ όλα, ήταν συνδεδεμένοι με μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, την Ιουδαία 

και τη Σαμάρεια (και αργότερα την Παλαιστίνη). Σε αυτά τα εδάφη, τα οποία τους 

δόθηκαν από το θεό τους (Ιαχωβά), οι Ιουδαίοι εγκαθίδρυσαν δύο κυρίαρχα βασίλεια 

και εφηύραν τη δική τους παράδοση και τρόπο ζωής. Δεύτερον, είχαν τη δική τους 

γλώσσα (Εβραϊκά), την οποία και χρησιμοποίησαν για να γράψουν τις εντολές του 

Θεού  στα  ιερά  τους  βιβλία.  Επιπλέον,  η  χρήση  της  Εβραϊκής  επέτρεψε  στους 

Ιουδαίους να εφεύρουν τα δικό τους πολιτισμό, που βρίσκεται στα παλιά βιβλία και 

στα αρχαιολογικά ευρήματα.44

Για  το  Σιωνισμό,  η  ταυτοποίηση  του  Ιουδαϊσμού  ως  θρησκεία  και  ως 

εθνικότητα βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις περιόδους της Ιουδαϊκής ιστορίας.45 Η πιο 

λαμπρή εποχή του ιουδαϊκού εθνικισμού ήταν κατά τη διάρκεια της Βασιλείας του 

Δαυίδ στην Ιουδαία (μετονομάστηκε σε Παλαιστίνη αργότερα από τους Ρωμαίους), 

έως ότου οι Βαβυλώνιοι κατέκτησαν την περιοχή και κατέστρεψαν τον Πρώτο Ναό, 

τον 6ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι Ιουδαίοι ασκούσαν τη 

θρησκευτική και πολιτική κυριαρχία τους στη Γη του Ισραήλ και αμέσως μετά από 

αυτήν  την  περίοδο  άρχισε  η  Ιουδαϊκή  Εξορία,  όταν  ένα  μέρος  του  Ιουδαϊκού 
41 Shmuel Almog. Zionism and History. σελ. 117-121
42  Laurence J. Silberstein. The Postzionism Debates. σελ.71.
43  Evyatar Friesel, (September 2006). Zionism and Jewish Nationalism: An Inquiry into an Ideological 

Relationship. The Journal of Israeli History, Vol. 25, No. 2, σελ. 285–312.
44  βλεβετε: Laurence J. Silberstein. The Postzionism Debates. σελ.17-19; Shmuel Almog. Zionism and 

History. σελ. 121 – 124; Haddad, H. S. (Summer 1974). The Biblical Bases of Zionist Colonialism. 
Journal of Palestine Studies, Vol. 3, No. 4, σελ. 97-113.

45 Evyatar Friesel. Zionism and Jewish Nationalism. σελ. 287-288. 
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πληθυσμού εξορίστηκε στη Βαβέλ. Η χειρότερη περίοδος του Ιουδαϊκού εθνικισμού 

ήταν μετά την καταστροφή του Δεύτερου Ναού του Σολομώντα από τους Ρωμαίους, 

το  70  μ.Χ.  και  η  διάλυση  της  Ιουδαϊκής  Επανάστασης  εναντίον  τους.  Αυτή  η 

καταστροφή  οδήγησε  στην  Εξορία  των  περισσοτέρων  Παλαιστινίων  σε  όλη  τη 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Παρά  τα  2000  χρόνια  Εξορίας,  ο  Σιωνισμός  υποστηρίζει  πως  οι  Ιουδαίοι 

παρέμειναν  ένα  έθνος.  Η θρησκευτική  δίωξη  και  ο  περιορισμός  της  οικονομικής 

δραστηριότητας  που  χρησιμοποιήθηκαν  εναντίον  τους  από  τους  Καθολικούς 

Χριστιανούς  της  Ευρώπης  τους  έκανε  μία  διακριτή  ομάδα  και  απέτρεψε  την 

ενσωμάτωση. Τελικά, μετά τους μεσαιωνικούς χρόνους και μέχρι τον 20ο αιώνα, ο 

Σιωνισμός πιστεύει πως οι Ιουδαίοι συνέχισαν, επίσης, να αποτελούν ένα έθνος παρά 

το διαχωρισμό και παρά τον σχεδιασμένο Αντι-Σημιτισμό που ασκήθηκε εναντίον 

τους.

Ο Σιωνισμός, με στόχο την αναβίωση του αρχαίου Ιουδαϊκού εθνικισμού που 

εμφανίστηκε στην προ-ρωμαϊκή Παλαιστίνη, δίνει έμφαση σε μια γραμμική συνέχεια 

ανάμεσα στους Ιουδαίους των μεσαιωνικών χρόνων και τους αρχαίους προκατόχους. 

Ισχυρίζεται  ότι  καθώς  οι  Ιουδαίοι  εξασκούν  την  παλιά  Ιουδαϊκή  παράδοση  στη 

σύγχρονη καθημερινή ζωή τους θα ομοιάζουν με τον αρχαίο και αληθινό εθνικισμό.46

3.6.2 Ο Δεσμός με τη Γη του Ισραήλ47

Ο δεσμός ανάμεσα στους Ιουδαίους και τη Γη του Ισραήλ είναι μια αρχή που 

εντοπίζεται στο κέντρο του Σιωνιστικού διαλόγου και παρουσιάζεται ως το βασικό 

στοιχείο της Ιουδαϊκής ταυτότητας. Ο Σιωνισμός προέκυψε ουσιαστικά ως αντίδραση 

ενάντια  στην  Εξορία  και  αντανακλά  μια  οξεία  επαγρύπνηση  σε  ό,τι  αφορά  στην 

ανάγκη να βρεθεί μια λύση στα προβλήματα του Ιουδαϊκού λαού και του εξόριστου 

Ιουδαϊσμού48. Στη συνέχεια, εάν ο βασικός στόχος του Σιωνισμού είναι η αναβίωση 

του Ιουδαϊκού εθνικισμού,  αυτή η αναβίωση δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

χωρίς την επιστροφή των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη και την “επανασύσταση” του 

κράτους τους εκεί. Συνεπώς, η Σιωνιστική ρητορική θεωρεί δεδομένο πως η Γη του 

46 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 22-24.
47  Επισήμως, η ιδέα της “Γης του Ισραήλ” αναφέρεται στις περιοχές που κυριαρχούσαν οι αρχαίοι 

Εβραίοι, εντός των παλιών βασιλείων των Δαυίδ και Σολομώντα, δηλαδή το σημερινό Ισραήλ, τις 
παλαιστινιακές περιοχές και περιοχές από την Ιορδανία, το Λίβανο και το Ιράκ. Βλέπε συνημμένο 
χάρτη αριθ. 1

48  Yael  Zerubavel.  Recovered Roots. σελ.18.
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Ισραήλ είναι η νόμιμη πατρίδα της ομάδας που την αντιπροσώπευσε ως το Ιουδαϊκό 

έθνος.49

Η Σιωνιστική ρητορική δίνει έμφαση στο δεσμό με τη Γη του Ισραήλ σε μία 

εκτεταμένη δυική δομή με τις έννοιες πατρίδα και εξορία, εμφανίζοντας την πρώτη 

ως  ένα  θετικό  στοιχείο  και  τη  δεύτερη  ως  αρνητικό.  Σε  αυτά  περιλαμβάνεται  η 

πατρίδα ως πηγή προστασίας, σταθερότητας, καταφυγίου, διατροφής και ασφάλειας, 

σε αντίθεση με την εξορία που ήταν ένας τόπος κινδύνου, ανασφάλειας, αστάθειας, 

απειλής και άγχους50. Η Σιωνιστική ρητορική συνεχίζει να διευρύνει αυτήν τη λίστα 

των δυϊκών παραθέσεων ανάμεσα στην πατρίδα και την εξορία, σε όρους καλού και 

κακού όπως:  στην πατρίδα ζούμε παραγωγικά /  στην εξορία ζούμε παρασιτικά,  η 

πατρίδα είναι  καθοδηγητική /  η εξορία δεν είναι,  η  πατρίδα μας  καλωσορίζει  /  η 

εξορία είναι εχθρική, η πατρίδα δίνει ζωή / η εξορία απειλεί τη ζωή μας, η πατρίδα 

είναι  δημιουργική  /  η  εξορία  είναι  περιοριστική,  η  πατρίδα  ενώνει  /  η  εξορία 

διαχωρίζει51.

Αυτά τα  θετικά και  αρνητικά στερεότυπα που εμφανίζονται  στη Σιωνιστική 

ρητορική,  σε  σχέση  με  την  πατρίδα  και  την  εξορία,  αντανακλά  τη  Σιωνιστική 

επανάσταση  ενάντια  στη  Διασπορά  και  την  αρνητικότητα  της  “ταυτότητας  στην 

εξορία”  ή  οποία  σημάδεψε  τους  Ιουδαίους  ως  αδύναμους,  ταπεινωμένους  και  με 

έλλειψη  αυτοπεποίθησης.  Αντανακλά  από  μια  άλλη  περιοχή,  την  επιθυμία  να 

δημιουργηθεί ένας καινούργιος Ιουδαίος, ο οποίος να είναι το ακριβώς αντίθετο από 

τον εξόριστο Ιουδαίο.

Η διάκριση ανάμεσα στην πατρίδα και το “αντίθετό” της, που είναι η εξορία, 

παρουσιάζεται  μέσα  από  μία  ρητορεία  ταξιδιού  ή  μετακίνησης,  η  Σιωνιστική 

ρητορική παρουσιάζει το ταξίδι στην πατρίδα για σκοπούς εγκατάστασης ως  aliyah 

[ανάβαση] και τη μετανάστευση από την πατρίδα ως yeridah [κατάβαση]. Επιπλέον, 

κάποιος που μεταναστεύει στην πατρίδα αναφέρεται με τον προνομιούχο όρο  oleh 

[αυτός που ανεβαίνει], ενώ αυτός που φεύγει από την πατρίδα καλείται  yored, ένας 

όρος  που  δηλώνει  κατάβαση.  Ομοίως,  ενώ  εγκωμίαζε  τη  θέση-ιδιότητα  που 

αποκτούσε ο Ιουδαίος εντός της πατρίδας και αναφερόταν σ’ αυτόν με τον όρο “Νέος 

Εβραίος”,  η  Σιωνιστική  ρητορική  δεν  πριμοδότησε  και  δυσφήμισε  τη  θέση  του 

εξόριστου “Ιουδαίου”. Κατά τον ίδιο τρόπο, όλη η δραστηριότητα που αφιερώθηκε 

49 ibid. 
50 Laurence J. Silberstein. The Postzionism Debates. σελ.22. 
51  Sicker, Martin (1992). Judaism, Nationalism, and the Land of Israel.  Boulder, CO: Westview Press, 

esp. σελ. 77-80;  Yael Zerubavel‚ Recovered Roots. σελ. 22-23.
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στην  εγκατάσταση  και  την  ανάπτυξη  της  πατρίδας  εγκωμιαζόταν,  ενώ  η 

δραστηριότητα που αφιερώθηκε στη δημιουργία κοινοτήτων εκτός της πατρίδας είτε 

αντιμετωπίστηκε  αρνητικά,  είτε,  στην  καλύτερη  περίπτωση,  έγινε  ανεκτή  ως 

απαραίτητη από τη Σιωνιστική ρητορική52.

Ενώ η Σιωνιστική ρητορική έδωσε έμφαση στην ισχυρή θέση της πατρίδας, 

όλως παραδόξως, η θέση αυτή παρουσιάστηκε ως αδύναμη και αβέβαιη σύμφωνα με 

την άποψη του Herzel, όπως διαπιστώθηκε παραπάνω. Αλλά η κρίση της Oυγκάντα 

και η σθεναρή αντίσταση στην πολιτική του Herzel, υπ’ αυτό το πρίσμα, απέδειξε την 

ύπαρξη μιας ισχυρής δύναμης συνοχής ανάμεσα στον Ιουδαίο και την Παλαιστίνη 

(Γη του Ισραήλ) στη Σιωνιστική ρητορική53.

3.6.3 Τα Εβραϊκά ως Γλώσσα

Το  τρίτο  στοιχείο  του  πυρήνα  της  Ιουδαϊκής  εθνικής  ταυτότητας,  το  οποίο 

υπογραμμίζει  ο  Σιωνισμός,  είναι  τα  Εβραϊκά  ως  εθνική  γλώσσα  για  το  Ιουδαϊκό 

έθνος.

Τα Εβραϊκά ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Ιουδαίοι σχεδόν 

μέχρι  το 300 π.Χ.  και  η οποία αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τα Αραμαϊκά. 

Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,  οι  Ιουδαίοι  της  διασποράς  μιλούσαν  διαφορετικές 

γλώσσες στην ανατολή και τη δύση, αν και τα εβραϊκά συνεχίστηκαν να ομιλούνται 

σε στενότερους  θρησκευτικούς  κύκλους.  Σύμφωνα με τη Σιωνιστική ρητορική,  οι 

Ιουδαίοι είχαν χάσει την εθνικότητά τους την εποχή που έχασαν τη γλώσσα τους. Η 

γλώσσα θα μπορούσε να είναι ένας ισχυρός παράγοντας στη διατήρηση των ορίων 

της Ιουδαϊκή ομάδας και στην αποτροπή της ενσωμάτωσης και του διαχωρισμού στις 

φιλοξενούσες κοινότητες.  Αλλά πιο σημαντικό είναι  ότι  η γλώσσα είναι το μέρος 

όπου οι πολιτισμοί και οι κουλτούρες φιλοξενούνται. Συνεπώς, για το Σιωνισμό, η 

απώλεια  της  γλώσσας  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  απώλεια  της  επικοινωνίας  με  τον 

Ιουδαϊκό πολιτισμό και την Ιουδαϊκή ιστορία.54

52  Laurence J. Silberstein. The Postzionism Debates. σελ.23; Gelvin, James L. (2006). The Land and 
its Lure. Στο: James L. Gelvin , ed. The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War.  
Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 1-14.

53   Περαιτέρω ανάλυση για το θέμα αυτό βλέπε στο: Shmuel Almong. People and Land. Στο: Jehuda 
Reinharz and Anita Shapira. Essential Papers on Zionism. London: Cassel, σελ. 55-56.

54   Martin Sicker. Judaism, Nationalism. esp. σελ. 96–98, Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 22-
24; Shmuel Almog. Zionism and History. σελ. 121 – 124.
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Κατά συνέπεια, εάν ο κεντρικός σκοπός του Σιωνισμού είναι να δημιουργήσει 

έναν νέο Ιουδαίο,  διαφορετικό από αυτόν σε εξορία,  τότε  τα Εβραϊκά θα είναι  ο 

κρίσιμος  παράγοντας  που  θα  καθορίσει  αυτήν  την  καινούργια  (ή  ανανεωμένη) 

ταυτότητα. Υπ’ αυτήν την έννοια ο Εβραίος έγινε μια λέξη που δεν αναφέρεται μόνο 

στη γλώσσα αλλά και στους νέους Ιουδαίους που επανεγκαταστάθηκαν στη Γη του 

Ισραήλ.55

Στα επόμενα κεφάλαια θα αναλυθεί το πώς ο Σιωνισμός έδωσε έμφαση στην 

αναβίωση  της  Εβραϊκής  γλώσσας  από  τη  στιγμή  που  άρχισε  το  πρόγραμμα 

εγκατάστασης στην Παλαιστίνη, υπό τη Βρετανική Εξουσιοδότηση, από το 1919.

3.7. Οι Τρεις Πολιτιστικές Διαστάσεις της Ιουδαϊκής Ταυτότητας

Καθώς ο Σιωνισμός καθόρισε τα κύρια χαρακτηριστικά της Ιουδαϊκής εθνικής 

ταυτότητας,  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  μπορούν  να  εντοπιστούν  εντός  τριών 

πολιτιστικών πλαισίων που χαρακτήρισαν το Σιωνιστικό κίνημα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου διαμόρφωσής του: το Ευρωπαϊκό πλαίσιο, το Σεκουλαριστικό πλαίσιο και 

το Σοσιαλιστικό πλαίσιο. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν αυτά τα τρία πλαίσια, 

εντός των οποίων ο Σιωνισμός θα προσπαθήσει να αναζητήσει την αντίληψή του για 

τον Ιουδαϊκό εθνικισμό.

3.7.1 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Ο Σιωνισμός δημιουργήθηκε στην Ευρώπη και  σχεδόν όλοι  οι  προ-κρατικοί 

Σιωνιστές έποικοι, οι οποίοι αποτελούσαν στην πραγματικότητα την πλειοψηφία των 

Ιουδαίων του κόσμου, είναι από την ανατολική και κεντρική Ευρώπη.

Αλλά το Σιωνιστικό κίνημα θεωρούσε τον εαυτό του ως ένα κίνημα για το 

“Ιουδαϊκό έθνος”. Ένα κίνημα που απλωνόταν σε όλο τον κόσμο, χωρίς διακρίσεις. 

Έδινε έμφαση στο ότι “το Ιουδαϊκό πρόβλημα” υπάρχει οπουδήποτε στον πλανήτη 

και  η  αποστολή  του  ήταν  να  λύσει  αυτό  το  πρόβλημα.  Η  βασική  υπόθεση  του 

Σιωνισμού είναι ότι οι Ιουδαίοι δεν είναι Ευρωπαίοι, ούτε Άραβες ή κάποιας άλλης 

εθνικότητας, αλλά είναι Εβραίοι και αυτό είναι που τους ενώνει και τους διακρίνει 

55  Βλεπετε: Spolsky, Bernard and Elana Shohamy ( 1999). The Languages of Israel: Policy, Ideology 
and Practice. Clevedon, UK: Multilingual Matters; Rabin, Chaim (1971). The revival of Hebrew. 
Israel Today, No. 5, Jerusalem: Israel Digest; Rubinstein, Amnon (1984). The Zionist Dream 
Revisited. New York: Schocken.
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από τους άλλους. Αυτή η παγκόσμια αποστολή του Σιωνισμού και η έμφασή του 

στην Ιουδαϊκή ενότητα θα οδηγούσε λογικά το Σιωνισμό στην άρνηση να παραδεχθεί 

τις πολιτιστικές και κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στις Ιουδαϊκές κοινότητες ανά τον 

κόσμο. Ειδάλλως, η αποστολή του Σιωνισμού θα απευθυνόταν αποκλειστικά στους 

Ευρωπαίους Ιουδαίους.

Στην  πραγματικότητα,  ο  Σιωνισμός,  ως  ρητορική  και  ως  πρακτική,  θα 

αρνιούνταν  αυτή  τη  λογική  και  θα  εστίαζε  στον  Ευρωπαϊκό  του  χαρακτήρα. 

Επιπλέον, ο Σιωνισμός θα επέβαλε αυτόν τον χαρακτήρα στους Ιουδαίους όλου του 

κόσμου  και  θα  προσπαθούσε  να  εντοπίσει  την  Ιουδαϊκή  ταυτότητα  μέσα  στο 

Ευρωπαϊκό στυλ “γνωστό ως  Ashkenazi”  και  θα αρνιούνταν τα άλλα πολιτιστικά 

υπόβαθρα των Ιουδαίων της Ασίας και της Αφρικής “γνωστά ως Sephardic”.

Ήταν  ο  Theodor Herzel αυτός  που  πρώτος  έδωσε  έμφαση  στον  Ευρωπαίο 

χαρακτήρα  Ashkenazi για  τον  Ιουδαϊκό  εθνικισμό  και  την  ταυτότητα  του 

μελλοντικού Ιουδαϊκού κράτους. Στο βιβλίο του “Το Κράτος των Ιουδαίων”, ο Herzel 

έγραψε  πως  το  κράτος  των  Ιουδαίων  θα  χρησίμευε  ως  “η  πύλη  του  οχυρού  της  

Ευρώπης  ενάντια  στην  Ασία,  ένα  φυλάκιο  του  πολιτισμού  σε  αντιδιαστολή  με  τη  

βαρβαρότητα ”56.

Στην πραγματικότητα, η ανάλυση του Herzel για το “Ιουδαϊκό πρόβλημα” είναι 

βασικά μια ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ιουδαϊκού προβλήματος, χωρίς καμία αναφορά 

στους  Ιουδαίους  της  “Ανατολής”,  ως  ένα  υπάρχον  κομμάτι  των  Ιουδαίων  του 

κόσμου57.

Ακόμη και  πριν  το  Herzel και  την  ανάπτυξη του Σιωνιστικού κινήματος,  η 

ρητορική  των  πρωτο-Σιωνιστών,  κατά  τη  διάρκεια  της  δεκαετίας  του  1880,  δεν 

αναφερόταν στους Ιουδαίους της Ανατολής ως μέρος του Ιουδαϊκού προβλήματος. 

Επίσης, όταν ο οργανισμός “Αγάπη για τη Σιών” ξεκίνησε τις πρώτες δραστηριότητες 

για εγκατάσταση στην Παλαιστίνη, στη δεκαετία του 1880, μερικές χιλιάδες Ιουδαίοι 

μετανάστευσαν από την Υεμένη, παρακινούμενοι από θρησκευτικούς – μεσσιανικούς 

πόθους, για να ακολουθήσουν τους άλλους που εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη. 

Το Σιωνιστικό γραφείο αποφάσισε να τους χρησιμοποιήσει ως εποχικούς γεωργικούς 

εργάτες58.  Βασισμένος  στην  περίπτωση  των  Υεμενιτών  Ιουδαίων,  ο  Σιωνιστής 

56 Herzel, Theodor, (1972 [ 1896]).  The Jewish State. London: H. Porders, σελ.30. 
57  Massad, Joseph, (Summer 1996). Zionism’s Internal Others: Israel and the Oriental Jews. Journal of  

Palestine Studies, Vol. 25, No. 4, σελ. 53 -68, σελ. 54. 
58  Allouche, Jeremy, (2003). The Oriental Communities in Israel, 1948-2003. The Social and Cultural  

Creation of an Ethnic Political Group. Geneva: Graduate Institute of International Studies, σελ. 17. 
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θεωρητικός  Ahad Ha’am εξέφρασε  την  ανησυχία  του  πως  “η  μετανάστευση  των 

Υεμενιτών επηρεάζει τη φύση της Σιωνιστικής εγκατάστασης λόγω της διαφορετικής  

κουλτούρας και νοοτροπίας”59.

Αυτή η εκλογικευμένη οπτική απέναντι  στους Ιουδαίους και η έμφαση στον 

Ευρωπαϊκό χαρακτήρα του Ιουδαϊκού εθνικισμού εμφανίστηκε σε όλη τη Σιωνιστική 

ιδεολογική ρητορική. Για παράδειγμα, ο αναθεωρητικός Σιωνιστής ηγέτης  Vladimir 

Jabotinsky,  ο  οποίος  ήταν  αντίθετος  με  τους  Σοσιαλιστές  Σιωνιστές,  όπως  θα 

εξηγηθεί  αργότερα,  εξέφρασε  την  ανησυχία  του  για  τον  πιθανό  αντίκτυπο  των 

Ιουδαίων της Ανατολής στον Ευρωπαϊκό χαρακτήρα του Σιωνισμού, δηλώνοντας: 

“οι Ιουδαίοι, δόξα τω Θεώ, δεν έχουν τίποτα κοινό με την Ανατολή. Πρέπει να μπει  

ένα τέλος σε κάθε ίχνος του ανατολικού πνεύματος στους Ιουδαίους της Παλαιστίνης”60

. Σε ένα προηγούμενο άρθρο του με τίτλο “Οι Ιουδαίοι της Ανατολής”, αντιτάχθηκε 

στους μικτούς γάμους με μη Ευρωπαίους Ιουδαίους και στη δημιουργία ενός μόνο 

Ιουδαϊκού  λαού,  υποστηρίζοντας  ότι  δεν  ήξερε  εάν  αυτό  θα  κατέληγε   σε  “έναν 

λαμπρό λαό ή μία  τεμπέλικη φυλή”61.  Επίσης,  επέμενε  ότι  οι  Ιουδαίοι  Ashkenazi 

έπρεπε  να  διατηρήσουν  την  πλειοψηφία  που  είχαν  στην  Ιουδαϊκή  κοινωνία  της 

Παλαιστίνης,  λέγοντας:  “Είμαστε  Ευρωπαίοι  και  τα  μουσικά μας ακούσματα είναι  

ευρωπαϊκά, τα ακούσματα του Rubinstein, του Mendelssohn και του Bizet”62.

3.7.2 Το Σεκουλαριστικό (Κοσμικό) πλαίσιο

Από την εμφάνιση του Σιωνισμού, υπήρξε μία διαμάχη ανάμεσα σε δύο τάσεις 

εντός του κινήματος σχετικά με τη φύση της Ιουδαϊκής εθνικής ταυτότητας. Καθεμία 

από τις  δύο τάσεις,  ο  Σεκουλαρισμός  και  οι  Θρησκευτικοί  Σιωνιστές,  πάλεψε  να 

επιβάλει τη δική του αντίληψη για τον Ιουδαϊκό εθνικισμό.

Οι  αρχές  της  Ιουδαϊκής  ταυτότητας  που,  αναπτύχθηκαν  παραπάνω,  στη 

Σιωνιστική ρητορική αντανακλούν ιδιαίτερα το όραμα της κοσμικής τάσης μέσα στο 

Σιωνισμό, η οποία ήταν στην πραγματικότητα η τάση που επικράτησε στην ίδρυση 

του Σιωνιστικού κινήματος. Παρ’ όλο που ο η κοσμική τάση έμελλε να εξαπλωθεί 

ευρέως  μέσα  στη  Σιωνιστική  ρητορική  και  αργότερα  στο  κράτος  του  Ισραήλ,  οι 

Θρησκευτικοί  Σιωνιστές  θα  παρέμεναν  επίσης  μία  ισχυρή  δύναμη  μέσα  στη 
59  Giladi, G. N. (1990).  Discord in Zion: Conflict Between Ashkenazi and Sepharadi Jews in Israel. 

London: Scorpion Publishing , σελ. 47. 
60  Shohat, Ella (Aut., 1999). The Invention of Mizrahim. Journal of Palestine Studies, Vol. 29, No.1, 

σελ. 5-20, σελ. 9.
61G. N. Giladi. Discord in Zion. σελ. 209. 
62 Jeremy Allouche. The Oriental Communities. σελ. 18.
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Σιωνιστική κουλτούρα και πολιτική μέχρι σήμερα. Έτσι, η διαμάχη ανάμεσα στις δύο 

τάσεις  ήταν  πάντα  ένα  από  τα  κύρια  στοιχεία  της  κρίσης  ταυτότητας  μέσα  στον 

Ισραηλιτικό εθνικισμό.

Όπως θα αναπτυχθεί  στα επόμενα κεφάλαια, ο μιλιταρισμός θα κατευθυνθεί 

προς την κατασκευή της Ιουδαϊκής ταυτότητας σύμφωνα με το κοσμικό Σιωνιστικό 

όραμα. Έτσι, είναι σημαντικό να εξεταστεί το τί σημαίνει ο κοσμικός Σιωνισμός και 

ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και το Θρησκευτικό Σιωνισμό, σε σχέση με 

την Ιουδαϊκή ταυτότητα. Αυτό είναι και το ζήτημα με το οποίο ασχολείται η ενότητα 

αυτή.

3.7.2.1 Η Ιουδαϊκή ταυτότητα και η Σεκουλαριστική Ρητορική

Όπως σημειώθηκε και προηγουμένως στο κεφάλαιο αυτό, ο Σιωνισμός είναι 

ένα προϊόν του κοσμικού Ιουδαϊκού διαφωτισμού στην Ευρώπη και επηρεάστηκε από 

τους  Ευρωπαϊκούς  κοσμικούς  εθνικισμούς  του  19ου αιώνα.  Η  πρώιμη  κοσμική 

Σιωνιστική  ρητορική,  που  εισήχθη  από  τους  ιδρυτές  του  Σιωνισμού  όπως  ο  Leo 

Pinsker, o Ahad Ha’am και o Theodor Herzel, βασίστηκε στην ιδέα του διαχωρισμού 

ανάμεσα στη θρησκεία και την πολιτική μέσα στο κράτος. Ακόμα και ο Σιωνισμός 

κατατάσσεται  κυρίως  ως  ένα  κοσμικό  κίνημα.63 Το  Σιωνιστικό  είδος  του 

σεκουλαρισμού  είναι  ιδιαιτέρως  σημαντικό  και  προσφέρει  ένα  διαφορετικό  είδος 

σχέσης  ανάμεσα  στον  εθνικισμό  και  τη  θρησκεία,  διαφορετικό  από  αυτό  που 

προσφέρουν τα άλλα Ευρωπαϊκά κοσμικά εθνικά κινήματα.64

Η  Σιωνιστική  κοσμική  ρητορική  αντανακλά  μία  βαθιά  ανησυχία  για  την 

Ιουδαϊκή  θρησκεία  και  παράδοση.65 Όπως  καταδείχθηκε  και  σε  προηγούμενη 

ενότητα, Οι θεωρητικοί Σιωνιστές ιδρυτές βασίστηκαν στον Ιουδαϊσμό ως τη μόνη 

πηγή για την Ιουδαϊκή ταυτότητα και έπλασαν την εθνική τους θεωρία από το Torah 

και  τις  άλλες  διαθέσιμες  πηγές  της  Ιουδαϊκής  ιστορίας,  οι  οποίες  αποτελούνταν 

κυρίως από θρησκευτικά χειρόγραφα.66 Πρώτ’ απ’ όλα ο Σιωνισμός ταυτοποίησε τους 

Ιουδαίους  ως  έθνος  και  τους  Ιουδαίους  ως  οπαδούς  μιας  θρησκείας,  έτσι,  η 

θρησκευτική ομάδα είναι ίδια με την εθνική ομάδα. Δεύτερον, ο Σιωνισμός υιοθέτησε 

το  θεολογικό  έρεισμα  (τη  Γη  της  Επαγγελίας)  για  να  ισχυριστεί  ότι  οι  Ιουδαίοι 

ανήκουν  στην  Παλαιστίνη  (τη  Γη  του  Ισραήλ).67 Τελικά,  ο  κοσμικός  Σιωνισμός 
63  David Vital. Zionism: The Formative Years. σελ. 1-27; Uri Zilbersheid. The Utopia of Theodor 

Herzl. σελ. 85-86.
64 Βλεπετε: Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 218-22.
65 Stephen Halbrook. The Class Origins of Zionism . σελ. 86-110.
66 ibid
67 Martin Sicker. Judaism, Nationalism.  σελ. 99-113.
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υιοθέτησε όλες τα θεολογικά αξιώματα για το παρόν και το μέλλον, ως κομμάτι της 

εθνικής  ρητορείας.68 Συμπτωματικά  η  θρησκεία  έγινε  ο  σκελετός  επί  του  οποίου 

οικοδόμησε η σύγχρονη Ιουδαϊκή εθνική παράδοση. Για παράδειγμα,  οι  Ιουδαϊκοί 

θρησκευτικοί εορτασμοί έχουν μεταλλαχθεί σε μία εθνική παράδοση και οι αρχαίοι 

Ιουδαίοι  Πατριάρχες  έγιναν  εθνικές  ιστορικές  μορφές  στη  Σιωνιστική  κοσμική 

θεωρία. Εντούτοις, η σύνδεση ανάμεσα στη θρησκεία και τον εθνικισμό δεν είναι ένα 

φαινόμενο που χαρακτήρισε μόνο το Ιουδαϊκό κοσμικό κίνημα, όμως, καμία άλλη 

περίπτωση, άλλου έθνους, δε βασίστηκε στη θρησκεία ως τη μόνη πηγή διεκδίκησης 

του εθνικισμού.69

Όμως,  μέχρι  στιγμής,  η  Σιωνιστική  κοσμική  ρητορική  δεν  προσπάθησε  να 

επιτύχει μία μεσσιανική αποστολή, ούτε να εμπλέξει τη θρησκευτική πρακτική στην 

πολιτική, αλλά μάλλον να οικοδομήσει ένα σύγχρονο εθνικό κράτος που να βασίζεται 

στη  θρησκευτική  παράδοση.  Προσπάθησε  προφανώς  να  μειώσει  την  επιρροή  της 

θρησκείας εντός της νέας Ιουδαϊκής κοινότητας και να δημιουργήσει μία κοινωνία 

που να βασίζεται στον αστικό νόμο παρά στο θρησκευτικό. Πράγματι, εδώ βρίσκεται 

η πιο βασική διαφορά ανάμεσα στον κοσμικό και το θρησκευτικό Σιωνισμό, όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω.

3.7.2.2 Η Ιουδαϊκή Εθνική Ταυτότητα και η Θρησκευτική Ρητορική

Οι Ορθόδοξοι Ιουδαίοι πίστευαν ότι η επιστροφή του Ιουδαϊκού λαού στη Γη 

του Ισραήλ θα προέκυπτε μόνο από τον ερχομό του Μεσσία70:

Οι καθημερινές τους προσευχές περιείχαν εδάφια που επιβεβαίωναν την πίστη τους  

στην υπόσχεση που ο Θεός είχε δώσει στον Ιουδαϊκό λαό, όταν επιλέχθηκε για να λάβει  

το νόμο Του, υπόσχεση ότι θα στείλει ένα Μεσσία ως μέρος του σχεδίου Του για τους  

Ιουδαίους και για την ανθρωπότητα και ότι ο ερχομός του Μεσσία θα συνοδευόταν από 

την  εγκαθίδρυση,  ες  αεί,  ενός  Ιουδαϊκού  κυρίαρχου  βασιλείου  στη  Γη  του  Ισραήλ  

(Tessler 254).

Έτσι,  όταν ο Σιωνισμός εμφανίστηκε οι περισσότεροι  από τους Ορθόδοξους 

Ιουδαίους τον απέρριψαν θεωρώντας το κάλεσμά του για επιστροφή ως παρέμβαση 

στις  θεϊκές  υποθέσεις.  Μετά  από  κάποιο  διάστημα  ένα  μέρος  των  θρησκευτικών 

κύκλων,  που  συνέρχονταν  στα  πλαίσια  ενός  κινήματος  που  ονομαζόταν  Mizrahi, 
68 Laurence J. Silberstein. The Postzionism Debates. σελ.23.
69  Salmon,  Yosef  (1996  [  1986]  ). Tradition  and  Nationalism. στο:  Jehuda  Reinharz and  Anita 

Shapira, eds. Essential Papers on Zionism. London: Cassel, σελ.94-119, σελ. 103.
70  Ben Goldberg. Discourse of Religion. σελ. 9. 
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δέχθηκαν  το  Σιωνισμό,  θεωρώντας  πως  ήταν  ένα  όργανο  με  το  οποίο  ο  Θεός 

εκπλήρωνε το σχέδιό Του για τον Ιουδαϊκό λαό και για τον κόσμο. Θεώρησαν το 

Σιωνισμό, από μια θεολογική σκοπιά και ως μια πρακτική της βιβλικής προφητείας. 

Το  Mizrahi που έγινε τότε αποδεκτό προς ένταξη στο Σιωνιστικό κίνημα, πίστευε 

έντονα ότι το Ιουδαϊκό κράτος θα έπρεπε να βασιστεί στην εποπτεία του Ιουδαϊκού 

θρησκευτικού  νόμου  (στα  Εβραϊκά  ονομαζόταν  Halakhah) 71.  Συνεπώς  για  το 

Mizrahi, η αναγέννηση του Ισραήλ δεν ήταν μία ρουτίνα και ένα πολιτικό γεγονός 

ανθρώπινα  κατασκευασμένο.  Όπως  εκφράστηκε  από  το  Ραβίνο  Meir Bar-Ilan 

(Βερολίνο),  ο  οποίος  το  1926  τέθηκε  επικεφαλής  του  Κινήματος  Mizrahi και 

μετανάστευσε στην Παλαιστίνη, “το Κράτος του Ισραήλ είναι κάτι το ουράνιο, είναι ο  

θεϊκός  κόσμος,  η  αιώνια  μοίρα  μας”72.  Παρόμοια  γνώμη εκφράστηκε  και  από  το 

Ραβίνο  Avraham Kook, έναν άλλο ηγέτη του  Mizrahi:  “δεν ήταν ο Ιουδαϊκός λαός  

που  ξεκίνησε  το  Σιωνιστικό  κίνημα,  αλλά  μάλλον,  ο  Θεός  ο  ίδιος.  Αυτός  επίσης 

συμπέρανε ότι η Ιουδαϊκή κοινότητα στο Ισραήλ θα ακολουθήσει τελικά το θρησκευτικό  

νόμο προκειμένου να κυβερνήσει”.73

Όπως θα αναπτυχθεί  και  στα επόμενα κεφάλαια,  το  Mizrahi που έβλεπε  τη 

μετοίκηση  στην  Παλαιστίνη  ως  το  ξεκίνημα  της  Μεσσιανικής  εποχής  που 

αναφερόταν στο  Torah74, και ήθελε ένα κράτος που να βασίζεται στο θρησκευτικό 

νόμο θα αντιμετώπιζε την κυριαρχούσα κοσμική τάση.

3.7.3 Το Σοσιαλιστικό Πλαίσιο

Καθώς ο Σιωνισμός εμφανίστηκε ευρέως με τη μορφή μιας εθνικής κοσμικής 

θεωρίας, το κίνημα έμελε να ενταθεί σε ένα στενότερο ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο 

είναι ο Σοσιαλισμός. Ο Σοσιαλισμός ως παγκόσμια θεωρία επηρέασε διάφορα εθνικά 

κινήματα στον κόσμο, ξεκινώντας από το 19ο αιώνα. Ο Σιωνισμός ήταν ένα από αυτά 

τα κινήματα, οι σοσιαλιστικές ιδέες κληρονομήθηκαν μαζί με τις ιδρυτικές θεωρίες 

του Σιωνισμού. Αυτές οι ιδέες θα ενέπνεαν την άνοδο του Εργατικού κινήματος στο 

Yishuv και θα αποτελούσαν τον καθοριστικό παράγοντα για την εθνική δόμηση και 

την  εγκαθίδρυση  του  κράτους  του  Ισραήλ.  Υπ’  αυτήν  την  έννοια  ο  Σοσιαλισμός 

71  Yosef Salmon. Tradition and Nationalism.  σελ. 103.
72  Ben Goldberg. Discourse of Religion on Politics. σελ.10
73 ibid
74  Tessler, Mark (1986). The Political Right in Israel: Its Origins, Growth, and Prospects. Journal of  

Palestine Studies, Vol.15, No.2, σελ. 15.  
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θεωρείται ευρέως ως ένα από τα στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ιουδαϊκή 

ταυτότητα.

Κατά συνέπεια, αυτό το πλαίσιο του Σιωνισμού θα εξεταστεί, παρουσιάζοντας 

ταυτόχρονα  τη  θεωρία  του  Αναθεωρητικού  Σιωνισμού,  που  αναπτύχθηκε  από  το 

Vladimir Jabotinsky,  ο  οποίος  εμφανίστηκε  ως  μία  εναλλακτική  ιδεολογική  και 

πολιτική τάση έναντι  στο Σοσιαλιστικό Σιωνισμό,  κατά τη διάρκεια της  περιόδου 

διαμόρφωσης του κινήματος. 

3.7.3.1 Ο Σοσιαλιστικός Σιωνισμός

Ο Σοσιαλιστικός Σιωνισμός βασίστηκε στην κεντρική υπόθεση ότι το όνειρο 

του Σιωνισμού, η ανακατασκευή της Ιουδαϊκής εθνικής πατρίδας, θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί  μόνο  μέσω  των  υπηρεσιών  της  Ιουδαϊκής  εργατικής  τάξης,  μιας 

εργατικής  τάξης  η οποία θα επανασυστηνόταν   στη Γη του Ισραήλ.  Ο εργατικός 

Σιωνισμός έτεινε να αλλάξει το Σιωνιστικό αποικιακό σχέδιο σε ένα απελευθερωτικό 

κίνημα που παλεύει μέσω των μαζών εργατών και αγροτών πρωτοπόρων, οι οποίοι θα 

μετέτρεπαν την “ξερή Παλαιστίνη” σε μία πράσινη καλλιεργημένη γη.

 Ο Σοσιαλιστικός Σιωνισμός βεβαίωνε ότι η εθνική αναβίωση, η ανακατασκευή 

του Ιουδαϊκού παρελθόντος και η δημιουργία ενός καινούργιου Ιουδαίου, δεν μπορεί 

να πραγματωθεί μέσω της “ευμάρειας” και των αστικών τάξεων, αλλά μάλλον μέσω 

της  επιστροφής  στη  “Γη”  και  στην  καλλιέργειά  της.75 Έτσι,  ο  Σοσιαλιστικός 

Σιωνισμός δημιούργησε μία καινούργια νοοτροπία εντός του Σιωνισμού, πιστεύοντας 

πως ο πραγματικός Ιουδαίος είναι αυτός που είναι πραγματικά συνδεδεμένος με τη γη 

και τη δουλειά, αυτός που κατακτά τη Γη του Ισραήλ με το φτυάρι και το σφυρί για 

να την εκχερσώσει και να την αναδομήσει. Παρ’ όλο που ο Σοσιαλιστικός Σιωνισμός 

πλάστηκε  και  προωθήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  Ιουδαϊκής  μετανάστευσης  στην 

Παλαιστίνη, μετά το 1903, οι Ιουδαίοι μετανάστες ήταν ιδιαιτέρως επηρεασμένοι από 

τη σοσιαλιστική, αναρχική και Τολστοϊκή ιδεολογία, η οποία άνθιζε στη Ρωσία, όπου 

είχαν  γεννηθεί,  εκείνη  την  εποχή.76 Αλλά  η  Σιωνιστική  σοσιαλιστική  φιλοσοφία 

εντοπίζεται στα χρόνια που προηγήθηκαν της ίδρυσης του Σιωνιστικού κινήματος, 

πίσω  στους  πρώιμους  Σιωνιστές  θεωρητικούς,  αρκετοί  εκ  των  οποίων  ήταν 

συνδεδεμένοι  με αυτήν (Η Αγάπη για τη Σιών),  όπως ο  Mosses Hess και ο  A.D. 

Gordon.77

75 Near. Henry, (1992).  The Kibbutz Movement: A History. Vol. 1 Oxford, σελ. 21–22
76  Evyatar Friesel.  Zionism and Jewish. σελ. 311–312.
77 ibid
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Ο Mosses Hess (1812-1875) ήταν φίλος του Καρόλου Μαρξ και επηρεάστηκε 

από τη Μαρξιστική ιδεολογία, αλλά ενθουσιάστηκε με τις νόρμες του Σοσιαλισμού. 

Περιέλαβε τις ιδέες του για το Σοσιαλιστικό Σιωνισμό στο βιβλίο του “Η Ρώμη και η 

Ιερουσαλήμ.”78 Αργότερα,  μετά  την  εγκαθίδρυση  του  Σιωνιστικού  κινήματος  και 

κατά τη διάρκεια του δευτέρου κύματος των Ιουδαίων μεταναστών στην Παλαιστίνη 

(1903-1914),  οι  ιδέες  του  Hess θα υιοθετούνταν από άλλες  Σοσιαλιστικές  μορφές 

όπως ο  Ber Borochov (1881-1917) και ο  Nachman Syrkin (1868-1924).79 Αυτές οι 

δύο μορφές απογοητεύτηκαν με το πρόγραμμα των Ρώσων σοσιαλιστών και ίδρυσαν 

το  Poalei Tziyon (Εργάτες της Σιών), στα 1900. Το Poalei Tziyon εμφάνιζε μεγάλη 

συγκέντρωση  στην  Πολωνία  και  σε  άλλες  Ανατολικές  Ευρωπαϊκές  χώρες  και 

ηγούνταν  από  το  Borochov,  αλλά  είχε  επίσης  και  ένα  ισχυρό  παρακλάδι  στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, με επικεφαλής το Syrkin.80 Το Poalei Tziyon είχε επίσης μεγάλη 

συγκέντρωση στις νεότερες γενιές εντός των Ιουδαϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη και 

τους δίδασκε την ασχολία με τη χειρονακτική εργασία στις σκληρές συνθήκες, ώστε 

να μπορούν να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη.  Το  Poalei Tziyon ονόμασε τους 

υποψήφιους  μετανάστες  πρωτοπόρους  (Ha’  Haloutz στα  Εβραϊκά),  δίνοντας  κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, στη μετανάστευση στην Παλαιστίνη μία ιεραποστολική και ένδοξη 

έννοια.81 Πράγματι, αυτή η οργάνωση έμελε να είναι ο καθοριστικός παράγοντας του 

Εργατικού  Ιουδαϊκού  κινήματος  και  περιελάμβανε  στις  τάξεις  του  διαφορετικούς 

εργατικούς  ηγέτες  όπως  ο  David Ben Gurion,  ο  οποίος  θα γινόταν ο  ηγέτης  του 

Yishuv και  ο  πρώτος  πρωθυπουργός του Ισραήλ.  Μία παρόμοια οργάνωση με το 

Poalei Tziyon ονομαζόταν  Hapoel Hatzair (νεαρός  εργάτης)  που  βασιζόταν  στις 

Σοσιαλιστικές  νόρμες  ιδρύθηκε  από  τον  A.D.  Gordon.  Ο  Gordon ήταν 

ενθουσιασμένος  με  την  Τολστοϊκή  φιλοσοφία  και  την  έμφαση  που  έδινε  στην 

αξιοπρέπεια της εργασίας και τη σημασία της φύσης. Πήγε να ζήσει στην Παλαιστίνη 

και δούλεψε στο πρώτο Kibbutz, το Degania, που ιδρύθηκε το 1909.82

Κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  χρόνων  της  Οθωμανικής  διοίκησης,  το 

Poalei Tziyon,  το  Hapoel Hatzair και  κάποιες  μικρότερες  σοσιαλιστικές  φατρίες, 

λιγότερο ή περισσότερο κυρίαρχες, οργάνωσαν τη Σιωνιστική δραστηριότητα στην 

78  Jacobs, Jack, (1992). On Socialists and “the Jewish Question” after Marx. New York and London: 
New York University Press, σελ. 63-81.

79  ibid; Weissbrod, Lilly (Nov.1981).From Labour Zionism to New Zionism: Ideological Change in 
Israel. Theory and Society, Vol.10, No.6. σελ. 777-803. σελ. 780.

80  Shmuel Ettinger and Israel Bartal. The First Aliyah.  σελ. 81 -93.
81 ibid.
82 Henry Near. The Kibbutz Movement. σελ. 21-25.
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Παλαιστίνη.83 Ένα πρώιμο χαρακτηριστικό του  Poalei Tziyon ήταν η ικανότητα να 

αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες  που  υιοθετούνταν  από  ολόκληρη  τη  Σιωνιστική 

κοινότητα. Η ιδεολογία του Εργατικού Σιωνισμού έγινε η ιδεολογία του Σιωνισμού 

στην Παλαιστίνη και  η οργάνωση του Εργατικού Σιωνισμού έγινε σε ένα μεγάλο 

βαθμό αυξανόμενα παρόμοια με τη οργάνωση του Σιωνισμού στην Παλαιστίνη.84 Με 

τον  καιρό,  ο  Σιωνισμός  στην  Παλαιστίνη  έγινε  ταυτόσημος  με  την  Ιουδαϊκή 

κοινότητα στην Παλαιστίνη και τα σχέδια του Εργατικού Σιωνισμού, σε μεγαλύτερο 

ή μικρότερο βαθμό, τα σχέδια ολόκληρης της κοινότητας, είτε των σοσιαλιστών είτε 

των υπολοίπων. Αυτό ίσχυε για το κίνημα kibbutz και για την οργάνωση Hashomer, 

μία οργάνωση Ιουδαίων φρουρών που απέτρεπε τις επιδρομές σε περιοχές όπου ήταν 

εγκατεστημένοι Ιουδαίοι.85  Ίσχυε επίσης και για τη γενική ιδεολογία της κατάκτησης 

της  εργασίας  και  της  επιστροφής  στο  έδαφος,  οι  οποίες  έγιναν  το  στήριγμα  των 

Σιωνιστικών φιλοδοξιών στην Παλαιστίνη  και του συγκεκριμένου αμφισβητούμενου 

σχεδίου αποκλεισμού των Αράβων εργατών από Ιουδαϊκές φυτείες.86

3.7.3.2 Ο Αναθεωρητικός Σιωνισμός

Συμπτωματικά με την άνοδο του Εργατικού Σιωνισμού, στα μέσα της δεκαετίας 

του  1920,  εμφανίστηκε  ο  αριστερός  Σιωνισμός  με  επικεφαλής  το  Ρώσο  Ιουδαίο 

Vladimir Jabotinsky. Ο αριστερός Σιωνισμός ή “ο Αναθεωρητικός Σιωνισμός”, όπως 

έμεινε γνωστός, βασίστηκε από την αρχή σε ένα διαφορετικό οικονομικό και πολιτικό 

όραμα από αυτό του Εργατικού.

Από πολιτικής πλευράς, ο  Jabotinsky και οι οπαδοί του συμπέραναν από την 

υπεροχή  του  Εργατικού  Σιωνισμού  στο  Σιωνιστικό  κίνημα  και  στην  Ιουδαϊκή 

Υπηρεσία, ο Σιωνισμός παρέκλινε των στόχων του, όπως αυτοί είχαν οριστεί από το 

Herzel και  τους  ιδρυτές.  Παίρνοντας  μία  μαξιμαλιστική  θέση,  οι  Αναθεωρητικοί 

επέμειναν ότι ένα Ιουδαϊκό κράτος θα έπρεπε να δημιουργηθεί και από τη Δυτική και 

από  την  Ανατολική  όχθη  του  ποταμού  Ιορδάνη.  Καθώς  οι  Άραβες  δε  θα 

συμβιβάζονταν  με  αυτήν  την  απαίτηση,  η  σύγκρουση  μαζί  τους  θα  ήταν 

83  Lockman, Zachary, (July 1976). The Left in Israel: Zionism vs. Socialism. MERIP Reports, No. 49, 
σελ. 3- 18, σελ, 5.

84 ibid
85  ibid, δείτε επίσης; Chazan, Meir (July 2005). The Efforts to Revive Hashomer. Journal of Modern 

Jewish Studies. Vol. 4, No. 2 , σελ. 179–203.
86   Penslar, Derek J ( Winter 1999). Ben-Gurion's willing executioners. Dissent, Vol. 46, No. 1, 

Academic Research Library, σελ. 114-118.
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αναπόφευκτη.  Έτσι  η  το  πεπρωμένο  του  Ιουδαϊκού  κράτους  θα  καθοριζόταν  με 

πόλεμο.87

Από οικονομικής πλευράς, οι Αναθεωρητικοί ισχυρίζονταν ότι μια ανεξάρτητη 

Ιουδαϊκή  οικονομία  θα  έπρεπε  να  στηρίζεται  στις  ελεύθερες  αγορές  και  στην 

ατομικότητα, θυμίζοντας στους οπαδούς τους ότι ο Herzel δεν ήταν σοσιαλιστής και 

ούτε ήθελε ο Σιωνισμός να είναι ένα σοσιαλιστικό κίνημα.88

Το  Αναθεωρητικό  κίνημα  είχε  προσελκύσει  ένα  σημαντικό  κομμάτι  των 

Ιουδαίων,  ειδικά  έξω  από  τη   Παλαιστίνη,  που  τον  Θεωρούσαν  ως  έναν  ιδανικό 

Χερτζελιανό  Σιωνισμό.  Έτσι,  στο  Σιωνιστικό  Κογκρέσο στα  1931,  η  πλευρά των 

Αναθεωρητικών αντιπροσωπευόταν από πενήντα δύο μέλη89.

Σχήμα (1) Η Σιωνιστική Υλοποίηση του Ιουδαϊκού Εθνικισμού 

87  Brenner, Lenni, (Autumn 1983). Zionist Revisionism: The Years of Fascism and Terror. Journal of  
Palestine Studies, Vol. 13, No. 1, σελ. 66-92;  Mark Tessler. The Political Right in Israel. σελ. 15-17. 

88 Mark Tessler. The Political Right in Israel. σελ. 18.
89  Sachar, Howard M, (1996). A History of Israel From the Rise of Zionism Until Our Time. New York 

Alfred A. Knopf, σελ.186.

Οι Ιουδαίοι 
είναι ένα 
έθνος

Τα Εβραϊκά είναι η Εθνική 
τους Γλώσσα

Η Γη του Ισραήλ είναι ο Νόμιμος 
Οίκος για όλους τους Ιουδαίους

Ο Ιουδαϊσμός είναι η Μόνη Πηγή Ιουδαϊκής Εθνικότητας
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Κεφάλαιο 4

Το Ιστορικό Πλαισίο του Ισραηλινού Μιλιταρισμού 

4.1. Εισαγωγή

Στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  καταδείχθηκε  το  πώς  η  Σιωνιστική  ρητορεία 

οραματίστηκε  την  Ιουδαϊκή  εθνική  ταυτότητα,  ξεκινώντας  από  τα  τέλη  του  19ου 

αιώνα  και  φτάνοντας  μέχρι  τις  αρχές  της  εγκατάστασης  των  Ιουδαίων  στην 

Παλαιστίνη,  το  1919.  Στο  παρόν,  καθώς  και  στα  επόμενα  δύο  κεφάλαια,  θα 

καταδειχθεί  το  πώς  ο  Σιωνισμός  πραγμάτωσε  το  όραμα  αυτό.  Δηλαδή  το  πώς  ο 

Σιωνισμός  ανακατασκεύασε  τον  Ιουδαϊκό  εθνικισμό  στην  Παλαιστίνη.  Σε  αυτό 

συμπεριλαμβάνονται  η εθνική αναβίωση,  η αναδιαμόρφωση της ταυτότητας και  η 

συλλογική μνήμη.

Αλλά,  υποθέτουμε  πως  αυτή  η  διαδικασία  της  δημιουργίας  ενός  έθνους 

επηρεάστηκε από τη βαθιά ανησυχία για επιβίωση και από την ανάγκη κινητοποίησης 

για πόλεμο:

Πέρα από την αποστολή του για την εθνική αναβίωση, ο Σιωνισμός έπρεπε να 

αναλάβει και ένα άλλο καθήκον, παράλληλα. Έπρεπε να κινητοποιήσει το Yishuv για 

πόλεμο  ενάντια  στους  Άραβες.  Όπως  είναι  γνωστό,  η  Βρετανική  εντεταλμένη 

κυβέρνηση  στην  Παλαιστίνη  (1919-1948)  είχε  δεσμευθεί  να  δημιουργήσει  ένα 

“Εθνικό Σπίτι” για τους Ιουδαίους και έθεσε σε εφαρμογή διάφορες διαδικασίες για 

να επιτύχει αυτό το σκοπό. Αλλά παρ’ όλ’ αυτά οι Ιουδαίοι ηγέτες δημιούργησαν ένα 

ισχυρό  ρεύμα  κινητοποίησης  ανθρώπων  και  πόρων  με  στόχο  τη  δημιουργία  του 

Ιουδαϊκού  κράτους  μέσω  του  πολέμου.  Ο  πόλεμος  φαινόταν  ως  ο  απαραίτητος 

μονόδρομος  για  να  επιτευχθούν  οι  εθνικοί  στόχοι  και  όχι  η  διπλωματία. 

Επιπροσθέτως, ο πόλεμος θεωρήθηκε πως θα ήταν ριψοκίνδυνη και καταστροφική 

επιλογή σε περίπτωση που δε θα επιτύγχανε, λόγω της έλλειψης σε ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους στο Yishuv σε σχέση με τους Άραβες. Συνεπώς, θα χρειαζόταν 

μία ισχυρή και διαρκής κινητοποίηση. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί αυτό το θέμα 

και  θα καταδειχθεί  γιατί  ο πόλεμος θεωρήθηκε η μόνη απάντηση στο Σιωνιστικό 

εθνικό σκοπό, κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου.
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4.2. Σύντομη Ιστορία

4.2.1. Η Διακήρυξη του Balfour και η Βρετανική Εξουσιοδότηση (1917-1920)

Το ξέσπασμα του Α’  Παγκοσμίου Πολέμου άλλαξε  την  ιστορία  της  Μέσης 

Ανατολής, αλλά έθεσε σε πρακτική εφαρμογή το Σιωνιστικό σχέδιο για δημιουργία 

ενός Ιουδαϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Καθώς ο πόλεμος προκλήθηκε με ισχυρές 

ενδείξεις ότι οι Σύμμαχοι θα νικούσαν, η Γαλλία και η Βρετανία αποφάσισαν κρυφά 

να μοιράσουν τις  Οθωμανικές  κτήσεις  στη Μέση Ανατολή,  μεταξύ τους,  μετά το 

τέλος του πολέμου. Η απόφαση αυτή οδήγησε στη συμφωνία του Sykes – Picot, το 

1916. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή η Παλαιστίνη θα βρισκόταν υπό βρετανική 

διοίκηση1, ένα κομμάτι της θα διοικούνταν από μία κοινή Συμμαχική κυβέρνηση, ενώ 

η Συρία και ο Λίβανος θα δίνονταν στη Γαλλία. Η αρχική επιτυχία των Συμμάχων 

στον πόλεμο αναπτέρωσε τις ελπίδες των μη-τουρκικών στοιχείων, τα οποία είχαν 

συμμαχήσει  με  τη  Μεγάλη  Βρετανία,  για  δημιουργία  δικών  τους  ανεξάρτητων 

εθνικών οντοτήτων2.  Αυτό  ίσχυε  ιδιαιτέρως  για  τους  εθνικιστές  Άραβες  και  τους 

Σιωνιστές Ιουδαίους. Χωρίς συνεργασία ή συμφωνία μεταξύ τους και οι δύο πλευρές 

δούλευαν κρυφά με τη Βρετανική κυβέρνηση προς ικανοποίηση τω εθνικών τους 

στόχων. Το 1915, οι Βρετανοί, μέσω του Sir Henry McMahon, δήλωσαν στον Sharif 

Hussein της Μέκκα ότι, ως ανταμοιβή στην Αραβική βοήθεια κατά των Οθωμανών, η 

Βρετανία θα προωθούσε την εθνική ανεξαρτησία σε όλο “τον αραβόφωνο κόσμο”3. 

Λόγω της συμφωνίας ανάμεσα στους Hussein – McMahon οι Άραβες επαναστάτησαν 

ενάντια στους Οθωμανούς. Από την άλλη πλευρά, οι Σιωνιστικές ηγετικές μορφές 

στο  Λονδίνο,  οδηγούμενες  από  το  χημικό  Chaim Wietzmann,  άρχισαν  μυστικές 

συνομιλίες  με  τους  Βρετανούς  προκειμένου  να  έχουν  μία  εγγύηση  από  τους 

Συμμάχους ότι η Παλαιστίνη θα αναγνωριζόταν ως Ιουδαϊκή κοινοπολιτεία, ανοιχτή 

σε  απεριόριστη  μετανάστευση4.  Ήταν  ο  στόχος  που  ο  Herzel απέτυχε  να 

πραγματοποιήσει.  Εντούτοις,  οι  τέλειες  συνθήκες  των  Ιουδαίων  στο  Λονδίνο 

οδήγησαν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι Εγγλέζοι Ιουδαίοι είχαν εγκαταστήσει 

1  Σύμφωνα  με  τη  συμφωνία  αυτή,  η  Παλαιστίνη  περιλαμβάνει  το  σημερινό  Ισραήλ,  τις 
Παλαιστινιακές περιοχές και την Ιορδανία.

2  Thomas,  Baylis  (1999).  How Israel  Was Won:  A  Concise  History  of  the  Arab-Israeli  Conflict. 
Lexington Books: New York and Oxford, σελ.4.

3  Παρ’  όλο  που  η  έννοια  αυτή  δεν  ξεκαθαρίζει  εάν  περιλαμβάνει  και  την  Παλαιστίνη,  αυτό 
υπονοούνταν από τα γράμματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές. Σύμφωνα με τον Άγγλο Ιστορικό 
Christopher Sykes,  η  Παλαιστίνη θα έπρεπε  να είναι  κομμάτι  του “αραβόφωνου κόσμου”.  Βλ.: 
Sykes,  Christopher  (1965).   Crossroads  to  Israel:  From  Balfour  to  Bevin. Cleveland:  World 
Publishing, σελ. 31.

4 Baylis Thomas. How Israel Was Won. σελ.5.
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εκεί μία ισχυρή και ευημερούσα κοινότητα, της οποίας ηγούνταν ο Λόρδος Rothchild 

και ο χημικός  Chaim Wietzmann. Και οι  δύο αυτοί  Σιωνιστές ηγέτες είχαν καλές 

προσβάσεις στους οικονομικούς και πολιτικούς κύκλους του Λονδίνου. Ανάμεσα στις 

ηγετικές πολιτικές μορφές της Βρετανίας υπήρχαν αρκετοί Ιουδαίοι, αλλά επίσης και 

Άγγλοι βουλευτές οι οποίοι ήταν φανατικά υπέρ του Σιωνισμού, όπως ο Balfour και ο 

Lloyd George. Αυτοί οι πολιτικοί συχνά υποστήριζαν τη δημιουργία μιας Ιουδαϊκής 

οντότητας σε μία από τις Βρετανικές αποικίες. Για να διατηρήσουν τη συνεργασία 

τους  με  τους  Βρετανούς,  οι  Σιωνιστές  του  Λονδίνου  έστειλαν  μία  Ιουδαϊκή 

στρατιωτική φρουρά από την Ιουδαϊκή κοινότητα της Παλαιστίνης για να πολεμήσει 

με τις Βρετανικές Στρατιές. Η Βρετανία, που ήθελε να βρίσκεται η Παλαιστίνη υπό 

την  κατοχή  της  για  στρατηγικούς  λόγους,  συγκεκριμένα  για  να  διασφαλίσει  το 

πέρασμα  από  τη  Διώρυγα  του  Σουέζ,  ήταν  φανατικά  υπέρ  της  δημιουργίας  μιας 

Ιουδαϊκής οντότητας στην περιοχή για να διασφαλίσει τα συμφέροντα αυτά5.  Έτσι, 

όταν τα Βρετανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Παλαιστίνη, το 1917, ο Βρετανός 

Υπουργός  Εξωτερικών  James Arthur Balfour παρουσίασε  μια  διακήρυξη  το 

Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς,  στην οποία δήλωνε τη Βρετανική υποστήριξη για τη 

δημιουργία ενός Ιουδαϊκού “εθνικού σπιτιού” στην Παλαιστίνη. Δήλωσε:

“Η κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητος αντιμετωπίζει θετικά την εγκαθίδρυση  

στην Παλαιστίνη ενός εθνικού οίκου για τον Ιουδαϊκό λαό… είναι απολύτως κατανοητό  

πως δε θα συμβεί τίποτα, το οποίο να προκαταλαμβάνει τα πολιτικά και θρησκευτικά  

δικαιώματα  των ήδη υπαρχόντων μη-Ιουδαϊκών κοινοτήτων στην Παλαιστίνη,  ή τα 

δικαιώματα και το πολιτικό status που απολαμβάνουν οι Ιουδαίοι σε κάθε άλλη χώρα”6

.

Ενώ η Διακήρυξη του Balfour χαιρετίστηκε από μεγάλη μερίδα των Ιουδαίων 

όλου του κόσμου, αναζωπύρωσε το θυμό των Αράβων τόσο μέσα όσο και έξω από 

την Παλαιστίνη. Οι Άραβες, οι οποίοι είχαν σοκαριστεί όταν έμαθαν για τη μυστική 

συμφωνία  του  Sykes-Picot,  θεώρησαν τη  Διακήρυξη  του  Balfour ως  ένα δεύτερο 

χτύπημα  από  τους  Βρετανούς  συμμάχους  τους7.  Θεώρησαν  τη  φράση  “Ιουδαϊκός 

5  Howard M Sachar. A History of Israel. σελ. 93-94.
6  Ibid, σελ. 128. 
7  Σε μια προσπάθεια να απορροφηθούν οι κραδασμοί από την Αραβική αντίδραση, η Βρετανία και η 

Γαλλία ανακοίνωσαν μία διακήρυξη (το Νοέμβριο του 1918), μέσω της οποίας βεβαίωναν ότι  “οι  
εθνικές κυβερνήσεις και διοικήσεις [στη Συρία, την Παλαιστίνη και το Ιράκ] θα αντλούν την εξουσία  
τους  από την  ελεύθερη  άσκηση της  πρωτοβουλίας  και  τις  ελεύθερης  επιλογής από τους  ιθαγενείς  
πληθυσμούς”.  Η  διακήρυξη  αυτή  περιγράφεται  από  τον  Άγγλο  ιστορικό  Christopher Sykes ως 
παραπλανητική και ως μέσο κατευνασμού. Βλ.:  Christopher Sykes.  Crossroads to Israel.  σελ. 49.
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Εθνικός Οίκος” ως προκατάληψη των δικαιωμάτων τους στη χώρα, από την πλευρά 

των  Ιουδαίων,  οι  οποίοι  αποτελούσαν  λιγότερο  από  το  10%  τους  συνολικού 

πληθυσμού σε εκείνη την περίοδο8.

Αφού  κατέκτησε  την  Παλαιστίνη,  η  Βρετανία  εγκατέστησε  εκεί  μία 

εντεταλμένη κυβέρνηση, αναγνωρισμένη από την Κοινωνία των Εθνών. Η Βρετανική 

και η Γαλλική εντεταλμένη κυβέρνηση αναγνωρίστηκαν και νομιμοποιήθηκαν από 

την Κοινωνία των Εθνών με τη δικαιολογία ότι θα βοηθούσε και θα ενίσχυε τους 

λαούς των υπό διοίκηση χωρών να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους. Εντούτοις, στην 

περίπτωση  της  Παλαιστίνης,  η  Βρετανική  εντεταλμένη  κυβέρνηση  απέδωσε  την 

Υπεριορδανία  στη  διοίκηση  των  Hashemites ενώ  προσπάθησε  να  ενισχύσει  τους 

Ιουδαίους ώστε να δημιουργήσουν “ένα Ιουδαϊκό εθνικό σπίτι” στην περιοχή δυτικά 

του  ποταμού  Ιορδάνη,  όπως  προέβλεπε  η  Διακήρυξη  του  Balfour.  Έτσι,  η 

εντεταλμένη  κυβέρνηση  αναγνώρισε  το  Παγκόσμιο  Σιωνιστικό  Κίνημα  (World 

Zionist Movement-WZM), του οποίου ηγούνταν ο  Chaim Weitzmann, με το όνομα 

“Ιουδαϊκή  Υπηρεσία”,  με  σκοπό  να  βοηθήσει  στην  επίτευξη  του  σκοπού  αυτού 

αναβαθμίζοντας  την  Εβραϊκή  κοινότητα  και  εγκαθιστώντας  αυτοδιοικούμενους 

θεσμούς.  Εν  τω  μεταξύ,  αναφερόταν  στην  πλειοψηφία  –Μουσουλμάνοι  και 

Χριστιανοί  Παλαιστίνιοι–  ως  μη  Εβραϊκή  κοινότητες.  Επίσης,  η  εντεταλμένη 

κυβέρνηση επέτρεψε και νομιμοποίησε τη μετανάστευση των Ιουδαίων στη χώρα9.

4.2.2. 1919-1929 Η εγκαθίδρυση του Yishuv και οι Αραβικές Ταραχές

Μετά την εγκαθίδρυση της εντεταλμένης κυβέρνησης, ακολούθησε η ίδρυση 

από το Σιωνιστικό κίνημα ενός εθνικού ταμείου για να χρηματοδοτείται η αγορά γης 

και οι κατασκευές για την εγκατάσταση των Ιουδαίων. Παράλληλα, μεταναστευτικά 

κύματα Ιουδαίων, οργανωμένα από το Σιωνιστικό κίνημα, άρχισαν να συρρέουν από 

τη  Ρωσία  και  την  Ανατολική  Ευρώπη  στην  Παλαιστίνη  και  να  εγκαθιδρύουν 

αγροτικές  και  αστικές  κοινωνίες  εκεί.  Διαφορετικές  Σιωνιστικές  οργανώσεις 

ιδρύθηκαν, κυρίως συνεργαζόμενες υπό την Εργατική τάση, της οποίας ηγούνταν ο 

David Ben Gurion.

8  Το 1914, οι Άραβες στην Παλαιστίνη αριθμούσαν 634.633 και αποτελούσαν το 12% του συνολικού 
πληθυσμού, ενώ οι Ιουδαίοι αριθμούσαν 55.142 και αποτελούσαν το 8%. Βλέπε Statistical Abstract 
of Israel, No. 45 (1994), σελ. 176-177.

9  Khalidi, Rashid, (2002). The Palestinians and 1948: the underlying causes of failure. Στο:  Eugene L 
Rogan  and  Avi  Shlaim,  eds.  The  War  for  Palestine,  Rewriting  the  History  of  1948.  London, 
Cambridge University Press. σελ. 24.
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Ως αντίδραση στους Ιουδαίους μετανάστες και στις προ-Σιωνιστικές πολιτικές 

της εντεταλμένης κυβέρνησης, η Παλαιστινιακή κοινότητα άρχισε να διαμαρτύρεται. 

Οι  Άραβες  δημιούργησαν ευρείας κλίμακας  ταραχές  σε όλη τη χώρα ενάντια και 

στους Ιουδαίους και στην αστυνομία της εντεταλμένης κυβέρνησης˙ τα χτυπήματα 

αυτά  περιλάμβαναν  και  ένοπλες  επιθέσεις  επίσης.  Οι  εντεταλμένες  αρχές 

προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση των Αράβων, αλλά έστειλαν επίσης και μία 

Βασιλική Επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια των αντιδράσεων. Εκτιμήθηκε πως η 

αυξανόμενη μετανάστευση των Ιουδαίων και η αγορά γης τροφοδοτούσε το θυμό και 

την  απελπισία  στην  Αραβική  πλευρά.  Κατά  συνέπεια,  η  Βρετανική  εντεταλμένη 

κυβέρνηση άρχισε να θέτει κανονισμούς στη μετανάστευση10.

4.2.3. Η Αραβική επανάσταση 1936-1939

Τον  Απρίλιο  του  1936,  η  συσσωρεμένη  αγανάκτηση  μέσα  στην  Αραβική 

κοινωνία,  ενάντια  στην  Ιουδαϊκή  μετανάστευση  και  την  ανάπτυξη  του  Yishuv, 

οδήγησε τις Αραβικές οργανώσεις να ενωθούν υπό το όνομα της Υψηλής Αραβικής 

Επιτροπής  και  να  διακηρύξουν  μία  απεργία  κατά  της  Βρετανικής  εντεταλμένης 

κυβέρνησης. Η απεργία διακηρύχθηκε με σκοπό τη διαμαρτυρία στην προ-Σιωνιστική 

πολιτική  της  Εντεταλμένης  Κυβέρνησης  και  τη  διεκδίκηση  ανεξαρτησίας.  H 

εξέγερση, της οποίας ηγήθηκε ο  Hajj Amin Al-Husseini, μουφτής της Ιερουσαλήμ, 

εγκαθίδρυσε εθνικές επιτροπές σε πόλεις και μεγάλα χωριά. Οι Άραβες βρέθηκαν σε 

ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση  με τους Βρετανούς και  σε μικρότερο βαθμό με τους 

Ιουδαίους11.

Η  απεργία  ξεκίνησε  με  το  οικονομικό  πάγωμα  όλης  της  Παλαιστινιακής 

οικονομίας, το οποίο διήρκεσε μέχρι τον Ιούλιο του 1937. Οι χωρικοί πήραν τα όπλα 

στις αστικές περιοχές και ενεπλάκησαν σε κλεφτοπόλεμο. Οι Βρετανοί σε απάντηση 

ζήτησαν ενισχύσεις και χρησιμοποίησαν στρατιωτικές δυνάμεις για να δοκιμάσουν 

και να καταστείλουν την εξέγερση. Σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, οι Βρετανοί 

δημιούργησαν την “Επιτροπή  Peel”  για να “βρεθούν τα αίτια” της εξέγερσης.  Το 

πόρισμα της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 1937, δεν εξέπληξε, αφού 

10  Οι Αραβικές εξεγέρσεις της περιόδου 1919-1929 αντιμετωπίζονται από την παρούσα μελέτη ως ο 
κύριος καταλύτης για τον Ισραηλινό μιλιταρισμό, ο οποίος αναπτύχθηκε στο Yishuv έως το 1936. 
Συνεπώς, θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάλυση, στο κεφάλαιο 7, με αποτέλεσμα η αναφορά 
στο σημείο αυτό να είναι σύντομη.  

11 Rashid Khalidi. The Palestinians and 1948. σελ. 24.
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αποκάλυψε ότι οι διαταραχές ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας των Παλαιστινίων για 

ανεξαρτησία και του φόβου για την εγκαθίδρυση μιας πατρίδας για τους Ιουδαίους. Ο 

Peel πρότεινε το διαχωρισμό, με τη δημιουργία ενός μικρού Ιουδαϊκού κράτους και 

ενός μεγαλύτερου Αραβικού. Μία επαναστατική δημογραφική μεταφορά προτάθηκε 

για  να  διαχωριστούν  οι  πληθυσμοί12.  Οι  Άραβες  αρνήθηκαν  το  διαχωρισμό  και 

συνέχισαν την απεργία. Παρ’ όλο που οι Άραβες διατηρούσαν τον έλεγχο σε μερικές 

πόλεις όπως η Ναμπλούς και η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, οι Βρετανοί ξεκίνησαν 

μία δυναμική εκστρατεία κατά της Αραβικής κοινότητας.  Χρησιμοποιώντας βαριά 

πολυβόλα, πυροβολικό, και αεροσκάφη, οι Βρετανοί κατάφεραν να κάμψουν πλήρως 

την εξέγερση μέχρι το 1939. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά για την Αραβική 

κοινότητα·  5.000 Παλαιστίνιοι  σκοτώθηκαν και 10.000 τραυματίστηκαν.  Συνολικά 

10% του αρσενικού ενήλικου πληθυσμού σκοτώθηκε, τραυματίστηκε, φυλακίστηκε ή 

εξορίστηκε. Ο Ιουδαϊκός πληθυσμός είχε 400 νεκρούς, ενώ ο Βρετανικός 20013.

Κατά  τη  διάρκεια  της  επανάστασης  διάφορες  Εβραϊκές  στρατιωτικές 

οργανώσεις ιδρύθηκαν, οι οποίες ανήκαν είτε στην Εργατική ηγετική τάση, όπως η 

Haganah και  η  Palmach,  ή  στη  μικρή  αναθεωρητική  τάση,  υπό  την  ηγεσία  του 

Jabotensky, όπως η ITZEL, η Shtern και η Argun.

Η Σιωνιστική ηγεσία του WZO και η εργατική ηγεσία στο Yishuv, του οποίου 

ηγούνταν  ο  David Ben Gurion,  για  λόγους  τακτικής  διακήρυξαν  μία  πολιτική 

αυτοσυγκράτησης και ζήτησαν από τις  Εβραϊκές στρατιωτικές οργανώσεις να μην 

απαντήσουν.  Εντούτοις,  οι  εντολές  αυτές  αγνοήθηκαν  από  τις  Σιωνιστικές 

αντιπολιτευτικές οργανώσεις όπως η ITZEL και η Shtren, αλλά επίσης και από άλλα 

μέλη της επίσημης μονάδας άμυνας της Haganah και εξαπέλυσαν αντίποινα ενάντια 

των Αράβων πολιτών14.

4.2.4. Η Λευκή Βίβλος και ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945)

Μετά την κατάπνιξη της εξέγερσης, η Βρετανία αναγνώρισε ότι ο διαχωρισμός 

δεν  ήταν  μία  πρακτική  λύση  και  ανακοίνωσαν  μία  διάσκεψη  στο  Λονδίνο  με 

συμμετοχή Αράβων και Ιουδαίων εκπροσώπων, η οποία κατέληξε σε αποτυχία. Το 

12 Ibid, σελ.28. Για το σχέδιο αυτό βλέπε το χάρτη αριθ. 3.
13 Ibid 
14  Ben Eliezer, Uri, (1998). The Making of Israeli Militarism. Bloomington: Indiana University Press, 

σελ.20.  
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1939  και  υπό  το  φως  της  Αραβικής  Επανάστασης,  η  Βρετανική  κυβέρνηση 

ανακοίνωσε μία τρίτη “Λευκή Βίβλο”.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι Σιωνιστές θα σταματούσαν την αγορά γης και 

η μετανάστευση θα περιοριζόταν σε 1.500 άτομα ανά έτος για πέντε χρόνια, μετά το 

πέρας της πενταετίας θα καθορίζονταν με την έγκριση των Αράβων. Οι Σιωνιστές 

απέρριψαν  τη  Λευκή  Βίβλο  και  τη  θεώρησαν  ως  Βρετανική  υπαναχώρηση  στην 

επίσημη υπόσχεσή της στη Διακήρυξη του Balfour. Διάφορες πράξεις διαμαρτυρίας 

δρομολογήθηκαν στο Yishuv, κυρίως από τη νεότερη γενιά των Ιουδαίων εποίκων. Η 

Λευκή Βίβλος θα επηρέαζε αρνητικά τις Άγγλο-σιωνιστικές σχέσεις. Ως απάντηση, η 

Ιουδαϊκή Υπηρεσία ξεκίνησε παράνομη μετανάστευση Ευρωπαίων Ιουδαίων μετά το 

193915.

Αυτές  οι  εξελίξεις  έλαβαν  χώρα  στις  αρχές  του  2ου Παγκοσμίου  Πολέμου 

ανάμεσα στον Άξονα και  τους Συμμάχους.  Η Βρετανία ζήτησε να στρατολογήσει 

άτομα και από τους Ιουδαίους και από τους Άραβες της Παλαιστίνης16. Η Σιωνιστική 

Οργάνωση έπεισε τους έποικους να εγγραφούν στις Βρετανικές δυνάμεις. Η κίνηση 

αυτή στόχευε σε δύο πράγματα· να ανακτηθεί η υποστήριξη των Βρετανών και να 

διατηρηθεί η στρατιωτική επάρκεια των Ιουδαϊκών στρατιωτικών μονάδων17.

Εντούτοις, η Βρετανική εντεταλμένη κυβέρνηση συνέχισε να εφαρμόζει τους 

κανόνες  της  Λευκής  Βίβλου  απαγορεύοντας  την  Ιουδαϊκή  μετανάστευση  και  την 

αγορά γης. Ως το 1942, ήταν το Ναζιστικό Ολοκαύτωμα στην Πολωνία που οδήγησε 

στη μαζική μετανάστευση των Ιουδαίων από την Ευρώπη προς την Παλαιστίνη και 

άλλα  μέρη.  Ως  απάντηση  στο  Ολοκαύτωμα  και  στη  Λευκή  Βίβλο  η  Ιουδαϊκή 

Υπηρεσία  συνέχισε  την  παράνομη  μετανάστευση  για  τους  επιβιώσαντες  του 

Ολοκαυτώματος, με συνέπεια και άλλη Ιουδαίοι να φτάσουν από την Ευρώπη μετά το 

1942. Εντούτοις, μερικά Ιουδαϊκά πλοία συνελήφθησαν από τους Βρετανούς και δεν 

τους επετράπη να πλησιάσουν τις Παλαιστινιακές αρχές18.

15  Baylis Thomas. How Israel Was Won. σελ. 29-30.
16  Παρά το γεγονός ότι ο μουφτής της Ιερουσαλήμ, Hajj Amin Al-Husayni και ο αρχηγός της Αραβική 

Εξέγερσης  του  1936 είχαν  συνομιλίες  με  τους  Γερμανούς  με  σκοπό να απαλλαχθούν  από τους 
Βρετανούς,  οι  ντόπιοι  Άραβες  της  Παλαιστίνης  κατατάχθηκαν  στο  Βρετανικό  Στρατό  και 
πολέμησαν σε διάφορα μέτωπα. 

17 Βλέπε, Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ.38.
18 Baylis Thomas. How Israel Was Won. σελ.32.
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4.2.5. Ο Διαχωρισμός του 1947

Με  το  τέλος  του  πολέμου  οι  αντιμαχόμενες  Σιωνιστικές  υπόγειες  ομάδες 

ενώθηκαν  και  όλες  μαζί,  ιδιαίτερα  οι  Irgun και  Lehi “Αυστηρή  Συμμορία” 

διαφωνούσες  τρομοκρατικές  ομάδες,  χρησιμοποίησαν  την  τρομοκρατία  για  να 

επιχειρήσουν να εκδιώξουν τους Βρετανούς από την Παλαιστίνη.  Τα σχέδιά τους 

συμπεριελάμβαναν  βομβιστικές  επιθέσεις  σε  τρένα,  σταθμούς  τρένων,  μία  λέσχη 

αξιωματικών και το Βρετανικό αρχηγείο στο Ξενοδοχείο  King David, όπως επίσης 

και απαγωγές και φόνους Βρετανικών στρατιωτικών19. Στη Βρετανία, εφημερίδες και 

πολιτικοί άρχισαν να απαιτούν από την κυβέρνηση να τακτοποιήσει τη σύγκρουση 

και  να  πάψει  να  θέτει  σε  κίνδυνο  τις  ζωές  των  Βρετανών  στρατιωτών  στην 

Παλαιστίνη.  Ως  αποτέλεσμα,  οι  Βρετανοί  θεώρησαν  την  Παλαιστίνη  ακυβέρνητη 

περιοχή και απέδωσαν την εντεταλμένη κυβέρνηση στα Ηνωμένα Έθνη, διάδοχο της 

Κοινωνίας των Εθνών20. Διαμορφώθηκε μία επιτροπή από τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία 

καλούνταν  The United Nations Special Commission on Palestine (UNSCOP) και η 

οποία  πρότεινε  να  χωριστεί  η  Παλαιστίνη  σε  δύο  κράτη,  ένα  Αραβικό  και  ένα 

Ιουδαϊκό. Η επιτροπή ζήτησε να τεθεί η Ιερουσαλήμ υπό διεθνή διοίκηση. Η Γενική 

Συνέλευση  του  Ο.Η.Ε.  υιοθέτησε  το  σχέδιο  αυτό  στις  29  Νοεμβρίου  1947,  ως 

ψήφισμα  των  Ηνωμένων  Εθνών21.  Οι  Ιουδαίοι  εκείνη  την  περίοδο  αριθμούσαν 

600.000  και  οι  Άραβες  1,2  εκατομμύρια.  Το  σχέδιο  απορρίφθηκε  και  από  τους 

Άραβες της Παλαιστίνης και από τις Αραβικές χώρες, αλλά έγινε δεκτό από τους 

Ιουδαίους22.

4.2.6. Ο Πόλεμος 1948-1949 και η Ίδρυση του Ισραήλ

Την  επαύριον  του  σχεδίου  διαχωρισμού  του  Ο.Η.Ε.,  συγκρούσεις  άρχισαν 

μεταξύ των Αράβων και των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη, το Δεκέμβριο του 1947. Η 

Παλαιστινιακή πλευρά αποτελούνταν από δύο ομάδες·  τον Παλαιστινιακό στρατό, 

του οποίου ηγούνταν ο Hajj Amin Al-Husseini και ο οποίος βρισκόταν βασικά στην 

Ιερουσαλήμ και οι άτακτοι Άραβες μαχητές με το όνομα Αραβικός Απελευθερωτικός 

19  Με το τέλος του 1946, αυτές οι οργανώσεις είχαν σκοτώσει 373 ανθρώπους, οι 300 από αυτούς 
ήταν άμαχοι. ibid, σελ. 39.

20 Howard Sachar. A History of Israel. σελ.271.
21 Baylis Thomas. How Israel Was Won. σελ.47. για το σχέδιο αυτό βλέπε χάρτη, αριθ. 4
22 ibid. σελ.48.
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Στρατός, του οποίου ηγούνταν ο Σύριος αξιωματικός Fawzi Quawikji23. Οι δυνάμεις 

των Ισραηλινών αποτελούνταν από τις βασικές οργανώσεις  Haganah και  Palmach, 

επιπρόσθετα με τις άτακτες στρατιωτικές δυνάμεις που ανήκαν στην αναθεωρητική 

πτέρυγα, της οποίας ηγούνταν ο  Manachem Begin· την  ITZEL, τη  Shteren και την 

Irgun24.  Οι  συγκρούσεις  πήραν  τη  μορφή ανταλλαγής  πυρών στις  μεγάλες  μικτές 

Παλαιστινιακές  πόλεις  όπως  η  Haiffa,  η  Jaffa,  και  η  [δυτική]  Ιερουσαλήμ.  Ο 

Βρετανικός Στρατός έκανε τα ελάχιστα για να σταματήσει τις μάχες. Υπό το βάρος 

της σκληρής ανταλλαγής πυρών, ή λόγω των οργανωμένων επιθέσεων που εξαπέλυαν 

οι  Ιουδαϊκές  οργανώσεις,  χιλιάδες  Αραβικές  οικογένειες  άρχισαν  να  εκκενώνουν 

αυτές τις μεγάλες πόλεις. Η σφαγή που πραγματοποιήθηκε από τις Ιουδαϊκές άτακτες 

δυνάμεις  στο  χωριό  του  Deir Yaseen,  κοντά  στην  Ιερουσαλήμ,  οδήγησε  στην 

εκκένωση και άλλων Παλαιστινιακών, αστικών περιοχών25.

Οι Αραβικοί στρατοί της Συρίας, της Αιγύπτου και τη Ιορδανίας ανακοίνωσαν 

την ανάμιξή τους στον πόλεμο ενάντια στις Ισραηλινές δυνάμεις. Το Μάιο του 1948 

ο  David Ben Gurion ανακοίνωσε την  ανεξαρτησία του Ισραήλ και  οι  Βρετανικές 

δυνάμεις  εγκατέλειψαν τη χώρα.  Εν τω μεταξύ οι  Αραβικές  δυνάμεις  εισέβαλλαν 

στην Παλαιστίνη στις αμέσως επόμενες μέρες και ο πόλεμος συνεχίστηκε. Η διαμάχη 

είχε αρκετά στάδια και διεκόπη από δύο ανακωχές μέχρι τον Ιούλιο του 1949, όταν 

και  έληξε  ο  πόλεμος  με  την  πλήρη  ήττα  των  Αραβικών  Δυνάμεων.  Το  Ισραήλ 

διατήρησε μία περιοχή μεγαλύτερη από εκείνη που θα του αναλογούσε με βάση το 

σχέδιο διαχωρισμού του Ο.Η.Ε., κρατώντας το 78% της συνολικής περιοχής της υπό 

την  εκτελεστική  κυβέρνηση Παλαιστίνης.  762.000 Παλαιστίνιοι  εκδιώχθηκαν στις 

εναπομείνασες Παλαιστινιακές περιοχές, ή στις γύρω Αραβικές χώρες. Οι Ιορδανικές 

δυνάμεις  διατήρησαν  τον  έλεγχο  της  Δυτικής  Όχθης  και  η  Γάζα  ανατέθηκε  σε 

Αιγυπτιακή  διοίκηση26.  Παρ’  όλο  που  οι  Συριακές  και  Αιγυπτιακές  Στρατιές 

σημείωσαν αρκετές επιτυχίες στα αρχικά στάδια του πολέμου, οι Αραβικές στρατιές 

δεν  είχαν  καθοδήγηση  και  δε  συνεργάζονταν  εντός  ενός  κοινού  στρατηγικού 

πλαισίου. Έχει ανακαλυφθεί ότι η Ιορδανική πλευρά διατάχθηκε να διατηρήσει τον 

23  Ο στρατός αυτός, που είχε τη βάση του στη Γαλιλαία, είχε σχηματιστεί από εθελοντές από διάφορες 
αραβικές  χώρες  και  οι  οποίοι  είχαν  εισρεύσει  άτακτα  στη  χώρα  προτού  σταλούν  οι  τακτικές 
Αραβικές Στρατιές για να συμμετάσχουν στον πόλεμο. 

24  Morris,  Benny, (2001).  Revising the Palestinian exodus of 1948.  στο: Eugene L. Rogan and Avi 
Shlaim. The War for Palestine Rewriting the History of 1948. σελ.37.

25  Για λεπτομέρειες σχετικά με τον πόλεμο και το πρόβλημα των Παλαιστινίων προσφύγων βλέπε: 
Morris, Benny, (1987). The Birth of the Palestinian Refugee Problem (1947-1949). Cambridge: 
Cambridge University Press.

26 ibid, Βλέπε χάρτη αριθ. 5
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έλεγχο  στις  περιοχές  που  προορίζονταν  για  το  Αραβικό  κράτος  από  το  σχέδιο 

διαχωρισμού του Ο.Η.Ε. και να μην εισβάλλουν σε περιοχές που προορίζονταν για 

τους Ιουδαίους. Οι διαταγές αυτές έρχονταν σε συμφωνία με μία μυστική συμφωνία 

που είχε συναφθεί μεταξύ των δύο πλευρών προηγουμένως. Οι Ισραηλινή πλευρά 

εκμεταλλεύτηκε τις ανακωχές για να ενώσει την οργάνωση υπό μία κοινή ηγεσία και 

να μεταφέρουν από θαλάσσης επιπλέον όπλα. Ως αποτέλεσμα του πολέμου του 1948 

το κράτος του Ισραήλ εγκαθιδρύθηκε και το ζήτημα των Παλαιστινίων προσφύγων 

ανέκυψε27.

4.3. Η ανάπτυξη του Ιουδαϊκού Yishuv στην Παλαιστίνη 1919-1948

Το κράτος του Ισραήλ είναι η ιστορική συνέχεια της Ιουδαϊκής κοινότητας στην 

Παλαιστίνη κατά την περίοδο που στην εξουσία βρισκόταν η Βρετανική εντεταλμένη 

κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Σιωνιστικό κίνημα ξεκίνησε να 

θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο για τη δημιουργία του Ιουδαϊκού κράτους, είτε με τη 

μετανάστευση  των  Ιουδαίων  από  την  Ανατολική  Ευρώπη  και  τη  Ρωσία  στην 

Παλαιστίνη,  είτε  με  την  κατασκευή  της  θεσμικής  δομής  του  Yishuv,  ως  μία 

μεταβατική  φάση  για  το  κράτος.  Το  σχέδιο  αυτό,  που  αντιμετώπισε  την  ισχυρή 

αντίδραση από τους Παλαιστίνιους Άραβες, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας 

ισχυρής,  ανεπτυγμένης  και  οργανωμένης  Ιουδαϊκής  κοινότητας  εποίκων,  με 

εσωτερικές  πολιτικές  και  στρατιωτικές  δομές.  Η  κατασκευή  της  Ιουδαϊκής 

κοινότητας  στην  Παλαιστίνη  οφείλεται  από  κοινού  στη  Βρετανική  εντεταλμένη 

κυβέρνηση  και  στο  Σιωνιστικό  κίνημα.  Στο  σημείο  αυτό  κρίνεται  σκόπιμο  να 

παρουσιαστεί ο ρόλος και των δύο στην ιστορική αυτή διαδικασία.

4.3.1. Ο Ρόλος της Βρετανικής Εντεταλμένης Κυβέρνησης

Μόλις οι Βρετανικές δυνάμεις μπήκαν στην Παλαιστίνη, η πρώτη τους πράξη 

ήταν η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής στρατιωτικής κυβέρνησης για να επιβάλλει την 

τάξη και να διαχειριστεί  τις  εσωτερικές ανάγκες των Παλαιστινίων κατοίκων,  και 

ακολούθησε  η  εγκαθίδρυση  μιας  πολιτικής  κυβέρνησης,  επικεφαλής  της  οποίας 

τέθηκε ένας Άγγλος Ύπατος Αρμοστής. Από την πρώτη στιγμή της εγκαθίδρυσης της 

αυτή  η  εντεταλμένη  κυβέρνηση  ξεκίνησε  την  εφαρμογή  μιας  προ-Σιωνιστικής 

πολιτικής,  με  στόχο  να  προκριθεί  η  Παλαιστίνη  ως  το  “Εθνικό  Σπίτι”  για  τους 
27  Για τις  συγκρουόμενες  Αραβικές  στρατηγικές  στον  πόλεμο βλέπε:  Benny Morris.  Revising the 

Palestinian exodus of 1948. σελ.37 - 38.
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Ιουδαίους, όπως είχε δηλωθεί με τη Διακήρυξη του  Balfour28. Αυτή η πολιτική, η 

οποία  κράτησε  περίπου  τρεις  δεκαετίες,  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  εξασφαλιστεί  η 

ύπαρξη  μιας  Ιουδαϊκής,  οργανωμένης  και  ανεπτυγμένης  κοινότητας  με  εθνικούς 

θεσμούς.

Η προ-Σιωνιστική πολιτική της εντεταλμένης κυβέρνησης λειτούργησε κυρίως 

με δύο τρόπους: πρώτον, μέσω της διοικητικής και νομικής πολιτικής, και δεύτερον, 

ενισχύοντας  την  Ιουδαϊκή  μετανάστευση  στην  Παλαιστίνη.  Στο  τμήμα  αυτό  της 

εργασίας θα αναλυθεί αυτή η διπλή πολιτική και το πώς προώθησε τη μετάβαση του 

Yishuv σε ένα Ιουδαϊκό κράτος.

4.3.1.1. Η Διοικητική Πολιτική

Οι  μεταπολεμικές  Γαλλικές  και  Βρετανικές  εντεταλμένες  κυβερνήσεις  που 

εγκαθιδρύθηκαν στην Παλαιστίνη και σε άλλες Αραβικές χώρες (όπως η Υεμένη, η 

Σαουδική Αραβία,  η Αίγυπτος,  το Ιράκ, η Συρία, ο Λίβανος και η Υπεριορδανία) 

είχαν εγκριθεί νομικά από την Κοινωνία των Εθνών υπό το διακηρυγμένο σκοπό, της 

ενίσχυσης των κοινοτήτων σε αυτές τις χώρες για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία 

τους29. Οι εντεταλμένες αρχές βοήθησαν στην κατασκευή των “δημοσίων σωμάτων”, 

τα  οποία  θα  δρούσαν  ως  μεταβατικές  κυβερνήσεις  οι  οποίες  θα  ανέπτυσσαν  τις 

κοινωνίες  τους  ώστε  να  είναι  ικανές  να  διεκδικήσουν  την  ανεξαρτησία  τους.  Σε 

διαφορετικούς  βαθμούς,  ο  στόχος  αυτός  επετεύχθη,  ή  η  διαδικασία  βρισκόταν σε 

εξέλιξη σε όλες αυτές τις αποικίες30.

Εντούτοις,  στην  περίπτωση  της  Παλαιστίνης,  η  Βρετανική  Εντεταλμένη 

Κυβέρνηση εγκαθιδρύθηκε με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός “Εθνικού Σπιτιού” 

για τους Ιουδαίους, όπως αναφερόταν στη Διακήρυξη του Balfour. 

Έτσι,  η  αναγνώριση  ενός  “δημοσίου  σώματος”  για  να  λάβει  ανεξαρτησία, 

δόθηκε στους Εβραίους μέσω της Σιωνιστικής Οργάνωσης και όχι στους Άραβες, 

παρά  το  γεγονός  ότι  οι  Ιουδαίοι  αποτελούσαν  τότε  μόνο  το  10% του  συνολικού 

28  Rashid Khalidi. The Palestinians and 1948. σελ. 19
29 ibid, σελ. 18
30  Όλες  οι  Βρετανικές  και  Γαλλικές  αποικίες  έλαβαν  τελικά  την  ανεξαρτησία  τους,  διότι  το 

εντεταλμένο σύνταγμά τους τούς αναγνώριζε το δικαίωμα αυτό. Εντούτοις η Αλγερία αποτελούσε 
εξαίρεση γιατί η Γαλλική παρουσία εκεί δεν ανακηρύχθηκε ως προσωρινή εντεταλμένη διοίκηση, 
όπως  συνέβη  στις  άλλες  χώρες.  Αυτό  ισχύει  επίσης  και  στην  περίπτωση  της  Λιβύης,  η  οποία 
βρισκόταν υπό ιταλική κατοχή. Ibid, σελ. 20
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πληθυσμού.  Η ορολογία του διαπιστευτηρίου της εντεταλμένης από την Κοινωνία 

των Εθνών κυβέρνησης ήταν ξεκάθαρη στο σημείο αυτό. Ανέφερε:

“Η  Σιωνιστική  Οργάνωση  θα  αναγνωριστεί  ως  μία  κατάλληλη  Εβραϊκή  

Υπηρεσία με σκοπό να συμβουλεύει και να συνεργάζεται με τη Διοίκηση για θέματα που  

επηρεάζουν τον Ιουδαϊκό Εθνικό Οίκο”31.

Στην πραγματικότητα οι Ιουδαίοι αναγνωρίζονταν ως η μόνη εθνική κοινότητα 

στην,  ενώ  η  πλειοψηφία,  ο  Μουσουλμανικός  και  Χριστιανικός  πληθυσμός,  της 

Παλαιστίνης  αναφέρονταν από το σύνταγμα της  εντεταλμένης  κυβέρνησης ως μη 

Ιουδαϊκές  κοινότητες32.  Αυτό  σήμαινε  πως  η  μελλοντική  ανεξαρτησία  που  θα 

αποδίδονταν στη χώρα θα περνούσε μέσω μιας Ιουδαϊκής κυβέρνησης. Το σύνταγμα 

της εντεταλμένης κυβέρνησης, εντούτοις, εξασφάλιζε όλα τα αραβικά ‘μη πολιτικά’ 

δικαιώματα, όπως αναγράφονταν στο νομικό κείμενο της Εντεταλμένης Κυβέρνησης, 

στο  οποίο  εξασφαλίζονταν  για  όλους  τους  κατοίκους  της  χώρας  ανεξάρτητα  από 

φυλή και θρησκεία33.

Η  εγκαθίδρυση  μιας  Εβραϊκής  Υπηρεσίας,  ως  κομμάτι  του  διοικητικού 

μηχανισμού  της  εντεταμένης  κυβέρνησης,  έδωσε  στους  Σιωνιστές  μία  μοναδική 

ευκαιρία για να αναπτύξουν μία Ιουδαϊκή κοινότητα, οικονομικά, να χτίσουν δομές 

και να λειτουργήσουν τα δικά τους σχολεία, νοσοκομεία και άλλα κέντρα υπηρεσιών.

4.3.1.2. Η Μεταναστευτική Πολιτική

Η  αναγνώριση  του  Σιωνιστικού  κινήματος  σε  όρους  πολιτικής  και  εθνικής 

νομιμότητας στηρίχθηκε παράλληλα με μία χαλαρή πολιτική μετανάστευσης, η οποία 

διευκολύνθηκε και νομιμοποιήθηκε από τις εντεταλμένες κυβερνήσεις.

Κατά  την  τελευταία  περίοδο  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  ο  Σιωνισμός 

άρχισε  τη  μετανάστευση  και  την  αγορά  γης  στην  Παλαιστίνη.  Το  πρώτο  κύμα 

Ιουδαίων μεταναστών (η Πρώτη Aliyah), που έφτασε στην Παλαιστίνη την περίοδο 

1882-1904,  αποτελούνταν  από  λίγες  χιλιάδες.  Τα  άτομα  αυτά  έλκυσε  στην 

31  Απόσπασμα από Howard M. Sachar. A History of Israel. σελ, 128
32   Rashid Khalidi. The Palestinians and 1948. σελ. 19
33  Η Εντεταλμένη Κυβέρνηση είχε επιφορτιστεί με το καθήκον της αναγνώρισης των ιερών αργιών 

των διαφόρων κοινοτήτων εγγυώμενη ταυτόχρονα την ασφάλεια των ιερών τόπων και την ελευθερία 
πρόσβασης σε αυτούς. Η Αγγλική, η Αραβική και η Εβραϊκή αναγνωρίζονταν ως επίσημες γλώσσες. 
Howard M. Sachar. A History of Israel. σελ, 129. 
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Παλαιστίνη ο μεσσιανικός ζήλος, ή η φυγή από τα pogroms στη Ρωσία34. Το δεύτερο 

κύμα (η Δεύτερη  Aliyah) ήρθε μετά την εγκαθίδρυση του Σιωνιστικού κινήματος 

(1904-1914) και έφερε περίπου 25.000 εποίκους από τη Ρωσία και την Ανατολική 

Ευρώπη.  Αυτοί  ήταν  Σοσιαλιστές  Σιωνιστές  και  τους  έλκυσε  η  Παλαιστίνη  για 

ιδεολογικούς  λόγους.  Αλλά  εφόσον  οι  Οθωμανοί  δεν  υποστήριζαν  την  ιδέα  ενός 

Ιουδαϊκού  κράτους  (ή  οποιουδήποτε  άλλου  εθνικού  κράτους)  στην  αυτοκρατορία 

τους,  η  Ιουδαϊκή  μετανάστευση παρέμενε  αδύναμη και  θεωρούνταν  πως  δεν  είχε 

πολιτικό μέλλον.  Ο συνολικός αριθμός των Ιουδαίων εποίκων δεν ξεπερνούσε τις 

75.000,  οι  οποίοι  και  αποτελούσαν  περίπου  το  10%  τους  συνολικού  αριθμού 

κατοίκων της Παλαιστίνης35.

Καθώς  η  Βρετανική  εντεταλμένη  κυβέρνηση  εγκαθιδρύθηκε  με  στόχο  την 

προώθηση  της  Παλαιστίνης  για  να  γίνει  το  “Εθνικό  Σπίτι”  των  Ιουδαίων,  η 

μετανάστευση διευκολύνθηκε και νομιμοποιήθηκε, όπως επίσης και οι αγορές γης. 

Το πρώτο κύμα που έφτασε, υπό Βρετανική κυριαρχία, ήταν στην περίοδο 1919-1923 

και είναι γνωστό ως η Τρίτη Aliyah. Αυτό το κύμα έφερε περίπου 35.000 μετανάστες, 

κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη. Οι μετανάστες του κύματος αυτού ήταν μέλη 

των Σοσιαλιστικών Σιωνιστικών Οργανώσεων της Ευρώπης. Επηρεασμένοι από τα 

πρωτοπόρα κινήματα και τις ιδεολογίες των Σοσιαλιστών, αυτοί οι μετανάστες ήταν 

εκπαιδευμένοι στην αγροτική και χειρονακτική εργασία. Εγκαθίδρυσαν, επίσης, ένα 

είδος  κοινοτικών  καταυλισμών,  που  ονομάζονταν  Kibbutz,  τα  μέλη  των  οποίων 

μοιράζονταν τα μέσα παραγωγής36.

Κατά τη διάρκεια των ετών 1924-1931, ένα δεύτερο κύμα μεταναστών έφτασε 

στην Παλαιστίνη,  επίσης από την ανατολική και κεντρική Ευρώπη και αριθμούσε 

περίπου  82.000  εποίκους.  Οι  έποικοι  αυτού  του  κύματος  (γνωστό  ως  η  Τέταρτη 

Aliyah) ήταν Ευρωπαίοι Ιουδαίοι μεσαίας τάξης. Κατοικούσαν κυρίως σε πόλεις και 

είχαν μικρές επιχειρήσεις, και άλλη εμπορική δραστηριότητα. Αυτή η μικρή ομάδα 

αστών βοήθησε στην εξάπλωση αστικών κέντρων όπως το Τελ Αβίβ και η  Haiffa 

34  Αυτό το κύμα μεταναστών οργανώθηκε από την ένωση γνωστή και ως “η Αγάπη για τη Σιών”, η 
οποία προηγήθηκε της δημιουργίας του Σιωνιστικού κινήματος. Οι μετανάστες αυτού του κύματος 
δημιούργησαν λίγες αγροτικές εγκαταστάσεις  και δεσμούς με τους Παλαιστίνιους Ιουδαίους που 
κατοικούσαν στη χώρα, βλέπε, Eisenstadt, S. N. (1970), ‘Israeli Society’, London: Weidenfeld and 
Nicolson, σελ.11.  

35 Οι αριθμοί προέρχονται από: Statistical Abstract of Israel, No.45, Jerusalem (1994). σελ. 176-177.
36  Eisenstadt, Samuel. Noah, (1970). Israeli Society. London: Weidenfeld and Nicolson, σελ .12.
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αλλά και πόλεων που εντοπίζονται στο κέντρο του σημερινού Ισραήλ, κατά μήκος 

των παράκτιων πεδιάδων37.

Μετά το 1931, μέχρι την εγκαθίδρυση του Ισραήλ, ένα πέμπτο κύμα περίπου 

265.000 μεταναστών εισήλθε στη χώρα, κυρίως προερχόμενο από την Πολωνία. Οι 

μετανάστες αυτού του κύματος έφτασαν στην Παλαιστίνη όχι τόσο από ιδεολογικό 

ενθουσιασμό,  όσο από οικονομικούς λόγους,  ή για να γλιτώσουν από το τρομερό 

Ολοκαύτωμα των Ναζί38.

Όπως καταδείχθηκε προηγουμένως, η διευκόλυνση που παρείχε η Βρετανική 

εντεταλμένη κυβέρνηση στην Ιουδαϊκή μετανάστευση (και οι  προ-Σιωνιστικές της 

πολιτικές  γενικά)  δε  συνεχίστηκε  με  το  ίδιο  μοντέλο  με  το  οποίο  ξεκίνησε· 

επηρεάστηκε σταδιακά από την άνοδο της Αραβικής αντίθεσης σε σημείο  που οι 

Βρετανοί σχεδόν διέκοψαν την Ιουδαϊκή μετανάστευση το 1939. Εντούτοις, αυτό δεν 

αναιρεί το γεγονός πως η Εντεταλμένη κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία 

και  την ανάπτυξη του Ιουδαϊκού  Yishuv στην Παλαιστίνη.  Κατά την περίοδο της 

Εντεταλμένης Κυβέρνησης (1919-1947) ένας αριθμός 483.000 Ιουδαίων μεταναστών 

εισήλθε στην Παλαιστίνη. Αυτή η εισροή αύξησε τον Ιουδαϊκό πληθυσμό σε 608.225 

και  αποτελούσε  πλέον  περίπου  το  35,1  %  του  συνολικού  πληθυσμού  της 

Παλαιστίνης,  σε  αντίθεση  με  το  10%  που  βρισκόταν  πριν  την  εγκαθίδρυση  της 

Βρετανικής εντεταλμένης κυβέρνησης39.

Πίνακας (1) Εβραίοι και Άραβες στην Παλαιστίνη (1880-1947)

Έτος Ιουδαίοι Άραβες % του 
ιουδαϊκού 
πληθυσμού

Ιουδαϊκή 
ιδιοκτησία γης
(σε στρέμματα)

Ποσοστιαία 
Αύξηση

1880 25.000 300.000 6 22.000 0,3
1917 56.000 500.000 10 650.000 3,0
1922 84.000 666.000 11 750.000 3,2
1931 174.000 850.000 17 1.172.000 4,0
1936 384.000 916.000 28 1.381.000 5,0
1945 608.000 1.242.000 31 1.588.000 6,0
1947 640.000 1.300.000 33 1.900.000 7,0

37 ibid
38 ibid
39 Statistical Abstract of Israel, No.45, Jerusalem (1994). σελ. 176-177.
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4.3.2. Το Σιωνιστικό Κρατικό Μόρφωμα στο Yishuv

Ως αποτέλεσμα της πολιτικής της εντεταλμένης κυβέρνησης που αναφέρθηκε 

προηγουμένως, το Σιωνιστικό κίνημα απέκτησε τη δυνατότητα να εγκαταστήσει και 

να  θέσει  σε  λειτουργία  ένα  ισχυρό  πολιτικό  και  διοικητικό  σύστημα  για  να 

διαχειριστεί την αποστολή της δημιουργίας ενός Ιουδαϊκού κράτους και να λειτουργεί 

ως εθνική κυβέρνηση για το Yishuv υπό τη διοίκηση της εντεταλμένης κυβέρνησης 

στην Παλαιστίνη.

Αυτό το Σιωνιστικό μόρφωμα θα ασχολούνταν με διάφορες εργασίες, οι οποίες 

αφορούσαν  στην  κατασκευή  ενός  Ιουδαϊκού  εθνικού  κράτους·  έπρεπε  πρώτα  να 

εξασφαλίσει  τη μετανάστευση μεγάλου αριθμού Ιουδαίων,  αυτό θα περιελάμβανε, 

επίσης, την αγορά μεγάλων εκτάσεων γης για την κατασκευή καταυλισμών, και για 

καλλιέργεια,  για  να  προσφερθούν  προσωρινά  καταφύγια  για  τις  οικογένειες  των 

μεταναστών,  και  για  να  προσφερθούν  τα  βασικά καθημερινά  αγαθά.  Δεύτερον,  η 

Σιωνιστική κυβέρνηση έπρεπε να κατασκευάσει τις βασικές υποδομές της Ιουδαϊκής 

κοινότητας, η οποία θα ήταν ο πυρήνας του Ιουδαϊκού κράτους. Το εγχείρημα αυτό 

περιελάμβανε  την  κατασκευή  δρόμων,  νοσοκομείων,  σχολείων,  κέντρων 

υπηρεσιών… κλπ. Τελικά, ενώ η ανώτερη Σιωνιστική ηγεσία θα ασχολούνταν με τα 

ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, για να εξασφαλίσει τη διεθνή στήριξη για την 

εγκαθίδρυση του κράτους, το κράτος του Yishuv θα ασχολούνταν με τις εσωτερικές 

πολιτικές και τις εσωτερικές σχέσεις.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, αυτό το σκιώδες κυβερνητικό σύστημα, το οποίο ήταν 

πιθανό να έχει δημοκρατικό χαρακτήρα και θα είχε την ικανότητα να διευθύνει και να 

ελέγχει το Yishuv, απολάμβανε της νομικής και ηθικής δύναμης να εφεύρει μία νέα 

εθνική παράδοση.  Είχε τη δυνατότητα να διατηρήσει  την ιδεολογία του εντός της 

Ιουδαϊκής κοινότητας εποίκων μέσω του εκπαιδευτικού του συστήματος και μέσω 

ενός δικτύου ατόμων και θεσμών, όπου όλοι μαζί θα δημιουργούσαν ένα νέο έθνος, 

με μία καινούργια εθνική ταυτότητα. Το κομμάτι αυτό της εργασίας πραγματεύεται 

τη φύση και τα στοιχεία του Σιωνιστικού πολιτικού / διοικητικού συστήματος που 

δημιουργήθηκε στο Yishuv, ενώ η ανακατασκευή της Ιουδαϊκής ταυτότητας από τους 

Σιωνιστές θα αναπτυχθεί στο επόμενο τμήμα.
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4.3.2.1. Το Πολιτικό Σύστημα και η Κυριαρχία του Κοινωνικού Σιωνισμού

Η Σιωνιστική ηγεσία θα κυβερνούσε απ’ ευθείας το Yishuv και θα δρούσε για 

την  αυτονομία  του·  η  εκλεγμένη  Εκτελεστική  Επιτροπή  έγινε  η  ίδια  η  Ιουδαϊκή 

Υπηρεσία. Αυτό συνέβη για πρακτικούς λόγους· αφού η Ιουδαϊκή Υπηρεσία, όπως 

αναφέρθηκε  προηγουμένως,  ήταν  το  μόνο  αναγνωρισμένο  σώμα  από  την 

Εντεταλμένη Κυβέρνηση, το οποίο και συμβουλευόταν σε θέματα που σχετίζονταν με 

το “Ιουδαϊκό Εθνικό Σπίτι”40.

Λειτουργώντας ως σκιώδης κυβέρνηση του Yishuv, κάθε ένα από τα μέλη της 

Εκτελεστικής  Επιτροπής  ανέλαβε  την  ευθύνη  για  ένα  συγκεκριμένο  τομέα 

(υπουργείο),  όπως  πολιτικές  υποθέσεις,  μετανάστευση,  εργασία,  εποικισμός, 

εκπαίδευση και υγεία41. Επίσης, ο Weitzmann και οι συνεργάτες του στη Σιωνιστική 

Εκτελεστική Επιτροπή επέτρεψαν  την ίδρυση ενός  Keren HaY’sod “ένα Ιδρυτικό 

Ταμείο”  για  να  συγκεντρώσει  πόρους  από  τους  Ιουδαίους  της  διασποράς  και 

ειδικότερα τους Αμερικανούς Ιουδαίους42. Ο κύριος σκοπός αυτού του ταμείου ήταν 

η  αγορά  γης  στην  Παλαιστίνη,  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  των  νέων  κυμάτων 

μεταναστών.

Καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή του Σιωνιστικού κινήματος (υπό το όνομα της 

Ιουδαϊκής  Υπηρεσίας)  βρισκόταν  στην  κορυφή  της  πυραμίδας  του  πολιτικού 

συστήματος,  ήταν  σε  θέση  να  διευθύνει  τα  πολιτικά  κόμματα  που  άρχισαν  να 

εξαπλώνονται στο Yishuv και τη διασπορά. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο,  ο  γενικός χαρακτήρας  του Σιωνισμού επέτρεψε την άνοδο διαφορετικό 

ιδεολογικών τάσεων· Σοσιαλιστές, Αναθεωρητικοί και η Θρησκευτική τάση, η οποία 

συνδέθηκε με το όνομα Mizrahi43.

Στην πραγματικότητα, ως ρητορεία και ως πρακτική, ο Κοινωνικός Σιωνισμός 

χαρακτήριζε ολόκληρο το Σιωνιστικό κίνημα και αργότερα το Εβραϊκό κράτος. Έτσι, 

όταν  γίνεται  αναφορά  στο  φαινόμενο  της  πολιτικής  πολλαπλότητας  εντός  του 

Σιωνισμού και εντός του Yishuv, δε μεταφράζεται σε πολιτική πόλωση ανάμεσα σε 

δύο  ή  περισσότερες  πολιτικές  τάσεις.  Η  εργατική  τάση  συγκροτούσε  τη  μεγάλη 

πλειοψηφία, ενώ οι αναθεωρητικές και θρησκευτικές τάσεις αποτελούσαν από κοινού 
40 Howard M. Sachar. A History of Israel. σελ.139.
41 ibid
42 ibid, σελ.140
43 Mark Tessler.  The Political Right in Israel. σελ.13.
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μειοψηφούντα και  περιθωριακά κομμάτια  μέσα στο Σιωνιστικό πολιτικό σύστημα 

πριν την εγκαθίδρυση του Ισραήλ.

Οι  πρωτεργάτες  του  Εργατικού  Σιωνισμού  εμφανίζονταν  στις  πρωτοπόρες 

οργανώσεις στην Ευρώπη Poalei Tziyon (Οι εργάτες της Σιών) και Hapoel Hatzair (Ο 

Νεαρός Εργάτης). Στην Παλαιστίνη, εντούτοις, αυτά τα κόμματα είχαν ελκύσει τους 

περισσότερους έποικους και θα ενώνονταν αργότερα υπό το όνομα  Mapai και υπό 

την ηγεσία του David Ben Gurion44.

Επιπρόσθετα με το γεγονός ότι το εργατικό Σιωνιστικό κόμμα ήταν η κύρια 

πολιτική  δύναμη  στο  Yishuv,  οι  εργατικοί  Σιωνιστές  εγκαθίδρυσαν  διάφορα 

σωματεία και οργανώσεις μέσα στην Ιουδαϊκή κοινότητα στην Παλαιστίνη. Ανάμεσα 

σε αυτά υπήρχαν δύο μεγάλα σωματεία, τα οποία έπαιζαν επίσης και πολιτικό ρόλο, 

το  Ha-kibbutz Ha-Meuchad (Το  Ηνωμένο  Κίνημα  Kibbutz)  και  ένα  εμπορικό 

σωματείο  με  το  όνομα  Histadrut45.  Από  τις  τάξεις  του  Εργατικού  κινήματος 

προέκυψαν  οι  μεγάλοι  πολιτικοί  και  στρατιωτικοί  ηγέτες  που  διαμόρφωσαν  το 

μέλλον του Ισραήλ.

Απέναντι από το Εργατικό Σιωνιστικό κίνημα ήταν η Αναθεωρητική τάση, με 

ηγέτη το Vladimir Jabotinsky, το οποίο εμφανίστηκε στο Yishuv και στη διασπορά, 

στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Όπως καταδείχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η 

Αναθεωρητική  τάση  υιοθέτησε  μία  Καπιταλιστική  οικονομική  άποψη.  Η  άφιξη 

πλουσίων Ιουδαίων από την Πολωνία είχε ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της τάσης 

αυτής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930. Παρ’ όλ’ αυτά, οι Αναθεωρητικοί 

παρέμεναν  μία  μικρή  και  περιορισμένη  πολιτική  δύναμη  στο  Yishuv46.  Οι 

Αναθεωρητικοί  χαρακτηρίζονται  καλύτερα  μέσω  του  εξτρεμιστικού  εθνικού  τους 

οράματος,  παρά  από  τη  Κοινωνική  τους  επίδραση·  αφού  ο  Jabotinsky και  οι 

συνεργάτες  του  είχαν  δεσμευτεί  να  δημιουργήσουν  ένα Ιουδαϊκό κράτος  και  στη 

δυτική και στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη ποταμού, ισχυριζόμενοι ότι αυτή η 

γη  περιλαμβάνει  την  ιστορική  Γη  του  Ισραήλ.  Ο  Jabotinsky κάλεσε  για  μαζική 

μετανάστευση  των  Ιουδαίων  και  τις  μαζικές  μεταφορές  των  Αράβων,  ώστε  να 

μπορέσει να υπάρξει ένα Ιουδαϊκό κράτος. Αυτή η συμπεριφορά διαμορφώθηκε σε 

44 Lilly Weissbrod. From Labour Zionism. σελ.780.  
45 Howard M. Sachar. A History of Israel. σελ. 113.
46  Mark Tesler.  The Political Right in Israel. σελ.14.  Επίσης, Shnider, Colin,(2002). The Land 

Beyond Promise, Israel, Likud and The Zionist Dream. New York: I.B Tauris & Con, σελ. 13-17.
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μία πρώιμη υπόγεια στρατιωτική οργάνωση, η οποία λειτουργούσε στα πλαίσια του 

κόμματός του Lehi47.

4.4. Οι Καταλύτες του Ισραηλινού Μιλιταρισμού

Βασικά, το σιωνιστικό αποικιακό πρόγραμμα στην Παλαιστίνη, για τη δημιουργία 

ενός ιουδαϊκού κράτους θα έπρεπε να εκπληρωθεί στο πλαίσιο της “Διακήρυξης του 

Balfour” και με τη συμβολή της Βρετανικής Εντεταλμένης Κυβέρνησης. Αντ’ αυτού, 

το σχέδιο πραγματοποιήθηκε μέσω της στρατιωτικής λύσης, όταν η κοινότητα του 

Yishuv κινητοποιήθηκε πλήρως και ενεπλάκει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την 

παλαιστινιακή κοινότητα και τις αραβικές στρατιές που εισέβαλαν στην Παλαιστίνη 

το 1948.

Πριν από εκείνη την περίοδο, εντούτοις, ο μιλιταρισμός εμφανιζόταν στο Yishuv 

και ένα δίκτυο σωμάτων πολιτοφυλακής ιδρύθηκαν και ενεπλάκησαν σε σποραδικά 

χτυπήματα, είτε προς τους Παλαιστίνιους, είτε προς τις Βρετανικές Δυνάμεις (Μετά 

το Β’ Π.Π.). Αυτά τα υπόγεια σώματα πολιτοφυλακής (κυρίως συνδεδεμένα με το 

Εργατικό  κίνημα)  από  την  αρχή  δεν  ήταν  περιθωριοποιημένα.  Αλλά  αποτέλεσαν 

συγκριτικά στοιχεία εντός του πολιτικού συστήματος του Yishuv και των διοικητικών 

του οργάνων. Οι στρατιωτικές ελίτ ήταν πλέον παρούσες στη λήψη αποφάσεων από 

το  σύστημα,  παρά  το  ότι  θεωρούνταν  από  το  αποικιακό  κράτος  (τη  Βρετανική 

Εντεταλμένη  Κυβέρνηση)  ως  άτακτοι  και  (σε  κάποιο  επίπεδο)  τρομοκράτες.  Οι 

στρατιωτικοί ήταν επίσης και ηγετικές φυσιογνωμίες στο Mapai (το κυβερνόν κόμμα) 

και τις διάφορες διασυνδέσεις του με τους νέους τους εργάτες και τους μαθητές.

Όπως θα αναλυθεί στο επόμενο μέρος ο μιλιταρισμός στο Yishuv δεν ήταν μόνο 

κομμάτι  της  πολιτικής,  αλλά  και  της  συλλογικής  συνείδησης  και  πολιτισμού  της 

ιουδαϊκής κοινότητας.

Αυτή  η  σαρωτική  επιρροή  του  μιλιταρισμού  στην  εσωτερική  δομή  του 

Yishuvαπαιτούσαν την ιστορική εξέταση των καταλυτών αυτού του φαινομένου και 

την έρευνα του γιατί ο Σιωνισμός αποφάσισε να επιτύχει τους πολιτικούς του στόχους 

ακολουθώντας το στρατιωτικό δρόμο.

Στην  ισραηλινή  ιστορική  ανάλυση,  υπάρχουν  δύο  βασικές  απόψεις  για  την 

εμφάνιση του μιλιταρισμού. Η πρώτη και κυρίαρχη, είναι ότι το φαινόμενο οφείλεται 

στην αραβική απόρριψη του σιωνιστικού εποικιστικού σχεδίου,  καθώς και στη 

στρατιωτική τους αντίδραση. Η δεύτερη άποψη είναι αυτή των “Νέων Ιστορικών”, οι 

47 Colin Shnider. The Land Beyond Promise. σελ. 17
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οποίοι  υποστηρίζουν  ότι  και  η  ηγεσία  του  Yishuv και  η  Παγκόσμια  Σιωνιστική 

Οργάνωση είχαν από αρκετά νωρίς ιδέες για τη χρήση βίας προκειμένου να ιδρυθεί 

ένα κράτος στην Παλαιστίνη, μεταφέροντας ένα μέρος της αραβικής κοινότητας από 

τις περιοχές που προβλεπόταν να ιδρυθεί το κράτος 48. 

Στις επόμενες δύο ενότητες θα ερευνηθούν και οι δύο αυτοί παράγοντες και θα 

καταδειχθεί το πώς επηρέασαν τον Ισραηλινό μιλιταρισμό.  

4.4.1. Η Μεταφορά και η Προστασία της Ιουδαϊκής Πλειονότητας

Καταδείχθηκε στην ανάλυση της Σιωνιστικής ρητορείας ότι η Ιουδαϊκή εθνική 

ταυτότητα  θα  μπορούσε  να  πραγματοποιηθεί  μόνο  μέσω  της  δημιουργίας  ενός 

Ιουδαϊκού  εθνικού  κράτους,  δηλαδή,  ενός  κράτους  αποτελούμενο  από  Ιουδαϊκό 

πληθυσμό,  ή  από  μία  συντριπτική  πλειοψηφία  Ιουδαίων.  Σύμφωνα  με  αυτήν  τη 

ρητορεία, η “Γη του Ισραήλ” είναι η αρχαία γη του Ιουδαϊκού λαού, έτσι το δικαίωμα 

τους για επιστροφή σε αυτήν και επανίδρυση του αρχαίου τους κράτους εκεί είναι 

σαφές.  Αυτή  η  αποκλειστική  σχέση  ανάμεσα  στους  Ιουδαίους  και  τη  γη  τους 

αντιπροσωπεύει  το  ίδιο  το  νόημα  της  Ιουδαϊκής  εθνικής  ταυτότητας,  όπως 

ισχυρίζεται  η  Σιωνιστική  ρητορεία.  Το  γεγονός  ότι  η  Παλαιστίνη  ήταν 

αραιοκατοικημένη από Παλαιστινίους  Άραβες  προσέθεσε  μία  νέα πρόκληση στην 

αποστολή του Σιωνισμού· πέρα από τη μετανάστευση των Ιουδαίων από την Ευρώπη, 

ήταν απαραίτητο  να μεταφερθούν οι  Άραβες  κάτοικοι  από τις  περιοχές  οι  οποίες 

σχεδιαζόταν  να  συμπεριλαμβάνουν  ένα  Ιουδαϊκό  κράτος.  Το  ζήτημα  αυτό 

συζητήθηκε από νωρίς στους Σιωνιστικούς κύκλους πριν την έναρξη της Ιουδαϊκής 

μετανάστευσης.

Το 1881, ο  Ahad Ha’am έγραψε:  “Είναι δύσκολο να βρεις [στην Παλαιστίνη]  

καλλιεργήσιμη γη που δεν είναι  ήδη καλλιεργημένη”,  και  επιπλέον  “Στο εξωτερικό 

είμαστε συνηθισμένοι να πιστεύουμε πως οι Άραβες είναι όλοι άγριοι της ερήμου, σαν 
48  Νέοι Ιστορικοί, ή Μετα-Σιωνιστές, είναι μία ακαδημαϊκή τάση που εμφανίστηκε στο Ισραήλ, στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980. Αυτή η τάση παρήγαγε μία εναλλακτική άποψη για τον πόλεμο του 
1948 που αμφισβητούσε την επίσημη σιωνιστική άποψη για τη γέννηση του κράτους. Εκτεταμένες 
πιέσεις που ασκήθηκαν για τις στρατιωτικές υποθέσεις, επέτρεψαν σε μερικούς ιστορικούς όπως ο 
Benny Morris και  άλλοι  Ισραηλινοί  ερευνητές,  την  πρόσβαση στα Αρχεία  του  κράτους  και  να 
ερευνήσουν  την περίοδο του Yishuv. Για την άποψη αυτών των ιστορικών για αυτήν την περίοδο 
βλέπε: Benny Morris. The Birth of the Palestinian Refugee, και  Revising the Palestinian exodus of 
1948. Shlaim, Avi, (1988).  Collusion across the Jordan. New York: Columbia University Press. 
Pappe,  Ilan  (1992).  The Making of  the Arab – Israeli  Conflict:  1947-1951. London:  I.B  Tauris. 
Εντούτοις, καθώς η άποψη των Νέων Ιστορικών είναι μία μόνο πλευρά της κρίσης ταυτότητας στο 
Ισραήλ, το ζήτημα αναλύεται στο κεφάλαιο 11.
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τους γαϊδάρους, που ούτε βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους. Αλλά  

αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος… Οι Άραβες, και ειδικότερα αυτοί στις πόλεις, κατανοούν 

τις πράξεις και τις επιθυμίες μας στη Γη του Ισραήλ, αλλά παραμένουν χαμηλών τόνων 

και  προσποιούνται  ότι  δεν  καταλαβαίνουν,  αφού  δε  βλέπουν  τις  παρούσες  

δραστηριότητές μας ως απειλή για το μέλλον τους… Εντούτοις, όταν έρθει η ώρα, όταν  

η  ζωή  του  λαού  μας  στη  Γη  του  Ισραήλ  αναπτυχθεί  σε  τέτοιο  σημείο  ώστε  να 

καταπατήσει το γηγενή πληθυσμό, δε θα εγκαταλείψουν εύκολα τον τόπο τους.” 49

Ο ίδιος ο Herzel συμπέρανε ότι θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθεί ένα Ιουδαϊκό 

κράτος  χωρίς  να  μετακινήσουν  τους  Άραβες,  και  αναρωτήθηκε:  “θα  δεχθούν  να 

εκκενώσουν τον τόπο οικειοθελώς;” 50

Όταν η Ιουδαϊκή μετανάστευση στην Παλαιστίνη άρχισε συστηματικά (από το 

1904 και  μετά),  η  περιοχή  του εποικισμού ήταν σχετικά μικρή και  κατοικούνταν 

ευρέως  από  ντόπιους  αραβικούς  πληθυσμούς.  Το 1916,  η  Συμφωνία  Sykes-Picot, 

ανάμεσα στη Βρετανία και στη Γαλλία για το μοίρασμα των Οθωμανικών εδαφών 

στην  ανατολή,  απέδωσε  την  Υπεριορδανία  στη  διοίκηση  των  Hashemites,  ενώ  η 

περιοχή  πάνω  από  τη  Θάλασσα  της  Γαλιλαίας  συμπεριελήφθη  στα  Συριακά  / 

Λιβανέζικα οροθετημένα σύνορα. Συνεπώς,  η περιοχή που πιστευόταν ότι είναι  η 

αρχαία  Παλαιστίνη  μειώθηκε  σε  ένα  τριγωνικό  πέρασμα  10.000  τετραγωνικών 

μιλίων51. Με την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η περιοχή αυτή κατοικούνταν 

από  700.000  Μουσουλμάνους  και  Χριστιανούς  Παλαιστινίους.  Οι  Άραβες 

Παλαιστίνιοι ήταν βασικά μια ειρηνική κοινωνία, με ένα μικρότερο αλλά σημαντικό 

αστικό  στοιχείο.  65  %  από  αυτούς  ζούσαν  σε  800-850  χωριά  ή  μεγαλύτερες 

περιφερειακές  τοποθεσίες,  το  υπόλοιπο  35%  ζούσαν  σε  πόλεις  και  κωμοπόλεις. 

Περίπου  70.000  ήταν  Βεδουίνοι,  κυρίως  συγκεντρωμένοι  στο  νότιο  κομμάτι  της 

Παλαιστίνης, στην έρημο Al-Naqab (Negev), η οποία εκτεινόταν από τις πόλεις Γάζα 

και  Al-Sabe’, νότια, έως την έρημο Σινά της Αιγύπτου52. Έτσι, εκτός από τη νότια 

περιοχή της ερήμου,  όλες οι  άλλες  περιοχές  της  υπό την εντεταλμένη κυβέρνηση 

Παλαιστίνης ήταν κατοικημένες. Από τα σύνορα του Λιβάνου στο Βορρά μέχρι τα 

Αιγυπτιακά σύνορα στο Νότο, καθεμία από τις 17 κύριες πόλεις της Παλαιστίνης 

ήταν  περικυκλωμένη  από  δορυφορικές  περιφερειακές  κοινότητες,  οι  οποίες 

49  Kayyali, Abdul –Wahab, (Spring 1977). Zionism and Imperialism: The Historical Origins.  Journal 
of Palestine Studies, Vol.6, No.3, pp.98-112, σελ. 98

50 ibid
51 Βλέπε χάρτη αριθ. 2
52  Benny Morris. Revising the Palestinian exodus. σελ. 17
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αποτελούνταν από δεκάδες χωριά. Σε μερικές περιοχές, η απόσταση ανάμεσα στο ένα 

και το άλλο χωριό ήταν μικρότερη από 2χλμ.

Η γη που αγοράστηκε από το Ιουδαϊκό Εθνικό Ταμείο για οικοδόμηση ήταν 

συγκεντρωμένη στις ακτές και στην άνω Γαλιλαία. Αυτό συνέβη επειδή η αγορά γης 

σε εκείνες τις τοποθεσίες ήταν ευκολότερη. Αυτές οι εύφορες πεδιάδες ανήκαν σε 

γαιοκτήμονες  της  Παλαιστίνης,  της  Συρίας και  της Αιγύπτου,  και  αποφάσισαν να 

πουλήσουν  της  γαίες  αυτές  στους  Σιωνιστές  σε  υψηλές  τιμές53.  Αυτό  ήταν  που 

επέτρεψε την κατασκευή ενός δικτύου Ιουδαϊκών καταυλισμών εκεί. Εντούτοις, οι 

καταυλισμοί  διακόπτονταν  από  χωριά  Αράβων  και  συνοικισμούς  παντού.  Το ίδιο 

μπορεί  να  ειπωθεί  και  για  τις  πόλεις,  όπου  η  μικρές  ομάδες  αστών  άρχισαν  να 

συρρέουν από την Πολωνία στα μέσα του 1920 και κατοίκησαν σε Αραβικές πόλεις 

όπως η Haiffa, η Ιερουσαλήμ, η Acre και η Tiberius, με αποτέλεσμα να σημειώνεται 

εκεί μία περίπλοκη μίξη ανάμεσα στους Άραβες και τους Ιουδαίους54.

Αυτό  συνοδεύτηκε  από  διαμαρτυρίες  και  ταραχές  των  Αράβων,  ενώ  οι 

προσπάθειες των Σιωνιστών για επιπλέον αγορές γης άρχισαν να περιορίζονται από 

τη  Βρετανική  εντεταλμένη  κυβέρνηση.  Όλη  αυτή  η  κατάσταση  αναζωπύρωσε  τη 

σκέψη στο  Yishuv για μεταφορά των Αράβων ακόμη και με χρήση βίας, ώστε να 

ιδρυθεί ένα κράτος.

Ο David Ben Gurion είπε στα μέλη του Va’ad Yishuv (το προσωρινό κυβερνών 

σώμα της Ιουδαϊκής κοινότητας στην Παλαιστίνη) τον Ιούνιο του 1919:

“Αλλά  δε  βλέπουν  όλοι  ότι  δεν  υπάρχει  λύση  σε  αυτό  το  πρόβλημα.  Καμία  λύση!  

Υπάρχει ένα κενό και τίποτα δεν μπορεί να το γεφυρώσει… Δεν ξέρω τί είδους Άραβας  

θα συμφωνήσει ότι η Παλαιστίνη θα πρέπει να ανήκει στους Ιουδαίους… Εμείς, ως  

έθνος, θέλουμε αυτή η χώρα να είναι δική μας και οι Άραβες, ως έθνος, θέλουν αυτή η 

χώρα να είναι δική τους.” 55

Κατά  τη  διάρκεια  της  ανόδου  του  Ιουδαϊκού  μιλιταρισμού,  στα  τέλη  της 

δεκαετίας του 1930, και με φόντο την Αραβική Επανάσταση, σχέδια για μεταφορά 

άρχισαν να καταστρώνονται στους Ιουδαϊκούς κύκλους.

53  Sayigh, Rosemary, (1979).  Al- Fallahoun Al- Falastinioun Men Al-iqtlia’ Ila Al- Thawrah. (The 
Palestinian Peasants from Uprooting to Revolutionaries), Beirut: Institute for Arab Research 1st ed, 
σελ.43-45.

54 Shamuel N. Eisenstadt. The Israeli Society. σελ.65.
55 Morris, Benny, (1999). Righteous Victims, New York: Alfred A. Knopf, σελ. 91.
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Αυτά τα σχέδια, που άρχισαν να εμφανίζονται μετά την Επιτροπή Peel το 1937, 

πρότειναν  τη  μαζική  μεταφορά  Αράβων  και  Ιουδαίων,  ώστε  να  διαχωριστούν  οι 

πληθυσμοί και να καταστεί δυνατή η εγκαθίδρυση δύο κρατών.  Παρ’ όλο που το 

σχέδιο δεν εγκρίθηκε ποτέ επίσημα από τη Βρετανική κυβέρνηση, άνοιξε το δρόμο 

για  μελλοντικά  Σιωνιστικά  σχέδια  με  το  σκοπό  αυτό56.  Μετά  την  Επιτροπή  Peel 

αρκετοί  αρχηγοί  του  κυβερνώντος  κόμματος  Mapai διακήρυξαν  την  ανάγκη  για 

μεταφορά· για παράδειγμα ο Shlomo Lavie, μία από τις ιστορικές φιγούρες του Mapai 

εξέφρασε το παρακάτω όραμα στο κόμμα του:

“Η απαίτηση να μετακινηθούν οι Άραβες και να αφήσουν τον τόπο για μας κενό, μιας  

και έχουν και άλλα μέρη να πάνε… η ίδια η απαίτηση είναι απόλυα δίκαιη και ηθική.  

Αλλά στην παρούσα κατάσταση δεν είναι δυνατόν να εγερθεί στον πολιτικό κόσμο ως  

μία σοβαρή διεκδίκηση, και ενάντια στη θέλησή μας πρέπει να συμφωνήσουμε με τους  

Βρετανούς…”57

Σε μία συνδιάσκεψη του Mapai, η οποία έλαβε χώρα στη Ζυρίχη το 1937 και 

στην  οποία  συμμετείχαν  και  οι  κύριοι  ηγέτες  Ben Gurion,  Golda Meir και  Berl 

Katznelson συζητήθηκαν σχέδια για τη μετακίνηση58.

Μερικά χρόνια μετά τη συνδιάσκεψη και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου και άλλα σχέδια για μεταφορά συζητήθηκαν εντός της Σιωνιστικής ηγεσίας· 

ο Yosef Weitz, ο οποίος ήταν ο διευθυντής του Ιουδαϊκού Εθνικού Ταμείου (J.N.F.) 

στην  Παλαιστίνη,  έγραψε  στα  εκδοθέντα  ημερολόγιά  του  για  τις  συζητήσεις  στο 

J.N.F. για το ζήτημα αυτό, έδειξε τη δική του άποψη λέγοντας:

“Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε μας ότι δεν υπάρχει χώρος και για τους δύο λαούς σε  

αυτήν τη μικρή χώρα. Εάν οι Άραβες φύγουν από τη χώρα, θα είναι ανοιχτή για ‘μας.  

Και αν οι Άραβες μείνουν, η χώρα θα μείνει περιορισμένη και άθλια… η μόνη λύση  

είναι η Γη του Ισραήλ, ή τουλάχιστον η Δυτική Γη του Ισραήλ [δηλαδή η Παλαιστίνη]  

χωρίς τους Άραβες. Δεν υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμούς στο σημείο αυτό… δεν  

υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από τη μεταφορά των Αράβων από εδώ στις γειτονικές  

χώρες,  η μεταφορά όλων. Εκτός ίσως από τη Βηθλεέμ,  τη Ναζαρέτ και  την Παλιά  

56  Shahak, Israel, (Spring 1989). A History of the Concept of “Transfer” in Zionism.  Journal of  
Palestine Studies, Vol. 18, No.3, σελ. 22-37, σελ.23 

57 ibid
58 ibid
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Ιερουσαλήμ δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε ένα χωριό, ούτε μία φυλή. Και η μεταφορά  

πρέπει να έχει ως προορισμό το Ιράκ, τη Συρία, ακόμα και την Υπεριορδανία.” 59

Κατά την ίδια περίοδο [1941] ο Weitz είχε μία συνάντηση με το Moshe Sharet, 

τον τότε επικεφαλή του Πολιτικού Τομέα της Ιουδαϊκής Υπηρεσίας (και μετέπειτα 

Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ). Στη συνάντηση αυτή έγινε μία συζήτηση για τα 

μέρη  όπου  θα  μπορούσαν  να  μεταφερθούν  οι  Παλαιστίνιοι  και  συζήτησαν  την 

περίπτωση της εξορίας τους στη Συρία. Συμφώνησαν ότι ο Weitz θα έπρεπε να πάει 

εκεί και να ελέγξει το μέρος. Ο Weitz συνεχίζει στα ημερολόγιά του και επιβεβαιώνει 

ότι  πήγε  στη  Συρία  με  γαλλική  visa και  πρότεινε  ένα  μέρος  που  λεγόταν  Jazira, 

γνωστό  για  τους  πλούσιους  υδάτινους  πόρους  του,  το  οποίο  θα  μπορούσε  να 

απορροφήσει την πλειοψηφία των προσφύγων60.

4.4.2. Η Αραβική Στρατιωτική Αντίδραση

Πέρα από την ιδέα της “μεταφοράς”, η Αραβική στρατιωτική αντίδραση ήταν ο 

κύριος καταλύτης για τον Ισραηλινό μιλιταρισμό στην υπό εντεταλμένη κυβέρνηση 

Παλαιστίνη και για την μαζική Ιουδαϊκή κινητοποίηση για πόλεμο.

Είναι  αποδεδειγμένο  ότι  η  Αραβική  Επανάσταση  (1936-1939)  έπαιξε  ένα 

διαφορετικό  ρόλο  στην  εμφάνιση  του  μιλιταρισμού  στο  Yishuv.  Πάνω  στην 

κορύφωση των ένοπλων συγκρούσεων ανάμεσα στους Άραβες και  τις  Βρετανικές 

δυνάμεις,  το  Yishuv ξεκίνησε  την  ίδρυση  στρατιωτικών  οργανώσεων.  Η νεότερη 

γενιά  που  γεννήθηκε  στην  Παλαιστίνη  είδε  τους  Άραβες  για  πρώτη  φορά  να 

κινητοποιούν  ανθρώπους  και  πόρους  και  να  εξαπολύουν  πόλεμο  εναντίων  τους. 

Αυτές οι ομάδες θα αυξάνονταν σε μέγεθος και δυνατότητες και θα μετατρέπονταν σε 

μία σταθερή στρατιωτική δύναμη μέσα στο Yishuv61. Επιπλέον, αυτές οι οργανώσεις 

θα ενέπνεαν μία μαζική διαδικασία στρατιωτικοποίησης και στην κοινωνική και στην 

πολιτική σφαίρα. Στο Κεφάλαιο VII θα αναπτύσσεται και αναλύεται ο ρόλος αυτός, 

ξεκινώντας  από  το  1936.  Εντούτοις,  επιρροή  του  Αραβικού  παράγοντα  στην 

πρόκριση της στρατιωτική οδού στο Yishuv προηγήθηκε της επανάστασης του 1936. 

Στην ουσία συνόδευσε τις  απαρχές  της Ιουδαϊκής εγκατάστασης στην Παλαιστίνη 

υπό  τη  Βρετανική  εντεταλμένη  κυβέρνηση  (από  το  1920  και  μετά).  Οι  πρώιμες 

διαμάχες των Αράβων με τους Ιουδαίους, που κράτησαν 15 χρόνια, δημιούργησαν 

59  Benny Morris.Revising the Palestinian Exodus. σελ. 43 επίσης, Israeli Shahak,. The History of the 
Concept. σελ.26.  

60 ibid 
61 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 19.
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μία αίσθηση φόβου μέσα στο  Yishuv, αλλά επίσης έπεισαν τους Ιουδαίους ότι το 

μελλοντικό  κράτος  τους  θα  εγκαθιδρυόταν  μόνο  με  στρατιωτικά  μέσα.  Αυτή  η 

αντίληψη θα διαπερνούσε όλη την πολιτική ιεραρχία στο Yishuv.

Η  Αραβική  στρατιωτική  αντίδραση  έγινε  αντιληπτή  στο  πλαίσιο  του 

Ιουδαϊσμού  ως  μία  διπλή  απειλή:  πρώτον,  ως  μία  φυσική  απειλή,  αφού  αυτές  οι 

πρώιμες διαμάχες στοίχησαν το θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων Ιουδαίων, 

και δεύτερον, η Αραβική αντίδραση είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αλλαγή στις 

Βρετανικές  προ-Σιωνιστικές  πολιτικές  με  την  εφαρμογή  αυστηρών  μέτρων  στη 

μετανάστευση και τις αγορές γης. Στο κομμάτι αυτό της εργασίας παρουσιάζεται το 

υπόβαθρο των πρώιμων Αραβικών ταραχών και ο αντίκτυπος τους στο Yishuv, μέχρι 

το 1929.

4.4.2.1. Η Αραβική Παλαιστινιακή Κοινωνία και Πολιτική

Για  να  γίνει  κατανοητό  το  πλαίσιο  της  Αραβικής  Επανάστασης  στην  υπό 

Εντεταλμένη  Κυβέρνηση  Παλαιστίνη,  είναι  σημαντικό  να  ληφθεί  υπόψη  η 

κοινωνικό-οικονομική  δομή  της  Αραβικής  κοινωνίας  στην  περίοδο  αυτή.  Όταν 

εγκαταστάθηκε  η  Εντεταλμένη  Κυβέρνηση,  η  Παλαιστίνη  ήταν  μία  υπανάπτυκτη 

γωνιά  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.  Η  Παλαιστινιακή  κοινωνία,  η  οποία 

αριθμούσε  περίπου  700.000  ανθρώπους,  αποτελούνταν  από  μία  μεγάλη  αγροτική 

κοινότητα  (65%)  και  μία  μικρότερη  αλλά  ικανή  και  αποτελεσματική  αστική 

κοινότητα (35%)62. Ανάμεσα στις πόλεις και τα χωριά, οι οικονομικές και κοινωνικές 

αποστάσεις ήταν προφανείς. Οι κοινωνίες της πόλης αποτελούνταν από ένα δίκτυο 

εύφορων  οικογενειών  γαιοκτημόνων  και  επαγγελματιών  καριέρας  και  μία  μικρή 

προλεταριακή βάση. Οι ελαφρές βιομηχανίες, όπως αυτές του λαδιού, του σαπουνιού, 

των τσιγάρων και των παπουτσιών, ανήκαν σε συγκεκριμένες αστικές οικογένειες. Σε 

αντίθεση με την πόλη, η μεγαλύτερη αγροτική περιφέρεια ήταν υπανάπτυκτη και οι 

βασικές υπηρεσίες της υγείας και της εκπαίδευσης εξέλειπαν. Οι αστικές οικογένειες, 

όπως οι Nashashibis και οι Hussaynies στην Ιερουσαλήμ, οι Abdul Hadis, οι Masris 

και οι  Shak’as στη Ναμπλούς, ή οι  Al-Khayyats και οι  Shukris στη  Haiffa και την 

Acre, ασκούσαν μεγάλη επιρροή στην αγροτική τους περιφέρεια λόγω των θέσεών 

τους ως γαιοκτήμονες. Σε αυτήν την ημι-φεουδαρχική κοινωνία υπήρχε και μία μικρή 

62 Benny Morris. Revising the Exodus of the Palestinians. σελ.9.
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και ανενεργή μέση τάξη63.  Και οι κοινωνία της πόλης και η κοινωνία του χωριού 

διατηρούσαν  η  καθεμιά  κοινωνική  καθαρότητα  και  διαφορετικούς  τρόπους  ζωής. 

Στον  πολιτικό  τομέα,  οι  μορφωμένες  ελίτ  των  πόλεων  συνδέθηκαν  νωρίς  με  την 

αντίσταση  ενάντια  στην  τουρκική  ηγεσία,  υπό  το  κίνημα  του  Παναραβισμού  και 

ίδρυσαν πολιτικά κόμματα και τοπικές εφημερίδες64. Η αγροτική κοινωνία, αντίθετα, 

ήταν λιγότερο δραστήρια από την αστική, παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι επέβαλαν 

σε αυτούς σκληρή φορολογική πολιτική και υποχρεωτική στράτευση65.

Παρά τις κοινωνικές και οικονομικές διαφορές και παρά τον αδύναμο ρόλο της 

μεσαίας τάξης,  η Παλαιστινιακή Αραβική κοινωνία μπόρεσε να κινητοποιηθεί  για 

πόλεμο το 1936. Είναι προφανές ότι οι πολιτικές της Εντεταλμένης κυβέρνησης και η 

μετανάστευση  έβλαπταν  τα  συμφέροντα  και  των  πλούσιων  και  των  φτωχών 

κοινωνικών στρωμάτων της Αραβικής Παλαιστίνης, όπως περιγράφεται παρακάτω:

(1) Οι Χωρικοί και η Αγορά Γης

Σε αντίθεση με τον αδύναμο ρόλο τους κατά των Οθωμανών, οι Παλαιστίνιοι 

χωρικοί  ήταν πιο δραστήριοι  και  άρχισαν από νωρίς  την αντίσταση ενάντια στην 

εντεταλμένη Κυβέρνηση και τη μετανάστευση66.  Παρ’ όλο που η αντίσταση αυτή 

ήταν αρχικά τυχαία, με τον καιρό έγινε πιο προσανατολισμένη και καθοδηγήθηκε 

επιτυχώς από τις εθνικές αστικές ελίτ, εντός ενός πολιτικού πλαισίου.

Παρ’  όλο  που  οι  χωρικοί  αποτελούσαν  την  πλειοψηφία  στην  Παλαιστίνη, 

κατείχαν λιγότερο από 10 % της γης που καλλιεργούσαν67. Οι γαίες που είχαν στην 

κατοχή τους οι φτωχοί χωρικοί βρίσκονταν κυρίως στην κεντρική κορυφογραμμή, 

που χαρακτηριζόταν από την ανεξαρτησία της σε βροχοπτώσεις. Η παραγωγή τους σε 

σιτάρι και άλλους καρπούς που ευνοούνταν από τη βροχή, δεν ήταν αρκετή για να 

καλύψει τα έξοδα διαβίωσης. Η πλειοψηφία των εύφορων και πλούσιων σε νερών 

γαιών  εντοπιζόταν  κατά  μήκος  της  παραθαλάσσιας  περιοχής.  Αυτές  ανήκαν  σε 

οικογένειες  των  πόλεων  της  Παλαιστίνης  και  των  γειτονικών  χωρών.  Έτσι, 

παράλληλα με την εργασία στη δική τους γη, οι χωρικοί δούλευαν επί πληρωμή και 

στις γαίες των οικογενειών γαιοκτημόνων68.

63 ibid, σελ.10-11.
64  Rashid Khalidi.  The Palestinians and 1948.  σελ. 18.  επίσης,  Rosemary Sayigh.  The Palestinian 

Peasants  σελ.30-31.
65 Ibid, σελ.22.
66 Rashid Khalidi. The Palestinians and 1948. σελ.25.
67 Rosemary Sayigh. Palestinian Peasants. σελ. 37. 
68 ibid
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Η έναρξη της  Ιουδαϊκής  μετανάστευσης  και  η  αγορά γης,  κυρίως  από  τους 

γαιοκτήμονες,  είχε  ως  αποτέλεσμα  τον  εκτοπισμό  των  χωρικών  από  τη  γη  που 

καλλιεργούσαν69. Αντικαθιστούμενοι από το Ιουδαϊκό εργατικό-αγροτικό δυναμικό, 

οι Παλαιστίνιοι χωρικοί απωθήθηκαν στα βουνά και αναγκάστηκαν να γίνου αγρότες 

στη δική τους γη. Η μανιώδης εκμετάλλευση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού από 

το Σιωνιστικό κεφάλαιο στις αρχές του 20ου αιώνα επιδεινώθηκε περαιτέρω από την 

αρχή  της  “Ιουδαϊκής  Εργασίας”,  η  οποία  σχεδιάστηκε  για  να  διατηρηθεί  το 

εποικιστικό σχέδιο εγκατάστασης70.

Η νέα κατάσταση που προέκυψε από την Ιουδαϊκή μετανάστευση και τις προ-

Σιωνιστικές πολιτικές της εντεταλμένης κυβέρνησης είχε ως αποτέλεσμα να στερήσει 

χιλιάδες  οικογένειες  χωρικών  από  τις  δουλειές  τους.  Όσο  συνεχιζόταν  η 

μετανάστευση οι αγορές γης αυξάνονταν κα το ίδιο και η ανεργία των χωρικών. Το 

ίδιο συνέβαινε και με τη μικρή ομάδα αστικών προλετάριων, των οπίων οι θέσεις 

εργασίας  απειλούνταν  από  την  άνοδο  της  Ιουδαϊκής  εργατικής  δύναμης  που 

διευθυνόταν από το  Histadrut71.  Το γεγονός αυτό θα αναζωπύρωνε  τα αισθήματα 

απόγνωσης  και  αγανάκτησης  μέσα  στις  Παλαιστινιακές  αγροτικές  κοινότητες, 

ενάντια στους Ιουδαίους και την Εντεταλμένη Κυβέρνηση από κοινού. Η αγροτική 

αντίδραση εμφανίστηκε με μία σειρά ανοργάνωτων ταραχών, που ξεκίνησαν το 1919 

και διήρκεσαν μέχρι τη μεγάλη επανάσταση του 1936.

(2)  Οι  Ελίτ  των  Πόλεων:  Ο  Εθνικισμός  και  η  Αναζήτηση  Πολιτικής 

Κυριαρχίας

Εάν η αντίδραση των χωρικών κατά των Βρετανών και  των Ιουδαίων ήταν 

τυχαία και προκλήθηκε από την εκδίωξή τους από τη γη που κατείχαν, η αντίδραση 

που προήλθε από τις  ελίτ  των πόλεων βασιζόταν στην εθνική συνείδηση και  την 

επιθυμία  για  αυτοδιοίκηση.  Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  οι  αναγνωρισμένες 

από την Κοινωνία των Εθνών, Αγγλικές και Γαλλικές, μεταπολεμικές, εντεταλμένες 

κυβερνήσεις εγκαθιδρύθηκαν στις χώρες της Μέσης Ανατολής με το πρόσχημα ότι θα 

69  Ο  Granott διατύπωσε την άποψη ότι  έως το 1936,  οι  Σιωνιστές  (μέσω του Ιουδαϊκού Εθνικού 
Ταμείου) είχαν αγοράσει 681,978 στρέμματα, το 77% από αυτά είχαν αγοραστεί από γαιοκτήμονες, 
την κυβέρνηση και από εκκλησίες. Μόνο το 9.4 % είχε αγοραστεί από χωρικούς. Ως αποτέλεσμα το 
38% των χωρικών δεν κατείχε πλέον τη γη που καλλιεργούσε. Granott, A. (1966). The Land System 
in  Palestine. London:  Eyre  and Spottiswoode,  σελ.  26,  απόσπασμα από Rosemary  Sayigh.  The 
Palestinian Peasants. σελ.45.  

70 ibid
71  Για το ζήτημα αυτό βλέπε: Lockman, Zachary, (1996).  Comrades and Enemies: Arab and Jewish  

Workers in Palestine, 1906-1948. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
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βοηθούσαν τις χώρες αυτές να αποκτήσουν και να διαχειριστούν την ανεξαρτησία 

τους72.  Με  εξαίρεση  την  Αλγερία  και  τη  Λιβύη,  οι  εντεταλμένες  κυβερνήσεις 

δημιούργησαν  κρατικές  δομές  βασισμένες  στο  γηγενή  πληθυσμό,  στις  χώρες  που 

κυβερνούσαν. Αυτό ίσχυσε στις περιπτώσεις του Ιράκ, της Υεμένης, της Συρίας, της 

Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Υπεριορδανίας.  Σε αυτές της χώρες, οι 

ημι-κρατικές  δομές  αντιπροσωπευόντουσαν  απέναντι  στις  εντεταλμένες  αρχές  με 

κάποιον εθνικό πρόεδρο73. Επίσης, σε καθεμιά από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, 

ήταν αποδεκτό πως η κυριαρχία θα ταυτιζόταν πλήρως με την εθνική πλειοψηφία, 

σύμφωνα με τις αρχές που είχαν διακηρυχθεί από τον πρόεδρο των Η.Π.Α. Ουίλσον, 

και οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην Ιδρυτική Συνθήκη της Κοινωνίας των Εθνών74.

Στην  περίπτωση  της  Παλαιστίνης,  όμως,  οι  εγκατεστημένες  στις  πόλεις 

πολιτικές ελίτ δεν απολάμβαναν ανάλογα προνόμια με τις αντίστοιχες ελίτ σε άλλες 

Αραβικές χώρες. Στον Παλαιστινιακό, Αραβικό πολιτικό κόσμο δεν είχαν αποδοθεί 

οι ιδιότητες μιας “κρατικής οντότητας” που απολάμβαναν οι άλλες Αραβικές ελίτ, 

υπό  τις  Βρετανικές  και  Γαλλικές  εντεταλμένες  κυβερνήσεις.  Στην  Παλαιστίνη,  ο 

Βρετανός Ύπατος Αρμοστής ήταν η υψηλότερη και μοναδική πηγή εξουσίας.  Δεν 

υπήρχε  κοινοβούλιο  και  υπουργικό  συμβούλιο,  ούτε  υπεύθυνοι  Άραβες 

αξιωματούχοι75.  Αυτές  οι  ιδιότητες  μιας  “κρατικής  οντότητας”  αποδίδονταν  στου 

Ιουδαίους που ανήκαν στο Σιωνιστικό κίνημα. Όπως έχει ήδη αναλυθεί, η Ιουδαϊκή 

Υπηρεσία  ήταν  αυτή  που  αναγνωριζόταν  από  τις  εντεταλμένες  αρχές  και  όχι  οι 

Άραβες. Αυτό συνέβη στα πλαίσια τη δημιουργίας ενός “Εθνικού Σπιτιού” για τους 

Ιουδαίους, όπως είχε διατυπωθεί στη Διακήρυξη του Balfour. Πέρα από το γεγονός 

ότι  παρείχε  ένα  πλαίσιο  εντός  του  οποίου  το  παρακράτος  του  Ισραήλ  έμελλε  να 

δημιουργηθεί, αυτό το ημι-επίσημο status που είχε αποδοθεί στην Ιουδαϊκή Υπηρεσία 

από τη Βρετανία και την Κοινωνία των Εθνών, προσέφερε στο Σιωνιστικό κίνημα 

διεθνή νομιμοποίηση και εγγυήθηκε πρόσβαση στο Λονδίνο και τη Γενεύη76.

72 Rashid Khalidi. The Palestinians and 1948. σελ.18.
73  Παραδείγματος χάριν: η ιθαγενής κυβέρνηση της Υπεριορδανίας αντιπροσωπευόταν από έναν εμίρη 

και έναν πρωθυπουργό, του Ιράκ, από ένα βασιλιά και ένα πρωθυπουργό και της Συρίας και του 
Λιβάνου από προέδρους και πρωθυπουργούς. Παρ’ όλο που τα άτομα αυτά είχαν ως ανωτέρους τους 
έναν Άγγλο ή Γάλλο Ύπατο Αρμοστή, είχαν κάποια εξουσία έστω και σε ονομαστικούς όρους. 
Βλέπε: ibid σελ. 18-19. 

74 ibid
75  Lesch,  Ann  Mosely,  (1979).  Arab  Politics  in  Palestine,  1917-1939:  The  Frustration  of  a  

Nationalist Movement. Ithaca: New York. σελ. 186-187.
76 Rashid Khalidi. The Palestinians and 1948. σελ.20.
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Βρισκόμενοι  σε  αποκλεισμό  από  κάθε  δικαίωμα  στην  εξουσία, 

παρακολουθώντας το μέλλον της χώρας να περνά στα χέρια των Ιουδαίων, οι ελίτ 

των  πόλεων  ξεκίνησαν  τη  δράση  τους  κατά  της  Βρετανικής  εντεταλμένης 

κυβέρνησης. Πραγματοποίησαν μία σειρά από διασκέψεις, στις οποίες εξέλεξαν ένα 

Αραβικό  Εκτελεστικό  όργανο,  με  επικεφαλής  τον  Musa Pasha Al-Husayni77.  Οι 

ανταγωνιζόμενες οικογένειες των πόλεων εγκαθίδρυσαν τέσσερα κύρια κόμματα, τα 

διαφορετικά  προγράμματα  των  οποίων  τέμνονταν  σε  έναν  κοινό,  πολυδιάστατο 

σκοπό:  το  τέλος  της  Βρετανικής  εντεταλμένης  κυβέρνησης,  το  σταμάτημα  της 

Ιουδαϊκής  μετανάστευσης  και  την  εγκαθίδρυση  ενός  Αραβικού  κράτους  στην 

Παλαιστίνη.  Οι  στρατηγικές  που  εκπονήθηκαν  και  προτάθηκαν  από  τα  τέσσερα 

κόμματα για την αντιμετώπιση των Βρετανών και των Ιουδαίων εκτείνονταν από την 

ένοπλη εξέγερση έως ένα ειρηνικό μποϋκοτάζ των Βρετανών, αντίστοιχο με αυτό της 

Ινδίας. Εντούτοις, ήταν η εξτρεμιστική πτέρυγα, υπό την ηγεσία του Hajj Amin Al-

Husayni που κέρδισε τη μεγαλύτερη λαϊκή υποστήριξη78.

Η αυξανόμενη ένταση ενάντια στις Βρετανικές προ-Σιωνιστικές πολιτικές και η 

συνέχιση της Ιουδαϊκής εισροής, ενίσχυσε τη στρατιωτική τάση του  Al-Husayni. Ο 

Al-Husayni δραστηριοποιήθηκε  εντός  των Παλαιστινιακών αγροτικών  κοινοτήτων 

αναζητώντας άνδρες και όπλα79. Έτσι προέκυψε ο στρατιωτικός τρόπος δράσης στην 

Παλαιστινιακή πλευρά, υπό την καθοδήγηση των ελίτ των πόλεων και βασισμένος 

στους μαχητές των αγροτικών περιοχών, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για στρατιωτική 

δράση εναντίων και των Βρετανών και των Ιουδαίων. Αυτή η σταδιακή κινητοποίηση 

οδήγησε στην Αραβική Επανάσταση του 1936. Στις επόμενες ενότητες εξετάζεται 

των  πώς  αυτές  οι  εξεγέρσεις  και  τα  στρατιωτικά  χτυπήματα,  μέχρι  το  1936, 

επηρέασαν το Yishuv και την εμφάνιση του Εβραϊκού μιλιταρισμού.

4.4.2.2. Η Μάχη του Tel Chai το 1920

Η  πρώτη  Αραβο-Ιουδαϊκή  διαμάχη  έλαβε  χώρα  στους  καταυλισμούς  της 

Metulla και  του  Tel Chai,  στην  Άνω  Γαλιλαία.  Αυτοί  οι  καταυλισμοί  είχαν 

77 Anna Mosely Lesch. Arab Politics in Palestine. σελ. 189.
78 Ibid, σελ. 189-192.
79  Ibid  σελ.193.  Για την εμφάνιση της στρατιωτικής τάσης του Μουφτή,  βλέπε:   Mattar,  Philip, 

(1988).The Mufti of Jerusalem: Al-Hajj Amin al- Husayni and the Palestinian national movement. 
New York: Columbia University Press.
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κατασκευαστεί πριν την εγκατάσταση των Βρετανικών και Γαλλικών εντεταλμένων 

κυβερνήσεων στην περιοχή. Επικεφαλής ήταν ο Σιωνιστής εργατικός ηγέτης Joseph 

Trumpeldor.  Όταν  η  συμφωνά  του  Sykes-Picot υπεγράφη  οι  καταυλισμοί  αυτοί 

εγκαταστάθηκαν στα σύνορα του Λιβάνου και τέθηκαν υπό Γαλλική διοίκηση. Έτσι 

παρέμειναν μακριά από το κέντρο της Ιουδαϊκής κοινότητας στην Παλαιστίνη80. Το 

Μάρτιο του 1920, οι καταυλισμοί δέχθηκαν επίθεση από μία ομάδα ντόπιων Αράβων 

ιππέων από τα γύρω χωριά, ο αριθμός των οποίων υπολογίστηκε σε πάνω από 150 

πολεμιστές.  Τα δύο μέρη αντάλλαξαν πυρά για αρκετές  ώρες.  Τελικά,  οι  Άραβες 

αποσύρθηκαν,  αφήνοντας  8  νεκρούς  Ιουδαίους,  ανάμεσά  τους  και  τον  ίδιο  τον 

Trumpeldor. Ο Εργατικός Σιωνιστής ηγέτης, ο οποίος ήταν επικεφαλής της άμυνας 

του Tel Chai, είχε τραυματιστεί νωρίτερα στη μάχη. Λέγεται ότι παρά το μεγάλο πόνο 

που  υπέφερε,  δεν  εξέφρασε  κανένα  παράπονο  κατά  τη  διάρκεια  της  μάχης  αλλά 

προσπάθησε  να  ενθαρρύνει  τους  συντρόφους  του,  καλώντας  τους  να  πολεμήσουν 

μέχρι  την  τελευταία  σφαίρα.  Πριν  το  θάνατό  του  τα  τελευταία  του  λόγια  ήταν 

“κανένα πρόβλημα, αξίζει να πεθαίνεις για την πατρίδα”81.

Δύο  μέρες  αργότερα,  αφού  άκουσαν  πως  μεγάλες  Αραβικές  δυνάμεις 

πλησίαζαν, οι έποικοι εκκένωσαν το Tel Chai και το έκαψαν πριν μετακινηθούν στην 

περιοχή που ελεγχόταν από τη Βρετανική Εντεταλμένη Κυβέρνηση. Τα νέα για το 

Tel Chai έφτασαν στο  Yishuv αρκετές μέρες μετά και προκάλεσαν σοκ στη μικρή 

κοινωνία, η οποία αριθμούσε λιγότερο από 57.000 ανθρώπους εκείνη την περίοδο82.

4.4.2.3. Οι Ταραχές στην Ιερουσαλήμ και τη Jaffa, 1920-1921

Δύο  μήνες  μετά  το  Tel Chai,  ο  Vladimer Jabotinsky που  ήταν  φίλος  του 

Tumpeldor, οδήγησε μία ομάδα Ιουδαίων και προκάλεσε ένα πλήθος Παλαιστινίων 

που είχαν συγκεντρωθεί για έναν εορτασμό στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια της 

παραδοσιακής  γιορτής  Nebi Musa83.  Αυτή η  πρόκληση είχε  ως  συνέπεια  ευρείας 

κλίμακας ταραχές ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους Άραβες που κράτησαν τρεις 

ημέρες.  Εκατοντάδες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν και από τις  δύο πλευρές.  Οι 

Βρετανικές  αρχές  συνέλαβαν  το  Jabotinsky και  τους  συντρόφους  του  και  τους 

80 Howard M. Sachar. A History of Israel. σελ.123. 
81 Ibid
82 ibid
83  Η  γιορτή  Nebi Musa είναι  ένα  παλιό  Παλαιστινιακό  έθιμο  που  γιορτάζεται  την  Άνοιξη. 

Περιγράφεται ως αντίστοιχο με το χριστιανικό και το ιουδαϊκό Πάσχα. ibid, σελ.124. 
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κατηγόρησαν  για  τις  προκλητικές  ενέργειες.  Επίσης  η  Εντεταλμένη  Κυβέρνηση 

απέλυσε τον Άραβα δήμαρχο της Ιερουσαλήμ84.

Οι ταραχές επαναλήφθηκαν στη Jaffa τον επόμενο χρόνο, την 1η Μαΐου 1921. 

Αρκετές  ημέρες  βίας  ανάμεσα στις  δύο  πλευρές  είχαν  ως  αποτέλεσμα  το  θάνατο 

σαράντα επτά Ιουδαίων και σαράντα οκτώ Αράβων, αλλά και αρκετές εκατοντάδες 

τραυματιών και από τις δύο πλευρές85.

Η Αραβική πλευρά προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μετανάστευση και την 

πολιτική της Εντεταλμένης Κυβέρνησης, αλλά επίσης, απολάμβανε και το αίσθημα 

υπεροχής  επί  των  Ιουδαίων.  Έτσι,  πίστευαν  πως  με  τις  συνεχιζόμενες  ταραχές  η 

πολιτική της Εντεταλμένης Κυβέρνησης μπορεί να άλλαζε.

Παρ’  όλο που  η  Βρετανική  Εντεταλμένη  Κυβέρνηση  είχε  δεσμευτεί  για  τη 

δημιουργία ενός “Ιουδαϊκού Σπιτιού” στην Παλαιστίνη, ήταν επίσης υπεύθυνη για 

την  ασφάλεια  και  τη  σταθερότητα  στη  χώρα  που  κυβερνούσε.  Τα  Αραβικά 

συνεχιζόμενα χτυπήματα αύξαναν την ανησυχία των Βρετανών πως δε θα μπορούσαν 

να κυβερνούν την Παλαιστίνη με την Εντεταλμένη τους Κυβέρνηση, σύμφωνα με 

τους  κανονισμούς  της  Κοινωνίας  των  Εθνών.  Η  επιτροπή  που  έστειλαν  για  να 

ερευνήσει  τα  γεγονότα  συμπέρανε  ότι  ο  κύριος  καταλύτης  για  την  Αραβική 

αντίδραση ήταν η Ιουδαϊκή μετανάστευση και  οι  καταυλισμοί.  Κατέδειξε,  επίσης, 

πως όσο η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν τόσο θα μεγάλωνε και η αντίδραση των 

Αράβων. Έτσι, άρχισαν να επιβάλλουν κανονισμούς στην Ιουδαϊκή μετανάστευση86.

4.4.2.4. Οι Ταραχές του 1929

Τα χρόνια  1925  έως  1929  κύλησαν  σχετικά  ειρηνικά,  με  λίγα  περιστατικά, 

Αλλά  αυτήν  την  ήρεμη  περίοδο  ακολούθησαν  οι  μεγάλης  κλίμακας  ταραχές  του 

Μαΐου  του  1929.  Οι  Άραβες  Παλαιστίνιοι  περικύκλωσαν  την  Ιερουσαλήμ  και 

εξαπέλυσαν αρκετές επιθέσεις ενάντια στους Ιουδαίους σε μικτές πόλεις. Οι ταραχές, 

στις  οποίες  οι  Παλαιστίνιοι  σκότωσαν 133 Ιουδαίους  ενώ σκοτώθηκαν  116 δικοί 

τους, ξεκίνησαν από μία διαμάχη που αφορούσε στη χρήση του Δυτικού Τείχους του 

Τζαμιού  Al-Aqsa (η τοποθεσία αυτή είναι ιερή για τους Μουσουλμάνους, αλλά η 

84 ibid
85 ibid. σελ.125
86 Baylis Thomas. How Israel Was Won. σελ.23.
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Ιουδαίοι τη διεκδικούσαν ως τα απομεινάρια του Ναού του Σολωμόντα) 87. Όπως και 

με τις ταραχές του 1920, η Βρετανική κυβέρνηση απέστειλε μια Βασιλική Επιτροπή 

στην  Παλαιστίνη  “για  να  διερευνήσει  τις  άμεσες  αιτίες  οι  οποίες  οδήγησαν  στο  

πρόσφατο  ξέσπασμα  και  να  κάνει  συστάσεις  για  τα  απαραίτητα  βήματα  ώστε  να 

αποτραπεί η επανάληψη των γεγονότων”. Η επιτροπή υπέδειξε ως υπεύθυνους τους 

Άραβες για τη βία και  απέδωσε  “μερίδιο της ευθύνης στο Μουφτή και  σε άλλα 

άτομα”.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η  επιτροπή  δήλωσε  ότι  η  θεμελιώδης  αιτία  της 

τραγωδίας  ήταν  το  “Αραβικό  αίσθημα αντιπάθειας  και  εχθρότητας  απέναντι  στους  

Ιουδαίους ως συνέπεια της απογοήτευσης των πολιτικών και εθνικών οραμάτων τους  

και του φόβου για το οικονομικό τους μέλλον”. Βασισμένη σε αυτήν την αναφορά, η 

Βρετανική κυβέρνηση εισήγαγε μία δεύτερη “Λευκή Βίβλο”, ανακοινώνοντας ότι “η 

Ιουδαϊκή  μετανάστευση  πρέπει  να  ανασταλεί,  όσο  η  κατάσταση  της  εκτεταμένης 

ανεργίας στην Παλαιστίνη συνεχιζόταν”88.

Και  η  Αραβική  απειλή  και  η  απάντηση  της  Εντεταλμένης  Κυβέρνησης, 

προκάλεσε  αρνητικές  συμπεριφορές  εντός  του  Ιουδαϊκού  Yishuv.  Η  Σιωνιστική 

ηγεσία  συνειδητοποίησε  ότι  η  Βρετανική  Εντεταλμένη  Κυβέρνηση  είχε  μία 

ευμετάβλητη πολιτική, και σε περίπτωση που αποφάσιζε να φύγει από τη χώρα οι 

Ιουδαίοι θα αντιμετώπιζαν μαζικά pogrom από εξαγριωμένους και ένοπλους Άραβες, 

πιο  επικίνδυνους  από  αυτούς  της  Ocarina.  Ο  David Ben Gurion έγραψε  στα 

απομνημονεύματά του:

“Είπα στο Δρ. Weitzman ότι οι ταραχές της Ιερουσαλήμ το 1920 και η σφαγή της Jaffa 

το 1921 θα ήταν τίποτα σε σύγκριση με ό,τι θα αντιμετωπίζαμε στο μέλλον”89. Η Anita 

Shapira έγραψε:  “Ο  Ιουδαίοι  είδαν  τους  εαυτούς  τους  ως  ανήμπορα  θύματα  της  

επιθετικότητας  μίας  ανίδεης  πλειοψηφίας,  που  υποκινείται  από  τον  κλήρο”90.  Ο 

Ιουδαϊκός  τύπος  στην  Παλαιστίνη  χρησιμοποιούσε  συχνά  τις  λέξεις  “pogrom”, 

“μακελειό” και “σφαγή” για να περιγράψει τις Αραβικές επιθέσεις91.

4.4.3. Η Σιωνιστική Πολιτική της Αυτοσυγκράτησης της περιόδου 1919-1939

87 Christopher Sykes. Crossroads to Israel. σελ. 113.
88 Howard M. Sacher. A History of Israel. σελ.128.
89 Amos Permutter. Politics and Military in Israel. σελ.13
90  Almog, Oz (2000). The Sabra: The Creation of the New Jew. London: University of California Press
91 Ibid, σελ.190.
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Δεν ήταν παρά μόνο με το τέλος της Αραβικής Επανάστασης το 1939 που ο 

στρατιωτικός τρόπος δρομολογήθηκε στο Yishuv. Τότε οι στρατιωτικές οργανώσεις 

ιδρύθηκαν  και  άρχισαν  να  κυριαρχούν  στην  Ιουδαϊκή  πολιτική  αρένα  και  να 

επηρεάζουν  τη  δημιουργία  πολιτικής.  Πριν  από  τη  στιγμή  αυτή  εντούτοις,  ο 

μιλιταρισμός δεν ήταν ενισχυμένος  παρά τη συλλογική συναίνεση ανάμεσα στους 

Σιωνιστές πολιτικούς για την αναγκαιότητά του προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός 

σκοπός, δηλαδή το Ιουδαϊκό κράτος. Όπως καταδείχθηκε προηγουμένως, ήδη από τις 

αρχές  της  εγκατάστασης  στην  Παλαιστίνη  (1920  και  μετά),  η  συναίνεση  για  τη 

στρατιωτική λύση κυριαρχούσε σε όλες τις Σιωνιστικές πολιτικές ιεραρχίες, είτε στο 

επίπεδο του Υψηλού Εκτελεστικού στο Λονδίνο, είτε στο επίπεδο των ηγετών του 

εργατικού Yishuv και των Αναθεωρητικών. Αυτή η συναίνεση ήταν κυρίαρχη ακόμη 

και στο αποκορύφωμα της υποστήριξης της Εντεταλμένης Κυβέρνησης για το σχέδιο 

του Ιουδαϊκού κράτους.

Παρ’ όλο που η  Haganah (η κύρια Ιουδαϊκή αμυντική μονάδα) ιδρύθηκε το 

1921,  ως  απάντηση  στις  Αραβικές  ταραχές,  δεν  είχε  αυξηθεί  σε  αριθμό  ή  σε 

στρατιωτική  ικανότητα.  Ο  Σιωνιστής  ιστοριογράφος  Sachar και  ο  Ισραηλινός 

στρατηγιστής  Perlmutter υποστήριζαν  από  κοινό  ότι  το  Υψηλό  Εκτελεστικό  του 

Σιωνιστικού κινήματος δεν είχε εγκρίνει διάφορες προτάσεις που προέρχονταν από το 

Εργατικό κόμμα για βελτίωση της μονάδας κατά την περίοδο που προηγήθηκε της 

Αραβικής  Επανάστασης92.  Ο  Ben Eleizer επίσης,  δήλωσε  ότι  όταν  η  Αραβική 

Επανάστασης  προκλήθηκε  η  Haganah ήταν  αδύναμη  για  να  αντιμετωπίσει  τις 

Αραβικές απειλές στους καταυλισμούς93.

Αυτό οφειλόταν σε μία πολιτική γνωστή στον Ισραηλινό χώρο ως  Havlagah 

(Αυτοσυγκράτηση). Ο νονός αυτή της πολιτικής ήταν ο Chaim Weitzmann ο αρχηγός 

της  Σιωνιστικής  Οργάνωσης.  Η  Αυτοσυγκράτηση  επικεντρωνόταν  στην  αποφυγή 

οποιασδήποτε  στρατιωτικής  επιθετικής  δράσης,  εκ  μέρους  των  Ιουδαίων,  ενάντια 

στους Άραβες.

Όπως αναλύει ο Perlmutter, η πολιτική της αυτοσυγκράτησης είχε χαραχτεί για 

λόγους  τακτικής  και  για  να  επιτευχθούν  κυρίως  δύο  στόχοι˙  να  διατηρηθεί  η 

Βρετανική υποστήριξη για την Ιουδαϊκή μετανάστευση και να κατασκευαστούν οι 

Ιουδαϊκές  στρατιωτικές  εγκαταστάσεις.  Η Σιωνιστική ηγεσία αναγνώρισε ότι  ένας 
92  Howard M. Sachar. A History of Israel. σελ. 128-131; Amos Perlmutter. Politics and Military in 

Israel. Σελ. 12-14.
93 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ.19.
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πρώιμος στρατιωτικός αγώνας ενάντια στους Άραβες θα οδηγούσε στην καταστροφή 

του  Yishuv, μιας και οι Ιουδαίοι ήταν μειοψηφία και εξέλειπαν οι ανθρώπινοι και 

οικονομικοί πόροι για εμπλοκή σε πόλεμο. Επιπροσθέτως, Η Βρετανική Εντεταλμένη 

Κυβέρνηση άρχισε σταδιακά να αποκηρύσσει τις επίσημες υποσχέσεις της προς τους 

Ιουδαίους  για  βοήθεια  στη  δημιουργία  ενός  Ιουδαϊκού  κράτους.  Εάν  το  Yishuv 

εμπλεκόταν σε πόλεμο με τους Άραβες,  η Βρετανική Εντεταλμένη Κυβέρνηση θα 

άφηνε τα δύο μέρη να πολεμήσουν και να καθορίσουν μόνα τους τη μοίρα τους, έτσι 

οι Ιουδαίοι θα εμπλέκονταν σε μία μη ισορροπημένη διαμάχη με τους Άραβες.

Ο  Βρετανός  ιστορικός  Christopher Sykes συμφώνησε  με  την  άποψη  αυτή 

λέγοντας ότι η  Havlagah αντανακλούσε την έλλειψη εμπιστοσύνης της πλευρά των 

Ιουδαίων94.

Η Havlagah είχε συναντήσει αντιδράσεις από την αρχή από την αναθεωρητική 

τάση, της οποίας ηγούνταν ο Jabotinsky, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα το 1920 για την 

εγκαθίδρυση ενός κράτους και στην ανατολική και στη δυτική όχθη του ποταμού 

Ιορδάνη δια της βίας. Αλλά ο  Jabotinsky δεν μπορούσε να εφαρμόσει την πολιτική 

αυτή, αφού τύγχανε μικρής υποστήριξης εντός του Σιωνισμού.

Όταν  η  Αραβική  Επανάσταση  προκλήθηκε,  τα  στρατιωτικά  κινήματα  του 

Εργατικού Σιωνισμού και των Αναθεωρητικών είχαν ήδη ιδρυθεί ή βρίσκονταν υπό 

ίδρυση, αλλά παρ’ όλ’ αυτά, η Σιωνιστική ηγεσία προσπάθησε να διατηρήσει την 

πολιτική της αυτοσυγκράτησης καλώντας αυτές τις οργανώσεις να υπερασπιστούν 

μόνο  τους  καταυλισμούς  και  όχι  να  προχωρήσουν  στην  επίθεση.  Ο  Perlmutter 

έγραψε:

“Αναγνωρίζοντας  το δισταγμό των Βρετανών για την  υπεράσπιση [των Ιουδαϊκών]  

καταυλισμών  ενάντια  στις  επιθέσεις  των  Αράβων,  οι  Ιουδαίοι  χρησιμοποίησαν  την  

κατάσταση  ως  δικαιολογία  για  να  στηρίξουν  τη  δική  τους  αμυντική  δύναμη,  

δουλεύοντας κοντά με τους Βρετανούς, οι Σιωνιστές μπόρεσαν να αναβαθμίσουν τις  

Ιουδαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις......άφησαν τους Άραβες να αντιμετωπίσουν τη δική  

τους μοίρα που διάλεξαν για τους εαυτούς τους”95.

Στην πραγματικότητα η εξέγερση έφερε την καταστροφή στην Αραβική πλευρά 

και την ευημερία στο  Yishuv, γεγονός που φάνηκε στον πόλεμο του 1948 όταν η 

94 Sykes Christopher. Crossroads to Israel. σελ. 150.
95 Amos Perlmutter. σελ. 25-25.
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εξουθενωμένη Αραβική κοινωνία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τους Ιουδαίους στο 

πεδίο της μάχης και ηττήθηκε96.

Εντούτοις, όπως θα εξηγηθεί αναλυτικά αργότερα, μερικές από τις Σιωνιστικές 

οργανώσεις,  που  αποτελούνταν  από  τη  νεότερη  γενιά,  έσπασε  την  απόφαση  για 

αυτοσυγκράτηση  που  είχε  διακηρυχθεί  από  την  ηγεσία  τους  και  προχώρησαν  σε 

μερικές επιθέσεις αντιποίνων σε Αραβικά χωριά.

Συμπεράσματα

Η περίοδος αυτή καλύπτει τρεις δεκαετίες εθνοτικών διαμαχών ανάμεσα στο 

ντόπιο αραβικό-παλαιστινιακό πληθυσμό και την ιουδαϊκή κοινότητα εποίκων στην 

Παλαιστίνη,  με βρετανική διοίκηση στη χώρα.  Αυτή η πορεία διαμάχης άρχισε με 

σποραδικές  επιδρομές  αλλά αργότερα εξελίχθηκαν σε οργανωμένα χτυπήματα και 

σφαγές και έφτασαν στο ζενίθ στα τέλη του 1948. Αυτό συνέβη όταν ένας εμφύλιος 

πόλεμος ξέσπασε ανάμεσα στις  δύο εθνότητες και κλιμακώθηκε σε κύριο πόλεμο 

όταν τρεις αραβικοί στρατοί μπήκαν στον πόλεμο. Ο πόλεμος τελειωσε με την ίδρυση 

του Ισραήλ σε μεγάλα κομμάτια της Παλαιστίνης.

Ο  ιουδαϊκός  εθνικισμός  στην  Παλαιστίνη  αναπτύχθηκε  παράλληλα  με  το 

σιωνιστικό αγώνα στην Ευρώπη, με σκοπό τη μετανάστευση των Ιουδαίων από την 

Ευρώπη  και  ολόκληρο  τον  κόσμο  και  την  ίδρυση  ενός  ιουδαϊκού  κράτους  στην 

Παλαιστίνη. Ένας τέτοιος σκοπός φαινόταν ότι θα εκπληρωνόταν εντός του πλαισίου 

της βρετανικής εντεταλμένης κυβέρνησης στην Παλαιστίνη και με τις εγγυήσεις της 

Διακήρυξης  του  Balfour,  η  οποία  ζητούσε  την  ίδρυση  ενός  ιουδαϊκού  “εθνικού 

οίκου” στην Παλαιστίνη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τρία βασικά κύματα Ιουδαίων 

μεταναστών ήρθαν από τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη και οι περισσότεροι 

ήταν νέοι, σεκουλαριστές, μορφωμένοι και ανύπαντροι. Είχαν επίσης κατηχηθεί στα 

εργατικά  σιωνιστικά  ιδανικά,  τα  οποία  προσέβλεπαν  στην  ίδρυση  μίας  ιδεατής 

εργατικής  κοινότητας.  Απολαμβάνοντας  τις  εγκαταστάσεις  της  εντεταλμένης 

κυβέρνησης,  την  παγκόσμια,  ιουδαϊκή,  οικονομική  υποστήριξη,  αλλά  επίσης  και 

εμπνευσμένοι  από  τα  πρωτοπόρα  σιωνιστικά  ιδανικά  τους,  οι  Ιουδαίοι  έποικοι 

ίδρυσαν μία μεγάλη αγροτική κοινότητα, αλλά με σημαντικά αστικά στοιχεία επίσης. 

Ίδρυσαν ισχυρά ημι-κρατικά ιδρύματα, δομές, γραφειοκρατία και πολιτικό σύστημα. 
96  Rashid Khalidi. The Palestinians and 1948. σελ . 19
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Η αραβική-παλαιστινιακή κοινότητα από την πλευρά της, αντιμετώπιζε το σιωνιστικό 

σχέδιο  με  όρους  αποικιακής  κατάκτησης,  η  οποία  υπονόμευε  την  ίδια  τους  την 

ύπαρξη.  Επίσης,  κατηγορούσαν  τη  βρετανική  εντεταλμένη  κυβέρνηση  ότι 

υποστήριζαν αυτήν την κατάκτηση και πάνω σε αυτό εξαπέλυσαν ένα διπλό ένοπλο 

αγώνα ενάντια και στην εντεταλμένη κυβέρνηση και τους Ιουδαίους εποίκους.

Η αυξανόμενη ένταση και η αραβική διαμαρτυρία, ανάγκασαν τους Βρετανούς να 

αναθεωρήσουν την υπέρ των Σιωνιστών πολιτική τους και να εισαγάγουν τη Λευκή 

Βίβλο  το  1939,  η  οποία  θεωρήθηκε  από  τους  Ιουδαίους  ως  αναπαραγωγή  της 

Διακήρυξης του Balfour.

Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο σκληρών εθνικών συγκρούσεων που αναπτύχθηκε ο 

εβραϊκός εθνικισμός στο Yishuv. 
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Μέρος ΙΙI
Ο Μιλιταρισμός και η Ταυτότητα στο 

Yishuv: (1919-1948)

142



Κεφάλαιο 5:

Η Εφεύρεση της Εβραϊκής Συλλογικής Μνήμης (1919-1948)

5.1. Εισαγωγή
Το κομμάτι αυτό της μελέτης επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους 

διαμορφώθηκε η συλλογική εβραϊκή ταυτότητα κατά την περίοδο τουYishuv από 

το σιωνιστικό υπό κατασκευή κράτος. Υπογραμμίζει την κατήχηση των μελών του 

Yishuv (ειδικά τη νεότερη γενιά) σε ένα συνεκτικό σύστημα εθίμων, τελετών και 

εορτασμών,  με  σκοπό  την  αναβίωση  του  εβραϊκού  εθνικισμού,  όπως  πριν  δύο 

χιλιετίες.  Σε αυτή τη διαδικασία εθνικοποίησης προέκυψαν σκληρές μάχες μέσα 

στη χώρα και βαθύ ενδιαφέρον για την επιβίωση και την αυτοάμυνα. Το κεφάλαιο 

αυτό επικεντρώνεται σε ένα, αλλά κεντρικό στοιχείο της εβραϊκής ταυτότητας, τη 

συλλογική μνήμη

Οι εθνικοί μύθοι και οι συλλογικές μνήμες είναι συστατικά στοιχεία της εθνικής 

ταυτότητας οποιουδήποτε έθνους. Τα έθνη είναι έθνη διότι θυμούνται την ιστορία 

τους με τον ίδιο τρόπο. Όπως και τα άλλα εθνικά κινήματα, ο Σιωνισμός παρήγαγε 

έναν εθνικό μύθο για το εθνικό παρελθόν των Ιουδαίων. Τους παρείχε μία εξήγηση 

για την ύπαρξή τους και την ανάπτυξή τους στην ιστορία ως έθνος. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να ανακαλέσουμε τρία βασικά αξιώματα από το θεωρητικό υπόβαθρο: 

Πρώτον, η συλλογική μνήμη κατασκευάζεται και είναι φανταστική. Δεύτερον, είναι 

επιλεκτική  και  τελεολογική,  από  τη  στιγμή  που  εξυπηρετεί  συγκεκριμένους 

σκοπούς στο παρόν. Τέλος, για να έχει πολιτική και κοινωνική λειτουργικότητα, η 

συλλογική μνήμη πρέπει  να μεταφέρεται  (από το  κράτος  και  τους μηχανισμούς 

τους) από τη γραπτή ιστορία στο σύστημα εορτασμών και να γίνεται μέρος της 

καθημερινής πρακτικής.

Λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  αυτά  τα  αξιώματα,  το  κεφάλαιο  αυτό  αναλύει  τη 

σιωνιστική ανακατασκευή της συλλογικής μνήμης κατά την περίοδο του  Yishuv. 

Υποθέτουμε ότι η σιωνιστική ανακατασκευή της συλλογικής μνήμης δίνει έμφαση 

στις  δικές  της  αρχές  στη μνήμη αυτή (όπως την απόρριψη της  εξορίας  και  την 

εθνική αναβίωση).  Αλλά πάνω απ’  όλα,  υποστηρίζεται  στο παρόν κεφάλαιο  ότι 

αυτή  η  μνήμη  υπογράμμισε  το  μιλιταρισμό  ως  σημαντική  αξία  στο  ιουδαϊκό 
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παρελθόν και μέλλον στην Παλαιστίνη. Θεωρούμε ότι η έμφαση στη στρατιωτική 

ιστορία είναι ένας μηχανισμός για “πολιτιστική” κινητοποίηση της κοινότητας, η 

οποία  με  τη  σειρά  της  είναι  μία  από  τις  εκφάνσεις  του  μοντέλου  του  μαζικού 

μιλιταρισμού, όπως αναλύεται στην παρούσα μελέτη.

5.2. Ο Σιωνιστικός Μηχανισμός των Αναμνήσεων: Ο Χωρισμός σε Περιόδους 

και η Δημιουργία Στερεοτύπων

Όπως καταδείχθηκε και στο θεωρητικό πλαίσιο,  κάθε κοινή ανάμνηση του 

παρελθόντος υπόκειται σε ένα συγκεκριμένο σύστημα μνημονεύσεων1. Το σύστημα 

μνημονεύσεων καθορίζεται  διακριτά, σύμφωνα με τους σκοπούς ενός δεδομένου 

εθνικού κινήματος.

Καθώς ο Σιωνισμός είναι ένα κίνημα για την Εβραϊκή εθνική αναγέννηση, το 

αρχαίο  Εβραϊκό  παρελθόν  ήταν  το  κέντρο  του  Σιωνιστικού  μηχανισμού 

μνημονεύσεων.  Οι  Σιωνιστές  ιστοριογράφοι  διαίρεσαν  την  Ιουδαϊκή  Ιστορία  σε 

τρεις  κύριες  περιόδους,  με  σκοπό  την  αναγνώριση  και  μνημόνευση  αυτού  του 

αρχαίου παρελθόντος: την Αρχαιότητα, την Εξορία και τη Σύγχρονη Αναγέννηση. 

Η Αρχαιότητα ξεκινά με την ιστορία της φυλής (προ-εθνική) του Αβραάμ και των 

απογόνων του, οδηγώντας στη μετανάστευσή τους στην Αίγυπτο. Εντούτοις, είναι η 

Έξοδος  από την Αίγυπτο που σημαδεύει  τη μετάβαση από μία  υπόσχεση (στον 

Αβραάμ)  στην  πραγματική  εκπλήρωση  τής.  Το  εθνικό  παρελθόν  ξεκινά  με  την 

κατάκτηση  από  τους  Ισραηλίτες  της  αρχαίας  Χαναάν  και  εκτείνεται  σε  αιώνες 

συλλογικών εμπειριών που είχαν σε εκείνο τον τόπο. Η Αρχαιότητα τελειώνει με 

μία σειρά από επαναστάσεις που απέτυχαν – η Ένδοξη Επανάσταση εναντίον των 

Ρωμαίων κατά τη διάρκεια του πρώτου αιώνα, ακολουθούμενη από την αποτυχία 

της εξέγερσης του Bar Kokhba, στο δεύτερο αιώνα2.

Η περίοδος της εξορίας, με τη σειρά της, καλύπτει τους πολλούς αιώνες που 

οι  Ιουδαίοι  έζησαν  ως  θρησκευτικές  μειονότητες,  διεσπαρμένοι  ανάμεσα  σε 

διαφορετικούς λαούς.  Έτσι,  η Εξορία ενσαρκώνει την απώλεια και του φυσικού 

δεσμού  με  τη  αρχαία  πατρίδα  και  της  συλλογική  εμπειρίας  των  Ιουδαίων  ως 

ενωμένο έθνος. Πιο προβληματική ήταν η σκιαγράφηση του τέλους της Εξορίας, 

αφού η Ιουδαϊκή ζωή στην εξορία στην πραγματικότητα συνεχίστηκε παράλληλα 

1  Paul Connerton.  How Societies Remember. Βλ. σελ. 7-13.
2 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.16.
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με τη Σιωνιστική εγκατάσταση στην Παλαιστίνη.  Η πραγματική εκπλήρωση της 

Σιωνιστικής ιδεολογίας παρακινήθηκε, συνεπώς, από το διπλό όραμα του τέλους 

της Εξορίας και της αρχής μιας νέας εθνικής εποχής3.

Μετά  το  χωρισμό  σε  περιόδους  της  Ιουδαϊκής  ιστορίας,  η  Σιωνιστική 

αφήγηση παρουσίασε την Αρχαιότητα ως μία περίοδο εθνικής συνοχής και εθνικής 

κυριαρχίας, αλλά επίσης και ως μία περίοδο όπου οι αρχαίοι Ιουδαίοι απέκτησαν 

στρατιωτικό πνεύμα και ηρωισμό. Από την άλλη πλευρά, παρουσίασε την Εξορία 

ως μία περίοδο απώλειας και της εθνικής συνοχής και του στρατιωτικού πνεύματος. 

Από τη στιγμή που το βασικό κριτήριο αυτής της κατηγοριοποίησης είναι ο δεσμός 

μεταξύ του Ιουδαϊκού λαού και της γης του, η περίοδος της Εξορίας χαρακτηρίζεται 

βασικά από το στοιχείο της έλλειψης.

Στο σημείο αυτό θα καταδειχθεί το πώς καθεμία από αυτές τις δύο περιόδους 

απεικονίζεται στη Σιωνιστική ιστοριογραφία κατά την περίοδο που προηγήθηκε της 

ίδρυσης του Ισραήλ.

5.2.1. Αρχαιότητα: Εθνική Συνοχή και Στρατιωτικό Πνεύμα

Σύμφωνα με τη Σιωνιστική διήγηση, δύο βασικά γνωρίσματα χαρακτήριζαν 

τους Ιουδαίους στην περίοδο της Αρχαιότητας˙ πρώτον, απολάμβαναν ένα κράτος 

με  εθνική  συνοχή  και  δεύτερον,  απέκτησαν  στρατιωτικό  πνεύμα  και  αίσθηση 

ηρωισμού. Αυτές οι δύο εικόνες παρουσιάστηκε πως ήταν κληρονομιά η μία της 

άλλης  και  πως  η  καθεμιά  ήταν  σημαντική  για  την  ύπαρξη  της  άλλης.  Έτσι,  οι 

αρχαίοι  Ιουδαίοι  εμφανίστηκαν  ως  ένα  μαχόμενο  έθνος  και  ο  πόλεμος 

παρουσιάστηκε ως ένα σημαντικό μέσο για την Ιουδαϊκή ύπαρξη4. Στο σημείο αυτό 

θα αναλυθεί η Σιωνιστική διήγηση για την Αρχαιότητα και θα καταδειχθεί πως η 

εθνική συνοχή συνοδευόταν πάντα από τα μέσα του πολέμου και της αυτοθυσίας.

Σύμφωνα  με  το  Σιωνισμό,  η  Αρχαιότητα  είναι  η  χρυσή  περίοδος  της 

Ιουδαϊκής ιστορίας. Περιγράφεται ως η περίοδος με την οποία θα έπρεπε να μοιάζει 

η σύγχρονη Ιουδαϊκή ζωή στην Παλαιστίνη, διότι τότε το αρχαίο Εβραϊκό έθνος 

απολάμβανε  μία  αυτόνομη  πολιτική,  κοινωνική  και  πολιτιστική  ζωή.  Η 

Αρχαιότητα,  συνεπώς,  είναι  η  χαμένη  εθνική  εποχή  την  οποία  ο  Σιωνισμός 

προσπαθεί  να  αναβιώσει,  γυρίζοντας  τους  Ιουδαίους  πίσω  στη  γη  τους  και 

3  Περεταίρω ανάλυση για το ζήτημα στο Walzer,  Michael, (1985).  Exodus and Revolution. New 
York: Basic Books, σελ. 111-113.

4 Shmuel Almog. Zionism and History. σελ.238-304.
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επανιδρύοντας   το  αρχαίο  Εβραϊκό  έθνος5.  Η  αρχαία  εθνική  συνοχή,  κατά  τη 

διάρκεια της Δεύτερης Κοινοπολιτείας, αποτελούνταν βασικά από τρία στοιχεία˙ τη 

γη, τη γλώσσα και την ισχυρή πολιτική κυριαρχία. Ο Σιωνισμός έδωσε έμφαση σε 

ένα βασικό δεσμό ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις παράγοντες και έδειξε ότι η ένωσή 

τους στο χρόνο και το χώρο δημιούργησαν ένα Εβραϊκό έθνος, με τη σύγχρονη 

έννοια του όρου.

Η Σιωνιστική διήγηση υποστηρίζει πως το αρχαίο Εβραϊκό έθνος κατείχε μία 

συνεχόμενη περιοχή γης,  η  οποία περιλαμβάνει  το σημερινό Ισραήλ,  τη Δυτική 

Όχθη, τη Γάζα και τα επιμεθώρια κομμάτια της Συρίας, του Λιβάνου, τη Ιορδανίας 

και της ερήμου του Σινά. Σε αυτές τις περιοχές, που αργότερα ονομάστηκαν από 

τους Ρωμαίους “Παλαιστίνη”, οι Ιουδαίοι δημιούργησαν δύο κυρίαρχα βασίλεια: το 

ένα στο νότο που λεγόταν Ιουδαία και είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το 

άλλο στο βορρά που λεγόταν Σαμάρεια. Εκεί,  οι Ιουδαίοι ανέπτυξαν την εθνική 

τους ταυτότητα και έχτισαν την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική τους ζωή. Ο 

δεσμός  τους  με  τη  γη  ήταν  ισχυρός  και  ιερός˙  την  καλλιεργούσαν  και  την 

προστάτευαν από εχθρούς6.

Επιπρόσθετα με τη γη, η Σιωνιστική διήγηση τόνιζε ότι τα Εβραϊκά ήταν η 

γλώσσα του αρχαίου λαού, καθώς επίσης και η ιερή γλώσσα των προσευχών και 

της επικοινωνίας. Ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιούνταν μόνο από τους Ιουδαίους 

και τους έκανε αναγνωρίσιμους ως μία εθνική ομάδα στην Παλαιστίνη και τούς 

ξεχώριζε από τις άλλες φυλές και εθνικότητες που κατοικούσαν στην περιοχή. Στη 

Σιωνιστική  διήγηση,  οι  Εβραίοι  εμφανίζονταν  ως  ένα αγροτικό  έθνος,  το  οποίο 

καλλιεργούσε τη γη και την έκανε πράσινη. Η γη ήταν η κύρια πηγή ζωής και ήταν 

πλούσια  σε  νερό  και  βλάστηση,  έτσι,  οι  Εβραίοι  την  αγαπούσαν  και  την 

προστάτευαν. Η κοινωνική ζωή των αρχαίων Ιουδαίων παρήχθη από το Σιωνισμό 

ως συνεπής και οργανωμένη, με ισχυρή κοινωνική αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη 

της κοινότητας7.

Σύμφωνα  με  αυτό  το  θετικό  και  επιθυμητό  όραμα,  οι  αρχαίοι  Ιουδαίοι 

εμφανίζονταν επίσης και ως ήρωες και ως ένα μαχητικό έθνος. Για το λόγο αυτό 

5  Amos Azaryahu and Aharon Kellerman. Symbolic Places of National History and Revival: σελ . 
112. 

6  Yael Zerubavel. Recovered Roots.  σελ.23; Επίσης,  Kellerman, A, (1996). Settlement Myth and 
Settlement Activity: Interrelationships in Zionists’ Land of Israel.  Transactions of the Institute of  
British Geographers, Vol. 21, No. 2, σελ. 363-78, σελ. 365 

7  Schwartz, Seth, (August 1995). Language,  Power and Identity in Ancient Palestine.  Past and 
Present, No.148, σελ. 3-47, σελ. 3-4.  
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συνέχισαν να κατέχουν ένα ισχυρό και κυρίαρχο κράτος για πολύ καιρό. Ο αρχαίος 

Εβραίος απεικονίστηκε στη Σιωνιστική διήγηση ως ένας ισχυρός υγιής άντρας που 

αγαπούσε τη γη του και είχε μία ισχυρή αφοσίωση στο λαό του.

Κατά  τη  διάρκεια  της  αρχαιότητας  διάφοροι  βιβλικοί  ήρωες  έλκυαν  τη 

Σιωνιστική μνήμη και φαντασία, ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Σαμψών, ο Γεδεών, ο 

Σαούλ και ο Δαυίδ8. Αλλά η σεκουλαριστική Σιωνιστική οπτική γοητεύτηκε ακόμη 

περισσότερο από την περίοδο του Δεύτερου Ναού. Οι πόλεμοι της Ιουδαίας για την 

απελευθέρωση ενάντια σε διάφορες “αυτοκρατορικές” δυνάμεις κατά την περίοδο 

αυτή – που κατέληξαν στην εξέγερση των Maccabees ενάντια στους Σύριους και τις 

Ιουδαϊκές εξεγέρσεις εναντίον των Ρωμαίων, κατά τη διάρκεια του πρώτου και του 

δεύτερου αιώνα – εξελίχθηκαν σταδιακά σε κορυφαία γεγονότα της Σιωνιστικής 

συλλογικής  μνήμης  στην  Παλαιστίνη.  Αυτές  οι  εξεγέρσεις  αντιπροσώπευαν  την 

απόλυτη δέσμευση στην εθνική ελευθερία, την οποία οι Σιωνιστές ανυπομονούσαν 

τόσο  να  αναβιώσουν:  παρείχαν  παραδείγματα  για  την  ετοιμότητα  των  αρχαίων 

Εβραίων,  όταν αυτοί  καταπιέζονταν,  να υψώσουν το ανάστημά τους ενάντια σε 

έναν πιο ισχυρό εχθρό και να θυσιάσουν τις ζωές τους για το έθνος. Τέτοιες μορφές, 

όπως ο Judah the Maccabee, o Yohanan of Gush Halav, o Elazar be Yair, και ο Bar 

Kokhba,  ο  οποίος  εμφανιζόταν  ως  αρχηγός  αυτών των  αρχαίων επαναστάσεων, 

παρείχαν στους Σιωνιστές εποίκους και τους Εβραίους νέους ιστορικά πρότυπα για 

το δικό τους αγώνα για εθνική αναγέννηση9.

Οι αρχαίοι ήρωες έγιναν ζωντανές εικόνες για τους Εβραίους νέους:

“Βλέπω μπροστά μου τους υπέρτατους ήρωες που υπηρέτησαν το λαό μας και που 

έγιναν τα σύμβολά μας… Τους βλέπω με τα μάτια του μυαλού μου:  ο  Judah the 

Maccabee στέκεται μπροστά στο στρατό του και [οι στρατιώτες του] δίνουν όρκο 

υποταγής˙ ο Bar Giora, ο Elazar, ο ήρωας της  Masada,ο Bar Kokhba.” 10

Η μνήμη των αρχαίων εξεγέρσεων ήταν επίσης σημαντική ως απόδειξη ότι η 

Ιουδαία έπεσε, όχι από αδιαφορία και έλλειψη πατριωτικού ζήλου, αλλά διαμέσου 

έντονων  και  απεγνωσμένων  μαχών  για  την  αυτονομία  της.  Ο  Σιωνιστής  θα 

μπορούσε,  συνεπώς,  να  συνεχίσει  το  πνεύμα  της  απόλυτης  δέσμευσης  που  η 

περίοδος συμβόλιζε. Όπως ο ποιητής Ya’akov Cahan είχε πει: “Με αίμα και φωτιά  

η Ιουδαία έπεσε˙ με αίμα και φωτιά η Ιουδαία θα εγερθεί”11.

8 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.23.
9 ibid, σελ.26.
10 ibid, σελ.23.
11 ibid.
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Όπως και  οι  άλλες εθνικές  διηγήσεις,  έτσι  και η Σιωνιστική διήγηση ήταν 

ιδιαιτέρως  επιλεκτική˙  έτεινε  να  υπογραμμίζει  μερικά  ιστορικά  γεγονότα,  ενώ 

αγνοούσε  άλλα  συμβάντα.  Είναι  εμφανές  ότι  η  Σιωνιστική  διήγηση  για  την 

αρχαιότητα  αντανακλούσε  την  κυρίαρχη  σεκουλαριστική  τάση  εντός  του 

Σιωνισμού, αρνούμενη το θρησκευτικό χαρακτήρα των αρχαίων Εβραίων. Βασικά, 

οι Ιουδαίοι ήταν η αρχαιότερη μονοθεϊστική θρησκεία, η σχέση τους με τη Γη του 

Ισραήλ άρχισε όταν ο θεός έδωσε τη γη στον Αβραάμ, και η θρησκευτική πρακτική 

ήταν το κύριο κριτήριο για την ύπαρξή τους ως κοινότητα. Αυτά τα γεγονότα δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στη Σιωνιστική διήγηση. Αντίθετα, οι Ιουδαίοι εμφανίζονταν 

ως  μία  εθνική  ομάδα  που  χαρακτηριζόταν  από  το  δεσμό  με  τη  γη,  μια  κοινή 

γλώσσα, και την κυριαρχία πάνω σε ένα εθνικό κράτος12.

Η επιλεκτικότητα στη διήγηση της ιστορίας χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για να 

διαμορφώσει  την  Ιουδαϊκή  συλλογική  μνήμη,  προς  συγκεκριμένους  πολιτικούς 

προορισμούς.  Όπως  έχει  ήδη  καταδειχθεί,  η  Σιωνιστική  συλλογική  μνήμη 

εμφανιζόταν να αντανακλά μία ισχυρή αίσθηση φόβου για την επιβίωση. Στόχευε 

στη  δημιουργία  μιας  ισχυρής  αίσθησης  εθνικής  συνείδησης  ανάμεσα  στους 

Ιουδαίους εποίκους και συγκεκριμένα στις νέες Ιουδαϊκές γενιές. Αυτοί οι στόχοι 

εξηγούν την επιλετικότητα σε ό,τι αφορά στον τρόπο περιγραφής των διάφορων 

πλευρών  της  Ιουδαϊκής  ζωής,  κατά  τη  διάρκεια  εκείνης  της  περιόδου.  Για 

παράδειγμα, η Σιωνιστική διήγηση δείχνει ότι οι αρχαίοι Ιουδαίοι απολάμβαναν μία 

ενωμένη εθνική οντότητα στην Παλαιστίνη, που εμφανιζόταν στα δίδυμα Ιουδαϊκά 

κράτη  που  υπήρχαν  εκεί.  Από  την  άλλη  πλευρά,  διάφορες  ιστορικές  πηγές 

(συμπεριλαμβανομένου και του Torah), επιμένουν ότι υπήρχαν πολλές διαμάχες και 

συνεχόμενοι  πόλεμοι  ανάμεσα  στα  δύο  Ιουδαϊκά  βασίλεια.  Αυτές  οι  πηγές 

καταδεικνύουν επίσης ότι η Σαμάρεια είχε καλύτερες κοινωνικές και οικονομικές 

σχέσεις με άλλες Παλαιστινιακές φυλές, από ό,τι με την Ιουδαία. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια της Αρχαιότητας η Ιουδαϊκή κυριαρχία πάνω στην Ιουδαία και η πρακτική 

της  παράδοσης   δεν  ήταν  σταθερή˙  η  περίοδος  χαρακτηρίζεται  στην 

πραγματικότητα  από  συνεχείς  εισβολές  Ασσυρίων,  Βαβυλωνίων  και  Ελλήνων. 

Αυτές οι εισβολές είχαν ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της Ιουδαϊκής ζωής και της 

πρακτικής της θρησκευτικής τους παράδοσης˙ για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια 

της εισβολής του Μεγάλου Αλεξάνδρου (333-331 π.Χ.), οι Ιουδαίοι της Ιουδαίας 

είχαν εξελληνιστεί και είχαν αλλάξει το Ναό του Σολομώντα σε ναό του Διός. Η 
12 ibid, σελ.24. 
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Σιωνιστική  διήγηση  απορρίπτει  αυτά  τα  γεγονότα  και  επιμένει  σε  μία  συνεχή 

πολιτική και εθνική ζωή που απολάμβαναν οι Ιουδαίοι κατά την αρχαιότητα13. Το 

ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τη Γλώσσα˙ στη Σιωνιστική διήγηση, οι αρχαίοι Ιουδαίοι 

εμφανίζονται ως ένας λαός που συνεχώς χρησιμοποιούσε την Εβραϊκή γλώσσα ως 

τη  μοναδική  εθνική  του  γλώσσα,  ενώ  στην  πραγματικότητα  η  Εβραϊκή 

χρησιμοποιήθηκε μετά βίας μέχρι το 300 π.Χ. και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε 

από τα Αραμαϊκά14. 

Έτσι,  η  Σιωνιστική  διήγηση  απέφυγε  αυτά  τα  γεγονότα,  τα  οποία  θα 

μπορούσαν να διαταράξουν τη δική τους ιδανική εικόνα για το παρελθόν. Αντίθετα, 

δημιούργησαν μία θετική εκδοχή, στην οποία σκιαγραφούσαν την Αρχαιότητα ως 

τη  χρυσή  εποχή  του  έθνους  επιμένοντας  σε  δύο  σημεία:  πρώτον,  ότι  ήταν  η 

περίοδος  στην  οποία  οι  Σιωνιστές  επιθυμούσαν  να  επιστρέψουν  για  να 

θεραπεύσουν τις χαμένες εθνικές ρίζες: το εθνικό πνεύμα, την Εβραϊκή ταυτότητα, 

την  Εβραϊκή  γλώσσα,  την  πατρίδα  τους,  και  τις  κοινωνικές,  οικονομικές  και 

πολιτικές δομές ενός ανεξάρτητου έθνους, και δεύτερον, ότι η Αρχαιότητα, ως η 

περίοδος όπου οι αρχαίοι Ιουδαίοι κατείχαν στρατιωτική δύναμη και ήταν γεμάτοι 

από το στρατιωτικό πνεύμα. Ήταν ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να πολεμήσουν τους 

εχθρούς τους και να θυσιάσουν τους εαυτούς τους για τη γη τους.

5.2.2.  Η  Εξορία:  Η  Εθνική  Διάσπαση  και  η  Απώλεια  του  Στρατιωτικού 

Πνεύματος.

Ενώ η Αρχαιότητα συμβόλιζε την εθνική συνοχή και ένα σύνδεσμο ανάμεσα 

σε μία κατεχόμενη γη, γλώσσα και παράδοση, η Σιωνιστική διήγηση κατασκεύασε 

την εξορία ως μία μακρά, σκοτεινή περίοδο συμφορών και διωγμών. Η Ιουδαϊκή 

ζωή  στην  εξορία  αποτελούσε  μια  επαναλαμβανόμενη  στορία  καταπίεσης,  που 

στιγματίστηκε από περιοδικά πογκρόμ και εξορίες, καθώς και από μία εύθραυστη 

ύπαρξη, εμποτισμένη από φόβο και ταπείνωση.

Η Εξορία ξεκινά μετά τη συντριβή, μιας Ιουδαϊκής “επανάστασης” από τους 

Ρωμαίους (μεταξύ 66-73 μ.x),  οι  οποίοι  κατέστρεψαν το Ναό,  και  το τελευταίο 

Ιουδαϊκό οχυρό στη Masada. Η εξορία εκτείνεται από τότε μέχρι την εμφάνιση του 

Σιωνισμού και τις απαρχές του εποικισμού στην Παλαιστίνη. Αυτή η περίοδος, η 

οποία  διήρκεσε  περίπου  δύο  χιλιετίες,  περιείχε  ένα  μεγάλο  σύνολο  ιστορικών 

13  Shmuel Almog.  Zionism and History:  σελ. 45-51. 
14 Seth Schwartz. Language, Power, and Identity. σελ. 9.
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γεγονότων και συλλογικών εμπειριών. Κατά την περίοδο της εξορίας, οι Ιουδαίοι 

είχαν  την  εμπειρία  διάφορων  πολιτιστικών  διαδρομών  και  αποτέλεσαν  μέρος 

αρκετών  ανθρώπινων  ιστοριών15.  Η  ιστορία  των  Ευρωπαίων  Ιουδαίων  και  της 

διάδρασής τους με τα γεγονότα είναι τελείως διαφορετική από αυτή των Ιουδαίων 

της  Ανατολής,  οι  οποίοι  έζησαν  εντός  του  Αραβικού  κόσμου.  Παρά  ταύτα,  η 

Σιωνιστική διήγηση παρουσίασε την εξορία ως μία περίοδο που σημαδεύτηκε από 

πογκρόμ, αντι-σημιτισμό και διωγμό16. Με άλλα λόγια, μετέτρεψε την όλη Ιουδαϊκή 

εμπειρία  στον  κόσμο,  σε  υποκείμενο  της  Ευρωπαϊκής  εμπειρίας.  Επιπρόσθετα, 

αγνοούσε μερικές “χρυσές στιγμές”, όταν οι Ιουδαίοι απολάμβαναν θρησκευτικά 

και πολιτικά δικαιώματα και στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Αυτή η επιλεκτική 

διήγηση της  Ιουδαϊκής  εξορίας  αντανακλούσαν τη Σιωνιστική ανησυχία  για τον 

τερματισμό της  και  την αρχή μιας νέας εθνικής εποχής.  Ο Σιωνισμός,  ο οποίος 

εμφανίστηκε βασικά ως αντίδραση στην εξορία, θα παρουσίαζε αυτήν την ιστορία 

με  έναν  αρνητικό  και  απωθητικό  τρόπο,  σύμφωνα  με  το  γενικό  του  σύνθημα 

shelilat ha gault (η απόρριψη της  εξορίας).  Η ιδιαίτερα αρνητική αντίληψη της 

εξορίας εφαρμόζεται επίσης και στην περίπτωση των Ιουδαίων που διάλεξαν να 

ζήσουν στην εξορία. Σύμφωνα με την οπτική αυτή, η ζωή στην εξορία μετέτρεψε 

τους  Ιουδαίους  σε  καταπιεσμένους,  ενδοτικούς,  αδύναμους  και  φοβισμένους 

ανθρώπους, οι οποίοι παθητικά δέχονται τη μοίρα τους, ελπίζοντας να σωθούν είτε 

από το Θεό, είτε με τη βοήθεια των Αλλοεθνών (Gentiles). Η Σιωνιστική εικόνα 

του εξόριστου Ιουδαίου, έμοιαζε συχνά να ενσωματώνει αντι-σημιτικά στερεότυπα 

για να υποστηρίξει αυτήν την αρνητική σκιαγράφηση. Ο  Yitzhak Ben Zvi, ένας 

Σοσιαλιστής Σιωνιστής ηγέτης και μελλοντικός Πρόεδρος του Ισραήλ, είπε κάποτε: 

“το πνεύμα του ηρωισμού και το θάρρος εξαφανίστηκαν μέσα στο Ιουδαϊκό γκέτο,  

στο  οποίο  δεν  είχαν  καμία  θέση”.  Αντίθετα,  υποστήριξε:  “το  προσαρμοσμένο 

Ιουδαϊκό μυαλό, η ευκινησία, ο ενδοτισμός απέναντι στους άλλους, και η δειλία και η  

timidity σε σχέση με τους γείτονες και τους ηγεμόνες… αυτή η Ιουδαϊκή συμπεριφορά  

είχε ως αποτέλεσμα μία τάση να βασίζονται σε θαύματα, καθώς οι Ιουδαίοι έχαναν  

την εμπιστοσύνη τους, ή το κίνητρο να βελτιώσουν την κατάστασή τους”17.

Η  Ιουδαϊκή  εξορία,  εντούτοις,  χαρακτηρίζεται  από  την  απώλεια  τριών 

εθνικών στοιχείων˙  γλώσσα,  γη,  και  πολιτική κυριαρχία.  Η απώλεια  αυτών των 

γνωρισμάτων οδήγησε σε μία συνεχή καταστροφή των Ιουδαίων, πνευματικά και 
15 Shmuel Almog.  Zionism and History:  σελ.108.
16 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 27.
17 ibid
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σωματικά. Σύμφωνα με τη Σιωνιστική διήγηση, η εμφάνιση του Σιωνισμού και η 

επιστροφή στην Παλαιστίνη θα έβαζαν ένα τέλος στην καταστροφή αυτή και θα 

ήταν ένα ξεκίνημα για μια νέα εθνική εποχή.

Σχήμα (2). Ο σιωνιστικός μηχανισμός ενθύμησης του παρελθόντος

Πηγή: Yael Zerubavel  ‘Recovered Roots..’, σελ. 32

5.3. Η Ανακατασκευή του Στρατιωτικού Παρελθόντος

Όπως  έχει  ήδη  καταδειχθεί,  η  συλλογική  ανάμνηση  του  Yishuv 

επικεντρώθηκε πάνω στο αρχαίο Εβραϊκό παρελθόν, ως πηγή για την ταυτότητά 

τους  και  αγνόησε  την  περίοδο  της  εξορίας.  Αυτό  το  αρχαίο  παρελθόν 

διαμορφώθηκε μέσα και από τα σεκουλαριστικά και από τα κοινωνικά οράματα 

των Σιωνιστών εποίκων, αλλά χαρακτηρίστηκε,  επίσης και από τη μιλιταριστική 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ

Παρελθόν

Μέλλον 

Αρχαιότητα

Εξορία

Εθνική Αναβίωση 

Γη του Ισραήλ 
Εβραίοι
Εβραϊκή γλώσσα

Πολλές χώρες 
Ιουδαίοι
Πολλές γλώσσες

Γη του Ισραήλ 
Νέοι Εβραίοι
Σύγχρονοι Εβραίοι
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του  ταυτότητα.  Ο  μηχανισμός  των  μνημονεύσεων  τίθεται  υπό  το  πρίσμα  της 

θεωρίας  του  Λειτουργισμού,  η  οποία  διατυπώνει  την  άποψη  ότι  οι  κοινωνίες 

θυμούνται το παρελθόν με τα μάτια του παρόντος.

Όπως και ο προσανατολισμός απέναντι στο αρχαίο Εβραϊκό παρελθόν, έτσι 

και η δεύτερη φάση της αναδιαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας, απαιτούσε την 

ανακατασκευή  αυτού  του  Εβραϊκού  παρελθόντος  σε  ένα  σύνολο  ιδεών  και 

πρακτικών˙  η  ενσωμάτωση  του  παρελθόντος  σε  μία  σειρά  συμβόλων, 

τελετουργιών,  αργιών  και  εορτασμών.  Με  τον  τρόπο  αυτό  η  ταυτότητα  του 

παρελθόντος (είτε είναι πραγματική, είτε φανταστική) αναγεννιέται.

Εντούτοις,  από  τα  πρώτα  χρόνια  της  εγκατάστασης  στην  Παλαιστίνη, 

διάφοροι Ιουδαίοι ιστοριογράφοι εντός και του Yishuv διεξήγαγαν έρευνες για την 

περίοδο  της  Αρχαιότητας.  Παρ’  όλο  που  διάφορες  εργασίες  εκδόθηκαν,  από 

εθελοντικές  πρωτοβουλίες,  ειδικά  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  η  πλειοψηφία  της 

ιστορικής  βιβλιογραφίας,  που  εκδόθηκε  εκείνη  την  εποχή,  βρισκόταν  υπό  τη 

διεύθυνση της  Παγκόσμιας Σιωνιστικής Οργάνωσης και του Ιουδαϊκού Εθνικού 

Ταμείου18.

Πέρα από την ιστοριογραφία, η αρχαιολογία προβάλει ως ένα κύριο μέσο για 

την  εθνική  αναγέννηση.  Κατά  τη  διάρκεια  των  χρόνων  διαμόρφωσης,  τα  έθνη 

δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανασκαφές, ως βασικό εργαλείο για την κατασκευή 

της  ταυτότητας19.  Στην  περίπτωση  του  Σιωνισμού,  εντούτοις,  οι  αρχαιολογικές 

ανασκαφές αποτέλεσαν ένα επιπλέον χρήσιμο όπλο για τη συνεχιζόμενη διαμάχη με 

τους Άραβες. Η ανακάλυψη των αρχαίων Εβραϊκών τοποθεσιών θα νομιμοποιούσε 

όλο  το  Σιωνιστικό  αποικιακό  σχέδιο,  το  οποίο  βασιζόταν  στην  αρχή  του 

“δικαιώματος  της  επιστροφής”20.  Η  Σιωνιστική  αρχαιολογική  εκστρατεία  έλαβε 

χώρα  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1920,  με  χορηγίες  του  Ιουδαϊκού  Εθνικού 

Ταμείου και του Εβραϊκού Πανεπιστημίου στην Ιερουσαλήμ. Οι ανασκαφές είχαν 

ως στόχο την ανακάλυψη αρχαίων τοποθεσιών από την Ύστερη Εβραϊκή περίοδο, 

έως τις αρχές της Ρωμαϊκής περιόδου21. Εντούτοις, αυτή η αρχαιολογική εκστρατεία 

δεν  υπαγορευόταν  μόνο  από  εξωτερικούς  σκοπούς˙  π.χ.  για  νομιμοποίηση  των 

18 Shmuel Almog.  Zionism and History:  σελ.109.
19  Abu El-Haj, Nadia, (Spring 2003). Reflections on Archeology and Israeli Settler – Nationhood, 

Radical History Review, No.86, σελ. 149-63, σελ.150. 
20 Ibid, σελ.52
21  Hallote,  Rachel  S.  and  Alexander  H.  Joffe.  The  Politics  of  Israeli  Archaeology:  Between 

“Nationalism” and “Science” in the Age of Second Republic. Israeli Studies,Vol.7, No.3, σελ. 84-
116, σελ. 85.  
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ιστορικών διεκδικήσεων,  αλλά επίσης  και  από εσωτερικούς  σκοπούς.  Ήταν ένα 

κομμάτι  του  διπλού  Σιωνιστικού  αγώνα  αυτής  της  περιόδου˙  για  την 

αναδιαμόρφωση  της  Εβραϊκής  ταυτότητας  ως  μία  εναλλακτική  στην  Ιουδαϊκή 

ταυτότητα της εξορίας, για τη δημιουργία ενός νέου έθνους με μία κοινή εθνική 

ταυτότητα, και για την επιτυχία της ιδέας της Ένοπλης Εβραϊκής Αναγέννησης. Για 

τους λόγους αυτούς,  οι  ανασκαφές  είχαν ως  βασικό στόχο την ανακάλυψη των 

αρχαίων Εβραϊκών πολέμων. Ειδικότερα, σημαντικές στρατιωτικές μορφές, όπως ο 

Yidal Yadin και στρατιωτικές οργανώσεις, όπως η Palmach, βρίσκονταν ανάμεσα 

στα ηγετικά κλιμάκια αυτής της αρχαιολογικής εκστρατείας22.

Η Ιστοριογραφία και η Αρχαιολογία έδωσαν ώθηση στη συλλογική ανάμνηση 

αυτών  των  χρυσών  Εβραϊκών  χρόνων,  αλλά  επέτρεψαν,  επίσης,  και  την 

ανακατασκευή  του  στρατιωτικού  παρελθόντος  και  την  αναδιαμόρφωση  της 

Εβραϊκής ταυτότητας. Στο κομμάτι αυτό της εργασίας στόχος είναι να χυθεί φως 

στη Σιωνιστική εφεύρεση των δύο αρχαίων Εβραϊκών εξεγέρσεων ενάντια στους 

Ρωμαίους,  οι  οποίες  κατέχουν  κεντρικό  ρόλο στην  Ιουδαϊκή εθνική διήγηση˙  η 

Εξέγερση της Masada, το 70 μ.Χ. και η Εξέγερση του Bar Kokhba, to 132 μ.Χ. Θα 

καταδειχθεί  πως  η  εφεύρεση  αυτών  των  δύο  εξεγέρσεων  είχε  σκοπό  να 

εξυπηρετήσει τις Σιωνιστικές προσπάθειες για τη δημιουργία μιας μαχόμενη γενιάς 

και την κινητοποίηση για πόλεμο.

5.4. Η Εφεύρεση του Μύθου της Masada.

Masada είναι η τοποθεσία ενός αρχαίου οχυρού, ένα υψίπεδο με θέα τη Νεκρά 

Θάλασσα και  την  Έρημο της  Ιουδαίας  (την  έρημο  της  νότιας  υπό εντεταλμένη 

κυβέρνηση  Παλαιστίνης).  Ένας  ιδιαίτερα  υπερυψωμένος  βράχος  αρκετά  μακριά 

από το κέντρο της χώρας, η τοποθεσία προσφέρει μία περιμετρική θέα της γύρω 

περιοχής και είναι ένα εξαιρετικό μέρος για καταφύγιο και απομόνωση. Ο Βασιλιάς 

Ηρώδης  διάλεξε  αυτήν  την  τοποθεσία  για  να  χτίσει  ένα  παλάτι,  που  θα 

λειτουργούσε και ως ένα καταφύγιο, σε περίπτωση υποχώρησης και ως αμυντικό 

οχυρό,  στο  τέλος  του  πρώτου  αιώνα  μ.Χ.  Στο  τέλος  της  Ιουδαϊκής  εξέγερσης 

ενάντια στους Ρωμαίους, η  Masada θα αποτελούσε το μάρτυρα ενός από τα πιο 

δραματικά  γεγονότα  στην  Ιουδαϊκή  ιστορία  και  θα  παρέμενε  ως  ένα  σύμβολο 

22 Nadia Abu El-haj. Reflection on Archeology.  σελ. 54.
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εθνικής  αναγέννησης  για  το κίνημα του εποικισμού στην  Παλαιστίνη,  στον 20ο 

αιώνα23.

Περί  το 61 π.Χ.,  Ρωμαϊκά στρατεύματα  υπό τον Πομπήιο  εισέβαλαν στην 

Ιουδαία,  με  τη βοήθεια  του Βασιλιά  Ηρώδη,  σε  έναν  από τους πιο  αιματηρούς 

πολέμους στην ιστορία. Χιλιάδες Ιουδαίοι κάτοικοι της Ιουδαίας σκοτώθηκαν,  ή 

σκλαβώθηκαν και εκδιώχθηκαν από τη χώρα. Ο Ιουδαϊκός πληθυσμός εξαπέλυσε 

αρκετές επιθέσεις εναντίον των Ρωμαίων και όλες συνετρίβησαν. Μετά την πτώση 

της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τίτος θριάμβευσε οριστικά 

στην Ιουδαία. Εντούτοις,  η  Masada ήταν το τελευταία από τα τρία φυλάκια που 

συνέχισαν να αντιστέκονται ενάντια στους Ρωμαίους και αποτελούσε το τελευταίο 

καταφύγιο των εξεγερθέντων24.

Ο  Ρωμαϊκός  στρατός  πολιόρκησε  τη  Masada και  έθεσε  σε  εφαρμογή  ένα 

φιλόδοξο σχέδιο κατασκευών για να δώσει τη δυνατότητα στο μηχανικό του τμήμα 

να  καταστρέψει  τα  τείχη  του  οχυρού.  Υπολογίζεται  ότι  περίπου  οκτώ  με  δέκα 

χιλιάδες Ρωμαίοι, υποβοηθούμενοι από χιλιάδες Ιουδαίους σκλάβους, ενεπλάκησαν 

σε αυτήν την τεράστια επιχείρηση. Όταν τελείωσαν, ανακάλυψαν ότι οι Ιουδαίοι 

είχαν  κατασκευάσει  ένα  επιπρόσθετο  τείχος,  καλύτερα  σχεδιασμένο  ώστε  να 

αντέξει την πίεση των μηχανών τους. Οι Ρωμαίοι επιχείρησαν να κάψουν το τείχος 

αυτό και στη συνέχεια να εξαπολύσουν την τελειωτική τους επίθεση. Όταν ο ηγέτης 

των Ιουδαίων επαναστατών, ο Elezar ben Yair, κατάλαβε ότι δεν υπήρχε “κανένας 

άλλος τρόπος διαφυγής, ή χώρος για το μελλοντικό τους κουράγιο”, μάζεψε τους 

άντρες του για να τους προσφέρει αυτό που θεωρούσε ως την καλύτερη δυνατή 

εναλλακτική:  να  σφάξουν  τις  γυναίκες  και  τα  παιδιά  τους  και  μετά  να 

αυτοκτονήσουν, ώστε να πεθάνουν ως ελεύθεροι άνθρωποι, αντί να σκλαβωθούν 

από τους Ρωμαίους. Όταν κάποιοι από τους άντρες του αρνήθηκαν την ομαδική 

αυτοκτονία, ο  Ben Yair επέμεινε, σε μία μακρά ομιλία για την ανηθικότητα της 

ψυχής,  τη  σημασία  της  ζωής  στον  άλλο  κόσμο,  την  καταδικασμένη  μοίρα  του 

Ιουδαϊκού λαού και τις απαίσιες προοπτικές της δουλείας, των μαρτυρίων και του 

θανά του από τους Ρωμαίους”25.

23  Ben – Yehuda, Nachman (1995).  The Myth of Masada, Collective Memory and Mythmaking in  
Israel.  Madison: University of Wisconsin Press, σελ. 19-21.  

24 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.60.
25 Nachman Ben – Yehuda. The Myth of Masada, Collective.  σελ.24. 
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Πεπεισμένοι  από  τα  επιχειρήματα  του  Elezar,  οι  άντρες  βιάστηκαν  να 

εκτελέσουν  το  σχέδιό  του˙  σύζυγοι  αγκάλιασαν  τρυφερά  τις  γυναίκες  τους  και 

πήραν τα παιδιά τους στα χέρια τους, και τους έδωσαν τα πιο μακρόσυρτα φιλιά 

αποχωρισμού με δάκρυα στα μάτια τους, πριν αρχίσουν να τους σφάζουν. Αφού 

τελείωσαν  με  αυτήν  την  τρομακτική  αποστολή,  διάλεξαν  από  το  σύνολο  δέκα, 

οποίοι θα έσφαζαν τους υπολοίπους, μέχρι ο τελευταίος να έβαζε φωτιά στο οχυρό 

και  να  έπεφτε  από  το ίδιο  του το  σπαθί.  Το επόμενο  πρωινό,  όταν  οι  Ρωμαίοι 

μπήκαν στο οχυρό, επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Σύμφωνα με τον Josephus, η θέα 

960 πτωμάτων τους στέρησε τη χαρά της νίκης. Παρ’ όλο που ο Ben Yair ήθελε να 

εξασφαλίσει ότι κανένας τους δε θα έπεφτε ζωντανός στα χέρια του νεκρού, δύο 

γυναίκες  και  πέντε παιδιά,  που είχαν καταφέρει  να γλιτώσουν από τον ομαδικό 

θάνατο, βρέθηκαν αργότερα από τους Ρωμαίους και εξιστόρησαν το τί συνέβη μέσα 

στο οχυρό κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής πολιορκίας26.

5.4.1 Η Ανακάλυψη εκ νέου της Masada

Η ιστορία της πτώσης της Masada καταγράφηκε από έναν Ιουδαίο ιστορικό, 

τoν Josephus Flavius, ο οποίος ήταν σύγχρονος του γεγονότος. Αρχικά ήταν ο ίδιος 

ένας από τους Εβραίους πολεμιστές ενάντια των Ρωμαίων. Στη συνέχεια πρόδωσε 

τους συντρόφους του και σταμάτησε να πολεμά, με αντάλλαγμα την αμνηστία από 

τις Ρωμαϊκές αρχές27. Έτσι, ο Josephus εντάχθηκε στη Ρωμαϊκή αυλή και αφιέρωσε 

τη  ζωή  του  στη  συγγραφή  της  ιστορίας,  αφήνοντας  πίσω  του  μία  από  τις 

σημαντικότερες  πηγές  για  την  Ιουδαϊκή  αρχαιότητα,  συμπεριλαμβανομένης  και 

μίας λεπτομερούς καταγραφής της Ιουδαϊκής εξέγερσης από το 66 έως το 73 μ.Χ. 

Το βιβλίο του που αρχικά γράφτηκε στα Αραμαϊκά και στη συνέχεια μεταφράστηκε 

στα  Ελληνικά,  έχει  ως  τίτλο  Jews’  Wars28.  Ενώ  το  Αραμαϊκό  χειρόγραφο 

εξαφανίστηκε, το Ελληνικό χειρόγραφο παρέμεινε, διότι η εκκλησία θεώρησε τη 

δουλειά του ως μία σημαντική πηγή για την εμφάνιση της Χριστιανοσύνης29.

Η  Masada συμπεριλαμβανόταν  επίσης  και  σε  ένα  άλλο  βιβλίο  για  τον 

Josephus,  γραμμένο  από  τον  Jossipon,  που  λεγόταν  The Book of Jossipon που 

26 Ibid, Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.61. 
27  Zeitlin, Solomon (January 1968). The Slavonic Josephus and the Dead Dea Scrolls: An Expose of 

Recent Fairy Tales. Jewish Quarterly Review, No.58, σελ.173-203, σελ .174,  
28 ibid
29 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.62
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γράφτηκε  περί  το  δέκατο  αιώνα,  αν  και  το  βιβλίο  αυτό  δίνει  διαφορετικές 

λεπτομέρειες για τη μάχη της Masada, από αυτές που αναφέρονται στο βιβλίο του 

Josephus30.

Ως εκ τούτου, ο απολογισμός του Josephus για τη Masada είναι η μόνη πηγή 

για το γεγονός. Καμία άλλη ιστορική πηγή δεν αναφέρεται σε τέτοια μάχη. Ακόμα 

και οι Ιουδαϊκές ιστορικές και ιερές πηγές πριν το Σιωνισμό, όπως το Talmud, το 

οποίο γράφτηκε μετά τη  Masada, δεν αναφερόταν στο γεγονός. Έτσι, η  Masada, 

πριν την Ιουδαϊκή εγκατάσταση στην Παλαιστίνη δεν είχε καμία σημασία, ή νόημα 

για τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο31.

Ήταν μετά την εμφάνιση του Σιωνιστικού κινήματος, με το τέλος του 19ου 

αιώνα  και  τη  σταδιακή  μεγέθυνση  της  σεκουλαριστικής  ιστοριογραφίας  για  το 

Ιουδαϊκό παρελθόν, όπου η Masada εμφανίστηκε ως ιστορικό γεγονός. Το 1927, η 

δημοσίευση  ενός  ποιήματος  υπό  τον  τίτλο  Masada,  από  το  Yitzhak Lamdan, 

παρείχε ένα σημαντικό ερέθισμα για την επανεισαγωγή της Masada στη συλλογική 

μνήμη  του  Yishuv32.  Η  Ανάκληση  της  ιστορίας  της  αυτής  έκανε  μοναδική  την 

τοποθεσία  της  Masada.  Η  προσωπική  επίσκεψη  εκεί  ανακαλεί  το  τρομακτικό 

γεγονός  στο μυαλό.  Το υψηλό οχυρό στέκεται  ζωντανός  μάρτυρας της  αρχαίας 

δόξας  των  Εβραίων  και  της  πικρής  μάχης  τους  μέχρι  το  τέλος.  Η  Ιουδαϊκή 

κοινότητα  στην  Παλαιστίνη,  και  ειδικότερα  η  νεότερη  γενιά,  αντιμετώπισε  τη 

Masada ως  έναν  τόπο  σύγχρονου  προσκυνήματος.  Έτσι,  έγινε  ένας  διάσημος 

αρχαιολογικός  τόπος,  και  μία  σύγχρονη  πολιτική  μεταφορά.  Επιλεγμένες 

παράγραφοι  από  το  κείμενο  του  Josephus συχνά  επανεκτυπώνονται  σε 

εκπαιδευτικά  εγχειρίδια  για  τη  Masada,  ή  διαβάζονται  κατά  τη  διάρκεια 

επισκέψεων στον αρχαιολογικό χώρο33.

Ταξίδια νέων στη  Masada, με επικεφαλείς Εβραίους δασκάλους, ξεκίνησαν 

νωρίς, περίπου το 1919 και συνεχίστηκαν και στις δεκαετίες του 1920 και του 1930. 

Πέρα από τη σημασία του ως εθνικός αρχαιολογικός χώρος, η ανάβαση στη Masada 

έγινε  μία  σκληρή  στρατιωτική  αποστολή,  η  οποία  αποδείκνυε  τις  σωματική 

ικανότητα των αντίπαλων, νεανικών Ιουδαϊκών κινημάτων. Το να φτάσει κάποιος 

στην απομακρυσμένη  Masada ήταν ένα σύνθετο και επικίνδυνο τόλμημα κατά τη 

30 ibid
31 Solomon Zeitlin. The Slavonic Josephus and the Dead. σελ .176
32 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.63
33 Nachman Ben – Yehuda. The Myth of Masada, Collective. σελ.93.
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διάρκεια της προ-κρατικής περιόδου. Η πεζοπορία στη Masada περίκλειε μία αύρα 

περιπέτειας, η οποία έγινε αυξανόμενα δημοφιλής ανάμεσα στους Εβραίους νέους34.

Η πρώτη συστηματική αρχαιολογική έρευνα στο χώρο διεξήχθη το 1932 από 

ένα  Γερμανό  αρχαιολόγο,  ο  οποίος  ενδιαφερόταν  περισσότερο  για  τα  Ρωμαϊκά 

στρατόπεδα παρά για τα Ιουδαϊκά ερείπια. Το 1934, το Ιουδαϊκό Εθνικό Ταμείο 

προσπάθησε να αγοράσει τη Masada και τις περιοχές που την περιέβαλαν, λόγω της 

ιστορικής  της  σημασίας  για  το  υπό  διαμόρφωση  έθνος,  αλλά  τελικά  δεν  τα 

κατάφερε.  Όταν  η  Βρετανική  κυβέρνηση  χάραξε  ένα  σχέδιο  για  τη  μελλοντική 

διαίρεση  της  Παλαιστίνης,  το  1937,  η  Masada παρέμενε  εκτός  της  Ιουδαϊκή 

περιοχής.  Η  ιστορική  διεκδίκηση  των  Ιουδαίων  για  τη  Masada και  τις 

περιβάλλουσες αυτήν περιοχές επανήλθε αργότερα στο προσκήνιο και σε εθνικές 

και σε διεθνείς συζητήσεις πάνω στο θέμα35.

5.4.2. Η Masada και η Εβραϊκή Εθνική Αναγέννηση

Από την πρώτη στιγμή της επαν-εφεύρεσής της κατά τη διάρκεια της προ-

κρατικής περιόδου, η μάχη της Masada θεωρείται ως ένας από τους κύριους μύθους 

που διαμόρφωσαν τη συλλογική μνήμη του σχηματιζόμενου Εβραϊκού Έθνους στην 

Παλαιστίνη. Ήταν ένα από τα πρώτα γεγονότα της αρχαίας Ιουδαϊκής ιστορίας που 

ανακαλύφθηκε  από  τους  Ιουδαίους  εποίκους  στη  χώρα  και  έγινε  ένα  από  τα 

σημαντικά σύμβολα της εθνικής τους αναγέννησης36.

Η  ίδια  η  μνημόνευση  του  μύθου  έλαβε  χώρα  μετά  την  εγκαθίδρυση  του 

Ισραήλ,  όταν  το  κράτος  έθαψε  ξανά  τα  απομεινάρια  είκοσι  επτά  ατόμων  που 

αναγνωρίστηκαν ως υπερασπιστές της  Masada. Τα φέρετρα είχαν τυλιχτεί με την 

εθνική σημαία και μεταφέρθηκαν από στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού στον 

τόπο ταφής, στη Masada. Επιπλέον, το σύνθημα των ζηλωτών “Masada Lo Tifol” 

(η  Masada Δε Θα Πέσει Ξανά) που συνήθιζαν να φωνάζουν δυνατά οι Εβραϊκές 

οργανώσεις νέων, κατά την περίοδο του Yishuv, έγινε κομμάτι του παραδοσιακού 

όρκου  των  νεοσυλλέκτων  του  Ισραηλινού  στρατού.  Οι  νεοσύλλεκτοι  είναι 

34 ibid
35 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.64.
36  Aronoff,  Myron (1991). Myths,  Symbols, and Rituals of the Emerging State.  στο Laurence J. 

Silberstein, ed.  New Perspective on Israeli History: The Early Years of the State. New York: New 
York University Press, σελ. 175-92, σελ.177
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υποχρεωμένοι να σκαρφαλώσουν στο λόφο της  Masada και μετά να δώσουν έναν 

όρκο προτού γίνουν δεκτοί στο στρατό37.

Οι μελέτες πάνω στη Masada και την εθνική της διάσταση, αποκαλύπτουν ότι 

αυτή η δραματική ιστορία εκπλήρωνε τις κοινωνικές ανάγκες για επιβίωση και την 

αναζήτηση  ταυτότητας.  Για  παράδειγμα,  ο  Zerubavel έδωσε  ιδιαίτερη  προσοχή 

στην περίοδο της εφεύρεσης της ιστορίας, διαπιστώνοντας πως εφευρέθηκε κατά τη 

διάρκεια  μιας  κρίσιμης περιόδου της  Εβραϊκής  σύγχρονης  ιστορίας38.  Η ιστορία 

προέκυψε  στο  μέσο  μιας  μεταβατικής  περιόδου,  όταν  οι  Σιωνιστές  Εβραίοι 

προσπαθούσαν να θέσουν τέλος στη ζωή στην “Εξορία” και να ξεκινήσουν μία 

καινούργια  ζωή  στην  Παλαιστίνη.  Σύμφωνα  με  αυτόν,  και  η  εξορία  και  η 

εγκατάσταση στην Παλαιστίνη, σημαδεύτηκαν από μαρτύρια, πογκρόμ και από μία 

βαθειά ανησυχία για επιβίωση39. Η Masada, ως ιστορία και ως χώρος, χρησίμευσε 

και στην ανάγκη για τερματισμό της εξορίας και την εγκαθίδρυση ενός εθνικού 

κράτους στην Παλαιστίνη˙ αφ’ ενός, οι Ιουδαίοι που γύρισαν από την εξορία, όπου 

ζούσαν σαν ξένοι και κατηγορούνταν ως άνθρωποι χωρίς τόπο, χωρίς καταγωγή, ως 

εξωτικές μειονότητες, βρήκαν στη  Masada ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο που 

αποδείκνυε την ιστορία τους40. Αφ’ ετέρου, η απροθυμία των Αράβων να δεχτούνε 

του νεοφερμένους και η συνεπακόλουθη απόρριψη, συνοδευόμενη από περιοδικές 

εξεγέρσεις,  έκανε  επιτακτική  την  ανάγκη  για  νομιμοποίηση  των  Ιουδαϊκών 

αποικιακών δραστηριοτήτων  στη χώρα41.  Για  να  νομιμοποιήσουν τις  απαιτήσεις 

τους  πάνω  στη  γη,  έδειξαν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  στην  αναβίωση  του  αρχαίου 

παρελθόντος  τους,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  Masada.  Η  διαδικασία  αυτή 

προετοίμασε  το  έδαφος  για  την  οδύσσεια  της  Masada,  από την  περιφέρεια  των 

ιστορικών χρονικών, στο κέντρο της σύγχρονης Ιουδαϊκής ιστορικής συνείδησης. Η 

ιστορία,  η  οποία  περιλαμβάνει  ένα  μεγάλο  αριθμό  εθνικών  και  στρατιωτικών 

φιλοδοξιών, αναζωπύρωσε τη φαντασία της Ιουδαϊκής γενιάς που μεγάλωνε και η 

37  Ben – Yehuda,  Nachman,  (1999). The Masada Mythical  Narrative and the Israeli  Army.  στο 
Lomsky-Feder,  Edna,  and Eyal  Ben –Ari,  eds.  (1999).  The  Military  and Militarization  in  the  
Israeli Society. The State University of New York: Albany,  σελ. 57-89; Βλέπε,  επίσης, Yadin, 
Yigal,  (1966).  Masada,  Herod  Fortress  and  the  Zealots  last  stand.  London:  Weidenfeld  and 
Nicolson, σελ.111-112.

38 Yael Zerubavel, ‘Recovered Roots. σελ. 35. 
39 ibid
40 Shargel, Baila R., (1979). The Evolution of the Masada Myth.  Judaism, Vol.28, σελ. 386.
41 Myron Aronoff. Myths, Symbols, and Rituals. σελ. 190.
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οποία ανυπομονούσε να αποκτήσει την ελευθερία της και να οικοδομήσει το δικό 

της εθνικό κράτος42.

Μία  εισαγωγή  για  ένα  βιβλίο  πάνω  στη  Masada,  για  νέους  εφήβους, 

περιελάμβανε το ακόλουθο κείμενο:

“η  Masada δεν  είναι  απλώς  ένα ιστορικός  χώρος  που  οι  ερευνητές  μελετούν˙  η  

Masada δεν  είναι  απλά  ένα  αρχαίο  οχυρό  που  κάποιος  σκάβει  για  να  βρει  

αρχαιολογικά ερείπια, μέσω των οποίων κάποιος μπορεί να μάθει για το παρελθόν με 

σκοπό να υποστηρίξει, ή να αρνηθεί τις θεωρίες. Η  Masada είναι ένα σύμβολο. Η 

Masada είναι ένας οδηγός.  H Masada είναι  νόστος. Η  Masada είναι  μια δυνατή  

κραυγή.  Η  Masada είναι  ένας πύργος φωτός… η  Masada είναι  ένα σύμβολο του 

Ιουδαϊκού  και  ανθρώπινου  ηρωισμού  σε  όλο  του  το  μεγαλείο.  Μία  γενιά  νέων 

ανατράφηκε από τη Masada. Αυτή είναι η γενιά που δημιούργησε το κράτος, η γενιά 

της  άμυνας,  στις  διάφορες  εκδηλώσεις  της.  Η  Masada αποτέλεσε  την  πηγή  της  

δύναμης και του θάρρους για την απελευθέρωση τη χώρας, για τη δημιουργία ριζών  

σε αυτή και για την προάσπιση όλης αυτής της περιοχής”43.

Για  τους  Ιουδαίους  εποίκους  στην  Παλαιστίνη,  οι  οποίοι  ήρθαν  από 

διαφορετικές χώρες, η Masada ήταν ένα σημείο στην ιστορία που τους έδεσε ξανά 

μαζί  και  τους  οδήγησε  πίσω  στις  αρχαίες  ρίζες  τους  στη  χώρα44.  Καθώς  η 

μετανάστευσή τους και η εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη απορρίφθηκε από 

τους  Άραβες,  η  Masada ήταν  ένα  σύμβολο  που  τούς  παρείχε  μία  πηγή 

νομιμοποίησης από το παρελθόν και  ένα υπόδειγμα για το μέλλον45.  Η νεότερη 

γενιά που γεννήθηκε στη χώρα και μίλησε την Εβραϊκή γλώσσα, βρήκε στη Masada 

μία ιστορική συνέχεια στον Εβραϊκό της χαρακτήρα, διότι οι ήρωες της  Masada 

ήταν Εβραίοι και χρησιμοποιούσαν την ίδια γλώσσα με αυτούς, έτσι, πίστευαν ότι 

αυτοί ανήκαν στο λαό “τους”46.

Ένας από τους Εβραίους νέους μίλησε για την εντύπωσή του για τη Masada:

“Τη στιγμή που άκουσα για τη  Masada, θυμήθηκα τους αρχαίους Ιουδαίους,  πως  

πέθαναν για τη χώρα τους. Όταν επισκέφτηκα το οχυρό, άρχισα να φαντάζομαι τί  

42 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 63.
43 Ibid, σελ.68. 
44  Brunner, Edward M. and Phyllis Gorfain, (1984). Dialogue Narration and Paradoxes of Masada. 

στο Stuart Plattner and Edward M. Brunner, eds.  Text, Play, and Story: The Construction and 
Reconstruction of Self and Society. Washington, DC: American Ethnological Society, σελ.309. 

45 ibid
46 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ .67
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συνέβη εκεί. Είναι κάτι αρχαίο και σχετίζεται με μένα. Και αυτοί είναι ο λαός “μου”.  

Όλα  έμοιαζαν  σε  μένα  να  είναι  αληθινά”47.  Με  αυτό  τον  τρόπο  η  Masada 

αντιπροσώπευε ένα ιδιαίτερα συμβολικό γεγονός, το οποίο περιείχε την ουσία του 

αρχαίου  Εβραϊκού  έθους  και  βοήθησε  τη  νέα  γενιά  να  καθορίσει  τη  δικιά  της 

αποστολή για την εθνική αναγέννηση.

Ένας άλλος Ιουδαίος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Παλαιστίνη είχε πει 

σε μία συνέντευξη:

“Οι  Ιουδαίοι  που  ζουν  στο  Ισραήλ  μοιάζουν  περισσότερο  με  τους  Ιουδαίους  της  

Masadα, διότι αυτοί [ο λαός της  Masada] είχαν ένα κράτος και είχαν κάτι για το  

οποίο μπορούσαν να πεθάνουν. Ενώ οι Ιουδαίοι της εξορίας δεν είχαν κράτος και το  

μοναδικό πράγμα για το οποίο μπορούσαν να παλέψουν ήταν για τις ζωές τους”48.

Έτσι, το νόημα της Masada διαμορφώθηκε αρχικά, κυρίως λόγω της ανάγκης 

να  σφυρηλατηθεί  μία  έννοια  ιστορικής  συνέχειας  ανάμεσα  στη  σύγχρονη 

Σιωνιστική εθνική αναγέννηση και στην Αρχαιότητα. Ήταν παρόμοια με την έννοια 

του  εθνικού  πνεύματος  που  έκανε  τους  Ιουδαίους  να  σταθούν  όρθιοι  και  να 

πολεμήσουν για την ελευθερία τους. Στην περίοδο κατά την οποία οι Σιωνιστές 

έποικοι  και  η  πρώτη  γενιά  των  Νέων  Εβραίων  προσπαθούσαν  να 

αυτοπροσδιοριστούν  ως  οι  απ’  ευθείας  απόγονοι  των  αρχαίων  Ιουδαίων, 

περιέγραψαν το λαό της Masada, ως τους αυθεντικούς ενσαρκωτές του πνεύματος 

του  ενεργούς  ηρωισμού,  της  αγάπης  για  την  ελευθερία  και  της  εθνικής 

αξιοπρέπειας, η οποία, σύμφωνα με τη Σιωνιστική συλλογική μνήμη, εξαφανίστηκε 

κατά τη διάρκεια των αιώνων της Εξορίας49.

5.4.3. Η Masada και η Δημιουργία ενός Μαχόμενου Έθνους 

Όπως  έχει  ήδη  αναλυθεί,  η  Masada αναφέρεται  στη  σημαντική  σχέση 

ανάμεσα στο Εβραϊκό έθνος και τη γη του. Συνεπώς, αποτέλεσε μια ηθική βάση για 

τη  Σιωνιστική  ιδέα  της  εθνικής  αναγέννησης  και  νομιμοποίησε  το  Ιουδαϊκό 

αποικιακό  σχέδιο  στην  Παλαιστίνη.  Έτσι,  η  νέα  γενιά  των  Εβραίων  νέων  που 

ανατράφηκε στην Παλαιστίνη, απέκτησε την αίσθηση ότι είναι κομμάτι της αρχαίας 

47 ibid
48 ibid, σελ.26.
49 ibid. η ίδια ιδέα αναφέρεται και στο Myron Aronoff. Myths, Symbols, and Rituals. σελ.189

160



Εβραϊκής ταυτότητας, παρά της ταυτότητας των γονιών τους που μεγάλωσαν στη 

διασπορά.

Ο μύθος της Masada, εντούτοις, επεκτάθηκε όταν ανέδειξε το μιλιταρισμό ως 

εγγενές κομμάτι της αρχαίας Εβραϊκής ταυτότητας, υπό το πρίσμα της δημιουργίας 

μιας μαχόμενης γενιάς50.

Η  επανατοποθέτηση  του  μύθου  της  Masada στο  ευρύτερο  ιστορικό  της 

πλαίσιο, δηλαδή την επανάσταση των Ιουδαίων κατά των Ρωμαίων, αποκαλύπτει 

ότι η Masada ήταν το ορόσημο του δραματικού τέλους των Εβραίων ως έθνους. Η 

όμορφη εικόνα για την αρχαία γη και τους Εβραίους κατοίκους της, η ιδανική τους 

ζωή  στην  Παλαιστίνη,  όλα  καταστράφηκαν  τελικά  από  τη  μεγάλη  ισχύ  της 

Ρωμαϊκής στρατιωτικής δύναμης. Η Masada, συνεπώς, ήταν το χρονικό σημείο που 

διέκρινε ανάμεσα στην πλούσια και ασφαλή Ιουδαϊκή ζωή στην Παλαιστίνη και την 

τρομερή εξορία. Μετά τη Masada οι Ιουδαίοι έχασαν τη γη τους, την πολιτική τους 

κυριαρχία  και  το  Ναό.  Η  Σιωνιστική  διήγηση  παρουσίασε  τη  Masada ως  το 

τελευταίο  κομμάτι  από  τη  Γη  του  Ισραήλ,  όπου  οι  Εβραίοι  προσπάθησαν  να 

ασκήσουν την κυριαρχία τους. Με την πτώση της Masada οι Ιουδαίοι έχασαν την 

πνευματική και φυσική τους υπόσταση ως εθνική ομάδα51.

Η ιστορία της  Masada υπονοούσε ότι οι Εβραίοι μαχητές είχαν αναγνωρίσει 

αυτό το πικρό γεγονός˙ συνειδητοποίησαν ότι η απώλεια αυτής της όμορφης γης 

ισούταν με τον ίδιο το θάνατο. Έτσι, η ιστορία υπέδειξε τη μαζική αυτοκτονία ως 

τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή για τους μαχητές της Masada, ώστε να κρατήσουν 

το δεσμό τους με τη γη, ενώ η ειρηνική επιλογή (δηλαδή η παράδοση) θα οδηγούσε 

στον τερματισμό της σχέσης τους με τη γη (δηλαδή θα εξορίζονταν από τη Γη του 

Ισραήλ).  Για  τους  λόγους  αυτούς,  οι  μαχητές  της  Masada διάλεξαν  τον  πικρό 

θάνατο,  παρά  να  σκλαβωθούν  από  τους  Ρωμαίους  και  να  εξοριστούν  από  την 

Ιουδαία, βαθιά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία52. Υπό την έννοια αυτή, η γη συμβόλιζε 

την  ελευθερία  και  η  εξορία  τη  σκλαβιά  και  την  έλλειψη  ελευθερίας.  Αυτή  η 

50  Αυτή  η  ιδέα  αναπτύσσεται  καλύτερα  στο  Alsop,  Stewart,  (1971).  The  Masada  Complex. 
Newsweek, July  12.  σελ.92,  also  in  Alter,  Robert,  (June  1973).  The  Masada  Complex. 
Commentary, No.56, σελ. 19-24.  

51  Bar- Tal, Daniel (1983). The Masada Syndrome: A case of Central Belief’ Discussion Paper 3. 
Tel Aviv: International Center of Peace in the Middle East, 1983.

52 Robert Alter. The Masada Complex. σελ.23.
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μεταφορά της Masada υπογραμμίζει μία από τις βασικές αντιλήψεις του Σιωνισμού˙ 

την απόρριψη της εξορίας και την επιστροφή στη Γη του Ισραήλ53.

Καθώς  η  Σιωνιστική  διήγηση  για  τη  Masada και  την  Εβραϊκή  ιστορία 

αντανακλά σε γενικές γραμμές τη σεκουλαριστική συμπεριφορά του Σιωνισμού, το 

νόημα  της  αυτοκτονίας  στη  Masada φάνηκε  να  βασίζεται  σε  αυτήν  τη 

σεκουλαριστική  /  εθνική  τοποθέτηση  και  όχι  στη  θρησκευτική.  Η  Ιουδαϊκή 

αυτοκτονία δεν υποκινήθηκε ούτε από θρησκευτικό ζήλο, ούτε από την πίστη σε 

μια άλλη ζωή μετά το θάνατο.

Το νόημα  της αυτοκτονίας στη Masada μπορεί πιθανώς να γίνει κατανοητό 

ως μία πράξη αυτοθυσίας για το έθνος και την πατρίδα. Η σύλληψη του θανάτου σε 

αυτό  το  πλαίσιο  είναι  ιδιαιτέρως  σύγχρονη  και  συνδέεται  με  τον  σύγχρονο 

σεκουλαριστικό εθνικισμό. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι 

η  Masada δεν καταγράφεται σε καμία Ιουδαϊκή θρησκευτική πηγή, όπως τα άλλα 

Ιουδαϊκά ιστορικά γεγονότα54.

Ο εντοπισμός της  Masada, ως επανάστασης για την εθνική ελευθερία, στην 

αρχαία Εβραϊκή ιστορία εμφανίζεται σε διάφορα σύγχρονα Εβραϊκά τελετουργικά, 

που έγραψαν Σιωνιστές διανοούμενοι κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης του 

Yishuv στην Παλαιστίνη:

Στις αρχές του 1925 ο Σιωνιστής ιστορικός Yosef Klausner υποστήριξε ότι ο λαός 

της  Masada ο  οποίος  “έπεσε  στη  μάχη”  ήταν  “οι  καλύτεροι  πατριώτες  που  το 

Ισραήλ γνώρισε από την εμφάνιση του Maccabee μέχρι την ήττα του Bar Kokhba”. 

Ομοίως ο γεωγράφος και εκπαιδευτικός Yosef Braslavsky έγραψε το 1942 ότι “στη 

Masada,  η  έννοια  της  μάχης  μέχρι  το  τέλος,  εκδηλώθηκε  στην  ανώτατη  και  πιο  

σοκαριστική της μορφή”55.

Επηρεασμένη  από αυτό το  σοκαριστικό  τέλος  των προγόνων  της,  η  γενιά 

Sabra, η οποία γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, αποφάσισε ότι μία νέα Masada δε θα 

έπρεπε να υπάρξει ξανά, έτσι το Εβραϊκό έθνος θα έπρεπε να σχηματιστεί και να 

συνεχίσει να ζει στην Παλαιστίνη. Η εμφάνιση του Αραβικού εθνικισμού στη βάση 

της  απόρριψης  της  Ιουδαϊκής  εγκατάστασης  στη  χώρα,  η  οποίοα  έφτασε  στο 

αποκορύφωμα της  το  1936,  με  μία  σειρά  από  ένοπλες  επιθέσεις  ενάντια  στους 

53 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 69.
54 Heller, Bernard (Winter 1968).  Masada and the Talmud. Στο: Tradition,  No.10, σελ.31-34.
55 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 70.
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Ιουδαϊκούς καταυλισμούς, ενέπνευσε τους Σιωνιστές αφηγητές να ανακαλέσουν τις 

μνήμες της  Masada56.  Ανάμεσα στους Εβραίους της  Masada και τους Ιουδαίους 

εποίκους στην Παλαιστίνη βρέθηκαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά:  και  στις  δύο 

περιπτώσεις οι Ιουδαίοι ήταν η μειονότητα και οι εχθροί η πλειοψηφία. Το ευρύ 

χάσμα  σε  ανθρώπινο  δυναμικό,  όπλα  και  πόρους  χαρακτήριζε  και  τις  δύο 

περιόδους.  Αλλά  πάνω  απ’  όλα  οι  ιδέες  του  πολιορκούμενου  έθνους  και  της 

απειλούμενης  εθνικής  ύπαρξης,  μετέτρεψε  τη  Masada σε  κινητήριο  δύναμη για 

πόλεμο  και  εκδίκηση,  και  σε  ένα  σύμβολο  για  εθνική  αναγέννηση  μέσω  του 

πολέμου57.

Πολλά μπορούν να ειπωθούν για το ρόλο της  Masada στη δημιουργία της 

ταυτότητας  των  Εβραίων  και  ως  έθνους  και  ως  πολεμιστών.  Στο  σημείο  αυτό 

παρατίθεται ένα περιληπτικό κείμενο του Ben Yehuda, για τη Masada, το οποίο ο 

θεωρούμε ότι συνοψίζει τον εθνικό ρόλο της Masada:

“Η  μυθική  ιστορία  της  Masada συνέχισε  να  εμπνέει  εκατομμύρια  Ισραηλινών  

Ιουδαίων,  συμπεριλαμβανομένων  και  επιφανών  προσωπικοτήτων  και  από  τις  

στρατιωτικές και από τις αστικές ελίτ. Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση  

της ταυτότητας και σε προσωπικό και σε εθνικό επίπεδο στο Ισραήλ.  Επιπλέον, η 

ιστορία βοήθησε τους Ιουδαίους να δημιουργήσουν έναν ισχυρό πνευματικό δεσμό με  

τους Εβραίους, που θεωρούνταν οι εθνικοί μαχητές, 2000 χρόνια πριν. Το γεγονός  

αυτό ήταν κρίσιμο για τη δημιουργία μιας γενιάς μαχητών, οι οποίοι πίστευαν στο  

απόλυτο δικαίωμά τους στη Γη του Ισραήλ, ενάντια στην άρνηση των Παλαιστινίων  

για την ύπαρξη των Ιουδαίων στη γη. Για το λόγο αυτό η Masada συνέχισε να παίζει  

ένα σημαντικό ρόλο στη συλλογική μνήμη των Ισραηλινών, κατά τη διάρκεια της προ-

κρατικής  περιόδου  και  κατά  τη  διάρκεια  των  ετών  διαμόρφωσης  του  Εβραϊκού  

κράτους”58.

5.4.4. Αποκαλύπτοντας τη Masada: Μύθος και Πραγματικότητα

Όταν η ιστορία της  Masada επινοήθηκε στο  Yishuv, κατά τη διάρκεια της 

προ-κρατικής  περιόδου,  το  Εβραϊκή  κοινή  γνώμη  αρνήθηκε  να  εξετάσει  την 

ιστορική εγκυρότητά της. Το γεγονός μετατράπηκε σε μία επιφανή εθνική μνήμη, 

56 Myron Aronoff. Myths, Symbols, and Rituals..’, σελ. 188.
57 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.71-72.
58 Nachman Ben – Yehuda. The Myth of Masada, Collective Memory. σελ. 66-67.
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με μία αίσθηση ιερότητας. Ακόμη και μετά την εγκαθίδρυση του Ισραήλ το 1948, η 

Masada διατήρησε την κεντρική της θέση στην Ισραηλινή συλλογική μνήμη. Μέσα 

στην  επερχόμενη  σύγκρουση  με  τους  Άραβες  και  την  προφανή  απειλή  για  το 

νεοϊδρυθέν  Εβραϊκό  κράτος,  η  Masada συνέχισε  να  στέκεται  ως  ένα  σύμβολο 

ηρωισμού και εθνικής αναγέννησης. Η βαρύς πνευματικός αντίκτυπος της Masada 

στην Ισραηλινή κοινή γνώμη, ως ένα από τα στοιχεία της εθνικής τους ταυτότητας, 

δεν  άφηνε  κανένα  περιθώριο  για  την  εξέταση  της  ιστορικής  εγκυρότητας  του 

μύθου. Οι κριτικές που διατυπώθηκαν κατά της Masada, σε σχέση με την ιστορικής 

της  ακρίβεια,  είτε  αγνοήθηκαν,  είτε  καταδικάστηκαν  και  δημοσίως  και  στον 

Ακαδημαϊκό χώρο59. Κάθε προσπάθεια εξέτασης της ιστορικής ισχύος της Masada 

θεωρούνταν  εθνική  προδοσία,  στο  μέτρο  που  άγγιζε  την  ιερότητα  αυτού  του 

εθνικού συμβόλου. 

Αυτό ήταν  αληθές  κατά τη διάρκεια  των ετών διαμόρφωσης του κράτους, 

όταν η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τους γείτονές του ήταν στην κορύφωσή 

της. Εντούτοις, το Ισραηλινό και το διεθνές ενδιαφέρον για τη  Masada μεγάλωσε 

ακόμη  περισσότερο  μετά  τις  ανασκαφές  που  διεξήχθησαν στην  περιοχή  από  το 

Κράτος του Ισραήλ στα μέσα της δεκαετίας του 196060. Τότε η ιστορία της Masada 

τέθηκε  κάτω  από  το  μικροσκόπιο  της  ιστορικής  έρευνας,  εντός  και  εκτός  του 

Ισραηλινού χώρου. Καθώς η περιγραφή του  Josephus ήταν η μοναδική ιστορική 

περιγραφή  του  γεγονότος,  η  ιστορία  του  αναλύθηκε  σκοπίμως  από  αρκετούς 

ιστορικούς. Αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι η ιστορία του  Josephus, και στα 

Ελληνικά και στα Εβραϊκά χειρόγραφα, φάνηκε να περιέχει λεπτομέρειες, οι οποίες 

είχαν αγνοηθεί ή διαγραφεί από τη Σιωνιστική διήγηση61. Αυτές οι λεπτομέρειες θα 

υπονόμευαν τα νοήματα και τα μαθήματα, τα οποία ο μύθος υποδήλωνε και την 

ισχυρή πνευματική δύναμη, που αποκτούσε από τη Σιωνιστική περιγραφή αυτού 

του γεγονότος.

59  Βλέπε για παράδειγμα: Spero, Shubert, (Spring 1970).  In Defense of the Defenders of Masada. 
Tradition, No.11,  σελ. 31-43.

60  Ήταν ο  Gen.Yigal Yadin, ο πρώτος Ισραηλινός Αρχηγός του Στρατού, ο οποίος ηγήθηκε της 
εκστρατείας.  Ο  Yadin,  ο  οποίος  έδειξε  εξ  αρχής  ενδιαφέρον  για  τους  αρχαίους  Εβραϊκούς 
πολέμους  κατά  την  περίοδο  του  Yishuv,  θεωρείται  ένας  από  τους  κυριότερους  Ισραηλινούς 
ιστορικούς,  οι  οποίοι  ανασκεύασαν  το  αρχαίο  Εβραϊκό  παρελθόν,  στη  σύγχρονη  Εβραϊκή 
ταυτότητα. Ο Yadin συμπεριέλαβε τη διήγηση για τη μάχη της  Masada στο διάσημο βιβλίο του 
που εκδόθηκε στο 1996, υπό το τίτλο Masada: Herod’s Fortress and Zealots’ Last Stand.  Όπως 
θα αναλυθεί παρακάτω, η ιστορία του Yadin αμφισβητήθηκε έντονα από διάφορους Ιουδαίους και 
μη ιστορικούς, σε όρους ιστορικής εγκυρότητας.

61 Nachman Ben – Yehuda. The Myth of Masada, Collective Memory. σελ. 59.

164



Το πρώτο στοιχείο που βρέθηκε υπέρ της αμφισβήτησης της ηρωικής αύρας 

της ιστορίας είναι η περιγραφή του  Josephus για τους εξεγερθέντες της  Masada. 

Ενώ η  Σιωνιστική  ιστορία  ανέφερε  ότι  οι  μαχητές  της  Masada ήτανε  μέλη  της 

ομάδας των Ζηλωτών, οι οποίοι στην πραγματικότητα πολέμησαν τους Ρωμαίους 

σε άλλα μέρη, η ιστορία του Josephus ανέφερε ότι οι άνθρωποι της Masada ανήκαν 

σε μια άλλη φατρία που ονομαζόταν  Sicarii. Σύμφωνα με το  Josephus, οι  Sicarii 

ήταν αναμεμιγμένοι σε διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες ενάντια στους Ιουδαίους 

και άλλους, συμπεριλαμβανομένων κλοπών και βιασμών62. Όταν έγινε φανερό ότι 

οι Ρωμαίοι θα άρχιζαν την πολιορκία τους στην Ιερουσαλήμ, οι  Sicarii και άλλες 

Εβραϊκές φατρίες εγκατέλειψαν την πόλη και αποφάσισαν αν βρουν καταφύγιο στη 

Masada,  η  οποία  ήταν  ένα  αγνοημένο  οχυρό  του  Βασιλιά  Ηρώδη63.  Πριν 

εισρεύσουν στη Masada οι λαοί αυτοί εισέβαλαν στα γειτονικά Εβραϊκά χωριά με 

σκοπό να εξασφαλίσουν  προμήθειες φαγητού για τη διάρκεια της παραμονής τους 

εκεί.  Μία από τις  “κορυφώσεις” αυτών των επιδρομών ήταν η επίθεση στο  Ein 

Gedi.  Σύμφωνα  με  το  Josephus,  οι  Sicarii επιτέθηκαν  στο  Ein Gedi με  τον 

ακόλουθο τρόπο:

“… κατέβηκαν τη νύχτα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί …κατέλαβαν μία μικρή πόλη  

που λεγόταν Engaddi:- και σε αυτήν την επιδρομή απέτρεψαν τους κατοίκους αυτούς  

που θα μπορούσαν να τους σταματήσουν, πριν να μπορέσουν αν εξοπλιστούν και να  

τους πολεμήσουν. Τους διασκόρπισαν ακόμη και τους εκδίωξαν από την πόλη. Όσο  

για εκείνους που δεν μπορούσαν να ξεφύγουν, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες, τους  

έσφαξαν˙ ήταν πάνω από επτακόσιοι”64.

Στη συνέχεια, οι  Sicarii επιδρομείς μετέφεραν όλα τα αποθέματα φαγητού από το 

Ein Gedi στη Masada.

Η δεύτερη ιστορική περιγραφή που βρέθηκε στην ιστορία του  Josephus, ως 

αντίθετη με τη Σιωνιστική διήγηση, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Εβραίοι μαχητές 

αντιμετώπισαν το Ρωμαϊκό στρατό στη Masada. Η Σιωνιστική διήγηση ανέφερε ότι 

οι  Εβραίοι  μαχητές  είχαν  προκαλέσει  τους  Ρωμαίους  μέσα  και  γύρω  από  την 

62  Ήταν  ο  Ιουδαίος  Αμερικανός  ιστορικός  Solomon Zeitlin,  ο  οποίος  αμφισβήτησε  πρώτος  τη 
Σιωνιστική περιγραφή για τους εξεγερθέντες της Masada, βλέπε: Zeitlin, Solomon, (April 1965). 
‘Masada and the Sicarii: The Occupants of Masada.  Jewish Quarterly Review,  No.55,  σελ. 299-
317.  Αλλά,  επίσης,  το  επιχείρημα  του  Zeitlin υποστηρίχθηκε  σε  διάφορους  βαθμούς  και  από 
άλλους  ακαδημαϊκούς,  όπως  ο  Morton Smith,  ο  Sidney Hoenig,  και  ο  Yehuda Rosenthal. 
Απόσπασμα από Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.189.

63 Nachman Ben – Yehuda. The Myth of Masada, Collective Memory. σελ.60.
64 ibid
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Ιερουσαλήμ,  με τον πιο ηρωικό τρόπο που μπορεί  κάποιος να φανταστεί,  και  η 

Masada ήταν το τελευταίο Ιουδαϊκό ξέσπασμα, όπου οι μαχητές αποφάσισαν να 

διαπράξουν αυτοκτονία.

Εντούτοις,  σύμφωνα  με  το  Josephus,  οι  άνθρωποι  της  Masada δεν  ήταν 

αναμεμιγμένοι σε καμία από τις προηγούμενες μάχες στη χώρα. Τα χτυπήματα που 

πραγματοποιήθηκαν  σε  περιοχές  στο  βορρά  και  το  κέντρο  της  Παλαιστίνης  δε 

συνδέονταν με την πολιορκία της Masada. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε πραγματικά 

μάχη γύρω από τη Masada65. Επίσης, σύμφωνα με το Josephus, οι ίδιοι οι μαχητές 

της Masada δεν είχαν την τάση να αναμετρηθούν με τους Ρωμαίους˙ η μόνη τους 

ελπίδα ήταν να περιμένουν να αποσυρθούν οι Ρωμαίοι οικειοθελώς, αφού μπορεί να 

κουράζονταν  και  να  βαριούνταν  από  αυτή  τη  μακρά  ανώφελη  πολιορκία.  Δεν 

περίμεναν ότι οι Ρωμαίοι θα έχτιζαν ένα ψηλό πύργο για να τους φτάσουν. Τέλος, ο 

Josephus ανέφερε ότι οι άνθρωποι της  Masada δεν ήθελαν να αυτοκτονήσουν. Ο 

Ben Eliezer χρειάστηκε πολύ χρόνο για να τους πείσει να σκοτώσουν ο ένας τον 

άλλο και τελικά, επτά άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί, αρνούμενοι να δεχτούν την 

αυτοκτονία ως επιλογή66. Ο Ιουδαίος Γάλλος ιστορικός Vidal-Naquet δήλωσε ότι η 

Ισραηλινή  περιγραφή  για  τη  Masada δεν  είναι  παρά  ένα  κατασκεύασμα. 

Προχώρησε δε ακόμη ένα βήμα, όταν ανέφερε ότι ο λόγος του Ben Eliezer στους 

μαχητές του είναι πιθανό να είναι επίσης κατασκευασμένος67.

Όλες αυτές οι  αρνητικές εικόνες για τους μαχητές της  Masada και οι  νέες 

λεπτομέρειες που επανήλθαν στο προσκήνιο μέσα από το αυθεντικό χειρόγραφο 

του  Josephus,  υπονόμευσαν  την  ηρωική  εικόνα  που  αναδείκνυε  η  Σιωνιστική 

διήγηση. Οι Εβραίοι μαχητές που πολέμησαν μέχρι το πικρό τέλος και σκοτώθηκαν 

για τη γη και το λαό, εμφανίζονταν ως μία αιμοδιψής συμμορία που τρομοκρατούσε 

και εγκληματούσε ενάντια στον ίδιο της το λαό, πριν από οποιονδήποτε άλλο.

5.4.5. Οι Κριτικές στη  Masada: η Κατασκευή του Έθνους και η Διεξαγωγή 

Πολέμου

Ενώ  η  Σιωνιστική  περιγραφή  για  τη  Masada αμφισβητήθηκε  ευρέως  από 

ιστορική σκοπιά, την τάση αυτή ακολούθησαν και άλλες κριτικές, βασισμένες στην 

65 ibid, σελ.61. Επίσης, βλέπε: Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 198-199.
66 Nachman Ben – Yehuda. The Myth of Masada, Collective Memory. σελ.61-62.
67  ibid 
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κοινωνιολογική και ηθική οπτική. Η επιλεκτικότητα στη διήγηση της ιστορίας και 

την  ανακατασκευή  του  μύθου  αντιμετωπιζόταν  ως  ένα  είδος  πολιτικού 

προσανατολισμού στην ιστορία. Ο Bernand Lewis (1975) υποστήριξε ότι θα ήταν 

καλύτερο  να  θεωρήσουμε  τη  Masada ως  μια  επινοημένη  ιστορία  με  σκοπό  να 

εκπληρωθούν συγκεκριμένες κοινωνικές και εθνικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια των 

ετών  διαμόρφωσης  του  Εβραϊκού  κράτους68.  Η  Baila Shargel (1979)  έχει  μια 

παρόμοια θέση˙ υποστήριξε  ότι  η  Masada χρησιμοποιήθηκε  για να επιτευχθεί  η 

κοινωνική  ακεραιότητα  μέσα  στο  Yishuv69.  Οι  Burner και  Gorfain (1984) 

αποφάσισαν ότι η διήγηση της Masada έδρασε ως ισχυρό κίνητρο για τον πόλεμο 

των Ισραηλινών ενάντια στους αντιπάλους τους70.

Όταν η ιστορική κριτική για τη Σιωνιστική περιγραφή της Masada έκανε την 

εμφάνισή  της  και  εκτός  του  Ισραηλινού  χώρου,  οι  Ισραηλινοί  ιστορικοί  και 

κοινωνιολόγοι  άρχισαν να προσέχουν περισσότερο αυτές  τις  κριτικές.  Έτσι,  στη 

δεκαετία του 1980, κριτικές για την εγκυρότητα του μύθου της Masada άρχισαν να 

εμφανίζονται και εντός του Ισραήλ. Ο Yael Zerubavel (1995) συνέδεσε τη Masada 

με τη μάχη του Tel Chai το 1920˙ επικεντρώθηκε στον τρόπο της επαν-εφεύρεσης 

του   παρελθόντος  για  να  εξυπηρετηθούν  σκοποί  του  παρόντος.  Ο  Zerubavel 

μελέτησε  τους  ηρωικούς  μύθους  που  εφευρέθηκαν  στην  περίοδο  του  Yishuv, 

συμπεριλαμβανομένης  και  της  Masada.  Υποστήριξε  ότι  η  εφεύρεση  αυτών  των 

μύθων συνδέεται με την Εβραϊκή, μη θρησκευτική ταυτότητα στο Yishuv, η οποία 

διαμορφώθηκε από το Σιωνισμό71. Ο  Bayn (1994), ο οποίος ενδιαφέρθηκε για το 

ρόλο του μύθου στην κατασκευή της εθνικής ταυτότητας, υποστήριξε ότι υπάρχουν 

δύο  Masada˙  η  Masada του  73  μ.Χ.  και  η  Masada του  20ου αιώνα  που 

παρουσιάστηκε από το Σιωνισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει μεγάλη διαφορά 

ανάμεσα στις δύο διηγήσεις.

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  ένα  κομμάτι  των  Ισραηλινών  ακαδημαϊκών  και 

ιστορικών κριτικών για τη Masada, ειδικά μετά το 1989, συνδέονταν βασικά με την 

εμφάνιση αυτών που σήμερα ονομάζουμε Νέους Ιστορικούς,  ή Μετα-Σιωνιστές. 

Παρ’ όλο που ο Μετα-Σιωνιστικός διάλογος κατευθύνθηκε προς την υπονόμευση 

68  Lewis,  Bernard,  (1975).  History:  Remembered,  Recovered,  Invented.  Princeton:  Princeton 
University Press. 

69 Baila Shargel. The Evolution of Masada Myth. σελ. 357-371.
70  Edward M. Bruner and Phyllis Gorfain. Dialogic Narration and the Paradoxes of Masada. σελ. 56-

75 
71 Yael Zerubavel. Recovered Roots.
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της Σιωνιστικής διήγησης για τον πόλεμο του 1948, αυτοί οι διάλογοι συνέχισαν να 

απορρίπτουν  ολόκληρη  τη  Σιωνιστική  ρητορεία,  συμπεριλαμβανομένης  και  της 

Σιωνιστικής προσπάθειας για την εφεύρεση του αρχαίου Εβραϊκού παρελθόντος72. 

Η  κύρια  αντίληψη  των  Νέων  Ιστορικών  είναι  ότι  ο  Σιωνισμός  συνήθιζε  να 

υπερβάλει σχετικά με το φαινόμενο της εθνικής ασφάλειας, είτε μέσω των μέσων 

μαζικής  ενημέρωσης,  είτε  ξαναγράφοντας  την  ίδια  του  την  ιστορία,  ώστε  να 

νομιμοποιήσει τη διεξαγωγή πολέμου εναντίον των Αράβων. Ο Μετα-Σιωνισμός, 

παρ’ όλα αυτά είναι μία από τις εκφράσεις της κρίσης ταυτότητας στο Ισραήλ, η 

οποία συνδέεται με τον παρακμή του θέματος της εθνικής ασφάλειας στο Ισραήλ, 

μετά  το  1967.  Εντούτοις,  οι  διάλογοι  του  Μετα-Σιωνισμού  θα  αναλυθούν  στο 

τελευταίο κομμάτι αυτής της μελέτης. Αναφέρονται τώρα στην ενότητα αυτή, ώστε 

να  καταδειχθεί  ότι  ένα  κομμάτι  της  Ισραηλινής,  ακαδημαϊκής  και  ιστορικής 

κριτικής στη  Masada συνδέεται γενικά με αυτόν τον ευρύτερο διάλογο κατά του 

Σιωνισμού.

Μία  από  τις  σημαντικότερες  κριτικές  διατυπώθηκε  από  την  Ισραηλινή 

κοινωνιολόγο  Anita Shapira, η οποία ανέλυσε γενικά τις συζητήσεις στα πλαίσια 

του σεκουλαριστικού Σιωνισμού, που αποσκοπούσαν στη νομιμοποίηση της χρήσης 

βίας,  κατά  τη  διάρκεια  των  ετών  διαμόρφωσης  του  κράτους,  αλλά  εστίασε 

συγκεκριμένα στη Masada73. Στο βιβλίο της που εκδόθηκε το 1992, αφιέρωσε δύο 

κεφάλαια  στην  ανάλυση  του  θέματος˙  στο  πρώτο  κεφάλαιο  ανέλυσε  πώς  οι 

Εβραϊκές,  εθελοντικές  οργανώσεις νέων στην Παλαιστίνη,  κατά τη διάρκεια της 

προ-κρατικής  περιόδου,  χειρίστηκαν  το  μύθο της  Masada74.  Ένα από τα σημεία 

εκκίνησης της θέσης της  Shapira είναι ότι το σεκουλαριστικό Σιωνιστικό κίνημα 

βασίστηκε  στη  Masada και  τη  χρησιμοποίησε  για  να  νομιμοποιήσει  τη  χρήση 

θεσμοποιημένης  βίας.  Δύο χρόνια  μετά το  βιβλίο  της  Shapira,  ο  Nechman Ben 

Yehuda (1994) παρουσίασε μια πιο λεπτομερή εργασία πάνω στην άποψη αυτή75. Ο 

Ben Yehuda ξεκίνησε τη θέση του με μία ερώτηση: “Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε,  

μέσω  ενός  κοινωνιολογικού  πλαισίου,  το  γεγονός  πως  μία  σειρά  πεποιθήσεων 

βρέθηκε  να  στηρίζεται  σε  κατασκευασμένα  γεγονότα;”.  Διατύπωσε  αυτήν  την 

ερώτηση ενώ έλαβε υπ’ όψιν του ότι  “στη βάση αυτής της ομάδας των πλαστών 

πεποιθήσεων ένα ολόκληρο έθνος είχε κατασκευαστεί”. Ο Ben Yehuda συνέχισε την 
72 για το μετα-Σιωνιστικοί διάλογοι δείτε, κεφάλαιο  10
73 Anita Shapira. Land and Power: The Zionist. Σελ. 425
74 Ibid, σελ. 426-433.
75  Nachman Ben – Yehuda. The Myth of Masada, Collective Memory.
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πρότασή του λέγοντας: “Η μυθική ιστορία της Masada είναι ένας από αυτούς τους 

ψευδείς ισχυρισμούς”76.

5.5. Η Επαν-εφεύρεση της Εξέγερσης του Bar Kokhba

Παράλληλα με τη Masada, η Σιωνιστική ιστοριογραφία είχε συγκεντρωθεί και 

σε ένα άλλο σημαντικό στρατιωτικό γεγονός της Εβραϊκής αρχαίας ιστορίας˙ την 

Εξέγερση του Bar Kokhba κατά των Ρωμαίων ανάμεσα στο 132 και 135 μ.Χ. Αυτή 

η  εξέγερση  προκλήθηκε  περίπου  εξήντα  χρόνια  μετά  την  ήττα  της  Μεγάλης 

Εξέγερσης των Ιουδαίων κατά των Ρωμαίων και την καταστροφή του Δεύτερου 

Ναού,  και  μερικές  δεκαετίες  μετά  την  αποτυχία  μιας  εξέγερσης  από  Ιουδαϊκές 

κοινότητες της διασποράς (115-117 μ.Χ.). Η εξέγερση, η οποία αναγνωρίζεται με 

το  όνομα  του  αρχαίου  Εβραίου  αρχηγού  της,  Bar Kokhba,  στόχευε  στην 

επανίδρυση του Εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη και στην εκ νέου κατασκευή 

του Ναού του Σολομώντα. Αλλά κινητοποιώντας μία μεγάλη στρατιωτική δύναμη, 

ο Ρωμαίος  ηγέτης Julius Severus, κατάφερε τελικά να συντρίψει την επανάσταση, 

γεγονός που κόστισε στην Εβραϊκή πλευρά μεγάλες απώλειες και σε ανθρώπους και 

σε αγαθά77.

Όπως ακριβώς και με το μύθο της Masada, η Σιωνιστική συλλογική μνήμη για 

την εξέγερση του  Bar Kokhba εισάγει παρόμοιες ερμηνείες για τον ηρωισμό, την 

αφοσίωση στη γη και την αυτοθυσία για το λαό και την πατρίδα. Αλλά η εξέγερση 

του  Bar Kokhba εμμένει στην ιδέα της Εβραϊκής εθνικής αναγέννησης, με τρόπο 

έντονο,  εμβαθύνοντας  καθαρά  στον  ένοπλο χαρακτήρα  αυτής  της  αναγέννησης. 

Αυτή  η  εξέγερση  συμβολίζει  την  αντίσταση  του  έθνους  κατά  της  Ρωμαϊκής 

“στρατιωτικής κατοχής” στη χώρα, και την ισχυρή επιθυμία των Εβραίων για την 

απόκτηση της ελευθερίας και της εθνικής κυριαρχίας78.

Εντούτοις, είναι δυνατόν να διακρίνουμε ανάμεσα σε δύο βασικά στοιχεία στη 

Σιωνιστική περιγραφή για την Εξέγερση του Bar Kokhba˙ το πρώτο είναι η ίδια η 

επανάσταση ως θέμα και ως ένα γεγονός στην Ιουδαϊκή ιστορία. Το δεύτερο είναι η 

ιστορία του Bar Kokhba, ως ήρωα και ως αρχηγού αυτής της εξέγερσης. Παρ’ όλο 

που  και  τα  δύο  αυτά  φαινόμενα  είναι  στενά  συνδεδεμένα,  εμφανίζονται  σε 

76 ibid
77 Smallwood, Mary E. (1976). The Jews under the Romans’ Rule. Leiden: E. J. Brill, σελ.26-27
78 Υael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 52
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διαφορετικά αφηγηματικά πλαίσια˙ διότι ενώ η Σιωνιστική διήγηση παρουσιάζει 

την ιστορία της εξέγερσης εντός ενός “λογικού” αφηγηματικού πλαισίου, η ιστορία 

του Bar Kokhba παρουσιάζεται με ένα θρυλικό τρόπο που προσομοιάζει στο στυλ 

των ιστοριών του μυθιστορήματος “Χίλιες και μία νύχτες”, ειδικά σε ότι αφορά 

στην υπερφυσική δύναμη που ο  Bar Kokhba είχε, ή στη φιλική του σχέση με το 

λιοντάρι79.

Στις  επόμενες  δύο  ενότητες  θα παρουσιαστούν  και  οι  δύο  περιγραφές  της 

Σιωνιστικής διήγησης για την εξέγερση του Bar Kokhba, προτού αναλυθεί ο ρόλος 

τους στη σύγχρονη Εβραϊκή εθνική αναγέννηση.

5.5.1. Η Ιστορική Περιγραφή της Εξέγερσης του Bar Kokhba

Η  Σιωνιστική  διήγηση  για  την  Εξέγερση  του  Bar Kokhba βασίζεται  σε 

διαφορετικές  ιστορικές  πηγές,  όπως  η  περιγραφή  του  Ρωμαίου  ιστορικού  Dios 

Cassius, η περιγραφή του Talmudic και μερικές πηγές από τη Σαμάρεια. Αυτές οι 

πηγές υποδεικνύουν ότι οι Ιουδαίοι ανέλαβαν ένοπλη δράση το 12 μ.Χ. Η εξέγερσή 

μπορεί  να  υποκινήθηκε  από  τη  οργή  τους  για  τα  σχέδια  του  Αυτοκράτορα  να 

ξαναχτίσει  την Ιερουσαλήμ, ως Ρωμαϊκή πόλη και να κατασκευάσει  το ναό του 

Διός στο σημείο του δικούς τους κατεστραμμένου Δεύτερου Ναού. Η απαγόρευση 

της περιτομής από τους Ρωμαίους είναι πιθανό να ήταν ένας ακόμη λόγος γι’ αυτό 

το ξέσπασμα. Φαίνεται πως οι Ιουδαίοι πέτυχαν, αρχικά, να νικήσουν το Ρωμαϊκό 

στρατό που στάθμευε στην Ιουδαία. Τα νομίσματα και τα γράμματα εκείνης της 

περιόδου αποδεικνύουν πως οι  επαναστάτες  πέτυχαν να εγκαταστήσουν τη δική 

τους  κυβέρνηση,  αλλά  και  διοικητική  δομή,  κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της 

βραχύχρονης περιόδου80.

Αντιμέτωπος  με  αυτήν  την  αρχική  επιτυχία,  ο  Ρωμαίος  Αυτοκράτορας 

Αδριανός  έστειλε  επιπλέον  λεγεώνες  στην  Ιουδαία  και  διόρισε  έναν  ικανό  του 

Στρατηγό, το Julius Severus, διοικητή τους. Σύμφωνα με το Ρωμαίο ιστορικό Dios 

Cassius, η τακτική του  Severus ήταν αυτή της σταδιακής προόδου˙ πολιορκούσε 

τους  επαναστάτες  και  κατέστρεφε  τα  Ιουδαϊκά  χωριά,  καθώς  ο  στρατός  του 

προχωρούσε. Παρ’ όλο που οι τακτικές του παρέτειναν τον πόλεμο, απεδείχθησαν 

επιτυχείς. Ο Bar Kokhba και οι άντρες του αποτραβήχτηκαν σε ένα κοντινό βουνό, 
79 Frankel, Jonathan, (Spring 1984). Bar Kokhba and All That. Dissent31, σελ. 192-202
80 Yael Zerubavel, Recovered Roots. Σελ. 48.
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το  Betar. Οι Ρωμαίοι πολιόρκησαν αυτό το τελευταίο Ιουδαϊκό οχυρό και τελικά 

συνέτριψαν τους επαναστάτες81.

Ιουδαϊκές  και  μη  πηγές  περιγράφουν  την  εκτεταμένη  καταστροφή  και 

αιματοχυσία  κατά  τη  διάρκεια  αυτού  του  πολέμου,  παρ’  όλο  που  αριθμοί  που 

δίνονται  είναι  μάλλον  υπερβολικοί.  Ο  Dios Cassius γράφει  ότι  οι  Ρωμαίοι 

κατέστρεψαν 985 οικισμούς και “σχεδόν ολόκληρη η Ιουδαία ερημώθηκε”, 580.000 

Ιουδαίοι  έπεσαν  στη  μάχη,  και  πολλοί  άλλοι  πέθαναν  από  την  πείνα  και  τις 

αρρώστιες. Η Εξέγερση του Bar Kokhba συνετρίβη εντελώς στα 135 μ.Χ. 82.

5.5.2. Ο Bar Kokhba, ως Θρυλικός Ήρωας

Εντός αυτής της “λογικής” ιστορικής αφήγησης για την Εξέγερση του  Bar 

Kokhba, διατυπώνεται με έναν καθαρά μυθικό τρόπο μία δευτερεύουσα διήγηση 

για τον ηρωικό χαρακτήρα του αρχαίου Εβραίου ηγέτη  Bar Kokhba. Η διήγηση 

ξεκινά με μία θρυλική βιογραφική ιστορία για το  Bar Kokhba πριν και κατά τη 

διάρκεια  της  επανάστασης,  καθώς  και  για  την  περίοδο  τη  βασιλείας  του  στην 

Ιουδαία˙ σε αυτήν την περιγραφή, ο Bar Kokhba εμφανίζεται ως ένας καλόκαρδος 

άνθρωπος, με υπερφυσική ρώμη, θάρρος και πολεμικές ικανότητες, ο οποίος δεν 

ηττήθηκε ποτέ. Οι ιστορίες των ραβίνων περιγράφουν πώς ο Bar Kokhba “έπιανε 

τις  πέτρες  από  τους  καταπέλτες  πάνω  στα  γόνατά  του  και  τις  πετούσε  πίσω,  

σκοτώνοντας πολλούς [από τους Ρωμαίους]”, ή σκότωνε έναν άντρα με τη δύναμη 

της κλωτσιάς του. Αφηγούνταν ότι οι εχθροί του δεν μπορούσαν να τον βλάψουν 

και ότι  τελικά σκοτώθηκε από ένα φίδι και όχι από άνθρωπο83.  Επιπρόσθετα σε 

αυτήν την ανώτερη δύναμη, η διήγηση παρουσιάζει τον Bar Kokhba ως ένα τίμιο 

και ειλικρινές πρόσωπο, που δεν είχε την αίσθηση της απάτης και της πονηρίας, 

αλλά η υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό του και η έλλειψη καλλιέργειας ήταν 

τα αδύνατά του σημεία. Υπό αυτήν την έννοια, ήταν οξύθυμος και όχι ιδιαίτερα 

ανεκτικός, σε σημείο που μπορούσε να σκοτώσει οποιονδήποτε δε θα υπάκουε στις 

εντολές του, ή θα τον πρόδιδε. Τον περιέγραφαν, επίσης, και ως ένα ματαιόδοξο 

81  Ibid,  επίσης,  Yadin, Yigael (1971).  Bar Kokhba: The Rediscovery of the Legendary Hero of the 
Second Jewish Revolt Against Rome. Jerusalem: Weinfeld&Nicholson, σελ. 33-38.  

82  Mary E. Smallwood. The Jews under the Romans’ Rule. σελ.29.
83 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.50.
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άντρα, ο οποίος βασιζόταν στη δική του δύναμη και ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός από 

τους άντρες του, δοκιμάζοντας συνεχώς το θάρρος και την αφοσίωσή τους84.

Πέρα από την ηρωική εικόνα που δίνεται για τον Bar Kokhba, περιγράφεται 

και ως ο “αληθινός Εβραίος” που διακρινόταν για την αφοσίωσή του στο “έθνος” 

του. Η θρυλική διήγηση για τον Bar Kokhba υπονοεί ότι το θάρρος και ο ηρωισμός 

του οφείλονταν στην Εβραϊκή του εθνικότητα, και ο ίδιος πίστευε ότι ανήκε σε ένα 

δυνατό  έθνος85.  Καθώς  ο  μύθος  του  Bar Kokhba είναι  μία  εφεύρεση  του 

σεκουλαριστικού Σιωνισμού, παρά του Ιουδαϊκού “θρησκευτικού” περιβάλλοντος, 

η ταυτότητα αυτού του ήρωα εμφανίζεται να αντανακλά αυτή τη διάσταση. Αυτός ο 

Bar Kokhba υπογράμμιζε τον Εβραϊκό του χαρακτήρα και όχι τον Ιουδαϊκό του, και 

επιπλέον εμφανιζόταν ως ένας άνθρωπος που δεν πίστευε στο θέλημα του Θεού˙ 

όταν ετοιμαζόταν για να πάει στη μάχη, λέει η διήγηση, έλεγε: “Κύριε του κόσμου,  

ούτε να [μας] βοηθήσεις, ούτε να [μας] ντροπιάσεις”86.

Αφού  υπογραμμίζει  τον  Εβραϊκό  χαρακτήρα  του  αρχαίου  αυτού  Ήρωα,  η 

θρυλική διήγηση συνεχίζει με την περιγραφή του πώς αυτός ο ηγέτης αρνήθηκε τη 

Ρωμαϊκή  “κατοχή”  στη  γη  του  και  αποφάσισε  να  κινητοποιήσει  μία  μαζική 

εξέγερση εναντίον τους. Η αρχή αυτής τη Εβραϊκής επανάστασης σημειώθηκε με 

μία  τρομερή  αναμέτρηση  ανάμεσα  στο  Bar Kokhba και  ένα  λιοντάρι  σε  μία 

Ρωμαϊκή αρένα, στην οποία ο Bar Kokhba νίκησε το λιοντάρι και κατάφερε να το 

υποτάξει στη θέλησή του.

Οι  λεπτομέρειες  αυτής  της  αναμέτρησης  εξιστορούνται  με  διαφορετικούς 

τρόπους  στο  Yishuv και  χωρίς  να  εστιάζουν  σε  κάποιο  συγκεκριμένο  αίτιο. 

Διάφορες ιστορίες αποδίδουν τη σύλληψη του Bar Kokhba από τους Ρωμαίους για 

τη θρασύτατη πρόκλησή του στη ρωμαϊκή κατοχή, ή διότι έσπασε τον αποκλεισμό 

που  επεβλήθη  από  τους  Ρωμαίους  στην  περιοχή  του  κατεστραμμένου  Ναού87. 

Εντούτοις,  η  πιο  γνωστή  εκδοχή  αυτής  της  κατασκευασμένης  αναμέτρησης 

βρίσκεται σε μία ιστορική νουβέλα για την εξέγερση του  Bar Kokhba, γραμμένη 

από τον Ισραηλινό Benjamin Levner το 1923, η οποία συμπεριελήφθη στα σχολικά 

βιβλία του  Yishuv88. Σύμφωνα με το  Levner, ο  Bar Kokhba περικυκλώθηκε από 

εκατοντάδες στρατιώτες καθώς προσπαθούσε να ελευθερώσει μία Ιουδαία, η οποία 
84 ibid, σελ.51.
85 Yigal Yadin. Bar Kokhba: The Rediscovery of the Legendary. σελ.85. 
86 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.51.
87 Yigal Yadin. Bar Kokhba: The Rediscovery of the Legendary. σελ. 62.
88 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.105-106.
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είχε φυλακιστεί από τους Ρωμαίους. Όταν οι Ρωμαίοι κατάφεραν να φυλακίσουν 

τον Bar Kokhba, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας αποφάσισε να θέσει ένα τέλος στη ζωή 

του Εβραίου ηγέτη με ένα συναρπαστικό τρόπο˙ διέταξε την αναμέτρηση του Bar 

Kokhba με ένα πεινασμένο λιοντάρι σε μία κλειστή αρένα στη Καισαρεία.  Μία 

ιστορία,  γραμμένη  από  το  Levin Kipnis,  εξηγεί  γιατί  ο  Ρωμαίος  Αυτοκράτορας 

διάλεξε αυτόν τον πικρό θάνατο για τον  Bar Kokhba˙ σύμφωνα με τον  Kipnis, ο 

Ρωμαίος Αυτοκράτορας ήταν γεμάτος οργή για την άρνηση του Bar Kokhba να τον 

προσκυνήσει, μετά τη σύλληψή του.

Όταν  ο  Bar Kokhba ρίχτηκε  στην  αρένα,  όπου  το  πεινασμένο  λιοντάρι 

βρυχούταν περιμένοντας το γεύμα του, ο  Bar Kokhba έβγαλε μια δυνατή κραυγή 

πριν  επιβληθεί  στο  δυνατό  ζώο  με  τα  γυμνά  του  χέρια.  Η ιστορία  του  Levner 

συνεχίζει˙ ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας και το κοινό περίμενε να δει τον Bar Kokhba 

να  κομματιάζεται  και  να  τρώγεται  από  το  πεινασμένο,  δυνατό  ζώο.  Αντίθετα, 

έμειναν άναυδοι όταν είδαν το Bar Kokhba, όχι μόνο να νικά το λιοντάρι, αλλά και 

να το ιππεύει αποχωρώντας από την αρένα89.

 Μία άλλη ιστορία ανέφερε ότι ο Bar Kokhba, πριν να φύγει από την αρένα, 

πλησίασε  τον  Αυτοκράτορα  ιππεύοντας  το  λιοντάρι  και  ο  τρομαγμένος 

Αυτοκράτορας  πίστεψε  ότι  ο  θα  έπαιρνε  εκδίκηση  σκοτώνοντάς  τον,  αλλά  ο 

Εβραίος ηγέτης τον εφησύχασε λέγοντας: “Μη φοβάσαι!... ο ήρωας της Ιουδαίας δε  

θα  πληγώσει  τον  εχθρό  του  όταν  είναι  άοπλος”90.  Το  ηρωικό  τέλος  αυτής  της 

αναμέτρησης σημάδεψε την αρχή μιας μαζικής εξέγερσης κατά των Ρωμαίων, με 

ηγέτη το  Bar Kokhba τον ίδιο. Σε όλες τις ιστορίες για τν εξέγερση, το λιοντάρι 

συνέχισε  να  εμφανίζεται  ως  σύντροφος  του  Bar Kokhba και  ως  σύμμαχος.  Το 

θαυμαστό, δυνατό κτήνος δέχτηκε μια φιλική σχέση με τον Εβραίο ήρωα και τους 

άντρες του. Σε διάφορες διηγήσεις το λιοντάρι εμφανίζεται να μάχεται με το  Bar 

Kokhba και  ο  φοβερός  βρυχηθμός  του  να  ηχεί  πίσω  από  το  κάλεσμα  του  Bar 

Kokhba για μάχη. Τελικά, το μοιραίο τραύμα του λιονταριού ήταν η άμεση αιτία 

για το θάνατο του ήρωα. Ο Bar Kokhba χτυπήθηκε από ένα βέλος όταν έσκυψε για 

να χαϊδέψει  το ζώο που πέθαινε.  Μετά το θάνατο του  Bar Kokhba, η εξέγερση 

συνετρίβη από τους Ρωμαίους91.

89 Ibid.
90 Yigal Yadin. Bar Kokhba: The Rediscovery of the Legendary. σελ. 67.
91 Ibid, σελ. 106.
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5.5.3. Ο Bar Kokhba και η Ένοπλη Εβραϊκή Αναγέννηση

Καθώς  η  ιστορία  του  Bar Kokhba επανατοποθετήθηκε  σε  εθνικά πλαίσια, 

έγινε ένας από τους μύθους που διαμόρφωσαν την Ισραηλινή εθνική ταυτότητα. 

Πέρα  από  τη  Masada και  τους  άλλους  εθνικούς  μύθους,  η  εξέγερση  του  Bar 

Kokhba επηρέασε  μια  ολόκληρη  γενιά  Εβραίων  νέων  (τη  Sabra),  αυτούς  που 

πολέμησαν για την ύπαρξη του Ισραήλ. Ακόμη, αυτός ο πνευματικός αντίκτυπος 

συνέχισε  να  εξελίσσεται  και  μετά  από  την  εγκαθίδρυση  του  κράτους, 

συμβολίζοντας ένα από τα πιο κρίσιμα γεγονότα στην Ιουδαϊκή ιστορία.

Η εξέγερση του Bar Kokhba, όπως όλοι οι άλλοι Εβραϊκοί μύθοι, αντανακλά 

την  ανησυχία  για  το  ζήτημα  της  εθνικής  αναγέννησης,  τον  ηρωισμό  και  την 

αυτοθυσία92.  Είναι  ένα  κομμάτι  της  ενδότερης  Σιωνιστικής  διήγησης  του 

παρελθόντος, το οποίο αποκαλύπτει  την περίπλοκη σχέση ανάμεσα στον πόλεμο 

και τον εθνικισμό93. Εντούτοις, περισσότερο από κάθε άλλο μύθο, η εξέγερση του 

Bar Kokhba τονίζει  το  στρατιωτικό  χαρακτήρα  της  Εβραϊκής  αναγέννησης, 

διακρίνοντας  ανάμεσα σε  αυτά τα  δύο  αντικείμενα,  με  έναν εκπληκτικό  τρόπο. 

Αυτή η σύνδεση συμβάδιζε με το κεντρικό αντικείμενο του Σιωνισμού, κατά τη 

διάρκεια  της  προ-κρατικής  περιόδου.  Στο  σημείο  αυτό  θα  αναλυθεί  αυτή  η 

αμφίδρομη σχέση, όπως εμφανίστηκε στη Σιωνιστική διήγηση για τον Bar Kokhba 

και  την  εξέγερσή  του,  προτού  καταδειχθεί,  στην  επόμενη  ενότητα,  πώς  η 

Σιωνιστική  ηγεσία  βασίστηκε  σε  αυτό,  ως  μεταφορά,  για  να  διαμορφώσει  τον 

Εβραϊκό / μιλιταριστικό χαρακτήρα της Sabra.

Η στενή σχέση μεταξύ του πολέμου και της εθνικής αναβίωσης συμβολίζεται 

από τη συγκυρία της εξέγερσης του Bar Kokhba. Όταν η Ιουδαία ανέλαβε τα όπλα 

το 132 μ.Χ., οι Ιουδαίοι ήταν υπό το Ρωμαϊκό έλεγχο. Η εξέγερση προέκυψε 60 

χρόνια  μετά  την  Ένδοξη  Επανάσταση  και  την  καταστροφή  του  Ναού.  Τότε  οι 

Ιουδαίοι ήταν παγιδευμένοι ανάμεσα στη διασπορά και την Παλαιστίνη. Αυτοί που 

ήταν  στην  εξορία  είχαν  υποφέρει  από  τους  διωγμούς  και  τον  περιορισμό  της 

θρησκευτικής  τους  ελευθερίας94.  Οι  υπόλοιποι,  οι  οποίοι  παρέμεναν  στην 

Παλαιστίνη, είχαν χάσει και την πολιτική τους κυριαρχία και τη θρησκευτική τους 

ελευθερία, ειδικά εκείνη την περίοδο που οι Ρωμαίοι σχεδίαζαν να κατασκευάσουν 

92 ibid.
93 ibid
94 Mary E. Smallwood. The Jews under the Romans’ Rule.  σελ. 70-73
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ένα ναό για το Δια στην τοποθεσία του κατεστραμμένου Δεύτερου Ναού τους95. Το 

γεγονός  αυτό  συνοδευόταν  και  από  σκληρές  διαδικασίες  που  επέβαλαν  στους 

Ιουδαίους οι Ρωμαϊκές αρχές. Συνοπτικά, η εξέγερση του Bar Kokhba προέκυψε σε 

μία περίοδο Ιουδαϊκής εθνικής διάσπασης και απώλειας του φυσικού δεσμού με τη 

γη.

Η εμφάνιση του  Bar Kokhba, η υπερφυσική του δύναμη, και το προσωπικό 

του χάρισμα, του έδωσαν τη δυνατότητα να κινητοποιήσει τους καταδιωκόμενους 

Ιουδαίους  στην  Ιουδαία  για  πόλεμο  ενάντια  στη  “Μεγάλη  Ρώμη”.  Η  εξέγερση 

εμφανίστηκε  τότε  ως  μία  εθνική  ανάταση,  που  επέστρεψε  στους  Εβραίους  την 

“εθνική ψυχή” τους και  τους έκανε ξανά αναγνωρίσιμους ως έθνος96.  Η αρχική 

επιτυχία της εξέγερσης έδωσε τη δυνατότητα στους Ιουδαίους να επανιδρύσουν το 

κυρίαρχο κράτος τους και να κατασκευάσουν τις δικές τους διοικητικές δομές97. 

Υπό την έννοια αυτή,  το πρότυπο του  Bar Kokhba πρότεινε  τον πόλεμο ως τη 

μοναδική λύση για το εθνικό πρόβλημα και ως το μοναδικό διαθέσιμο δρόμο για 

την εθνική αναβίωση.

Μία άλλη ένδειξη,  για τη σχέση ανάμεσα στην εθνική αναγέννηση και  τη 

στρατιωτική δύναμη, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο ίδιος ο 

Bar Kokhba και η σχέση του με το λιοντάρι. Καθώς η εξέγερση χαρακτηρίζεται από 

το πρόσωπο του Bar Kokhba, ο άνθρωπος καταλήγει να συμβολίζει τη γενικότερη 

κατάσταση  της  εθνικής  αναγέννησης,  παρά  ένα  στρατιωτικό  ηγέτη˙  δηλαδή  ότι 

χωρίς αυτόν δε θα υπήρχε η επανάσταση, ούτε και η επιτυχία που γνώρισε στα 

πρώτα της στάδια. Έτσι, ενώ περιγράφει τον Bar Kokhba, η ιστορία αναφέρεται σε 

ολόκληρο το Εβραϊκό έθνος. Ένα παιδικό σχολικό βιβλίο της περιόδου του Yishuv 

περιελάμβανε το ακόλουθο κείμενο για τον Bar Kokhba:

“…δεν  ήταν  άνθρωπος,  ήταν  πνεύμα,  μια  ιδέα  και  ένας  εθνικός  νόστος  για  την  

ελευθερία…”98. Συνεπώς, η Σιωνιστική εθνική διήγηση υπερέβαλλε για τον ηρωικό 

χαρακτήρα του Bar Kokhba, ανάγοντάς τον σε μία “γιγαντιαία” προσωπικότητα, η 

οποία  αντιπροσώπευε  το  μεγαλείο  των  αρχαίων  Ιουδαίων.  Με τον  τρόπο  αυτό, 

υπονοούσε ότι το έθνος μπορούσε να υπάρξει απλώς και μόνον όταν θα αποκτούσε 

φυσική και πνευματική δύναμη, όπως αυτή του Bar Kokhba99.
95 ibid, σελ, 112.
96 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.54.
97 Mary E. Smallwood. The Jews under the Romans’ Rule. σελ.112.
98 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.52.
99 ibid.
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Η υπερβολή για τη “γιγαντιαία” προσωπικότητα του Bar Kokhba έφτασε στο 

αποκορύφωμά της με την ανάδειξη της πνευματικής φιλικής σχέσης ανάμεσα στον 

Bar Kokhba και το λιοντάρι, μετά τη διάσημη αναμέτρηση στη Ρωμαϊκή αρένα. Το 

λιοντάρι˙  το  σύμβολο  της  επιβολής  και  τη  δύναμης  υποδαύλισε  τη  συλλογική 

μνήμη διαφόρων εθνών. Σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται στην αναγέννηση και 

την άρνηση του θανάτου (π.χ. η Σφίγγα στην Ελληνική και Αιγυπτιακή μυθολογία), 

ενώ σε άλλες η αναμέτρηση με ένα λιοντάρι αναφέρεται στον ηρωισμό του ανδρός 

(Ο Γκιλγκαμές και ο Ηρακλής είναι δύο αξιοσημείωτα παραδείγματα) 100.

Στην περίπτωση του  Bar Kokhba, βέβαια, το λιοντάρι αναφέρεται και στην 

αναγέννηση και στον ηρωισμό. Ο Ισραηλινός κοινωνιολόγος Zerubavel υποστήριξε 

ότι το λιοντάρι συμβόλιζε την ένοπλη αναγέννηση του Εβραϊκού εθνικισμού και 

ήταν  μία  υποβόσκουσα  πρόσκληση  στους  Εβραίους  νέους  του  Yishuv για 

κινητοποίηση για πόλεμο. Ο Σιωνιστής ποιητής, κατά την περίοδο του  Yishuv, ο 

Chayim Nachman, έγραψε ένα ποίημα καλώντας τους Ιουδαίους να ξεκινήσουν μία 

καινούργια εποχή ένοπλου αγώνα για την άμυνα τους, χρησιμοποιώντας τον  Bar 

Kokhba ως παράδειγμα101.

5.5.4. Η Μνημόνευση του Bar Kokhba

Η παραπάνω ανάλυση έδειξε πως η ιστορία του Bar Kokhba μεταφέρθηκε από 

την περιφέρεια της Ιουδαϊκής λογοτεχνίας στο κέντρο της εθνικής διήγησης, που 

κατασκευάστηκε από τους Σιωνιστές κατά τη διάρκεια της προ-κρατικής περιόδου. 

Σημειώθηκε  το  πώς  ο  μύθος  εφευρέθηκε  και  επανατοποθετήθηκε  σε  εθνικά 

πλαίσια,  αφού  ήταν  ένα  περιθωριακό  και  μάλλον  δυσάρεστο  ζήτημα  για  την 

Ιουδαϊκή θρησκευτική ρητορεία.  Τελικά,  ο μύθος,  που υπογραμμίζει  έντονα την 

ιδέα  της  Εβραϊκής  ένοπλης  αναγέννησης,  κατέλαβε  μία  κεντρική  θέση  στην 

Εβραϊκή εθνική μνήμη.

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το πώς ο Bar Kokhba μετατράπηκε από μύθο 

σε  παράδοση˙  πώς  αυτός  ο  μύθος  ενσωματώθηκε  σε  ένα  σύνολο  καθημερινών 

πρακτικών  (εορτασμούς,  αργίες,  ομιλίες… κλπ).  Η βασική  υπόθεση είναι  ότι  η 

μνημόνευση του Bar Kokhba θα πλησίαζε στη γενικότερη εθνική προσέγγιση˙ την 

κινητοποίηση για πόλεμο.
100 ibid, σελ.110-111.
101 ibid, σελ.52.
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Η ανερχόμενη συμβολική σημασία του Bar Kokhba ήταν εμφανής στη χρήση 

του  ονόματός  του  σε  διάφορες  ομάδες  εκδόσεων,  όπως  η  Ένωση  Ιουδαίων 

φοιτητών της Πράγας  Bar Kokhba και  το περιοδικό  Bar Kokhba για τους νέους 

Γερμανούς Ιουδαίους, που εκδόθηκε στις αρχές του 1921˙ ή η χρήση του ονόματος 

του  τελευταίου  του  οχυρού,  του  Betar,  για  το  κίνημα  των  Αναθεωρητικών 

Σιωνιστών  νέων  (που  ιδρύθηκε  στη  Ρίγα  το  1923),  το  οποίο  έγινε  ένα  από  τα 

σημαντικότερα  Σιωνιστικά  κινήματα  νέων  στην  Ανατολική  Ευρώπη  και  την 

Παλαιστίνη102.

Ο αόρατος δεσμός ανάμεσα στους άντρες του  Bar Kokhba και  τους νέους 

Σιωνιστές  πρωτοπόρους  ήταν  κομμάτι  της  προσπάθειας  για  κατασκευή  μιας 

ιστορικής  συνέχειας  ανάμεσα  στην  Αρχαιότητα  και  η  Σιωνιστική  Εθνική 

Αναγέννηση.

Ο  Max Nordau,  ο  διάσημος  Σιωνιστής  ηγέτης,  συνέκρινε  τους  Ιουδαίους 

μετανάστες στην Παλαιστίνη με τους θρυλικούς στρατιώτες του  Bar Kokhba, οι 

οποίοι πολέμησαν για την επιβίωση του έθνους103.

Η  Rachel Yana’it,  μία  προεξέχουσα  έποικος  της  Δεύτερης  Aliyah (και 

μετέπειτα  σύζυγος  του  δεύτερου  προέδρου  του  Ισραήλ,  Yitzak Ben-Zvi), 

περιέγραψε την ανυπομονησία των μαθητών της στην πέμπτη τάξη να ακούσουν 

για  τον  Bar Kokhba και  για  το  επερχόμενο  ταξίδι  τους  στη  Betar.  “Πιστεύω” 

έγραψε,  “ότι  οφείλουμε  να  φέρουμε  την  ιστορία  του  Bar Kokhba στο  φως  της 

αναζωπύρωσης  της  Γαλιλαίας.  Γράφω  για  τον  Bar Kokhba αλλά  στην 

πραγματικότητα εύχομαι να γράψω για τον καθένα στην ομάδα μας. Στα μάτια μου  

αυτοί είναι που κουβαλούν το μήνυμα για το ξεκίνημα μιας εξέγερσης… Για μένα η  

σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις ιστορίες είναι τόσο ξεκάθαρη ώστε να μην απαιτεί  

επιπρόσθετες εξηγήσεις”104.  Ο  Ben Gurion, ο ηγέτης του  Yishuv και μετέπειτα ο 

πρώτος Πρωθυπουργός του Ισραήλ, διέκρινε ανάμεσα στους στρατιώτες του  Bar 

Kokhba και τους Εβραίους στρατιώτες νέους, οι οποίοι θα επανίδρυαν την Ιουδαία 

με “φωτιά και αίμα”105.

102 Για τη χρήση του ονόματος του Kokhba  για οργανισμούς και σωματεία,  βλέπε τις παρακάτω 
πηγές: Encyclopaedia Judaica, 4:228, Leo Baeck Institute,  Library and Achieves News, No.22, 
(June 1985). Quoted from, Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.54.    

103 Shmuel Almog. Zionism and History. σελ.40.
104 Quoted from  Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.53.
105 ibid, σελ. 53.
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Η  μνημόνευση  της  εξέγερσης  του  Bar Kokhba στο  Yishuv επισκίασε  τις 

δημόσιες ομιλίες και τις ονομασίες των τοποθεσιών και των οργανισμών, με τον 

ετήσιο εορτασμό του γεγονότος σε ένα φεστιβάλ που καλείται Lag ba-Omer. Αυτό 

το φεστιβάλ γιορτάζεται στις 9 Αυγούστου, την ημέρα που η  Betar, το τελευταίο 

οχυρό του Bar Kokhba έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων106. Στο Φεστιβάλ του Lag ba-

Omer, παιδιά και νέοι απ’ όλη τη χώρα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς τοξοβολίας˙ 

οργανώνουν πορείες  και  αθλητικούς διαγωνισμούς και μαζεύονται τα βράδια σε 

ομάδες γύρω από φωτιές107. Το φεστιβάλ του  Lag ba-Omer δεν εορτάστηκε ποτέ 

στην  εξορία,  αν  και  η  ημέρα  ήταν  γνωστή  στους  Ιουδαϊκούς  κύκλους  ως  μία 

θλιβερή επέτειος. Τώρα, με την εγκαθίδρυση του Yishuv στην Παλαιστίνη, το Lag 

ba-Omer μνημονευόταν ως ένα σύμβολο του ηρωισμού στην Αρχαιότητα και της 

εθνικής αναγέννησης108.

5.5.5.  Αλλάζοντας  την  Εικόνα:  Πώς  η  Ιστορία  του  Bar Kokhba 

Ανακατασκευάστηκε

Όπως  έχει  ήδη  αναλυθεί,  η  ιστορία  του  Bar Kokhba συνέχισε  να 

καταλαμβάνει  μία  κεντρική  θέση  στην  Εβραϊκή  συλλογική  μνήμη,  αφότου 

εμφανίστηκε στην περίοδο του  Yishuv. Όπως και στην περίπτωση της  Masada, η 

Μετα-Σιωνιστική ιστορική τάση, που εμφανίστηκε στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο 

του  Λιβάνου,  άρχισε  να  επανεξετάζει  την  ιστορία  του  Bar Kokhba με  μία  νέα 

κριτική αντίληψη. Αυτές οι νέες κριτικές, όμως, δε στόχευαν βασικά στην εξέταση 

της ιστορικής αυθεντικότητας του μύθου, αλλά στην υπονόμευση του εθνικού του 

προσανατολισμού. Έτσι, ο μύθος αντιμετωπιζόταν (από τους Μετα-Σιωνιστές) ως 

ένα Σιωνιστικό κατασκεύασμα για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών.

Η πρώτη απόδειξη, που έλκυσε το ενδιαφέρον των Μετα-Σιωνιστών, είναι η 

αρνητική  εικόνα  του  Bar Kokhba και  της  εξέγερσής  του  στην  προ-Σιωνιστική 

Ιουδαϊκή ρητορεία της εξορίας. Το γεγονός ότι η ιστορία του Bar Kokhba δεν είχε 

ποτέ  κερδίσει  κάποια  πατριωτική συμπάθεια  πριν  την εμφάνιση του Σιωνισμού, 

θεωρήθηκε  εξαιρετικά  σημαντικό109.  Όπως  και  η  Masada,  η  εξέγερση  του  Bar 
106 Moregenstern,  Julian,  (1968).   Lag  ba-Omer:  Its  origin  and  import.  Hebrew Union  College  

Annual, σελ.29, σελ. 81-90, σελ.82
107 Ibid, σελ.84.
108 ibid, σελ.90.
109  Marks, Richard G. (1993). The Image of Bar Kokhba in Traditional Jewish Literature: False 

Messiah and National Hero. University Park, PA: Pennsylvania State Press. σελ.6
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Kokhba είχε επαν-εφευρεθεί πάνω στο φορτισμένο αγώνα των Σιωνιστών για την 

εγκαθίδρυση ενός Εβραϊκού κράτους και την κατασκευή ενός νέου έθνους. Αλλά 

αντίθετα με τη Masada, η εξέγερση του Bar Kokhba ήταν γνωστή ανάμεσα στους 

Ιουδαίους κατά την περίοδο της εξορίας, αφού αναφέρεται και στο Παλαιστινιακό 

και  το  Βαβυλωνιακό  Talmud.  Παρ’  όλα αυτά,  η  εξέγερση  του  Bar Kokhba δε 

θεωρήθηκε  ποτέ  ως  ένα  από  τα  σημαντικά  γεγονότα  της  Ιουδαϊκής  ιστορίας110. 

Αντίθετα,  διάφορες  πηγές  για  την  περίοδο  της  διασποράς  επιβεβαιώνουν  ότι  οι 

Ιουδαϊκοί  κύκλοι  των  ραβίνων,  οι  οποίοι  ηγούνταν  στην  πραγματικότητα  των 

Ιουδαϊκών  κοινοτήτων  στη  διασπορά,  είχαν  διατηρήσει  μία  ιδιαίτερα  αμφίθυμη 

στάση  απέναντι  στο  Bar Kokhba και  τη  εξέγερσή  του.  Αυτή  η  αμφιθυμία 

εκφράζεται  ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο αυτοί  οι  ραβίνοι  συλλάβιζαν το 

όνομά του˙ αντί για Bar Kokhba αναφέρονταν σ’ αυτόν ως Bar Koziba, ονομασία 

που προέρχεται από την Εβραϊκή λέξη kazav (ψεύτης) 111.

Ο λόγος για αυτήν την αρνητική εικόνα για τον Bar Kokhba κατά την περίοδο 

της  εξορίας  οφείλεται  στην  ηγεμονία  της  θρησκευτικής  κουλτούρας  εντός  των 

Ιουδαϊκών  κοινοτήτων  στις  χώρες  της  διασποράς.  Σύμφωνα με  τα  θρησκευτικά 

πιστεύω, το κράτος των Ιουδαίων θα εγκαθιδρυόταν μόνο με την επιστροφή του 

Μεσσία.  Από  τη  στιγμή  που  ο  Bar Kokhba ξεκίνησε  μία  εξέγερση  για  τη 

δημιουργία κράτους ερχόταν αντιμέτωπος με τη θέληση του Θεού, και γι’ αυτό, ο 

Θεός τον τιμώρησε, μαζί με όλους τους Ιουδαίους που τον ακολούθησαν, με την 

καταστροφική αυτή ήττα από το χέρι των Ρωμαίων.

Εκείνη  την  περίοδο  ο  Bar Kokhba παρουσιαζόταν,  ανάμεσα  στους 

Ευρωπαίους  Ιουδαίους  του  Μεσαίωνα,  ως  ένας  ψεύτικος  Μεσσίας,  ή  ως  ένας 

ψεύτης,  ο οποίος κορόιδεψε τον ίδιο του το λαό και οδήγησε την Ιουδαία στην 

καταστροφή112. Τα ερωτήματα που εγείρονται  από την άποψη αυτή είναι γιατί και 

πώς  αυτή  η  αρνητική  εικόνα  μετατράπηκε  σε  θετική,  και  έτσι  ο  Bar Kokhba 

μετατράπηκε  σε  μία  από  τις  πιο  ένδοξες  μορφές  της  σύγχρονης  Εβραϊκής 

συλλογικής μνήμης;

Οι  απαντήσεις  σε  αυτά  τα  ερωτήματα  αποδίδονται  στην  εμφάνιση  του 

σύγχρονου Ιουδαϊκού εθνικισμού,  μέσω του Σιωνιστικού κινήματος και  στο νέο 

όραμα που υιοθέτησε το κίνημα για το Ιουδαϊκό παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης 
110 ibid, σελ.12
111 Yael  Zerubavel. Recovered Roots. σελ.50.
112 Richard G Marks. The Image of Bar Kokhba in Traditional. σελ. 34-37, 56-61
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και  της  εξέγερσης  του  Bar Kokhba.  Καθώς  επρόκειτο  για  ένα  σεκουλαριστικό 

εθνικό κίνημα, ο Σιωνισμός είχε ως σκοπό τη μεταφορά της συλλογικής σκέψης 

των Ιουδαίων από το θρησκευτικό πλαίσιο στο σκουλαριστικό / εθνικό113. Ενώ η 

θρησκευτική  αντίληψη  όφειλε  να  κρίνει  τα  γεγονότα  με  βάση  τη  σχέση  του 

ανθρώπου  με  το  Θεό,  η  σεκουλαριστική  εθνική  αντίληψη  επικεντρωνόταν  στη 

σχέση του ανθρώπου και της γης, ως το κύριο κριτήριο για τη διάκριση του σωστού 

από το λάθος, του θετικού από το αρνητικό. Έτσι, σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, η 

εικόνα  του  Bar Kokhba,  ως  ενός  αμαρτωλού  άντρα,  απορρίφθηκε  και 

αντικαταστάθηκε  από  μία  νέα  εικόνα˙  αυτή  του  εθνικού  ήρωα,  ο  οποίος  ήλθε 

αντιμέτωπος με μία ισχυρή δύναμη και πολέμησε για την ελευθερία της γης και του 

λαού114. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, επίσης, το όλο πλαίσιο της εξέγερσης του 

Bar Kokhba επανατοποθετήθηκε ως ένα σύμβολο εθνικής αναγέννησης, αφού είχε 

θεωρηθεί για αρκετό καιρό ως θεία τιμωρία για τους ανθρώπους που επιτάχυναν 

την επιστροφή του Μεσσία. Όπως και στη Masada, η εφεύρεση της εξέγερσης του 

Bar Kokhba ήταν μία απάντηση στον εθνικό σκοπό, στην ανάγκη ανακατασκευής 

του παρελθόντος και στη νομιμοποίηση των αξιώσεων πάνω στη γη. Έτσι, η νέα 

Σιωνιστική ανάγνωση του γεγονότος στόχευε στην επανατοποθέτησή του μέσα σε 

μία σειρά γεγονότων που συνδέουν το παρόν με το παρελθόν, υποστηρίζοντας τους 

κύριους  Σιωνιστικούς  σκοπούς˙  την  εθνική  αναβίωση και  την  κινητοποίηση για 

πόλεμο115.

Η δεύτερη κριτική, που σημειώθηκε κατά της Σιωνιστικής αντίληψης για τον 

Bar Kokhba, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Σιωνιστές ανακατασκεύασαν το μύθο. 

Η Μετα-Σιωνιστική ρητορεία υποστηρίζει ότι η Σιωνιστική διήγηση αγνόησε την 

ήττα του  Bar Kokhba και την καταστροφή της Ιουδαίας από τους Ρωμαίους και 

επικεντρώθηκε στην αρχική επιτυχία που είχε η εξέγερση και υπερέβαλε για της 

απώλειες της Ρωμαϊκής πλευράς.

Η  Σιωνιστική  προσέγγιση  βρίσκεται  εμφανώς  στην  ιστορία  του  Yadin,  η 

οποία θεωρείται ότι κινείται στα πλαίσια της επίσημης Σιωνιστικής διήγησης για το 

μύθο. Ο Yadin υπερέβαλε στην περιγραφή του για τις Ρωμαϊκές απώλειες116. Ένας 

113 Details about this subject in  Isaac, Benjamin, and Aharon Oppenheimer (1985). The Revolt of 
Bar Kokhba: Ideology and Modern Scholarship. Journal of Jewish Studies, Vol.36, No.1, σελ.33-
60. 

114 Richard G. Marks. The Image of Bar Kokhba in Traditional. σελ. 13.
115 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.55.
116 Yigal Yadin. Bar Kokhba: The Rediscovery of the Legendary. σελ.40
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άλλος τρόπος υποβιβασμού της ήττας είναι ότι εμφανίζεται η νίκη των Ρωμαίων ως 

βραχύβια,  από  ιστορικής  πλευράς.  Σε  ένα  πολεμικό  σύγγραμμα,  ο  Σιωνιστής 

συγγραφέας Yisrael Eldad, έγραψε:

“Σήμερα, μετά από περίπου 2000 χρόνια, το άγαλμα του Αδριανού [του Ρωμαίου  

Αυτοκράτορα] στέκεται στους κήπους ενός Ισραηλινού μουσείου στην πρωτεύουσα  

του Ισραήλ, αφού αυτή κατοικήθηκε από τους απογόνους του Bar Kokhba [δηλαδή 

τους  Ισραηλινούς].  Τώρα  οι  Ισραηλινοί  μπορούν  να  κοιτάξουν  στα  μάτια  το  

θριαμβευτή  Αδριανό  και  να  του  θέσουν το ερώτημα:  πού  βρίσκεσαι  εσύ  και  πού  

βρισκόμαστε εμείς;” 117.

Έτσι,  η  Σιωνιστική  διήγηση επικεντρώνεται  στην  πράξη της  έναρξης  ενός 

ένοπλου αγώνα, δίνει βάση στις πράξεις ηρωισμού, την αγάπη για την ελευθερία, 

και  την  ετοιμότητα  για  αυτοθυσία,  ως  εκδηλώσεις  του  εθνικού  πνεύματος  της 

Αρχαιότητας. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή η διήγηση αντιλαμβάνεται την ήττα 

ως δευτερεύον ζήτημα απέναντι στο συμβολισμό της επιλογής για ένοπλο αγώνα118.

Η μνημόνευση του  Bar Kokhba στο φεστιβάλ του  Lag ba-Omer είναι  ένα 

εμφανές παράδειγμα για τη Σιωνιστική μεταμόρφωση αυτής της ιστορίας από μία 

αρνητική σε μία θετική εικόνα. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η 9η του Αυγούστου 

ήταν μια θλιβερή μέρα μνήμης για την Ιουδαϊκή ιστορία προ του Σιωνισμού. Η 

ημέρα θυμίζει  την πτώση της  Betar,  της τελευταίας Ιουδαϊκής ιερής πόλης,  στα 

χέρια των Ρωμαίων, με το τέλος της εξέγερσης του Bar Kokhba. Κατά την περίοδο 

του  Yishuv, εντούτοις,  αυτή η ημέρα εορταζόταν με μία χαρούμενη γιορτή που 

λεγόταν  Lag ba-Omer119. Αυτό το φεστιβάλ αναφέρεται στην εθνική αναγέννηση 

και τον ηρωισμό. Με τον τρόπο αυτό, η εξέγερση του Bar Kokhba μεταμορφώθηκε 

από ένα αρνητικό, θλιβερό και περιθωριοποιημένο γεγονός της Ιουδαϊκής ιστορίας, 

σε  μία  ηρωική  ιστορία.  Ανακατασκευάστηκε  και  μνημονεύθηκε  με  μία  αύρα 

ηρωισμού και εθνικής αξιοπρέπειας.

5.6. Η Μάχη του Tel Chai

117 Απόσπασμα από Zerubavel,  σελ.50.  Για την τάση της Σιωνιστικής ρητορείας να εστιάζει στον 
ηρωισμό και όχι στην ήττα, βλέπε: Roskies, David G., ed. (1988). The Literature of Destruction: 
Jewish responses to Catastrophe. Philadelphia: Jewish publication society.   

118 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.54. 
119Julian Moregenstern. Lag ba-Omer: Its origin and import. Hebrew Union College Annual, No.29, 

σελ. 81-90.
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Στις προηγούμενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου εξετάστηκε η Σιωνιστική 

κατασκευή της Εβραϊκής συλλογικής μνήμης κατά τη διάρκεια της προ-κρατικής 

περιόδου. Με βάση τη θεωρία του Λειτουργισμού καταδείχθηκε ότι η Σιωνιστική 

ανακατασκευή  του  παρελθόντος  προσπάθησε  να  τονίσει  τους  κύριους  εθνικούς 

στόχους˙  την  εθνική  αναβίωση  και  την  κινητοποίηση  για  πόλεμο.  Έτσι,  η 

“στρατιωτικοποίηση” της συλλογικής μνήμης λειτούργησε μέσα σε μία εσωτερική 

διαδικασία  στρατιωτικοποίησης  της  κοινωνίας,  με  σκοπό  την  αντιμετώπιση  της 

Αραβικής απειλής.

Έως τώρα η εργασία έχει  επικεντρωθεί στη Σιωνιστική ανακατασκευή δύο 

κύριων  στρατιωτικών  γεγονότων  από  την  Αρχαιότητα,  όπου  και  στα  δύο 

υπογραμμίζεται η ιδέα της “Ένοπλης Εβραϊκής Αναγέννησης”.

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί το πώς η πρώτη Αραβο-ισραηλινή διαμάχη 

στο  Tel Chai, το 1920, έγινε κομμάτι της Εβραϊκής συλλογικής μνήμης, μετά τη 

Masada και  τον  Bar Kokhba.  Θα  εξεταστεί  το  πώς  το  Tel Chai,  που 

διαδραματίστηκε  στον 20ο αιώνα,  δημιούργησε  έναν ορατό δεσμό με  το αρχαίο 

Εβραϊκό παρελθόν, βασισμένο στην ίδια ιδέα της Ένοπλης Εβραϊκής Αναγέννησης.

5.6.1. Η Εφεύρεση της Μνήμης για το Tel Chai

Η μάχη στο  Tel Chai (η οποία αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο120) 

λειτούργησε  ως  ο  πιο  εξέχον  εθνικός  μύθος  του  αναπτυσσόμενου  Yishuv και 

αργότερα  του  Κράτους  του  Ισραήλ.  Εν  τω  μεταξύ,  ο  ηγέτης  της,  ο  Joseph 

Trumpeldor θεωρείται ως μία από τις πιο ηρωικές Ισραηλινές μορφές. Κατέχει μία 

σημαντική θέση στην Ισραηλινή συλλογική μνήμη, με μια έννοια ιερού σεβασμού, 

παρόμοιο με αυτόν για τη Masada και τον Bar Kokhba.

Η σημαντική θέση του  Tel Chai στη σύγχρονη Ισραηλινή ταυτότητα μπορεί 

εύκολα να γίνει  αντιληπτή μέσω του ευρύτερου δημοσίου ενδιαφέροντος για το 

γεγονός, το μεγάλο μνημείο που κατασκευάστηκε στο σημείο, τον ετήσιο εορτασμό 

για  τη  μάχη  που  χρηματοδοτείται  από  το  κράτος,  το  μακρύ  κατάλογο  των 

κοινωνικών και στρατιωτικών ιδρυμάτων, ή των δρόμων που έχουν το όνομα του 

Tel Chai, ή του Trumpeldor. Αλλά πάνω απ’ όλα, το Tel Chai είναι ένα από τα πιο 

120 Βλέπε, κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.3.2.2. 
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φλέγοντα  ζητήματα  και  στην  ακαδημαϊκή  και  στην  τελετουργική  Ισραηλινή 

λογοτεχνία121.

Η μνημόνευση της μάχης του Tel Chai ξεκίνησε κατά την περίοδο του Yishuv 

και  συνέχισε  να  εξελίσσεται  ως  ένας  από  τους  κύριους  ιδρυτικούς  μύθους  της 

Ισραηλινής συλλογικής μνήμης. Καθώς τα νέα για την επίθεση στο Tel Chai, και το 

θάνατο του Trumpeldor και των συντρόφων του έφτασαν στο κέντρο του Yishuv, ο 

αντίκτυπος  των ειδήσεων ήταν συντριπτικός και  το ζήτημα καλύφθηκε από τον 

Εβραϊκό τύπο στο Yishuv και στη χώρες της εξορίας. Η φήμη του Trumpeldor, η 

ηρωική του εικόνα και η ιστορία της ζωής του δημοσιεύτηκαν σε μία ευρεία σειρά 

μέσων. Τα τελευταία του λόγια, “Αξίζει να πεθαίνεις για την πατρίδα” αποτέλεσαν 

την  κορύφωση  της  διήγησης  για  τη  μνημόνευσή  του,  αλλά  έγιναν,  επίσης,  και 

εθνικό σύνθημα122.

Λίγους μήνες μετά, η εργατική ηγεσία του Yishuv αποφάσισε να εορτάσει το 

γεγονός  σε  ετήσια  βάση.  Κατά  συνέπεια,  μία  νέα  ημέρα  εθνικού  εορτασμού 

προστέθηκε στο Εβραϊκό ημερολόγιο που ονομάστηκε “Η Μέρα του Tel Chai” και 

γιορτάζεται  την  11η Μαρτίου,  κάθε  χρόνο.  Την  ημέρα  αυτή,  πολλές  τοπικές 

κοινότητες και δημόσιοι οργανισμοί πραγματοποιούν εορταστικές εκδηλώσεις για 

την πτώση των Ηρώων του Tel Chai. Επιπρόσθετα με τις ομιλίες και τις τελετές τα 

δημόσια σχολεία αφιερώνουν μαθήματα για το Tel Chai και το μήνυμά του για την 

Εβραϊκή εθνική αναβίωση123.

Το 1924 τα οστά έξι μαχητών που πέθαναν στο Tel Chai ετάφησαν ξανά στην 

περιοχή της μάχης.  Μερικά χρόνια αργότερα η ηγεσία του  Yishuv ανέθεσε στο 

γλύπτη  Avraham Melnikov να  σχεδιάσει  ένα  μεγάλο  άγαλμα  στην  περιοχή  της 

Μάχης,  κοντά  στους  τάφους  των  πεσόντων  στρατιωτών124.  Ο  Εβραίος  γλύπτης 

κατασκεύασε ένα λιοντάρι που βρυχούνταν, το οποίο έμοιαζε με το λιοντάρι του 

Bar Kokhba,  και  έτσι,  το  πρώτο  μνημείο  στη  χώρα  στήθηκε  και  μία  νέα  ιερή 

τοποθεσία προέκυψε.

Ο Moshe Smilansky έγραψε στην Εβραϊκή καθημερινή εφημερίδα Ha-Aretz: 

“…  και  τώρα  ένας  ιερός  τόπος  δημιουργήθηκε.  Κάθε  χρόνο,  την  11η του  Adar 

121 Για το θέμα αυτό βλέπε Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.41-43.
122 Ibid, σελ. 41.
123 Levinger, Esther, (October 1993). Socialist-Zionist Ideology in Israeli War Memorials of 1950s’.  

Journal of Contemporary History, Vol.28, No.4, σελ. 715-746, σελ.715, 
124 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.41.
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[Μαρτίου], δάσκαλοι και μαθητές από ολόκληρη την ελεύθερη χώρα θα συρρέουν  

στην Άνω Γαλιλαία, το Tel Chai και το Kfar Giladi”125.

Η  ανερχόμενη  σημασία  του  Tel Chai στη  διάρκεια  αυτής  της  πρώιμης 

περιόδου είναι επίσης εμφανής και από τις προσπάθειες διαφόρων ομάδων, αρκετά 

διαφορετικών  πολιτικών  προσανατολισμών,  να  χρησιμοποιούν  το  όνομα  του 

Trumpeldor ως  κομμάτι  της  συμβολικής  τους  ταυτότητας.  Για παράδειγμα,  η 

Trumpeldor Work Legion και η Trumpeldor Guard Association. Επίσης, διάφοροι 

οργανισμοί και οικισμοί ονομάστηκαν  Tel Chai, όπως το  Keren Tel Chai και το 

Agodat Tel Chai126.

5.6.2. Tel Chai: Η Γέννηση του Νέου Ιουδαίου

Σε στρατιωτικά πλαίσια, το Tel Chai θεωρείται μία αποτυχημένη μάχη, αφού 

δεν είχε καμία πολιτική, ή γεωπολιτική συνέπεια. Αλλά παρ’ όλα αυτά, το γεγονός 

αυτό αντιμετωπίζεται ως ένα από τα κρίσιμα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση 

του Ισραήλ και του σύγχρονου Εβραϊκού έθνους127. Ο βαρύς αντίκτυπος του  Tel 

Chai στην  Ισραηλινή  κληρονομιά  οφείλεται  στη  συμβολική  του  σχέση  με  την 

Εβραϊκή εθνική αναγέννηση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κύριες αντιλήψεις σε σχέση με την απόρριψη της 

εξορίας και την εθνική αναγέννηση, διαπιστώνεται ότι το Tel Chai ήταν ένα ισχυρό 

κίνητρο, υπ’ αυτήν την έννοια.

Το  Tel Chai ήταν η πρώτη ένοπλη Αραβο-Ιουδαϊκή σύγκρουση στη χώρα. 

Συνέβη την εποχή που το Σιωνιστικό κίνημα πάλευε να εκπληρώσει την εθνική του 

αποστολή.  Έτσι,  σημάδεψε  το  ξεκίνημα  της  Σιωνιστικής  κατασκευής  ενός 

καινούργιου έθνους με μία νέα ταυτότητα. Ο Trumpeldor, ήταν ένας άνθρωπος που 

είχε χάσει το χέρι του σε έναν προηγούμενο αγώνα για το Εβραϊκό έθνος, και ένας 

άνθρωπος που ήταν πιστός στις Σιωνιστικές, σοσιαλιστικές, πρωτοπόρες νόρμες για 

125 ibid, σελ.42
126 ibid, σελ.43.
127  Από στρατηγικής πλευράς η μάχη του Tel Chai δεν ήταν στρατηγικής σημασίας  για  τους 

Ιουδαίους.  Διότι  αφ’  ενός  η  μάχη  δεν  επέφερε  καμία  αλλαγή  στο  γεωγραφικό  status των 
Ιουδαίων  που κατοικούσαν στην περιοχή και  αφ’ ετέρου δεν είχε  καμία  πολιτική συνέπεια. 
Αντιθέτως,  η  μάχη  ερχόταν  σε  αντίφαση  με  την  κύρια  Σιωνιστική  πολιτική  της  περιόδου 
εκείνης,  η οποία στόχευε  στην αποφυγή κάθε  είδους αντιπαράθεσης με τους Παλαιστινίους 
Άραβες. Βλέπε, Benny Morris. Revising the Palestinian exodus of 1948.
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την  επανάκτηση  της  γης  και  την  επανίδρυση  του  Εβραϊκού  κράτους.  Τώρα  ο 

Trumpeldor ήταν το ζωντανό παράδειγμα του Νέου Εβραίου, ο οποίος γύριζε στη 

γη “του” και σκότωνε υπερασπίζοντάς την128.

Ο  Trumpeldor και  οι  σύντροφοί  του  ήταν  το  παράδειγμα  των  ιδανικών 

Εβραίων,  στους  οποίους  έπρεπε  να  μοιάσουν  οι  γενιές  των  Εβραίων  που 

γεννήθηκαν στην Παλαιστίνη. Η απόρριψη της εξορίας και το ξεκίνημα μιας νέας 

εποχής εκφράζεται ιδιαίτερα στον ηρωικό χαρακτήρα των μαχητών του  Tel Chai 

και στην ετοιμότητά τους για αυτοθυσία. Αυτή η ηρωική εικόνα εμφανίζεται να 

είναι αντιφατική με την εικόνα του Ιουδαίου στην εξορία, ο οποίος (σύμφωνα με τη 

Σιωνιστική ρητορεία) προτιμούσε πάντα να είναι το θύμα. Το Tel Chai σημάδεψε 

τη μετάβαση από την ταυτότητα της εξορίας στη νέα εθνική ταυτότητα. Η ανάταση 

του εθνικού πνεύματος και οι ηρωικές του εκδηλώσεις συνδέονται συμβολικά με τη 

Σιωνιστική Εθνική Αναβίωση, και η εγκαθίδρυση αυτού νοήματος βοήθησε στην 

επιτάχυνση της συμβολικής αναχώρησης από την εξορία129.

Η  ταυτότητα  του  Νέου  Εβραίου  που  ο  Trumpeldor αντιπροσώπευε 

εκφράστηκε  από  τη  νεότερη  γενιά.  Σε  μία  έρευνα  για  το  θέμα,  ο  Zerubavel 

συνόψισε το πώς τα σχολικής ηλικίας παιδιά στο Yishuv εξέφραζαν τις εικόνες τους 

για τον Trumpeldor περιγράφοντάς τον ως “μία νέα φωνή και νέες λέξεις”,  “ήταν 

[ο Trumpeldor και οι σύντροφοί του] οι πρώτοι που ήξεραν για τι ζούσες και για τί  

πέθαινες”, ή “μπήκε μπροστά μας και μάς έδειξε το δρόμο για το Ισραήλ”130.

Το εκπαιδευτικό μήνυμα του  Tel Chai σχηματίστηκε,  συνεπώς,  πάνω στην 

αντίληψη ότι παρείχε μία νέα θεώρηση δράσης για το νέο έθνος. Συμβόλιζε μία 

κληρονομούμενη σχέση ανάμεσα στην εθνική ύπαρξη και τη στρατιωτική άμυνα. 

Προωθώντας, έτσι, την ιδέα ότι ο πόλεμος είναι ένα υποχρεωτικό μονοπάτι για τν 

επίτευξη της εθνικής ύπαρξης:

“Από αυτό μπορούμε να μάθουμε για το θάρρος, την ετοιμότητα και την αυτοθυσία  

αυτών των ανθρώπων που θέλησαν να κρατηθούν σε αυτούς τους απομονωμένους  

οικισμούς. Ήξεραν καλά ότι ο εχθρός ήταν υπεράριθμος κατά δέκα φορές και ότι δεν  

είχαν  καμία  ελπίδα  για  πραγματική  βοήθεια  από  τα  πλάγια.  Εντούτοις  δε  θα  

παραιτούνταν”131.

128 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.44-45.
129 Ibid, σελ.43.
130 ibid, σελ.44.
131 ibid., σελ.45
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Η έμφαση στην ένοπλη διάσταση της Εβραϊκής ενικής αναγέννησης δίνεται 

με το να θεωρείται ο εθνικός εορτασμός του Tel Chai ως η “Ημέρα της Άμυνας”. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε όταν η 11η Μαρτίου αναγράφηκε στο Ισραηλινό ημερολόγιο 

ως  η  ημέρα  των  πεσόντων  στρατιωτών.  Την  ημέρα  αυτή,  κινήματα  νέων  και 

σχολικές τάξεις από διάφορες περιοχές του Yishuv επισκέπτονται την περιοχή και 

διαβάζουν  μία  ειδική  προσευχή  για  τους  πεσόντες  στρατιώτες,  κάτω  από  το 

λιοντάρι που βρυχάται. Ο εορτασμός του Tel Chai ως μίας “Ημέρας για την Άμυνα” 

και  ως  μίας  ημέρας  εθνικής αναγέννησης υπογραμμίζει  τη δυική ταυτότητα του 

Νέου Εβραίου που ο μύθος συμβολίζει132.

5.7. Η Masada, o Bar Kokhba, το Tel Chai, και το Μέλλον

Η επανεφέυρεση και η μνημόνευση των προηγούμενων τριών μύθων από την 

αρχαία και τη σύγχρονη Ιουδαϊκή ιστορία ήταν ένα κομμάτι από το σύνολο της 

Σιωνιστική αποστολής, για την αναμόρφωση της Εβραϊκής ταυτότητας στο Yishuv, 

ως μίας εναλλακτικής στην Ιουδαϊκή ταυτότητα της εξορίας.

Έχει  ήδη  σημειωθεί  ότι  καθεμία  από  αυτές  τις  ιστορίες  ανασκεύασε  την 

εικόνα του “Εβραίου” εντός μίας εσωτερικής ομάδας αξιών και ορισμών, όπως ο 

ηρωισμός, η αυτοθυσία και ο δεσμός με τη γη. Σημειώθηκε, επίσης, ότι και οι τρεις 

ηρωικές  μάχες  συνέβησαν  στην  Παλαιστίνη,  “τη  Γη  του  Ισραήλ”  και  όχι  στην 

εξορία. Οι πρωταγωνιστές ήταν Εβραίοι και όχι απαραίτητα Ιουδαίοι. Επιπλέον, και 

οι τρεις μάχες έγιναν για εθνικούς σκοπούς κα με σκοπό τη διατήρηση της σχέσης 

ανάμεσα  στον  Εβραίο  και  τη  γη  του,  ενάντια  σε  μία  ξένη  ισχυρή  δύναμη.  Τα 

στοιχεία  αυτά είναι  αντιφατικά  σε  σχέση με  την  ταυτότητα των Ιουδαίων στην 

εξορία. Η αντικατάσταση της λέξης “Ιουδαίος” με τη λέξη “Εβραίος” εξέφραζε τη 

νέα ταυτότητα που κατασκευάστηκε στη Σιωνιστική διήγηση.

Επιπρόσθετα με την πολιτική της μνημόνευσης, χρησιμοποιήθηκαν μεταφορές 

και ομιλίες για να αντιπαραβληθούν το Tel Chai και οι άλλοι δύο μύθοι. Σε πολλές 

περιπτώσεις ο Trumpeldor συγκρινόταν με τον Bar Kokhba. Διάφοροι πνευματικοί 

άνθρωποι και πολιτικοί θεωρούσαν τον  Trumpeldor ως το δεύτερο  Bar Kokhba, 

από τη στιγμή που και οι δύο πολέμησαν και πέθαναν για την εθνική ελευθερία, και 

οι δύο αντιμετώπισαν υπέρτερες ξένες δυνάμεις.

132 ibid, σελ.45.
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“Ο Trumpeldor έμοιαζε με ένα στρατιώτη του Bar Kokhba που ήρθε από μια  

προηγούμενη  γενιά και  ένωσε τις  δυνάμεις  του μαζί  μας.  Όπως αυτός  ο αρχαίος  

στρατιώτης,  ήταν  πλήρης,  χωρίς  φόβο,  και  γεμάτος  από  αναβράζουσα  ενέργεια.  

Ακόμα και  το ακρωτηριασμένο του χέρι  θυμίζει  ένα  θρύλο  τους ήρωες του  Bar 

Kokhba, οι οποίοι απεδείκνυαν την ισχυρή τους θέληση κόβοντας τα δάχτυλά τους”133

.

Επίσης, η κατασκευή ενός λιονταριού  που βρυχάται στην περιοχή του  Tel 

Chai ήταν μία ξεκάθαρη μεταφορά αυτής της ηρωικής σχέσης.

Σε άλλες περιπτώσεις το  Tel Chai συγκρινόταν με τη  Masada, αφού και τα 

δύο οχυρά είχαν πολιορκηθεί από μεγάλους στρατούς, ενώ οι Εβραίοι μαχητές και 

στις  δύο  περιπτώσεις,  αρνήθηκαν  να  παραδοθούν  και  πολέμησαν  για  το  πικρό 

τέλος134. Αυτή η μεταφορική χρήση έτεινε να προσδιορίζει εμφατικά τη σύνδεση 

που είχε  δημιουργήσει  η  Σιωνιστική  διήγηση ανάμεσα  στη  νέα  και  την  αρχαία 

Εβραϊκή ταυτότητα.

Η χρονική συνέχεια που δημιούργησαν οι τρεις μύθοι ανάμεσα στο παρελθόν 

και το παρόν επηρέασαν την εφεύρεση της νέας Εβραϊκής ταυτότητας στο Yishuv, 

αλλά, επίσης, καθόρισαν και τον προσανατολισμό της θέσης του Yishuv απέναντι 

στο μέλλον.  Όπως σημειώνει  και ο  Zarubavel,  οι  τρεις μύθοι δημιούργησαν μία 

ιστορία για τους Εβραίους και την εθνική τους αναγέννηση, αλλά αυτή η ιστορία 

δεν ήταν πλήρης, δεν είχε “χαρούμενο τέλος”. Σύμφωνα με τον ίδιο, το  Tel Chai 

δεν ήταν το τέλος της ιστορίας του έθνους, αλλά μία συνέχεια των προηγούμενων 

προσπαθειών  στο  μονοπάτι  της  εθνικής  αναβίωσης,  η  οποία  θα  μπορούσε  να 

επιτευχθεί μόνο με την επανίδρυση του Εβραϊκού κράτους135.

Έτσι, το πρώτο καθήκον της διήγησης ήταν η επίτευξη της επαν-εφεύρεσης 

της Εβραϊκής ταυτότητας, δηλαδή αυτή του Εβραίου / μαχητή. Τα δεύτερο καθήκον 

ήταν  η  εκπλήρωση  της  αποστολής  για  την  εθνική  αναγέννηση,  μέσω  τη 

επανίδρυσης  του  κράτους.  Αυτή  η  μεταφορά  που  υπονοήθηκε  στη  Σιωνιστική 

διήγηση, συνοψίζεται στο γνωστό σύνθημα, που βρίσκεται χαραγμένο κάτω από το 

άγαλμα του  Tel Chai:  “με αίμα και φωτιά η Ιουδαία έπεσε, με αίμα και φωτιά η  

Ιουδαία θα εγερθεί”.

133 Yael Zeubavel. Recovered Roots. σελ.46.
134 Schwartz, Barry, Yael Zerubavel, and Bernice Barnett (1986).  The Recovery of Masada: A Study 

in Collective Memory. Sociological Quarterly, Vol.27, No.2, σελ. 147-64 σελ.160
135 Βλέπε, Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 31-32.
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5.8. Το Ολοκαύτωμα: μία Μνήμη Αντίθετου Χαρακτήρα 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ειδήσεις για τα εγκλήματα 

των Ναζί κατά των Ιουδαίων της Ευρώπης έφταναν στο Yishuv. Οι ιστορίες για τη 

συστηματική εξολόθρευση των Ευρωπαίων Ιουδαίων,  που πραγματοποιούσαν  οι 

Ναζί, ήταν συγκλονιστικές. Το γεγονός ήταν ένα εθνικό τραύμα που συνέχισε να 

υπάρχει στην Ιουδαϊκή συλλογική μνήμη, και μετά την εγκαθίδρυση του Ισραήλ.

Παρ’ όλα αυτά, η εβραϊκή μνημόνευση του Ολοκαυτώματος εμφανίστηκε σε 

ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό της μνημόνευσης του Bar Kokhba, της Masada 

και  του  Tel Chai.  Σε  αντίθεση  με  τα  προαναφερθέντα,  το  Ολοκαύτωμα 

αντιμετωπίστηκε  ως  μία  αρνητική  εικόνα  και  αποκλείστηκε  από  το  ηρωικό  / 

Εβραϊκό πλαίσιο, που χαρακτήριζε τη Σιωνιστική συλλογική μνήμη136.

Ο  Σιωνιστικός  ορισμός  του  Ολοκαυτώματος  σε  ένα  μη  ηρωικό  και  μη 

Εβραϊκό πλαίσιο αποτελούσε κομμάτι της γενικότερης Σιωνιστικής θέσης για την 

εξορία. Καθώς το Ολοκαύτωμα συνέβη σε μία στιγμή που το Σιωνιστικό κίνημα 

καλούσε  όλους  του  Ιουδαίους  να  “επιστρέψουν”  στην  Παλαιστίνη,  απέδειξε  το 

Σιωνιστικό  ισχυρισμό  ότι  το  μέλλον  ανήκε  στην  εθνική  αναβίωση  στη  γη  του 

Ισραήλ˙  η  Ιουδαϊκή  ζωή  στην  εξορία  θα  οδηγούσε  μόνο  στο  θάνατο  και  την 

καταστροφή137.

Από την άλλη πλευρά, το Ολοκαύτωμα συνέβη σε μία περίοδο που το Yishuv 

βρισκόταν  στο  απόγειο  της  στρατιωτικής  του  κινητοποίησης:  μερικές  Εβραϊκές 

δυνάμεις (μέσα στο Βρετανικό στρατό) είχαν ετοιμαστεί για να υπερασπίσουν τα 

σύνορα από πιθανή Γερμανική επίθεση,  ειδικά από τη στιγμή που η Γερμανική 

πρόοδος  στη  Βόρειο  Αφρική  ήγειρε  του  φόβους  για  κάτι  τέτοιο.  Τα  υπόλοιπα 

Εβραϊκά στρατεύματα είχαν αναπτυχθεί στο Yishuv για να το υπερασπιστούν από 

πιθανή  Αραβική  επίθεση,  η  οποία  μπορεί  να  προέκυπτε  αν  οι  Βρετανοί 

αποσύρονταν  από  την  Παλαιστίνη.  Σε  αυτόν  τον  ιστορικό  κόμβο,  οι  Σιωνιστές 

έποικοι και οι νεότερες γενιές διατύπωναν συχνά τη δέσμευσή τους για αυτοάμυνα, 

ενάντια σε κάθε πιθανότητα. Έτσι, η οπτική τους για το Ολοκαύτωμα επηρεάστηκε 

136 Carmon, Arye, (Fall 1982 – Winter 1983).  Holocaust teaching in Israel.  Shoah, σελ. 22-25, σελ. 
22.

137 Ibid,  σελ. 24. Επίσης, βλέπε: Lazar, Alon, Julia Chaitin, Tamar Gross, and Dan Bar – On ( Fall 
2004). Jewish Israeli Teenagers, National Identity, and the Lessons of the Holocaust.  Holocaust  
and Genocide Studies, Vol.18, No.2, σελ.188-204.  
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από εκείνη τη στιγμή εθνικής υπερηφάνειας. Όπως αναφέρει και ο Weitz (1988), το 

Ολοκαύτωμα συνέβη σε μία στιγμή που οι Ιουδαίοι της Παλαιστίνης απεδείκνυαν 

την ικανότητά τους για αυτοάμυνα, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία138.

Η μη στρατιωτική αντίδραση των Ευρωπαίων Ιουδαίων στις μαζικές σφαγές 

που  γίνονταν  εναντίον  τους  από  τους  Ναζί  στο  Ολοκαύτωμα  της  Πολωνίας 

φαίνονταν αξιοπερίεργες απέναντι  στο Εβραϊκό (στρατιωτικό)  πνεύμα που είχαν 

αποκτήσει οι Ιουδαίοι έποικοι στην Παλαιστίνη. Κρίνοντας εξ ιδίων, οι οποίοι είχαν 

τα όπλα και τις στρατιωτικές τους βάσεις έτοιμες για άμυνα, οι Εβραίοι νέοι της 

Παλαιστίνης ήταν πιο κριτικοί απέναντι στη συμπεριφορά “θύματος” που είχαν οι 

Εβραίοι της εξορίας. Αυτοί οι νέοι άντρες που δεν είχαν καμία προσωπική μνήμη 

από την εξορία ήταν κριτικοί για τους Ιουδαίους “που πήγαιναν ως πρόβατα επί 

σφαγή”139. Αντίθετα ήταν αποφασισμένοι να ακολουθήσουν τα ηρωικά μονοπάτια 

της  Masada και του  Tel Chai, μαχόμενοι έως το πικρό τέλος. Γι’ αυτό το λόγο η 

Palmach,  η  επαγγελματική  Εβραϊκή οργάνωση,  ονόμασε το  σχέδιό της,  για  την 

άμυνα απέναντι  σε κάθε πιθανή Γερμανική υπόθεση στη χώρα,  Masada,  ενώ το 

κρυφό σύνθημα ήταν “η Masada δε θα πέσει”140.

Το τραύμα του Ολοκαυτώματος χαράχτηκε βαθιά στην Ισραηλινή μνήμη ως 

μία  από  τις  καταστροφές  στην  Ιουδαϊκή  ιστορία,  αλλά  η  καταστροφή  που 

προκάλεσε δε μνημονευόταν στην ίδια κατηγορία που περιελάμβανε τα Εβραϊκές 

μάχες  στη  Γη  του  Ισραήλ.  Η  αναφορά  στα  θύματα  του  Ολοκαυτώματος  ως 

“Ιουδαίους” και όχι ως “Εβραίους”, ενίσχυσε αυτή τη συμπεριφορά141.

5.9. Συμπεράσματα

Η  συλλογική  μνήμη  είναι  ένα  από  τα  κύρια  συστατικά  της  εθνικής 

ταυτότητας, διότι τα μέλη μιας συγκεκριμένης κοινότητας θυμούνται το παρελθόν 

τους με τον ίδιο τρόπο. Η σχολή των Μοντερνιστών στον εθνικισμό υποστηρίζει ότι 

η  συλλογική  μνήμη  είναι  κατασκευασμένη  και  φανταστική.  Οι  Μοντερνιστές 

υποστηρίζουν, επίσης, ότι η δημιουργία συλλογικής μνήμης αποδίδεται στο ρόλο 

138 Weitz,  Yechiam,  (Fall  1988).  The  Yishuv’s  Self  –  Image  and the  Reality  of  the  Holocaust. 
Jerusalem Quarterly, No. 48, σελ. 66-67.

139 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.72
140 ibid.
141  Yechiam Weitz. The Yishuv’s Self – Image. σελ. 80
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του εθνικού κινήματος, από τη στιγμή που μπορεί να δημιουργήσει μία κυρίαρχη 

διήγηση για το παρελθόν του έθνους. Η διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης στο 

Ισραήλ αποδίδεται στο ρόλο του Σιωνισμού, ως Εβραϊκού κινήματος για την εθνική 

αναβίωση. Ο Σιωνισμός στόχευε στην ανακατασκευή μίας νέας ταυτότητας για τους 

Ιουδαίους εποίκους στην Παλαιστίνη και βασικά στην ανακατασκευή της αρχαίας 

Εβραϊκής ταυτότητας, ως εναλλακτική σε αυτήν της εξορίας.

Η συλλογική μνήμη έχει τη δύναμη να λειτουργεί στις περιόδους ανάμνησης, 

από  τη  στιγμή  που  οι  συλλογικές  απαιτήσεις  της  κοινωνίας,  σε  συγκεκριμένο 

χρόνο, επηρεάζουν τον τρόπο που τα μέλη της θυμούνται το παρελθόν. Σύμφωνα με 

τη θεωρία του Λειτουργισμού, το εθνικό κίνημα επιλέγει συγκεκριμένα γεγονότα 

από το παρελθόν˙ τα επεξεργάζεται, ή παρεμβαίνει στον τρόπο αφήγησής τους, με 

σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών, ή εθνικών σκοπών. Βασισμένη στη 

θεωρία του Λειτουργισμού, η παρούσα μελέτη καταλήγει στα εξής:

Πρώτον,  ο  Σιωνισμός  ως  κίνημα  για  την  Εβραϊκή  εθνική  αναβίωση 

εμφανίστηκε  ως  αντίδραση  στην  Ιουδαϊκή  εξορία.  Γι’  αυτό  και  απέρριψε  την 

περίοδο της Εξορίας από τη συλλογική του διήγηση. Αντίθετα επικεντρώθηκε στο 

αρχαίο Εβραϊκό παρελθόν στην Παλαιστίνη, ως πλαίσιο για την Εβραϊκή εθνική 

ταυτότητα.  Η διαμάχη των Ιουδαίων με τους Άραβες για την Παλαιστίνη και η 

ανάγκη  τους  για  νομιμοποίηση  της  απαίτησης  πάνω  στη  γη  αποτέλεσαν 

επιπρόσθετα κίνητρα για την αναβίωση του αρχαίου Εβραϊκού τους παρελθόντος.

Δεύτερον,  η  ανάγκη της  κινητοποίησης  για πόλεμο αντικατοπτριζόταν στο 

Σιωνιστικό  μηχανισμό  μνημόνευσης  του  παρελθόντος˙  ένα  φαινόμενο  που 

παρατηρείται  στο  κοινωνικο-στρατιωτικό  επίπεδο  και  είναι  γνωστό  ως  η 

στρατιωτικοποίηση  της  μνήμης.  Υπό  την  έννοια  αυτή,  η  συλλογική  μνήμη 

λειτουργεί  ως  κίνητρο  για  τη  διεξαγωγή  πολέμου.  Σε  σχέση  με  την  Ισραηλινή 

περίπτωση, η Σιωνιστική διήγηση προσδιόριζε την αρχαία Εβραϊκή ιστορία, ως την 

ιστορία  μίας  απειλούμενης  επιβίωσης,  ηρωισμού  και  αυτοθυσίας.  Σιωνιστική 

διήγηση εγκαθίδρυσε μία ουσιαστική σχέση ανάμεσα στον πόλεμο και την εθνική 

ύπαρξη.

Με  τη  μνημόνευση  των  τριών  βασικών  στρατιωτικών  γεγονότων  από  την 

Αρχαιότητα  και  τη  σύγχρονη  ιστορία,  η  Σιωνιστική  διήγηση  δημιούργησε  μία 
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συμβολική σύνδεση ανάμεσα στην Αρχαιότητα και το παρόν, βασισμένη στην ιδέα 

της “Εβραϊκής Ένοπλης Αναγέννησης”

Τρίτον,  ο  ρόλος  που  παίζει  η  συλλογική  μνήμη  στην  κατασκευή  της 

ταυτότητας δεν περιορίζεται στην απόδοση στους ανθρώπους μιας κοινής ιστορίας. 

Η μνήμη,  επίσης,  μπορεί  να μεταμορφωθεί  σε πράξεις  και  σύγχρονους  τρόπους 

ζωής,  ή  να  εορταστεί  με  διάφορους  κύκλους  εορτών  και  αργιών.  Αυτό  το 

φαινόμενο, το οποίο υποστηρίζεται και από τον Breuilly (1993), είναι απαραίτητο 

για τη δημιουργία παράδοσης, η οποία είναι ουσιαστική για τη φάση διαμόρφωσης 

ενός υπό κατασκευή έθνους. Η εφευρισκομένη παράδοση ενισχύει την κοινωνική 

αλληλεγγύη,  από  τη  μια  πλευρά  και  προσανατολίζει  την  κοινότητα  προς  μία 

συγκεκριμένη εθνική θέση, από την άλλη. Σε σχέση με την περίπτωση του Ισραήλ 

κατά την περίοδο του Yishuv, η μνημόνευση του στρατιωτικού παρελθόντος, μέσα 

από  κύκλους  αργιών  και  παραδόσεων,  βοήθησε  την  αναμόρφωση  της  αρχαίας 

Εβραϊκής ταυτότητας. Η νεότερη γενιά που γεννήθηκε στο Yishuv εμφανίστηκε να 

προσομοιάζει με τους “φανταστικούς” Εβραίους προγόνους της, σε ό,τι αφορά στο 

μιλιταριστικό τους πνεύμα.

Η Σιωνιστική  μνήμη αντανακλούσε  τις  Σιωνιστικές  “σεκουλαριστικές”  και 

Σοσιαλιστικές αντιλήψεις για τον Ιουδαϊκό εθνικισμό. Κατά συνέπεια, κατέστειλε 

τη θρησκευτική μνήμη και την παρέλειψε από τη συλλογική της μνήμη. Αγνόησε 

παντελώς μία πλούσια κληρονομιά από την Ιουδαϊκή θρησκευτική ιστορία στην 

Παλαιστίνη  και  αντίθετα  υπέβαλε  την  Ιουδαϊκή  ιστορία  εντός  ενός 

σεκουλαριστικού εθνικού πλαισίου. Ομοίως, η Σιωνιστική μνήμη κατέστειλε την 

Αραβική  Παλαιστινιακή  ιστορία  στη  χώρα,  αγνοώντας  την  παρουσία  της.  Η 

Σιωνιστική μνήμη παρουσίασε την περιοχή ως μία γη άδεια και ερημωμένη, που 

ποθούσε την επιστροφή των Εβραίων κατοίκων της.  Αυτή η επιλεκτικότητα της 

Σιωνιστική διήγησης διαπιστώθηκε ότι είναι επηρεασμένη από τη διαμάχη με τους 

Παλαιστινίους για το δικαίωμα ύπαρξης στην αρχαία γη. 

για  τη  δημιουργία  παράδοσης,  η  οποία  είναι  ουσιαστική  για  τη  φάση 

διαμόρφωσης ενός υπό κατασκευή έθνους. Η εφευρισκομένη παράδοση ενισχύει 

την κοινωνική αλληλεγγύη, από τη μια πλευρά και προσανατολίζει την κοινότητα 

προς μία συγκεκριμένη εθνική θέση, από την άλλη. Σε σχέση με την περίπτωση του 

Ισραήλ  κατά  την  περίοδο  του  Yishuv,  η  μνημόνευση  του  στρατιωτικού 

παρελθόντος,  μέσα  από  κύκλους  αργιών  και  παραδόσεων,  βοήθησε  την 
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αναμόρφωση της αρχαίας Εβραϊκής ταυτότητας. Η νεότερη γενιά που γεννήθηκε 

στο  Yishuv εμφανίστηκε  να  προσομοιάζει  με  τους  “φανταστικούς”  Εβραίους 

προγόνους της, σε ό,τι αφορά στο μιλιταριστικό τους πνεύμα.

Η Σιωνιστική  μνήμη αντανακλούσε  τις  Σιωνιστικές  “σεκουλαριστικές”  και 

Σοσιαλιστικές αντιλήψεις για τον Ιουδαϊκό εθνικισμό. Κατά συνέπεια, κατέστειλε 

τη θρησκευτική μνήμη και την παρέλειψε από τη συλλογική της μνήμη. Αγνόησε 

παντελώς μία πλούσια κληρονομιά από την Ιουδαϊκή θρησκευτική ιστορία στην 

Παλαιστίνη  και  αντίθετα  υπέβαλε  την  Ιουδαϊκή  ιστορία  εντός  ενός 

σεκουλαριστικού εθνικού πλαισίου. Ομοίως, η Σιωνιστική μνήμη κατέστειλε την 

Αραβική  Παλαιστινιακή  ιστορία  στη  χώρα,  αγνοώντας  την  παρουσία  της.  Η 

Σιωνιστική μνήμη παρουσίασε την περιοχή ως μία γη άδεια και ερημωμένη, που 

ποθούσε την επιστροφή των Εβραίων κατοίκων της.  Αυτή η επιλεκτικότητα της 

Σιωνιστική διήγησης διαπιστώθηκε ότι είναι επηρεασμένη από τη διαμάχη με τους 

Παλαιστινίους για το δικαίωμα ύπαρξης στην αρχαία γη. 
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Κεφάλαιο 6

Ο Μιλιταρισμός και η Κατασκευή της Εβραϊκής Ταυτότητας της 
Sabra (1919-1948)

6.1. Εισαγωγή 

Το προηγούμενο κεφάλαιο εξετάστηκε τη κατασκευή της συλλογικής μνήμης, 

ως κύριο στοιχείο της Εβραϊκής ταυτότητας κατά την περίοδο του Yishuv. Έδειξε ότι 

η εθνική αιτία για την κινητοποίηση και για την ‘αυτοάμυνα’ επηρεάστηκε από την 

οικοδόμηση του Σιωνισμού από το Εβραϊκό παρελθόν.

Αυτό το κεφάλαιο επεκτείνει την προσοχή στο ρόλο του μιλιταρισμού στις 

ευρύτερες σφαίρες του πολιτισμού και της παράδοσης της Εβραϊκής υτότητας όπως 

σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Αυτό  συμβαίνει  εστιάζοντας  την  προσοχή  στο  πως  το  (κράτος  υπο 

κατασκευή)  του  Yishuv  και  οι  στρατιωτικές  ομάδες  που  σχετίζονται  μ’  αυτό, 

ενσωματώθηκαν  στη  διαδικασία  της  οικοδόμησης  του  κράτους  και  στην 

κινητοποίηση της Εβραϊκής κοινότητας. Συγκεκριμένα, εστιάζουμε την προσοχή στις 

εκπαιδευτικές  μεθόδους  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  ανατροφή  της  νεότερης 

γενιάς Εβραίων (γνωστή ως Sabra) στο Yishuv ως μοντέλο για το ‘Νέο Εβραίο’ στην 

Παλαιστίνη.  Από την άλλη μεριά,  δείχνουμε πως τα πρώτα στρατιωτικά σχήματα 

συνεργάστηκαν με το Εργατικό Κίνημα παίζοντας το ρόλο των πρακτόρων για την 

εθνικοποίηση και την ανανέωση την κουλτούρας και Εβραϊκής παράδοσης. Σε σχέση 

με  την  υπόθεση  της  μελέτης,  οι  μηχανισμοί  της  εθνικοποίησης  στο  Yishuv  (the 

melting  –  pot)  τονιζόταν  από  την  εθνική  αιτία  για  κινητοποίηση  είτε  με  άυλους 

(πολιτισμικούς)  είτε  με  υλικούς  όρους.  Επιπλέον,  πρέπει  να  δούμε  ότι  αυτοί  οι 

μηχανισμοί στόχευαν στη βελτίωση των σοσιαλιστικών Σιωνιστικών ιδανικών όπως η 

πρωτοπορία και η ‘κατάκτηση της εργασίας’.

6.2. Εντοπίζοντας το Sabra: Ο “Νέος Εβραίος στην Παλαιστίνη”

Πριν  ασχοληθούμε  με  τους  Σιωνιστικούς  τρόπους  οικοδόμησης  της  ταυτότητας 

Sabra, αυτή η ενότητα κάνει μια σύντομη αναθεώρηση στο νόημα της ταυτότητας 

Sabra όπως αυτή υπάρχει στην Εβραϊκή εθνική κληρονομιά.
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Στην  Ισραηλινή εθνική ρητορεία  η  λέξη “Sabra”  είναι  ένας  γενικός  όρος  που 

αναφέρεται  στη  γενιά  των  Ισραηλινών  που  γεννήθηκαν  στην  Παλαιστίνη,  ή 

μεγάλωσαν εκεί πριν την εγκαθίδρυση του Ισραήλ.  O Almog Oz πρότεινε έναν πιο 

συγκεκριμένο ορισμό για τον Sabra, υποστηρίζοντας ότι οι Sabra είναι: "οι Ιουδαίοι  

άντρες που γεννήθηκαν στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και στις  

δεκαετίες  του  1920  και  1930  και  εκπαιδεύτηκαν  στα  κοινωνικά  πλαίσια...  του  

[Παλαιστινιακού Ιουδαϊκού] εργατικού κινήματος,  καθώς και οι  μετανάστες νέοι  οι  

οποίοι εντάχθηκαν σε αυτά τα πλαίσια"1. 

Κυριολεκτικά, η λέξη Sabra προέρχεται από την Εβραϊκή λέξη tzabar, ή sabbar 

στα αραβικά,  η οποία σημαίνει  κάκτος.  Ο λόγος για την αναφορά στους γηγενείς 

Ισραηλινούς με αυτή τη μεταφορά δεν είναι ξεκάθαρος2. Εντούτοις, στην Ισραηλινή 

ρητορεία υπάρχουν διάφορες  ερμηνείες  για τη χρήση του ονόματος  Sabra3˙  η  πιο 

περίπλοκη ερμηνεία είναι αυτή που συνδέει την  άγρια φύση της γενιάς  Sabra, την 

εντοπιότητά τους και  την ικανότητά τους να ζουν σε δύσκολες  συνθήκες,  με  τον 

κάκτο  που  ζει  στις  ξηρές  περιοχές  της  Παλαιστίνης  .  Έτσι,  ο  όρος  θεωρείται 

προτιμότερο να ανάγεται στους όρους της "εντοπιότητας" και της "αγριότητας"4. 

Οι Ισραηλινοί συγγραφείς χρησιμοποιούν ευρέως τον όρο Sabra, ως πολιτιστική 

μεταφορά  για  να  εκφράσουν  το  μεγάλο  αριθμό  αποδόσεων  που  πιστεύεται  ότι 

χαρτογραφούν την αυθεντική Εβραϊκή ταυτότητα, η οποία κατασκευάστηκε από το 

Σοσιαλιστικό  Σιωνισμό  στην  Παλαιστίνη,  ανάμεσα  στο  1919  και  19485.  Αυτή  η 

ταυτότητα ενσωματώθηκε μέσω των γηγενών Εβραίων που γεννήθηκαν στη χώρα, η 

πλειοψηφία των οποίων εμπλεκόταν με στρατιωτικές οργανώσεις και ειδικότερα με 

την Palmach, τα κινήματα νέων στο kibbutz και εθελοντικές οργανώσεις στις πόλεις. 

Αυτοί  οι  οργανισμοί  συνδέονταν  με  την  Σοσιαλιστική  Σιωνιστική  ιδεολογία  που 

1  Oz Almog. The Sabra: The Creation. σελ.13.
2  Από ό,τι  γνωρίζουμε,  δεν υπάρχει  επίσημη Ισραηλινή εξήγηση για την  ονομασία  των γηγενών 

Ιουδαίων ως Sabra. 
3  Μερικοί  υποστηρίζουν  ότι  το  όνομα  αναφέρεται  σε  συγκεκριμένο  κώδικα  της  Σιωνιστικής 

ιδεολογίας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι και οι γηγενείς Ιουδαίοι και ο κάκτος έχουν παρόμοιες αρετές, 
με το σκληρό εξωτερικό σχήμα και τη “γλυκιά καρδιά”. Μία Τρίτη ομάδα επιμένει ότι το όνομα 
εμφανίστηκε  ως  ιδίωμα και  μετά  εξαπλώθηκε  ως  μεταφορά.  Βλέπε Doleve  –  Gandleman,  Tsili 
(1987). The Symbolic Inscription of Zionist Ideology in the Space of Eretz Israel: Why the Native 
Israeli is Called Tsabar.  στο Harvey E. Goldberg, ed.  Judaism Viewed From Within and Without. 
Albany State University of New York: Albany, σελ. 14.

4 Almog Oz. Sabra. σελ.14.
5 Tsili Doleve – Gandelman, and others. The Symbolic Inscription. σελ.257-258.
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κυριαρχούσε στο Yishuv6. Εντός αυτής της πολιτιστικής σφαίρας, η γενιά των Sabra 

εντοπίζεται σε 3 κύρια πλαίσια τα οποία αναλύονται στα παρακάτω κείμενα. 

6.2.1. Ο Sabra είναι ο Γηγενής Ιουδαίος

Αυτή  είναι  η  κύρια  κατηγορία  όπου  ο Sabra εντοπίζεται  ευρέως.   Ο  Sabra 

θεωρείται  ως  η  πρώτη αναγέννηση του γηγενούς  Εβραίου μετά από 2000 χρόνια 

εξορίας.  Έτσι,  σύμφωνα με το Σιωνιστικό όραμα ο Sabra θεωρείται ως μία ιστορική 

συνέχεια του αρχαίου Εβραίου που έζησε στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια της 

Αρχαιότητας7.  Με τη γέννηση του στην Παλαιστίνη,   και  την κατήχησή του στη 

Σιωνιστική  ιδεολογία,  έθεσε  τέλος  στη  ζωή  στη  Διασπορά  και  στις  μη  εθνικές 

κουλτούρες της. Έτσι, ο Sabra αποτέλεσε σημείο αναφοράς ανάμεσα στην ταυτότητα 

του Ιουδαίου ο οποίος είναι χωρίς γη και χωρίς ιστορία ή μέλλον και σε έναν νέο 

Ιουδαίο, έναν Εβραίο που έχει γη, γλώσσα και καθορίζει το μέλλον του στη γη του 

Ισραήλ8. Από τότε που ο  Sabra σημάδεψε την αναβίωση της Εβραϊκής ταυτότητας, 

έδωσε στους Ισραηλινούς ένα μύθο για τη σύγχρονη αναγέννησή τους ως ένα έθνος 

στην “αρχαία γη τους”9. Ο μύθος της αναγέννησης του γηγενούς γιου είναι ευρέως 

εκπεφρασμένος στην Ισραηλινή κουλτούρα˙ ιστορίες, ποιήματα, πίνακες, και ταινίες 

προσπαθούν να καταγράψουν αυτή τη γέννηση με μυθικό τρόπο,  ένα ποίημα του 

διάσημου ποιητή Sabra, του Natan Alterman, εκφράζει αυτή τη μυθική γέννηση: 

“από τη σκόνη σου δημιουργηθήκαμε, από την ψυχή σου βλαστήσαμε, τα παιδιά σου...  

σε μας ήσουν και μητέρα και πατέρας, ή τροφός και δάσκαλος! Είμαστε η συγκομιδή  

σου, είμαστε μαζί σου αληθινά μέχρι τον τελευταίο”10. 

Ο εντοπισμός του  Sabra ως του γηγενούς γιου και ως ενός νέου Ιουδαίου δεν 

περιορίζεται μόνο στις αρετές του σχετικά με την Εβραϊκή γλώσσα, το δεσμό του με 

τη γη,  ή τη Σιωνιστική συλλογική μνήμη του.  Ο  Sabra εντοπίζεται  από ευρύτερα 

χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν την εντοπιότητά του και τη διαφορά του από τη 

γενιά των γονιών του. Η Ισραηλινή ρητορεία υπογραμμίζει διαφορετικές κοινωνικές 

6  Divine,  Donna  Robinson,  (2000). Zionism and the  Transformation  of  Jewish  Society. Modern 
Judaism, No.20, σελ. 260.

7  Zerubavel, Yael, (1991). New Beginning, Old Past: The Collective Memory of Pioneering in Israeli 
Culture.  στο Laurence Silberstein, ed.  New Perspectives on Israeli History,  New York University 
Press: New York. σελ 193-194.  

8 Ibid, σελ.194, επίσης, Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.16. 
9 Yael Zerubavel. New Beginning, Old Past. σελ 195. 
10  Απόσπασμα από Shapira, Anita (Fall 2000). From the Palmach generation to the candle children: 

Changing Patterns in Israeli Identity. Partisan Review; Vol. 67, No. 4, Academic Research Library, 
σελ. .622.
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και ψυχολογικές συμπεριφορές που σημάδεψαν τη γενιά του Sabra, όπως ο σκληρός 

και ευθύς τρόπος έκφρασης του εαυτού του, η ειλικρινής συμπεριφορά αμόλυντη από 

κολακείες.  Ο  Sabra περιγράφεται ευρέως  ως  dugri11 άτομο και ως ξεκάθαρος στις 

σχέσεις  του12.  Η  Σιωνιστική  έμφαση  στην  ύπαρξη  αυτών  των  χαρακτηριστικών 

αντανακλά την -υπερβολική- Σιωνιστική απόρριψη για τους Ιουδαίους της Διασποράς 

και τις κουλτούρες τους, από τη στιγμή που χαρακτηριστικά όπως η υποκρισία,  η 

πανουργία και η ανειλικρίνεια χρησιμοποιούνται συχνά από τους αντισημιτικούς για 

να περιγράψουν τους Ιουδαίους της Ευρώπης13. Η Σιωνιστική ρητορεία προχώρησε 

ακόμη  περισσότερο  στην  αρνητική  της  στάση  για  την  ταυτότητα  της  Διασποράς 

υποδεικνύοντας την ύπαρξη γενετικών και βιολογικών διαφορών ανάμεσα στη νέα 

Εβραϊκή γενιά και στους γονείς τους στη διασπορά. Στη Σιωνιστική ρητορεία ο Sabra 

θαυμάζεται ως ένας όμορφος υγιής νεαρός (ή μια όμορφη γυναίκα) σε αντίθεση με τη 

φαινομενική ασχήμια του Ιουδαίου της Διασποράς. Αυτή η κολακεία ήταν εμφανής 

κατά την περίοδο του Yishuv. Οι συγγραφείς της εποχής - Ze’ev Yavetz, Hemdat Ben 

– Yehuda, Yehoshua Barazilai Eisenstat - περιέγραψαν τους γηγενείς ως μια ρωμαλέα 

νεολαία  με  “ευγενικά”  χαρακτηριστικά.  Σύμφωνα  με  αυτούς,  ο  νέος  Εβραίος 

συνδύαζε το στιβαρό σώμα ενός αγρότη, την  εμπιστοσύνη στον εαυτό του και το 

ισχυρό πνεύμα, σε αντίθεση με το στερεότυπο του Ιουδαίου της διασποράς, που ήταν 

χλωμός, μαλθακός, δουλικός, και δειλός14.

Ιδιαίτερα εμφανή στις περιγραφές είναι η ανδρική του ζωτικότητα και υγεία. Τα 

κριτήρια είναι Ευρωπαϊκά και έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη: 

ένα σώμα λεπτό, εύκαμπτο, εύρωστο, μαυρισμένος και ψηλό με μακρύ λαιμό, υψηλά 

ζυγωματικά,  σηκωμένη  μύτη  (σε  αντίθεση  με  αυτό  που  οι  αντι-Σημιτικοί 

αποκαλούσαν  “Ιουδαϊκή  μύτη”),  και  καθαρό-ξυρισμένο  πρόσωπο  με  σλαβικό 

περίγραμμα15.  Ο  Shaul Chernikovsky χρησιμοποίησε  τον  όρο  της  Ελληνιστικής 

ανδρικής ομορφιάς για να εκφράσει το Εβραϊκό ιδανικό του στο ποίημά του “Στην 

παρουσία  του  Αγάλματος  του  Απόλλωνα”.  Παρόμοια  καινοφανή  ποιήματα  που 

γράφτηκαν από τους Uri Zvi Greenberg, Alexander Pen, και S. Shalom, εμφανίζουν 

το  αρσενικό  Sabra ως  την  “ευγενική”  αρσενική  αρρενωπότητα  και  ως  “το 

11  Λέξη  που  χρησιμοποιείται  στο  Ισραήλ  και  σε  μερικές  Αραβικές  χώρες  και  σημαίνει  ευθύς, 
χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει ένα ειλικρινές άτομο και πιθάνον είναι δάνειο από την 
Τουρκική γλώσσα.  

12 Oz Almog. The Sabra 
13 ibid
14 ibid
15 ibid
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πρωταρχικό  ανθρώπινο  προϊόν”  του  Σιωνισμού.  Επιπρόσθετα  με  τα  ποιήματα, 

πίνακες  και  γραπτά  από  την  περίοδο  του  Yishuv έδιναν  παρόμοια  έμφαση  στην 

ομορφιά και την αρρενωπότητα του Sabra. Για παράδειγμα, ο Ya’akov Cohen γράφει: 

“Πολλά από τα στοιχεία της φιλοδοξίας μας να δούμε ένα νέο είδος στη γη μας έχουν  

πραγματοποιηθεί σε ένα κομμάτι της Sabra. Οι πρώτες εντυπώσεις όταν συναντάς ένα 

νέο γηγενή άνδρα θα αποκαλύψει ένα ακμάζον, δυνατό, ψηλό σώμα”16.

6.2.2. O Sabra ως Πρωτοπόρος

Το Ισραήλ, ως σύγχρονο κράτος που υπήρξε σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον, 

αντιμετωπίζεται  ως  μια  κατασκευή  της  γενιάς  Sabra,  και  της  ικανότητά  της  να 

δουλεύει  σκληρά  κάτω  από  δύσκολες  συνθήκες  υποφέροντας  από  την  έλλειψη 

βασικών υπηρεσιών και δομών που θα διευκόλυναν τους σκοπούς τους17. Το ξαφνικό 

πέρασμα του  Yishuv,  από μία υπανάπτυκτη μικρή κοινότητα σε μία ανεπτυγμένη 

περιοχή που είχε όλα τα μέσα για την επιβίωση, θεωρείται στο Ισραηλινό πλαισίων 

ως  ένα  προϊόν  των  Σοσιαλιστικών  πρωτοπόρων  ιδεολογιών  που  αναπτύχθηκαν 

μεταξύ των πρώτων Σιωνιστών μεταναστών και  των παιδιών τους˙ τη  Sabra18.  Οι 

πρώτοι Ιουδαίοι έποικοι, η πλειοψηφία των οποίων συνδεόταν με το μονοπολιτιστικό 

σύστημα του εργατικού Σιωνισμού, ήταν πεπεισμένοι πως η χειρονακτική εργασία 

ήταν  ο  μόνος  τρόπος  για  την  επανεγκαθίδρυση  του  Ιουδαϊκού  κράτους  στην 

Παλαιστίνη19. Αυτοί θαυμάζονται σήμερα για την αντοχή τους στη δουλειά με “γυμνά 

χέρια”, την κατασκευή δρόμων, την καλλιέργεια της γης, τη μετατροπή των ξηρών 

εκτάσεων  σε  γόνιμα  χωράφια,  την  αποξήρανση  βάλτων,  και  την  κατασκευή 

οικισμών20. Ο ποιητής Natan Alterman περιέγραψε αυτήν την ιδανική εικόνα για τους 

πρώτους Εβραίους πρωτοπόρους:  “Η πατρίδα που λάτρεψαν ήταν ένα έδαφος των  

ανοικτών  εκτάσεων,  αποξηραμένων  κοιλάδες,  των  ψημένων  σβόλων  της  γης  που  

θρυμματίστηκαν  κάτω  από  το  γυμνό  πόδι,  κάτω  από  τον  καυτό  θερινό  ήλιο.  Δεν  

υπήρχαν  πόλεις,  ασφαλτοστρωμένοι  δρόμοι,  εργοστάσια,  ή  πυκνή  συγκέντρωση  

πληθυσμού. Ήταν μια πατρίδα των με χωράφια στην Κοιλάδα Jezreel ευωδιασμένη με  

"τη μυρωδιά του λιπάσματος, το άρωμα του νέου κομμένου σανού”21.

16 ibid
17 Anita Shapira. From the Palmach. σελ. 623-4
18  Near,  Henry,  (1985).   Experiment  and  Survival:  The  Beginnings  of  the  Kibbutz.  Journal  of  

Contemporary History, Vol.20, No.1,  σελ. 178.
19  Baruch Kimmerling. The Invention and declined of the Israeliness. σελ.89.
20 Anita Shapira. From the Palmach , 624
21 Απόσπασμα από Nita Shapira, From the Palmach.   Σελ. 622
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Η εικόνα που σχηματίστηκε για τους Εβραίους πρωτοπόρους επηρεάστηκε από τα 

Aμερικανικά ρομαντικά οράματα για τους πρώτους Αμερικάνους πρωτοπόρους και 

σκιαγράφησαν τον πνευματικό δεσμό τους με τη γη. Διάφορες ιστορίες λέγονταν για 

τους  πρώτους  Εβραίους  στην  Παλαιστίνη,  για  τις  δύσκολες  εμπειρίες  τους  στην 

κατασκευή του  Yishuv, στη σύνδεση του ενός οικισμού με τον άλλο, ιστορίες για 

ανθρώπους που πέθαναν εξαιτίας της ζέστης και της δίψας22.  

Σε  αυτό  το  περιβάλλον  ανατράφηκε  η  γενιά  των  Sabra και  με  τα  λόγια  του 

Almog:  “κατηχήθηκαν  με  τις  ασκητικές  πρωτοπόρες  αξίες  από  το  λίκνο”23. 

Θεωρούσαν τη δουλειά ως κομμάτι της ιστορικής επαναστατικής τους αποστολής, 

ενώ η εργατική ασκητική κουλτούρα αντιμετωπιζόταν ως ένα κομμάτι του “ομαδικού 

status” τους εντός της πολιτικής οντότητας του Yishuv. Στην Ισραηλινή ρητορεία ο 

Sabra εντοπίζεται  ευρέως  από  την  υπερβολική  έκφραση  της  ασκητικής  του 

ταυτότητας24.  Αυτό  ήταν  ιδιαίτερα  εμφανές  στην  ενδυμασία  και  στην  εξωτερική 

εμφάνιση γενικότερα. Η ενδυμασία του πρωτοπόρου ομοίαζε με τις περιγραφές του 

Τολστόι.  Φτωχική  και  καταπονημένη,  μερικές  φορές  επιδεικτικά,  η  ενδυμασία 

αναδείκνυε σιωπηρά την απουσία των κοινωνικών προσωπείων, την αγνότητα των 

αξιών κάποιου και την πνευματικότητα. Η μονότονη και ομοιόμορφη εμφάνιση του 

Sabra υποδείκνυε όχι μόνο τον προλεταριανισμό, αλλά επίσης τη σοβαρότητα που 

χαρακτηρίζει  μία  κοινωνία  γηγενών  και  κινητοποιημένων  πιστών,  στην  οποία  η 

ατομική θέληση παραδίδεται στις κοινωνικές επιταγές.

25Η  απλή  ενδυμασία  Khaki έγινε  το  σήμα  κατατεθέν  των  στρατιωτικών  και 

εθελοντικών  οργανώσεων  νέων.  Ο  ύμνος  της  Ha-Noar-Oved (μιας  εθελοντικής 

οργάνωσης περιελάμβανε την εξής φράση  “Το Γαλάζιο Πουκάμισο  [το πουκάμισο 

του  εργάτη] είναι  σημαντικότερο  από  κάθε  κόσμημα”.  Επιδεικνύοντας  αυτά  τα 

ασκητικά σύμβολα, ο Sabra εξέφραζε την πίστη του στις ιδεαλιστικές Σοσιαλιστικές 

νόρμες,  με  την  επαναστατική  τους  έννοια26.  Αυτές  οι  πρωτοπόρες  Σοσιαλιστικές 

νόρμες έγιναν χαρακτηριστικά της κατασκευασμένης Εβραϊκής ταυτότητας κατά τη 

22  Βλέπε για παράδειγμα:  Henry Near, ‘ Experiment and Survival….’, σελ.177-197,  και ‘The Kibbutz  
Movement:..’, σελ. 21–22.   Donna Divine Robinson  ‘Zionism and the Transformation…’, σελ. 257-
276,  Shmuel  Ettinger  και Israel  Bartal,  “The  First  Aliyah:  Ideological  Roots  and  Practical 
Accomplishments,” στο  Jehuda Reinharz και Anita Shapira, προηγούμενη αναφορά, σελ. 63-93

23  Oz Almog, σελ.24
24 Yael Zerubavel, ‘New Beginning, Old Past…’, σελ. 198, Almog Oz, σελ.24.
25  Oz Almog, σελ.212.
26 Ibid
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διάρκεια του Yishuv και θα συνέχιζαν να εξελίσσονται εντός της Ισραηλινής εθνικής 

κουλτούρας μετά την εγκαθίδρυση του Ισραήλ27.

6.2.3. Ο Sabra ως Ήρωας

Τελικά,  ο  Sabra εντοπίζεται  ευρέως  στο  Ισραηλινό  πλαίσιο  ως  ήρωας  και  ως 

μαχητής. Αυτές οι ιδιότητες ήταν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του προ-Ισραηλινού 

Εβραίου άνδρα28. Αυτή η εικόνα κατασκευάστηκε πάνω στο γεγονός ότι η ύπαρξη 

του Ισραήλ,  ως ενός δυνατού και με αμυντική ικανότητα κράτους,  οφείλεται  στις 

θυσίες της γενιάς  Sabra κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1948. Καθώς αυτός ο 

πόλεμος (που ονομάζεται επίσης και Πόλεμος της Απελευθέρωσης) δόθηκε ενάντια 

στις  δυνατές  και  μεγάλες  Αραβικές  στρατιωτικές  μηχανές,  με  λιγοστά  Ισραηλινά 

μέσα, η ήττα των Αράβων και η εγκαθίδρυση του κράτους του Ισραήλ θεωρήθηκαν 

θαύματα του έθνους και αποδόθηκαν στον “εκπληκτικό” Sabra29. Το ηρωικό πνεύμα 

του Sabra και η αυτοθυσία του γέννησαν τους Ισραηλινούς στην Παλαιστίνη και τους 

έδωσαν ένα ανεξάρτητο κράτος. Έτσι, ο Sabra απεικονιζόταν ως ένας μυθικός άντρας 

και ως ένας θρύλος που δημιούργησε ένα έθνος30.

Η εικόνα του Sabra ως μαχητή είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς του ως Εβραίου 

και  ως  πρωτοπόρου,  που κληρονόμησε.  Πιστεύεται  ότι   πίσω από το ηρωικό και 

απτόητο πνεύμα του  Sabra, βρίσκεται ο ισχυρός δεσμός του με τη γη και το λαό, 

καθώς  και  η  ομοιότητά  του   με  τους  αρχαίους  Εβραίους  μαχητές.  Η  διάκριση 

ανάμεσα  στο  Sabra ως  Εβραίο  πρωτοπόρο  και  ως  μαχητή  είναι  εμφανής  στην 

Εβραϊκή κουλτούρα, η τάση αυτή εκδηλώνεται εμφανώς στα ποιήματα και τα γραπτά 

τω  Moshe Shamer,  Natan Shaham,  S.  Izhar,  Uri Anveri και στα ποιήματα και  τα 

λυρικά των Chaim Guri και Chaim Hefer31.

Η ταυτότητα των Sabra ως μαχητών εκφράστηκε μέσω της ανάμιξής τους με την 

Palmach.  Η  Palmach δε  θεωρούνταν  μόνο  ως  μία  αμυντική  κατασκευή,  αλλά 

27 Ibid
28  Για την απεικόνιση του  Sabra ως ήρωα στην Ιραηλινή λογοτεχνία βλέπε:  Almog Oz.  The Sabra. 

σελ. 48-49.
29  Anita  Shapira.  From The Palmach  Generation.  σελ.  623;  Golan,  Tamar  (1996).  Heroism as  a 

Changing Metaphor in the Israeli Society. Beer – Sheva: Department of Behavioral Sciences, Ben-
Gurion University of the Negev 

30  Anita Shapira. From the Palmach Generation. σελ. 623; Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 26-
27; Bar – On, Dan, (1997). Israeli Society Between Culture of Death and Culture of Life.  Israel  
Studies, Vol.2, No.2, σελ.90.

31 Anita Shapira. From The Palmach Generation. σελ.623 
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περισσότερο  ως  ένα  πανεθνικό  σώμα  που  είχε  καταφέρει  να  συνδυάσει  το 

στρατιωτικό επαγγελματισμό και τις πρωτοπόρες Σιωνιστικές αξίες. Το γεγονός ότι η 

Palmach είχε  τις  περισσότερες  απώλειες  στον  πόλεμο  του  1948,  απεδείκνυε  την 

επαναστατική  φύση  αυτής  της  οργάνωσης,  η  οποία  έφτασε  να  θεωρείται  ως  ένα 

εθνικό σχολείο πατριωτισμού και ως πρότυπο του Εβραϊκού πνεύματος32.

Στην  Ισραηλινή  λογοτεχνία,  ο  μαχητής  Sabra της  Palmach εμφανίζεται  με  τα 

παλιά  Κhaki ρούχα  του  (τα  οποία  χρησιμοποιούσε  επίσης  και  στη  δουλειά),  το 

αυστραλιανό καπέλο του, ή τον κόκκινο στρατιωτικό του μπερέ, ένα khafiyyeh των 

Βεδουίνων (κάλυμμα κεφαλής) δεμένο γύρω από το λαιμό του, όπως το μαντήλι του 

καουμπόη ένα σκονισμένο στρατιωτικό παλτό,  τριμμένο από τη συχνή χρήση και 

σανδάλια  χωρίς  κάλτσες33.  Επίσης, ήταν  κοντός,  με  αχτένιστα  μακριά  μαλλιά, 

μαυρισμένο  δέρμα  και  σκονισμένο  πρόσωπο.  Τέλος,  ο  τυπικός  Sabra,  όπως 

εμφανίζεται στις φωτογραφίες, είχε μαζί του τα ανάλογα αξεσουάρ: ένα όπλο  Sten, 

ένα σακίδιο πλάτης περασμένο στον ένα ώμο και ένα τζιπ. Το τζιπ και το φορτηγό 

περισυλλογής  αναφέρονται  σε  ειδικά  νοσταλγικά  τραγούδια,  γραμμένα  από  τους 

Chaim Guri και Chaim Heffer. Το τζιπ συμβόλιζε το ταξικό προνόμιο του σύγχρονου 

ιππικού και ενίσχυε τη ρομαντική εικόνα των μαχόμενων Sabra34.

Η  Εβραϊκή  εθνική  ταυτότητα  που  διαμορφώθηκε  στην  Παλαιστίνη  κατά  τη 

διάρκεια της προκρατικής περιόδου και αντιπροσωπευόταν από τη γενιά των Sabra, 

κατασκευάστηκε  μέσω  του  πολέμου  αφού  επηρεάστηκε  από  τους  κύριους 

Σιωνιστικού στρατιωτικούς σκοπούς. Στις επόμενες ενότητες θα αναλυθεί το ζήτημα 

αυτό.

6.3. Ομαδική Επιθετικότητα: Κατασκευάζοντας μια Ταυτότητα “εκ των έξω”

Ισχυρές θεωρίες περί εθνικισμού καταδεικνύουν ότι η ύπαρξη του “άλλου” είναι 

απαραίτητη για τον καθορισμό των ορίων μίας δεδομένης εθνικής ομάδας. Η εθνική 

ταυτότητα δεν καθορίζεται μόνο εκ των έσω, δηλαδή από τα κοινά χαρακτηριστικά 

μεταξύ ομοεθνών, αλλά επίσης και εκ των έξω, δηλαδή μέσω του διαχωρισμού ενός 

δεδομένου  έθνους  από  τα  άλλα έθνη,  ή  εθνικές  ομάδες35.  Σύμφωνα  με  αυτήν  τη 

32 Oz Almog. The Sabra. σελ. 69-72.
33 Ibid, σελ.112.
34 Ibid, σελ.112-113.
35  Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση στο θέμα αυτό βλέπε  Anna Triandafyllidou.  National identity 

and the “other.”σελ.  593-612.  βλέπε  επίσης  το  θεωρητικό  κομμάτι  της  παρούσας  μελέτης, 
ειδικότερα, παρ. 1.6.1
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διαδικασία του “καθορισμού του άλλου”, το έθνος χαράσσει τα δικά του όρια και 

διατηρεί την κοινωνική συνοχή.

Η  σύγκρουση  και  η  ομαδική  επιθετικότητα  είναι  σημαντικά  στοιχεία  για  το 

σχηματισμό τη εθνικής ταυτότητας εκ των έξω. Αρνητικέ εικόνες και στερεότυπα για 

τον εχθρό βοηθούν στον καθορισμό τη εθνικής ταυτότητας  για ένα συγκεκριμένο 

έθνος. Όταν ένα έθνος βρίσκεται σε διαμάχη με μία άλλη ανθρώπινη ομάδα, το έθνος 

αρχίζει  να  καθορίζει  τί  έχει  αυτή  η  άλλη  ομάδα  και  από  ποια  στοιχεία 

χαρακτηρίζεται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  το  έθνος  χαρακτηρίζει  τον  “άλλο”  ως 

αρνητικό στοιχείο, σε σύγκριση με τη θετική εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Έτσι, 

τα εθνικά όρια χαράσσονται εκ των έξω και καθορίζονται από έναν υπαρκτό εχθρό.

Υπό το πρίσμα αυτού του επιχειρήματος, θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί το πώς η 

γενιά  Sabra αναγνώριζε τον Εβραϊκό-Ευρωπαϊκό της χαρακτήρα, σε σχέση με τον 

Άραβα Παλαιστίνιο εχθρό, κατά την προκρατική περίοδο. Θα ερευνηθεί το πώς η 

αλλαγή  της  εικόνας  έναντι  των  Αράβων  από  θετική  σε  αρνητική  βοήθησε  στην 

κατασκευή της Εβραϊκής ταυτότητας εκ των έξω. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την 

περίοδο του Οθωμανικού ζυγού οι Ιουδαίοι και οι Άραβες είχαν φιλικές σχέσεις. Οι 

μη-Σιωνιστές μετανάστες δεν είχαν καμία πρόθεση για δημιουργία εθνικής οντότητας 

στη  χώρα,  ενώ  οι  Άραβες  τους  φέρονταν  φιλόξενα.  Κατά  την  περίοδο  αυτή,  οι 

Ιουδαίοι είχαν απορροφήσει διάφορα πολιτιστικά χαρακτηριστικά από τους Άραβες. 

Κατά την περίοδο της Βρετανικής εντεταλμένης κυβέρνησης και μετά την έναρξη της 

οργανωμένης  μετανάστευσης,  εμφανίστηκε  η  εχθρότητα  και  οι  εικόνες  άλλαξαν 

εκατέρωθεν. Θα αναλυθεί το πώς οι αλλαγή των εικόνων χάρις στον πόλεμο και την 

εχθρότητα,  είχαν  ως  αποτέλεσμα  τη  διαμόρφωση  μιας  ξεχωριστής  Εβραϊκής 

ταυτότητας.

6.3.1. Η Αραβική Εικόνα Κατά τη Διάρκεια της Προ-Σιωνιστικής Εποχής

Διάφοροι ιστορικοί  ισχυρίζονται ως κατά την περίοδο του Οθωμανικού ζυγού, 

όταν και οι Ιουδαίοι και οι Άραβες είχαν καλές σχέσεις, οι Ιουδαίοι είχαν μια θετική 

εικόνα για τους Άραβες γείτονές τους. Επιπλέον, η μικρή Ιουδαϊκή κοινότητα στη 

χώρα, που αριθμούσε μετά βίας 50.000, είχε επιδείξει  ένα θετικό προσανατολισμό 

προς τη ζωή και τον πολιτισμό των Αράβων. Στα μάτια των Ιουδαίων, η Αραβική ζωή 

και ιδιαίτερα η ζωή των Βεδουίνων (οι γάμοι, η ετοιμασία του καφέ, το γεύμα στη 
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σκηνή,  ο  Αραβικός  χορός  φαντaσία,  η  τέχνη  των  Αράβων  με  τα  άλογα)  γινόταν 

αντιληπτή με θαυμασμό36. Διάφοροι Ιουδαίοι συγγραφείς της εποχής εξέφραζαν το 

θαυμασμό τους για τη “μυστηριώδη Ανατολή” που είχε τις ρίζες της στην Ευρώπη, 

στις  αρχές  του 19ου αιώνα.  Ο Ορθολογισμός  και  η  απομόνωση του βιομηχανικού 

πολιτισμού  παρήγαγαν  μία  αντίδραση  στη  Δυτική  Ευρώπη,  νοσταλγία  για  μία 

πρωταρχικής  σπουδαιότητας  και  αρμονική  κοινωνία,  ελεύθερη  από  καπιταλιστικά 

συμπλέγματα  και  υποκρισία37.  Μερικοί  από  τους  Ιουδαίους  που  έφτασαν  στην 

Παλαιστίνη εκείνη την περίοδο είχαν επηρεαστεί  από αυτόν το ρομαντισμό˙ αυτό 

εκφράστηκε  μέσα  από  διάφορες  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  αυτής  της  περιόδου. 

Κυρίως, ο δεσμός με την αραβική ζωή εκφράστηκε από παιδιά, ένας μικρός Ιουδαίος 

έγραψε:

“Ω Βεδουίνε! Πόσο σε αγαπώ και πόσο η καρδιά μου λαχταρά να γίνω σαν εσένα!  

Πόσο αγαπητός είσαι σε ‘μένα! Είναι το σύμβολο της φύσης, εραστές της ελευθερίας!  

Κοιτάζω τις  μικρές  μαύρες  σκηνές  τους  που  απλώνονται  και  στις  δύο πλευρές.  Σε  

ζηλεύω! Ας μπορούσα μόνο να είμαι μαζί σου για μία ημέρα… μία μόνο στιγμή. Πόσο  

χαρούμενος θα ήμουν τότε”38.

Σε  μία  τέτοια  φιλική  ατμόσφαιρα,  διάφορες  οπτικές  στο  Ιουδαϊκό  πεδίο 

ισχυρίζονταν την ύπαρξη κοινών ριζών ανάμεσα στους Ιουδαϊκούς και Αραβικούς 

πολιτισμούς,  και  ιδιαίτερα  στις  κουλτούρες  των  Βεδουίνων και  των  χωρικών.  Οι 

οπτικές αυτές ήταν σύμφωνες με την πεποίθηση ότι οι αρχαίοι Ιουδαίοι είχαν την ίδια 

primal φύση και κοινά έθιμα με τους Παλαιστίνιους Βεδουίνους και χωρικούς˙ τη 

βοσκή των προβάτων, τη χρήση των υποζυγίων ζώων για όργωμα και διαλογή, το 

πάτημα των ελιών για λάδι,  το ψήσιμο του ψωμιού πάνω από τη φωτιά.  Αυτή η 

αντίληψη ενισχύθηκε από το μυθολογικό Σημιτικό δεσμό αίματος σύμφωνα και με 

τους  Ιουδαϊκούς  και  με  τους  Αραβικούς  μύθους39.  Όλα  αυτά  ήταν  απόρροια  της 

επιβεβαίωσης,  από Ευρωπαίους και  Ιουδαίους  αρχαιολόγους,  της  σχέσης  ανάμεσα 

στον Αραβικό και τον Ισραηλινό τρόπο ζωής, καθώς και ανάμεσα στην Αραβική και 

την Εβραϊκή γλώσσα. Υπήρξαν ακαδημαϊκοί που προχώρησαν ακόμη περισσότερο, 

όταν υποστήριξαν ότι οι Βεδουίνοι στην Παλαιστίνη ήταν χαμένοι Εβραίοι που είχαν 

εγκαταλείψει τη θρησκεία μετά από το διωγμό τους40. Ένας άλλος δεσμός ανάμεσα 

36 Oz Almog. The Sabra. σελ. 185-186.
37 Ibid.
38 Ibid, σελ. 191.
39 Ibid, σελ.185
40 Ibid, σελ.186
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στον  Άραβα  και  τον  Εβραίο  ήταν  οι  παλιές  κοινότητες  των  Sephardi,  που  ήταν 

συγκεντρωμένες  στις  ιερές  πόλεις  της  χώρας.  Θεωρούνταν  ότι  ήταν  απ’  ευθείας 

απόγονοι των Ιουδαίων της Αρχαιότητας41.

Πιστεύεται ότι η θετική εικόνα των Ιουδαίων για τους Άραβες, στις αρχές του 19ου 

αιώνα, επηρεάστηκε από τη φιλοξενία των Αράβων και  την απλοϊκότητά τους σε 

σύγκριση με την αντισημιτική και ρατσιστική συμπεριφορά των Ευρωπαίων. Αυτό 

ήταν που δημιούργησε μία επιθυμία για αντικατάσταση των Ευρωπαϊκών τους εθίμων 

και παραδόσεων με αντίστοιχες ανατολικές42.

Ο Ιουδαϊκός προσανατολισμός προς την Εβραϊκή ζωή εκφραζόταν αρχικά μέσω 

της εξοικείωσής  τους με τα Αραβικά φαγητά και ποτά.43 Πέρα από το φαγητό,  η 

γλώσσα ήταν η πιο προφανής Αραβική επιρροή στον Ιουδαϊκό πολιτισμό κατά την 

Οθωμανική περίοδο. Περίπου το 10% των λέξεων στο λαϊκό λεξιλόγιο που έγραψαν 

οι  Nativa Ben Yehuda και  Dahan Ben Amotz ήταν δάνεια από την Παλαιστινιακή 

διάλεκτο. Τέλος, επιπρόσθετα με το φαγητό και τη γλώσσα οι Ιουδαίοι δανείστηκαν 

κάποια Παλαιστινιακά παραδοσιακά στοιχεία, όπως ο Παλαιστινιακός χορός (dabka) 

και το zaffa (εορταστικός περίπατος του γαμπρού και της νύφης πάνω σε άλογο) 44.

Συνοπτικά,  ο  Ιουδαϊκός  πολιτισμός  επηρεάστηκε  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τον 

Παλαιστινιακό  κατά  την  Οθωμανική  περίοδο,  όταν  δεν  είχε  προκύψει  ακόμα  η 

σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

6.3.2. Η Αλλαγή των Εικόνων: οι Άραβες Μετά το 1919

41 Ibid
42  Even-Zohar, Itamar, (1990). The Emergence of a Native Hebrew Culture in Palestine, 1882–1948. 

1882-1948. Polysystem Studies, Poetics Today Vol. 11, No.1 , σελ. 180
43  Η Αραβική κουζίνα σε μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκan απο τους Εβραϊους στην Παλαιστίνη όπως το 

Αραβικό ψωμί (αραβική πίτα), τα φαλάφελ (μπάλες από λιωμένα ρεβύθια), το hummus (επίσης από 
λιωμένα ρεβύθια), το ταχίνι (πάστα από σπόρους σουσαμιού) και το  hubbeza (γηγενές όσπριο με 
έναν εδώδιμο σπόρο). Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ιουδαϊκή υιοθέτηση συγκεκριμένων Αραβικών 
φαγητών συνεχίστηκε και μετά την ίδρυση του Ισραήλ και συνέχισε να εξελίσσεται ως κομμάτι του 
Ισραηλινού  γαστρονομικού  πολιτισμού  μέχρι  σήμερα.  Εν  τούτοις,  το  γεγονός  πως  ανατολίτες 
Ιουδαίοι,  οι  οποίοι  μετανάστευσαν από τις  Αραβικές  χώρες κατά τη διάρκεια της  δεκαετίας του 
1950,  συνέχισαν  να  ακολουθούν  την  Αραβική  διατροφή,  δυσκόλευε  τη  συσχέτιση  τους 
γαστρονομικού πολιτισμού του σύγχρονου Ισραήλ με εκείνον της προ-κρατικής περιόδου. Όπως θα 
αναλυθεί σε επόμενα κεφάλαια, ο τρόπος διατροφής είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που θα 
χαρακτήριζε  τη  διαμάχη  ανάμεσα  στις  δυτικές  και  ανατολικ΄ς  ταυτότητες  του  Ισραήλ.   See  for 
example: Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness.

44 Oz Almog. The Sabra. σελ. 198-201.
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Ο  Ιουδαϊκός  προσανατολισμός  προς  τον  Αραβικό  πολιτισμό  παρήκμασε  (ή 

καλύτερα  διεκόπη)  μετά  το  1919,  όταν  ξέσπασαν  εχθρότητες  ανάμεσα  στις  δύο 

πλευρές,  στη  βάση  της  εμφάνισης  του  Σιωνιστικού  σχεδίου  στη  χώρα.  Η  θετική 

εικόνα που είχε σχηματιστεί για τους Άραβες άλλαξε σημαντικά προς την αντίθετη 

κατεύθυνση.

Διάφοροι ακαδημαϊκοί,  επικεντρώνοντας σε πολιτιστικό και λογοτεχνικό υλικό 

από την περίοδο του  Yishuv (συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, επιστολών, πινάκων, 

λόγων…  κλπ),  παρατήρησαν  ότι  η  εικόνα  για  τους  Άραβες  άρχισε  να  αλλάζει 

σταδιακά για την Ιουδαϊκή οπτική.  Οι Ιουδαίοι έποικοι άρχισαν να διαμορφώνουν 

αρνητικές γνώμες για τους γείτονές τους. Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν κάποια 

χαρακτηριστικά των Ιουδαϊκών εικόνων, που καταδεικνύουν το πώς αυτή η αλλαγή 

προώθησε τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας για τους Ιουδαίους στο Yishuv.

6.3.2.1. Οι Άραβες ως ο Σκληρός Εχθρός

Αυτή ήταν η  πρώτη απεικόνιση  των Αράβων στην Ιουδαϊκή εικόνα μετά την 

εκδήλωση  των  εχθροπραξιών45.  Η  θεώρηση  των  Αράβων  ως  εχθρών  ήταν  το 

κυριότερο κριτήριο για τον καθορισμό μιας κοινής ταυτότητας ανάμεσα στα μέλη της 

Ιουδαϊκής κοινότητας των εποίκων46. Η απεικόνιση των Αράβων ως ενός επικίνδυνου 

και ανέντιμου εχθρού ήταν ήδη παρούσα στο Yishuv κατά την πρώτη Alliyah, μετά 

από συγκρούσεις μεταξύ των εποίκων και των Παλαιστινίων. Εντούτοις, ήταν μετά 

τη δεκαετία  του 1920,  μετά τη μάχη στο  Tel-Chai,  τις  αιματηρές επιδρομές στην 

Ιερουσαλήμ τον Απρίλιο  του 1920 και  τις  επιδρομές του 1921 ανάμεσα στις  δύο 

πλευρές  σε διάφορα μέρη της  χώρας,  που η έγινε  κυρίαρχη η αντίληψη για τους 

Άραβες  ως  έναν  προβληματικό  και  σκληρό  εχθρό.  Στα  περιστατικά  αυτά 

εξοργισμένοι Αραβικοί όχλοι επιτέθηκαν στους Ιουδαίους εποίκους, στις αρχές των 

επιδρομών  οι  Ιουδαίοι  είδαν  τους  εαυτούς  τους  ως  αβοήθητα  “θύματα”  της 

επιθετικότητας μιας αγνωμονούσας πλειοψηφίας, υποκινημένης από τον κλήρο47. Το 

γεγονός  ότι  τα  σκληρότερα  χτυπήματα  σε  Ιουδαϊκές  κοινότητες  ήταν  αυτά  στη 

Hebron και  τη  Safad,  δύο πόλεις  όπου Ιουδαίοι  και  Άραβες  είχαν ζήσει  μαζί  για 

45  Bar-Gal, Y.  (1994). The Image of the `Palestinian' in Geography Textbooks in Israel.  Journal of  
Geography, No. 93, σελ. 224

46   Ben – Amos, Avner (2003).  War Commemoration and the Formation of Israeli National Identity. 
Journal of Political and Military Sociology, Vol. 31, No.2, Academic Research Library, σελ.175. 

47 Oz Almog. The Sabra. σελ. 190.
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πολλές  γενιές,  θεωρήθηκε  απόδειξη  της  δολοφονικής  και  προδοτικής  φύσης  των 

Αράβων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Ιουδαϊκός τύπος στην Παλαιστίνη 

χρησιμοποιούσε  συχνά  τις  λέξεις  “πογκρόμ”  και  “σφαγή”,  για  να  περιγράψει  τις 

Αραβικές επιθέσεις, γεγονός που ενίσχυσε την εικόνα των Αράβων ως μία καινούργια 

εκδοχή του Amalek, του πρώτου αντισημιτικού48.

Όταν προέκυψαν οι εχθρότητες,  το Ιουδαϊκό  Yishuv δεν είχα ακόμη χτίσει τη 

δική του εθνική ταυτότητα, παρά το δεσμό των Ιουδαίων εποίκων με τις Σιωνιστικές 

ιδεολογίες˙ πολιτιστικές και κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στους Ιουδαίους εποίκους 

ήταν αξιοσημείωτες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 192049.

Το αίσθημα της απειλημένης ύπαρξης εντός του Yishuv δημιούργησε μία ισχυρή 

αίσθηση  ενότητας  ανάμεσα  στους  Ιουδαίους  εποίκους.  Αυτό  τους  βοήθησε  να 

αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως μία ομάδα με κοινή μοίρα50. Αυτή η αντίληψη 

για τους Άραβες ως σκληρού εχθρού δημιούργησε ομαδική αλληλεγγύη, εντός αυτής 

της πολυπολιτισμικής κοινότητας εποίκων˙ παρά τις εμφανείς κοινωνικές, γλωσσικές 

και  πολιτιστικές  διαφορές  μεταξύ  των  Ιουδαίων  μεταναστών  στην  Παλαιστίνη,  η 

διαμάχη με τους Άραβες τους μετέτρεπε σε μία ενοποιημένη ανθρώπινη κοινότητα 

και τους διέκρινε από τους Άραβες γείτονές τους51.

Η εικόνα του Άραβα ως εχθρού επανατοποθετήθηκε από τη λαϊκή αντίληψη σε 

μία  συστηματική  διαδικασία  δημιουργίας  στερεοτύπων,  υπογραμμίζοντάς  τήν  στα 

παιδικά αναγνώσματα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Bar-Gal, ο οποίος εστίασε 

στο  βιογραφικό  του  Yishuv,  οι  Άραβες  απεικονίζονταν  ευρέως  ως  άγριοι  και 

δολοφόνοι και ως ένας σκληρός λαός.52 Σε παρόμοια ευρήματα κατέληξε και ο Firer, 

ο οποίος προσέθεσε στα παραπάνω πως τα σχολικά βιβλία της ιστορίας δεν ανέφεραν 

τους  Άραβες  στην  επίσημη  ιστορία  της  Παλαιστίνης,  ενώ  τα  βιβλία  αυτά 

αναφέρονταν στους Άραβες κατοίκους με διάφορες αρνητικές εικόνες˙ ανάμεσά τους 

απεικόνιζαν τους Άραβες ως σκληρούς ανθρώπους53.

Η  οπτική  της  απόδοσης  της  Αραβικής  επιθετικότητας  στην  πολιτιστική  και 

εκπαιδευτική  τους  κατασκευή,  δημιούργησε  τη  συνθήκη  πως  ο  Ιουδαϊκός,  στα 

Ευρωπαϊκά  πρότυπα,  πολιτισμός  δεν  μπορούσε  να  συνυπάρξει  με  τον  Αραβικό 
48 Ibid, σελ. 190.
49  Avner Ben Amos. War Commemoration. σελ. 174
50 Ibid 
51 ibid
52 Y. Bar-Gal. The Image of the “Palestinian”. σελ. 227.
53 ibid σελ.228
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“βαρβαρισμό”.  Ως  αποτέλεσμα,  δε  θα  μπορούσε  να  υπάρξει  καμία  επικοινωνία 

ανάμεσα  στους  δύο  λαούς  και  καθόλου  χώρος  για  τη  δημιουργία  ενός  διεθνικού 

κράτους στην Παλαιστίνη54.

Συνοπτικά, η εχθρότητα και οι ένοπλες συρράξεις προώθησαν την κατασκευή της 

Εβραϊκής  ταυτότητας  εκ  των  έξω  και  δημιούργησαν  μία  ισχυρή  κοινωνική 

αλληλεγγύη ανάμεσα στους Ιουδαίους εποίκους, ενάντια στην Αραβική απειλή.

6.3.2.2. Οι Άραβες ως Πρωτόγονος Λαός

Αυτή ήταν μία άλλη απεικόνιση της εικόνας των Αράβων στα μάτια των Ιουδαίων 

εποίκων,  στην οποία προωθείται  η διαμόρφωση της Ιουδαϊκής ταυτότητας εκ των 

έξω. Αυτή η εικόνα, εντούτοις, τροφοδοτήθηκε από την αυξανόμενη επιθετικότητα 

στη χώρα και από την απουσία κοινωνικού συμβολαίου ανάμεσα στους άραβες και 

τους νεοφερμένους.

Οι  Ιουδαίοι  αναγνώρισαν  τους  εαυτούς  τους  με  όρους  ένταξής  τους  στον 

προοδευτικό  Ευρωπαϊκό  πολιτισμό,  σε  σχέση  με  τον  πρωτόγονο  πολιτισμό  των 

εχθρών τους. Αυτή η εμφανιζόμενη Εβραϊκή ταυτότητα θεωρήθηκε ένα προϊόν του 

Σιωνισμού, το οποίο επηρεάστηκε από τον Ευρωπαϊκό διαφωτισμό και πολιτισμό. 

Αντίθετα, οι Ιουδαίοι αντιμετώπιζαν τους Άραβες της Παλαιστίνης ως κομμάτι ενός 

ολοκληρωτικά προσανατολισμένου προς ανατολάς, πρωτόγονου πολιτισμού55.

Αυτή η εικόνα επιβεβαιώθηκε, αρχικά, σε όρους οικονομικού και τεχνολογικού 

χάσματος που διαχώριζε το Yishuv από την Αραβική γειτονιά του. Ενώ η κατασκευές 

του  Yishuv ήταν  καλοσχεδιασμένες,  με  βάση  τα  Ευρωπαϊκά  συστήματα  και 

συνοδεύονταν από αυλές και κήπους, τα Αραβικά χωριά και οι οικισμοί ήταν άτεχνα 

κατασκευασμένα˙  μικρά  σπίτια,  αραιά  χτισμένα.  Στα  μάτια  του  Sabra,  αυτές  οι 

εγκαταστάσεις που απλώνονταν σε όλη την Παλαιστινιακή εξοχή, τα Παλαιστινιακά 

χωριά εμφανίζονταν ως μελαγχολικά, βρώμικα και αηδιαστικά˙ ένας  Sabra έγραψε 

στο ημερολόγιό του:

“Αυτό  το  Σάββατο  [αργία  στο  Yishuv],  περιπλανιόμουν  κάτω  στο  Sa’sa’  

[Παλαιστινιακό χωριό], τίποτα το ενδιαφέρον εκεί˙ …χλωμά πρόσωπα, γυναίκες στα 

μαύρα, όλα ήταν μαύρα, ακόμα και τα σπίτια, βρώμικα και μαυρισμένα από φωτιές που  

τροφοδοτούνται από απορρίμματα κατσικιών…”56

54 ibid
55 Oz Almog. The Sabra.. σελ. 190
56 ibid
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Ένα  παρόμοιο  παράδειγμα  βρέθηκε  σε  ένα  κείμενο,  γραμμένο  από  ένα 

δωδεκάχρονο κορίτσι, μέλος του Ha-Shomer Ha-Tza’ir, έγραψε:

“Βλέπουμε το Αραβικό χωριό εκεί [περιγράφει εδώ τους Παλαιστίνιους Βεδουίνους] –  

μαύρες  σκηνές,  μαύρα  παιδιά,  μαύρες  αγελάδες  και  κατσίκες  –   και  αναρωτιέμαι:  

Βρίσκονται σε πένθος εκεί και δε θρηνούν…”57

Το αρνητικό όραμα του  Sabra για τα Παλαιστινιακά χωριά εκφράστηκε επίσης 

και στους πίνακες ζωγραφικής. Για παράδειγμα η  Dalia Manor στη μελέτη της για 

τους πίνακες των Sabra, στην οποία έγινε αναφορά προηγουμένως, παρατήρησε ότι οι 

Ιουδαϊκοί  πίνακες  είχαν  μια  ανατολική  αύρα58.  Ανακάλυψε  ότι  τα  Παλαιστινιακά 

τοπία  εμφανίζονταν  απογυμνωμένα  και  άδεια,  ενώ τα  Παλαιστινιακά  χωριά  ήταν 

γενικά μαύρα και ωχρά59. Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της Dalia είναι 

ότι οι Ιουδαϊκοί πίνακες στην Παλαιστίνη ήταν φανταστικοί, είχαν επηρεαστεί από 

τους  κύριους  Σιωνιστικούς  σκοπούς  και  τη  συνεχιζόμενη  διαμάχη  με  τους 

Παλαιστίνιους60.

Υποστηρίζεται  ευρέως  ότι  η  αντίληψη  για  τους  Άραβες  ως  πρωτόγονο  λαό 

εμφανίστηκε,  αρχικά,  στα σχολικά αναγνώσματα του  Yishuv. Το επιχείρημα αυτό 

υποστηρίζεται από διάφορους ερευνητές, οι οποίοι εστίασαν την έρευνά τους στην 

Αραβική εικόνα στα Ιουδαϊκά σχολικά βιβλία, όπως οι  Daniel Bar-Tal,  Y.  Bar-Gal 

και E. Podeh61.

Οι  γενιές  των  Sabra καθόριζαν  ακόμη την  ταυτότητά  τους  σε  όρους  φυσικής 

μορφής˙  ενώ  οι  ίδιοι  ήταν  περήφανοι  για  τα  υγιή,  γεροδεμένα  σώματά  τους,  οι 

Άραβες  και  λόγω  των  διαφυλετικών  γάμων,  της  κακής  υγιεινής,  της  φτωχής 

περίθαλψης,  ήταν γενικά  καχεκτικοί  και  μη  υγιείς.  Αυτό ήταν,  σύμφωνα με τους 

Sabra,  μία  ακόμη  απόδειξη  του  πρωτόγονου  πολιτισμού  που  σημάδευε  τα  όρια 

μεταξύ των Αράβων και των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη62.

Οι άδολες κοινωνικές, διοικητικές και κοινωνικές-δομικές διαφορές ανάμεσα στο 

Yishuv και την Αραβική κοινότητα στην Παλαιστίνη ήτα επιπλέον παράγοντες που 

57 ibid
58  Manor, Dalia, (2003). Imagined homeland: landscape painting in Palestine in the 1920s.  Nations  

and Nationalism No.9, Vol.4, σελ. 533-554. 
59 Ibid, σελ.536.
60 ibid, σελ.551
61  Βλέπε, Daniel Bar – Tal.  Focus on Education in Times of Conflict; Y. Bar – Gal. The Image of the 

Palestinian. σελ. 227.
62 Oz Almog. The Sabra. σελ. 188.
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ενίσχυαν  την  Ιουδαϊκή  οπτική  για  τους  Άραβες  ως  ένα  πρωτόγονο  λαό.  Ενώ  το 

Ιουδαϊκό Yishuv κατάφερε να αναπτύξει ισχυρά διοικητικά και πολιτικά συστήματα, 

βασισμένα στις δυτικές φιλελεύθερες αξίες, η Αραβική κοινότητα υπέφερε από την 

πικρή φτώχεια και αναλφαβητισμό63. Οι ιδιαιτερότητες του Αραβικού πολιτισμού –η 

πατριαρχική δομή της φυλής και η αλληλεξάρτηση, η παράδοση των Βεδουίνων με 

τους άρρηκτους δεσμούς αίματος και την εκδίκηση και η ατέρμονη μάχη για την τιμή 

του άνδρα και την κοινότητα. Για τους Ιουδαίους μετανάστες τα παραπάνω ήταν οι 

εκδηλώσεις  ενός  πρωτόγονου  πολιτισμού,  αρκετά  μακρινού  από  τον  προοδευτικό 

Ευρωπαϊκό πολιτισμό64.

Πριν την εμφάνιση της βίας στη δεκαετία του 1920, η μικρή Ιουδαϊκή κοινότητα 

στην  Παλαιστίνη  θεωρούσε  τον  εαυτό  της  ως  αγγελιοφόρο  του  σύγχρονου 

πολιτισμού στην περιοχή. Είχαν ερείσματα και η παρουσία τους στη χώρα ήταν ένα 

μέσο για την ανάπτυξη και την ευημερία και για τις δύο κοινότητες:

“Πίστεψε  ότι  η  αδελφή  φυλή  μας,  οι  Άραβες,  είναι  εδώ/  …θα  έρθουμε  να  τους  

διδάξουμε, μεγάλοι σε σοφία και εμπειρία”, έγραψε ο Σιωνιστής ποιητής Uri Zvi65.

Παρά την εμφάνιση της βίας, μία τάση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα συνέχισε να 

καλεί για συνεργασία με τους Άραβες υπό τον τίτλο “διαδίδοντας τον πολιτισμό”. 

Αντηχήσεις  αυτής  της  αντίληψης  μπορούν  να  βρεθούν  σε  άρθρα  και  κείμενα 

ενηλίκων και νέων ανθρώπων, για παράδειγμα το Oded ο Περιπλανώμενος, του Tzvi 

Lieberman, αργότερα η πρώτη Ισραηλινή ταινία μεγάλου μήκους, χαρακτηρίζει τον 

πρωτοπόρο ως τον απόστολο του πολιτισμού σε αυτήν την  barren και  ξεχασμένη 

περιοχή,  ο  οποίος  σώζει  τους  Άραβες  “γηγενείς”  από  την  άγνοια  και  τον 

αναλφαβητισμό. “Είστε οι ενημερωμένοι, μορφωμένοι Ιουδαίοι που ξέρουν τα πάντα,  

και είμαστε άγριοι”, λέει ένας Βεδουίνος στον Oded, τον Ιουδαίο πρωταγωνιστή66.

Όπως  καταδείχθηκε  προηγουμένως,  η  δημιουργία  εχθροτήτων  και  οι  μαζικές 

Αραβικές επιθέσεις σε Ιουδαϊκούς οικισμούς και γειτονιές ενίσχυσαν την εικόνα των 

Αράβων ως εχθρού. Το γεγονός αυτό θα αποδυνάμωνε την τάση που καλούσε για 

πολιτιστική σύνδεση μεταξύ των δύο λαών και θα ενίσχυε την εθνική εκκαθάριση 

ανάμεσα  στους  Ιουδαίους  στο  Yishuv.  Έτσι,  η  εικόνα  των  Αράβων  ως  ενός 

63  Για το κενό ανάμεσα στις δύο κοινωνίες, βλέπε: Baruch Kimmerling.  The Invention and Decline of 
Israeliness. σελ. 26-28.  

64  Oz Almog. The Sabra. σελ. 189.
65 Ibid
66 ibid, σελ. 189
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πρωτόγονου λαού, με εχθρικά αισθήματα διατήρησαν τα εθνικά όρια και προώθησαν 

την κατασκευή μιας Ιουδαϊκής εθνικής ταυτότητας.

6.3.2.3. Ο Άραβας ως ο Απόγονος του Ισμαήλ

Πέρα από την “ανατολικού χαρακτήρα” συμπεριφορά απέναντι στους Άραβες, η 

διαμάχη  προώθησε  ακόμη  μία  αρνητική  συμπεριφορά  των  Sabra.  Αυτή  η  εικόνα 

βασίστηκε  στη  βιβλική  αναφορά  για  τον  Ισμαήλ,  τον  υποτιθέμενο  πρόγονο  των 

Αράβων,  ως  τον  παραγκωνισμένο  και  ταπεινωμένο  αδερφό  του  Ισαάκ,  του 

υποτιθέμενου πατέρα των Ιουδαίων67. Στο βιβλίο της Γένεσης ο Ισμαήλ περιγράφεται 

ως άγριος άνδρας˙  “το χέρι του θα στραφεί ενάντια σε κάθε άνδρα, και το χέρι κάθε  

άνδρα ενάντια σ’ αυτόν”68.

Στην  Ιουδαϊκή  παράδοση,  οι  Άραβες  ήταν  οι  απόγονοι  του  Ισμαήλ,  του 

περιφρονημένου και κατώτερου γιου του κοινού τους πατέρα. Αυτός και η μητέρα 

του,  η  Άγαρ  η  υπηρέτρια,  εξορίστηκαν  στην  έρημο  για  χάρη  του  Ισαάκ,  του 

καλύτερου και αγαπημένου “Ιουδαίου” γιου του Αβραάμ, που γεννήθηκε από την 

Εβραία γυναίκα του Σάρα. Οι Άραβες, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, ήταν 

επίσης απόγονοι και του Ησαύ, του τριχωτού άγριου, πικραμένου γιού του Ισαάκ, ο 

οποίος έχασε την ευλογία του πρωτότοκου. Πούλησε το δικαίωμα του πρωτότοκου 

στον Ιακώβ, τον “Ιουδαίο”, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του για να τον 

ξεγελάσει69.

Παρ’  όλο  που  ο  πολιτισμός  αι  η  ταυτότητα  του  Sabra βασίστηκαν  στις 

Σεκουλαριστικές και Σοσιαλιστικές νόρμες του Σιωνισμού, παρά στη θρησκευτική 

οπτική, μερικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ήταν δανεισμένες από τη Βίβλο70, και μία 

από αυτές είναι ο μύθος του Ισαάκ (του Ιουδαίου) ως καλού γιού, και του Ισμαήλ 

(του Άραβα) ως ταπεινού γιού. Σύμφωνα με τον Almog, αυτή η εικόνα επηρεάστηκε 

από την ομαδική επιθετικότητα και τον εθνικό ανταγωνισμό στην Παλαιστίνη.

6.4. Χτίζοντας την Ταυτότητα “εκ των έσω”

6.4.1. Η Εβραϊκή Γλώσσα και Λογοτεχνία
67  Για το θέμα αυτό, βλέπε: Goldberg, Harvey E. (1987). Torah and Children. σελ. 107-130. 
68 Oz Almog. The Sabra. σελ. 189.
69 Ibid
70 Harvey E. Goldberg. Torah and Children. p. 112
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Η μεγαλύτερη επιτυχία του Σιωνισμού στην κατασκευή του Εβραϊκού εθνικισμού 

θεωρείται η ικανότητα που επέδειξε στην αναβίωση της Εβραϊκής γλώσσας και του 

πολιτισμού.  Κατά  την  πρώιμη  περίοδο  της  κατασκευής  του  Yishuv,  οι  Ιουδαίοι 

έποικοι  χρησιμοποίησαν γλώσσες  από τη εξορία όπως  Γερμανικά,  Πολωνικά,  και 

Ρωσικά  συνοδευμένα  από  περαιτέρω  επικοινωνία  στα  Yiddish.  Η  εβραϊκή 

χρησιμοποιούνταν σπάνια, πέρα από τις προσευχές και τη Βίβλο. Η πολύγλωσση και 

πολυπολιτισμική κοινότητα των μεταναστών δεν είχε κάποια κοινή ταυτότητα, εκτός 

από τη θρησκεία και την ένταξή τους στο Σιωνισμό71.

Από  τη  στιγμή  που  η  γλώσσα  είναι  ένα  κύριο  χαρακτηριστικό  της  εθνικής 

ταυτότητας,  ο  Σιωνιστής  ένιωθε  την  ανάγκη  να  έχει  μία  κοινή  γλώσσα.  Ωε  ένα 

κίνημα εθνικής αναβίωσης, έβλεπε τα Εβραϊκά ως τη γλώσσα των Ιουδαίων, όπως 

και η Παλαιστίνη ως τη γη τους72. Τα Εβραϊκά για το Σιωνισμό ήταν ένας κόμβος που 

ξεχώριζε την εξορία από τη νέα εθνική εποχή˙ ανάμεσα στην Εβραϊκή ταυτότητα και 

τις Ιουδαϊκές ταυτότητες73. Χωρίς τα Εβραϊκά δε θα μπορούσε να υπάρξει εθνικός 

πολιτισμός,  ούτε  συλλογική  μνήμη,  ούτε  παρελθόν,  και  ούτε  μέλλον.  Συνοπτικά, 

χωρίς την Εβραϊκή γλώσσα δε θα μπορούσε να υπάρχει Εβραϊκή εθνική ταυτότητα.

6.4.1.1. Η Διαμάχη και η Γλώσσα

Καθώς  η  αναβίωση  των  Εβραϊκών  βρέθηκε  στην  κορυφή  των  Σιωνιστικών 

προτεραιοτήτων  για  την  κατασκευή  έθνους  και  την  εγκατάλειψη  της  εξορίας,  η 

Αραβική  απόρριψη  του  Σιωνιστικού  προγράμματος  εποικισμού  στην  Παλαιστίνη 

έκανε την ανάγκη για αναβίωση των Εβραϊκών πιο επιτακτική. Πάνω στην ένταση 

της αυξανόμενης βίας και της σύγκρουσης γύρω από το δικαίωμα πάνω στη γη, οι 

Ιουδαίοι  έποικοι  αντιμετώπιζαν  τη  γλώσσα  ως  ένα  μέσο  για  την  ιστορική  τους 

συνέχεια  από  τους  προγόνους  τους  που  έζησαν  στην  Παλαιστίνη  ατά  την 

Αρχαιότητα74.  Ο αγώνας για την αναβίωση των Εβραϊκών έγινε τότε κομμάτι του 

εσωτερικού  Ιουδαϊκού  αγώνα  για  τη  νομιμοποίηση  της  ύπαρξής  τους  στην 

Παλαιστίνη.  Έτσι,  το  ζήτημα  της  γλώσσας  μετατράπηκε  από  μία  ρομαντική 

71  Saposnik,  Arieh  Bruce,  (2003).   “Will  Issue  Forth  from Zion”?:  The  Emergence  of  a  Jewish 
National Culture in Palestine and the Dynamics  of Yishuv – Diaspora Relations.   Jewish Social  
Studies, σελ.154-155.

72 Ibid, επίσης, Donna Robinson Divine. Zionism and the Transformation. σελ. 260.
73 Ibid
74 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.79-80
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Σιωνιστική  εθνική  συζήτηση  σε  μία  ουσιαστική  ανάγκη  για  επιβίωση  και  εθνική 

νομιμοποίηση75.

Η αναβίωση των Εβραϊκών, έτσι, θεωρήθηκε ως κομμάτι της νέας αποστολής για 

την εκπλήρωση του εθνικού σκοπού και τη μετατροπή του Σιωνιστικού σχεδίου σε 

ένα επαναστατικό ζήτημα.

Συνεπώς,  η αναβίωση των Εβραϊκών κέρδισε σημαντικό ενδιαφέρον μέσα στο 

Yishuv, είτε από τη Σιωνιστική ηγεσία, είτε μέσα στα εθελοντικά κινήματα νέων και 

τις  στρατιωτικές οργανώσεις.  Ο Σιωνισμός κατάφερε μία αρχική επιτυχία όταν τα 

Εβραϊκά αναγνωρίστηκαν από την εντεταλμένη κυβέρνηση ως μία επίσημη γλώσσα 

της Παλαιστίνης, πέρα από τα Αραβικά και τα Αγγλικά76. Το γεγονός αυτό άνοιξε το 

δρόμο για την εγκατάσταση ενός δικτύου Εβραϊκών σχολείων και την “εισαγωγή” 

δασκάλων  και  συγγραφέων77 και  έγινε  συχνότερο  από  την  ίδρυση  του  Εβραϊκού 

Πανεπιστημίου στην Ιερουσαλήμ το 1922. Το Εργατικό κίνημα, η κυρίαρχη τάση στο 

Yishuv,  συνέδεσε τη γνώση των Εβραϊκών ως  κομμάτι  του εθελοντισμού  και  ως 

απόδειξη του Ιουδαϊκού δικαιώματος στη “Γη του Ισραήλ”. Ο Σιωνιστής παιδαγωγός 

συγγραφέας  Ya’akov Hurgin δήλωσε:  “Στο παρελθόν λέγαμε ότι τα Εβραϊκά ήταν η 

γλώσσα  των  παππούδων  μας.  Τώρα,  στη  Γη  του  Ισραήλ  είμαστε  πεπεισμένοι  ότι  

είμαστε ένα έθνος και χωρίς τα Εβραϊκά δεν μπορούμε να αποδείξουμε τον εθνικισμό  

μας σε εκείνους που τον απορρίπτουν”78.

Το υπουργείο παιδείας της Ιουδαϊκής Υπηρεσίας είχε ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό 

σύστημα στο πρόγραμμα του  Yishuv,  αλλά είχε  μεταφράσει  όλο τα  εκπαιδευτικό 

υλικό στα Εβραϊκά79.

Παρ’ όλα αυτά, τα μαθήματα Εβραϊκών ήταν υποχρεωτικά και καταλάμβαναν το 

μεγαλύτερο κομμάτι του εβδομαδιαίου προγράμματος των μαθητών. Σύμφωνα με την 

ιδιαίτερη έμφαση στα Εβραϊκά μέσα στα Εβραϊκά σχολεία, οι εβραίοι συγγραφείς 

είχαν  ευρεία  διάδοση  στο  Yishuv,  ενώ  διάφοροι  εκδοτικοί  οίκοι  ιδρύονταν, 

συνδεδεμένοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία με το Εργατικό κίνημα80.

75 ibid
76 Sachar. A History of Israel.
77  Μέχρι  το  1920,  38  Εβραϊκά  σχολεία  είχαν  συνδεθεί  με  τη  Σιωνιστική  Οργάνωση  (με  5.000 

μαθητές),  και  μέσα  σε  4  χρόνια  ο  αριθμός  τους  αυξήθηκε  σε  137  (με  12,830  μαθητές),  Yael 
Zerubavel, ‘Recovered Roots. σελ. 80.

78 Oz Almog. The Sabra. σελ. 34.
79 ibid
80 Zerubavel. Recovered Roots. σελ. 80-81.
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Η αυξανόμενη επιθετικότητα στην Παλαιστίνη εξήπτε τον εθνικό ζήλο ανάμεσα 

στους  Ιουδαίους  στο  Yishuv.  Και  οι  Εβραίοι  δάσκαλοι  και  οι  συγγραφείς 

αντιμετώπιζαν  τη  δουλειά  τους  ως  εκπλήρωση  της  εθνικής  αποστολής:  ως 

εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι έγιναν κύριοι παράγοντες στην κατασκευή του έθνους. Η 

διευρυμένη  αντίληψη  του  ρόλου  τους  αντικατοπτρίζεται  στη  συνήθεια  να 

αναφέρονται  στους  κατ’  οίκον  δασκάλους  ως  εκπαιδευτές  και  όχι  απλά  ως 

δασκάλους.

Οι Εβραίοι νέοι τους εμπιστεύονταν, και συνεπώς, σε ένα μεγάλο βαθμό, ήταν το 

μέλλον της επιθυμητής εθνικής αναβίωσης. Η νεότερη γενιά που γεννήθηκε στη χώρα 

ήταν πιο ζωηρή απέναντι στις Αραβικές επιδρομές, επειδή δεν αντιμετώπιζαν τους 

εαυτούς τους ως ξένους στη χώρα. Πεπεισμένοι από τη Σιωνιστική διδασκαλία,  η 

γενιά των Sabra έβλεπαν τους εαυτούς τους ως εγγόνια των αρχαίων Εβραίων, παρά 

των  πραγματικών  παππούδων  τους81.  Γι’  αυτούς,  το  να  μάθουν  και  να  μιλούν 

Εβραϊκά  θεωρούνταν  απόδειξη  της  Εβραϊκής  τους  ταυτότητας  και  μία  περήφανη 

πρόκληση σε αυτούς που τους αρνιούνταν στην Παλαιστίνη. Έτσι, η εκμάθηση των 

Εβραϊκών έγινε εθνικό καθήκον, παρά σχολικό μάθημα. Η γενιά των Sabra συνέχισε 

να  χρησιμοποιεί  τα  Εβραϊκά  και  εκτός  των  σχολικών  μαθημάτων˙  ατομικοί   και 

κοινοτικοί  διαγωνισμοί  στα  Εβραϊκά,  που  περιελάμβαναν  ποιήματα  και  ιστορίες, 

πραγματοποιούνταν  στις  φάρμες  κατά  τη  διάρκεια  της  δουλειάς,  ή  στις 

κατασκηνώσεις των εθελοντών νέων82.

6.4.1.2. Από τα Σχολεία στα Στρατιωτικά Στρατόπεδα

Τα  Σιωνιστικά  σχολεία  και  οι  συγγραφείς  έπαιξαν  σημαντικό  ρόλο  στην 

αναβίωση των εβραϊκών. Η διάδοση της γλώσσας, όπως έχει αναλυθεί, επιβαλλόταν 

από τον εθνικό ανταγωνισμό στη χώρα. Εντούτοις, ο μιλιταρισμός έπαιξε έναν άμεσο 

ρόλο στην invigoration και της Εβραϊκής γλώσσας και του πολιτισμού, ανάμεσα στη 

γενιά  των  Sabra.  Στην  ενότητα  αυτή  θα  αναλυθεί  ο  ρόλος  των  στρατιωτικών 

οργανώσεων στη διάχυση του Εβραϊκού πολιτισμού.

Η  συμμετοχή  στα  εθελοντικά  κινήματα,  τις  εθελοντικές  οργανώσεις,  ή  τις 

αγροτικές ενώσεις ήταν χαρακτηριστικό της εξωσχολικής εκπαίδευσης του Sabra. Η 

ένταξη  σε  αυτές  τις  στρατιωτικές  ή  παραστρατιωτικές  οργανώσεις  απαιτούσε 
81 Ibid, επίσης, Even-Zohar, Itamar. The Emergence of a Native. σελ. 179
82 Yael Zerubavel. Recovered Roots. σελ.82.
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μακροχρόνιες  δραστηριότητες.  Στις  δραστηριότητες  αυτές  περιλαμβάνονταν 

διάφορες εθελοντικές αποστολές όπως η κατασκήνωση, η πεζοπορία, η φύλαξη, η 

στρατιωτική  εκπαίδευση  και  άλλες83.  Μέσω  αυτής  της  πρακτικής  επιβαλλόταν  η 

αποστασιοποίηση των Sabra από τον κόσμο των μεταναστών γονιών τους. Εντούτοις, 

εξασφάλιζε το δεσμό τους με τη νέα Σιωνιστική παράδοση84. Ο διαχωρισμός από τον 

κόσμο  των  γονιών  τους  βοήθησε  τους  Sabra να  κατασκευάσουν  το  δικό  τους 

“Εβραϊκό κόσμο” και να εκδιώξουν τους πολιτισμούς και τις γλώσσες της εξορίας. 

Αντ’  αυτού,  μία  νέα ομοιογενής  Εβραϊκή παράδοση εμφανίστηκε  εντός αυτή της 

διακριτής ζώνης, που οι Sabra μεγάλωσαν και που ανήκαν85.

Σε αυτήν την ατμόσφαιρα, η Εβραϊκή λογοτεχνία διαδόθηκε και αναπτύχτηκε και 

Εβραϊκή  ταυτότητα  –κατά  συνέπεια–  διαμορφώθηκε.  Η  Εβραϊκή  γλώσσα  που 

διδασκόταν  στα  σχολεία  χρησιμοποιούνταν  στα  στρατόπεδα  και  στους  νέους  του 

Kibbutz, ενώ καμία άλλη γλώσσα δεν επιτρεπόταν. Ο Almog υποστήριξε ότι η συχνή 

χρήση άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών αντιμετωπιζόταν συχνά με σάτιρα, ή επικριτικό 

ύφος μερικές φορές.

6.4.1.3. Ο Εξεβραϊσμός των Ονομάτων και των Τοποθεσιών

Η μανία των Sabra για τον Εξεβραϊσμό της ταυτότητάς τους άρχισε με τη χρήση 

Εβραϊκών ονομάτων για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Στην πραγματικότητα η 

χρήση των Εβραϊκών ονομάτων αντί των Ιουδαϊκών ήταν μία γενικότερη Σιωνιστική 

πολιτική που ξεκίνησε με το δεύτερο κύμα μετανάστευσης στην Παλαιστίνη86.  Τα 

Ιουδαϊκά ονόματα που προέρχονταν από τις χώρες της εξορίας θεωρούνταν εξωτικά 

για το νέο κατασκευασμένο Εβραϊκό πολιτισμό, αφού τα περισσότερα από αυτά ήταν 

δανεισμένα από άλλες  γλώσσες  και  πολιτισμούς.  Για  να αποδείξουν την αίσθηση 

πατριωτισμού τους, η νεότερη γενιά έδινε έμφαση στη χρήση των αρχαίων Εβραϊκών 

ονομάτων, ειδικά ονομάτων αρχαίων Εβραίων ηρώων όπως οι Yehuda, Ben-Eliezer, 

Sha’ol, Yosef, Yiftach, Gidon, Yoav, Solomon και David. Άλλα ονόματα αντλήθηκαν 

από συντομογραφίες Εβραϊκών πατριωτικών συνθημάτων όπως  Yechiyam (ζήτω το 

έθνος),  και  Amikam (ο  λαός  μου  εγέρθηκε).  επιπλέον,  οι  μαχητές  Sabra 

χρησιμοποίησαν “ειρωνικά” Εβραϊκά ονόματα, προερχόμενα από φυτά και ζώα, για 

83 Βλέπε: Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ.210-211.
84 Yael Zerubavel.  Recovered Roots. σελ.81
85 Dan Bar – On. Israeli Society Between. σελ. 87
86 Oz Almog. The Sabra. σελ.91
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να εκφράσουν τον ηρωικό τους χαρακτήρα, όπως  Alon (βελανιδιά),  Oren (πεύκο), 

Erez (κέδρος), Dafna (δάφνη), Tzur (βράχος), και Eyal (κριάρι) 87.

Η  χρήση  των  αρχαίων  Εβραϊκών  ονομάτων  έγινε  σύμβολο  πατριωτισμού  και 

υπερηφάνειας, ενώ η χρήση Ιουδαϊκών ονομάτων της διασποράς συμβόλιζαν ακριβώς 

το αντίθετο.

Ο Yudke, ένας Εβραίος συγγραφέας λέει στο “The Sermon”, του Chaim Hazaz, 

ένα από τα πιο γνωστά κείμενα και το συγκεκριμένο διδασκόταν στα σχολεία:  “Ο 

Sabra ντρεπόταν να τον φωνάζουν με ένα κοινό και συνηθισμένο Ιουδαϊκό όνομα, λέει  

ο Chaimovitch. Αλλά θα ήταν περήφανος να έχει ένα Ισραηλινό όνομα… έτσι έχουμε  

πολλούς Gibon, Ehud, Yigal, Tirtza”88.

Εξεβραΐζοντας  τα  ονόματά  τους,  οι  Sabra υπογράμμιζαν  τα  Εβραϊκά  ως  το 

συστατικό παράγοντα της νέας κατασκευασμένης ταυτότητας.

6.4.1.4. Η Στρατιωτική Εβραϊκή Λογοτεχνία

Η  διάκριση  ανάμεσα  στο  χαρακτήρα  του  Sabra ως  μαχητή  και  ως  Εβραίου 

επετεύχθη μέσω της προώθησης της Εβραϊκής λογοτεχνίας εντός των στρατοπέδων. 

Οι  διάφορες  στρατιωτικές  οργανώσεις  που  ήταν  συνδεδεμένες  με  τον  εργατικό 

Σιωνισμό, όπως η Gidna’ Nachal, και αργότερα η Palmach δημοσίευσαν αναρίθμητα 

στρατιωτικά  περιοδικά  και  φυλλάδια,  στα  οποία  προωθούσαν  την  Εβραϊκή 

λογοτεχνία.  Το  πιο  γνωστό  από  αυτά  τα  περιοδικά  ήταν  το  Ba-Machaneh (στο 

στρατόπεδο), το Ba-Machaneh Gidna’ (στο Στρατόπεδο της Gidna), το Ba-Machaneh 

Nachal (στο Στρατόπεδο της  Nachal), το  Iton Ha-Magen, το  Al Ha-Choma, και το 

Ha-Shomer Ha-Tza’ir.  Πέρα  από  τα  στρατιωτικά  περιοδικά,  άλλες  εργατικές 

εφημερίδες  και  περιοδικά εκδόθηκαν,  όπως το  Dapim Le-Sifrut,  το  Ba-Sha’ar,  το 

Masa,  το  Davar,  το  Mishmar,  τα  οποία,  όμως,  είχαν  λιγότερο  στρατιωτικό 

χαρακτήρα, αλλά σημαντική συμμετοχή Sabra συγγραφέων89.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αναβίωση των Εβραϊκών έφτασε στην κορύφωσή 

της λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας το 1930. Τότε, ήταν η πρώτη φορά που η χρήση 

των Εβραϊκών έφτασε στο απόγειό της από τη στιγμή που η ιδέα προτάθηκε από τον 

Ιουδαίο ακαδημαϊκό Eliezer Ben Yehuda, στις αρχές του 19ου αιώνα. Το γεγονός αυτό 
87 ibid, σελ. 91-92.
88 Ibid, σελ.92
89 Ibid, σελ.32-35
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οφείλεται στο ρόλο των οργανώσεων των Sabra και της σπουδαίας τους εγρήγορσης 

στη χρήση της γλώσσας ως συμπαγούς μεθόδου στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην 

Παλαιστίνη90.

Στα  περιοδικά  και  τις  εκδόσεις  της,  η  γενιά  των  Sabra παρουσίαζε  γλωσσικά 

καλολογικά  στοιχεία,  συμπεριλαμβανομένων  ποιημάτων,  μικρών  ιστοριών  και 

αρχαίας  Εβραϊκής  ιστορίας.  Τα  στρατιωτικά  περιοδικά  εξέφραζαν  τις  κύριες 

Σιωνιστικές αντιλήψεις της απόρριψης της εξορίας και της αγάπης για την πατρίδα91.

Πέρα  από  τα  περιοδικά,  οι  στρατιωτικές  οργανώσεις  προώθησαν  την  έκδοση 

Εβραϊκών βιβλίων˙ για παράδειγμα, η  Palmach υποστήριξε την έκδοση δύο σειρών 

βιβλίων με τους τίτλους “Ηρωική Κληρονομιά” και “Κεκαλυμμένη Άμυνα”, τα οποία 

χρησίμευσαν ως διδακτικά κείμενα στα σχολεία και τα κινήματα νέων. Επιπρόσθετα, 

η Palmach ενσωμάτωσε πληροφοριακά προγράμματα και σεμινάρια στην εκπαίδευσή 

της και έφερε επισκέπτες ομιλητές (γενικά αρχηγούς κομμάτων και ακτιβιστές), οι 

οποίοι δίδαξαν τη Σιωνιστική creed, τη Σιωνιστική πολιτική, τη γνώση της γης και τα 

διεθνή  ζητήματα  σχετικά  με  τη  Σιωνιστική  επιχείρηση,  τα  οποία  ήταν  τα 

προτιμώμενα θέματα προς συζήτηση σε αυτά τα fora92.

Αυτό  το  πολιτιστικό  κλίμα  που  δημιουργήθηκε  μέσα  στις  Σιωνιστικές 

στρατιωτικές και παραστρατιωτικές οργανώσεις βοήθησε στην εμφάνιση διαφόρων 

Εβραϊκών διανοουμένων εκ των έσω της γενιάς των  Sabra. Υπάρχει ένας μεγάλος 

κατάλογος από διάσημους συγγραφείς, ποιητές, ιστορικούς και μυθιστοριογράφους 

που  αναδύθηκαν  από  τις  οργανώσεις  των  Sabra και  αργότερα  από  την  Palmach, 

κυρίως˙  Chaim Guri (ποιητής),  Zerubavel Gilad (ποιητής και συγγραφέας),  Netiva 

Ben Yehuda (δημοσιογράφος),  O.  Hillel (ποιητής),  Shlomo Tanai (ποιητής  και 

συγγραφέας),  Shoshana Damari (τραγουδίστρια),  Didi Manosi (συγγραφέας),  Chaim 

Cheffer (ποιητής),  Naomi Polani (τραγουδίστρια,  ηθοποιός),  Dahan Ben Amotz 

(δημοσιογράφος), και Zohara Levitov (βιογράφος). Αυτοί οι ποιητές και συγγραφείς 

Sabra επηρεάστηκαν  πολύ  από  τους  παλαίμαχους  Σιωνιστές  ποιητές  όπως  οι 

Chernikovsky, Yitzhak Lamdan, και Natan Amterman93.

90  Βλέπε: Ben – Rafael, Eliezer (2001). Ron Kuzar – Hebrew and Zionism: A Discourse Analytic 
Cultural Study. Israeli Studies, Vol. 7, No.3, σελ. 160-167. Saposnik, Arieh Bruce. Will Issue Forth. 
σελ. 153.  

91 Oz Almog. The Sabra. σελ. 92-93 
92 Ibid, σελ.34
93  Βλέπε: Oz Almog, The Sabra. σελ.60, Anita Shapira:  From the Palmach Generation;  Arieh Bruce 

Saponsik. Will Issue Forth. σελ.179. 
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Αυτή  η  ομάδα  συγγραφέων  άρχισε  να  εκδίδει  τη  δουλειά  της  στα  τέλη  της 

δεκαετίας του 1930 και στη δεκαετία του 1940, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν μετά την 

ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Αυτοί συνέχισαν να διαμορφώνουν την εικόνα ενός 

νέου  έθνους  φτιάχνοντας  και  εμπλουτίζοντας  την  Εβραϊκή  λογοτεχνία  και 

πολιτισμό94.

Ο Gershon Shaked, ακαδημαϊκός της Εβραϊκής λογοτεχνίας, διακρίνει την πρώτη 

εμφάνιση  της  γηγενούς  Ισραηλινής  επιστημονικής  φαντασίας  με  την  έκδοση  τη 

πρώτης ιστορίας του  S.  Yizhar, “Ο Εφραίμ επιστρέφει στην  Alfalfa”, το 1931, στο 

περιοδικό  Gilyonot. Μερικοί θεωρούν τα τέσσερα τεύχη του  Yalkut Ha-Ra’im, το 

οποίο εκδόθηκε μεταξύ του 1943 και του 1945 (οι εκδότες ήταν οι  Moshe Shamir, 

Shlomo Tanai και  Ozer Rabin),  ως  την  πρώτη  εκδήλωση  της  κυριολεκτικής  και 

έμμεσα γενεαλογικής ανεξαρτησίας του Ισραήλ. Τα τεύχη αυτά περιείχαν ιστορίες 

ποιήματα, μεταφράσεις και δοκίμια, όλα γραμμένα από Sabra συγγραφείς, περίπου 20 

χρονών.95

6.4.2. Ο Δεσμός με τη Γη

Ταυτόχρονα με την αναβίωση του Εβραϊκού πολιτισμού, η γενιά των νεότερων 

Ιουδαίων εποίκων είχε ορίσει τη Νέα Εβραϊκή ταυτότητά της με το δεσμό με τη “Γη 

του Ισραήλ”.  Είναι  αλήθεια  ότι  η  παλαιότερη  Σιωνιστική γενιά  είχε  εκφράσει  τη 

σύνδεσή της με τη γη μέσω της μετανάστευσης και του εποικισμού, ενώ η σχέση 

ανάμεσα στη νέα γενιά κα τη γη διαμορφώθηκε πάνω σε διαφορετική βάση. Η γενιά 

των Sabra δεν είχε ζήσει ποτέ στην εξορία και δεν υπηρέτησε ποτέ καμία άλλη χώρα, 

ή πολιτισμό. Έτσι, οι Sabra θεωρούνται ως “γηγενείς Εβραίοι”. Ο δεσμός τους με τη 

γη δημιουργήθηκε φυσικά αφού γεννήθηκαν, ή έζησαν τα πρώτα παιδικά τους χρόνια 

εκεί. Ο  Sabra είχε έναν άρρηκτο δεσμό με τη γη, όπως σκιαγραφείται ευρέως στη 

Σιωνιστική ρητορεία˙ εξερευνούσαν τα τοπία της, την καλλιεργούσαν, και έδειχναν 

την επιθυμία τους να την υπερασπιστούν και να θυσιάσουν τις ζωές τους για χάρη 

της96.

Η μοναδική διάκριση ανάμεσα στους  γηγενείς  Εβραίους και  τη γη,  εντούτοις, 

ήταν  αποτέλεσμα  τη  πολύμορφης  διανοητικής  διαδικασίας  που  ξεκίνησε  από  την 

94 Almog Oz. The Sabra. σελ.13
95 Ibid
96 Anita Shapira. From the Palmach Generation. σελ.622-623, Almog Oz, η προηγούμενη αναφορά.
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κυρίαρχη εργατική τάση στο Σιωνισμό, και πραγματοποιήθηκε μέσω των διαφόρων 

πολιτικών και στρατιωτικών ιδρυμάτων, των οποίων ηγούνταν η Σιωνιστική ηγεσία97. 

Εντούτοις, είναι εμφανές ότι αυτή η διαδικασία σύνθεσης ανάμεσα στον άνθρωπο και 

τη γη, κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης του Yishuv επηρεάστηκε σημαντικά 

από  τον  παράγοντα  της  σύγκρουσης  και  συνδέθηκε  με  την  εμφάνιση  του 

μιλιταρισμού στο Yishuv. 

Στις  επόμενες  ενότητες  θα  εξετασθούν  οι  Σιωνιστικές  προσεγγίσεις  στον 

προσδιορισμό του Sabra σε σχέση με τη “Γη του Ισραήλ”, και θα καταδειχθεί το πώς 

ο μιλιταρισμός επηρέασε αυτές τις προσεγγίσεις.

6.4.2.1. Η Αγροτική Προσέγγιση: ο Σιωνισμός και “Ο Κατακτητής της Γης”

Στη  ρητορεία  του  εθνικισμού,  είναι  ευρέως  αποδεκτό  ότι  οι  “αγροτικοί” 

εθνικισμοί δίνουν περισσότερη προσοχή στις σχέσεις του έθνους με τη γη. Αυτή η 

προσέγγιση  παρατηρείται  καλύτερα  στους  κομμουνιστικούς  και  σοσιαλιστικούς 

εθνικισμούς. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη οι αγροτικές κοινότητες  adhere στη γη 

περισσότερο από τις  βιομηχανικές  κοινότητες.  Αυτή η άποψη εξηγείται  με όρους 

οικονομικών και πνευματικών δεσμών που ενώνουν τους αγρότες με τη γη98.

Η καλλιέργεια της γης και η δημιουργία αγροτικών κοινοτήτων ήταν οι κύριες 

σοσιαλιστικές  αντιλήψεις  στο  Σιωνισμό  και  προέρχονταν  από  τη  γενικότερη 

Σιωνιστική  αποστολή  για  εξαγορά  και  εθνική  αναβίωση.  Επίσης,  η  αγροτική 

προσέγγιση ήταν και μία ευθεία απάντηση στην “Αραβική απειλή” και ένα μέσο για 

την εθνική επιβίωση99. Δημιουργώντας αγροτικούς οικισμούς, η κυρίαρχη εργατική 

τάση στο Σιωνισμό προσπαθούσε να δημιουργήσει έναν απ’ ευθείας δεσμό ανάμεσα 

στους εποίκους και τη γη που διάλεγαν να εποικίσουν, ώστε να την αγαπούν και να 

είναι  έτοιμοι να την υπερασπιστούν.  Η ιδέα για τη δημιουργία μία σοσιαλιστικής 

αγροτική  κοινότητας  στην  Παλαιστίνη,  που  υποστηρίχθηκε  από  παλαίμαχους 

Σοσιαλιστές  Σιωνιστές  όπως  οι  Gordon,  Borochov και  Syrkin,  ήταν  βήμα 

αντιπαλότητας. Για το λόγο αυτό, οι εργατικοί Σιωνιστές ονόμασαν το πρόγραμμα 

εποικισμού  στην  Παλαιστίνη  “Κατακτώντας  τη  Γη”.  Η  βασική  αρχή  σε  αυτή  τη 

φιλοσοφία  ήταν  ότι  οι  μάζες  των  αγροτών  και  των  εργατών  είναι  το  μοναδικό 
97 Baruch Kimmerling.  The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 211-212.
98 Even-Zohar, Itamar. The Emergence of a Native Hebrew Culture. σελ. 179
99  Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness; and Anita Shapira. From the Palmach 

Generation. σελ.629. 

217



κοινωνικό στρώμα που μπορεί να αντέξει τις δύσκολες συνθήκες της εγκατάστασης 

στην Παλαιστίνη˙ αυτοί μόνο μπορούν να επιβιώσουν απέναντι στη σκληρή φύση ή 

την ανθρώπινη απειλή100.

Σύμφωνα  με  αυτούς,  οι  Ιουδαίοι  δε  θα  μπορούσαν  να  αντιμετωπίσουν  αυτές  τις 

συνθήκες  εάν δεν στρεφόντουσαν στην εργασία.  Το 1920,  ο  Gordon έγραψε:  “Ο 

Ιουδαϊκός  λαός  είχε  αποκοπεί  πλήρως από τη φύση και  είχε  φυλακιστεί  εντός  των  

τειχών των πόλεων για δύο χιλιάδες χρόνια. Είχαμε συνηθίσει σε κάθε μορφή ζωής,  

εκτός από μια εργατική ζωή... Εμείς οι Ιουδαίοι είχαμε αναπτύξει μια συμπεριφορά να  

προσέχουμε μόνο τη φυσική εργασία... Αλλά η εργασία είναι η μόνη δύναμη η οποία 

συνδέει τον άνθρωπο με το έδαφος... Είναι η βασική ενέργεια για την δημιουργία του  

εθνικού πολιτισμού. Αυτό είναι  που δεν έχουμε,   αλλά που δεν γνωρίζουμε ότι  μας  

λείπει. Είμαστε ένας λαός χωρίς χώρα, χωρίς μία εθνική ζωντανή γλώσσα, χωρίς έναν  

εθνικό πολιτισμό. Σκεφτόμαστε ότι αν δεν δουλεύουμε δεν πειράζει –άσε τον Ιβάν, τον  

Τζον  η  το  Μουσταφά  να  κάνουν  τη  δουλειά,  ενώ εμείς  από  ασχολούμαστε  με  την  

παραγωγή πολιτισμού,  με τη δημιουργία εθνικών αξιών και με την καθιέρωση της  

απόλυτης δικαιοσύνης τον κόσμο”101. Και συνεχίζει  “Η γη δε θα redeemed εάν ένας 

νέος Ιουδαίος δεν υπάρξει… ένας Ιουδαίος με άροτρο… να σκάψει τη γη των γονιών  

μας με τα ίδια του τα χέρια και να την υπερασπιστεί με τα ίδια του τα χέρια”102.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία διαμορφώθηκε η αρχή της “Εργατικής Άμυνας” που 

εμφανίστηκε  στις  εθελοντικές  οργανώσεις  νέων  στην  Παλαιστίνη,  όπως  τη  Ha-

Shomer Ha-tza’er (η  νεαρή  φρουρά)  και  τη  Ha-Shomer (η  φρουρά).  Αυτές  οι 

στρατιωτικές-agrarian οργανώσεις εμφανίστηκαν μέσα στις  agrarian κοινότητες “τα 

Kibbutz” και εξαπλώθηκαν σε όλο το Yishuv. Μέσα σε αυτές τις οργανώσεις ο νέος 

Sabra ανατράφηκε και εκπαιδεύτηκε και δημιούργησε την Εβραϊκή του ταυτότητα. 

Από τις τάξεις αυτών των οργανώσεων ήταν οι μαχητές του  Tel Chai, της πρώτης 

Aραβο-Iσραηλινής στρατιωτικής διαμάχης στην Παλαιστίνη,  αυτή η μάχη η οποία 

θεωρείται ως γέννηση του “μυθικού Sabra” στη Σιωνιστική ρητορεία.

100 Για τις Εργατικές –  Σιωνιστικές ιδέες από την άποψη αυτή,  βλέπε:  Baruch  Kimmerling.  The 
Invention and Decline of Israeliness. σελ. 65-67; Shapira, Anita (1996). The Image of the New Jew 
in Yishuv Society. στο  Israel Gutman, ed. Major Changes within the Jewish People in the Wake of  
the Holocaust. Jerusalem: Yad Vashem,  σελ. 427-442; Divine  Donna Robinso.  Zionism and the 
Transformation. σελ. 257-276, Shmuel Ettinger και Israel Bartal. The First Aliyah; Henry Near. The 
Kibbutz Movement. σελ. 21-22.

101 A. D. Gordon (1920).  Our Tasks A head
102 ibid
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Αυτό το πολιτιστικό-στρατιωτικό  περιβάλλον χάρισε  στον Sabra τη διπλή του 

ταυτότητα ως μαχητή και ως αγρότη103.  Αυτή η διπλή ταυτότητα γινόταν αντιληπτή 

με  τον  ίδιο τρόπο  όπως  ο  αρχαίος  Εβραίος,  ο  οποίος  εμφανίστηκε  στην  κύρια 

Σιωνιστική  διήγηση  ως  μαχητής  και  ως  αγρότης˙  όπως  καταδείχθηκε  στο 

προηγούμενο  κεφάλαιο,  η  Σοσιαλιστική  Σιωνιστική  ιδεολογία  διεύρυνε  τους 

ορίζοντες της στο παρελθόν και στον τρόπο της συλλογικής ανάμνησης104.

Εν τούτοις η γενιά Sabra φάνηκε να απορροφά τη Σιωνιστική οπτική για τη νέα 

Εβραϊκή ταυτότητα, καλύτερα από τους γονείς τους˙ από τη στιγμή που γεννήθηκε 

και μεγάλωσε στην Παλαιστίνη, ο Sabra κατάφερε να δημιουργήσει έναν καινούργιο 

κόσμο  και  μία  καινούργια  παράδοση,  διαφορετική  από  αυτή  της  εξορίας,  και 

συνεπώς,  μπόρεσε  να  καθορίσει  τη  σχέση  του  με  τη  γη,  σε  αυτόν  τον 

κατασκευασμένο κόσμο105.   

Ο συνεχιζόμενος Παλαιστινιακός αγώνας ενάντια στο Σιωνισμό και η εμφάνιση 

της  Αραβικής  στρατιωτικής  δράσης  εναντίον  της  Ιουδαϊκής  μετανάστευσης  ήταν 

ιστορικά γεγονότα που ενίσχυσαν το διπλό χαρακτήρα του Sabra ως μαχητή και ως 

αγρότη. Κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών μαχών, ο Sabra έκανε αγροτική δουλειά 

κατά τη διάρκεια  της  ημέρας  και  παράλληλα φυλούσε  τους καταυλισμούς και  τα 

χωράφια τη νύχτα106. Η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο Sabra και τη γη ( ο δυισμός 

του αγρότη/μαχητή) ενσωματώθηκε σε έναν εσωτερικό εθνικό πολιτισμό μέσα στο 

Yishuv. Οι διάφορες στρατιωτικές οργανώσεις που προέρχονταν από τις τάξεις των 

Kibbutz προσέλκυαν  τις  μάζες  των  φιλόδοξων  νέων,  και  έτσι,  κατάφεραν  να 

μετατοπίσουν το Σιωνιστικό σχέδιο από το αποικιακό πλαίσιο στο επαναστατικό107.

103 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness.  σελ. 210-211, Avner Ben-Amos. 
War Commemoration. σελ. 171.

104 Η έμφαση των Σιωνιστών στη στρατιωτική ταυτότητα των αρχαίων Εβραίων και ο αντίκτυπός της 
στην  κατασκευή  του  “Νέου  Ιουδαίου”  αναλύεται  διεξοδικά  από  τον  Yael Zerubavel όπως 
καταδείχθηκε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο.  Βλέπε το έργο του:  ‘  Recovered  Roots..’,   ‘New 
Beginning,  Old Past:  The Collective  Memory..’,  σελ.  193-202,  προηγούμενες αναφορές.  Επίσης, 
Zerubavel, Yael (1986). The Holiday Cycle and the Commemoration of the Past - History, Folklore 
and Education. στο Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies Division D, Volume 
2, Jerusalem: World Union of Jewish Studies, σελ. 111-118. και τα πρόσφατα έργα του:  Zerubavel, 
Yael  (2005).  Transhistorical  Encounters  in  the  Land  of  Israel:  On  Symbolic  Bridges,  National 
Memory, and the Literary Imagination.  Jewish Social Studies 11, No. 3, σελ. 115–140,  Zerubavel, 
Yael  (2005).  The   “Mythological  Sabra”  and  Jewish  Past:  Trauma,  Memory,  and  Contested 
Identities. Israeli Studies, Vol.7, No.2 

105 Oz Almog. The Sabra: The Creation.σελ. 23-24.
106 Baruch Kimmerling.  The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 210-212.
107 Anita Shapira.  From the Palmach Generation. σελ. 623.
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Η ίδρυση των μυστικών οργανώσεων της  Haboel Ha-tza’er και της  Ha-Shomer 

Ha-tza’er,  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1920,  μετέπειτα  η  Haganah η  επίσημη 

Ισραηλινή αμυντική δύναμη στο Yishuv το 1924, πρακτικές εμπλοκές στην ιδέα της 

“Αγροτικής Άμυνας”108.

Εντούτοις  ήταν  η  Palmach,  που  ιδρύθηκε  το  1939  ως  το  πιο  επαγγελματικό 

στρατιωτικό σώμα στο  Yishuv, ήταν  το αποκορύφωμα της στρατιωτικής-αγροτικής 

κληρονομιάς  του  Σιωνισμού.  Περισσότερο  από  κάθε  άλλο  στρατιωτικό  σώμα,  η 

Palmach  πολέμησε  αποτελεσματικά  το  1948.   Αυτή  η  επαναστατικού  χαρακτήρα 

οργάνωση που χαρακτηρίστηκε από την υψηλή ηγεσία των Sabra και κατέγραψε τις 

περισσότερες απώλειες στον πόλεμο109.

Ο ρόλος των Εβραϊκών στρατιωτικών οργανώσεων στην κατεύθυνση της γενιάς 

των  Sabra  προς  την  καλλιέργεια,  κατά  τη  διάρκεια  της  εξεταζόμενης  περιόδου 

προσφέρει  ένα  παράδειγμα  του  πώς  ο  μιλιταρισμός  μπορεί  να  κατασκευάσει  ένα 

δεσμό ανάμεσα σε μια δεδομένη η κοινότητα και τη γη.  Ένας από τους αρχηγούς της 

Palmach κατέγραψε στα ημερολόγια του:  “η εμπειρία μας στην Ha-po’el Hatza’er  

μας επέτρεψε να καταλάβουμε τι σημαίνει η Γη… η χειρονακτική εργασία ήταν ένα 

κριτήριο για ηγεσία”110.

Ένας άλλος Sabra είχε γράψει σε ένα στους γονείς του στην Πολωνία: “Εδώ [ στη 

Ha-Shomer  Ha-tza’er]  βρήκα  πολλούς  φίλους  στην  ηλικία  μου,   ξοδεύουμε  τον  

περισσότερο χρόνο μας στην καλλιέργεια, ξοδεύουμε τις νύχτες στα χωράφια, ή στους  

υπνόσακούς μας, εδώ [στην οργάνωση] κατάλαβα τί σημαίνει γη”111.  

6.4.2.2 Γνωρίζοντας τη Γη

Ο ρόλος της Εβραϊκής στρατιωτικής οργάνωσης στο δεσμό του Sabra με τη γη 

καθορίστηκε επίσης και από το χάρισμά τους να γνωρίζουν το τοπίο της Παλαιστίνης. 

Άνθρωποι  συχνά δεμένοι  με  τις  περιοχές  που γνωρίζουν˙  αφού αυτές  οι  περιοχές 

γίνονται κομμάτι του περιβάλλοντός τους και της συλλογικής τους ταυτότητας.  

108 Horowitz, Dan  & Moshe Lissak, (1977). Ideology and Politics in the Yishuv. Jerusalem Quarterly, 
2, σελ. 12-13.

109 Anita Shapira: From the Palmach Generation. σελ. 622. Oz Almog. The Sabra. σελ.69-72.
110  Oz Almog. The Sabra: The Creation. σελ. 71.
111 Ibid
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Ένας αριθμός διανοουμένων Sabra έγραψαν για τη γη˙ τα αρχεία της Ha-Shomer 

Ha-tza’er περιέχουν ένα μεγάλο κομμάτι της λογοτεχνίας των Sabra για τη γη,  όπως 

φυλλάδια,  ποιήματα,  επιστολές,  πίνακες… κλπ.   Επιπρόσθετα,  υπάρχουν διάφορα 

επιστημονικά,  λογοτεχνικά  κείμενα  που  γράφτηκαν  από  συγγραφείς  Sabra  και  τα 

οποία  εξερευνούν  την  Παλαιστινιακή  γεωγραφία,  τη  φύση  των  Παλαιστινιακών 

τοπίων, και τους ντόπιους πληθυσμούς πτηνών και φυτών112.

 Η  γνώση του  Sabra  για  τη  γη  ήταν  αποτέλεσμα  της  άμεσης  επαφής  του  με 

τοποθεσίες,  βουνά και  ερήμους,  αλλά επίσης,  αυτή τη γη νοσεί  ήταν προϊόν ενός 

ιδεολογικού εκπαιδευτικού συστήματος που υπαγορεύθηκε από το Σιωνιστικό κίνημα 

στον Yishuv.

Η διδασκαλία της αγάπης για τη φύση και τις τοποθεσίες της χώρας είχε κεντρική 

θέση  τη  Σιωνιστική  εκπαίδευση  από  τις  αρχές  του  αιώνα,  αλλά  έγινε  πιο 

συγκροτημένη, πιο εκτενής και κατείχε σημαντικότερη θέση στο curriculum από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1920. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένας αριθμός 

Ιουδαίων  φυσικών  επιστημόνων  μετανάστευσε  στην  Παλαιστίνη,  πολλοί  εκ  των 

οποίων έγιναν οι δάσκαλοι. Στη δεκαετία του 1920, εκδόθηκε ένας αριθμός σχολικών 

βιβλίων και βιβλίων αναφοράς στην Παλαιστινιακή γεωγραφία και φυσική ιστορία 

για ενηλίκους και για νέους ανθρώπους113. Υπήρξε επίσης και μία αφθονία οδηγών 

για  τον  Εβραίο  πεζοπόρο  και  ταξιδιώτη,  οι  περισσότεροι  από  τους  οποίου; 

χρηματοδοτήθηκαν  από το Ιουδαϊκό Εθνικό Ταμείο και  την εργατική ομοσπονδία 

Histadrut.  Η υπόθεση  των  συγγραφέων,  όπως  επίσης  και  των εκπαιδευτικών  που 

χρησιμοποιούσαν  τα  βιβλία,  ήταν  ότι  οι  Ιουδαίοι  στην  Παλαιστίνη  θα έπρεπε  να 

μάθουν για τη γη όχι μόνο για πνευματικούς και πρακτικούς σκοπούς, αλλά επίσης 

και για ιδεολογικούς λόγους. Πίστευαν, σχεδόν σίγουρα σωστά, ότι υπήρχε μια σχέση 

ανάμεσα  στη  γνώση της  γης  και  στην  αγάπη  της  γης  -και  ότι  η  διδασκαλία  της 

Παλαιστινιακής γεωγραφίας και φυσικής ιστορίας ήταν ένα παιδαγωγικό εργαλείο για 

τη δημιουργία γνώσης της γης και αίσθησης συναδελφικότητας με την πρωτοπόρα 

επιχείρηση114. Αυτή η προσέγγιση, η οποία ενσωματώνεται επιστήμη και ιδεολογία 

που μπορεί να παρατηρηθεί ξεκάθαρα στα βιβλία “για τη γνώση της γης”. Αυτά τα 

112 Ibid, σελ.161-162.
113 Ibid, σελ.161-164.
114 ibid σελ.162
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έργα  both overtly and covertly συνέδεσαν  τη  γνώση  με  το  συναίσθημα,  τα 

επιστημονικά γεγονότα με τους Ιουδαϊκούς και πρωτοπόρους θρύλους115.

Η “πατρίδα” ήταν ένα κύριο ακαδημαϊκό θέμα στο πρόγραμμα του υπουργείου 

παιδείας του Εθνικού Συμβουλίου από το 1923.  Η σημασία του μεγάλωσε στο τέλος 

της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930 με την επέκταση του 

κολεγίου  των  δασκάλων,  τους  αυξανόμενους  αριθμούς  των  εκδοτών,  τις  τεχνικές 

βελτιώσεις στην εκτύπωση των βιβλίων και στην ανάπτυξη της γεωγραφικής έρευνας 

στην Παλαιστίνη. Ιδιαίτερα εμπνευσμένο ήταν τα βιβλία  του Nachom Gebrieli  Η 

Γνώση για την Πατρίδα (1934), ένα σχολικό βιβλίο κειμένων για μικρές τάξεις, και 

του Tzvi Zoher Μελέτη στο Πνεύμα της Πατρίδας (1937), το οποίο περιείχε θέματα 

και οργανογράμματα μαθημάτων γεωγραφίας116.

Φαινομενικά,  αυτά  τα  βιβλία  για  “τη  γνώση  για  τη  γη”  απευθύνονταν  στη 

διδασκαλία  γεωγραφίας  σε μικρότερες  τάξεις,  αλλά περιείχαν  ένα μίγμα θεμάτων 

φυσικής  ιστορίας,  γεωργίας,  γεωγραφίας,  Ιουδαϊκής  ιστορίας  και  Εβραϊκής 

λογοτεχνίας.  Έτσι  χρησίμευσαν  ως  υλικό  προπαγάνδας  για  την  πρωτοπόρα 

επιχείρηση  και  σκόπευαν  να  εμφυσήσουν  στους  μαθητές  τα  βασικά  ιδεολογικά 

μηνύματα του Σιωνιστικού εθνικισμού. Πέρα από την αρχαία ιστορία για τη “Γη του 

Ισραήλ” στην οποία έδινε έμφαση η κυρία σιωνιστική διήγηση για το παρελθόν. Το 

πρόγραμμα ιστορίας του  Yishuv διηγούνταν την παρούσα ιστορία της Σιωνιστικής 

μετανάστευσης  στην  Παλαιστίνη  καταδεικνύοντας  τα  “Σιωνιστικά  πρωτοπόρα 

θαύματα” όπως η αποξήρανση των βάλτων και η εκχέρσωση των πετρωδών εδαφών. 

Παράλληλα με το σχολικό πρόγραμμα,  η “γνώση για τη γη” διδασκόταν εντός των 

εθελοντικών  οργανώσεων  νέων  και  των  ημι-στρατιωτικών  οργανώσεων.  Στην 

πραγματικότητα,  αφού αυτά  τα  υπόγεια  ιδρύματα  έδιναν περαιτέρω προσοχή  στη 

σχέση ανάμεσα στον Εβραίο και τη γη “του”117.

Παράλληλα  με  τη  γραπτή  εκπαίδευση  για  τη  γη,  το  Σιωνιστικό  παιδαγωγικό 

σύστημα  επικεντρώθηκε  στην  πρακτική  εκπαίδευση.  Η εξερεύνηση  της  “Γης  του 

Ισραήλ”, και η γνώση των τοποθεσιών της ήταν μία εθνική αποστολή συνδεδεμένη με 

την κυριαρχούσα εργατική τάση.  Στη δεκαετία του 1920, όταν το  Mapai έγινε το 

κυρίαρχο  Σιωνιστικό  κίνημα,  η  “εξερεύνηση  της  γης”  μέσω κατασκηνώσεων  και 

ταξιδιών,  έγινε ένα βασικό στοιχείο της Σιωνιστικής εκπαίδευσης. Οι αποχρώσεις 
115 ibid
116 ibid
117 Ibid, σελ.163
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των  εργατικών  Σιωνιστικών  αξιών  προστέθηκαν  στα  ταξίδια  -όπως  η  Εβραϊκή 

εργασία, η κοινοτική γεωργία, και τα συναισθήματα κατά της διασποράς118.

Τα κοινά επί τόπου ταξίδια οργανώνονταν σε διάφορες ημέρες του χρόνου για 

διάφορους  σκοπούς,  ανάμεσα  στους  οποίους  ήταν  η  ενίσχυση  των  γνώσεων  των 

μαθητών για την τοπική τοπογραφία, τα άγρια και οικόσιτα ζώα και φυτά,  τα κατά 

τόπους έντομα και πουλιά. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε δουλειές σε φάρμες στα 

kibbutz ειδικά για τους μαθητές των πόλεων, ενίσχυσε τη σχέση ανάμεσα σε αυτούς 

τους νέους και τη γη˙ και στην πραγματικότητα, αυτήν την ίδια την κύρια αντίληψη 

του εργατικού Σιωνισμού119.

Πέρα από τα σύντομα ταξίδια, τα σχολεία συνήθιζαν να οργανώνουν μεγαλύτερης 

διάρκειας εκδρομές που διαρκούσαν μία εβδομάδα ή και περισσότερο. Σε αυτές τις 

εκδρομές,  οι  μαθητές  θα  επισκέπτονταν  ιστορικούς  τόπους  των  Εβραίων  και 

σκαρφάλωναν  στο  οχυρό  της  Masada.  Επιπλέον,  τα  προγράμματα  αυτών  των 

εκδρομών  περιελάμβαναν  αγροτικές  εργασίες  και  άλλες  εθελοντικές 

δραστηριότητες120. Για μία κοινωνία η οποία διαμορφώνει την πρώτη της ταυτότητα 

και  χαράσσει  τα  εθνικά  της  όρια,  ο  αντίκτυπος  των  σχολικών  ταξιδιών  ήταν 

ανυπολόγιστος: τα ταξίδια έπαιζαν το ρόλο του διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στους 

αστικούς  και  αγροτικούς  οικισμούς,  Τα  δρομολόγια  αυτών  των  ταξιδιών 

περιελάμβαναν γενικά τοποθεσίες ιστορικής σημασίας για τους Ιουδαίους Και την 

αντιμετώπισή τους μέσα από το ιδεολογικό πρίσμα με το οποίο ο  Sabra έβλεπε το 

τοπίο.  “Πώς περιπλανιόμασταν ανάμεσα στα ερείπια”, κάποιος Sabra έγραψε σε μια 

επιστολή,  “και  όλα  γύρω  γεμάτα  από  εξασθενημένους  υπαινιγμούς  και  την  ηχώ  

μακρινών και πρώιμων ημερών που πέρασαν από την υπέροχη γη μας”121.

Πολλοί  εκπαιδευτικοί  χρησιμοποιούσαν  τη  Βίβλο  ως  βιβλίο-οδηγό  και 

περιέγραφαν  το  τοπίο  στους  μαθητές  τους  μέσα  από  το  πλαίσιο  των  βιβλικών 

ιστοριών. Το τοπίο αναγόταν σε μύθο και μετατρεπόταν σε μια σκηνή για τα εθνικά 

ιστορικά θεάματα μπροστά στα μάτια των  γοητευμένων μαθητών, φέρνοντας κοντά 

τούς τον πλούτο του παρελθόντος του έθνους που μεταβίβαζε το πνεύμα του στο 

παρόν122.  Το  ηλιόλουστο  κλίμα  της  Παλαιστίνης  βοηθούσε τους  Ιουδαίους  νέους 

118 Praver, E. (1992).  The Way of the Hike to Knowledge of the Land 1888-1918. M.A. thesis, Hebrew 
University of Jerusalem. σελ. 22.

119 Ibid, σελ.24.
120 Oz Almog. The Sabra: The Creation. σελ.167.
121 E. Praver. The Way of the Hike. σελ.31
122 Oz Almog. The Sabra: The Creation. σελ.168
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εποίκους  να  ξοδεύουν τον  περισσότερο  χρόνο τους σε ανοιχτούς  χώρους αντί  να 

κλείνονται στα σπίτια τους123.

Στην Palmach ή στο στρατό, ο Sabra θα συνέχιζε να ζει κοντά στη φύση σε ένα 

περιβάλλον που ήταν βασικά μη αστικό.  “Ζούσαμε σε μικρές σκηνές σκορπισμένες  

ανάμεσα στα απόνερα, όπως οι τσιγγάνοι, με σκόνη στο στόμα του καθενός και τον  

ήλιο  να  μας  χτυπάει”,  έγραψε  ένας  από  τους  αξιωματούχους  της  Palmach  στο 

ημερολόγιό του124.

Ενώ  ανάμεσα  στους  μετανάστες  πρωτοπόρους  η  απόκτηση  εξειδίκευσης  στις 

τοποθεσίες  της  Παλαιστίνης  ήταν  μέσο  για  τη  δημιουργία  της  ταυτότητας  του 

γηγενούς,  για  το  Sabra ήταν  ένα  σύμβολο  του  status του,  που  είχε  ως  στόχο να 

εκφράσει την ανωτερότητα του  ως γηγενή πάνω και από την παλαιά γενιά και από 

τους νέους μετανάστες. Η τάση για πολυμάθεια του Sabra για την τοπογραφία,  την 

ιστορία,  την  αρχαιολογία  και  την  Παλαιστινιακή χλωρίδα  και  πανίδα,  την  οποία 

απέκτησε κατά την παιδική του ηλικία στα ταξίδια με τα κινήματα των νέων και στις 

στρατιωτικές οργανώσεις, είναι εμφανής σε πολλά κείμενά των Sabra125.

6.4.4. “Το Στρατιωτικό Πνεύμα”: Ο Εβραίος ως Μαχητής

Όπως καταδείχθηκε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου,  η Εβραϊκή ταυτότητα κατά 

τη  διάρκεια  της  προ-κρατικής  περιόδου  εντοπίστηκε  στην  αίσθηση  της  περί 

ηρωισμού  και  “στρατιωτικού  πνεύματος”.  Αυτό  το  χαρακτηριστικό  ήταν 

συνδεδεμένο με τα στοιχεία της Εβραϊκής ταυτότητας που κατασκευάστηκαν εκείνη 

την περίοδο.

Το  “στρατιωτικό  πνεύμα”  όπως  καταδείχθηκε  στο  παραπάνω  πλαίσιο  δεν 

αναφέρεται απαραίτητα σε έναν επιθετικό χαρακτήρα. Ο όρος δεν εντοπίζεται μέσα 

σε  ένα  ηθικό  πλαίσιο,  δηλαδή  καλό  και  κακό,  σατανικό  ή  μη.  Το  στρατιωτικό 

πνεύμα,  με  την  ευρεία  του  έννοια,  αναφέρεται  σε  μια  ψυχολογική  κατεύθυνση 

βασισμένη στον πόλεμο. Αυτή η τάση μπορεί  να χαρακτηρίζει  ένα άτομο και μία 

ομάδα,  έτσι  μπορεί  να  είναι  κομμάτι  μιας  ομαδικής  ταυτότητας  και  εθνικής 

ταυτότητας126. Σύμφωνα με αυτήν την ψυχολογική κατεύθυνση, ο πόλεμος θεωρείται 

123 E. Praver. The Way of the Hike. σελ.33
124 Oz Almog. The Sabra. σελ.171
125 Ibid, σελ.171-174
126 Βλέπε κεφάλαιο ένα, παρ. 1.6
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απαραίτητος ή αναπόφευκτος. Αυτή η αντίληψη συχνά αποκτάται μέσω ορισμένων 

εκπαιδευτικών μέσων, έτσι είναι παράγωγο μιας τελεολογικής διαδικασίας και μιας 

ιδεολογίας.

Το στρατιωτικό πνεύμα εκφράστηκε μέσω διαφόρων φυσικών και μη φυσικών 

εκδηλώσεων. Στο μη φυσικό επίπεδο, η στρατιωτική ταυτότητα  εκφράζεται με την 

ετοιμότητα  για  αυτοθυσία,  αλτρουισμό  και  ισχυρή  πίστη  στο  λαό  και  τη  γη.  Ο 

Anthony Smith υποστηρίζει ότι η ετοιμότητα για αυτοθυσία είναι το αποκορύφωμα 

“ενός ισχυρότερου βαθμού της εθνικής πίστεως και διάκριση ανάμεσα στο άτομο και  

την κοινότητά του”. Σε φυσικό επίπεδο, η στρατιωτική ταυτότητα εκφράζεται κυρίως 

από τη δύναμη του σώματος και τη φυσική εκπαίδευση.  Αυτό ήταν αληθινό ιδιαίτερα 

στην προ-τεχνολογική εποχή (η αρχαία Σπάρτη είναι  ένα παράδειγμα),  ή κατά τη 

διάρκεια του πρώτο-τεχνολογικού μαζικού μιλιταρισμού˙ όταν η ανθρώπινη δύναμη 

ήταν  ο  αποφασιστικός  παράγοντας  στη  μάχη  (στο  γαλλικό  και  ρωσικό  μαζικό 

στρατό)127. Στη μαζική κινητοποίηση για πόλεμο,  η μυϊκή δύναμη είναι επιθυμητή 

και  ζήτημα σχολιασμού στην κοινωνία, και ένα συστατικό στοιχείο της ομαδικής 

ταυτότητας.  

Το στρατιωτικό πνεύμα υποτίθεται ότι είναι ένα συστατικό χαρακτηριστικό της 

Εβραϊκής ταυτότητας στο Yishuv.  Η γενιά των Sabra απέκτησε αυτό το στρατιωτικό 

πνεύμα και στο φυσικό και στο μη φυσικό πεδίο.  Στο σημείο αυτό θα αναλυθούν 

αυτά  τα  στρατιωτικά  χαρακτηριστικά  στην  ταυτότητά  του  Sabra  και  θα  δοθεί 

ιδιαίτερη  βαρύτητα  στο  ρόλο  της  Σιωνιστικής  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  στην 

διαμόρφωση αυτής της πλευράς της εθνικής ταυτότητας.  

6.4.4.1. Ο Πατριωτισμός, η Πίστη και η Αυτοθυσία

Ο Sabra κατηχήθηκε στη Σιωνιστική ιδεολογία από το λίκνο. Ο πατριωτισμός και 

η  αγάπη για το λαό και  τη γη,  όπως καταδείχθηκε,  ήταν τα κύρια ζητήματα στο 

πρόγραμμα  του  Yishuv,  που  υπαγορεύθηκε από  τη  Σιωνιστική  οργάνωση.  Η 

Σιωνιστική  διήγηση  για  το  παρελθόν  ήταν  το  βασικό  στοιχείο  των  μαθημάτων 

ιστορίας,  και  οι  αρχαίοι  ήρωες  όπως  οι  Bar Kokhba,  Ben Ehuda Ben Eliezer 

(Masada), Simon και άλλοι σκιαγραφούνταν ως ιδανικές μορφές για το αναγεννημένο 

έθνος128. Η ιδέα της αυτοθυσίας υπογραμμιζόταν ως μέσο για την εθνική ύπαρξη στο 
127 Alfred Vagts. A History of Militarism. σελ. 78-84
128 Yael Zerubavel. Recovered Roots. 
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εκπαιδευτικό  σύστημα  του  Yishuv.  Αυτή  η  κατεύθυνση  είχε  ως  αποτέλεσμα  τη 

δημιουργία  ανάμεσα  στους  Εβραίους  νέους  αυτό  που  ο  Dan  Bar-On  καλούσε 

Σπαρτιάτικο  Πνεύμα129.  Είναι  ευρέως αποδεκτό  ότι  το εκπαιδευτικό  σύστημα στο 

Yishuv έδινε  έμφαση στην ισχυρή επαγρύπνηση για  την  Ιουδαϊκή επιβίωση στην 

Παλαιστίνη και τη Διασπορά. Το επιχείρημα αυτό υποστηρίζεται ιδιαίτερα από τους 

Shapira,  Zerubavel,  Almog και  Kimmerling,  με  συγκεκριμένους  τρόπους130.  Η 

αντίληψη του πολέμου ως μίας αναπόφευκτης επιλογής στη ζωή του ανθρώπου ήταν 

εμφανής  στο  Σοσιαλιστικό  Σιωνισμό  ο  οποίος  κυριαρχούσε  στην  εκπαιδευτική 

σφαίρα  στο  Yishuv.  Οι  καθημερινές  διαμάχες  ανάμεσα  στους  Άραβες  και  στους 

Ιουδαίους έριξαν τη σκιά τους και στα εβραϊκά σχολεία˙ η μάχη στο Tel Chai και ο 

ηρωισμός  του  Joseph Trumpeldor είχε  ιδιαίτερη θέση στα εθνικιστικά κηρύγματα 

στις  σχολικές  αίθουσες131.  Επίσης,  η  εμπειρία  των  υπόγειων  στρατιωτικών 

οργανώσεων που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της  πρώιμης περιόδου του Yishuv, 

όπως η Ha-Shomer Ha-tza’er  αντιμετωπίστηκε  με  ένα αίσθημα υπερηφάνειας  στα 

Εβραϊκά  σχολεία,  παρά  το  γεγονός  ότι  αυτές  οι  οργανώσεις  ήταν  ενάντια  στην 

επιστήμη Σιωνιστική πολιτική.

Η αντίδραση των παιδιών βρέθηκε να είναι “συντονισμένη”˙ τα Εβραϊκά νιάτα 

εξέφραζαν έναν υψηλό βαθμό ταύτισης με την πατριωτική εκπαίδευση. Αυτό ήταν 

εμφανές στις ζωγραφιές και τα γραπτά των παιδιών που βρέθηκαν στις δεκαετίες του 

1920 και 1930. 

Επίσης,  η  στρατιωτική  τάση  εκφράστηκε  σε  τραγούδια  και  ψαλμούς,  οι 

πρωτοπόροι  τραγουδούσαν  ψαλμωδίες  φορτισμένες  με  το  έθος  τους132.  Τα 

περισσότερα από τα τραγούδια, όπως ένας συγγραφέας σημείωσε: “προωθούσαν την  

υπερηφάνεια  ανάμεσα  στους  Εβραίους,   μια  αίσθηση  σκοπού,   και  μία  εντολή  για 

πρωτοπορία, μάχη, και κατάκτηση. Οι διωγμοί από τους  gentiles, η περιπλάνηση στο 

πρόσωπο της γης, η αδιάλειπτη επιθετικότητα μεταβιβάστηκαν στο νεαρό άτομο [μέσα  

από τραγούδια, τα οποία ενθάρρυναν] την ελπίδα και την πίστη στην εξαγορά και την  

129 Dan Bar – On. Israeli Society Between. σελ.91 
130 Anita Shapira. From the Palmach Generation;  επίσης, The Image of the New Jew in Yishuv Society.  σελ. 

427-442,  Yael Zerubavel, σε διάφορα έργα, ειδικότερα: Transhistorical Encounters in the Land of Israel: On 
Symbolic Bridges, National Memory.  σελ. 115–140, Oz Almog. The Sabra: The Creation.  σελ 60-63,  και 
Baruch Kimmerling. The Invention and Decline.σελ. 92, 209. 

131 Oz Almog. The Sabra. σελ. 35
132 Shacham, O. (1995). The Song of Youth, the Song of Our Future: The Place of Singing Songs in the 

Israeli  Youth  Movements’  στο Shorashim.  Collections  to  Research  the  Kibbutz  and  Youth  
Movements, Tel Aviv, σελ.11.
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αναγέννηση,  την  κατάκτηση  της  γης  και  την  ανάπτυξη  της  από την  επιστροφή των  

Ιουδαίων παιδιών της”133.

Πολλά  τραγούδια  και  ιστορίες  για  παιδιά  και  εφήβους,  που  εκδόθηκαν  από 

ιδιώτες  εκδότες  σε  σχολικά  αναγνώσματα,  σε  αναμνηστικές  εκδόσεις  και 

χρηματοδοτήθηκαν  από  το  ιδρύματα  όπως  το  Ιουδαϊκό  Εθνικό  Ταμείο,  και  σε 

περιοδικά για παιδιά, τονίζονταν ιδιαίτερα και επίτηδες η γοητεία των Σιωνιστικών 

ιδανικών και ηρώων, καθώς και τα επιτεύγματα του πρωτοπόρου,  τον φύλακα της 

Ha-Shomer και του στρατιώτη. Με μία εμπνευσμένη γλώσσα δόξασαν την άμυνα των 

οικισμών και  του Yishuv από την  οργάνωση της  Ha-Shomer και  τις  “Νυχτερινές 

Περιπολίες”  την  επιχείρηση  της  παράνομης  μετανάστευσης.  Για  παράδειγμα,  ο 

μικρός  Ντάνι,  πρωταγωνιστής  του  ποιήματος  της  Mariam Yellen-Shtaklis, 

“Προσευχή”, στα όγδοα γενέθλιά του ζητά από το Θεό να τον  κάνει έναν “γενναίο 

ήρωα”  διότι  πρέπει  “να  κατασκευάσει  ένα  αεροπλάνο  με  όπλα” και  “να  φέρει 

μετανάστες στη Γη του Ισραήλ” –δύο κλασσικούς Σιωνιστικούς σκοπούς134.

Το “Σπαρτιάτικο  πνεύμα”  του Εβραίου νέου  δεν  είχε  αποκτηθεί  μόνο από το 

σχολικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον  Bar On, αυτό ήταν προϊόν ενός εσωτερικού 

τελεολογικού συστήματος που ξεκίνησε κατά την πρώιμη περίοδο του  Yishuv, στα 

πρώτα  του  kibbutz,  τα  οποία  ήταν  η  ραχοκοκαλιά  της  Ισραηλινής  πρωτοπόρας 

κοινωνίας πριν την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ135. Τα παιδιά τοποθετούνταν σε 

κοινοτικά  σπίτια  για  παιδιά  με  σκληρές  συνθήκες  κάτω  από  μία  εκπαιδευτική 

ιδεολογία που του έδινε έμφαση στη φυσική δύναμη και έβλεπε την έκφραση των 

συναισθημάτων,  ειδικότερα  του  φόβου,  ως  αδυναμία.  Ψυχολογικές  θεραπευτικές 

υπηρεσίες  αναπτύχθηκαν  σχετικά  αργά,  κυρίως  ως  απάντηση  στην  ανάγκη  των 

παιδιών  που  δεν  είχαν  προσαρμοστεί  σε  αυτήν  την  άκαμπτη  και  μερικές  φορές 

ακραία,  έλλειψη  συναισθηματικής  υποστήριξης.  Εν  τούτοις,  καθώς  είχε  να 

αντιμετωπίσει  τις  συνθήκες  και  τον  συναισθηματικό  περιορισμό,  ένα  παιδί 

περιβαλλόταν και υποστηριζόταν από έναν ισχυρό συλλογικό δεσμό136.

Ο  δεσμός  του  Sabra σε  αυτό  το  κοινοτικό  στρατιωτικό  σύστημα ενίσχυσε  το 

στρατιωτικό  του  χαρακτήρα.  Η  διασπορά  των  στρατιωτικών  οργανώσεων  που 

συνδέονταν με την Εργατική τάση ήταν έκφραση της εμφάνισης του στρατιωτικού 

133 ibid, σελ.24
134 Oz Almog. The Sabra. σελ.24.
135 Dan Bar – On. Israeli Society. σελ. 91.
136 Ibid
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πνεύματος  ανάμεσα  στη  νεότερη  Εβραϊκή  γενιά.  Με  τον  καιρό,  αυτά  τα 

χαρακτηριστικά χαρακτήριζαν μία ολόκληρη γενιά, καθώς διαμόρφωνε τη δική της 

εθνική  ταυτότητα.  Η κληρονομιά  των  Sabra είναι  πλούσια  σε  παραδείγματα  που 

αντανακλούν το στρατιωτικό τους πνεύμα, είτε σε γραπτά (γράμματα, κείμενα κλπ) 

είτε μέσω της προφορικής έκφρασης137.

6.4.4.2. Φυσική Κατάσταση και Μυϊκή Δύναμη

Ο  στρατιωτικός  χαρακτήρας  της  Εβραϊκής  ταυτότητας  κατά  την  περίοδο  του 

Yishuv ήταν  εμφανής  και  από  τη  φυσική  εκπαίδευση.  Οι  νέοι  Sabra μεγάλωναν, 

σύμφωνα με τις περιγραφές, σε σκληρές συνθήκες μέσα στα κοινοτικά  kibbutz του 

Yishuv138. Στη μακρόχρονη έρευνά της για τη γενιά της  Palmach, κατέδειξε ότι οι 

Sabra δεν θεωρήθηκαν ποτέ ως “χαϊδεμένα παιδιά”. Η αυστηρή εκπαίδευση μέσα στα 

κίνημα των νέων και η σκληρή αγροτική δουλειά ενίσχυε τη φυσική κατάσταση του 

Εβραίου  νέου.  Το  γεγονός  αυτό  ήταν  έκφραση  της  Σιωνιστικής  ανάγκης  για 

κινητοποίηση προς τον πόλεμο και την οικοδόμηση της χώρας που βασιζόταν στις 

εργατικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Σοσιαλιστικό Σιωνισμό.

Η έμφαση στη φυσική εκπαίδευση στο  Yishuv ξεκίνησε νωρίς,  με την ίδρυση 

Εβραϊκών σχολείων στη  χώρα.  Τα σχολικά προγράμματα αφιέρωναν  τουλάχιστον 

τέσσερις ώρες την εβδομάδα στη φυσική εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας έξι έως 

εννέα ετών και έξι έως οχτώ ώρες για τα μεγαλύτερα παιδιά. Αυτό συνοδευόταν και 

από  διαφορετικά  προγράμματα  εκτός  προγραμματισμού,  τα  οποία  περιελάμβαναν 

ταξίδια και κατασκηνώσεις139. Παρά τον πατριωτικό προορισμό αυτών των ταξιδιών, 

όπως  καταδείχθηκε  στην  προηγούμενη  ενότητα,  ενίσχυαν  επίσης  και  τις  μυϊκές 

ικανότητες των παιδιών. Τα ταξίδια και οι πεζοπορίες στη χώρα περιγράφονταν ως 

εξαντλητικά  και  χρειάζονταν  υψηλά  σωματικά  προσόντα,  καθώς  απαιτούσαν 

περπάτημα  σε  μεγάλες  αποστάσεις  και  σκαρφάλωμα  σε  βουνά.  Μία  από  τις 

αγαπημένες  περιπέτειες  των  Εβραίων  ενηλίκων  ήταν  η  ανάβαση  στο  οχυρό  της 

Masada, γεγονός που θεωρούνταν ως πατριωτικό τελετουργικό και μέσο ανάπτυξης 

δεσμών με το αρχαίο Εβραϊκό παρελθόν140. Παρά το γεγονός ότι οι αναβάσεις στο 

137 Αποσπάσματα  από  τη  λογοτεχνία  των  Sabra που  εκφράζουν  το  στρατιωτικό  τους  πνεύμα 
βρίσκονται στο Oz Almog. The Sabra. σελ. 61-65, 69-72.

138 Dan Bar – On. Israeli Society. σελ. 91.
139 Oz Almog. The Sabra. σελ.178
140 ibid
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οχυρό είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό απωλειών, οι Εβραίοι νέοι συνέχισαν να 

εξασκούν  αυτό  το  εθνικό  τελετουργικό  ως  ένα  είδος  επίδειξης  των  μυϊκών  τους 

δυνατοτήτων. Το τελετουργικό της πεζοπορίας ακολουθούταν από το τελετουργικό 

της  στρατιωτικής  πορείας,  ιδιαίτερα  στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1930  μετά  την 

Αραβική επανάσταση και τη διασπορά των στρατιωτικών οργανώσεων στο  Yishuv, 

ως αντίδραση σε αυτήν την επανάσταση. Οι στρατιωτική πορεία ήταν μία δοκιμασία 

της  κοινωνικής  δυναμικής  όπως  υποστήριζε  ο  Almog˙  η  φυσική  και  ψυχολογική 

δυσκολία έδινε στις πορείες το χαρακτήρα δοκιμασιών της δύναμης της θέλησης, της 

αντοχής και του αυτοελέγχου.  Η φυσική αδυναμία, η κούραση και οι πληγές δεν 

θεωρούνταν επαρκείς λόγοι για τη διακοπή της πορείας, αντίθετα, θεωρούνταν συχνά 

ως ικανοποιητικοί λόγοι για τη συνέχιση της. Κάποιος ο οποίος ανάγκαζε την πορεία 

να  σταματήσει,  ή  παραπονούνταν  για  δυσκολίες  ή  πόνο  θα  στιγματιζόταν  ως 

ερμαφρόδιτος141.  Η αντίληψη των πορειών ως δοκιμασίας χαρακτήρα,  μέτρου της 

ανθρώπινης  ποιότητας,   τις  καθιστούσε  σημαντικές  καταχωρίσεις  στο  βιογραφικό 

τους  Sabra.  Κάποιος  ο  οποίος  είχε  περάσει  από  ένα  μεγάλο  αριθμό  δύσκολων 

πορειών  θεωρούνταν  ένα  άτομο  “με  καλό  φάκελο”.  Το  κύρος  που  έδιναν  στο 

συμμετέχοντα  στην  πορεία  εκφραζόταν  στον  λεκτικό  πολιτισμό  των  Sabra,  με 

εκφράσεις  αυτοθαυμασμού.  Η  δυσκολία  κάθε  δοκιμασίας  εξαρτιόταν  από  τη 

σκληρότητα της πορείας κι αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους οι 

οργανωτές των πορειών προσέθεταν επιπλέον προκλήσεις στην ήδη δύσκολη πορεία, 

όπως βαριά φορτία στην πλάτη και ελάχιστες στάσεις142.

Επιπρόσθετα με τις πορείες,  περαιτέρω φυσική εκπαίδευση οργανωνόταν μέσα 

στα  κινήματα  νέων,  όπως  αγώνες  δρόμου,  σχοινάκι,  πάλη  και  άλλες  παρόμοιες 

δραστηριότητες.  Τέτοιες  δραστηριότητες  θεωρούνταν  κομμάτι  του  καθημερινού 

προγράμματος  στα  κινήματα νέων και  τις  στρατιωτικές  οργανώσεις.  Η γενιά  των 

Sabra είχε μία ειδική αντίληψη σχετικά με την αρετή της φυσικής τους κατάστασης 

την  οποία  αντιμετώπιζαν  ως  κομμάτι  του  ομαδικού  τους  status στην  πολιτική 

οντότητα και τον πολιτισμό του Yishuv. Αντιμετώπιζαν τη σωματική τους δύναμη ως 

κομμάτι  της  Εβραϊκής  τους  ταυτότητας  και  ως  κάτι  πρόσθετο  στην  ιστορική 

επαναστατική τους αποστολή, στην ολοκλήρωση της οποίας είχαν αφιερωθεί143.  

141 ibid
142 ibid, σελ.178-179
143 ibid, σελ.180
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6.5. Συμπεράσματα

Ο  Σιωνισμός,  ο  οποίος  προέκυψε  ως  αντίδραση  στην  εξορία,  στόχευε  στην 

αναβίωση της αρχαίας εβραϊκής ταυτότητας στην Παλαιστίνη μετά την εγκατάσταση 

των  Ευρωπαίων  Ιουδαίων  εκεί.  Αυτός  ο  σκοπός  αντιμετωπίστηκε  με  μία  ισχυρή 

απόρριψη  από  τους  Άραβες,  η  οποία  έφτασε  στο  απόγειο  της  με  την  μεγάλη 

επανάσταση του 1936. Αυτό το εχθρικό πλαίσιο επηρέασε τη Σιωνιστική κατασκευή 

του  Εβραϊκού  εθνικισμού  κατά  τη  διάρκεια  της  εξεταζόμενης  περιόδου.  Ο 

παράγοντας της σύγκρουσης και η κατασκευή της Εβραϊκής ταυτότητας ήταν δύο 

συνδεδεμένες  διαδικασίες.   Παρ  όλο  που  οι  σχέσεις  επιρροής  δεν  καθορίζονται 

συστηματικά σε μέγεθος και κατεύθυνση, κ παράγοντας επηρέασε την ύπαρξη του 

άλλου. 

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, συμπεραίνονται τα παρακάτω

Πρώτον,  η  σύγκρουση  με  τους  Παλαιστινίους  προώθησε  την  κατασκευή  της 

Ιουδαϊκής ταυτότητας εκ των έξω καθορίζοντας τα σύνορα της ομάδας που διέκριναν 

τις δύο κοινότητες.  Η μικρή Ιουδαϊκή κοινότητα στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια 

του Οθωμανικού ζυγού είχε μία τάση να πλησιάσει την Αραβική κουλτούρα, και να 

υιοθετήσει  τους  διάφορους  Παλαιστινιακούς  τρόπους  ζωής  που  ασκούνταν  από 

άλλους μουσουλμάνους και χριστιανούς κατοίκους. Εν τούτοις, δεν υπάρχει καμία 

ξεκάθαρη  ένδειξη  ότι  η  Ιουδαϊκή  κοινότητα  βάδιζε  προς  την  αφομοίωση  στην 

Παλαιστινιακή  ζωή,  ειδικότερα  από  τη  στιγμή  που  δεν  υπήρχε  κανένα  Αραβικό 

πρόγραμμα με το στόχο αυτό.  

Οι εχθρότητες που προέκυψαν, ειδικότερα μετά τη Διακήρυξη του Balfour, είχαν 

σταδιακά μειώσει αυτήν την τάση˙ τα νέα κινήματα εποίκων που είχαν κατηχηθεί στη 

Σιωνιστική  ιδεολογία  και  οι  αρνητικές  εικόνες  και  τα  στερεότυπα  που 

διαμορφώθηκαν  για  τους  Άραβες  οδήγησαν  στην  εξασθένηση  μίας  τέτοιας 

πιθανότητας.  Η απομόνωση της  Ιουδαϊκής  ζωής  από  την  Αραβική  Παλαιστινιακή 

χάρις  στη  σύγκρουση  βοήθησε  στην  κατασκευή  νέων  εθίμων  και  πολιτισμού 

προερχομένων από την αρχαία Εβραϊκή “φανταστική” ζωή.

Δεύτερον: η σύγκρουση βοήθησε στην κατασκευή της Εβραϊκής ταυτότητας εκ 

των έσω.  Ο αγώνας των Σιωνιστών για τη νομιμοποίηση της απαίτησης τους στη γη 

προώθησε την αναβίωση της αρχαίας Εβραϊκής  ταυτότητας,  της γλώσσας και  της 

λογοτεχνίας,  της  συλλογικής  μνήμης  και  του  δεσμού  με  τη  Γη  του  Ισραήλ.  Το 

230



κοινοτικό  στρατιωτικό  σύστημα  του  Yishuv αποτελούνταν  από  ένα  δίκτυο 

εθελοντικών και  στρατιωτικών οργανώσεων νέων,  οι  οποίες  διευθύνονταν από το 

Εργατικό  κίνημα,  δημιούργησε  ένα  μοναδικό  πολιτιστικό  περιβάλλον  για  την 

αναβίωση της Εβραϊκής ταυτότητας. Με την ένταξή τους σε αυτό το σύστημα,  οι 

Εβραίοι οι νέοι που είχαν γεννηθεί στη χώρα απομονώθηκαν από τους γονείς τους για 

μεγάλες περιόδους˙ αυτό διέκοψε τη ροή του πολιτιστικού κύκλου από τους γονείς 

στα παιδιά και κατά συνέπεια απαγόρευσε σε αυτούς τους νέους να υιοθετήσουν τις 

Ιουδαϊκές κουλτούρες και έθιμα από την εξορία.

Αντιμετωπίζοντας την αναβίωση του αρχαίου Εβραϊκού εθνικισμού ως κομμάτι 

της  επαναστατικής  τους  αποστολής,  και  του  ομαδικού  status τους  στην  πολιτική 

ενότητα  του  Yishuv,  οι  στρατιωτικές  οργανώσεις  ανταγωνίζονταν  για  την 

ανακατασκευή της Εβραϊκής λογοτεχνίας και ιστορίας. Επιπρόσθετα, μέσα σε αυτό 

το κλειστό σύστημα, ήταν δυνατό να εορτάζονται αρχαίες Εβραϊκές γιορτές και έθιμα 

τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια των 2000 χρόνων της εξορίας. Έτσι, 

μία  νέα  Εθνική  ταυτότητα  ανακατασκευάστηκε  και  εμπλούτισε  τη  νέα  Εβραϊκή 

κοινωνία  στην Παλαιστίνη.  Πέρα από την αναβίωση της  Εβραϊκής  ταυτότητας,  ο 

μιλιταρισμός ενίσχυσε και το Σοσιαλιστικό χαρακτήρα του Εβραϊκού εθνικισμού στο 

Yishuv.  Οι  εθελοντικές  νεανικές  και  παραστρατιωτικές  οργανώσεις  που  είχαν 

κατηχηθεί με τις Σοσιαλιστικές Σιωνιστικές ιδεολογίες, ακόμη από την εμφάνιση του 

πολιτιστικού και πολιτικού τους status, μετέτρεψαν αυτές τις ιδεολογίες πράξεις και 

στο κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο.  

Η σχέση ανάμεσα στο μιλιταρισμό και  την εθνική ταυτότητα αποδείχθηκε  να 

είναι μία αμφίδρομη διαδικασία στην Ισραηλινή περίπτωση. Αφενός, η σύγκρουση 

προωθούσε την αναβίωση της Εβραϊκής ταυτότητας, όπως συμπεράναμε παραπάνω, 

ενώ από την  άλλη μεριά,  η  Σιωνιστική οικοδόμηση της  εθνικής  ταυτότητας  ήταν 

τελεολογική  και  υπόκειντο  στον  κύριο  Σιωνιστικό  σκοπό,  την  κινητοποίηση  του 

Yishuv για  πόλεμο.  Αυτό  ήταν  εμφανές  από  τους  μηχανισμούς  που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της συλλογικής μνήμης, όπως καταλήξαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο˙ η κυρία σιωνιστική διήγηση πρότεινε μία κληρονομούμενη 

σχέση ανάμεσα στην αρχαία Εβραϊκή ταυτότητα και τον ηρωισμό, την αυτοθυσία και 

τον αγώνα για εθνική επιβίωση. Στο κεφάλαιο αυτό παρατηρήθηκε ότι το Σιωνιστικό 

εκπαιδευτικό σύστημα έδινε έμφαση στις αξίες του πολιτισμού, της αυτοθυσίας και 

της φυσικής μυϊκής δύναμης στα Εβραϊκά σχολεία και τις εθελοντικές οργανώσεις. 

231



Αυτά  τα  χαρακτηριστικά  έγιναν  κύρια  κριτήρια  για  την  πολιτική  και  κοινωνική 

κινητοποίηση των Sabra στην πολιτική οντότητα του Yishuv.
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Κεφάλαιο 7

Η Στρατιωτικοποίηση της Πολιτικής του Yishuv (1939-1948)

7.1. Εισαγωγή

Το  προηγούμενο  μέρος  της  μελέτης  επικεντρώθηκε  στην  εμφάνιση  του 

μιλιταρισμού στα πρώτα χρόνια του Yishuv. Ανέφερε περιληπτικά πώς η άνοδος της 

διαμάχης και η ανάγκη του Yishuv να νομιμοποιήσει την ύπαρξή του φαίνεται στην 

διαδικασία οικοδόμησης του κράτους και στην ανανέωση του Εβραϊκού εθνικισμού 

που ξεκίνησε από το Εργατικό Σιωνισμό. Αυτό έγινε είτε μέσω του Yishuv  (κράτους 

υπο κατασκευή) είτε μέσω της πρωτοπόρου στρατιωτικής ομάδας που σχετίστηκε με 

αυτό. 

Σύμφωνα με την υπόθεση της μελέτης, συμπεράναμε ότι τα διαπερατά όρια μεταξύ 

του  στρατού  και  της  κοινωνίας  έδωσαν  τη  δυνατότητα  στο  στρατό  (η  οποία 

εμφανίστηκε σε μια μορφή επαναστατικού κινήματος) να πάρει μέρος στη διαδικασία 

εθνικοποίησης  και  ομογενοποίησης.  Αυτό ήταν ιδιαιτέρως εμφανές  στο ρόλο των 

πολεμιστών Sabra της ανανεωμένης Hebrew γλώσσας, λογοτεχνίας και παραδόσεων 

ως  μια  έκφραση  της  ταυτότητας  Hebrew.  Με  τον  ίδιο  τρόπο  εκφραζόταν  και  ο 

μιλιταρισμός  μέσω  του  πολιτικού  μηχανισμού  του  κράτος  υπό  κατασκευή:  αυτό 

φαινόταν  στην  ένταση  των  στρατιωτικών  συμβόλων  και  τελετουργιών  στα  οποία 

δινόταν  έμφαση  ως  μέρος  της  συλλογικής  ταυτότητας,  μια  διαδικασία  που 

ονομάστηκε από τον Kimmerling μιλιταρισμός των πολιτών.

Ωστόσο παρόλ’ αυτά, η προσέγγιση του  Yishuv  στο μοντέλο του μαζικού 

μιλιταρισμού δεν διεξήχθη μέχρι το 1939. Από αυτή την χρονολογία και ύστερα, το 

Yishuv  κινητοποιούσε το υπέρτατο των ανθρώπινων και  υλικών πόρων και  τους 

συσσώρευε σε ολοκληρωτικό πόλεμο ώστε να ασφαλίσει την ύπαρξη ενός Εβραϊκού 

κράτους στην Παλαιστίνη. Όπως ισχυρίζεται ο Uri Ben Elizier, και άλλοι ιστορικοί 

συμφώνησαν μαζί του, μόνο μετά το τέλος της Αραβικής Επανάστασης το 1939, η 

Εβραϊκή Κοινότητα και η πολιτική της προσανατολίστηκαν στον πόλεμο και μέχρι το 

1942 αυτή η κοινότητα στρατολογήθηκε, εκπαιδεύτηκε και εξοπλίστηκε ως ένοπλο 

έθνος. 
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Η προσέγγιση  Yishuv  απέναντι  στο ένοπλο έθνος  αποδίδεται  βασικά στο 

ρόλο της νεότερης γενιάς, τους Sabra. Αυτή η γενιά πολεμιστών έφτασε στην ηλικία 

της  ενηλικίωσης  τη  δεκαετία  του  1930.  Ο δυνατός  δογματισμός  τους  στα  εθνικά 

Σιωνιστικά ιδανικά και η ισχυρή προσκόλλησή τους στους εθνικούς στόχους τους 

ωθούσε να υιοθετήσουν μια πιο εξτρεμιστική γραμμή από αυτή της προηγούμενης 

ηγεσίας. Ισχυριζόταν ότι θα έλυναν τις Εβραϊκές κρίσεις και με τις Βρετανικές αρχές 

(που εξέδωσαν τη Λευκή Βίβλος του 1939) και ενάντια στους Άραβες με στρατιωτικά 

μέσα, μια ενεργή ευχή ήταν ενάντια στην διακυρηγμένη πολιτική  του Σιωνιστικού 

κινήματος που ήταν προσκολλημένη σε μια πολιτική αυτοσυγκράτησης. 

Εκτός αυτού, αυτή η μιλιταριστική γραμμή θα κέρδιζε ισχυρή υποστήριξη από 

διάφορα  πολιτικά  κέντρα  μέσα  στο  εξουσιάζων  κόμμα,  τους  Mapai  (οι  οποίοι 

αντιμετώπιζαν ολοκληρωτική λειτουργική κρίση και ανταγωνισμούς. Προκειμένου να 

εξασφαλίσει  την  ηγεσία  και  να  μονοπωλήσει  τα  μέσα  δύναμης  στα  χέρια  του,  η 

πολιτική ηγεσία των Mapai του Ben Gurion ενέκρινε τη μιλιταριστική πολιτική και 

κινητοποίησε όλες τις διαφορετικές δυνάμεις κάτω από την εξουσία της. 

Αναλύοντας την εξέλιξη του μοντέλου του μαζικού μιλιταρισμού στο Yishuv, 

το  κεφάλαιο  θα  επικεντρωθεί  στα  επόμενα  χαρακτηριστικά:  (1)  τη  συνεργασία 

πολιτών  στρατιωτικών  στην  λήψη  αποφάσεων  (2)  την  υποστήριξη  του  πολιτικού 

συστήματος  της  στρατιωτικής  επιλογής  ως  επιθυμητή  και  αναπόφευκτη  για  την 

επίτευξη των εθνικών στόχων (3) την κινητοποίηση της κοινότητας που θα βελτίωνε 

την κεντρικότητα του (κράτος υπό κατασκευή) του Yishuv  και την ηγεμονία στους 

πόρους. 

7.2. Το Σοκ του 1936 και η Απάντηση των Sabra

Όταν  ανέκυψε  η  Αραβική  Επανάσταση  στο  1936,  οι  ευρείας  κλίμακας 

συγκρούσεις με τα Αραβικά στρατιωτικά τμήματα προκάλεσε σοκ στο Yishuv, καθώς 

ήταν η πρώτη φορά που οι Παλαιστίνιοι Άραβες έμοιαζαν ικανοί να κινητοποιήσουν 

ανθρώπους,  πόρους και  στρατιωτικά  μέσα για να επιτύχουν τους πολιτικούς  τους 

σκοπούς και να υπερπηδήσουν τα θρησκευτικά και διαφυλετικά σχίσματα1.

Η  Haganah δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση. Η Σιωνιστική 

ηγεσία και στο Yishuv και στην Παγκόσμια Σιωνιστική Οργάνωση επανεκτίμησε την 

πολιτική της υπό το φως των νέων εξελίξεων. Τελικά, αποφάσισαν ότι η στρατιωτική 

1 Alfred Vagts. The History of Militarism. σελ. 
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αντίδραση ενάντια στους Άραβες θα ήταν ένα είδος πολιτική αυτοκτονίας από τη 

στιγμή που θα έδινε στους Βρετανούς ένα λόγο για να διακόψουν την προ-Σιωνιστική 

τους πολιτική και θα οδηγούσε το Yishuv σε έναν άνισο πόλεμο με τους Άραβες2.

Αντ’ αυτού η Σιωνιστική ηγεσία ενέκρινε μία στρατηγική που είναι γνωστή ως 

Havgalah (αυτοσυγκράτηση) και αποφάσισε να συνεργαστεί με τους Βρετανούς προς 

αντιμετώπιση της Αραβικής στρατιωτικής δράσης. Παρά το γεγονός ότι η Εργατική 

τάση θα κατάφερνε τελικά να περάσει μία απόφαση μέσω της πλειοψηφίας της στο 

Yishuv, αναπτύχθηκαν δύο είδη αντιπολίτευσης, υπέρ μιας στρατιωτικής απάντησης˙ 

η  πρώτη  ήταν  η  στρατιωτική  ομάδα  Irgun,  που  στηριζόταν  από  τη  μικρή 

Αναθεωρητική τάση.

Η Irgun διακήρυξε:

“Ούτε η φρασεολογία του Hollow, ούτε οι διπλωματικές συζητήσεις και τα βραδινά με  

τσάι  θα  κερδίσουν  έδαφος  επί  της  παγκόσμιας  κοινής  γνώμης  για  την  ιδέα  μιας  

Ιουδαϊκής πατρίδας, έναντι της γλώσσας της δύναμης και του πολέμου, της γλώσσας  

των βομβών και του δυναμίτη”3.

Η δεύτερη αντίθετη τάση ενάντια στην Πολιτική της  Havgalah βρισκόταν εντός 

της νεότερης γενιάς που ήταν συνδεδεμένη με το Εργατικό κίνημα. 

Η  εγκαθίδρυση  μίας  υπόγειας  δύναμης,  γνωστής  ως  Fosh το  1937,  ήταν  μία 

έκφραση αυτής της νέας μιλιταριστικής γραμμής. Η οργάνωση αυτή ξεκίνησε από 

ένα βετεράνο της Εργατικής τάσης, το Yitzhak Sadeh, υπό μία διακηρυγμένη αιτία, 

την άμυνα των Ιουδαϊκών οικισμών σύμφωνα με τους κανόνες της Havgalah4. Αλλά, 

στην πραγματικότητα, στόχευε στην εξαπόλυση μίας σειράς επιθέσεων σε Αραβικούς 

στόχους. Οι νεαροί Sabra θεώρησαν την οργάνωση αυτή ως αναστολή στο ιδεολογικό 

τους όραμα και ως ένα μέσο για τη βελτίωση της στρατιωτικής τους επάρκειας5.

Κατά  τη  διάρκεια  του  1936  η  Fosh εξαπέλυσε  αρκετές  νυχτερινές  επιθέσεις  σε 

Αραβικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων και  περιουσιών.  Αυτό έγινε 

χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ηγεσίας Yishuv.

2  Για τα αίτια της πολιτικής της αυτοσυγκράτησης που υιοθετήθηκε από τη Σιωνιστική ηγεσία, βλέπε: 
κεφάλαιο 4, παρ. 4.4.3

3 Uri Ben Eliezer. The Making of the Israeli Militarism. σελ. 20
4  Horowitz,  David (1970). My Yesterday. Jerusalem: Schoken, σελ. 173-174.
5 Uri Ben Eliezer.The Making of the Israeli Militarism. σελ.21
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7.2.1. Μετά την Λευκή Βίβλο

 Η έκδοση του Λευκού Εγγράφου από τους Βρετανούς το 1939, έθεσε άκαμπτους 

περιορισμούς στην Ιουδαϊκή μετανάστευση στην Παλαιστίνη και αποκήρυξε τη βάση 

της Διακήρυξης του  Balfour. Αυτή η δραματική αλλαγή της Βρετανικής πολιτικής 

απέφερε την οργή ορισμένων εντός του Yishuv και διεύρυνε το κενό ανάμεσα στους 

Sabra και  την  έμπειρη  ηγεσία  τους,  την  οποία  άρχισαν  να  κατηγορούν  για 

ανικανότητα  στη  διαχείριση  της  κρίσης.  Πιστεύοντας  ότι  η  ηγεσία  τους  δεν  είχε 

διάθεση  να  προχωρήσει  πέρα  από  μερικές  πράξεις  επίδειξης,  οι  οργανώσεις  των 

Sabra και  μαθητικές  ενώσεις  οργάνωσαν  μεγάλες  διαδηλώσεις  ενάντια  στους 

Βρετανούς και απέστειλαν εκπροσώπους που ζητούσαν από τον David Ben Gurion, 

τον  ηγέτη του  Yishuv,  να παραιτηθεί6.  Στα απομνημονεύματά του,  ο  Ben Gurion 

παραδέχτηκε  ότι  ο  ίδιος  και  οι  υποστηρικτές  του  αντιμετώπισαν  μία  χωρίς 

προηγούμενο πολιτική κρίση,  συγκεκριμένα έγραψε:  “ήταν μία εβδομάδα ομάδων 

εκπροσώπησης. Όλοι τους με μία φωνή, εκφράζοντας την ίδια σύγχυση και πικρία”7. 

Καθώς το καθαρό αποτέλεσμα της αντίδρασης δεν άλλαξε τη Βρετανική πολιτική, 

η  αντίδραση  των  Sabra στην  πολιτική  του  Λευκούς  Εγγράφου  συνεχίστηκε  με 

καλέσματα  για  παύση  της  εξουσιοδότησης  της  ηγεσίας.  Οι  εφημερίδες  των 

κινημάτων νέων έβριθαν τέτοιων δηλώσεων, όπως: “Μία νέα εποχή χρειάζεται, στην  

οποία  θα  είμαστε  η  πρώτιστη  κινητήρια  δύναμη…  Θα  ιδρύσουμε  μία  μοναδική 

Ιουδαϊκή  δύναμη  που  θα  διαλύσει  το  Λευκό  Έγγραφο  και  θα  υπαγορεύσει  νέα  

έγγραφα”8.  Νέοι  σαμποτάρισαν  το  ραδιοσταθμό  της  Εντεταλμένης  Κυβέρνησης, 

εξαναγκάζοντας σε καθυστέρηση την ανακοίνωση του Ύπατου Αρμοστή. Αρκετοί 

κυβερνητικοί αξιωματούχοι δέχθηκαν επιθέσεις και στην Ιερουσαλήμ μία διαδήλωση 

κατέληξε με βίαια επεισόδια, στα οποία αρκετοί τραυματίστηκαν, ενώ ένας Βρετανός 

αξιωματούχος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ιουδαϊκά πυρά, ένα γεγονός που 

συνέβη για πρώτη φορά από την εγκατάσταση της Εντεταλμένης Κυβέρνησης. Οι 

χειρότερες διαδηλώσεις συνέβησαν στη σχολή  Technion της Χάιφα, όταν Βρετανοί 

στρατιώτες εισέβαλλαν στο πανεπιστήμιο και συνέλαβαν τους ακτιβιστές9.

6  Για  την  αντίδραση  της  γενιάς  των  Sabra στο  Λευκό  Έγγραφο,  βλέπε:  David Horowitz.  My 
Yesterday.  σελ.  170-176,  Bauer,  Yehuda  (1970).  From Diplomacy  to  Resistance:  A  History  of  
Jewish Palestine, 1939-1945. Philadelphia: Jewish Publication  Society of America, σελ. 149-152

7 Απόσπασμα από: Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 28
8 ibid
9 Yehuda Bauer. From Diplomacy to Resistance. σελ, 123,
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4.2.2. Η Αναβάθμιση του Μιλιταρισμού, 1939-1941

Η Βρετανική επιμονή για την εφαρμογή της πολιτικής του Λευκού Βιβλίου και η 

κρίση  στις  τάξεις  της  ηγεσίας  του  Yishuv θα  έσπρωχναν  τη  γενιά  των  Sabra να 

ενισχύσει το μιλιταριστικό τρόπο που η ίδια διάλεξε. Πείστηκαν περισσότερο ότι ο 

συντομότερος δρόμος για την ίδρυση του κράτους θα ήταν ο πόλεμος και η βία. Η 

Υλοποίηση του στρατιωτικού τρόπο επιδιώχθηκε από τους Sabra ως μέσο πολιτικής 

επιρροής εντός του Yishuv, ήταν πεπεισμένοι ότι η μιλιταριστική ιδεολογία ήταν το 

αντίπαλο δέος της διπλωματίας και της πολιτικής μετριοπάθειας που είχε υιοθετηθεί 

από την έμπειρη ηγεσία. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο μιλιταρισμός θεωρήθηκε ως λύση 

για την αντιμετώπιση των εξωτερικών εχθρών και της εσωτερικής πολιτικής κρίσης 

ταυτόχρονα, ήταν μία εναλλακτική απέναντι σε μία ανίκανη εσωτερική πολιτική.

Έτσι, στα δύο χρόνια που ακολούθησαν την Αραβική Επανάσταση και το Λευκό 

Έγγραφο,  διαμορφώθηκαν  διαφορετικά  στρατιωτικά  σώματα  όπως  οι  Ειδικές 

Επιχειρήσεις (ΕΕ) και οι δυνάμεις Squad. Άλλοι τρόποι έκφρασης της προσκόλλησης 

στις στρατιωτικές λύσεις ήταν μέσω της κατάταξης στο Βρετανικό Στρατό κατά τη 

διάρκεια του Β’ ΠΠ.10 Παρά τα γεγονός ότι τα κινήματα νεολαίας και το Yishuv 

γενικά θεωρούσαν την Βρετανική Εντολή ως αποικιακό κράτος και ως εμπόδιο για 

την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου Εβραϊκού κράτους,  η ιδέα της  κατάταξης  στο 

στρατό θεωρήθηκε ως ένας τρόπος απόκτησης στρατιωτικού επαγγελματισμού και 

μια ευκαιρία να βελτιώσουν τις στρατιωτικές ικανότητες του Yishuv, επίσης.

Ωστόσο,  η  πιο  μεγάλη και  με  μεγαλύτερη επιρροή στρατιωτική  βάση που 

υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν η Palmach,  που ιδρύθηκε το 1941. Εκτός από την 

κατάταξη στον Βρετανικό Στρατό, η ίδρυση του Palmach είχε ως αποτέλεσμα την 

στρατολόγηση χιλιάδων Εβραίων ενηλίκων.  Οι Βρετανικές αρχές  συμφώνησαν να 

εξοπλίσουν και να εκπαιδεύσουν αυτή τη μονάδα ώστε να σταλεί στην Παλαιστίνη 

μέσω του πολέμου.

10  Όταν διεκόπη ο Β’ ΠΠ, η Βρετανική αποστολή ζήτησε Άραβες και Εβραίους εθελοντές στο στρατό 
τους για να υπερασπιστούν την χώρα από πιθανή εισβολή και για να πολεμήσουν σε άλλα μέτωπα, 
επίσης.  Παρά τη θέση των Αράβων και  των Εβραίων από το αποικιακό κράτος  της  αποστολής 
συμφώνησαν  να  καταταγούν  στον  Βρετανικό  στρατό.  Ο  Chaim  Weitzman,  ο  αρχηγός  του 
Παγκόσμιου Κινήματος Σιωνιστών προσπάθησε να επενδύσει αυτή τη βοήθεια πολιτικά, ώστε οι 
Βρετανοί πιθανώς να είναι θετικοί στην ιδέα Εβραϊκού κράτους.
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Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ταυτότητα του  Sabra συνδέθηκε με την κατάταξή 

του  στην  Palmach και  vice versa11.  Η  αιτία  αποδίδεται  στην  ευρείας  κλίμακας 

κατάταξη  ατόμων  της  νεότερης  γενιάς  στην  Palmach,  νέοι  που  θεωρούσαν  την 

Palmach ως αντανάκλαση της πολιτικής και κοινωνικής θέσης τους στο Yishuv12. Το 

να  έχουν  μία  δική  τους  στρατιωτική  οργάνωση  ήταν  σημάδι  υπερηφάνειας  και 

έκφρασης της διαφορετικότητάς τους από την παλαιότερη γενιά των πρωτοπόρων13. 

Παρ’ όλο που η γενιά των Sabra δημιούργησε το υπόδειγμα όλων των στρατιωτικών 

δομών  στο  Yishuv,  αποκλειστικά  η  Palmach χαρακτηριζόταν  ως  η  στρατιωτική 

δύναμη  των  Sabra.  Αυτό  συνέβαινε  επειδή  η  ηγεσία  όλων  των  τμημάτων  της 

αποτελούνταν από νεότερους Εβραίους που είχαν γεννηθεί στην Παλαιστίνη και διότι 

οι κληρωτοί προέρχονταν από τα Kibbutz, τα οποία συνδύαζαν τη στρατιωτική άμυνα 

και την αγροτική ιδεολογία ως εθνική ιδεολογία14.

Εν  τω  μεταξύ,  οι  Βρετανοί  απαίτησαν  τη  δημιουργία  μίας  ειδικής  Ιουδαϊκής 

δύναμης,  συνδεδεμένης  με τα στρατεύματά τους,  για τη μάχη στο Παλαιστινιακό 

μέτωπο  ενάντια  σε  πιθανή  εισβολή  των  Ναζί.  Το  γεγονός  αυτό  αποτέλεσε  έναν 

επιπλέον  παράγοντα  που  ενίσχυσε  την  απόφαση  για  τη  δημιουργία  αυτής  της 

μονάδας, ειδικά από τη στιγμή που θα απολάμβανε της Βρετανικής στρατιωτικής και 

οικονομικής  βοήθειας  και  θα  εξασφάλιζε  επίσης  και  μία  επίσημη  νομιμοποίηση. 

Έτσι, η Palmach δημιουργήθηκε τελικά το Μάιο του 194115.

Όπως και οι καταταγμένοι στο Βρετανικό Στρατό, έτσι και οι καταταγμένοι στην 

Palmach θεώρησαν τη συνεργασία με τις Βρετανικές δυνάμεις ως μία ευκαιρία για να 

εξασφαλίσουν τη στρατιωτική επάρκεια της επίλεκτης μονάδας τους. Έτσι, πέρα από 

την  οργή  τους  για  τη  Βρετανική  πολιτική,  θεώρησαν  τη  διασύνδεση  τους  με  το 

Βρετανικό Στρατό ως απαραίτητη για τη μετατροπή της Palmach από πολιτοφυλακή 

σε κανονικό στρατιωτικό σώμα, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαίδευση16.

11  Για την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην ταυτότητα των Sabra και των μελών της Palmach, βλέπε: 
Oz Almog.  Sabra, The Making of a New Jew; Anita Shapira.   From Palmach Generation to the 
Candle Children. 

12  Oz Almog, Sabra; Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 46-47.
13 ibid
14 Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ. 36
15 ibid, σελ. 34.
16  Στην πραγματικότητα, η Palmach με τη Βρετανική στήριξη κατά τη διάρκεια του ΄Β Παγκοσμίου 

Πολέμου είχε μεταμορφωθεί από μία μικρή και άπειρη στρατιωτική δύναμη σε μία ανταγωνιστική 
μάχιμη δύναμη που περιελάμβανε τρεις μάχιμες φρουρές, με ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις. Για 
την εξέλιξη της Palmach, βλέπε:  Yehuda Bauer. From Diplomacy to Resistance. σελ. 149-152
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7.3. Το Ιδεολογικό Ύφος του Μιλιταρισμού των Sabra

Στην  προηγούμενη  ενότητα,  εξήχθη  το  συμπέρασμα  ότι  η  γενιά  των  Sabra 

επεδίωξε  να  επιτύχει  το  στρατιωτικό  επαγγελματισμό.  Έτσι,  θα  ήταν  ικανοί  να 

εκπληρώσουν το δικό τους μιλιταριστικό όραμα για τα εθνικά ζητήματα, σε αντίθεση 

με τη μετριοπαθή προσέγγιση που ακολουθούσε η παλαιότερη ηγεσία. Το γεγονός 

αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή τριών κύριων στρατιωτικών σωμάτων που 

ήταν συνδεδεμένα με την κυρίαρχη Εργατική Τάση.

Στην παρούσα ενότητα, θα καταδειχθεί ότι ο στρατιωτικό επαγγελματισμό που 

επετεύχθη από τους  Sabra δεν επηρέασε το ιδεολογικό μιλιταριστικό τους ύφος, το 

οποίο διατήρησαν κατά την περίοδο 1919-1936. Το υπόδειγμα αυτό αντιμετώπιζε το 

επάγγελμα της άμυνας ως μία επαναστατική εθνική αποστολή και εκπλήρωση των 

ιδεολογικών συμβάσεων για τη γη και το έθνος. Παρ’ όλο που οι νεαροί Εβραίοι 

στρατιώτες απορρόφησαν νέες στρατιωτικές μεθόδους και απέκτησαν επαγγελματική 

στρατιωτική  εκπαίδευση  από  τους  Βρετανούς,  είτε  στην  Palmach,  είτε  στις 

“Νυχτερινές  Ομάδες”,  ή  στην  “Ιουδαϊκή  Φρουρά”,  συνέχισαν  να 

αυτοπροσδιορίζονται  ως  ένας  στρατός  ταγμένος  στην  εθνική  απελευθέρωση  και 

υιοθετούσαν την  Σιωνιστική σοσιαλιστική ιδεολογία17.  Υπ’  αυτήν την έννοια,  δεν 

θεωρούσαν  τους  εαυτούς  τους  ως  ένα  σώμα  διαχωρισμένο  από  το  κομματικό 

σύστημα του Yishuv και τους πολιτικούς του θεσμούς.

Οι  μαχητές  Sabra,  αντιλαμβάνονταν  το  στρατιωτικό  επαγγελματισμό  από  την 

πλευρά  της  απόκτησης  πείρας  και  όχι  από  αυτή  της  λειτουργικής  χρήσης.  Ο 

Huntington  προσδιόρισε το στρατιωτικό επαγγελματισμό ως μέσο απόκτησης πείρας. 

Εννοούσε τη γνώση και τις ικανότητες του στρατιωτικού επαγγέλματος18. Από την 

άλλη πλευρά, ο Huntington προσδιόρισε τον επαγγελματισμό με όρους λειτουργικής 

προσφοράς του στρατιωτικού θεσμού στο κράτος. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, 

διατύπωσε την άποψη ότι  ο  στρατιωτικός  θεσμός είναι  ένα επαγγελματικό  σώμα, 

συνδεδεμένο με το κράτος,  που εκπληρώνει  τα πολιτικά συμφέροντα του εθνικού 

κράτους, χωρίς παρέμβαση στη χάραξη πολιτικής. Εντούτοις, ο  Huntington πίστευε 

ότι και οι δύο αντιλήψεις για ον επαγγελματισμό συνυπάρχουν19.

17 Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ. 35-36.
18 Samuel Huntington. The Solider and the State. σελ. 8-9.
19 Ibid, βλέπε σελ. 70-75.
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Οι  καταταγμένοι  Sabra,  είτε  στην  Palmach,  είτε  στα  τρία  προαναφερθέντα 

στρατιωτικά σώματα, αντιλαμβάνονταν τον επαγγελματισμό υπό την πρώτη διάστασή 

του˙  της  στρατιωτικής  πείρας,  από  την  οπτική  της  ανάπτυξης  στρατιωτικών 

ικανοτήτων. Από την άλλη πλευρά, έρχονταν σε αντίθεση με την τελευταία αντίληψη 

του  Huntington για  τον  επαγγελματισμό,  από  τη  στιγμή  που  επεδίωκαν  να 

επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής. Οι μαχητές Sabra συνέχισαν να περιγράφουν τους 

εαυτούς  τους  με  όρους  όπως  “φρουροί  του  έθνους”,  “Εβραίοι  μαχητές  για  την 

ελευθερία”,  ή  “Σιωνιστές  πολεμιστές”.  Αυτός  ο  ιδεολογικός  μιλιταρισμός 

περιγράφηκε  από τον  Israeli Galeeli˙  έγραψε ότι:  “Η  Palmach αποτελούνταν  από 

Ιουδαίους που γεννήθηκαν στην Παλαιστίνη, τα μέλη της ήταν οπαδοί του δόγματος του  

Πρωτοποριακού  Σιωνισμού-  απλό,  μονολιθικό  και  δυνατό”20.  Ο  Perlmutter 

υποστήριξε  ότι  η  Palmach μία  ιδεολογικά  υποκινούμενη  στρατιωτική  δομή 

εμποτισμένη με μία αίσθηση αποστολής με στόχο την εθνική εκπλήρωση21. Με βάση 

αυτήν την ιδεολογία, η Palmach ανέπτυξε τη στρατιωτική της επάρκεια και πολεμικά 

δόγματα. Αυτά περιγράφηκαν από τον Yigal Allon, τον αρχηγό της Palmach ως εξής:

“δεν  ήταν  ένα  δόγμα  το  οποίο  έφερε  κάποιος  ειδικός  ή  στρατηγός  μαζί  του  από  

μακριά… εξορύχθηκε από το υπέδαφος της κατάστασής μας”22.

Ο μύθος  ότι  η  στρατιωτική  επάρκεια  της  Palmach προήλθε  από  το  “Εβραϊκό 

Ηρωικό  της  Πνεύμα”  και  όχι  από  την  εκμάθηση  των  Βρετανικών  στρατιωτικών 

μεθόδων, ενισχύθηκε από ιστορίες και φήμες σχετικά με τους μαχητές της  Palmach 

που ενεπλάκησαν σε αποστολές στην Τρίπολη και τη Συρία, κατά τη διάρκεια του ΄Β 

Παγκοσμίου  Πολέμου.  Παρά  το  μειωμένης  σημασίας  ρόλο  που  ανατέθηκε  στην 

Palmach,  επέδειξαν  ηρωικό  πνεύμα  και  συγκινητική  αφοσίωση  στη  μέχρι  τέλους 

μάχη.  Στη  Σιωνιστική  ρητορεία,  οι  μαχητές  της  Palmach συγκρίνονταν  με  τους 

αρχαίους Εβραίους μαχητές της  Masada και της επανάστασης του  Bar Kokhba. Ο 

Yitzhak Rabin, ένας από τους ηγέτες της  Palmach και μελλοντικός Πρωθυπουργός 

του  Ισραήλ,  που  ενεπλάκη  στις  αποστολές  αυτές,  περιγράφει  τις  στρατιωτικές 

μεθόδους της  Palmach,  “οι Βρετανοί δίδασκαν στους στρατιώτες τους να αντιδρούν  

αυτόματα όταν δέχονταν πυρά, αλλά στην Palmach δίναμε έμφαση στο να πυροβολούμε  

πρώτοι και να περνάμε από αμυντική σε επιθετική θέση”23.

20 Quoted from Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ.37
21 ibid
22 Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 84
23 ibid
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Παράλληλα  με  αυτήν  τη  στρατιωτική  επάρκεια,  οι  Sabra διατηρούσαν  το 

ιδεολογικό τους ύφος στις περιοχές που κατατάσσονταν˙ το ύφος αυτό εκφραζόταν 

με  διάφορους  τρόπους  όπως  την  απειθαρχία,  την  αγνόηση  των  στρατιωτικών 

συνηθειών και των στολών, την έκδοση “επαναστατικών φυλλαδίων” και την άσκηση 

πολιτικών και πλασματικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο της θητείας24.

Το γεγονός της ιδιαίτερης και εμφανούς έκφρασης του ιδεολογικού ύφους εντός 

της  Palmach, πιο πολύ απ’ ότι σε κάθε άλλη μονάδα, εξηγείται από το κοινωνικό 

αγροτικό υπόβαθρο των ατόμων που κατατάσσονταν σε αυτήν˙ όπως έχει αναλυθεί, 

οι  καταταγμένοι  στην  Palmach είχαν  ως  κομμάτι  της  ιδεολογίας  τους  το  δίδυμο 

αγρότη-μαχητή25. Το δόγμα αυτό ήταν εμπνευσμένο από τις ιδανικές σοσιαλιστικές 

νόρμες  που  θεωρούσαν τη  δουλειά  στη γη ως  κομμάτι  της  αρχής  της  “Εβραϊκής 

Άμυνας” και  vice versa. Αυτή η συμβολική σχέση περιγράφεται στο διακριτικό της 

οργάνωσης, το οποίο συνδύαζε το σιτάρι με το σπαθί. 

Οι καταταγμένοι στην Palmach προέρχονταν κυρίως από τα Kibbutz και όπως θα 

καταδειχθεί στην επόμενη ενότητα, ήταν πολιτικά συνδεδεμένοι με το United Kibbutz 

Movement, το οποίο αποτελούσε ένα ισχυρό πολιτικό κέντρο στο  Mapai, το κύριο 

πολιτικό κόμμα στο Yishuv. Πέρα από τη συμβολή τους στη στρατιωτική άμυνα, οι 

μαχητές της  Palmach συνέχιζαν να προσφέρουν καθημερινή αγροτική δουλειά στα 

Kibbutz. Αυτό καθορίστηκε τελικά από ένα εσωτερικό πρόγραμμα που συνδύαζε τις 

δύο  εργασίες  και  καλούνταν  “Ach’shara Meguyeset”,  το  οποίο  σήμαινε  στην 

κυριολεξία  “Στρατολογημένη  Κατάρτιση”.  Σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  αυτό,  οι 

μαχητές της  Palmach έπρεπε να αφιερώνουν κάθε μήνα 14 ημέρες στην εργασία, 8 

ημέρες  στην  εκπαίδευση και  είχαν  και  μία  ελεύθερη  εβδομάδα26.  Πέρα από  τους 

ιδεολογικούς στόχους του προγράμματος υπήρχαν επίσης και οικονομικοί λόγοι˙ ο Ά 

Παγκόσμιος Πόλεμος είχε προσφέρει ευημερία στο  Yishuv λόγω των αυξανομένων 

ζητήσεων σε αγροτικά προϊόντα των Συμμαχικών δυνάμεων που στάθμευαν στην 

Παλαιστίνη.  Κατασκεύαζαν  ακόμη εργοστάσια,  στρατιωτικούς  δρόμους και  άλλες 

υποδομές. Λόγω αυτής της κατάστασης, απαιτούνταν επιπλέον εργατικό δυναμικό για 

να προσφέρει σε αγροτικές και χειρονακτικές εργασίες, ειδικά από τη στιγμή που η 

κατάταξη στο Βρετανικό Στρατό δημιούργησε έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού. Έτσι, 

οι άνθρωποι της Palmach έπρεπε να ασχοληθούν με αυτές τις δουλειές, επιπρόσθετα 

24 Oz Almog. Sabra, The Making of a New Jew. 
25 Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ. 37
26 Yehuda Bauer. From Diplomacy to Resistance. σελ. 145-149
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με τα αμυντικά τους καθήκοντα. Από την άλλη πλευρά, η μονάδες της  Palmach, οι 

οποίες  κατασκεύαζαν  και  τις  στρατιωτικές  τους  εγκαταστάσεις,  υπέφεραν  από 

οικονομική  κρίση  μετά  τη  διακοπή  της  χρηματοδότησης  από  τους  Βρετανούς, 

γεγονός  που αύξησε  την ανάγκη για  αυτοχρηματοδότηση μέσω της  δουλειάς  στα 

Kibbutz27.

Ως  αποτέλεσμα,  το  ευγνώμον  προς  το  εργατικό  δυναμικό  των  Sabra Yishuv 

πέτυχε μία αξιοσημείωτη οικονομική ευημερία και ανάπτυξη στον αγροτικό και το 

βιομηχανικό τομέα, η οποία συνοδεύτηκε και από μία στέρεα δομημένη στρατιωτική 

δύναμη28. Συγκρίνοντας αυτό το στρατιωτικό-οικονομικό άνοιγμα με την οικονομική 

πτώση και καθυστέρηση της γειτονικής Αραβικής κοινότητας στην Παλαιστίνη,  η 

Palmach αντιλήφθηκε την αποδοτικότητα της επαναστατικής της προσέγγισης.  Τα 

μέλη της αναγνώρισαν ότι συνδυάζοντας την εργατική ιδεολογία και τη στρατιωτική 

επάρκεια,  εκπλήρωναν  μία  ιστορική  αποστολή,  χτίζοντας  παράλληλα  μία 

αναπτυγμένη  οντότητα,  έτοιμη  να  μεταμορφωθεί  σε  ένα  κράτος,  μέσω  της 

στρατιωτικής δύναμης.

7.4. Η Κυριαρχία του ‘Μιλιταριστικού Τρόπου’ στα Πολιτικά του Yishuv

Στην ενότητα αυτή καταδεικνύεται ότι η σύμβαση μίας στρατιωτικής λύσης στο 

Ιουδαϊκό εθνικό πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο ανάμεσα στα στρατιωτικά σώματα 

που ελέγχονταν από τους στρατιώτες Sabra, αλλά διείσδυσε σε ολόκληρο το πολιτικό 

σύστημα του Yishuv. Με άλλα λόγια, η επιχειρηματολογία επικεντρώνεται στην ιδέα 

ότι  ο  μιλιταρισμός  έγινε  εθνική  ιδεολογία  και  υιοθετήθηκε  από  τους  πολιτικούς 

θεσμούς του Yishuv, οι οποίοι κυριαρχούνταν από το σοσιαλιστικό κόμμα Mapai.

Eείναι  ευρέως  αποδεκτό  ότι  οι  πολιτικοί  θεσμοί  του  Yishuv, 

συμπεριλαμβανομένων  και  των  κύριων  κέντρων  εξουσίας,  είχαν  παρόμοιες 

αντιλήψεις και η σύμπτωση αυτή άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά μετά το 1939. Η 

σύμπτωση αυτή στηρίχθηκε στην αρχή ότι  ένα Ιουδαϊκό κράτος  θα μπορούσε να 

ιδρυθεί μόνο μέσω του πολέμου, όχι μέσω πολιτικών λύσεων, ή μέσω της Βρετανικής 

πολιτικής  βοήθειας.  Σημειώνεται  ότι  η  πίστη  σε  μία  στρατιωτική  λύση  για  το 

Ιουδαϊκό  κράτος  είχε  διαμορφωθεί  νωρίτερα  στο  περιθώριο  της  αναθεωρητικής 

27 Ibid, σελ. 165-166
28 Για την οικονομική ανάπτυξη στο Yishuv από το τέλος του ΄Β Παγκοσμίου Πολέμου, βλέπε: 

-  - 243



τάσης,  της  οποία  ηγούνταν  ο  Ze’ev Jabotinsky,  στα  μέσα του 192029.  Την  εποχή 

εκείνη,  μία  μεγάλη  πλειοψηφία  στο  Yishuv συμβάδιζε  με  την  κυριαρχούσα 

μετριοπαθή προσέγγιση, η οποία βασιζόταν στη Βρετανική πολιτική βοήθεια, όπως 

αυτή περιγραφόταν στη Διακήρυξη του Balfour. Όπως έχει ήδη αναλυθεί, η νεότερη 

γενιά  άρχισε  να  αναζητά  τη  στρατιωτική  λύση  και  να  αντιτίθεται  στην  πολιτική 

προσέγγιση της ηγεσίας των βετεράνων του  Yishuv από την έναρξη της Αραβικής 

Επανάστασης του 1936 και μετά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η γενιά των Sabra 

και η μιλιταριστική της προσέγγιση άρχισε να κερδίζει την προσοχή πολλών εντός 

των πολιτικών θεσμών στο  Yishuv. Έτσι, μετά το 1936, η “οργανωμένη βία” έγινε 

μία έγκυρη και επιθυμητή λύση για να χειριστούν οι Σιωνιστικοί πολιτικοί θεσμοί στο 

Yishuv τις  σχέσεις  με  τους  Άραβες30.  Το  φαινόμενο  αυτό,  το  οποίο  ονομάζεται 

ιδεολογικός μιλιταρισμός, επηρέασε κατά συνέπεια τη διαδικασία λήψης αποφάσεων˙ 

όπως  υποστηρίζεται  στην  επόμενη  ενότητα,  θα  είχε  ως  αποτέλεσμα  τη 

στρατιωτικοποίηση της γενικής πολιτικής του Yishuv και τον πλήρη παραγκωνισμό 

των διπλωματικών προσεγγίσεων για την επίτευξη των πολιτικών επιδιώξεων.

7.4.1. Τα Κέντρα Πολιτική Εξουσίας στο Yishuv

Για να  καταδειχθεί  το  πώς  ο  “μιλιταριστικός  τρόπος  σκέψης”  εξελίχθηκε  στο 

πολιτικό σύστημα του  Yishuv και  πώς επηρέασε τη χάραξη πολιτικής  εκείνη την 

περίοδο, είναι απαραίτητο να περιγραφεί συντόμως ο πολιτικός χάρτης του  Yishuv 

και να σκιαγραφηθούν τα κύρια κέντρα εξουσίας του.

Επισήμως.  Δυο  κεντρικές  τάσεις  του  Σιωνισμού  ανταγωνίζονταν  για  την 

κυριαρχία  στο  Yishuv˙  η  Εργατική  τάση,  η  οποία  ήταν  το  κυρίαρχο  πολιτικό 

στρατόπεδο και της οποίας ηγούνταν ο David Ben Gurion και η Αναθεωρητική τάση, 

η οποία ήταν σημαντικά μικρότερη σε μέγεθος και επιρροή στη χάραξη πολιτικής. 

Αυτή  η  μικρή  τάση,  η  οποία  διαμόρφωνε  μία  μικρή  πολιτική  αντιπολίτευση  και 

αντιπροσώπευε μία ακραία μιλιταριστική πολιτική, της οποίας ηγούνταν ο Vladimir 

(Ze’ev)  Jabotinsky και μετά το θάνατό του ο  Menachem Begin31. Στην κορυφή της 

Σιωνιστική  ιεραρχίας  ήταν  η  Εκτελεστική  Επιτροπή  της  Παγκόσμιας  Σιωνιστικής 

29  Για τις πρώιμες μιλιταριστικές τάσεις του Αναθεωρητικού Σιωνισμού στο  Yishuv, βλέπε:  Colin 
Shnider.  The Land Beyond Promise. σελ. 13-17.

30 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 78
31  Mark  Tesler,  The  Political  Right  in  Israel. σελ.14,  Επίσης;  Colin  Shnider.  The  Land  Beyond 

Promise. σελ. 13-17.

-  - 244



Οργάνωσης, η οποία λειτουργούσε υπό το όνομα της Ιουδαϊκής Υπηρεσίας, με σκοπό 

την  αναγνώριση  από  τη  Βρετανική  Εντεταλμένη  Κυβέρνηση.  Η  Σιωνιστική 

Οργάνωση ηγούνταν από τον Chaim Wietzmann, γνωστό από την προ-Αγγλική του 

πολιτική και τη φιλελεύθερη καπιταλιστική του σκέψη32.

Ως εκ τούτου, το πολιτικό σύστημα του Yishuv κυριαρχούταν από την εργατική 

τάση, της οποίας η ραχοκοκαλιά ήταν το Mapai.

Πίσω όμως από αυτήν την κατάσταση, η εργατική τάση υπέφερε από μία έντονη 

κρίση  εντός  των  κύριων  ηγετικών  της  κέντρων,  ενώ  ταυτόχρονα  εξέλειπε  η 

οργανωτική συνοχή. Η κρίση εντός του  Mapai ήταν τόσο παλιά όσο το  Yishuv. Οι 

διάφορες  ομάδες  εργατικών  στην  Ευρώπη  και  την  Παλαιστίνη,  όπως  οι  Ha’poel 

Ha’tzaer,  Ahadut Ha’avoda, ή  Ha’shomer Ha’tzaer, βρίσκονταν σε διαμάχη σχετικά 

με τον τρόπο εφαρμογής της Σοσιαλιστικής ιδεολογίας από το Σιωνισμό. Τελικά το 

1929 αυτές οι ομάδες ενώθηκαν υπό το όνομα  Mapai. Παρά αυτήν την εξέλιξη, η 

Ha’shomer Ha’tzaer, γνωστή από τις αριστερές της τάσεις και τη δραστηριότητά της 

στα Kibbutz, εγκαθίδρυσε ένα ισχυρό κέντρο, εντός του Mapai, υπό την ηγεσία του 

Yitzhak Tabenkin. Οι άλλες πλευρές ενώθηκαν υπό την ηγεσία του Ben Gurion και 

δημιούργησαν ένα άλλο κέντρο γνωστό ως η πλειοψηφία του Mapai. Η κρίση μεταξύ 

των φατριών γινόταν όλο και πιο έντονη, ειδικά από τη στιγμή που το κέντρο των 

Kibbutz κέρδισε την πλειοψηφία εντός της Histadrut33. Εν τω μεταξύ, όπως έχει ήδη 

αναλυθεί,  η  γενιά  των  Sabra αναζητούσε  στρατιωτικές,  αντί  των  διπλωματικών, 

μεθόδους για να διαχειριστή τη σύγκρουση με τους Άραβες. Από τη στιγμή που οι 

Sabra στην πλειοψηφία τους ήταν συνδεδεμένοι με το εργατικό κίνημα, άρχισαν να 

αναζητούν την εξουσία επί των φατριών για να υλοποιήσουν τη στρατιωτική τους 

προσέγγιση μέσω της πολιτικής. Ο ιδεολογικός τύπος του μιλιταρισμού των Sabra θα 

επέτρεπε σε αυτούς τους νεαρούς ακτιβιστές να εκφράσουν τις μιλιταριστικές τους 

φιλοδοξίες μέσα στα κέντρα εξουσίας του Mapai. Η εντεινόμενη κρίση ανάμεσα στο 

Ηνωμένο  Kibbutz και την ηγεσία του  Mapai θα έσπρωχνε αυτά τα δύο κέντρα να 

στηριχθούν στη γενιά των Sabra για να κερδίσουν την εξουσία. Και ο Ben Gurion και 

ο  Tabenkin θα αναγνώριζαν τη σπουδαιότητα των  Sabra ως πολιτική δύναμη μέσα 

32 Howard M Sachar. A History of Israel. σελ. 113.
33  Για την κρίση εντός του Mapai, βλέπε: Lockman, Zachary, (1976).  The Left in Israel: Zionism vs. 

Socialism,  MERIP Reports,  No.  49,  σελ.  3-18;  Lilly  Weissbrod. From Labour  Zionism to  New 
Zionism.  σελ.  777-803;  Yehuda  Bauer.  From Diplomacy  to  Resistance,  σελ.  309-311;  Shapiro, 
Yonthan, (1976). The Formative Years of the Israeli Labor Party: The Organization of Power, 1919-
1930. Beverly Hills : Sage, σελ.196-212.
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στο Mapai και ολόκληρο το Yishuv. Καθώς και τα δύο βασικά κέντρα εξουσίας θα 

άρχιζαν αν προσεγγίζουν τους νέους στρατιώτες για να κερδίσουν πολιτική δύναμη 

στη μεταξύ τους διαμάχη, οι νεαροί  Sabra θα διείσδυαν στο πολιτικό σύστημα του 

Yishuv και θα πραγματοποιούσαν τη μιλιταριστική τους προσέγγιση για τη γενική 

πολιτική κατεύθυνση.

Η ανταγωνισμός για τη στήριξη από τους νεαρούς στρατιώτες είχε ως αποτέλεσμα 

τη στρατιωτικο-πολιτική πόλωση. Η πόλωση αυτή εκφράστηκε κυρίως στη σχέση 

που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε καθένα από τα δύο κύρια πολιτικά κέντρα και δύο 

στρατιωτικά σώματα˙ του Ηνωμένου  Kibbutz με την  Palmach και την πλειοψηφία 

του Mapai με την Ιουδαϊκή Φρουρά του Βρετανικού Στρατού.

Στις  επόμενες  δύο  ενότητες  θα  ερευνηθεί  ακριβώς  αυτή  η  διπλή  πολιτικο-

στρατιωτική  πόλωση  που  αναπτύχθηκε  εντός  του  Mapai από  το  1942, 

καταδεικνύοντας  το  πώς  αυτή  οδήγησε  στην  προσχώρηση  του  Yishuv σε  μία 

μιλιταριστική ιδεολογία.

7.4.2. Η Palmach και το Ηνωμένο Kibbutz

Η  σχέση  που  αναπτύχθηκε  ανάμεσα  στο  Ηνωμένο  Kibbutz και  την  Palmach 

εξηγείται  από το γεγονός της προέλευσης των στρατευμένων της  Palmach από τα 

Kibbutz που είχαν εξαπλωθεί σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Η εντεινόμενη κρίση 

ανάμεσα  στη  γραμματεία  του  Ηνωμένου  Kibbutz και  της  ηγεσίας  του  Mapai 

οξύνθηκε  και  κορυφώθηκε  όταν  ο  Tabenkin εγκαθίδρυσε  αυτό  που  ονομάζουμε 

σήμερα  “Φατρία  Β”,  η  οποία  ήταν  μία  ανεξάρτητη  εκτελεστική  επιτροπή 

αποτελούμενη από τους περισσότερους υψηλόβαθμους του κινήματος των Kibbutz34. 

Ενώ ο Ben Gurion έβλεπε αυτήν την πράξη ως ένα επικίνδυνο σχήμα στο κόμμα του, 

η Palmach υποστήριξε τον Tabenkin35.

Υπήρχαν  διάφοροι  λόγοι  που  εξηγούν  την  υποστήριξη  της  Palmach προς  το 

Ηνωμένο Kibbutz: ένας από αυτούς είναι το ότι οι αρχηγοί της Palmach ανησυχούσαν 

να μη μετακυλήσει το δικαίωμα στην εξουσία του κινήματος των Kibbutz, στο οποίο 

ανήκαν, στο αστικό κέντρο, του οποίου ηγούνταν ο Ben Gurion36. Έτσι, οι μαχητές 

της  Palmach προστάτευαν  το  δικαίωμα  των  αγροτών  να  μοιραστούν  την  υψηλή 

34 Yehuda Bauer. From Diplomacy to Resistance: A History of Jewish Palestine, σελ.304
35 Lockman, Zachary Lockman. The Left in Israel: Zionism vs. Socialism, σελ. 9
36 Yehuda Bauer. From Diplomacy to Resistance. σελ. 308

-  - 246



ηγεσία  του  Mapai.  Από την  άλλη πλευρά,  ο  Tabenkin και  οι  άλλη  υψηλόβαθμοι 

ηγέτες του κινήματος των  Kibbutz συμμερίζονταν το επαναστατικό όραμα της ελίτ 

της Palmach για τη δημιουργία του Εβραϊκού κράτους37. Αντιτίθεντο στη μετριοπαθή 

άποψη που υιοθετούσε η ηγεσία του Ben Gurion. Με βάση την οπτική τους, οι ηγέτες 

των  Kibbutz αποφάσισαν  ότι  η  στήριξη  της  Palmach σήμαινε  και  στήριξη  στη 

Σιωνιστική  γραμμή  που  αποτελούσε  ένα  προπαρασκευαστικό  στάδιο  για  τον 

εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο38. Σε μία διάλεξή του εκείνη την εποχή, ο  Tabenkin 

παρουσίασε  τις  απόψεις  του για  τη  σχέση ανάμεσα στον  πόλεμο και  την  ειρήνη. 

Μίλησε  για  το  ανεκπλήρωτο  όνειρο  των  ειρηνιστών  που  δε  συμμερίζεται  την 

πολιτική της χρήσης δύναμης και βίας για την επίτευξη των στόχων. Εξέφρασε την 

περιφρόνησή  του  για  την  “αυταπάτη”  της  Κοινωνίας  των  Εθνών  για  λύση  των 

διεθνών  συγκρούσεων  γύρω  από  μία  στρογγυλή  τράπεζα  και  απέρριψε  την 

αναθεωρητική  τάση  εντός  του  Εργατικού  κινήματος,  η  οποία  επιδίωκε,  κατά  τη 

γνώμη του, να αποδείξει το δίκαιο του σκοπού της μέσα στο κοινοβούλιο, αντί μέσα 

από τον πόλεμο και τον αγώνα39.  “ Σε κάθε σύγκρουση”, εξηγούσε ο  Tabenkin στη 

διάλεξή  του,  “καμία  πλευρά  δεν  παρέδωσε  ποτέ  γη,  δικαιώματα,  κεκτημένα,  ή  

περιουσίες  λόγω  καλής  θελήσεως,  μέσω  της  λογικής  και  των  αποδείξεων.  Καμία  

σύγκρουση… δε λύθηκε ποτέ χωρίς πραγματικό αγώνα”40. Ο  Tabenkin ζητούσε από 

τους  εκπαιδευτικούς  να  μην  αγνοούν  και  να  μη  δυσφημούν  τον  πόλεμο. 

Προειδοποίησε  ότι  μετά  τον  πόλεμο στην  Ευρώπη [΄Β Παγκόσμιος  Πόλεμος],  οι 

Άραβες θα επιχειρούσαν να καταλάβουν την Παλαιστίνη και το  Yishuv και ότι οι 

σχέσεις  με  αυτούς  θα  μπορούσαν  να  καθοριστούν  μόνο  μέσω  του  πολέμου.  Η 

μιλιταριστική  υπόθεση  του  Tabenkin ότι  η  οδός  της  δύναμης  των  όπλων ήταν  η 

απαραίτητη, επιθυμητή και απόλυτη λύση στον εθνικό αγώνα είχε κεντρική θέση στη 

σύνδεση του κινήματος των Kibbutz και της Palmach41. 

Ο  προσανατολισμός  του  Tabenkin προς  μία  μιλιταριστική  λύση   δεν 

υπαγορευόταν μόνο από “πατριωτικό ζήλο”,  αλλά και  από προσωπικό  συμφέρον˙ 

διότι αφ’ ενός η υποστήριξη στη μιλιταριστική προσέγγιση της Palmach θα ενίσχυε 

την πολιτική του θέση, ως αιτία διχόνοιας με την ηγεσία του Ben Gurion. Αφ’ ετέρου, 

μία  τέτοια  υποστήριξη  θα  διατηρούσε  την  Palmach στη  θέση  της  κύριας  πηγής 

37 Lockman, Zachary Lockman. The Left in Israel: Zionism vs. Socialism. σελ. 8
38 Yehuda Bauer. From Diplomacy to Resistance. σελ. 309
39 Απόσπασμα από:  Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 56
40 Ibid
41 Ibid, σελ. 54-55
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εργατικής δύναμης στα Kibbutz42. Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι στρατιώτες της Palmach 

απασχολούνταν επίσης και με αγροτικές εργασίες στα Kibbutz, τα οποία αυξάνονταν 

γρήγορα κατά τη  διάρκεια  του ΄Β  Παγκοσμίου  Πολέμου.  Και  οι  οικονομικές  και 

πολιτικές φιλοδοξίες του Tabenkin και των βετεράνων συναδέλφων του ενίσχυαν τις 

μιλιταριστικές τους τάσεις και τους τοποθετούσαν στην πλευρά που υποστήριζε τη 

λύση  του  Ιουδαϊκού  προβλήματος  στην  Παλαιστίνη  με  τη  χρήση  στρατιωτικής 

δύναμης. Ο προσανατολισμός του κινήματος των  Kibbutz προς το μιλιταρισμό δεν 

ήταν φιλολογική, αλλά εκφραζόταν και με πράξεις˙ το κίνημα των  Kibbutz διέθετε 

δάνεια και άλλες οικονομικές βοήθειες στην Palmach για προγράμματα εκπαίδευσης 

και αγορά όπλων. Η βοήθεια αυτή εντάθηκε μετά το τέλος του παγκόσμιου πολέμου, 

όταν οι Βρετανοί έπαψαν να υποστηρίζουν την Palmach43.

Η ηγεσία των Kibbutz κέρδισε από αυτήν τη μιλιταριστική προσέγγιση περαιτέρω 

πολιτική  δύναμη εντός  της  εργατική  τάσης,  ενάντια  στην  ηγεσία  του  Mapai,  και 

οικονομική ευημερία για το κίνημά τους. Τα κέρδη αυτά έλαβαν σάρκα και οστά 

μέσω των εκλογών στη Histadrut το 1942, όταν το κίνημα των Kibbutz κέρδισε την 

πλειοψηφία σε αυτόν το σημαντικό θεσμό44.

Η ηγεσία του Mapai ανησύχησε για την αυξανόμενη δύναμη του κινήματος των 

Kibbutz μέσα στην εργατική τάση. Εξέλαβε την επιρροή αυτή ως άμεση απειλή για 

τη θέση της και για το μέλλον ολόκληρου του εργατικού κινήματος στο  Yishuv. Ο 

Ben Gurion αποφάσισε ότι έπρεπε να κάμψει την επιρροή της Palmach, ειδάλλως η 

ηγεσία  των  βετεράνων του  θα έχανε  τον  έλεγχο45.  Από  την  άλλη πλευρά,  ο  Ben 

Gurion ανησυχούσε πως αν συγκρουόταν με την  Palmach, μπορεί  η τελευταία να 

έριχνε δια της βίας την ηγεσία του και να εγκαθίδρυε ένα πραιτοριανό μιλιταριστικό 

καθεστώς46. Όλοι αυτοί οι φόβοι οδήγησαν τον Ben Gurion να ξανασκεφτεί τη λύση 

της απ’ ευθείας σύγκρουσης για τον εκφυλισμό της επιρροής της  Palmach και της 

“επαναστατικής” ηγεσίας των Kibbutz. Αντ’ αυτού ο Ben Gurion ένιωσε την ανάγκη 

να  υποστηριχτεί  από  μία  αντίθετη  στρατιωτική  δύναμη  ώστε  να  διατηρήσει  την 

ισορροπία και να αποφύγει το στρατιωτικό πραξικόπημα. Η ανάγκη αυτή πιστεύεται 

42 Yehuda Bauer. From Diplomacy to Resistance. σελ. 166
43 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ.55
44 Ibid
45  Lockman,  Zachary Lockman.  The Left  in Israel:  Zionism vs.  Socialism.  σελ. 8; Yehuda Bauer. 

From Diplomacy to Resistance. σελ. 150
46  Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ.59, Peri Yoram, (1983). Between Battles and 

Ballots: Israeli Military in Politics.  Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 20
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ότι είναι η πραγματική αιτία πίσω από τη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ της ηγεσίας 

του Mapai και της Ιουδαϊκής Φρουράς47.

7.4.3. Οι Νεοσύλλεκτοι του Βρετανικού Στρατού και η Ηγεσία του Mapai

Συνέπεια της διασύνδεσης της  Palmach με το κίνημα των  Kibbutz, μία σχέση-

αντίβαρο άρχισε να αναπτύσσεται ανάμεσα στη ηγεσία του Mapai και τους Ιουδαίους 

νεοσύλλεκτούς στο Βρετανικό στρατό. Είναι αντιληπτό πως η σχέση αυτή είχε να 

κάνει με τον εσωτερικό αγώνα εξουσίας στην εργατική τάση και τη φιλοδοξία του 

Ben Gurion να  ισοσταθμίσει  την  επιρροή  του  κινήματος  των  Kibbutz που 

υποστηριζόταν από την Palmach48.

Είναι αποδεδειγμένο επίσης ότι ο Ben Gurion ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τον 

έλεγχο της κατάταξης στο Βρετανικό στρατό, ως μέσο απόκτησης πολιτικής δύναμης, 

αφότου αναγνώρισε ότι η  Haganah, το επίσημο στρατιωτικό σώμα του Mapai, ήταν 

αρκετά  αδύναμη  για  να  χρησιμοποιηθεί  ως  το  εργαλείο  απόκτησης  πολιτικής 

δύναμης, το οποίο απαιτούνταν σε αυτόν τον εσωτερικό αγώνα.

Ο  Ben Eliezer ισχυρίζεται  πως όταν η Σιωνιστική ηγεσία συμφώνησε με τους 

Βρετανούς την κατάταξη των Εβραίων νέων στο Βρετανικό στρατό, κατά τη διάρκεια 

του ΄Β Π.Π., ούτε η Ιουδαϊκή Υπηρεσία, ούτε ο Ben Gurion θεώρησαν την κατάταξη 

ως εργαλείο για την εσωτερική διαπάλη. Έτσι, η κατάταξη στο Βρετανικό στρατό 

αποφασίστηκε να ρυθμιστεί από τις οργανώσεις νέων που συνδέονταν με το κίνημα 

του Mapai και όχι απ’ ευθείας από την ηγεσία του Mapai49. Ο Ben Eliezer συνεχίζει 

λέγοντας ότι η ηγεσία του Mapai αντιλήφθηκε σύντομα το λάθος της˙ ο Ben Gurion 

και οι σύντροφοί του κατάλαβαν ότι επιτρέποντας σε χιλιάδες στρατιώτες  Sabra να 

καταταγούν χωρίς την έγκρισή τους, θα έχαναν, σχεδόν, τον έλεγχο στο Yishuv50. Οι 

φόβοι αυτοί, εντούτοις, ήταν δικαιολογημένοι από τη στιγμή που η πλειοψηφία των 

εργατικών κομμάτων συνδέθηκε με το κίνημα των Kibbutz και την Palmach, ενώ τα 

κινήματα  νέων,  τα  οποία  διηύθυναν  την  κατάταξη  στο  Βρετανικό  στρατό,  ήταν 

επίσης συνδεδεμένα (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) με την Palmach. Το γεγονός αυτό 

γινόταν εύκολα αντιληπτό από την αυξανόμενη συμπάθεια των νέων απέναντι στην 

47 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ.68
48 Ibid, σελ. 65
49 Ibid, σελ.66
50 Ibid
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Palmach και  την  “επαναστατική  οπτική”  της51.  Τέτοιου  είδους  συναισθήματα 

εμφανίζονταν  στις  εφημερίδες  της  νεολαίας.  Επιπρόσθετα,  οι  εξτρεμιστικές 

στρατιωτικές  μονάδες  των  Irgun και  Shteren,  που  ήταν  συνδεδεμένες  με  την 

Αναθεωρητική τάση, ήταν ήδη εκτός του ελέγχου των εργατικών.

Η ηγεσία του Mapai συμπέρανε τότε ότι το κλειδί για τη διατήρηση της πολιτικής 

εξουσίας ήταν η αρμονική συνύπαρξη με τους νεαρούς στρατιώτες  Sabra και όχι η 

αντιπαράθεση  μαζί  τους.  Ο  Ben  Gurion αναφέρθηκε  κάποτε  στο  γεγονός  αυτό, 

λέγοντας:

“Σιωνιστικός σκοπός για τη χώρα σημαίνει σκοπός των νέων… Η παλιά γενιά είναι  

γηραιά… η Σιωνιστική πολιτική είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα μία πολιτική ισχύος… 

και το κέντρο αυτής της ισχύος είναι η νέα γενιά… εάν απαιτούμε αυτό τότε μπορούμε  

να τους προσελκύσουμε”52.

Ο βιογράφος του  Ben Gurion ανέφερε ότι ο ηγέτης του  Yishuv αποφάσισε να 

δημιουργήσει  μία  απ’  ευθείας  επαφή  με  τους  Sabra χωρίς  την  κομματική 

διαμεσολάβηση.  Τού πήρε πέντε μήνες για να αλλάξει  τη συμπεριφορά των νέων 

απέναντι στην πολιτική της ηγεσίας των βετεράνων. Φαίνεται από τους λόγους του 

ότι ήταν αποφασισμένος να δείξει ότι η ηγεσία του  Mapai ήταν πεπεισμένη ότι το 

Εβραϊκό θα μπορούσε να υπάρξει μόνο με έναν “απελευθερωτικό πόλεμο”, ειδικά 

μετά το Βρετανικό “Λευκό Βιβλίο”.

Ο Ben Gurion ήξερε ότι ο μιλιταριστικός του προσανατολισμός θα του κόστιζε, 

οδηγώντας  τον  σε  σύγκρουση  με  τη  Σιωνιστική  ηγεσία  και  προκαλώντας  τις 

επικρίσεις  των  Βρετανών.  Εντούτοις,  ήταν  αποφασισμένος  με  αυτή  τη  νέα  του 

πολιτική να εξασφαλίσει την κατάταξη μέσω της ηγεσίας του53.

Τελικά  ο  Ben Gurion κατάφερε  να  δημιουργήσει  ένα  στρατιωτικό  κέντρο, 

αντίβαρο απέναντι στο κίνημα των Kibbutz και να διατηρήσει στην εξουσία το Mapai 

και την ηγεσία του, αλλά από την άλλη πλευρά, η νέα μιλιταριστική του προσέγγιση 

οδήγησε στην έγκριση της “στρατιωτικής οδού” εντός των θεσμών του  Yishuv. Η 

στήριξη στις μιλιταριστικές μεθόδους, αντί της πολιτικής, για την αντιμετώπιση των 

εθνικών προβλημάτων δε θα περιοριζόταν πια εντός των στρατιωτικών κύκλων των 

Sabra˙ θα εξαπλωνόταν σε όλο το πολιτικό σύστημα του  Yishuv. Επιπλέον, το να 
51  Βλέπε: Zachary Lockman. The Left in Israel: Zionism vs. Socialism. σελ. 8, Yehuda Bauer. From 

Diplomacy to Resistance. σελ. 150-151
52 Απόσπασμα από: Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ.66
53 ibid,  σελ. 66-67
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βασίζεται κάποιος στις στρατιωτικές ελίτ έγινε ένα επιτυχημένο μέσο για τη ρύθμιση 

των συσχετισμών δυνάμεως ανάμεσα στα πολιτικά κέντρα του Mapai. Ο Kimmerling 

αποκάλεσε  το  φαινόμενο  αυτό  ως  “θεσμοποίηση  της  βίας”54.  Ο  Ben Eliezer το 

ονόμασε “οργανωμένη βία”55. Και οι δύο, εντούτοις, συμφώνησαν ότι το φαινόμενο 

αυτό  αντανακλά  την  κοινοτική  σύμβαση  εντός  του  Yishuv,  ότι  ο  πόλεμος  θα 

αντικαθιστούσε την πολιτική, ως μέσο επίτευξης των εθνικών στόχων.

7.5. Πολιτικός Έλεγχος Αλλά Μιλιταριστική Πολιτική (1942-1947)

Η  επικράτηση  του  μιλιταρισμού  ως  πολιτικής  ιδεολογίας  δεν  κατέληξε  στη 

δημιουργία ενός πραιτοριανού καθεστώτος στο Yishuv το οποίο μεταμορφωνόταν σε 

κράτος. Τελικά, μέχρι το 1947, η ηγεσία του  Ben Gurion κατάφερε να ενώσει τις 

στρατιωτικές δυνάμεις υπό μία κοινή ηγεσία και να τις υποτάξει σε πολιτικό έλεγχο˙ 

αυτόν  της  Ιουδαϊκής  Υπηρεσίας.  Εντούτοις,  το  τίμημα  της  επιβολής  πολιτικού 

ελέγχου  και  της  διατήρησης  του  δημοκρατικού  καθεστώτος  ήταν  η  υιοθέτηση 

μιλιταριστικών πολιτικών από την πολιτική ηγεσία και η ανάμιξη των στρατιωτικών 

στη λήψη των αποφάσεων.

Από  ιστορικής  πλευράς,  υποστηρίζεται  ότι  το  προσωπικό  χάρισμα  του  Ben 

Gurion και η ιδιαίτερη ηγεσία του ήταν αυτά που του επέτρεψαν αν διατηρήσει τον 

πολιτικό  έλεγχο  εν  μέσω  πολέμου,  και  παρά  την  αυξανόμενη  επιρροή  του 

μιλιταρισμού των Sabra και στην πολιτιστική και την πολιτική σφαίρα στο  Yishuv. 

Από θεωρητικής πλευράς εντούτοις, η ανάπτυξη αυτού του υποδείγματος πολιτικών-

στρατιωτικών  σχέσεων  καταδεικνύει  την  ύπαρξη  του  μιλιταρισμού  ως  πολιτικής 

ιδεολογίας,  διότι  μόνο  σε  αυτήν  την  περίπτωση  ο  κίνδυνος  στρατιωτικού 

πραξικοπήματος  εκφυλίζεται  εν καιρώ πολέμου.  Αυτή είναι  η κύρια υπόθεση την 

οποία θα διαπραγματευτεί η ενότητα αυτή της εργασίας.

Η δημιουργία του Ισραηλινού υποδείγματος για τις σχέσεις στρατού-πολιτικών 

δομών  με  το  τέλος  του  Yishuv,  αναπτύχθηκε  σε  τρεις  χρονικές  περιόδους  και 

διήρκεσε από το 1942 έως το 1947. Σε κάθε περίοδο, καταδεικνύεται, ότι η ηγεσία 

του Ben Gurion ακολούθησε μιλιταριστική πολιτική και επέτρεψε τη συμμετοχή των 

στρατιωτικών στη λήψη των αποφάσεων για να διασφαλίσει τον έλεγχό της επί του 

στρατού στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου. Στις επόμενες τρεις ενότητες 
54 Baruch Kimmerling. The Rise and Decline of Israeliness. σελ.3
55 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 78
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θα  αναλυθεί  καθεμία  από  τις  τρεις  περιόδους  και  θα  αναδειχθεί  η  ανάπτυξη  του 

Ισραηλινού  υποδείγματος  στις  σχέσεις  του  στρατού  με  τις  πολιτικές  δομές  στη 

διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

7.5.1.  Η  Χειραφέτηση  του  Mapai 1942-1945:  Το  Τέλος  της  Πολιτικο-

Στρατιωτικής Πόλωσης

Το πρώτο στάδιο της επιβολής του πολιτικού ελέγχου έλαβε χώρα προς το τέλος 

του ΄Β Π.Π., όταν ο  Ben Gurion αποφάσισε να εξαλείψει τη στρατιωτική επιρροή 

εντός  του  Mapai,  του  κυβερνώντος  κόμματος.  Ο  Ben Gurion και  η  ηγεσία  του 

γνώριζαν ότι  η ύπαρξη πολιτικο-στρατιωτικής  πόλωσης εντός του  Mapai θα ήταν 

προσωρινή και θα μπορούσε να καταλήξει στην απογύμνωση της εξουσίας τους από 

το χέρι της Palmach και των συνεργατών της˙ το κίνημα των Kibbutz56.

Τα κίνητρα του Ben Gurion για τον τερματισμό της στρατιωτικής πόλωσης ήταν 

προσωπικά  και  απόρροια  προσωπικών  συμφερόντων,  από  τη  στιγμή  που  δε  θα 

ενέδιδε για πάντα στην επιρροή των  Kibbutz εντός αυτού του μεγάλου κόμματος. 

Από την άλλη πλευρά, ο Ben Gurion πίστευε ότι η χειραφέτηση εντός του Mapai θα 

οδηγούσε [σίγουρα] σε περαιτέρω πολιτική αναμόρφωση εντός του Yishuv57˙ υπό την 

προϋπόθεση  ότι  το  ζήτημα  της  δημιουργίας  ενός  Ιουδαϊκού  κράτους  θα  γινόταν 

μείζων ζήτημα της διεθνούς πολιτικής με το τέλος του παγκοσμίου πολέμου. Κατά 

συνέπεια,  η  στρατηγική  του  Ben Gurion ήταν  να  αναδιαμορφώσει  το  πολιτικό 

σύστημα γενικότερα και  να προετοιμάσει  το  Yishuv για να γίνει  ένα κράτος υπό 

κατασκευή58. Για τον ίδιο, αυτή η μεταμόρφωση μπορούσε να επιτευχθεί μόνο όταν 

το κράτος θα είχε το μονοπώλιο όλων των συντελεστών ισχύος στα χέρια του.

Ο πρώτος στόχος που ο  Ben Gurion ήθελε να επιτύχει,  ήταν να εξαλείψει τις 

φατρίες από το σύστημα, δηλαδή να θέσει ένα τέλος στο διαχωρισμό του Mapai σε 

πολιτικά  κέντρα  και  να  εγκαταστήσει  μια  ηγεσία  που  θα  καθοδηγούσε  όλες  τις 

ομάδες  του  κόμματος.  Σιωπηρά,  ήθελε  αν  εξαλείψει  το  κίνημα  των  Kibbutz ως 

πολιτικό κέντρο εντός του Mapai και να το αποσπάσει από την Palmach59. Τελικά, ο 

56 Yigal Allon. My Father’s House. σελ. 175-176 
57 Yehuda Bauer. From Diplomacy to Resistance. σελ.308
58 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 115
59  Shapira, Anita (1985). The Army Controversy, 1948, Ben – Gurion’s Struggle for Control. Tel Aviv: 

Hakibutz  Hameuchad,  σελ.  26-28;  Gelber,  Yoav,  (1986).  Why  the  Palmach  Was  Dissolved. 
Jerusalem: Shocken. 
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Ben Gurion κατάφερε να αποσπάσει μία απόφαση προς αυτήν την κατεύθυνση από 

μία σύνοδο του  Mapai που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 1942. Αντιδρώντας, η 

ηγεσία των Kibbutz μποϋκοτάρισε τους θεσμούς του Mapai, αλλά ο Ben Gurion τους 

προειδοποίησε:  “Η Απεργία  δεν μπορεί  να  κρατήσει  για πολύ.  Η ζωή συνεχίζεται˙  

πράγματα θα συμβούν χωρίς εσάς”60. Για να αποφύγει την αντίδραση της Palmach σε 

στήριξη του κινήματος των Kibbutz, ο Ben Gurion συγκέντρωσε τα μέλη της και τούς 

προσέφερε νέες ιδέες για το “στρατιωτικό αγώνα” και μίλησε για μία νέα προσέγγιση 

απέναντι στις Βρετανικές εντεταλμένες αρχές61.

Η κίνηση αυτή συνέπεσε με την αυξανόμενη ένταση που προέκυψε ανάμεσα στο 

Yishuv και  τις  Βρετανικές  αρχές  το  1943,  όταν  οι  Βρετανοί  έκλεισαν  τα  κέντρα 

κατάταξης  της  Ιουδαϊκής  Υπηρεσίας.  Ο  Ben Gurion διακήρυξε  στους  ηγέτες  της 

Palmach: “Για μάς, ο πόλεμος ενάντια στο Λευκό Έγγραφο είναι πιο σημαντικός από 

τη  κατάταξη  στο  Βρετανικό  Στρατό”62.  Είχε  πει  οι  τελικά  η  μοίρα  του  Ιουδαϊκού 

κράτους θα βρισκόταν στα χέρια των νεαρών Εβραίων μαχητών στην Palmach και το 

Βρετανικό Στρατό. Επέμεινε ότι οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν μέρος στη λήψη των 

αποφάσεων  αλλά με  έναν οργανωμένο και  λογικό  τρόπο.  Η προσέγγιση του  Ben 

Gurion απέναντι  στην  Palmach τροφοδότησε  τις  μιλιταριστικές  της  φιλοδοξίες 

απέναντι  σε  Βρετανούς  και  Άραβες.  Επέμεινε,  ακόμη,  ότι  η  στρατιωτική  οδός 

μπορούσε  να  φέρει  αποτελέσματα  μόνο όταν  το  Mapai θα  συγκέντρωνε  όλες  τις 

δυνάμεις  του  υπό  μία  ηγεσία˙  τότε  μόνο  θα  μπορούσε  να  αντιμετωπίσει  την 

πρόκληση  της  δημιουργίας  ενός  κράτους63.  Με  τον  τρόπο  αυτό  ο  Ben Gurion 

δικαιολόγησε  την  απόφαση  του  Mapai να  διαλύσει  το  σύστημα  των  φατριών. 

Διακήρυξε ότι το βήμα αυτό δεν είχε σκοπό να βλάψει τη θέση κανενός, αλλά να 

ισχυροποιήσει τη θέση του  Mapai απέναντι στους Βρετανούς, τους Άραβες και τις 

εξεγερμένες  Ιουδαϊκές  ομάδες  εντός  του  Yishuv64.  Σύμφωνα  με  τον  ίδιο,  το 

κομματικό  σύστημα  φατριών  και  η  πολιτικο-στρατιωτική  πόλωση  δε  θα  έβλαπτε 

παρά μόνο τα Ιουδαϊκά συμφέροντα στην Παλαιστίνη. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο Ben 

60 Απόσπασμα από Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ.  116.
61 ibid
62 ibid
63 Anita Shapira. The Army Controversy. σελ.26.
64  Με τον όρο εξεγερμένες ομάδες εννοούσε τις Αναθεωρητικές Οργανώσεις Irgun και Shteren, όπως 

θα φαίνεται παρακάτω, αυτή η διακήρυξη προηγήθηκε μιας επιχείρησης εναντίον τους από το Mapai 
και τη British Police.  
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Gurion κάλεσε σε ένωση όλες τις δυνάμεις του Mapai υπό μία ηγεσία, με σκοπό την 

υλοποίηση των μιλιταριστικών σκοπών τους65.

Η νέα αυτή προσέγγιση που διακήρυξε  ο  Ben Gurion,  που συνοψιζόταν στον 

πολιτικό έλεγχο επί του στρατού, με αντάλλαγμα την υποστήριξη μίας μιλιταριστικής 

πολιτικής,  αντιμετωπίστηκε  αρχικά  από  την  Palmach με  σκεπτικισμό:  ενώ  ήταν 

πεπεισμένη για τις ιδέες περί ενοποίησης του  Mapai και στρατιωτικής αντίδρασης 

ενάντια στους Βρετανούς και τους Άραβες, ανησυχούσαν μήπως χάσουν την πολιτική 

τους δύναμη, η οποία περνούσε μέσα από το κίνημα των Kibbutz, με την εξάλειψη 

του  κομματικού  συστήματος  φατριών66.  Εντούτοις,  ο  Ben Gurion έθεσε  σε  μία 

δοκιμασία πειθαρχίας την  Palmach, όταν τη διέταξε να εξαπολύσει μία εκστρατεία 

ενάντια στις τρομοκρατικές ομάδες των Irgun και Shteren.

Οι δύο αυτές ομάδες που ήταν συνδεδεμένες με τη μικρή Αναθεωρητική πτέρυγα 

του Σιωνισμού εξεγέρθηκαν ενάντια στην πολιτική της Αυτοσυγκράτησης που είχε 

διακηρύξει  ο  Σιωνισμός  κατά  τη  διάρκεια  της  Αραβικής  Επανάστασης  και 

εξετέλεσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις ενάντια σε Βρετανικές δυνάμεις και Άραβες. 

Αυτές οι  εξτρεμιστικές ομάδες ήταν επίσης ύποπτές για τη δολοφονία του  Chaim 

Arozolov, του διευθυντή της γραμματείας του Mapai, το 1939. Γεγονός που συνέβη 

όταν η ένταση μεταξύ των Εργατικών και των Αναθεωρητικών κορυφώθηκε67.

Την  περίοδο  1942-1944,  οι  Shteren και  Irgun συνέχισαν  τις  τρομοκρατικές 

επιθέσεις  τους  ενάντια  στους  Βρετανούς˙  αυτό  ώθησε  τις  Βρετανικές  αρχές  να 

πραγματοποιήσουν  μία  άκαμπτη  πολιτική  κατά  της  Ιουδαϊκής  Υπηρεσίας  και  του 

Yishuv γενικότερα68. Την περίοδο εκείνη οι Shteren και Irgun αντιμετώπισαν ακόμη 

μεγαλύτερη  εμπάθεια  από  την  κοινότητα  του  Yishuv,  λόγω  της  επιστροφής  των 

Βρετανών  στην  προ-Σιωνιστική  πολιτική69.  Όπως  σημειώθηκε  και  παραπάνω,  οι 

Εργατικές στρατιωτικές οργανώσεις και η ηγεσία του  Ben Gurion υποστήριζαν μία 

μιλιταριστική πολιτική απέναντι στους Βρετανούς και η τάση αυτή μεγάλωσε μετά 

την απαγόρευση των Βρετανών για μετανάστευση των Ιουδαίων από την Ευρώπη, 

κατά τη διάρκεια του πολέμου.

65 Anita Shapira. The Army Controversy. σελ.27.
66 Yoav Gelber.  Why the Palmach Was Dissolved. σελ.6 
67  Anita Shapira. The Army Controversy. σελ.21-22 και, Yonthan Shapiro. The Formative Years of the 

Israeli Labor Party. σελ. 197. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τρομοκρατικές δράσεις των Ιουδαίων 
κατά  της  Βρετανικής Εντεταλμένης  Κυβέρνησης,  βλέπε:  Bethell,  Nicolas,  (1979).  The Palestine 
Triangle. London: Andre Deutsch, σελ. 240-44; Lenni Brenner. Zionist – Revisionism. σελ. 66-92.

68  Lenni Brenner. Zionist – Revisionism. σελ. 73-74.
69 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 118
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Κατά  συνέπεια,  η  σύγκρουση  ανάμεσα  στην  ηγεσία  του  Mapai και  τις 

εξτρεμιστικές ομάδες των Shteren και Irgun δεν ήταν επί της αρχής της χρήσης βίας 

κατά  των  Βρετανών,  αλλά  για  το  μονοπώλιο  της  εξουσίας  στο  Yishuv,  η  οποία 

βρισκόταν στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας του Ben Gurion. Ήταν θέμα επιβολής στο 

Yishuv μίας νέας ηγεσίας για το υπό κατασκευή κράτος70.

Μετά από έναν αποτυχημένο διάλογο ανάμεσα στην ηγεσία του  Yishuv και της 

Irgun,  αλλά  και  αρκετές  συγκρούσεις  ανάμεσα  στη  Haganah και  μέλη  των 

εξεγερμένων ομάδων, η ηγεσία του Ben Gurion διέταξε την Palmach να ξεκινήσει μία 

επιχείρηση  στιγματισμού  και  κάμψης  της  αντίστασης  των  ομάδων  αυτών.  Η 

επιχείρηση,  η  οποία  ξεκίνησε  το  φθινόπωρο  του  1944 και  ονομάστηκε  “Saison”, 

περιελάμβανε απομάκρυνση αφισών, καταστροφή γραφείων, συλλήψεις σε μυστικούς 

χώρους  και  την  άσκηση σωματικής  βίας  ενάντια  στα  μέλη των οργανώσεων των 

Irgun και Shteren. Οι κινήσεις αυτές συνοδεύτηκαν και από μία προπαγάνδα που τούς 

περιέγραφε  ως  τρομοκράτες  και  εγκληματίες  και  απολύσεις  των  μελών  από  τις 

δουλειές τους. Η επιχείρηση “Saison” διήρκεσε τρεις μήνες και είχε ως αποτέλεσμα 

τν αποδυνάμωση και υποταγή και των δύο αυτών ομάδων, καθώς και τη διατήρηση 

της εξουσίας στα χέρια της ηγεσίας του Ben Gurion71.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, υψηλοί αξιωματούχοι της Palmach ήταν πάντα 

παρόντες στη λήψη των αποφάσεων, στο πλευρό της πολιτικής ηγεσίας72. Γι’ αυτούς 

τους λόγους, η “Saison” ήταν η πρώτη δοκιμασία για την  Palmach στο νέο τρόπο 

άσκησης της εξουσίας,  δηλαδή της ανταλλαγής ανάμεσα στην πειθαρχία προς την 

πολιτικής εξουσία με τη μιλιταριστική στροφή της πολιτικής του Yishuv. Η μέθοδος 

αυτή θα συνέχιζε να χαρακτηρίζει το Ισραηλινό υπόδειγμα σχέσεων του στρατού με 

τις πολιτικές δομές, όπως θα αναλυθεί στις δύο επόμενες ενότητες.

7.5.2. Η Ενοποίηση των Δυνάμεων (1945-1947)

Μετά  την  υπόθεση  “Saison”,  η  ηγεσία  του  Ben Gurion θα  συνέχιζε  την 

προσέγγισή της σε ό, τι αφορά στην επιβολή πολιτικού ελέγχου με αντάλλαγμα μία 

μιλιταριστική πολιτική. Αυτή τη φορά ενώνοντας όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις υπό 

70 Ibid, σελ. 117-118
71 Για την υπόθεση Saison, βλέπε: Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ.118-124.
72  Την περίοδο της υποθέσεως Saison, υπήρχε μία επιτροπή αποτελούμενη από πολιτικούς του Mapai 

και στρατιωτικές προσωπικότητες από την Palmach για να διευθύνει τις επιχειρήσεις. Βλέπε: Yoav 
Gelber.  Why the Palmach Was Dissolved. σελ. 9
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μία  ηγεσία  και  κατευθύνοντάς  τες  να  πραγματοποιήσουν  στρατιωτικές  επιθέσεις 

ενάντια  στους  Βρετανούς  και  να  μεταφέρουν  χιλιάδες  παράνομους  Ιουδαίους 

μετανάστες από την Ευρώπη στην Παλαιστίνη.

Το τέλος  του  ΄Β Παγκοσμίου  Πολέμου θα έφερνε  ακόμα μεγαλύτερη ένταση 

ανάμεσα στους Σιωνιστές και τους Βρετανούς, το εκλεγμένο Εργατικό Κόμμα στη 

Βρετανία  εγκατέλειψε  τις  προ-Σιωνιστικές  υποσχέσεις  που  έδωσε  όσο  βρισκόταν 

στην αντιπολίτευση˙ όπως την αποκήρυξη του Λευκού Εγγράφου και την εφαρμογή 

της Διακήρυξης του Balfour. Ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, Bevin, διακήρυξε ότι η 

Παλαιστίνη θα ήταν καλύτερο να τεθεί υπό διεθνή προστασία73. Στην Παλαιστίνη, η 

εντεταλμένη κυβέρνηση συνέχιζε να εφαρμόζει την πολιτική του Λευκού Εγγράφου, 

εμποδίζοντας την Ιουδαϊκή μετανάστευση από την Ευρώπη, όταν η πλειοψηφία των 

Ιουδαίων  ισχυριζόταν  ότι  ήταν  επιζώντες  του  Ολοκαυτώματος  των  Ναζί.  Το 

Βρετανικό Ναυτικό ανάγκασε δεκάδες πλοία που προσέγγισαν τις  Παλαιστινιακές 

ακτές να επιστρέψουν στην Κύπρο και άνοιξε πυρ σε άλλα74.

Οι  εξελίξεις  αυτές  ήγειραν αισθήματα θυμού εντός του  Yishuv ενάντια στους 

Βρετανούς και ειδικά εντός των κύκλων των  Sabra, οι οποίοι διακήρυξαν ότι είχε 

έρθει  η  στιγμή  για  αγώνα  ενάντια  στους  Βρετανούς  και  πως  τίποτα  δε  θα  τους 

σταματούσε75.  Στο  επίπεδο  ηγεσίας  του  Yishuv και  της  Σιωνιστικής  Οργάνωσης 

(εκτός από τον  Chaim Weitzman), η απόφαση ήταν υπέρ της στρατιωτικής πίεσης 

προς τους Βρετανούς για να εξασφαλισθεί η άφιξη των Ιουδαίων μεταναστών από 

την Ευρώπη76. Μία τέτοια απόφαση δεν υπαγορευόταν μόνο από εθνική αλληλεγγύη 

απέναντι στους Ιουδαίους της Ευρώπης, αλλά και από στρατηγικούς λόγους˙ για να 

εγκαθιδρυθεί ένα Ιουδαϊκό κράτος έπρεπε να δημιουργηθεί μία αξιοσημείωτη αλλαγή 

στη δημογραφική ισορροπία στην Παλαιστίνη77.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο κλιμάκωσης, η ηγεσία του Yishuv θα συνέχιζε να 

καθορίζει την εσωτερική πολιτική τάξη με βάση την αρχή του πολιτικού ελέγχου και 
73  Nicolas Bethell. The Palestine Triangle,  σελ.242 και Howard M. Sachar. A History of Israel.  σελ. 

93-94.
74 Η Βρετανική πολιτική του Λευκού Εγγράφου περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 4. 
75  David Horowitz. The Birth of a State. σελ. 7-8
76   Ο Chaim Weizmann, ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Οργάνωσης συνέχιζε να τάσσεται 

υπέρ της πολιτικής της συνεργασίας με τους Άγγλους για τη δημιουργία του Ιουδαϊκού κράτους, 
ακόμη και μετά την έκδοση του Λευκού Εγγράφου και βρέθηκε σε βαθιά αντίθεση με τον David Ben 
Gurion για το θέμα αυτό. Ο Weizmann θεωρείται ο πνευματικός πατέρας του πολιτικού Σιωνισμού 
που καλούσε για πολιτική διευθέτηση.  Για το όραμα του  Weitzman εκείνη την περίοδο,  βλέπε: 
Litvinoff,  Barnett,  (1968).  Letters and Papers of Chaim Weizmann. Vol.IV,  London:  Oxford 
University Press.

77 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 130
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της μιλιταριστικής πολιτικής. Στο στάδιο αυτό, η συνεργασία με τους στρατιωτικούς 

για τη λήψη των αποφάσεων θα υλοποιούνταν ως μία “αδιακήρυκτη πολιτική” στο 

Ισραηλινό πολιτικό σύστημα.

Η ηγεσία  του  Mapai επανήλθε  περισσότερο  ενισχυμένη  από  τη  διαίρεση  στο 

κόμμα, κερδίζοντας σημαντικό έδαφος στις εκλογές για την Εκλεγμένη Συνέλευση, 

καθώς  και  στη  Συνέλευση  της  Histadrut το  194478.  Ο  Ben Gurion και  ο  Sneh 

(Αρχηγός του Εθνικού Επιτελείου της  Haganah) είχαν κερδίσει την υποστήριξη της 

Haganah και της  Palmach, αλλά τώρα αναζητούσαν ένα ευρύ μέτωπο, το οποίο θα 

περιελάμβανε επίσης και δεξιές στρατιωτικές οργανώσεις. Μυστικές επαφές ανάμεσα 

στο  Mapai και τους Αναθεωρητικούς έλαβαν χώρα το Μάιο του 1945. Ο άμεσος 

στόχος  ήταν  να  ενωθούν  όλες  οι  Ιουδαϊκές  δυνάμεις  υπό  μία  ηγεσία  και  να 

δημιουργηθεί  ένα  υπόγειο  συμβούλιο  που  θα  ασχολούνταν  με  τις  Βρετανικές 

πολιτικές και θα εξασφάλιζε την Ιουδαϊκή μετανάστευση από την Ευρώπη79.

Οι ηγέτες της δεξιάς πτέρυγας και ιδιαίτερα ο Menachem Begin, υποστήριζαν τη 

συνεργασία με τους εργατικούς. Οι Irgun και Shteren, οι οποίες είχαν πληγεί από την 

επιχείρηση “Saison”, αναζητούσαν τώρα πολιτική νομιμοποίηση για να συνεχίσουν 

τις στρατιωτικές τους δράσεις. Καθώς οι δύο οργανώσεις δέχθηκαν να ενωθούν στη 

συμμαχία του Mapai και όχι να συνεχίσουν τις χωρίς υποστήριξη επιχειρήσεις τους, ο 

Ben Gurion ήταν  αποφασιστικός,  προειδοποιώντας  τους:  “Μία  αρχή  και  πλήρης 

πειθαρχία …σε πρώτη θέση ανάμεσα στους στρατιώτες”80.

Οι  διακανονισμοί  αυτοί  είχαν  ως  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  του  ηνωμένου 

Κινήματος  Εβραϊκής  Αντίστασης  (Hebrew Resistance Movement),  στις  23 

Οκτωβρίου 1945. Συμφωνήθηκε ότι το κίνημα αυτό θα ήταν υπό τις διαταγές του 

διακλαδικού επιτελείου, υπό την αρχηγία του Sneh, του αρχηγού της Haganah και θα 

υπόκειται  στην  πολιτική  ηγεσία  (την  Ιουδαϊκή  Υπηρεσία).  Συνεπώς,  ήταν  η 

εγκαθίδρυση της πυρηνικής δύναμης του Ισραηλινού στρατού η οποία θα ίδρυε το 

κράτος του Ισραήλ81. 

Η Ιουδαϊκή Υπηρεσία, καθώς αναγνωριζόταν από την εντεταλμένη κυβέρνηση, 

δεν μπορούσε να εξαγγείλει τη μιλιταριστική της πολιτική κατά των Βρετανών, ούτε 

μπορούσε να πραγματοποιεί επίσημα συμβούλια με το σκοπό αυτό. Γι’ αυτό το λόγο, 

78 ibid
79 ibid
80 ibid, σελ.131
81 Ibid
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ιδρύθηκε η αποκαλούμενη “Επιτροπή Χ” (X Committee), ως ένα υπόγειο συμβούλιο 

αποτελούμενο από πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες, για να συνεργαστεί 

και να οργανώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και την παράνομη μεταφορά 

Ιουδαίων μεταναστών στην Παλαιστίνη.

Η αρχή ήταν λίγο χαλαρή, πήρε τη μορφή σποραδικών χτυπημάτων ανάμεσα στην 

Palmach και τους Βρετανούς, αλλά σύντομα κλιμακώθηκε και απλώθηκε σε διάφορα 

μέρη.  Οι  επιδρομές  περιελάμβαναν  βομβαρδισμούς  βρετανικών  γραφείων, 

απελευθέρωση παρανόμων μεταναστών που είχαν συλληφθεί  από τους Βρετανούς 

και  βομβαρδισμούς  σιδηροδρόμων.  Οι  δυνάμεις  της  Palmach σήκωσαν  το  βαρύ 

φορτίο  των  περισσοτέρων  επιχειρήσεων,  ειδικά  των  επιθέσεων  κομάντο. 

Επιπρόσθετα, η Palmach διεύθυνε την παράνομη μετανάστευση από την Ευρώπη, με 

τη βοήθεια της Μοσάντ82. Δεν ήταν παρά μόνο τον Ιούλιο του 1946 που οι Εβραϊκές 

ομάδες σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους εναντίον των Βρετανών. Αυτό συνέβη μετά 

από μία μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε από τους Βρετανούς κατά του  Yishuv, με 

αποτέλεσμα  τη  σύλληψη  χιλιάδων  Ιουδαίων  ηγετών  και  αξιωματούχων, 

συμπεριλαμβανομένων και μελών της Ιουδαϊκής Υπηρεσίας. Αυτή η επιχείρηση, η 

οποία ονομάστηκε από τους Εβραίους “Ha’Shabath Ha’Shahor” (Μαύρο Σάββατο), 

πίεσε τη Σιωνιστική ηγεσία να σταματήσει τις επιχειρήσεις της83.

Ο Σιωνιστικός αγώνας κατά των Βρετανών κατά τη διάρκεια του 1946 οδήγησε 

στην  ενοποίηση  όλων  των  Εβραϊκών  δυνάμεων,  για  πρώτη  φορά,  υπό  μία  και 

μοναδική ηγεσία και  ενίσχυσε την αρχή του πολιτικού ελέγχου του στρατού.  Με 

αντάλλαγμα βέβαια τη χάραξη μιλιταριστικής πολιτικής από την πολιτική ηγεσία και 

τη συνεργασία στρατού και πολιτικής ηγεσίας στη λήψη των αποφάσεων.

7.6. Πολιτική Ηγεσία Εν Καιρώ Πολέμου (1947-1948)

Στις δύο προηγούμενες ενότητες καταδείχθηκαν οι μέθοδοι της ηγεσίας του Ben 

Gurion για  την  αντιμετώπιση  της  αυξανόμενης  επιρροής  των  στρατιωτικών 

82  Η Μοσάντ ιδρύθηκε ως μία μυστική Υπηρεσία για τη Haganah στην Ευρώπη, αλλά συνέχισε και 
μετά την ίδρυση του κράτους ως μία μυστική υπηρεσία για εξωτερικές δραστηριότητες. Ο ρόλος της 
Μοσάντ  ήταν  να  αγοράζει  πλοία,  να  τα  φέρνει  στο  λιμάνι  αναχώρησης  και  να  τα  γεμίζει  με 
πρόσφυγες.  Ο  ρόλος  της  Palmach ήταν  να  παρέχει  το  μεγαλύτερο  αριθμό  πλοιάρχων  και 
πληρώματος και να οργανώνει την αντίσταση όταν ένα πλοίο παρενοχλούνταν σε ανοιχτές θάλασσες 
και  ήταν υπεύθυνη για την υποδοχή των πλοίων που έσπαγαν τα μπλόκα και τα σαμποτάζ των 
Βρετανών και  να σαμποτάρει  ναυτικές εγκαταστάσεις  των Βρετανών που ήταν διασκορπισμένες 
κατά μήκος των ακτών. Βλέπε Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 140- 141. 

83 David Horowitz. The Birth of a State. σελ. 21-29.
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οργανώσεων  που  είχαν  συνδεθεί  με  τα  πολιτικά  κόμματα  και  το  πώς  ο  ίδιος 

αγωνίστηκε  να  κρατήσει  τον  πολιτικό  έλεγχο  επί  μίας  στρατιωτικοποιημένης 

κοινωνίας.

Εξάγεται  το  συμπέρασμα  από  τα  παραπάνω  πως  η  ενοποίηση  των  Εβραϊκών 

στρατιωτικών οργανώσεων και η ένταξή τους υπό μία πολιτική ηγεσία δε θα ήταν 

δυνατή αν η ηγεσία του Ben Gurion δεν ακολουθούσε μιλιταριστική πολιτική (αγώνα 

εναντίον των Βρετανών και μεταφορά παράνομων μεταναστών). Ειδάλλως, οι ομάδες 

αυτές θα αποτελούσαν έναν εν δυνάμει κίνδυνο για τον πολιτικό έλεγχο84.

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η ίδια ιδέα, εστιάζοντας στις πολιτικο-στρατιωτικές 

εντάσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Παλαιστίνη το 1947-

1948. Καταδεικνύεται για μια ακόμη φορά το πώς η πολιτική ηγεσία προσπάθησε να 

μονοπωλήσει τη μέσα νόμιμης βίας και να διατηρήσει τον έλεγχο επί ενός έθνους σε 

ένοπλο  αγώνα  ακολουθώντας  μιλιταριστική  πολιτική.  Η βασική  ιδέα  είναι  ότι  οι 

κύριες στρατιωτικές οργανώσεις της αριστεράς (Palmach) και της δεξιάς (Irgun και 

Shteren) ήταν η καθεμιά ξεχωριστά σε διαμάχη με τον Ben Gurion για την πολιτική 

του για έλεγχο των πολεμικών διαδικασιών και των στρατιωτικών/εθνικών σκοπών 

που ο πόλεμος έπρεπε να πετύχει. Η ηγεσία του Ben Gurion θα κατάφερνε να κάμψει 

τον  πραιτοριανό  κίνδυνο  επί  της  εξουσίας  του,  εγκρίνοντας  πιο  εξτρεμιστικές 

στρατιωτικές αποφάσεις σε σχέση με το διωγμό των Παλαιστινίων, ή εγκρίνοντας την 

εισβολή και σε άλλες περιοχές που δε συμπεριλαμβάνονταν στο σχέδιο διαχωρισμού 

των Ηνωμένων Εθνών.

Εξετάζοντας την Ισραηλινή περίπτωση ο στόχος είναι να χυθεί άπλετο φως στο 

επιχείρημα ότι ο πολιτικός έλεγχος επί μίας στρατιωτικοποιημένης κοινωνίας είναι 

πιθανός μόνο όταν ακολουθούνται μιλιταριστικές πολιτικές.

7.6.1. Η Μιλιταριστική Πολιτική του Ben Gurion

Οι στρατιωτικές οργανώσεις αποδέχτηκαν τον πολιτικό έλεγχο όσο η πολιτική 

εξουσία δεσμευόταν να υιοθετήσει τη μιλιταριστική οπτική των  Sabra για τη λύση 

του εθνικού  προβλήματος.85 Ο  Ben Gurion κατάφερε  να  διατηρήσει  τον  πολιτικό 

έλεγχο στρεφόμενος σε μιλιταριστικούς προσανατολισμούς κατά την περίοδο 1941-

84  Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξαν και  Yoram Peri. Between Battles and Ballots. σελ.57-59; Uri 
Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 144-145

85 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 145
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1945. Τώρα, στις αρχές του 1946, όταν το Yishuv άρχισε να κινητοποιείται για έναν 

“πόλεμο ανεξαρτησίας”, ο Ben Gurion ήθελε να μονοπωλήσει τα μέσα της βίας στα 

χέρια  της  ηγεσίας  του86.  Έτσι  έδειχνε  να  συμμερίζεται  ακραίες  θέσεις  που  δε 

συμβάδιζαν με τη θέση εντός της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Οργάνωσης, της οποίας 

ηγούνταν ο Chaim Weitzman. Έτσι, πέρα από την πραγματική ανάγκη για ηθική και 

υλική προετοιμασία για πόλεμο, η προσέγγιση του  Ben Gurion προοριζόταν επίσης 

και για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Αρχικά, ο  Ben Gurion διακήρυξε ότι το 

Yishuv “απειλούνταν  με  εκμηδένιση”  και  συνέχιζε  να  επαναλαμβάνει  αυτόν  τον 

ισχυρισμό στις συναντήσεις του με τους νέους.

Παρ’  όλο  που  η  αναμονή  αυτή  περιγράφηκε  από  τους  Νέους  Ιστορικούς  ως 

“υπερβολή”87, είχε σκοπό να κινητοποιήσει το Yishuv για ολοκληρωτικό πόλεμο και 

τους Ιουδαίους για να υπερασπιστούν με τα όπλα την ύπαρξή τους88. Μετά το τέλος 

των  επιχειρήσεων  κατά  των  Βρετανών,  ο  Ben Gurion διακήρυξε  ότι  υπήρχε  μία 

θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στον αγώνα κατά των Βρετανών και στον αγώνα κατά 

των Αράβων˙  ενώ ο πρώτος  έχει  για τον ίδιο πολιτικό σκοπό,  ο  τελευταίος  είναι 

ιδιαίτερα μιλιταριστικός και έχει στρατιωτικούς και όχι πολιτικούς σκοπούς. Σε άλλες 

περιπτώσεις ο Ben Gurion ξεκαθάρισε ότι ένα Ιουδαϊκό κράτος, όπως και η ύπαρξη 

των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη, θα καθοριζόταν μόνο στο πεδίο της μάχης και όχι 

στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, ο  Ben Gurion είχε δείξει ότι η θέση 

του  Παγκόσμιου  Σιωνισμού  δεν  είναι  και  δεν  ήταν  υπέρ  της  λύσης  δύο  κρατών 

ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, γεγονός που υποστήριζε με κάθε ευκαιρία89. Έτσι, 

το 1947, πριν καν προκύψει κάποια σοβαρή Αραβική απειλή και πριν την υιοθέτηση 

από τα Ηνωμένα Έθνη της απόφασης για το διαχωρισμό, το Νοέμβριο, ο Ben Gurion 

86   Yoav Gelber. Why the Palmach Was Dissolved, σελ.9 and Anita Shapira. The Army Controversy. 
σελ. 60

87 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 149.
88  Βλέπε, Ilan Pappe. The Making of the Arab - Israeli Conflict. σελ. 51; Flapan, Simcha, (1987). The 

Birth of Israel: Myths and Realities. New York: Pantheon Books, σελ. 55- 79. 
89  Το Μάιο του 1947, ο Ben Gurion είπε σε μία συνάντηση του Εκτελεστικού τη Ιουδαϊκής Υπηρεσίας 

το οποίο συγκλήθηκε στις  Ηνωμένες Πολιτείες:  “Θέλουμε τη Γη του Ισραήλ στην ολότητά της. 
Αυτή ήταν μία αρχική πρόθεση”. Μία εβδομάδα αργότερα, μιλώντας στην Εκλεγμένη Συνέλευση 
στην  Ιερουσαλήμ,  ο   Ben Gurion αναρωτήθηκε:  “Διαφωνεί  κανείς  ανάμεσά  μας  ότι  η  αρχική 
πρόθεση της Διακήρυξης του Balfour Declaration και της Εντεταλμένης Κυβέρνησης και η αρχική 
πρόθεση των ελπίδων που κουβάλησαν μαζί τους γενιές Ιουδαίων,  ήταν τελικά να ιδρύσουν ένα 
Ιουδαϊκό κράτος σε ολόκληρη τη Γη του Ισραήλ;” Σε μία Τρίτη περίπτωση, είπε στη γραμματεία του 
Mapai τον  Ιούνιο  του  1947  ότι  θα  ήταν  λάθος  να  αφεθεί  οποιοδήποτε  κομμάτι  της  Γης.  Και 
συνέχισε: “Όσο για αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός με τους Άραβες 
–  ένας  τέτοιος  συμβιβασμός  έχει  ήδη  επιτευχθεί.  Οι  Ιουδαίοι  λένε  ότι  έχουν  δικαιώματα  στην 
Υπεριορδανία  αλλά  η  περιοχή  αυτή  έχει  ήδη  κηρυχτεί  Αραβικό  κράτος.  Συνεπώς,  έχουμε  το 
δικαίωμα σε ολόκληρη τη δυτική Παλαιστίνη [τα εδάφη δυτικά του ποταμού Ιορδάνη]”.  
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έδειξε τις προθέσεις της ηγεσίας του˙ ότι ήταν καιρός να κινητοποιηθεί το Yishuv για 

ολοκληρωτικό πόλεμο και για τη δημιουργία του Εβραϊκού κράτους. Η θέση αυτή 

υλοποιήθηκε  στην  πραγματικότητα  μετά  την  έγκριση  του  στρατιωτικού  σχεδίου, 

γνωστού ως “Σχέδιο Δέλτα”, το οποίο θα εφαρμοζόταν μερικώς στον πόλεμο90.

Αυτή η “πνευματική” μιλιταριστική πολιτική συνέπιπτε με την εθνική οπτική των 

στρατιωτικών οργανώσεων, είτε αυτές ήταν αριστερές (Palmach), είτε δεξιές (Irgun 

και Shteren) 91.

Κατά συνέπεια, η ηγεσία του Ben Gurion εξασφάλισε τη λαϊκή και στρατιωτική 

υποστήριξη  για  να  οδηγήσει  το  Yishuv σε  πόλεμο.  Για  να  εξασφαλίσει  ότι  η 

στρατιωτική ελίτ των Sabra αντιπροσωπευόταν στη λήψη των αποφάσεων, ιδρύθηκε 

ένα συμβούλιο πολιτικο-στρατιωτικών υψηλόβαθμων αξιωματούχων για να διευθύνει 

τις  επιχειρήσεις  και  να  επικουρεί  την  ηγεσία  του  Yishuv.  Αυτή  η  υψηλόβαθμη 

επιτροπή ανέλαβε την αποστολή της μετά τις πρώτες συγκρούσεις με τα Αραβικά 

άτακτα σώματα, στα τέλη του 194792.

Έχοντας εξασφαλίσει την πολιτικο-στρατιωτική υποστήριξη στην ηγεσία του, ο 

Ben Gurion συνέχιζε  να  κινητοποιεί  πόρους  στο  Yishuv για  πόλεμο.  Σε  τεχνικό 

επίπεδο,  σε  ό,τι  αφορούσε  στην  ενίσχυση  των  στρατιωτικών  δομών,  τη  σύνταξη 

σχεδίων,  την  κατασκευή  καταφυγίων  για  πολίτες.  Σε  πολιτικό  επίπεδο,  σε  ό,τι 

αφορούσε στην κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής για την επίτευξη στρατιωτικών 

σκοπών,  όπως την  εξασφάλιση πόρων για φαγητό και  περίθαλψη στο  Yishuv,  τη 

μεταφορά  όπλων  και  τη  συλλογή πληροφοριών  για  την  κατάσταση  στα  Αραβικά 

κράτη.  Σε  υψηλότερο  επίπεδο,  η  Σιωνιστική  διπλωματία  επικεντρώθηκε  στην 

εξασφάλιση  διεθνούς  παρέμβασης  για  να  σταματήσει  ο  πόλεμος  μόνο  στην 

περίπτωση που οι Αραβικές δυνάμεις θα κατάφερναν να καταλάβουν το  Yishuv. Η 

τελευταία  περίπτωση  είναι  ένα  παράδειγμα  για  το  πώς  η  διπλωματία  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί υπέρ του πολέμου93.
90  Το Σχέδιο Δέλτα είχε σαν στόχο την κατάληψη περίπου του 80% της υπό εντεταλμένη κυβέρνηση 

Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της Ιερουσαλήμ, το διωγμό των Αράβων από τις 
μικτές πόλεις, εκκαθαρίσεις χωριών και γεωγραφική συνέχεια ανάμεσα στους διάφορους Ιουδαϊκούς 
οικισμούς.  Του  Σχεδίου  αυτού  προηγήθηκαν  παρόμοια  προγράμματα  καταρτισμένα  από  τις 
στρατιωτικές ομάδες των Sabra ήδη από το 1941 (Avner Plan), και το 1945 (Σχέδιο B), και το 1946 
(Σχέδιο May), και το Σχέδιο Joshua στα τέλη του 1946. Όλα αυτά τα σχέδια ετοιμάστηκαν εντός των 
στρατιωτικών οργανώσεων και της  Palmach χωρίς την έγκριση της Σιωνιστικής ηγεσίας.  Για τα 
πρώιμα αυτά σχέδια, βλέπε: Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 149-50.

91 ibid σελ. 150-151
92 ibid
93  Βλέπε: Simcha Flapan. The Birth of Israel, σελ. 77- 79. 
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7.6.2. Η Πολιτικο-Στρατιωτική Κρίση

Συνεπώς, η στρατιωτική ηγεσία των  Sabra είχε συμφωνήσει με τον  Ben Gurion 

για τον πόλεμο ως εθνικό στόχο και ανανέωσε την αφοσίωσή της στην ηγεσία αυτή. 

Παρ’ όλα αυτά, τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου προέκυψαν δύο σοβαρές 

κρίσεις ανάμεσα στο πολιτικό και το στρατιωτικό επίπεδο που απείλησε την εξουσία 

του  Ben Gurion σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Η πρώτη κρίση προέκυψε όταν η 

σύγκρουση ανάμεσα στον Ben Gurion και την Palmach αναζωπυρώθηκε με αφορμή 

το  ζήτημα  της  αφοσίωσης  της  Palmach στην  πολιτική  ηγεσία.  Αυτό  είχε  ως 

αποτέλεσμα  μία  εξέγερση  εντός  της  Palmach,  γνωστής  ως  “Η  Εξέγερση  των 

Στρατηγών”.  Η δεύτερη κρίση ήταν ανάμεσα στον  Ben Gurion, αφ’ ενός και στις 

Irgun και  Shteren, αφ’ ετέρου. Οι τελευταίες ομάδες στηρίζονταν από την πτέρυγα 

των Αναθεωρητικών.

Οι λόγοι για τις κρίσεις αυτές βρίσκονταν στη διαμάχη με θέμα τη στρατιωτική 

πειθαρχία και την επιμονή του Ben Gurion στο δικαίωμά του να επιβλέπει τη δράση 

του στρατού στο πεδίο της μάχης. Ο Ben Gurion, ο οποίος είχε διακηρύξει την ίδρυση 

του Κράτους  του Ισραήλ κατά την  περίοδο του πολέμου,  ήθελε παράλληλα  έναν 

πειθαρχημένο στρατό για το κράτος αυτό. Αντίθετα, ο Ben Gurion συνειδητοποίησε 

ότι  αυτές  οι  οργανώσεις,  ειδικά  τη  Palmach,  συνέχιζαν  την  αναρχική  τους 

συμπεριφορά˙  απειθαρχία  και  ασέβεια  προς  τους  υψηλόβαθμους.  Επιπλέον, 

διαπίστωνε έκπληκτος ότι διεξάγονταν διάφορες επιχειρήσεις χωρίς την έγκρισή του, 

ή  έστω  εν  γνώσει  του  και  προκαλούσαν  τεράστιες  απώλειες  μεταξύ  των 

Παλαιστινίων  αμάχων,  οι  οποίοι  είχαν  ξεκινήσει  μαζικές  εκκενώσεις  των  χωριών 

τους. Άλλες επιχειρήσεις αυτού του είδους διεξάγονταν από τις  Irgun και  Shteren˙ 

παρά το γεγονός ότι αυτές οι δύο οργανώσεις είχαν συμφωνήσει να μάχονται υπό την 

επίβλεψη του Υψηλού Εθνικού Επιτελείου, διεξήγαγαν χωριστές επιχειρήσεις εντός 

πολυπληθών Παλαιστινιακών περιοχών, με σκοπό περαιτέρω απώλειες94.

94  Οι αδιάκριτοι σκοτωμοί που πραγματοποιήθηκαν από την  Irgun κορυφώθηκαν με τη σφαγή του 
Deir Yassin,  ενός  Παλαιστινιακού  χωριού  κοντά  στην  Ιερουσαλήμ,  τον  Απρίλιο  του  1948.  Οι 
δυνάμεις  των  Irgun και  Shteren έκαναν  επιδρομή στο  Deir Yassin αγνοώντας  τη  συμφωνία  μη 
επίθεσης  ανάμεσα  στο  χωριό  και  τον  παρακείμενο  Ιουδαϊκό  οικισμό  στη  δυτική  Ιερουσαλήμ. 
Σκότωσαν 250 άντρες, γυναίκες και παιδιά. Παρ’ όλο που η επιχείρηση εγκρίθηκε από την τοπικό 
αρχηγό  της  Haganah,  David Shaltiel,  ο  υψηλός  αριθμός  απωλειών  και  οι  αναφορές  για 
οργανωμένους  σκοτωμούς  οικογενειών  και  βιασμούς  κοριτσιών  πριν  να  τα  σφάξουν,  ξεσήκωσε 
σφοδρές  κριτικές  κατά της  ηγεσίας  του  Ben Gurion στον  πόλεμο.  Βλέπε,  Uri  Ben Eliezer.  The 
Making of Israeli Militarism. σελ. 171    
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7.6.3. Η Palmach: Ιδεολογικός Μιλιταρισμός vs Πειθαρχία

Η Palmach και άλλοι μαχητές των Εβραϊκών δυνάμεων, από την πλευρά τους, δε 

θεωρούσαν  τη  στρατιωτική  τους  γραμμή  ως  αναρχική,  ή  ως  μία  πράξη  αταξίας. 

Αντίθετα,  τη  θεωρούσαν  κομμάτι  της  εθνικής  τους  αποστολής  για  αναβίωση του 

Εβραϊκού  κράτους  στην  Παλαιστίνη.  Όπως  θα  αναλυθεί  αργότερα,  τα  μέλη  της 

Palmach και οι σύντροφοί τους είχαν διδαχθεί ότι σε περιόδους εθνικού αγώνα για 

ελευθερία, οι διαφορές ανάμεσα σε στρατιώτες και αξιωματικούς διαπλέκονταν και 

αντικαθίσταντο  από  σχέσεις  συντροφικότητας,  αφού  και  ο  αξιωματικός  και  ο 

στρατιώτης  ανήκαν  στην  ίδια  εθνική  ιδεολογία  και  μοιράζονταν  το  ίδιο  πολιτικό 

όραμα.

Από αυτήν την πλευρά,  η  Palmach αντιμετώπιζε  τα  καλέσματα της  πολιτικής 

ηγεσίας για πειθαρχία με απόρριψη και χλευασμό95. Δε δίσταζε δε να περιγράψει τα 

καλέσματα  αυτά  ως  “Αγγλική  Εντολή”.  Ο  αρχηγός  της  Palmach,  Moshe Dayan, 

δήλωσε ότι ο στρατιώτης που φοβάται τον αρχηγό του πιο πολύ από τον εχθρό δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά ένας μισθοφόρος96.

Ο ιδεολογικός μιλιταρισμός που χαρακτήριζε το στρατιωτικό δόγμα της Palmach 

οδήγησε σε περαιτέρω διαμάχη με τον Ben Gurion, όταν ο τελευταίος παραπονέθηκε 

για τους μαζικούς σκοτωμούς και τις με δική τους πρωτοβουλία επιχειρήσεις97.

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, το στρατιωτικό δόγμα των  Sabra, το οποίο άρχισε να 

αναπτύσσεται από το 1936, πήγαζε από την εθνική τους ιδεολογία και όχι από τις 

κλασσικές στρατιωτικές μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι τακτικοί στρατοί˙ αυτή η 

παραδοξότητα στις μεθόδους διεξαγωγής πολέμου, ανάμεσα στην πολιτοφυλακή και 

τους τακτικούς στρατούς είχε σημειωθεί κατά την περίοδο εκπαίδευσης των μελών 

της Palmach στο Βρετανικό Στρατό, το 1941. Ο Βρετανικός Στρατός, ως υπόδειγμα 

επαγγελματικού στρατού, είχε εκπαιδευτεί για να μάχεται επαγγελματίες αντιπάλους 

στρατούς, ενώ οι  Sabra διαμόρφωσαν το στρατιωτικό τους δόγμα κατά τις πρώιμες 

διαμάχες  με  Παλαιστινίους  αμάχους,  με  αποτέλεσμα  να  χαρακτηρίζεται  από 

συλλογικά  αντίποινα  και  πρωτοβουλία  στο  πεδίο  της  μάχης.  Η  στρατηγική  αυτή 

βασιζόταν  σε  εθνική  ιδεολογία  και  όχι  στρατιωτικό  επαγγελματισμό,  όπως  είχε 

95 Yoav Gelber.  Why the Palmach Was Dissolved. σελ.17
96  ibid, σελ. 11, και Anita Shapira, ‘The Army Controversy. σελ. 60
97 Yoav Gelber.  Why the Palmach Was Dissolved. σελ.22
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εξηγήσει  ο  Yigal Alon,  ο  αρχηγός  της  Palmach,  το  όραμά  αυτό,  λέγοντας  πως 

πολεμούσαν γιατί πίστευαν ότι αυτή η γη τους ανήκε και δε χωρούσε κανέναν άλλο98. 

Στην πράξη, αυτό το εθνικιστικό όραμα υλοποιήθηκε με το Σχέδιο Δέλτα, το οποίο 

περιελάμβανε το διωγμό όλων των Αράβων με στρατιωτικά μέσα και την κατάκτηση 

ολόκληρης της γης.

Εντούτοις, η διαμάχη του Ben Gurion με την Palmach δεν ήταν επί της αρχής της 

μεταφοράς  των  Αράβων,  ούτε  επί  της  κατάκτησης  της  γης˙  όπως  αποκαλύφθηκε 

αργότερα από τον Benny Morries, ο Ben Gurion και η Σιωνιστική ηγεσία ήταν υπέρ 

της ιδέας της μεταφοράς από τις πρώτες ημέρες του εποικισμού και ο ίδιος ο  Ben 

Gurion είχε εγκρίνει το Σχέδιο Δέλτα. Ο Ben Gurion, εντούτοις, ήθελε συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις που θα εξασφάλιζαν τη γεωγραφική συνέχεια ανάμεσα στους Ιουδαϊκούς 

οικισμούς και εδώ φαίνεται ότι δεν είχε αντιρρήσεις στη μεταφορά των Αραβικών 

κοινοτήτων που διέκοπταν αυτή τη συνέχεια, αποφεύγοντας έτσι “μη απαραίτητους 

σκοτωμούς”.  Ένας  ακόμη  πιθανός  λόγος  για  την  επιμονή  του  Ben Gurion στην 

επίβλεψη των επιχειρήσεων και τον τερματισμό των με ιδία πρωτοβουλία μαχών ήταν 

η  εμμονή  του  να  αποφύγει  μία  απ’  ευθείας  αντιπαράθεση  με  το  στρατό  της 

Υπεριορδανίας που είχε αναπτυχθεί στη Δυτική Όχθη99. Ένα πιο σημαντικό στοιχείο 

ήταν ο στόχος  τους  Ben Gurion να επιβάλει  την τάξη εντός  του στρατού και  να 

εξασφαλίσει την αφοσίωσή τους στην πολιτική ηγεσία η επιμονή του στην αρχή αυτή 

ενισχύθηκε  όταν  το  κίνημα  των  Kibbutz ίδρυσε  ένα  νέο  πολιτικό  κόμμα,  που 

υποστηριζόταν  από  την  Palmach και  ονομαζόταν  Mapam,  στις  αρχές  του  1948. 

φοβόταν ότι το νέο κράτος θα διοικούνταν από τους αξιωματούχους της  Palmach, 

μέσω αυτού του κόμματος100. 

Η κρίση εντάθηκε όταν ο Ben Gurion έβγαλε από το Υψηλό Εθνικό Επιτελείο τον 

Yisrael Galili, τον αρχηγό της Palmach, με σκοπό να θέσει την Palmach υπό το δικό 

του, απ’ ευθείας, έλεγχο. Η αντίδραση της  Palmach ήταν άμεση και αποφασιστική, 

όλοι οι στρατηγοί της παραιτήθηκαν μαζικά, δημιουργώντας μία σοβαρή κρίση στο 

Yishuv,  κατά  τη  διάρκεια  μίας  κρίσιμης  φάσης  του  πολέμου.  Επιπλέον,  κάποιοι 

κατηγόρησαν τον Ben Gurion ότι είναι δικτάτορας και θέτει σε κίνδυνο τη μοίρα των 
98 Yigal Allon. My Father’s House. σελ. 116-17
99  Το  επιχείρημα  αυτό  αναπτύχθηκε  πρόσφατα,  μετά  την  αποκάλυψη  ότι  μία  μυστική  συμφωνία 

απεμπλοκής  ανάμεσα  στις  δύο  πλευρές  είχε  υπογραφεί  πριν  την  έναρξη  του  πολέμου.  Οι 
χαμηλόβαθμοι  αξιωματικοί  δε  γνώριζαν  τη  συμφωνία  αυτή.  Έτσι  οι  με  ιδία  πρωτοβουλία 
επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη μπορούσαν να καταστρέψουν τη συμφωνία. Βλέπε: Benny Morris. 
The Birth of the Palestinian Refugees  p. 160.

100 Anita Shapira. The Army Controversy. σελ. 108
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Ιουδαίων στην Παλαιστίνη. Μπροστά σε αυτήν την κρίση, ο  Ben Gurion δεν είχε 

άλλη επιλογή από το να υποχωρήσει και να επανατοποθετήσει τον  Galili στη θέση 

του. Συμφώνησε επίσης για επιπλέον ελευθερία στην  Palmach για επιχειρήσεις στο 

πεδίο της μάχης και ειδικά στην περιοχή της Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά με αντάλλαγμα 

την αφοσίωση της Palmach προς την πολιτική ηγεσία, στο πλαίσιο του οργανωμένου 

Ισραηλινού στρατού101.

7.6.4. Η Εξέγερση της Irgun και η Υπόθεση Altalina

Μία δεύτερη περίοδος  πολιτικο-στρατιωτικής  έντασης  ξεκίνησε  ανάμεσα στην 

ηγεσία του Ben Gurion και τη στρατιωτική ομάδα των Αναθεωρητικών, Irgun. Αυτό 

συνέβη όταν οι  Irgun και  Shteren ξεκίνησαν να διεξάγουν επιχειρήσεις  χωρίς την 

έγκριση του Υψηλού Εθνικού Επιτελείου και συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους ενάντια 

στου Βρετανούς κατά την περίοδο του πολέμου. Στην περίπτωση αυτή ο Ben Gurion 

δεν μπορούσε να υποκύψει στη θέληση των ιστορικά πολιτικών του αντιπάλων102. Για 

την εργατική τάση, και όχι μόνο για τον  Ben Gurion, οι Αναθεωρητικοί ήταν πηγή 

πιθανού κινδύνου από τη στιγμή που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά 

μέσα για να επιβάλουν την εξουσία τους. Αφού τακτοποίησε τη διαμάχη του με την 

Palmach, ο  Ben Gurion αποφάσισε να εξουδετερώσει πλήρως την  Irgun και να τη 

θέσει υπό την ηγεσία του. Η ευκαιρία εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας˙ 

όταν η  Irgun έφερε ένα πλοίο,  το  Altalina,  γεμάτο με πυρομαχικά στις  ακτές  της 

Χάιφα.  Παρ’  όλο που  η  Irgun ενημέρωσε  τον  Ben Gurion για  το  πλοίο  αυτό,  ο 

τελευταίος θεώρησε ότι τα πυρομαχικά θα ενίσχυαν τη θέση των Αναθεωρητικών 

εντός του υπό ίδρυση κράτους και θα τα χρησιμοποιούσαν για να υποκινήσουν ένα 

στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον τού. Με την υποστήριξη της  Haganah και της 

Palmach, ο Ben Gurion διέταξε τη βύθιση του σκάφους. Με το τέλος της υπόθεσης 

του Altalina, ο Ben Gurion είχε εξασφαλίσει την εξουσία του στον τακτικό Ισραηλινό 

στρατό έως το τέλος του πολέμου103.

Η  προηγούμενη  σύντομη  περιγραφή  για  την  ανάπτυξη  του  Ισραηλινού 

υποδείγματος για τις σχέσεις στρατού και πολιτικής ηγεσίας υποστηρίζει την υπόθεση 

πως  η  αρχή  της  πολιτικής  ηγεσίας  επί  του  στρατού  μπορεί  να  επιτευχθεί  σε  μία 

101 Yoav Gelber.  Why the Palmach Was Dissolved. σελ.26 -27
102 Anita Shapira. The Army Controversy. σελ.111-112
103 Uri Ben Eliezer, ‘The Making of Israeli Militarism’, σελ. 164-165
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στρατιωτικοποιημένη κοινωνία μόνο όταν η ηγεσία υιοθετεί μιλιταριστική πολιτική. 

Σύμφωνα με το σκοπό της παρούσης μελέτης, στο κεφάλαιο αυτό καταδείχθηκε ότι η 

χρήση της στρατιωτικής οδού για την επίτευξη των εθνικών στόχων ήταν θέμα εθνική 

ομοφωνίας στην κοινότητα του Yishuv και επίσης κομμάτι της εθνικής ιδεολογίας.

7.7. Συμπεράσματα

Αναλύοντας τις  πολιτικές στρατιωτικές σχέσεις στο Yishuv κατά τη δεκαετία που 

προηγήθηκε το πρώτο Αραβο –  ισραηλινό πόλεμο, αυτό το κεφάλαιο έκανε εμφανές 

ότι αυτό το παράδειγμα πλησίασε το μαζικό μιλιταρισμό από τα ακόλουθα σημεία. 

(1) Πολιτικο-Στρατιωτική  διάδραση:  Η  σύγχυση  των  ορίων  ανάμεσα  στους 

πολιτικούς και στρατιωτικούς τομείς σε μία κοινωνία είναι χαρακτηριστικό της 

ύπαρξης του μιλιταρισμού ως πολιτικής ιδεολογίας. Στην Ισραηλινή περίπτωση, 

η  διάδραση  ανάμεσα  στο  στρατιωτικό  και  πολιτικό  τομέα  ξεκίνησε  από  τις 

πρώτες ημέρες της Ιουδαϊκής εγκατάστασης στην Παλαιστίνη. Οι στρατιωτικοί 

θεσμοί  δεν  υπήρχαν  ως  ξεχωριστά  από  την  κοινωνία  σώματα,  ο  Εβραϊκός 

μιλιταρισμός  συνδύαζε  την  υποχρέωση  για  άμυνα  με  την  οικοδόμηση  του 

έθνους.  Οι  νεαροί  Εβραίοι  μαχητές  δεν  έβλεπαν  τους  εαυτούς  τους  ως 

επαγγελματίες  στρατιώτες,  αλλά ως επαναστάτες  οι  οποίοι  προσπαθούσαν να 

ιδρύσουν ένα Ιουδαϊκό κράτος. Εξέφραζαν τα ιδεολογικά τους οράματα με τη 

συμμετοχή στα  πολιτικά  πράγματα  του  Yishuv.  Το γεγονός  αυτό  έδωσε  στο 

μιλιταρισμό τον κοινωνικό του ρόλο σε ό,τι αφορά στον καθορισμό των εθνικών 

ορίων και τη διαμόρφωση της Εβραϊκής ταυτότητας.

(2) Μαζική υποστήριξη για πόλεμο: Όταν ο μιλιταρισμός είναι εθνική ιδεολογία, 

το έθνος, άσχετα με τις εσωτερικές πολιτικές διαφορές, συμφωνεί στον πόλεμο 

ως επιθυμητό και αναπόφευκτο μέσο για την επίτευξη των εθνικών πόθων. Μία 

τέτοια  κατάσταση  διαχύθηκε  στο  Yishuv με  το  τέλος  της  Αραβικής 

Επανάστασης του 1939. Τα Σιωνιστικά πολιτικά κόμματα τα αριστεράς και της 

δεξιάς συμφώνησαν ότι η ίδρυση του Ιουδαϊκού κράτους στην Παλαιστίνη θα 

επιτυγχάνονταν  μόνο  μέσω  του  πολέμου  και  όχι  μέσω  της  διπλωματίας. 

Σύμφωνα  με  την  ιστορική  οπτική  που  ακολούθησε  η  παρούσα  εργασία,  η 

ομοφωνία  στη  λύση του  εθνικού  προβλήματος  με  πόλεμο  προέκυψε  όταν  οι 

στρατιωτικές  ομάδες  των  Sabra,  που  ήταν  συνδεδεμένες  με  το  κυρίαρχο 
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εργατικό  κόμμα,  επέβαλαν  το  μιλιταριστικό  τους  όραμα  στις  πολιτικές  του 

κόμματος.  Έγιναν με  τον  τρόπο  αυτό  ένα ισχυρό  πολιτικό  κέντρο εντός  του 

Mapai και  των  πολιτικών  θεσμών  που  ήταν  συνδεδεμένοι  μαζί  του.  Η 

εγκατάλειψη από τους Βρετανούς της προ-Σιωνιστικής τους πολιτικής  και  το 

Ολοκαύτωμα  των  Ναζί  υπήρξαν  οι  καταλύτες  για  την  υιοθέτηση  της 

στρατιωτικής λύσης από τα πολιτικά κόμματα του Yishuv.

(3) Μιλιταριστική  Πολιτική:  Το  φαινόμενο  του  ιδεολογικού  μιλιταρισμού 

εκφράζεται  από  την  υιοθέτηση  της  μιλιταριστικής  πολιτικής  από  την  υψηλά 

ιστάμενη πολιτική ηγεσία.  Όταν  ο  μιλιταρισμός  είναι  πολιτική  ιδεολογία  και 

όταν  ο  Στρατός  έχει  πολιτικό  ρόλο,  οι  πολιτικοί  θεσμοί  πιέζουν  την 

αντιπροσωπευτική εξουσία να εγκρίνει πολιτικές πολέμου, ειδάλλως απειλείται η 

σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Σε σχέση με την υπόθεση εργασίας, οι 

πολιτικοί θεσμοί του Yishuv, υποστηριζόμενοι από τις στρατιωτικές ομάδες των 

Sabra, πίεσαν την ηγεσία του Ben Gurion να εγκρίνει τη στρατιωτική λύση για 

το  Ιουδαϊκό  πρόβλημα  με  το  τέλος  του  ΄Β  Παγκοσμίου  Πολέμου.  Για  να 

αποφύγουν την πιθανή απειλή της εμπλοκής του στρατού στην εξουσία τους και 

για να μονοπωλήσουν την εξουσία που βρισκόταν στα χέρια τους,  η ηγετική 

ομάδα του Ben Gurion ενέκρινε τις στρατιωτικές πολιτικές και την κινητοποίηση 

για πόλεμο, μέχρι το τέλος του 1947.

(4) Ανορθόδοξες  μέθοδοι  πολέμου:  Οι  ανορθόδοξες  μέθοδοι  πολέμου  και  τα 

δόγματα  που  χρησιμοποιήθηκαν  στον  πόλεμο  καταδεικνύουν  την  ύπαρξη 

ιδεολογικού  μιλιταρισμού.  Οι  μέθοδοι  πολέμου  των  επαναστατικών  στρατών 

τροφοδοτούνται από τα ιδεολογικά τους οράματα και όχι από το στρατιωτικό 

επαγγελματισμό που χαρακτηρίζει τους επαγγελματικούς στρατούς. Οι στρατοί 

με ιδεολογία πολεμούν ολοκληρωτικούς πολέμους για να καταστρέψουν τελείως 

τον  εχθρό,  μάχονται  για  την  εθνική  ύπαρξη,  ενώ  οι  επαγγελματικοί  στρατοί 

μάχονται  άλλους  στρατούς  για  να  πετύχουν  συγκεκριμένους  πολιτικούς 

σκοπούς. Έτσι, σκοπεύουν στην πίεση του αντιπάλου και όχι στην καταστροφή 

του. Το στρατιωτικό δόγμα που αναπτύχθηκε από τους Εβραίους μαχητές ήταν 

ιδεολογικής  φύσης˙  αντιμετώπιζαν  τον  πόλεμο  με  τους  Παλαιστινίους  (που 

υποστηρίζονταν από Αραβικούς στρατούς) ως ζήτημα ύπαρξης ή εκμηδένισης. 

Αυτό αντικατοπτριζόταν στην απεριόριστη χρήση βίας και στις μάχες ακόμη και 

σε πεδία αμάχων.
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(1)               ΄Β Παγκοσμίου Πολέμου. Για να αποφύγουν την πιθανή απειλή της 

εμπλοκής του στρατού στην εξουσία τους και για να μονοπωλήσουν την εξουσία 

που βρισκόταν στα χέρια τους, η ηγετική ομάδα του  Ben Gurion ενέκρινε τις 

στρατιωτικές  πολιτικές  και την κινητοποίηση για πόλεμο,  μέχρι το τέλος του 

1947.

(2)               Ανορθόδοξες μέθοδοι πολέμου: Οι ανορθόδοξες μέθοδοι πολέμου και 

τα  δόγματα  που  χρησιμοποιήθηκαν  στον  πόλεμο  καταδεικνύουν  την  ύπαρξη 

ιδεολογικού  μιλιταρισμού.  Οι  μέθοδοι  πολέμου  των  επαναστατικών  στρατών 

τροφοδοτούνται  από  τα  ιδεολογικά  τους  οράματα  και  όχι  από  το  στρατιωτικό 

επαγγελματισμό που χαρακτηρίζει  τους επαγγελματικούς στρατούς.  Οι στρατοί με 

ιδεολογία  πολεμούν  ολοκληρωτικούς  πολέμους  για  να  καταστρέψουν  τελείως  τον 

εχθρό,  μάχονται  για την εθνική ύπαρξη,  ενώ οι  επαγγελματικοί  στρατοί  μάχονται 

άλλους  στρατούς  για  να  πετύχουν  συγκεκριμένους  πολιτικούς  σκοπούς.  Έτσι, 

σκοπεύουν στην πίεση του αντιπάλου και όχι στην καταστροφή του. Το στρατιωτικό 

δόγμα  που  αναπτύχθηκε  από  τους  Εβραίους  μαχητές  ήταν  ιδεολογικής  φύσης˙ 

αντιμετώπιζαν  τον  πόλεμο  με  τους  Παλαιστινίους  (που  υποστηρίζονταν  από 

Αραβικούς στρατούς) ως ζήτημα ύπαρξης ή εκμηδένισης. Αυτό αντικατοπτριζόταν 

στην απεριόριστη χρήση βίας και στις μάχες ακόμη και σε πεδία αμάχων.
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Κεφάλαιο 8 
 

Ο Ρόλος του Μιλιταρισμού στη Διατήρηση της Εβραϊκής 
Ταυτότητας (1949-1967) 

 
 
8.1. Εισαγωγή 
 

Το κεφάλαιο αυτό της μελέτης ερευνά το ρόλο του μιλιταρισμού στο Ισραήλ κατά 

τις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν την ίδρυση του κράτους το 1948. Σε αυτήν την 

περίοδο, γνωστή στο ισραηλινό περιβάλλον ως περίοδος διαμόρφωσης, η αραβο-

ισραηλινή εχθρότητα κορυφώθηκε. 

Αυτά συνέβησαν στο πλαίσιο της εμφάνισης του αραβικού καθεστώτος του 

Nasser, το οποίο προσπάθησε να ενώσει τις αραβικές στρατιωτικές και πολιτικές 

δυνάμεις ενάντια στο εβραϊκό κράτος. Με τη σειρά του, το Ισραήλ ως μικρό κράτος 

θεώρησε ότι βρισκόταν υπό πολιορκία και αντιμετώπισε τον πόλεμο ως απαραίτητο 

και αναπόφευκτο για να εξασφαλίσει την ύπαρξή του. Για να αντιμετωπίσει αυτήν 

την κατάσταση, το κράτος κινητοποιούσε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των 

ανθρωπίνων και υλικών πόρων τους και τους συγκέντρωνε για να διαχειριστεί τη 

σύγκρουση. Υπό αυτό το πρίσμα, ερευνούμε την ισραηλινή περίπτωση, στην υπό 

εξέταση περίοδο, ως μοντέλο για μία κοινότητα υπό εκτεταμένη απειλή, όπου ο 

μαζικός μιλιταρισμός υπάρχει και δρα ως μία ισχυρή κοινωνική δύναμη και ως 

χωνευτήρι για την κοινότητα. 

Το κύριο θέμα αυτού του κεφαλαίου είναι ότι η συγκέντρωση των κοινωνικών 

δυνάμεων για τη σύγκρουση επενδύθηκαν από το κράτος (και τις παλιές ελίτ των 

Ashkenazi) με σκοπό να διατηρήσει την εβραϊκή ταυτότητα απέναντι στις κοινωνικές 

και πολιτιστικές αλλαγές που προέκυψαν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1950. Στην ουσία αναφερόμαστε στη μεγάλη εισροή των ανατολιτών Ιουδαίων 

στη χώρα και τις προσπάθειες των ελίτ των Ashkenazi να διατηρήσουν τον εβραϊκό 

χαρακτήρα και κληρονομιά του κράτους, όπως διαμορφώθηκε στην περίοδο του 

Yishuv. Με την ίδια λογική, υποθέτουμε ότι η σύγκρουση χρησιμοποιήθηκε εξ ίσου 

για να διατηρήσει την ιουδαϊκή συλλογικότητα από την εμφάνιση μίας αραβικής υπο-

ταυτότητας, ως κομμάτι της ισραηλινής συλλογικής ταυτότητας. Εδώ αναφερόμαστε 

στην αραβική μειονότητα στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1948. Τελικά, θα 

καταδειχθεί ότι η σύγκρουση και η μαζική κινητοποίηση είχαν ως στόχο να 

προστατεύσουν τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους από τη θρησκευτική ορθόδοξη 
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ιουδαϊκή κοινότητα, η οποία ισχυριζόταν ότι το Ισραήλ έπρεπε να είναι ένα ιουδαϊκό 

θεοκρατικό κράτος. 

Η εργασία υποθέτει ότι η συγκέντρωση τόσο της στρατιωτικής όσο και της 

πολιτικής γραφειοκρατίας και ο προσανατολισμός τους σε αμυντικούς σκοπούς 

επέτρεψε στο κράτος να δημιουργήσει ηγεμονία και να επιβάλει ένα σύστημα αξιών 

ώστε να υποτάξει όλα τα κομμάτια της κοινότητας και τις διαφοροποιήσεις της σε 

μίας συνεκτικής και κοινή πολιτιστική ταυτότητα.  

 

8.2. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή, 1949-1967 

8.2.1. Οι Συνέπειες του Πολέμου 

Ο Πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση του 

Ισραήλ, περίπου επί του 80% της υπό εντεταλμένη διοίκηση Παλαιστίνης, έκταση 

δύο φορές μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη από το σχέδιο διαχωρισμού του ΟΗΕ. 

Το Αραβικό και το Ισραηλινό κράτος συμφώνησαν σε ανακωχή τον Απρίλιο του 

1949, αλλά δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για ειρήνη1. Η απώθηση περίπου 762.000 

Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε ως αποτέλεσμα το χαρακτηρισμό 

του Ισραήλ ως εθνικού κράτους˙ για πρώτη φορά, οι Ιουδαίοι έγιναν η συντριπτική 

πλειοψηφία του πληθυσμού στην περιοχή έναντι των Αράβων. Ο Ιουδαϊκός 

πληθυσμός ήταν περίπου 720.000 ενώ οι Άραβες μειώθηκαν σε μόνο 150.0002. Ο 

αριθμός των Ιουδαίων κατοίκων τους Ισραήλ, εντούτοις, διπλασιάστηκε στα επόμενα 

τρία χρόνια όταν η χώρα άνοιξε τα σύνορά της για τους Ιουδαίους μετανάστες από 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αυτό συνέβη υπό το “Νόμο της Επιστροφής” που 

ψηφίστηκε από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, την “Knesset”3. 

Οι μισοί από τους 687 χιλιάδες που εισέρρευσαν στο Ισραήλ μέχρι το 1951 ήταν 

και από Αραβικές και από Ισλαμικές χώρες, όπως το Ιράκ, η Υεμένη, το Μαρόκο, η 

Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ιράν και η Τουρκία. Αυτοί οι ανατολίτες Ιουδαίοι (γνωστοί 

επίσης και ως Sephardi ή Mizrahi) συνέχισαν να έρχονται στο Ισραήλ κατά τις 

                                                 
1 Κατά τη διάρκεια του 1949, μία σειρά συμφωνιών υπεγράφησαν ανάμεσα στο Ισραήλ και τους 
γείτονές του (Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο, Συρία) στη Ρόδο. Οι συμφωνίες τερμάτισαν τον πόλεμο 
και χάραξαν γραμμές εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα, την Αίγυπτο, την 
Συρία, και την Λίβανο  γνωστές ως η Πράσινη Γραμμή. Για τις αραβο-ισραηλινές συμφωνίες 
εκεχειρίας βλέπε για παράδειγμα,    Avi Shlaim .The Iron Wall. σελ. 41-47; Για την εκεχειρία της 
Ρόδου βλέπε χάρτη Νο. 5   

2 Statistical Abstract of Israel, No. 45 (1994), σελ.43 
3 Μέχρι το τέλος του 1952, ο Ιουδαϊκός πληθυσμός έφτασε τα 1,450 εκατομμύρια, ενώ οι Άραβες τις 

197,3 χιλιάδες, Ibid. Για περισσότερες πληροφορίες για τη δημογραφική ανάπτυξη στο Ισραήλ των 
Ιουδαίων και των Αράβων, βλέπε, Παράρτημα No. 6 

 270



δεκαετίες του 1950 και 1960, αυξάνοντας τις πολιτιστικές διαφορές και το κοινωνικό 

κενό ανάμεσα στους μορφωμένους της πλούσιας ή μεσαίας τάξης Ευρωπαίους 

(Ashkenazi) αφ’ ενός και τους φτωχούς αναλφάβητους Sephardi αφ’ ετέρου4. 

Στην άλλη πλευρά του δημογραφικού νομίσματος, οι Παλαιστίνιοι χωρίζονταν σε 

τρία κύρια κέντρα: (1) αυτοί που έμειναν στο Ισραήλ και πήραν την Ισραηλινή 

υπηκοότητα. (2) Η πλειοψηφία, που ζούσαν στη Δυτική όχθη και τη Γάζα, οι οποίοι 

ήταν ένα μίγμα αμιγώς πολιτών και μεταναστών που προστέθηκαν σε αυτούς κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. Οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης βρίσκονταν υπό 

Ιορδανική διοίκηση και απέκτησαν την Ιορδανική υπηκοότητα, ενώ οι Παλαιστίνιοι 

της Γάζας βρίσκονταν υπό Αιγυπτιακή διοίκηση χωρίς καμία υπηκοότητα (3) και οι 

υπόλοιποι Παλαιστίνιοι εξαπλώθηκαν στις γειτονικές Αραβικές χώρες ως 

πρόσφυγες5. 

 

8.2.2. Η Σταθεροποίηση των Κρατικών Μηχανισμών και του Status Quo 

Το νέο κράτος, αναγνωρισμένο από τη διεθνή κοινότητα ως το “Κράτος του 

Ισραήλ”, προσπάθησε να ρυθμίσει ξανά τις εσωτερικές του υποθέσεις: να 

δημιουργήσει την κρατική γραφειοκρατία, να απορροφήσει την εισροή των Ιουδαίων 

στη χώρα και να ενισχύσει τη στρατιωτική ικανότητα. Κατά συνέπεια, η Ιουδαϊκή 

Υπηρεσία και οι μηχανισμοί της μετατράπηκαν σε κρατική γραφειοκρατία και οι 

Εβραϊκές στρατιωτικές ομάδες ενώθηκαν υπό το όνομα Ισραηλινές Αμυντικές 

Δυνάμεις (Israeli Defense Forces). Η πρώτη Knesset (το Ισραηλινό Κοινοβούλιο) με 

120 θέσεις συνήλθε μετά τις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου του 1949, οι οποίες 

είχαν ως συνέπεια τη συντριπτική επιτυχία του Εργατικού Κόμματος που κέρδισε 46 

έδρες. Οι πρώτες εκλογές οδήγησαν στη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού, ένα 

μοντέλο που ακολουθήθηκε έκτοτε, καθώς κανένα κόμμα δεν κέρδιζε την πλειοψηφία 

στο κοινοβούλιο. Η συμμαχία σχηματίστηκε πρωτίστως από κεντροαριστερά 

κόμματα.  Καθώς υπήρχαν θρησκευτικές διαφορές και διχόνοια η χώρα οδηγήθηκε σε 

δεύτερες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες έλαβαν χώρα το 19516. Δύο από τους 

                                                 
4 Για τα ποσοστά των Ιουδαίων Sephardi επί του συνολικού πληθυσμού βλέπε, παράτημα αριθ. 7.  Οι 
κοινωνικές και οικονομικές διαφορές ανάμεσα στους δυτικούς και τους ανατολίτες Ιουδαίους 
αναλύονται στην παρ. 8.4.2., του ιδίου κεφαλαίου. 

5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παλαιστινιακές γεωγραφικές και δημογραφικές 
αλλαγές μετά τον πόλεμο του 1948, βλέπε: Kimmerling, Baruch, and Joel, S. Migdal, (1993). 
Palestinians: The Making of a People. New York: Free Press.  

6 ibid, σελ. 58-59. 
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ανθρώπους που οδήγησαν το Ισραήλ στην κρατικοποίηση έγιναν οι ηγέτες της χώρας: 

ο David Ben Gurion, ηγέτης της Ιουδαϊκής Υπηρεσίας, επιλέχθηκε ως ο πρώτος 

Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας και ο Chaim Weitzmann, ηγέτης της 

Παγκόσμιας Σιωνιστικής Οργάνωσης, εκλέχθηκε από την Knesset ως ο πρώτος 

Πρόεδρος7. 

Εντούτοις, η εκλεγμένη εργατική κυβέρνηση φρόντισε να διατηρήσει το 

κοινοτικό σύστημα που είχε εγκατασταθεί στην προ-κρατική περίοδο˙ να 

συγκεντρώσει τα μέσα της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος στα χέρια της και να 

διατηρήσει το μονοπώλιο της στη συνεισφορά πόρων. Αυτό το κεντρικό πολιτικό 

σύστημα κατευθυνόταν από τον Ben Gurion υπό την έννοια του Memlechtitut 

(κρατισμός) 8. Παρά τις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η πρώτη 

Ισραηλινή κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά στην εγκατάσταση και απορρόφηση των 

νεοεισελθόντων, την κατασκευή υποδομών, ή την αντιμετώπιση των στρατιωτικών 

προκλήσεων, δεν αντιμετώπισε οικονομικές κρίσεις. Αντίθετα, ήταν μία περίοδος 

οικονομικής ευημερίας και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Αυτό βοήθησε και στην 

ανάπτυξη των μηχανισμών του κράτους σε διαφόρους τομείς9. 

Η ηγεμονική θέση του Σοσιαλιστικού Σιωνισμού εντός της πολιτική οντότητας 

του Ισραήλ δεν εμπόδισε το ξέσπασμα ιδεολογικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών 

διαμαχών εντός της Ισραηλινής κοινότητας. Αυτές οι διαφορές, οι οποίες θα 

συζητηθούν στο κεφάλαιο αυτό, για την ταυτότητα του κράτους και η εδαφική του 

επέκταση, οδήγησαν στην ανικανότητα του κράτους να εισαγάγει ένα σύνταγμα και 

να καθορίσει τα επίσημα σύνορα των περιοχών του. Αντ’ αυτού, η Knesset εισήγαγε 

“Βασικούς Νόμους” που λειτούργησαν ως προσωρινό σύνταγμα10. Η συνεχής 

διαμάχη με τις Αραβικές χώρες και η εμφάνιση του ζητήματος της εθνικής ασφάλειας 

του Ισραήλ βοήθησαν στη διατήρηση της κατάστασης αυτής εντός του Ισραήλ και 

καθυστέρησαν την επίλυση των εσωτερικών πολιτιστικών και εθνικών διαφορών. 

                                                 
7 Ibid, για τις εξελίξεις αυτές στα πρώτα χρόνια του κράτους, βλέπε επίσης: Garfinkle, Adam, (1997). 

Politics and Society in Modern Israel: Myths and Realities. London, New York : M.E. Sharpe, σελ.. 
82-86 

8 Η ιδέα του “Memlechtiut” και η σχέση του με το μιλιταρισμό αναλύεται στο παρόν κεφάλαιο: παρ. 
8.3.7. 

9 Κατά τα πρώτα δέκα χρόνια της ύπαρξής του το Ισραήλ πέτυχε έναν υψηλό ρυθμό αύξησης του 
ΑΕΠ, το οποίο αυξανόταν κατά ετήσιο μέσο όρο 11%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη γερμανική 
και αμερικανική βοήθεια, υπό τη μορφή εκατέρωθεν μεταφορών και δανείων. Βλέπε: Aharoni, Yair, 
(1991).  The Israeli Economy: Dreams and Realities, London: Routledge. σελ. 75. 

10 Adam Garfinkle.  Politics and society in Modern Israel. σελ. 82-86 
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8.2.3. Η Εμφάνιση του Ζητήματος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ 

Μετά τον πόλεμο, το Ισραήλ βρέθηκε να είναι ένα μικρό κράτος σε ένα εχθρικό 

περιβάλλον, χωρίς στρατηγικό βάθος αν και ανέμενε να αντιμετωπίσει μεγάλους 

στρατού σε διάφορα μέτωπα. Φόβοι για εκμηδένιση εγείρονταν πως οι Αραβικές 

χώρες δε θα διευθετούσαν ειρηνικά τα ζητήματά τους με το Ισραήλ μετά την ήττα 

τους στον πόλεμο και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

αυτές, το Ισραήλ έπρεπε να ετοιμαστεί για έναν εκτεταμένο πόλεμο με τους γείτονές 

του, κινητοποιώντας όλους τους πόρους του για το σκοπό αυτό. Το υπαρξιακό 

δίλημμα έγινε εντονότερο μετά την άνοδο του Παναραβικού εθνικισμού στην 

Αίγυπτο, εκπρόσωπος του οποίου ήταν ένας νέος αξιωματούχος ονόματι Jamal Abdul 

Nasser, το 1952. το νέο καθεστώς αντιμετώπιζε το Ισραήλ ως “ιμπεριαλιστικό 

εργαλείο” στη Μέση Ανατολή και ενίσχυε τις αραβικές προσπάθειες για τη διάλυσή 

του11. 

Εν τω μεταξύ, ένας μικρός πόλεμος ξέσπασε στη γραμμή ανακωχής. Παλαιστίνιοι 

επιδρομείς από τα στρατόπεδα προσφύγων στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική 

Όχθη έσπασαν τις συνοριακές διευθετήσεις, προσπαθώντας να επανακτήσουν τις 

ιδιοκτησίες τους, ή απλά να πάρουν εκδίκηση σκοτώνοντας Ισραηλινούς. Η 

ισραηλινή κυβέρνηση ανέπτυξε μία πολιτική αντιποίνων ενάντια στις φιλοξενούσες 

αραβικές χώρες, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τις 

εισβολές και τους σκοτωμούς12. 

 

8.2.4. Ο Ψυχρός Πόλεμος και η Κρίση του Σουέζ 

Ο υπό εξέλιξη Ψυχρός Πόλεμος, ο οποίος πήρε μία διεθνή διάσταση όταν τα 

αραβικά κράτη εισήλθαν σε αυτόν, ήταν ένας ακόμη παράγοντας που ενίσχυσε τη 

διαμάχη των Αράβων με το Ισραήλ. 

Οι δυτικές δυνάμεις που αντιπροσωπεύονταν από τη Βρετανία και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες επικέντρωναν τις προσπάθειές τους στην αποτροπή της σοβιετικής 

επέκτασης στη Μέση Ανατολή και ανέπτυσσαν φιλικές σχέσεις με τα αραβικά κράτη 

συνάπτοντας στρατιωτικές και πολιτικές συμμαχίες με τα τελευταία˙ οι προσπάθειες 
                                                 
11 Το υπαρξιακό δίλημμα αναλύεται στην παράγραφο. 8.3.1. του παρόντος κεφαλαίου 
12 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 42- 43 
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τους κορυφώθηκαν με τη “Συνθήκη της Βαγδάτης” το 195513. Σε αυτό το πλαίσιο, 

δεν άσκησαν καμία πίεση στους Άραβες για ειρήνη και στήριξαν ελάχιστα το Ισραήλ. 

Εν τω μεταξύ, το καθεστώς του Nasser άρχισε να αποκτά επιρροή στον Αραβικό 

Κόσμο αλλά και διεθνώς, ειδικά αφού κατάφερε με την Ινδία του Νεχρού και τη 

Γιουγκοσλαβία του Τίτο να ιδρύσει το Κίνημα των Αδεσμεύτων, ως μία 

εξισορροπητική δύναμη ανάμεσα στο Δυτικό και το Ανατολικό Μπλοκ14. Οι δυτικές 

δυνάμεις, ειδικά η Βρετανία, θεωρούσαν την πολιτική του Nasser ως φιλοσοβιετική, 

μία τάση που άρχισε να αναπτύσσεται ανάμεσά τους όταν ο Nasser προσπάθησε να 

παραβεί το Σύμφωνο της Βαγδάτης και να ενισχύσει τα αντι-δυτικά καθεστώτα της 

Μέσης Ανατολής. Η Γαλλία ήταν επίσης προβληματισμένη από την πολιτική του 

Nasser, αφότου κατάλαβε το ρόλο του στη στήριξη των εξεγέρσεων στην Αλγερία15. 

Εν τω μεταξύ, παρόμοια ένταση αναπτύχθηκε επίσης και ανάμεσα στην Αίγυπτο και 

το Ισραήλ˙ οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν το 1955 ότι ένα δίκτυο Ισραηλινών πρακτόρων 

προσπαθούσαν να σαμποτάρουν βρετανικά συμφέροντα στην Αίγυπτο, με στόχο να 

ανακληθεί μία αγγλο-αιγυπτιακή συμφωνία για εκκένωση της περιοχής του Σουέζ 

από αγγλικές δυνάμεις. Ο Nasser από την πλευρά του υποστήριξε τους Παλαιστινίους 

στις άτακτες επιθέσεις τους από τη Γάζα και επίσης έκλεισαν τα στενά του Tiran για 

την ισραηλινή ναυτιλία. Τελικά, ο Nasser ανακοίνωσε μία μεγάλη στρατιωτική 

συμφωνία με την Τσεχία το Σεπτέμβριο του 1955. Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία του 

Ben Gurion, αντιμετώπισε με σοβαρότητα την κλιμάκωση και σχεδίασε μία επίθεση 

κατά της Αιγύπτου, αλλά ο Ben Gurion ήταν διστακτικός στο να εμπλακεί σε έναν 

τέτοιο πόλεμο μόνος του, ειδικά από τη στιγμή που η Αίγυπτος είχε υπογράψει 

αμυντική συμφωνία με την Ιορδανία και τη Συρία16. 

Η απόφαση του Nasser να εθνικοποιήσει την Εταιρία του Καναλιού του Σουέζ 

τον Ιούλιο του 1956 και η κρίση που ακολούθησε ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη 

Γαλλία και τη Βρετανία επέτρεψε στο Ισραήλ να συμμετάσχει μαζί με αυτές τις 

μεγάλες δυνάμεις σε μία εισβολή στην Αίγυπτο. Ο κύριος σκοπός του Ισραήλ ήταν 

μέσω αυτής της επιχείρησης να αναπτύξει δυνάμεις στη Χερσόνησο του Σινά ώστε να 

                                                 
13 ibid, σελ 43-44 
14 ibid 
15 Avi Shlaim. The Iron Wall. σελ. 169-173. 
16 Για τις ισραηλινές προθέσεις να εξαπολύσουν πόλεμο κατά της Αιγύπτου εκείνη την περίοδο βλέπε: 

Dayan, Moshe (1972).  Diary of  Sinai Campaign. London: Splere Books, σελ. 39-46.  
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εμποδίσει επιθέσεις από τη Γάζα και να καταστρέψει το αγορασμένο από την Τσεχία 

αιγυπτιακό οπλοστάσιο17.  

Παρ’ όλο που οι χώρες της εισβολής πέτυχαν μερικές στρατηγικές διεισδύσεις και 

παρ’ όλο που το Ισραήλ κατάφερε να κατακτήσει τη Χερσόνησο του Σινά, η εισβολή 

απέτυχε και δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τον κύριο σκοπό της, την 

απομάκρυνση του Nasser. Η σοβιετική απειλή για στρατιωτική παρέμβαση, το 

Νοέμβριο του 1956 και η αμερικανική πίεση για τη λήξη των επιχειρήσεων στο 

Σουέζ υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για τη λήξη του πολέμου18. 

 

8.2.5. Ο Αραβικός Εθνικισμός και η Ίδρυση της ΟΑΠ (1958-1964) 

Το Μάρτιο του 1957, το Ισραήλ αποσύρθηκε από τη γραμμή ανακωχής με την 

Αίγυπτο και εκκένωσε τη Χερσόνησο του Σινά. Εντούτοις, κατάφερε να ασφαλίσει τα 

σύνορα και οι επιθέσεις από τη Γάζα σταμάτησαν, καθώς επίσης και από τη Δυτική 

Όχθη που ελεγχόταν από την Ιορδανία. Έτσι τα οκτώ χρόνια που ακολούθησαν τον 

πόλεμο του Σινά κύλησαν σχετικά ειρηνικά19. 

Ο Αραβικός Κόσμος έγινε μία αρένα ανταγωνισμού ανάμεσα σε καθεστώτα 

αφοσιωμένα στις δυτικές δυνάμεις και κινήματα αφοσιωμένα στο Nasser που είχε 

ισχυροποιηθεί μετά την κρίση του Σουέζ. Ο Nasser αποφάσισε να συγκρουστεί με τις 

δυτικές συμφωνίες στην περιοχή και να αποφύγει τη διαμάχη με το Ισραήλ μέχρι να 

πετύχει την “Αραβική Ενότητα”. Ως αποτέλεσμα το παλαιστινιακό ζήτημα 

περιθωριοποιήθηκε και ο Αραβικός Κόσμος διασπάστηκε από εσωτερικές 

αναταραχές και μία σειρά πραξικοπημάτων20. Το Φεβρουάριο του 1958, ο Nasser  

κατάφερε την ενότητα με τη Συρία υπό το όνομα Ενωμένη Αραβική Δημοκρατία και 

τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ένα πραξικόπημα στο Ιράκ τερμάτισε τη βασιλεία του 

Βασιλιά Φεϊζάλ Β’ και τον αντικατέστησε με το καθεστώς του φιλοσοβιετικού 

Μπάαθ. Εθνικά αραβικά κινήματα προέκυψαν στην Ιορδανία και το Λίβανο, 

                                                 
17 Για τις μυστικές συνομιλίες ανάμεσα στις τρεις χώρες για εισβολή στην Αίγυπτο, βλέπε: Avi Shlaim, 

‘The Iron Wall:’, σελ. 169-178, Troen, S. Ilan, (Fall 1996). The Protocol of Sèvres : British/ French/ 
Israeli Collusion against Egypt, 1956. Israel Studies, Vol. 1, No. 2.  

18 Για τις λεπτομέρειες της εκστρατείας και των πολιτικών της συνεπειών, βλέπε: Avi Shlaim. The Iron 
Wall. σελ. 178-158 

19 Για τα ισραηλινά στρατηγικά οφέλη από την Εκστρατεία του Σινά, βλέπε: Moshe Dayan. Diary of 
Sinai Campaign. σελ. 87-91 

20 Avi Shlaim. The Iron Wall. σελ. 199-200 
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απειλώντας τα φιλοδυτικά καθεστώτα εκεί21. Για να αντιμετωπίσουν την κρίση και η 

κυβέρνηση Eisenhower και η βρετανική κυβέρνηση του Harold Macmillan 

αποφάσισαν να στείλουν Αμερικανούς πεζοναύτες στη Βυρηττό και βρετανικές 

δυνάμεις στο Αμμάν, για να διατηρήσουν τα συμμαχικά τους καθεστώτα εκεί. Η 

αποστολή τους τερματίστηκε μετά από μερικούς επιτυχημένους μήνες εκεί. 

Εντούτοις, το 1961 ένα στρατιωτικό πραξικόπημα που έλαβε χώρα στη Συρία 

οδήγησε στη διάλυση της Ενωμένης Αραβικής Δημοκρατίας και ακολούθησε ένα 

άλλο πραξικόπημα το 1963 που ανέδειξε το κόμμα Μπάαθ στην εξουσία22. 

Κατά την περίοδο αυτή διάφορες παλαιστινιακές ομάδες σχηματίστηκαν από 

Παλαιστινίους φοιτητές και διανοούμενους σε χώρες της διασποράς και σε 

στρατόπεδα προσφύγων. Η μεγαλύτερη από αυτές ήταν η αλ-Φατάχ, της οποίας 

ηγούταν ο Γιασέρ Αραφάτ. Οι Παλαιστίνιοι διαφωνούσαν με την προσέγγιση του 

Nasser για ενότητα των Αραβικών χωρών πριν την “απελευθέρωση της Παλαιστίνης” 

και ύψωσαν το σύνθημα “Πρώτα η Παλαιστίνη”. Ο Nasser πίστευε ότι η εμπλοκή σε 

πολέμους με το Ισραήλ θα υπονόμευε τις προσπάθειες για ενότητα, έτσι συμφώνησε 

με την ιδέα να αρχίσουν οι Παλαιστίνιοι μόνοι τους τον αγώνα για την απελευθέρωσή 

τους με τη στήριξη των Αράβων, αφήνοντας ελεύθερες προς εκπλήρωση τις 

προσπάθειες για την ένωση των Αράβων. 

Έτσι, τον Ιανουάριο του 1964, η πρώτη Αραβική Σύνοδος στο Κάιρο έβγαλε μία 

γενικόλογη απόφαση για την ανάγκη οργάνωσης του παλαιστινιακού λαού και 

ενίσχυσής τους ώστε να παίξουν έναν αποφασιστικό ρόλο στην απελευθέρωση της 

χώρας τους και να επιτύχουν την αυτοδιάθεση. Το Μάιο της ίδιας χρονιάς, μετά την 

παραπάνω διακήρυξη, ο παλαίμαχος διπλωμάτης Ahmed Shukayri πέτυχε τη σύνοδο 

του πρώτου Παλαιστινιακού Εθνικού Συμβουλίου (ΠΕΣ), το οποίο υιοθέτησε τον 

Παλαιστινιακό Εθνικό Χάρτη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της 

Παλαιστίνης (ΟΑΠ). Τον Ιανουάριο του 1965, η Φατάχ άρχισε τον ένοπλο αγώνα της 

προσπαθώντας να ανατινάξει τον κύριο αγωγό νερού των Ισραηλινών. Τα κύρια 

αιτήματα της ΟΑΠ ήταν η επιστροφή των προσφύγων και η εγκαθίδρυση ενός 

παλαιστινιακού κράτους σε όλη την υπό εντεταλμένη κυβέρνηση Παλαιστίνη23. 

 

                                                 
21 ibid, σελ. 202 
22 ibid, σελ. 201-204 
23 ibid, σελ. 201-204 
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8.2.6. Η Κούρσα των Εξοπλισμών και ο Δρόμος προς τον Πόλεμο του 1967 

Η οκταετία που ακολούθησε την κρίση του Σουέζ ήταν σχετικά ειρηνική ανάμεσα 

στο Ισραήλ και τους γείτονές του. Καθώς το ζήτημα του αραβικού εθνικισμού 

καταλάμβανε πλήρως την αραβική πολιτική των Ανατολικών και Δυτικών Δυνάμεων, 

το πρόβλημα της Παλαιστίνης αφέθηκε στους ίδιους τους Παλαιστινίους. Με μερικές 

μόνο άτακτες επιθέσεις και ασφαλή σύνορα, το Ισραήλ ασχολήθηκε κυρίως με τις 

εσωτερικές προκλήσεις, ειδικά με την απορρόφηση και την ένταξη των 

μεταναστών24. 

Την ίδια περίοδο εντούτοις διαπιστώνεται μία κούρσα εξοπλισμών ανάμεσα 

στους Ισραηλινούς και τους Άραβες˙ ενώ σοβιετικά όπλα πήγαιναν στην Αίγυπτο και 

τη Συρία, το Ισραήλ βασίστηκε στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την 

προμήθεια αεροσκαφών και πυραύλων. Επίσης, το Ισραήλ ενεργοποίησε και τα δικά 

του στρατιωτικά βιομηχανικά προγράμματα25. Το 1963 ο Ben Gurion παραιτήθηκε 

από την πολιτική ζωή και τον διαδέχθηκε ο Levi Eshkol, ο οποίος ανήκε στο 

στρατόπεδο των μετριοπαθών Εργατικών. Η Αίγυπτος από την πλευρά της ενεπλάκη 

στον πόλεμο  στην Υεμένη και αποφάσισε μυστικές συνομιλίες με το Ισραήλ για να 

πετύχει μία συμφωνία μη επίθεσης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός καλωσόρισε την 

αιγυπτιακή προσέγγιση αλλά οι στρατιωτικοί ήταν καχύποπτοι, από τη στιγμή που η 

Αίγυπτος συνέχιζε την κούρσα των εξοπλισμών. Εντούτοις, η Μέση Ανατολή 

παρέμενε ήσυχη και δεν έδειχναν να εμφανίζονται πολιτικές κλιμάκωσης26. 

Εντούτοις, τα πράγματα άλλαξαν μετά το 1964 όταν η ΟΑΠ ιδρύθηκε και η 

κλιμάκωση ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ άρχισε ξανά. Η διαμάχη αυτή τη φορά 

ήταν για το νερό όταν το Ισραήλ άρχισε να χτίζει τον Εθνικό Αγωγό Νερού για να 

μεταφέρει νερό από τη λίμνη Tiberius νότια στη Negev. Τα αραβικά κράτη με τη 

Συρία επικεφαλής δημιούργησε προβλήματα στα ισραηλινά σχέδια διαφοροποιώντας 

το ρου των αρχικών νερών του ποταμού Ιορδάνη με αποτέλεσμα μία σειρά από 

συγκρούσεις. Η Συρία επίσης ενθάρρυνε τις ομάδες της ΟΑΠ να εξαπολύσουν 

επιθέσεις κατά του Ισραήλ από τα εδάφη της. Η κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και 

τη Συρία συνέχισε κατά τη διάρκεια του 1965 και του 1966, συμπεριλαμβανομένων 
                                                 
24 Avi Shalim. The Iron Wall. σελ. 186-187 
25 Για την κούρσα των εξοπλισμών ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Άραβες και την ισραηλινή 
στρατιωτική βιομηχανία, βλέπε: Cohen, Avner, (1998).  Israel and the Bomb. New York: Colombia 
University Press, ειδικά σελ. 36-51. 

26 Για τη μετριοπαθή προσέγγιση του Eshkol και την αιγυπτιακή πολιτική της εποχής, βλέπε: Avi 
Shlaim. The Iron Wall. σελ. 219-228. 
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και αεροπορικών μαχών27. Το Νοέμβριο του 1966, η Συρία υπέγραψε αμοιβαία 

αμυντική συνθήκη με την Αίγυπτο. Συγκρούσεις ξεκίνησαν επίσης και στο ιορδανικό 

μέτωπό όταν ο Ισραηλινός Στρατός επέδραμε στο παλαιστινιακό χωριό Samu’, κοντά 

στη Χεβρώνα, το Νοέμβριο του 1966, ενώ το Μάιο του 1967 ισραηλινό αεροσκάφος 

κατέρριψε επτά MiG της Συρίας (236). Τον ίδιο μήνα ο Nasser έλαβε μία σοβιετική 

αναφορά για επικείμενη επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Συρίας. Ως απάντηση, η 

Αίγυπτος ανέπτυξε στρατό στη Χερσόνησο του Σινά και ζήτησε την απομάκρυνση 

της Έκτακτης Δύναμης του ΟΗΕ από εκεί και έκλεισε τα στενά του Tiran για τα 

ισραηλινά πλοία. Θεωρώντας όλες αυτές τις παραβιάσεις ως casus beli (αιτία 

πολέμου), το Ισραήλ ετοιμάστηκε για πόλεμο καλώντας επιστράτευση. Στις 5 Ιουνίου 

το Ισραήλ ξεκίνησε έναν πόλεμο κατά της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας και 

του Ιράκ. Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν με μία αιφνιδιαστική από αέρος επίθεση σε 

αιγυπτιακά αεροδρόμια και τελείωσαν στις 10 Ιουνίου με την κατάληψη από το 

Ισραήλ ολόκληρης της Χερσονήσου του Σινά, της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και των 

Υψιπέδων του Γκολάν28. 

 

8.3. Δοκιμές του Ισραηλινού Υποδείγματος Μαζικού Μιλιταρισμού 

Η ανάλυση βασίστηκε στις αναλύσεις των Vagts, Mann και Laswell για να 

παρέχει μία σύγχρονη οπτική για το μαζικό μιλιταρισμό όπως αυτός αναπτύχθηκε 

στον 20ο αιώνα. Το σημείο εκκίνησης ήταν ότι ο μαζικός μιλιταρισμός αναφέρεται 

στην περίπτωση της “πνευματικής” και “υλικής” κινητοποίησης της κοινωνίας για 

την αυτοάμυνά της. Σε μία τέτοια κατάσταση, ολόκληρο το κοινωνικό πλέγμα και σε 

θεσμικούς (οικονομικούς, βιομηχανικούς, νομικούς) αλλά και σε γνωστικούς όρους 

κατευθύνεται σε μόνιμες προετοιμασίες για πόλεμο με σκοπό την προάσπιση της 

ίδιας της συλλογικής ύπαρξης. Τέτοιου είδους προετοιμασίες γίνονται κομμάτι της 

κοινωνικής καθημερινότητας και δε θεωρούνται πλέον ζητήματα δημοσίου διαλόγου 

ή πολιτικών διαξιφισμών29. 

                                                 
27 Ibid, σελ. 228-236 
28 ibid, σελ. 236-250. 
29 Ο ορισμός αυτός βρίσκει σύμφωνο τον Kimmerling, ‘The invention and decline of Israeliness’, σελ. 

214, που τον θεωρούσε λιγότερο σαρωτικό από τον ορισμό του Mann για το μιλιταρισμό, εάν 
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την ισραηλινή περίπτωση. Ο Mann όρισε το μιλιταρισμό με όρους 
εθνικής επιβίωσης ως “μία ομάδα συμπεριφορών και κοινωνικών πρακτικών οι οποίες 
αντιμετωπίζουν τον πόλεμο ως φυσική και επιθυμητή κοινωνική δραστηριότητα. Michael Mann. 
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Αυτή η σαρωτική επιρροή του μιλιταρισμού σε όλους τους κλάδους της κοινωνίας 

έγινε μία ισχυρή δύναμη κοινωνικής αλλαγής και στην εντός του κράτους κατασκευή 

της εθνικής ταυτότητας˙ διότι δεν είναι μόνο ο στρατός, αλλά όλοι οι κρατικοί 

πολιτικοί μηχανισμοί (δηλαδή το χωνευτήρι) συμμετέχουν ως παράγοντες για την 

κινητοποίηση και τη στρατιωτικοποίηση. Στο τμήμα αυτό της εργασίας εξετάζεται το 

επιχείρημα ότι η ισραηλινής περίπτωση, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου, πλησίασε αυτό το υπόδειγμα του μιλιταρισμού, ενώ στο επόμενο τμήμα 

καταδεικνύεται το πώς ο μιλιταρισμός έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην κατασκευή 

της εθνικής ταυτότητας. 

Τα διαθέσιμα γραπτά για τον ισραηλινό μιλιταρισμό συνδέουν την ισραηλινή 

περίπτωση και το μαζικό μιλιταρισμό από διάφορες πλευρές. Με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, διάφοροι μελετητές αναφέρθηκαν στην ισραηλινή περίπτωση μέσα σ’ αυτήν 

την ευρεία ανησυχία για το μιλιταρισμό. Πρώιμες μελέτες, οι οποίες διεξήχθησαν από 

τους Amos Perlmutter, Moshe Lissak και Dan Horowitz εστίαζαν στον εκτεταμένο 

ρόλο του ισραηλινού στρατού στην κοινωνία και το ρόλο του στην κατασκευή του 

έθνους. Επίσης, κατέγραφαν την ανάμιξη του στρατού στη χάραξη πολιτικής, 

αναλύοντας το  πώς η όσμωση ανάμεσα στον πολιτικό και το στρατιωτικό τομέα δεν 

έβλαψαν τη δημοκρατική δομή του ισραηλινού συστήματος30. 

Αργότερα ο Ben Eliezer, εστίασε επίσης στον εκτεταμένο ρόλο του στρατού στην 

κοινωνική αλλαγή. Θεωρώντας το Ισραήλ ως ένα εμπόλεμο έθνος, κατέδειξε το πώς ο 

στρατός έδρασε ως εργαλείο για την εθνική συνοχή και τη διατήρηση των 

σιωνιστικών σοσιαλιστικών ιδεών, καθώς και ως μηχανισμός για τον αποκλεισμό των 

Αράβων κατοίκων από το εβραϊκό πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο31. Υποστήριξε 

επίσης ότι η μιλιταριστική πολιτική που υιοθέτησε η ισραηλινή κυβέρνηση και η 

διεξαγωγή πολέμου απέτρεψαν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα  στο Ισραήλ και 

διατήρησε τον πολιτικό έλεγχο32. Ο Kimmerling εντούτοις, προηγήθηκε του Ben 

Eliezer στην ανάδειξη της σαρωτικής επιρροής του μιλιταρισμού στην κοινωνία. 

Εντούτοις, αντίθετα με τον Ben Eliezer, ο Kimmerling πίστευε σε έναν πιο κατανοητό 

                                                                                                                                            
The Roots and Contradictions of Modern Militarism. σελ. 35, ο τονισμός είναι του συγγραφέα της 
παρούσης εργασίας. 

30 Dan Horowitz. The Israeli Defence Forces: A Civilianized Military.  σελ. 77-106; Moshe Lissak. 
Boundaries and Institutional Linkages Between Elites. σελ. 129-148. Amoss Perlmutter. The Israeli 
Army in Politics. σελ. 606-634. 

31 Uri Ben Eliezer.  The Making of Israeli Militarism. σελ. 193-206, επίσης, A nation – In – Arms. σελ. 
264-285.  

32 Uri Ben Eliezer. Is a Military Coup Possible in Israel?. σελ. 311- 349.  

 279



ρόλο του μιλιταρισμού στο ισραηλινό σύστημα που υπερπηδά το στρατό στους 

πολιτικούς τομείς. Υποστήριξε ότι “το σύστημα του Ισραήλ μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως “ολοκληρωτικός μιλιταρισμός”, κυρίως επειδή αγκαλιάζει τους περισσότερους από 

τους κοινωνικούς θεσμούς του Ισραήλ και συνοδεύεται από την αντίληψη ότι οι 

άνθρωποι συμμετέχουν στις προετοιμασίες του πολέμου… και ότι η πλειοψηφία 

εμπλέκεται στην ενεργό μάχη”33. Αποκάλεσε το φαινόμενο αυτό “πολιτιστικό 

μιλιταρισμό” και σε άλλες μελέτες “πολιτικό μιλιταρισμό”. Έδωσε έμφαση στο 

γεγονός πως σε αυτήν την έκφραση του μιλιταρισμού δεν είναι αναγκαίο ο στρατός, 

ως θεσμική δομή, να κυβερνά την πολιτική σφαίρα, αλλά οι περισσότεροι πολιτειακοί 

παράγοντες, πολιτικοί και γενικότερα ο δήμος ενστερνίζονται τη χρήση οργανωμένης 

βίας για να αντιμετωπίσουν τις εθνικές προκλήσεις34. 

Όπως αναφέρθηκε, τα γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε μία σχέση ανάμεσα 

στην ισραηλινή περίπτωση και το μαζικό μιλιταρισμό δεν περιέχουν συστηματική 

ανάλυση αυτής της σχέσης. Αυτό είναι που προσπαθεί να πετύχει αυτό το τμήμα της 

εργασίας. Θα τοποθετηθεί η ισραηλινή περίπτωση υπό τα κριτήρια που προτείνει το 

θεωρητικό πλαίσιο για το μαζικό μιλιταρισμό και έτσι θα γίνει εφικτή η έρευνα για το 

εύρος της προσέγγισης της ισραηλινής περίπτωσης με το αρχέτυπο υπόδειγμα. Μία 

τέτοια ανάλυση είναι απαραίτητη για να εφαρμοστεί ο μιλιταρισμός στο Ισραήλ επί 

της διαδικασίας της κατασκευής του έθνους και της εθνικής ταυτότητας. 

Στην παρούσα εργασία έχουν ήδη διακριθεί πέντε κύρια κριτήρια για να εξεταστεί 

ο μαζικός μιλιταρισμός σε κάθε δεδομένη περίπτωση: (1) Καταδείχθηκε ότι το 

φαινόμενο υπάρχει είτε στον προ-κρατικό αγώνα για ανεξαρτησία (δηλαδή 

επαναστατικοί στρατοί), είτε σε κράτη υπό απειλή ύπαρξης. (2) Ο μαζικός 

μιλιταρισμός χαρακτηρίζεται από τη συλλογική υποστήριξη της κοινότητας στον 

πόλεμο, ως επιθυμητή λύση για τις εθνικές προκλήσεις. (3) Χαρακτηρίζεται επίσης 

από υψηλό βαθμό κινητοποίησης πόρων και ανθρώπων για πόλεμο. (4) στο μαζικό 

μιλιταρισμό, ο στρατός έχει έναν εκτεταμένο ρόλο στην κοινωνία, ή θολά όρια 

ανάμεσα στον πολιτικό και στρατιωτικό τομέα. (5) Τέλος, ο μαζικός μιλιταρισμός 

χαρακτηρίζεται από τη μιλιταριστική πολιτική που ακολουθείται από την ηγεσία του 

κράτους. Στη συνέχεια, το καθένα από αυτά τα κριτήρια θα εξεταστεί ξεχωριστά. 
                                                 
33 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 214.  
34 Βλέπε για παράδειγμα, Kimmerling, Baruch (1979). The Israeli Civil Guard. Στο:   L.A. Zurcher and 

G. Harries – Jenkins, eds. Supplementary Military Forces: Reserves, Militias, and Auxiliaries,  σελ. 
107- 125. Beverly Hills, California: Sage Publications.   Επίσης; Patterns of Militarism in Israel. σελ. 
1-28, Political Subcultures and Civilian Militarism. σελ. 395-416. 
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8.3.1. Το Ισραήλ ως Κράτος υπό Απειλή 

Το Ισραήλ παγίωσε μία κύρια στρατηγική αρχή, η οποία αναπτύχθηκε εντός του 

στρατού και της κυβέρνησης, αλλά και της κοινωνίας εν γένει και η οποία όριζε ότι 

το Ισραήλ είναι ένα μικρό κράτος που απειλείται με εξαφάνιση από τον Αραβικό 

Κόσμο. Συνεπώς, το Ισραήλ θα έπρεπε να βασίζεται στη δική του αποτρεπτική 

ικανότητα για να εξασφαλίσει την ύπαρξή του και όχι σε πολιτικές συμφωνίες35. 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η απειλή της εξαφάνισης θα περιοριζόταν εάν το Ισραήλ 

πετύχαινε να επεκτείνει τα υπερασπίσιμα σύνορά του και εάν συνέχιζε να διατηρεί 

στρατιωτική υπεροχή έναντι των Αράβων αντιπάλων του. Αυτή η αρχή συνοψίζει 

αυτό που έγινε αργότερα γνωστό ως “Δίλημμα Ασφαλείας” στο Ισραήλ36. Και 

γεωστρατηγικοί και περιφερειακοί παράγοντες συνόδευαν την ίδρυση του Ισραήλ και 

συνδέονταν μεταξύ τους για να διαμορφώσουν αυτήν την κρίση ασφαλείας, όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω. 

 

8.3.1.1. Ο Περιφερειακός Παράγοντας 

Οι συνέπειες του πολέμου του 1948 και η γέννηση του προβλήματος των 

Παλαιστινίων προσφύγων όξυναν το αραβο-ιουδαϊκό πρόβλημα. Η ήττα των Αράβων 

στον πόλεμο δημιούργησε εχθρικά συναισθήματα ενάντια του Ισραήλ καθώς επίσης 

και μερικών αραβικών καθεστώτων. Μία από τις συνέπειές του ήταν η εξέγερση των 

“Ελεύθερων Αξιωματούχων” στην Αίγυπτο και μία σειρά στρατιωτικών 

πραξικοπημάτων στη Συρία και το Ιράκ. Γενικά η ήττα του 1948 οδήγησε στην 

εμφάνιση εθνικών κινημάτων που είχαν το ζήτημα των Παλαιστινίων εντός των 

αιτημάτων τους37. Οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες ήταν ένα ακόμη πρόβλημα και 

παράγοντας αστάθειας. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες αρνούνταν οποιαδήποτε λύση πέραν 

της επιστροφής στις εστίες τους, ένα δικαίωμα που εγκρίθηκε επίσης και από μία 

απόφαση των Ηνωμένων Εθνών με τον αριθμό 194. επιπρόσθετα, οι αραβικές χώρες 

αρνήθηκαν να εγκαταστήσουν τους πρόσφυγες στα εδάφη τους. Το πρόβλημα ήταν 

                                                 
35 Handel, M. (July 1973). Israel’s Political - Military Doctrine. Occasional Papers in International 

Affairs,  No. 30,  Harvard University, Harvard: Center for International Affairs.  
36 Horowitz, Dan, (1975). Israel’s Concept of Defensible Borders. Papers on Peace Problems, No. 16, 

The Leonard Davis Institute for International Relations. Jerusalem: The Hebrew University of 
Jerusalem, σελ. 12, (σελ. 5-13). 

37 M. Handel. Israel’s Political - Military Doctrine. σελ.2  
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πολύ έντονο στο Λίβανο, ο οποίος βασιζόταν σε μία ευαίσθητη θρησκευτική δομή, 

ειδικά ανάμεσα στους Μουσουλμάνους και τους Χριστιανούς. Αρνήθηκε έντονα την 

παραχώρηση υπηκοότητας στους Παλαιστινίους, η πλειοψηφία των οποίων ήταν 

Μουσουλμάνοι Σουνίτες. Το Ισραήλ από τη μεριά του αρνήθηκε την επιστροφή των 

προσφύγων, από τη στιγμή που κάτι τέτοιο θα υπονόμευε το ιουδαϊκό κράτος που 

ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός του ιουδαϊκού αγώνα38. 

Υπό αυτές τις συνθήκες το Ισραήλ είχε περιορισμένες προσδοκίες σχετικά με την 

οικοδόμηση ειρήνης με τον Αραβικό Κόσμο. Οι φόβοι αυτοί έγιναν πραγματικότητα 

μετά την εμφάνιση συνοριακών συγκρούσεων το 1950, με τους Παλαιστινίους και 

τους Σύριους, στις Αποστρατιωτικοποιημένες Ζώνες. Η εμφάνιση του παναραβικού 

καθεστώτος του Nasser το 1952 αντιμετωπίστηκε ως ένα ακόμη εχθρικό στοιχείο, 

από τη στιγμή που ο Nasser προσπάθησε να δημιουργήσει μία περιφερειακή αραβική 

συμμαχία ως παγκόσμια πολιτική δύναμη. Παρ’ όλο που η προσέγγιση του Nasser 

σχετικά με το Ισραήλ, κατά τα δύο πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση, δεν ήταν 

προφανής, στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την “Υπόθεση Lavon” υπήρξε 

περαιτέρω κλιμάκωση από την πλευρά του Nasser39. Η κλιμάκωση αυτή ξεκίνησε με 

την υποστήριξη επιθέσεων των Παλαιστινίων στα σύνορα, με την ανακοίνωση 

συμφωνίας όπλων με την Τσεχία και τελικά όταν έκλεισε τα στενά του Tiran για τα 

ισραηλινά πλοία. Όλες αυτές οι συνέπειες μαζί δημιούργησαν την πεποίθηση εντός 

του Ισραήλ ότι το μέλλον του εβραϊκού κράτους θα καθοριζόταν από την ικανότητα 

του Ισραήλ να αμυνθεί του εαυτού του και όχι από πολιτικές συμφωνίες. Επίσης, η 

πολιτική αστάθεια στον Αραβικό Κόσμο και η έλλειψη δημοκρατίας δημιουργούσαν 

αμφιβολίες για τη δυνατότητα μίας μακράς ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και τους 

Άραβες. Ο Ben Gurion εξέφρασε την άποψη αυτή στην Knesset λέγοντας: 

“οι αραβικές χώρες είναι θύματα διαταραχών, πραξικοπημάτων, πολιτικού χάους και 

δολοφονιών – μία ρευστή κατάσταση με άγνωστες συνέπειες. Όλα αυτά, λειτουργούν 

                                                 
38 Για την επιρροή του προβλήματος των προσφύγων στην εθνική ασφάλεια του Ισραήλ, βλέπε: . Tal, 

Israel, (Summer 1977). Israel’s Doctrine of National Security, Background and Dynamics. The 
Jerusalem Quarterly, No. 4, σελ. 44- 57. 

39 Η Υπόθεση Lavon προέκυψε τον Ιούλιο του 1954, όταν ο Pinhas Lavon, ο Ισραηλινός Υπουργός 
Άμυνας, ενέκρινε επιθέσεις σαμποτάζ από Ισραηλινούς πράκτορες κατά βρετανικών και 
αμερικανικών συμφερόντων στην Αίγυπτο. Ο σκοπός αυτής της μυστικής αποστολής ήταν να 
βλάψει τις αγγλο-αιγυπτιακές σχέσεις, σε μία περίοδο που τα δύο μέρη είχαν φτάσει σε συμφωνία 
για την εκκένωσης της ζώνης του Σουέζ από τους Βρετανούς. Η αποστολή απέτυχε αφού οι 
αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες ανακάλυψαν τους Ισραηλινούς πράκτορες και τους συνέλαβαν. 
Βλέπε: Avi Shlaim. The Iron Wall. σελ. 110-117     
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προς υποστήριξη των αραβικών φονταμενταλιστικών στοιχείων που επιθυμούν να 

καταστρέψουν το Ισραήλ”40. 

 

8.3.1.2. Οι Γεωστρατηγικοί Παράγοντες 

Ενώ το Ισραήλ βρέθηκε σε μία βαθιά σύγκρουση με τους Άραβες, διαπίστωσε ότι 

θα παλέψει υπό δύσκολες συνθήκες λόγω του μεγάλου κενού που το χώριζε από τους 

Άραβες αντιπάλους του σε οικονομικούς όρους και όρους ανθρωπίνων πόρων και 

επίσης λόγω του προβλήματος του “στρατηγικού βάθους”. 

Το στρατηγικό βάθος ορίζεται ως η απόσταση ανάμεσα στα σύνορα και τις 

ζωτικά κατοικημένες περιοχές ενός κράτους41. Στην περίπτωση του Ισραήλ, η 

απόσταση αυτή ήταν σχετικά μικρή. Παρ’ όλο που το Ισραήλ είχε ιδρυθεί πάνω σε 

μία περιοχή διπλάσια από την προκαθορισμένη στο σχέδιο διαχωρισμού του ΟΗΕ 

του 1947, εκτεινόταν επί ενός μικρού ορθογώνιου περάσματος κατά μήκος της 

θάλασσας. Η απόσταση ανάμεσα στη θάλασσα και τα σύνορα της Δυτικής Όχθης 

ήταν μικρότερη από 8 μίλια σε μερικές περιπτώσεις42. Από στρατηγικής πλευράς, 

αυτό σήμαινε ότι το Ισραήλ δε θα μπορούσε να απορροφήσει και να αποκρούσει μία 

εισβολή από ανατολάς χωρίς να βλάψει Ισραηλινούς πολίτες. Επιπλέον, μία 

επιτυχημένη εισβολή θα έφτανε εύκολα σε ζωτικές περιοχές του Ισραήλ, γεγονός που 

θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του κράτους43. Πέρα από το πρόβλημα του 

στρατηγικού βάθους, το Ισραήλ ήταν ένα μικρό κράτος με μικρότερο πληθυσμό και 

οικονομικούς πόρους σε σύγκριση με τα αραβικά κράτη. Από στρατηγικής πλευράς 

αυτό σήμαινε πρώτον, ότι το Ισραήλ έπρεπε να κινητοποιήσει μεγάλο μέρος των 

πόρων του για τον πόλεμο, επειδή αναμενόταν να πολεμήσει μεγάλες στρατιές σε 

διάφορα μέτωπα, ενώ η αραβική πλευρά θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε έναν 

τέτοιο πόλεμο βασισμένη στους ήδη υπάρχοντες στρατούς, χωρίς να χρειάζεται να 

κινητοποιήσει επιπλέον πληθυσμούς44. 

Πινακας (2) 

                                                 
40 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 207 
41  Yariv, A., (Fall 1980). Strategic Depth. The Jerusalem Quarterly, No. 17, σελ.3 (σελ. 3-12)  
42 Ο ισραηλινός χάρτης, σύμφωνα με τη Γραμμή Εκεχειρίας δείχνει ένα μικρό πέρασμα στη μέση 

(βλέπε παράρτημα αριθ. 5)  
43 A. Yariv, ‘Strategic Depth,’ σελ. 9 
44 Για την επιρροή αυτού του παράγοντα στο ισραηλινό στρατιωτικό δόγμα, βλέπε:  I. Tal. Israel’s 

Doctrine of National Security. σελ. 44- 57. 
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Αποστάσεις ανάμεσα σε ζωτικές περιοχές του Ισραήλ και τη γραμμή εκεχειρίας με τις 
περιβάλλουσες το Ισραήλ αραβικές χώρες πριν το 1967 
Γειτονικό με το Ισραήλ 
κράτος 

Απόσταση ανάμεσα στη 
Γραμμή Εκεχειρίας και τις 
ζωτικές περιοχές του 
Ισραήλ (aerial km) 

Απόσταση ανάμεσα στη 
Γραμμή Εκεχειρίας και τις 
αραβικές πρωτεύουσες 
(aerial km) 

Λίβανος 32 km από τη Χάιφα (το 
αρχηγείο της κυβέρνησης) 

65 km από τη Βυρητό 

Συρία 55 km από τη Χάιφα (το 
αρχηγείο της κυβέρνησης) 

47 km από τη Δαμασκό 

30 km από τη Χάιφα 
(Nesher cement company) 
14 km από τη Χάιφα 
(Kriat Uno) 

Ιορδανία 
(συμπεριλαμβανομένης 
της Δυτικής Όχθης) 

0 km από την Ιερουσαλήμ 

35 km από το Αμμάν 

Αίγυπτος 90 km από το Τελ Αβίβ 265 από το Κάιρο 
ΠΗΓΗ: Akili, Bader (1987), ‘Strategic Depth in Modern War’, Αμμάν: Dar al-Jalil, 
σελ. 82 

 

Λόγω αυτών των ακραίων στρατηγικών συνθηκών, το Ισραήλ, στα χρόνια 

διαμόρφωσής του, αποκαλούνταν “κράτος υπό πολιορκία”45. Αυτό επηρέασε, επίσης 

και την ισραηλινή στρατηγική θεωρία, η οποία είχε σχηματιστεί επί της αρχής της 

“μη αποδοχής της ήττας”˙ επειδή κάθε στρατιωτική ήττα θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια 

την ύπαρξη του κράτους και της κοινωνίας46. Κατά συνέπεια η ισραηλινή στρατηγική 

βασιζόταν στις παρακάτω αρχές: (1) το Ισραήλ δε θα επέτρεπε στον εχθρό να 

ξεκινήσει έναν αιφνιδιαστικό πόλεμο. (2) Λόγω του προβλήματος του στρατηγικού 

βάθους το Ισραήλ θα μετέφερε το πεδίο της μάχης στα εδάφη του εχθρού. (3) Καθώς 

το Ισραήλ δεν μπορούσε να κινητοποιήσει τους πόρους του για ένα μακροχρόνιο 

πόλεμο, η ισραηλινή στρατηγική θα βασιζόταν στην αρχή του βραχύβιου πολέμου, το 

οποίο σήμαινε ότι το Ισραήλ έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, χρησιμοποιώντας ισχυρά και αποτελεσματικά όπλα47. 

Το δίλημμα ασφαλείας υπογραμμιζόταν πάντα από τον David Ben Gurion και 

άλλους Ισραηλινούς αρχηγούς μετά τον πόλεμο του 1948: σε μία από τις ομιλίες του 

στην Knesset, ο Ben Gurion έβλεπε το Ισραήλ ως ένα κράτος με την πλάτη του στη 

θάλασσα, περιτριγυρισμένο από εχθρικές αραβικές κυβερνήσεις. Υπ’ αυτές τις 

                                                 
45 Ibid, p. 44 
46 M. Handel. Israel’s Political - Military Doctrine. σελ. 6  
47 I. Tal.  Israel’s Doctrine of National Security. σελ. 48-49  
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συνθήκες διακήρυττε ότι η μοίρα του έθνους βασιζόταν στην ικανότητα του Στρατού 

να το υπερασπιστεί48. 

Ο Ben Gurion ισχυριζόταν ότι “το εθνικό πρόβλημα ασφαλείας του Ισραήλ ήταν 

μάλλον διαφορετικό από κάθε άλλου έθνους” και ότι ήταν “εντελώς μοναδικό και 

χωρίς αντιστοιχία ανάμεσα στα έθνη” αφού “το Ισραήλ αντιμετώπιζε μία υπαρξιακή 

απειλή από τους Άραβες γείτονές του. Στο μυαλό του Ισραήλ, το δίλημμα της εθνικής 

ασφάλειας που αντιμετώπιζε συνοψιζόταν σε δύο λέξεις: πλήρης καταστροφή”49. 

 

8.3.2. Εθνική Συναίνεση για την Ασφάλεια 

Στις σύγχρονες κοινωνίες με ισχυρά δημοκρατικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου 

και του Ισραήλ, η πολιτική των κομμάτων αντανακλά τις εθνικές θέσεις για διάφορα 

θέματα. Η ατζέντα των διαφόρων πολιτικών κομμάτων είναι ένας δείκτης της 

συλλογικής θέσης ολόκληρης της κοινωνίας. Μία έρευνα στον πολιτικό χάρτη μετά 

την ίδρυση του Ισραήλ, αποκαλύπτει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα πίστευαν από 

κοινού ότι η εθνική ασφάλεια και η απειλή εξαφάνισης έπρεπε να τοποθετηθούν στην 

κορυφή των προτεραιοτήτων της γενικής πολιτικής του Ισραήλ50. 

Η εθνική ασφάλεια κατείχε πάντα ένα σημαντικό ρόλο στην υψηλή πολιτική, είτε 

επρόκειτο για δημοκρατικά, είτε για μη δημοκρατικά κράτη. Εντούτοις, ο βαθμός 

εθνικής συναίνεσης για θέματα ασφαλείας και στρατιωτικά θέματα αποφασίζεται 

σύμφωνα με το βαθμό της εξωτερικής απειλής που αντιμετωπίζει το κράτος και με 

βάση την εθνική ιδεολογία που υιοθετείται από διάφορα πολιτικά κόμματα εντός του 

κράτους. Καθώς η απειλή πολέμου είναι σοβαρή και επικείμενη, η εσωτερική 

αντίθεση στη διεξαγωγή πολέμου μειώνεται. Αντίθετα, οι εσωτερικές πολιτικές 

συζητήσεις αφορούν στη διατήρηση της ύπαρξης του έθνους. Η αρχή αυτή είναι 

γνωστή ως “ο πόλεμος χωρίς επιλογή” και απαιτεί συλλογική υποστήριξη για το 

στρατιωτικό σκοπό. Από την άλλη πλευρά, όταν ο πόλεμος θεωρείται ως 

εναλλακτική επιλογή, η εσωτερική πολιτική, σε δημοκρατικά – φιλελεύθερα 

συστήματα, έχει μεγαλύτερη επιρροή στην απόφαση για πόλεμο. Στην περίπτωση 

αυτή, η απόφαση για πόλεμο καθορίζεται με βάση τα αναμενόμενα πολιτικά / 

οικονομικά οφέλη, ή με όρους ανθρωπίνων και οικονομικών όρων. Η ανάμιξη των 
                                                 
48 Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ. 58 
49 Gil Merom, Israel’s Natioal Security. σελ. 414 
50 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 212. 
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Ηνωμένων Πολιτειών στον Πόλεμο του Βιετνάμ είναι ένα παράδειγμα εσωτερικής 

αντίθεσης στην εναλλακτική του πολέμου51. 

Στην περίπτωση του Ισραήλ, εντούτοις, ο πόλεμος θεωρούταν ως ζήτημα 

αδιαπραγμάτευτο και ως αναπόφευκτος. Το δίλημμα ασφαλείας, οι ιδεολογικές 

ανησυχίες και η ανάγκη για μετανάστευση, γενικά όλοι αυτοί οι παράγοντες που 

αναλύθηκαν προηγουμένως είχαν τοποθετήσει την ασφάλεια στην κορυφή των 

εθνικών προτεραιοτήτων στο Ισραήλ. 

Εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν ένα μικρό μη-σιωνιστικό 

κόμμα, οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες της αριστεράς και της δεξιάς υποστήριζαν όλες 

το μιλιταρισμό, ως τρόπο διευθέτησης των αραβο-ισραηλινών σχέσεων. Εκτός από το 

Mapai, το κύριο εργατικό κόμμα υπό την ηγεσία του David Ben Gurion, όλα τα 

σιωνιστικά κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς διατηρούσαν παρόμοια στάση 

απέναντι στην εθνική ασφάλεια. Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, η Αναθεωρητική 

τάση είχε μία πιο ακραία άποψη για την εθνική ασφάλεια. Η τάση αυτή, η οποία 

εμφανίστηκε υπό το όνομα Herut (Ελευθερία) και της οποίας ηγούταν ο Menachem 

Begin, υποστήριζε τη στρατιωτική λύση επίσης για ιδεολογικούς λόγους˙ η Herut 

πίστευε στην ιδέα της “Μεγάλης Γης του Ισραήλ” που θα περιλάμβανε όλη την 

ιστορική Ιουδαία. Από την άλλη πλευρά, το Mapam, το αριστερό σοσιαλιστικό 

κόμμα με το οποίο αντιπροσωπευόταν το κίνημα των Kibbutz επέμενε στο μαζικό 

εθνικό στρατό. Για το Mapam ο μιλιταρισμός ήταν ένα εργαλείο για εθνική συνοχή 

και για τη διατήρηση του πρωτοποριακού πνεύματος που χαρακτήριζε το Yishuv πριν 

την ίδρυση του Ισραήλ, όπως καταδείχθηκε στο προηγούμενο μέρος της παρούσης 

εργασίας. 

Έτσι, παρά τις σοβαρές διαφορές ανάμεσα στα σιωνιστικά πολιτικά κόμματα για 

τα κοινωνικά και οικονομικά προγράμματα, το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας 

συναντούσε την εθνική συναίνεση. Μία ομάδα Ισραηλινών ερευνητών αποκάλεσε το 

φαινόμενο αυτό “θρησκεία της εθνικής ασφάλειας”. Σύμφωνα μ’ αυτούς: “Η 

“Θρησκεία της Εθνικής Ασφαλείας” είναι μία μεταφορά για να γίνει αντιληπτό το 

φαινόμενο της ασφάλειας στο Ισραήλ. Όπως ένα παιδί γεννιέται με μία συγκεκριμένη 

θρησκεία, έτσι και ο Ισραηλινός γεννιέται σε έναν πολύ δύσκολο γεωπολιτικό κόσμο με 

                                                 
51 Βλέπε για παράδειγμα, Mueller, John Ernest, (1973). War Presidents, and Public Opinion. New 

York: John Willy, σελ. 42-168; επίσης το θεωρητικό πλαισίο, παράγ.  2.2.4 
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τα αναμένοντα διλήμματά του. Όπως ένα παιδί δέχεται χωρίς ερωτήσεις τη θρησκεία με 

την οποία γεννήθηκε και μερικές βασικές απαντήσεις… έτσι και ένας μικρός Ισραηλινός 

απορροφά σε πολύ μικρή ηλικία τα βασικά της κεντρικής θρησκείας της εθνικής 

ασφάλειας”52. 

 

8.3.2. Ανθρώπινη Κινητοποίηση 

Η υψηλή κινητοποίηση ανθρωπίνων πόρων για πόλεμο είναι ένας βασικός δείκτης 

για την εμφάνιση μαζικού μιλιταρισμού. Όταν η κοινότητα θεωρήσει τον πόλεμο ως 

αναγκαίο και αναπόφευκτο για την επίτευξη των εθνικών σκοπών, συμφωνεί κατά 

συνέπεια να συγκεντρώσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για να αντιμετωπίσει τη 

σύγκρουση. Όπως συζητείται από το θεωρητικό πλαίσιο  Ο μαζικός μιλιταρισμός 

εκφράζεται από τη διαμόρφωση του εμπόλεμου έθνους, η συνολική κινητοποίηση 

ολόκληρης της κοινωνίας για πόλεμο. Το Σπαρτιατικό Υπόδειγμα θεωρείται ως 

αρχέτυπο μίας τέτοιας μαζικής κινητοποίησης, αλλά ύστερα παραδείγματα από τη 

Γαλλία (μετά την επανάσταση), την Πρωσία (μετά την ήττα από το Ναπολέοντα) και 

την Ιαπωνία στα πρώτα χρόνια της Εποχής Meiji (1868-1912) είναι πιο πρόσφατες 

περιπτώσεις.53

Εντούτοις, σε συμφωνία με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των μεθόδων 

πολέμου, η ιδέα της εμπλοκής όλης της κοινωνίας στο πεδίο του πολέμου δεν ήταν 

πρακτική ακόμη και σε υπαρξιακές διαμάχες, από τη στιγμή που οι υπάρχοντες 

στρατοί ήταν αφοσιωμένοι αποκλειστικά στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης, ενώ η 

υπόλοιπη κοινωνία συνέχιζε να διαχειρίζεται τα οικονομικά και άλλες ζωτικές 

δραστηριότητες. Έτσι, ο μαζικός μιλιταρισμός κατέληξε να αναφέρεται στην 

πνευματική και οικονομική στήριξη των προσπαθειών του πολέμου. Παρά ταύτα, 

μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας στρατολογούνταν για τις ανάγκες του πολέμου. Η 

εμπειρία των δύο παγκοσμίων πολέμων απέδειξε την ανάγκη για έμψυχο υλικό στον 

πόλεμο, πέρα από τη σύγχρονη πολεμική τεχνολογία54. 

                                                 
52 Arian, Asher, I. Talmud, and T. Herman, (1988). National Security and Public Opinion in Israel, 

Boulder, Colo.: Westview Press for Jaffe Center for Strategic Studies, Tel Aviv University, σελ. 83 
53 Για τα υποδείγματα αυτά βλέπε: θεωρητικό πλαισίο κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.2.2.  επίσης  Alferd 

Vagts. A History of Militarism; Richard D. Chalner. The French Theory of the Nation in Arms;  
Theodore F. Cook. The Japanese Reserve Experience:  σελ. 265. 

54 Alfred Vagts. A History of Militarism. σελ. 230-232.  
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Από το 1949, ο ισραηλινός στρατός ήταν ένα εμπόλεμο έθνος. Ο νόμος περί 

στρατολόγησης, ο οποίος εγκρίθηκε από την Knesset το 1949, καθόρισε τις 

οργανωτικές και δομικές βάσεις του στρατιωτικού οικοδομήματος. Σύμφωνα με το 

νόμο αυτό, ο ισραηλινός στρατός θα αποτελούταν από μικρότερα μόνιμα τμήματα 

επαγγελματιών πλήρους απασχόλησης και από ένα μεγαλύτερο εφεδρικό στρατό που 

θα περιλάμβανε όλους τους Ιουδαίους άνδρες κάτω των 45 ετών. Οι άνδρες αυτοί 

ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στο στρατό ένα μήνα το χρόνο και να είναι έτοιμοι 

ανά πάσα ώρα να καταταγούν. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πολίτες του Ισραήλ 

αντιμετωπίζονται συχνά “στρατιώτες με 11 μήνες άδεια”55. Αυτός ο νόμος περί 

στρατολόγησης είναι διαφορετικός από την υποχρεωτική εθνική στρατολόγηση, η 

οποία εφαρμόζεται στο Ισραήλ και στις περισσότερες χώρες˙ σύμφωνα με αυτόν το 

νόμο, οι Ισραηλινοί, άνδρες και γυναίκες στην ηλικία των 18, είναι υποχρεωμένοι να 

υπηρετήσουν για τρία χρόνια σε μία από τις συμπαγής  η μη – συμπαγής (non – 

combat) μονάδες του στρατού. Κατά συνέπεια, μετά την εθνική υπηρεσία, οι Ιουδαίοι 

και Druze πολίτες είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν την υπηρεσία τους ως έφεδροι 

στρατιώτες, ή αξιωματικοί. Από το σύστημα αυτό, το οποίο εφαρμόζεται στους 

Ιουδαίους και Druze πολίτες, υπήρχαν λίγες εξαιρέσεις για θρησκευτικούς, 

σωματικούς, ή ψυχολογικούς λόγους. Για παράδειγμα, εξαιρέσεις γίνονταν στη μικρή 

υπερ-ορθόδοξη ιουδαϊκή μειονότητα και σε αυτούς που υπέφεραν από σωματικές 

δυσπλασίες και ψυχολογικά προβλήματα56. 

Εκτός από τον τακτικό στρατό, ιδρύθηκαν και διάφορες παραστρατιωτικές 

οργανώσεις νέων για να λειτουργούν ως εφεδρικές δυνάμεις και για επιμελητεία 

υποστήριξη  (logistic help) στα πεδία των μαχών. Επίσης, αυτές οι ομάδες βασίζονταν 

στις ίδιες ιδεολογικές αρχές που συνδυάζονταν με τις σοσιαλιστικές αγροτικές νόρμες 

που χαρακτήριζαν τις στρατιωτικές ομάδες που υπήρχαν στο Yishuv. 

8.3.4. Υλική Κινητοποίηση 

Η άλλη εκδήλωση του μαζικού μιλιταρισμού είναι η κινητοποίηση οικονομικών 

πόρων για στρατιωτικό όφελος. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, το Ισραήλ δαπάνησε 

μεγάλο μέρος του εθνικού εισοδήματος στις στρατιωτικές υποθέσεις57. Αν και πλήρη 

                                                 
55 Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ. 54-56 
56 ibid 
57 Βλέπε: Mintz, Alex and Michael D. Ward, (1989). The Political Economy of Military Spending in 

Israel. The American Political Science Review, Vol. 83, No. 2, σελ. 521-533, και (September. 1988), 
The Evolution of Israel’s Military Expenditures: 1960 – 1983, The Western Political Quarterly, Vol. 
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δεδομένα για τις στρατιωτικές δαπάνες του Ισραήλ είναι διαθέσιμα μόνο μετά το 

1960, οι αριθμοί που υπάρχουν από εκείνη την περίοδο και μετά μπορούν να δώσουν 

μία εικόνα για τα έτη διαμόρφωσης του κράτους (πριν το 1960) 58. Κατά τα επτά 

χρόνια που προηγήθηκαν του Πολέμου των Έξι Ημερών του 1967, τα δεδομένα 

δείχνουν ότι οι στρατιωτικές δαπάνες του Ισραήλ από το ΑΕΠ αυξήθηκαν δραματικά 

από το 8,6 στο 13,8%. Καθώς ήταν μία αναπτυσσόμενη χώρα τα ποσοστά αυτά είναι 

ιδιαίτερα υψηλά, ειδικά από τη στιγμή που ξεπερνούν τα αντίστοιχα των μεγάλων 

δυνάμεων της εποχής, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (8,6%), η Σοβιετική Ένωση 

(8,5%), η Γαλλία (4,4%) και η Αγγλία (5,1%). Οι στρατιωτικές δαπάνες του Ισραήλ 

ήταν ιδιαιτέρως προκλητικές εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες των παρόμοιων 

αναπτυσσομένων περιοχών του πλανήτη, το μέσο όρο της Λατινικής Αμερικής (1 με 

2,2%), ή το μέσο όρο της Αφρικής (2,4%)59. Είναι προφανές ότι όλες οι χώρες της 

Μέσης Ανατολής που εμπλέκονταν στη σύγκρουση και την κούρσα των εξοπλισμών 

με το Ισραήλ, όπως η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Συρία και η Ιορδανία είχαν υψηλές 

στρατιωτικές δαπάνες60. Παρά ταύτα το Ισραήλ βρισκόταν στην πρώτη θέση σε 

στρατιωτικές δαπάνες σε σχέση με την οικονομική του δυνατότητα, ο στρατιωτικός 

προϋπολογισμός του Ισραήλ κατείχε ένα μεγάλο κομμάτι του συνολικού 

κυβερνητικού προϋπολογισμού εκείνης της εποχής (περίπου 25%). Επιπλέον, οι 

Ισραηλινοί πολίτες έπρεπε να θυσιάσουν ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός τους 

υπέρ των στρατιωτικών δαπανών, καθιστώντας τες έτσι τις μεγαλύτερες (κατά 

κεφαλήν) στο κόσμο61. Λόγω του μεγάλου ποσοστού σε δαπάνες για στρατιωτικές 

υποθέσεις σε σχέση με το ΑΕΠ του, το Ισραήλ δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει το 

στρατιωτικό του προϋπολογισμό αποφεύγοντας ταυτόχρονα την ξένη στρατιωτική 

και οικονομική βοήθεια62. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της δεκαετίας του 

1950 και λόγω των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή (δηλαδή 

συμμαχίες με τα αραβικά κράτη κατά της ΕΣΣΔ), το Ισραήλ δεν ήταν σε θέση να 

ωφεληθεί από την ξένη βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο 

                                                                                                                                            
41, No. 3, σελ. 489-507; Jordin S. Cohen and others, (Agust,1996). Defense Expenditures and 
Economic Growth in Israel: The Indirect Link. Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 3, σελ. 341-
352. 

58  Alex  Mintz and Michael D. Ward.  The Evolution of Israel’s Military Expenditures. σελ. 491 
59  Gottheil, Fred M. Goettheil. An Economic Assessment of the Military Burden in the Middle East. 
σελ. 503. 

60 Βλέπε τον πίνακα που δείχνει τις στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ στο Ισραήλ και τις 
αποκαλούμενες χώρες της σύγκρουσης: Αίγυπτο, Ιράκ, Ιορδανία και Συρία, παράρτημα Αρθ. 8 

61 Alex Mintz and Michael D. Ward.  The Evolution of Israel’s Military Expenditures. σελ. 489.  
62 Ibid, σελ. 491 

 289



Βασίλειο σε βαθμό που να καλύπτει τις στρατηγικές του ανάγκες. Εντούτοις, οι 

γερμανικές αποζημιώσεις και στρατιωτικές βοήθειες το βοήθησαν να αντιμετωπίσει 

τις επείγουσες ανάγκες. Μετά τον πόλεμο στο Σουέζ, το Ισραήλ δημιούργησε 

στρατηγικούς δεσμούς με τη Γαλλία, η οποία εφοδίαζε τον ισραηλινό στρατό με 

μαχητικά αεροσκάφη και χορηγούσε την κατασκευή του ισραηλινού πυρηνικού 

αντιδραστήρα. Η κατάρρευση του Συμφώνου της Βαγδάτης και η ενίσχυση του 

παναραβικού καθεστώτος του Nasser στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε μία 

καρποφόρα συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά σε 

ό,τι αφορούσε σε στρατιωτικές βοήθειες και στην κούρσα των εξοπλισμών. 

Παρ’ όλα αυτά και με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, οι στρατιωτικές 

δαπάνες τoυ Ισραήλ χαρακτηρίζονταν ως απολιτικές, με την έννοια ότι δεν υπάγονταν 

σε λογικά κριτήρια˙ για παράδειγμα, δε λάμβανε υπ’ όψιν τις άλλες πλευρές των 

κυβερνητικών πολιτικών δαπανών, ή την ευημερία του πληθυσμού. Η αιτία γι’ αυτό 

είναι η ενδεχόμενη απειλή εξαφάνισης63. Από διάφορες πλευρές, μία τέτοια 

οικονομική αμυντική πολιτική χαρακτηρίζει μόνο εμπόλεμα έθνη και το μαζικό 

μιλιταρισμό εν γένει. Αποκαλύπτει την ετοιμότητα της κοινωνίας να ριψοκινδυνέψει 

το εθνικό εισόδημα χάριν της στρατιωτικής ανάπτυξης και της κινητοποίησης υλικών 

πόρων για πολεμικούς σκοπούς. 

Σε δημοκρατικά έθνη-κράτη, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός είναι συχνά 

αντικείμενο πολιτικού και εθνικού διαλόγου. Η κοινωνία των πολιτών πιέζει την 

κυβέρνηση για ορθολογικές αμυντικές δαπάνες και κατευθύνει τις κρατικές 

επενδύσεις σε μη στρατιωτικές δραστηριότητες. Ο δημόσιος διάλογος για τις 

στρατιωτικές δαπάνες φθίνει σε σχέση με την εμφανιζόμενη (αντιληπτή) εξωτερική 

απειλή για την κοινωνία. Όταν η ασφάλεια απειλείται, η αποκαλούμενη από κάτω 

προς τα πάνω πίεση ενάντια στις στρατιωτικές δαπάνες χαλαρώνει64. Αυτή ήταν η 

περίπτωση και εντός της ισραηλινής-ιουδαϊκής κοινωνίας κατά τη διάρκεια των ετών 

διαμόρφωσης του κράτους: η εμφανιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα, η 

επερχόμενη απειλή φυσικής εξόντωσης μετέτρεψε την ασφάλεια σε ένα είδος 

“εθνικής θρησκείας”, η οποία δεν επιδέχεται κανενός είδους κριτικής ή αντίρρησης. 

Σύμφωνα με τον Peri, λόγω των αναγκών ασφαλείας του Ισραήλ και της επερχόμενης 
                                                 
63  Alex Mintz and Michael D. Ward. The Political Economy, σελ. 522. επίσης, Lissak, Moshe (1983). 

The Paradoxes of Israeli Civil – Military Relations: An Introduction, Journal of Strategic Studies, 
No.6, σελ. 1-12.  

64 Βλέπε: , Mueller, John Ernest (1973). War Presidents, and Public Opinion. New York: John Willy, 
σελ. 160-168 
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στρατιωτικής απειλής, οι ιθύνοντες του Ισραήλ ήταν πιο ευαίσθητοι στην πίεση από 

τους στρατιωτικούς θεσμούς για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών65. 

Επίσης, η επέκταση του κοινωνικού ρόλου του στρατού και η εμπλοκή των 

στρατιωτικών θεσμών σε πολιτικές δραστηριότητες και ο πολιτιστικός του ρόλος, ως 

σύμβολο του σιωνιστικού εθνικισμού τον είχε μετατρέψει σε μία “παν-εθνική λέσχη”. 

Σύμφωνα με τους Mintz και Ward, ο μισός από το στρατιωτικό προϋπολογισμό 

προοριζόταν για πολιτικές (μη στρατιωτικές) δραστηριότητες. Αυτή ήταν μία 

επιπλέον αιτία για την εθνική ανοχή στις υψηλές κρατικές δαπάνες για την 

ασφάλεια66. 

 

8.3.5. Η Επέκταση του Ρόλου του Στρατού 

Μία από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις του μαζικού μιλιταρισμού είναι η επέκταση 

του ρόλου των στρατιωτικών θεσμών στις πολιτικές σφαίρες. Στην πραγματικότητα, 

αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει το μαζικό από τον επαγγελματικό 

μιλιταρισμό˙ ενώ ο επαγγελματικός στρατός έχει διακεκριμένα με την κοινωνία όρια, 

ο μαζικός στρατός έχει θολά όρια με την κοινωνία των πολιτών και παρεμβαίνει στις 

κοινωνικές και τις πολιτικές υποθέσεις67. 

Όπως καταδείχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι διάφορες στρατιωτικές 

οργανώσεις που είχαν ιδρυθεί στο Yishuv, έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην 

οικοδόμηση του έθνους και στην ανακατασκευή της εβραϊκής ταυτότητας, σύμφωνα 

με τα σεκουλαριστικά-σοσιαλιστικά ιδανικά του Σιωνιστικού Κινήματος. 

Μετά την ίδρυση του κράτους και τη μετατροπή των οργανώσεων αυτών σε έναν 

ενοποιημένο στρατό, το ζήτημα ήταν εάν ο στρατός αυτό θα ήταν επαγγελματικός ή 

εάν θα παρέμενε ένας “λαϊκός στρατός”. Ο Στρατηγός Yigal Yadin, Αρχηγός του 

Επιτελείου, πίστευε ότι το Ισραήλ, ως δημοκρατικό κράτος, έπρεπε να μιμηθεί τις 

δυτικές χώρες και να μετατρέψει το στρατό σε επαγγελματικό. Ο ίδιος ξεκίνησε 

κάποιες διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αντιλήφθηκε σύντομα πως 

τέτοιες ενέργειες δε συμβάδιζαν με τους επερχόμενους κινδύνους και την κλιμάκωση 

                                                 
65 Yoram Peri.   Between Battles and Ballots. σελ. 213-15.  
66 Alex  Mintz and Michael D. Ward.  The Evolution of Israel’s Military Expenditures: σελ. 491 
67 Βλέπε, Θεωρητική Εργασία Πλαισίων, Κεφάλιο 2, παρ. 2.2.4.1. 
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που ξεκίνησε μετά τον πόλεμο68. Σε “ένα κράτος υπό απειλή”, μόνο ένας μαζικός 

στρατός, βασισμένος σε ισχυρά εθνικά δόγματα, μπορεί να αντιμετωπίσει την 

υπαρξιακή απειλή και όχι επαγγελματικοί ή μισθοφορικοί στρατοί. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώθηκε όταν άρχισαν οι πρώτες συνοριακές συγκρούσεις, με τους 

Παλαιστίνιους και τους Σύριους (σε αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες), στις αρχές του 

1951. Ο ισραηλινός στρατός αντιμετώπισε τότε οργανωτικά προβλήματα λόγω των 

μετακινήσεων χιλιάδων αξιωματούχων, σύμφωνα με τις εντολές του Yadin. Ο 

στρατός δεν μπορούσε να διαχειριστεί τις προκλήσεις ασφαλείας. Η κατάσταση αυτή 

απαιτούσε την ανάκληση των μαχητών που συμμετείχαν στον πόλεμο και που 

όφειλαν να πολεμήσουν, σύμφωνα με τις εθνικές επιταγές. Οι περισσότεροι από 

αυτούς απορροφήθηκαν από την 101η Μονάδα, της οποίας ηγούταν ο 

Συνταγματάρχης Ariel Sharon και από άλλες ομάδες πολιτοφυλακής, οι οποίες ήταν 

συνδεδεμένες με το στρατό69. Έτσι, ο επαγγελματικός τύπος στρατού απορρίφθηκε 

από τα πρώτα έτη ύπαρξης του κράτους. Η αποτυχία των συνομιλιών ανακωχής για 

την επίτευξη ειρήνης και η κλιμάκωση των συγκρούσεων οδήγησαν στην υιοθέτηση 

του νόμου περί επιστράτευσης, ο οποίος διατήρησε το υπόδειγμα του μαζικού 

στρατού. 

Η απόρριψη του επαγγελματικού μοντέλου οφειλόταν επίσης και στις εθνικές 

ανάγκες˙ από τι στιγμή που ο επαγγελματικός στρατός υπονόμευε το πρωτοποριακό 

ήθος και τα σιωνιστικά σοσιαλιστικά ιδανικά, τα οποία είχε υιοθετήσει το εβραϊκό 

αντιστασιακό κίνημα και τα οποία ενέπνεαν ολόκληρη την κοινότητα του Yishuv. 

Αυτά τα πολιτιστικά και ηθικά ιδανικά, που είχαν δημιουργηθεί από το στρατό ως μία 

βάση για το σύγχρονο εβραϊκό εθνικισμό, απειλούνταν από την εισροή εκατοντάδων 

χιλιάδων Ιουδαίων Sephardi από την Ασία και την Αφρική. Οι άνθρωποι αυτοί 

μετέφεραν μαζί τους μία βίβλο ανατολίτικων πολιτισμών και ταυτοτήτων, οι οποίες 

θεωρούνταν ως μία ακόμη απειλή για την εβραϊκή ταυτότητα, με το ευρωπαϊκό της 

υπόβαθρο. Ο στρατός τότε θεωρούταν ως εργαλείο για την εθνική συνοχή και τη 

διατήρηση της εβραϊκής ταυτότητας. Η κατάταξη αυτών των νέων εποίκων στο 
                                                 
68 Για παράδειγμα, ο Yadin απέλυσε χιλιάδες στρατιώτες και αξιωματικούς και διέταξε νέα έθιμα εντός 
του στρατού βασισμένα στην πειθαρχία και την υπακοή στους ανωτέρους. Ο Yadin ήθελε ο 
ισραηλινός στρατός να αποκτήσει το στυλ του βρετανικού και να εγκαταλειφθεί η κληρονομιά της 
συντροφικότητας και της πολιτικής ένταξης της Palmach, αλλά σύντομα εγκατέλειψε αυτές στις 
διαδικασίες για να διατηρήσει την εθνική εβραϊκή κληρονομιά του στρατού, βλέπε, Amos 
Perlmutter, ‘Military and Politics in Israel’, σελ. 60-61 

69 Για αυτήν τη δυσπραγία του ισραηλινού στρατού και τη δημιουργία της Μονάδας 101, βλέπε: 
Sharon, Ariel with David Shanoff, (1989).  Warrior: The Autobiography of Ariel Sharon. London: 
Macdonald, σελ. 56-62.  
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στρατό εξυπηρετούσε το διπλό σκοπό του ισραηλινού κράτους: αφ’ ενός για τη 

δημιουργία ενός εμπόλεμου έθνους που θα αντιμετώπιζε την απειλή ύπαρξης και αφ’ 

ετέρου για τη διατήρηση του εβραϊκού σιωνιστικού χαρακτήρα του Ισραήλ70. 

Ως αποτέλεσμα, ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε το ρόλο και τη λειτουργία του 

και τα όρια ανάμεσα στον πολιτικό και το στρατιωτικό τομέα θόλωσαν. Η ισραηλινή 

αντίληψη για την εθνική ασφάλεια είχε ένα ευρύ νόημα που αγκαλιάζει και τη 

στρατιωτική και την πολιτική σφαίρα. Μία τέτοια ευρεία αντίληψη εκφράστηκε και 

από τον Ben Gurion, ο οποίος δήλωσε: 

“Δεν μπορώ να δω τώρα τίποτε άλλο παρά μέσα από το πρίσμα της ασφάλειας… η 

ασφάλεια εμπλέκεται σε όλους τους κλάδους της ζωής”71. 

Στην πραγματικότητα, οι στρατιωτικοί θεσμοί εμπλέκονταν περίπου σε όλους 

τους τομείς της ισραηλινής κοινωνίας, ως εργαλείο συνοχής και εκσυγχρονισμού. Η 

ρητορεία του ισραηλινού μιλιταρισμού εισήγαγε μίας ευρείας κλίμακας 

δραστηριότητες για τους πολίτες κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης: τα πιο 

δραστήρια εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους εποίκους διεξήχθησαν από τον 

ισραηλινό στρατό, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας των Εβραϊκών, της 

ισραηλινή ιστορίας και της επιστήμης. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνταν σε 

συνεργασία με σχολεία, όπως το Γυμνάσιο Reali στη Χάιφα και το Γυμνάσιο 

Herzelia στο Τελ Αβίβ72. Ο στρατός εστίαζε τις κοινωνικές δραστηριότητες σε 

περιφερειακές περιοχές οι οποίες παραμελούνταν ιδιαιτέρως από τις πολιτικές αρχές 

και σε περιθωριοποιημένα σχολεία73. Ο στρατός επέβαλε επίσης και υποχρεωτική 

βασική εκπαίδευση για τους νεοσύλλεκτους, καθώς και άλλα παράλληλα 

προγράμματα. Πέρα από την εκπαίδευση, ο στρατός εμπλεκόταν σε δραστηριότητες 

των εποίκων˙ δεκάδες αγροτικών οικισμών ιδρύθηκαν από το στρατό και ήταν 

συγκεντρωμένες στην Γραμμή Εκεχειρίας, ώστε να λειτουργούν και ως αμυντική 

ζωή74. Ο ισραηλινός στρατός προήγαγε επίσης και τον επιστημονικό και βιομηχανικό 

τομέα στο Ισραήλ μέσω των επιστημονικών του κέντρων και ιδιαίτερα τον 

                                                 
70 Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ. 71 
71 Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 207 
72 Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ. 72  
73 Για τους σκοπούς αυτούς δημιουργήθηκαν ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα του στρατού, όπως το Camp 

Marcus στο βουνό Carmel, ibid, σελ. 72. 
74 ibid 
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επιστημονικό του κλάδο, τη Hemed, η οποία συγκέντρωνε επιστήμονες διαφόρων 

ειδικοτήτων75. 

Η επέκταση του ρόλου του στρατού στην κοινωνία και τα δυσπροσδιόριστα όρια 

ανάμεσα στον πολιτικό και το στρατιωτικό τομέα δεν επηρέασαν με κανένα τρόπο 

τον πολιτικό έλεγχο επί των στρατιωτικών θεσμών. Στην ισραηλινή περίπτωση, ο 

στρατός παρέμεινε ένα πειθαρχημένο όργανό που υπόκειτο στον έλεγχο του 

υπουργείου αμύνης. Ο στρατός δεν είχε πραιτοριανές τάσεις και δεν απειλούσε τη 

σταθερότητα του συστήματος. Εντούτοις, το χαρακτηριστικό αυτό δεν αποτελεί 

εξαίρεση στη θεωρία των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων. Σε αντίθεση με το 

επαγγελματικό υπόδειγμα, οι μαζικοί στρατοί δεν έχουν τάσεις για στρατιωτικά 

πραξικοπήματα όσο παίζουν έναν πολιτικό ρόλο. Διάφοροι ακαδημαϊκοί ερευνητές, 

όπως οι Janowitz, Moskos και Finer υποστηρίζουν από κοινού ότι η καλύτερη 

εγγύηση ενάντια στα στρατιωτικά πραξικοπήματα, βρίσκεται στην πολιτικοποίηση 

του στρατού. Αυτό συνεπάγεται την αυξανόμενη ανάμιξη του πολιτικού τομέα στο 

στρατό και μία αντίστοιχη αλλαγή του τελευταίου: πρέπει να εγκαταλείψει τον 

παραδοσιακό στρατιωτικό τρόπο σκέψης και να γίνει μία επαγγελματική πολιτική 

οργάνωση όπως οποιαδήποτε άλλη. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η πιθανότητα να 

αποκτήσει ο στρατός αποσχιστικές τάσεις που θα απειλούσαν τα πολιτικά στοιχεία 

μειώνεται αισθητά, μερικώς επειδή διαιρείται και πολλά από τα στοιχεία του 

συμβαδίζουν με την πολιτική δομή76. 

Εντούτοις, σύμφωνα με τη θεωρία των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων, στο 

μαζικό μιλιταρισμό δεν είναι μόνο οι πολιτικο-στρατιωτικές παρεμβάσεις που 

εμποδίζουν τα στρατιωτικά πραξικοπήματα, αλλά επίσης και η μιλιταριστική 

πολιτική που υιοθετείται από την υψηλή ηγεσία του κράτους. 

Στην επόμενη ενότητα αναλύεται η υπόθεση αυτή υπό το φως τη ισραηλινής 

περίπτωσης. 

 

 

 

                                                 
75 Ibid, σελ. 73  
76 Morris Janowitz. The Professional Soldier; Charles Moskos. Institutional / Occupational Trends in 

Armed Forces;  Samuel E. Finer. The Man on Horseback. 

 294



8.3.6. Πολιτική Ηγεσία και Μιλιταριστική Πολιτική 

Η μιλιταριστική πολιτική είναι μία ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη μαζικού 

μιλιταρισμού σε μία δεδομένη κοινότητα. Ο μαζικός μιλιταρισμός παράγει πάντοτε 

μιλιταριστικές πολιτικές από την υψηλή ηγεσία της χώρας. Διάφορα ιστορικά 

παραδείγματα από τη Γαλλία (κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης), την 

Ιαπωνία (1868-1931) και την Πρωσία (19ος αιώνας) αποκάλυψαν ότι η πολιτική, είτε 

σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό επίπεδο, προσανατολιζόταν προς στρατιωτικούς 

σκοπούς και την προώθηση της διεξαγωγής πολέμου. Αυτό επέτρεψε στις πολιτικές 

αρχές να εξασφαλίσουν τον έλεγχο επί των μαζικών στρατών τους77. Όταν το έθνος 

εμπλέκεται σε έναν πόλεμο για την ίδια την ύπαρξή του, ή σε ολοκληρωτικό πόλεμο˙ 

και όταν το έθνος συναινεί ομόφωνα στη διεξαγωγή πολέμου, η υψηλή ηγεσία δεν 

μπορεί να ελέγξει το στρατό, ή να αποφύγει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα εάν δεν 

ακολουθήσει μιλιταριστική πολιτική78. 

Κατά την παρατηρούμενη περίοδο και σε σχέση με την ισραηλινή περίπτωση, 

παρατηρείται ότι και η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ 

διαμορφώθηκαν με σκοπό την υπεράσπιση του κράτους από την απειλή ύπαρξης και 

τη διατήρηση της στρατιωτικής ικανότητας. Μάι τέτοια συνθήκη ασπάζονται πολλοί 

ακαδημαϊκοί ερευνητές˙ για παράδειγμα οι Ben Eliezer, Kimmerling, Peri και 

Barnet.79

Όπως καταδείχθηκε ήδη, η εσωτερική πολιτική του Ισραήλ επικεντρώθηκε στην 

κινητοποίηση των υλικών και ανθρωπίνων πόρων και δραστηριοτήτων για σκοπούς 

ασφαλείας. Αυτό αντικατοπτριζόταν στο σύστημα αποθεμάτων και στις υψηλές 

στρατιωτικές δαπάνες. Επιπλέον, στρατιωτικές προσεγγίσεις κυριαρχούσαν στην 

ισραηλινή διπλωματία και εξωτερική πολιτική. Τα χαρακτηριστικά της πολιτικής 

αυτής έχουν ως εξής: 

(1) Η στρατιωτική συμμετοχή στη χάραξη της Υψηλής Πολιτικής˙ αυτή 

αντικατοπτριζόταν στην ίδρυση μίας ad hoc επιτροπής, η οποία ήταν ένα μίγμα 
                                                 
77 Βλέπε για παράδειγμα:  Challener, Richard D. The French Theory of the Nation in Arms’, σελ. 121-

127. Willems, Emillio (1986). A Way of Life and Death, Three Centuries of Prussian – German 
Militarism, Nashville: Vanderbilt University Press, σελ. 72-112, και  Theodore F. Cook. The 
Japanese Reserve Experience: From Nation – in – Arms . σελ. 61, σελ. 94-98. 

78  Uri Ben Eliezer.  Is a Military Coup Possible in Israel?. σελ. 318. 
79 Ibid; Baruch Kimmerling. The Israeli Civil Guard; Yoram Peri. Between Battles and Ballots; και 

Barnet, Michael (1990). High Politics is Low Politics: The Domestic and Systematic Sources of 
Israeli Security Policy, 1967-1977. World Politics, Vol. 42, No. 4, σελ. 529-562.  
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πολιτικών και αξιωματούχων. Παρ’ όλο που η επιτροπή αυτή είχε συμβουλευτικό 

ρόλο από το νόμο, στην πραγματικότητα είχε ισχυρή επιρροή εντός της κυβέρνησης. 

(2) Η έλλειψη κοινοβουλευτικών επιτροπών για την επιτήρηση των στρατιωτικών 

δαπανών και των στρατιωτικών παραβάσεων. 

(3) Η έγκριση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα σύνορα, κατά την περίοδο 1951-

1956 κατά των Παλαιστινιακών επιθέσεων και παραβιάσεων των συνόρων. (4) η 

έγκριση στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των Σύριων στις αποστρατιωτικοποιημένες 

ζώνες κατά την ίδια περίοδο. (5) η συμμετοχή στον Πόλεμο του Σουέζ κατά της 

Αιγύπτου, με τη Γαλλία και τη Βρετανία, τον Οκτώβριο του 1956. (6) Η ίδρυση 

στρατιωτικών κυβερνήσεων στις ισραηλινές περιοχές που κατοικούνταν από 

Παλαιστινίους κατά την περίοδο 1949-1968. (7) Η χρήση της διπλωματίας για 

αμυντικούς σκοπούς σε διάφορες περιπτώσεις˙ για παράδειγμα, οι διπλωματικές 

συνομιλίες με τη Γαλλία για να εξασφαλισθεί στρατιωτική βοήθεια, καθώς και 

βοήθεια για την κατασκευή του ατομικού αντιδραστήρα στη δεκαετία του 1950, 

μυστική διπλωματία με τη Γαλλία και τη Βρετανία  για τον πόλεμο κατά της 

Αιγύπτου και μυστικές διπλωματικές συνομιλίες για στρατιωτική συνεργασία με την 

Τουρκία και το Ιράν το 1957-1958. (8) Η έγκριση του πολέμου του 1967 και η 

κατοχή των παλαιστινιακών περιοχών, επιπρόσθετα με τη χερσόνησο του Σινά και τα 

Υψίπεδα του Γκολάν80. 

 

8.3.7. Αξιολογώντας την Ισραηλινή Περίπτωση 

Η προηγούμενη εξέταση αποκάλυψε ότι η ισραηλινή περίπτωση προσέγγισε το 

προτεινόμενο υπόδειγμα του μαζικού μιλιταρισμού σε διάφορες πλευρές του. Στην 

πράξη αυτό σήμαινε ότι ολόκληρο το κοινωνικό πλέγμα και σε θεσμικούς 

(οικονομικούς, βιομηχανικούς, νομικούς) και σε γνωστικούς όρους, 

προσανατολιζόταν προς τις μόνιμες προετοιμασίες για πόλεμο, με σκοπό την 

προστασία της ίδιας της ύπαρξης της συλλογικότητας. Οι ρητές και υπονοούμενες 

απειλές πολέμου επέτρεψαν στην πολιτική ηγεσία να μονοπωλήσει τα μέσα ισχύος 

και όλους τους κρατικούς μηχανισμούς και δραστηριότητες. Στην ισραηλινή 

περίπτωση το φαινόμενο αυτό ονομάζεται memlechtiut (κρατισμός). Διάφοροι 

                                                 
80 Μερικές ή όλες από αυτές τις μιλιταριστικές πολιτικές κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου 
αναφέρονται στο:  Yoram Peri. Between Battles and Ballots:’ see, σελ. 66-91, Baruch Kimmerling. 
The Israeli Civil Guard’, and  Tal, I. Israel’s Doctrine of National Security.  σελ. 44- 57. 
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ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι λόγω αυτής της πλήρους κινητοποίησης, η κοινωνία 

ήταν μερικώς στρατιωτικοποιημένη (στρατολόγηση και υιοθέτηση στρατιωτικών 

αξιών) και ο στρατός ήταν μερικώς κοινωνικοποιημένος (η επέκταση του ρόλου του 

στρατού στην κοινωνία). 

Παρ’ αυτά , σημειώνεται ότι η εκτεταμένος ρόλος του μιλιταρισμού και του 

κεντρικού ρόλου της ασφάλειας δεν επηρεάζει το δημοκρατικό χαρακτήρα του 

κράτους. Σύμφωνα με διάφορα παγκόσμια κριτήρια το Ισραήλ θεωρείται 

δημοκρατικό κράτος81. 

Ο Kimmerling έλυσε αυτό το παράδοξο προτείνοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να 

κατανοηθεί καλύτερα ως μία περίπτωση πολιτικού μιλιταρισμού. Στην περίπτωση 

αυτή, η κοινωνία (ως άτομα και ως θεσμοί) ασπάζεται παρόμοιες ιδέες για την 

προτεραιότητα της ασφάλειας πριν από οτιδήποτε άλλο. Εν τω μεταξύ, αυτό 

επιτρέπει τη διαφοροποίηση σε άλλα θέματα πλην της εθνικής ασφαλείας. Όταν η 

κοινωνία συμφωνεί ομόφωνα στην ασφάλεια, αυτό δεν απαιτεί αναγκαστικά 

ομοφωνία σε όλα. Έτσι, διάφορα πολιτικά κόμματα, διάφορες ιδεολογίες και ισχυρό 

κοινοβούλιο μπορούν να λειτουργούν με δημοκρατικό τρόπο και –σύμφωνα με τον 

ίδιο– αυτός ήταν ο τύπος της ισραηλινής δημοκρατίας. 

Επιπρόσθετα με τον Kimmerling, άλλοι ακαδημαϊκοί ερευνητές πίστευαν ότι ο 

κεντρικός ρόλος της ασφάλειας και σε θεσμικούς και σε γνωστικούς όρους 

επέτρεψαν στη σοσιαλιστική ελίτ των Ashkenazi να δημιουργήσει μία πολιτική και 

πολιτιστική ηγεμονία.  Αυτό περιελάμβανε και την ικανότητα όχι μόνο να ελέγχουν 

τους οικονομικούς πόρους του κράτους, αλλά επίσης και ολόκληρη τη 

γραφειοκρατία, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου και πιο κλειστού 

ισραηλινού θεσμού˙ δηλαδή του στρατού. Αυτό επέτρεψε στις ελίτ αυτές να 

                                                 
81 Για παράδειγμα, ο Powell αναφέρει ότι 20 έθνη είχαν συνεχή δημοκρατικά καθεστώτα από το 1958 
μέχρι το 1976 και το Ισραήλ ήταν ένα από αυτά: Powell, G. Bingham (1982). Contemporary 
Democracies: Participation, Stability, and Violence. Cambridge: MA, σελ. 3,5. Άλλα κριτήρια 
προτάθηκαν από τον Dankwart Rustow, το 1967. Η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων σε σύγχρονα 
κράτη οδήγησε σε έναν κατάλογο από 31 δημοκρατίες, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν το Ισραήλ, 
Dankwart Rustow, (1967). A world of Nations: Problems of Political Modernization. Washington, 
DC, σελ. 94, 290. Τελικά, το 1971, ο Robert Dahal πρότεινε μία ομάδα οκτώ απαιτούμενων 
κριτηρίων για τη δημοκρατία (τα οποία ονόμασε polyarchy). Ο Arend Lijphart, το 1984 και το 1994, 
χρησιμοποιώντας τα κριτήρια του Dahal, σημείωσε 23 έθνη που είχαν συνεχή δημοκρατία, στην 
περίοδο αμέσως μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Lijphart, Arend, 
(1984). Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty – One 
Countries. New Haven: CT, σελ. 2, 38 
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δημιουργήσουν έναν κύκλο αξιών και παραδόσεων και κατά συνέπεια εθνική 

ταυτότητα82. 

 

8.4. Μιλιταρισμός: Τρεις Μηχανισμοί για τη Διατήρηση της Εβραϊκής 

Ταυτότητας 

Από την προηγούμενη ανάλυση, προκύπτει ότι ο κεντρικός ρόλος της ασφάλειας 

στην ισραηλινή κοινωνία και η αντιληπτή απειλή της εξαφάνισης, επέτρεψαν στην 

εργατική ηγεσία να κινητοποιήσει διάφορους ανθρωπίνους και οικονομικούς πόρους 

για την υπεράσπιση της κοινωνίας. Είχε τη δυνατότητα να ελέγχει όλους τους 

μηχανισμούς του κράτους και τις δραστηριότητες  γύρω από την εθνική ομοφωνία για 

την ασφάλεια. Στο κομμάτι αυτό του κεφαλαίου θα ερευνηθεί το πώς αυτή η ηγεσία 

βασίστηκε σε αυτήν την ομοφωνία για να οικοδομήσει τη δική της πολιτιστική 

ηγεμονία και για να διατηρήσει την εβραϊκή ταυτότητα, όπως αυτή αναπτύχθηκε στην 

περίοδο του Yishuv, ενάντια στις τρεις κύριες αντίπαλες ταυτότητες που έμοιαζαν ως 

απειλητικοί παράγοντες για τον κυρίαρχο εβραϊκό πολιτισμό και ταυτότητα. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε ότι η εβραϊκή ταυτότητα οικοδομήθηκε 

στην περίοδο του Yishuv από την κυρίαρχη σοσιαλιστική τάση του Σιωνισμού και 

διαμορφώθηκε εντός τεσσάρων διαφορετικών πλαισίων: 

(1) Το ιουδαϊκό πλαίσιο, υποθέτει ότι οι Ιουδαίοι είναι πρώτα απ’ όλα έθνος και το 

Ισραήλ είναι ο εθνικός οίκος των Ιουδαίων. (2) Το σεκουλαριστικό πλαίσιο, σύμφωνα 

με αυτό το κράτος του Ισραήλ θα πρέπει να βασιστεί στις σεκουλαριστικές νόρμες 

και κουλτούρες, όπως αυτές οραματίστηκαν από τους ιδρυτές πατέρες του 

Σιωνισμού, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Το όραμα αυτό 

θα έπρεπε να αντανακλάται σε μία μορφή νόμων και νομιμοποιήσεων που θα 

προφυλάσσουν τις ατομικές ελευθερίες και θα εμποδίζουν την εφαρμογή 

θρησκευτικών νόμων στην πολιτική οντότητα του Ισραήλ. (3) Το σοσιαλιστικό 

πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την υιοθέτηση σοσιαλιστικών ιδεολογιών στις 

οικονομικές και κοινωνικές σφαίρες, αλλά επίσης και την ενίσχυση των ιδανικών των 

σοσιαλιστών σιωνιστών, όπως την πρωτοπορία και τους αγροτικούς οικισμούς, όπως 

αυτά υλοποιήθηκαν από τη γενιά των Sabra. (4) το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο 

                                                 
82 Για παράδειγμα: Eisenstadt, S. N. Israeli Society. Silberstein, Laurence J. (1991) ed.  New 

Perspective on Israeli History: The Early Years of the State. New York: New York University Press. 

 298



υπογραμμίζει την ιστορία και των πολιτισμό των ευρωπαίων Ιουδαίων, ως κεντρικό 

σημείο στην εβραϊκή ταυτότητα83. 

Πρόκειται να αναλυθεί το πώς οι εργατικές ελίτ των Ashkenazi προσπάθησαν να 

εντοπίσουν την εβραϊκή εθνική ταυτότητα εντός αυτών των τεσσάρων πολιτιστικών 

χώρων και έναντι των τριών αντιπάλων ταυτοτήτων που αναπτύχθηκαν εντός του 

κράτους του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης. Η πρώτη αντίπαλη 

ταυτότητα είναι αυτή των Ιουδαίων Sephardi οι οποίοι εισέρρευσαν στο Ισραήλ στις 

αρχές της δεκαετίας του 1950. Η δεύτερη είναι αυτή των Αράβων Παλαιστινίων 

πολιτών που παρέμειναν στο Ισραήλ μετά την αναχώρηση των αδελφών πολιτών 

τους. Η Τρίτη είναι αυτή των ορθοδόξων Ιουδαίων, οι οποίοι πάλευαν να επιβάλλουν 

τις ιουδαϊκές θρησκευτικές νόρμες και παραδόσεις στην πολιτική οντότητα του 

Ισραήλ. Η κύρια υπόθεσή μας είναι ότι η κυρίαρχη εργατική τάση των Ashkenazi 

βασίστηκε στη μαζική κινητοποίηση της κοινωνίας για να επανατοποθετήσει το 

όραμά της για την εθνική ταυτότητα, χρησιμοποιώντας διάφορους μηχανισμούς, όπως 

θα αναλυθεί παρακάτω. 

 

8.5. Ο Μιλιταρισμός και η Ένταξη των Ανατολιτών Ιουδαίων 

Ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους του μιλιταρισμού είναι η αφομοίωση 

περίπου μισού εκατομμυρίου ανατολιτών Ιουδαίων που έφτασαν στο Ισραήλ κατά 

την περίοδο 1950-1956. αυτή η μεγάλη εισροή από το Ιράκ, την Υεμένη, το Μαρόκο, 

την Αίγυπτο, το Ιράν και την Τουρκία επηρέασε την ήδη υπαρκτή εβραϊκή ταυτότητα 

των Ashkenazi. Παρ’ όλο που οι ανατολίτες Ιουδαίοι (είτε Sephardi, είτε Mizrahim 

όπως είναι γνωστοί ευρέως) μοιράζονταν με τους Ευρωπαίους Ιουδαίους την ίδια 

θρησκεία και τα ίδια μεσσιανικά συναισθήματα και οι δύο ομάδες είχαν βαθιές 

διαφορές σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής και τις παραδόσεις. Ενώ οι 

Ευρωπαίοι Ιουδαίοι είχαν διατηρήσει τον ευρωπαϊκό τους πολιτισμό και τρόπο ζωής, 

οι Sephardi είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τους ανατολικούς πολιτισμούς84. Σε 

                                                 
83 Βλέπε κεφ. 3, παρ. 3.3. 
84  Εκτός από τις πολιτισμικές διαφορές, όπως στην τέχνη, τα έθιμα και την κουζίνα διαπιστώθηκαν και 
άλλες βασικές διαφορές, όπως ο συντηρητικός χαρακτήρας των Mizrahim σε σύγκριση με το 
φιλελεύθερο χαρακτήρα των Ashkenazim, ενώ μία από τις πιο κύριες διαφορές ανάμεσα στις δύο 
ομάδες αφορούσε στη δομή της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των τέκνων, το 
διαχωρισμό των ρόλων και την εξουσία ανάλογα με το φύλο. Συγκριτικά, το κυριαρχόν μοντέλο 
ισραηλινής οικογένειας των Ashkenazi ήταν ένας μικρός αριθμός τέκνων και παρόμοια παιδεία 
μεταξύ των δύο φύλων. Παράλληλα με τον αριθμό των τέκνων, η ηλικία γάμου ήταν ακόμη μία 
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σχέση με αυτές τις διαφορές, οι κυρίαρχες ελίτ των Ashkenazi θα προσπαθούσαν να 

αφομοιώσουν τους ανατολίτες Ιουδαίους στους δικούς τους πολιτισμούς και 

ταυτότητες. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με την άρνηση των πολιτισμών και 

παραδόσεων των Sephardi και συνεχίστηκε με την απομόνωσή τους και την υποβολή 

τους σε μία διαδικασία εκσυγχρονισμού και εβραιοποίησης. Αυτή η “πολιτιστική 

εκκαθάριση” –με όρους του Kimmerling85– εκτελέστηκε από διάφορους 

στρατιωτικούς και πολιτικούς μηχανισμούς που ελέγχονταν από τις σοσιαλιστικές 

ελίτ των Ashkenazi. Το επιχείρημα της παρούσης εργασίας υπό το πλαίσιο αυτό είναι 

ότι αυτή η διαδικασία επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον παράγοντα της σύγκρουσης και 

την ανάγκη του κράτους να δημιουργήσει ένα εμπόλεμο έθνος για να υπερασπίσει 

την ίδια την ύπαρξη του κράτους. 

 

8.5.1. Η Άρνηση και η Απομόνωση των Ιουδαίων Sephardi 

Από τις αρχές της εισροής των Sephardi στο Ισραήλ, μετά το 1948, οι νέοι αυτοί 

κάτοικοι αντιμετωπίστηκαν ως επιζήμιοι και επικίνδυνοι για την ύπαρξη της εβραϊκής 

ταυτότητας των Ashkenazi. Αυτό δε συνέβη μόνο επειδή οι Ιουδαίοι Sephardi 

αντιμετωπίζονταν ως παράγοντας οπισθοδρόμησης και κακής υγιεινής, αλλά επίσης 

και επειδή ήταν ξένοι προς τις σιωνιστικές νόρμες και παραδόσεις που είχαν 

αναπτυχθεί από τους εποίκους Ashkenazi κατά την προ-κρατική περίοδο, τον εβραϊκό 

εθνικισμό με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.86 Οι Ashkenazi, οι οποίοι μετανάστευσαν στην 

Παλαιστίνη, οικοδόμησαν το Yishuv και το στρατό και πάλεψαν για την ίδρυση του 

κράτους, αντιλαμβάνονταν τη μοναδικότητά τους και το ρόλο τους. Αποφάσισαν ότι 

αφού αυτοί ίδρυσαν το Ισραήλ, έπρεπε ο χαρακτήρας και η ταυτότητα του κράτους 

να έχει το δικό τους αποτύπωμα και να μην αλλοιωθεί από τον ανατολίτικο 

(Levantine) χαρακτήρα. 

Οι ηγέτες του κράτους ήταν οι πρώτοι που εξέφρασαν τη θέση αυτή˙ για 

παράδειγμα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Ben Gurion είχε πει: “Δε θέλουμε οι 

Ισραηλινοί να γίνουν Άραβες. Έχουμε το καθήκον και τη δέσμευση να πολεμήσουμε 

                                                                                                                                            
σημαντική πλευρά που ήταν διαφορετική για τις δύο ομάδες. Ο μέσος όρος ηλικίας γάμου ανάμεσα 
στους Mizrahim ήταν χαμηλότερος σε σχέση με τους Ashkenazi. Βλέπε: Ya’ar, Ephraim, (2005). 
Continuity and Change in Israeli Society: The Test of the Melting Pot. Israel Studies, Vol. 10, No. 2, 
pp. 91-128, σελ. 100-101 

85 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 97 
86 Shohat, Ella, (Autumn 1999). The Invention of Mizrahim. Journal of Palestine Studies, Vol. 29, 

No.1, σελ. 5-20. σελ. 9 
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ενάντια στο πνεύμα των Ανατολιτών (Levant) ”87. Σε μία άλλη ομιλία του ο Ben 

Gurion είχε πει: 

“Αυτοί [οι Ιουδαίοι] από το Μαρόκο δεν έχουν εκπαίδευση. Τα έθιμά τους είναι αυτά 

των Αράβων… ο πολιτισμός του Μαρόκο. Δε θα ήθελα να τον έχω εδώ. Και δε βλέπω 

ποια προσφορά μπορούν να κάνουν οι σημερινοί [Ιουδαίοι] Πέρσες… δε θέλουμε οι 

Ιουδαίοι να γίνουν Άραβες. Έχουμε καθήκον να πολεμήσουμε ενάντια στο πνεύμα των 

Ανατολιτών (Levant), που διαφθείρει άτομα και κοινωνίες και να διατηρήσουμε τις 

αυθεντικές ιουδαϊκές αξίες, όπως αυτές αποκρυσταλλώθηκαν στη [Ευρωπαϊκή] 

Διασπορά”88. Επίσης, ο Ben Gurion συνέκρινε την άφιξη των Ιουδαίων Sephardi με 

τους Αφρικανούς που έφτασαν ως σκλάβοι στην Αμερική89. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα δόθηκε το 1948 από το Moshe Sharett, τον Ισραηλινό Υπουργό 

Εξωτερικών, ακόμη πριν από την άφιξη των περισσοτέρων από αυτές τις 

ανατολίτικες κοινότητες, όταν απευθύνθηκε στο Σοβιετικό Υφυπουργό Εξωτερικών 

Vihinsky: 

“Υπάρχουν χώρες –και αναφέρομαι στη Βόρειο Αφρική– από τις οποίες δε χρειάζεται 

να μεταναστεύσουν όλοι οι Ιουδαίοι. Δεν είναι θέμα τόσο  ποσότητας όσο ποιότητας… 

είμαστε ανήσυχοι για το ενδεχόμενο της μεταφοράς Ιουδαίων από το Μαρόκο για την 

οικοδόμηση της χώρας, διότι δεν έχουν μορφωθεί κατάλληλα γι’ αυτό… για το σκοπό 

της οικοδόμησης της χώρας, θα έλεγα ότι οι Ιουδαίοι της Ανατολικής Ευρώπης είναι το 

αλάτι της γης…”90. 

Ένας άλλος Ισραηλινός Υπουργός, ο Abba Eban, υποστήριξε ότι “Ο στόχος 

πρέπει να είναι να εμποτίσουμε την ταυτότητα των Sephardi με ένα δυτικό πνεύμα, αντί 

να τους επιτρέψουμε να μας σύρουν σε έναν αφύσικο ανατολικισμό”91. 

Οι φόβοι του “πνεύματος των Levant” και της “ανατολικής απειλής” 

εμφανίστηκαν εντός της ιουδαϊκής κοινωνίας των Ashkenazi από τις πρώτες ημέρες 

της μετανάστευσης. Ο Amos Oz γράφει: 

                                                 
87 Khazzoom, Aziza, ( Aug.,2003). The Great Chain of Orientalism: Jewish Identity, Stigma 

Management, and Ethnic Exclusion in Israel. American Sociological Review, Vol.68, No. 4, σελ. 
481-510, σελ. 500 

88 Απόσπασμα από: Smooha, Sammy, (1978). Israel, Pluralism and Conflict, Berkeley: University of 
California Press. σελ. 87-88. 

89 Segev, Tom, (1986). The First Israelis. New York: The Free Press, σελ. 157 
90  Από Tom Segev. The First Israelis. σελ. 173. 
91 Aziza Khazzoom. The Great Chain of Orientalism. σελ. 500 
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“Οι Ιουδαίοι Ashkenazi συνταράχτηκαν με τη διαπίστωση πως δεν είχαν σχεδόν τίποτα 

κοινό με τους Ιουδαίους που έρχονταν από τα όρη του Άτλαντα, ή από τις ερήμους της 

Υεμένης. Δεν καταλάβαιναν ούτε τη γλώσσα τους, ούτε τα έθιμά τους, ούτε τις 

αντιδράσεις τους. Ανάμεσα σε ορισμένες τάξεις του πληθυσμού η εχθρότητα ήταν τόσο 

ισχυρή που οδηγούσε σε ρατσιστικές αντιδράσεις”92. 

Η αντίδραση στην ανατολική απειλή για την ταυτότητα των Ashkenazi 

εκφράστηκε από συγγραφείς, μέσα και πνευματικούς ανθρώπους γενικά. Ο/Η Arye 

Gelblim έγραψε στην ισραηλινή φιλελεύθερη εφημερίδα Ha’aretz, το 1959: 

“Αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που ο πρωτογονισμός τους βρίσκεται σε κορύφωση, που 

το γνωστικό τους επίπεδο βρίσκεται στην κυριολεξία στην απόλυτη άγνοια και ακόμη 

χειρότερα, οι οποίοι έχουν περιορισμένες δυνατότητες κατανόησης οτιδήποτε 

πνευματικού. Γενικά, είναι ελάχιστα καλύτερο από το γενικό επίπεδο των Αράβων, των 

Νέγρων και των Βερβερίνων που κατοικούν στις ίδιες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, 

βρίσκονται σε ένα κατώτερο επίπεδο από αυτό που γνωρίζαμε, σε σχέση με τους πρώην 

Άραβες του Eretz Ισραήλ…”93

Οι φόβοι για “Ανατολικοποίηση” (Levantinization) από τους Sephardi και για 

υποβάθμιση εξ αιτίας τους της ισραηλινής κοινωνίας στο χαμηλό επίπεδο των 

γειτονικών αραβικών χωρών οδήγησε στην περιθωριοποίηση των ανατολιτών 

Ιουδαίων από την κοινωνία των Ashkenazi. Μετά το 1952, χιλιάδες Sephardi 

μετανάστες μετακινήθηκαν εκτός των αστικών κέντρων σε περιφερειακές περιοχές, 

όπως οι Kiryat Chmoneh, Ma’a lot και Beth Shean στο βορρά, ή Dimona, Arad και 

Beer Sheva στο νότο. Αυτές οι περιοχές –γνωστές ως “Πόλεις Ανάπτυξης” ή 

“Ma’avarot” (μεταβατικά στρατόπεδα)– ήταν απλώς κατασκευασμένα χωριά που 

κάλυπταν βασικές ανάγκες, αλλά πράγματι ένα μεγάλο κενό, σε όρους οικονομικής 

ανάπτυξης, υποδομών και υπηρεσιών, τα χώριζε από τα άλλα μέρη της περιφέρειας 

της χώρας94. Οι Πόλεις Ανάπτυξης ήταν βασικά αγροτικού χαρακτήρα. Καθώς αυτοί 

οι οικισμοί βρίσκονταν στα σύνορα, ήταν ευάλωτοι στις επιθέσεις των Παλαιστινίων, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει γύρω τους ένα σύστημα προστασίας που περιελάμβανε 

στρατιωτικές βάσεις και ζώνες ασφαλείας. Μερικές Πόλεις Ανάπτυξης 

                                                 
92 Απόσπασμα από: Jeremy Allouche. The Oriantal Communities in Israel. σελ. 28 
93 Απόσπασμα από: Sammy Smooha. Israel, Pluralism and Conflict. σελ. 87. 
94 Για το θέμα αυτό βλέπε: G.N. Giladi. Discord in Zion. σελ. 338-341. 
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περιελάμβαναν μικρά εργοστάσια, τα οποία ανήκαν στο κράτος, τη Histadrut, ή 

επιχειρηματίες95. 

Εντούτοις, οι περισσότεροι διευθυντές των εργοστασίων ήταν Ashkenazi (οι 

οποίοι δε ζούσαν στις πόλεις). Οι αμοιβές στις Πόλεις Ανάπτυξης είτε πολύ 

χαμηλότερες απ’ ό,τι στην υπόλοιπη χώρα, ακόμη και εντός της ίδιας βιομηχανίας. 

Στην πραγματικότητα, αυτές οι πόλεις ήταν ιδιαίτερα υπανάπτυκτες, με υψηλά 

επίπεδα ανεργίας και άσχημες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας. Ήταν, 

στην πραγματικότητα, οικονομικά μη βιώσιμες96. 

Ενώ ο διαχωρισμός ήταν μία αντίδραση στους φόβους των Ashkenazi για την 

αρνητική επιρροή των ανατολιτών Ιουδαίων και στην εθνική ταυτότητα του Ισραήλ 

και στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της χώρας, εντούτοις, η διαδικασία αυτή 

θεωρούταν επίσης απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό και την αφομοίωση. 

Θεωρούταν ένα πρώτο βήμα για να αποκτήσουν οι ανατολίτες μετανάστες μία 

εβραϊκή-σιωνιστική ταυτότητα, παρόμοια με αυτή που αναπτύχθηκε κατά την 

περίοδο του Yishuv. 

Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν οι μηχανισμοί που χρησιμοποίησε το 

κράτος για να επιτύχει αυτές τις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές εντός των 

ανατολίτικων κοινοτήτων. Οι κινήσεις αυτές είχαν ως στόχο τη διαγραφή της 

ταυτότητας των ανατολιτών Ιουδαίων και την αντικατάστασή της από μία 

σεκουλαριστική εβραϊκή, η οποία θα βασιζόταν στον παράγοντα της σύγκρουσης και 

το μιλιταρισμό. 

 

8.5.2. Ο Στρατός: Ένταξη και Εκσυγχρονισμός 

Ο ισραηλινός στρατός ήταν το βασικό εργαλείο για την ένταξη των Ιουδαίων 

Sephardi στην κυρίαρχη εβραϊκή ταυτότητα των Ashkenazi που αναπτύχθηκε στο 

Yishuv. Προηγουμένως στο κεφάλαιο αυτό, έγινε αναφορά στην επέκταση του ρόλου 

του ισραηλινού στρατού ως δείκτης μαζικού μιλιταρισμού. Καταδείχθηκε ότι η 

επιλογή της στρατολόγησης μιας μαζικής στρατιάς υπαγορεύθηκε και από 

                                                 
95 ibid 
96  Για παράδειγμα, το 1963, ο ρυθμός ανεργίας στις πόλεις υπό ανάπτυξη ήταν 22% σε σύγκριση με 
τον εθνικό όρο που ήταν 4%. Επιπλέον, ενώ ο πληθυσμός τους ήταν μόνο το 6% του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας, είχαν το 32% της ανεργίας του Ισραήλ. Βλέπε: Raphael, Shapiro, (1978).  
Zionism and its Oriental subjects Part I : The Oriental Jews in Zionism’s dialectical contradictions. 
Khamsin, No. 5, σελ. 19  
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στρατηγικές και από κοινωνικές ανάγκες. Σύμφωνα με αυτήν την τελευταία οπτική, 

οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί κοινωνιολόγοι υπογράμμισαν το ρόλο του στρατού ως 

χωνευτήρι για την ισραηλινή κοινωνία και για την ενοποίηση των ομάδων των 

Sephardi και των Ashkenazi, σε ένα έθνος97. 

Ενώ η εργατική ηγεσία των Ashkenazi απέρριψε τους πολιτισμούς και τις 

ταυτότητες, βασίστηκε στο στρατό και τις στρατιωτικές υπηρεσίες, ως κύριο εργαλείο 

για μία νέα πολιτιστική ένταξη. Θυμίζοντας τον Πρωθυπουργό του Piedmont που είχε 

πει “Φτιάξαμε την Ιταλία, τώρα πρέπει να φτιάξουμε Ιταλούς”, ο πρώτος 

Πρωθυπουργός του Ισραήλ, David Ben Gurion, είπε τον Απρίλιο του 1951, κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου: “Βλέπω στο στρατό τη διαμόρφωση ενός έθνους 

για το κράτος, διότι υπάρχει κράτος αλλά όχι έθνος”98. Στη συνέχεια, προσέθεσε: 

“Ήμουν σιωνιστής σε όλη μου τη ζωή και δεν αρνούμαι την ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά… 

ακόμη και το αγγλικό έθνος δεν ήταν πάντα αυτό το έθνος… αλλά αποτελούταν από 

διαφορετικές φυλές… που μάχονταν η μία την άλλη. Και μόνο μετά από ανάπτυξη 

εκατοντάδων ετών έγιναν ένα έθνος… δεν έχουμε στη διάθεσή μας εκατοντάδες χρόνια 

και χωρίς το όργανο του στρατού… δε θα γίνουμε σύντομα έθνος… Πρέπει να 

καθοδηγήσουμε την εξέλιξη της ιστορίας, να την επιταχύνουμε, να την κατευθύνουμε… 

Αυτό απαιτεί ένα πλαίσιο καθήκοντος… ένα πλαίσιο εθνικής πειθαρχίας”99. 

Για τους νέους μετανάστες ο στρατός ήταν πηγή νέων αξιών και πολιτισμών. Το 

καθήκον της άμυνας τούς επέβαλε όχι μόνο να μάθουν τις μεθόδους του πολέμου και 

να αποκτήσουν στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά επίσης και να αποκτήσουν μία ομάδα 

σιωνιστικών σοσιαλιστικών αξιών που αποτελούσαν την ηθική βάση για τις 

Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ100. Ο ισραηλινός στρατός ήταν συνέχεια του 

εβραϊκού αντιστασιακού κινήματος που εγκαθιδρύθηκε στο Yishuv, με κύριο όργανό 

του την Palmach. 

Στο στρατό, οι νέοι μετανάστες, που δεν είχαν καμία εμπειρία και γνώση για το 

Σιωνισμό και την εβραϊκή ιστορία, δυσκολεύονταν να διαπρέψουν, όπως επίσης και 

                                                 
97 Lissak, Moshe, (1971). The Israel Defense Forces as an Agent of Socialization and Education. στο 
M. R. Van Gils, ed. The Perceived Role of the Military. Rotterdam: Rotterdam University Press. σελ. 
325-339, Dan Horrowitz, and Baruch Kimmerling. Some Social Implications of Military  Service. σελ. 
262-276; Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel; Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli 
Militarism; και Azarya, Victor and Baruch Kimmerling, (1980). New Immigrants in the Israeli Armed 
Forces. Armed Forces and Society, Vol. 6, No. 3, σελ. 22-41. 
98  Uri Ben Eliezer.  A Nation – In – Arms: State, Nation, and Militarism. σελ. 264 
99  Ibid, σελ. 264-265 
100 Amos Perlmutter. Military and Politics in Israel. σελ. 71-72 
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στην ισραηλινή ζωή, όσο δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτόν τον πολιτισμό και την 

ταυτότητα. Έπρεπε να μάθουν για την αρχαία εβραϊκή ιστορία στην Παλαιστίνη, για 

τη Masada και τον ήρωά της Eliezer Ben Yehuda, για την εξέγερση του Bar Kokhba 

και για τους Macabees. Έπρεπε να μάθουν για το Σιωνισμό˙ για τους Herzel, Gordon 

και Ahad Ha-Am. Τελικά, έπρεπε να μάθουν για τον πρώιμο σιωνιστικό αγώνα στην 

Παλαιστίνη˙ τους πρώτους πρωτοπόρους που έχτισαν το Yishuv και καλλιέργησαν τη 

γη, για τον πρώτο σύγχρονο Εβραίο ήρωα Joseph Trumpeldor και τη μάχη του Tel 

Chai, για το Ολοκαύτωμα και το διωγμό ενάντια των Ιουδαίων της Ευρώπης. 

Συνοπτικά, για τους ανατολίτες Ιουδαίους, ο στρατός ήταν πηγή απόκτησης ενός νέου 

πολιτισμού, μίας νέας συλλογικής μνήμης και μίας νέας εθνικής ταυτότητας101. Οι 

ίδιοι με τη σειρά τους, έπρεπε να απεκδυθούν της ανατολικής τους ταυτότητας, να 

την ξεχάσουν τελείως, οριστικά. Αυτή η “πολιτιστική εκκαθάριση” –όπως την 

ονομάζει ο Kimmerling– που ασκήθηκε κατά των ανατολιτών Ιουδαίων ήταν ένα 

αναγκαίο βήμα, γι’ αυτούς, ώστε να ενταχθούν στη νέα κοινωνία και να έχουν 

κοινωνική κινητικότητα102. 

Από την πλευρά τους, οι ανατολίτες Ιουδαίοι δεν είχαν αναπτύξει αντίστοιχο 

πολιτισμό και ταυτότητα, τα οποία να μπορούν να επιβάλουν στο στρατό και στη 

σφαίρα του ισραηλινού πολιτισμού εν γένει˙ ως πρωτόγονες υπανάπτυκτες εθνικές 

ομάδες, οι Sephardi δεν ήταν σε θέση να παράγουν ένα νέο πολιτισμό και νέες αξίες 

εντός της φιλοξενούσας κοινωνίας. Εντούτοις, αυτή δεν ήταν η μοναδική αιτία για τη 

μη αντίσταση των Sephardi στον εβραϊκό πολιτισμό και ταυτότητα των Ashkenazi103. 

Το σημαντικό δίλημμα ασφαλείας που αντιμετώπιζε το Ισραήλ στα έτη διαμόρφωσής 

του και η επερχόμενη απειλή εξόντωσης, επέτρεψε σε μία μιλιταριστική εθνική 

κουλτούρα να αναπτυχθεί στο Yishuv, η οποία συνέχισε να εξελίσσεται και μετά την 

ίδρυση του κράτους. Οι νέοι μετανάστες που ήρθαν στη χώρα βρέθηκαν εντός ενός 

κράτους που κινητοποιούσε όλους τους πόρους του για πόλεμο. Όπως υποστήριξε ο 

Kimmerling, η βαθιά σχέση ανάμεσα στο μιλιταρισμό και τον εθνικό πολιτισμό στο 

Ισραήλ καθιστούσε πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε τάση να προκαλέσει την 

ηγεμονεύουσα κουλτούρα, ειδικά σε περίοδο πολέμου104. 

                                                 
101 Βλέπε: Azarya, Victor and Baruch Kimmerling, (1980). New Immigrants in the Israeli Armed 

Forces. Armed Forces and Society, Vol. 6, No. 3, σελ. 22-41  
102 Ibid, σελ. 39, επίσης, Baruch Kimmeling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 97 
103 Victor Azarya and Baruch Kimmerling. New Immigrants in the Israeli Armed Forces. σελ. 67-31 
104 Ibid 
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Αφ’ ετέρου, η στρατιωτική ελίτ των Sabra με το υπόβαθρο των Ashkenazi 

γνώριζε το δικό της πολιτιστικό και πολιτικό status στην ισραηλινή κοινωνία, ειδικά 

μετά τη νίκη τους στον πόλεμο του 1948 και την επιτυχία της ίδρυσης του ισραηλινού 

κράτους. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι νίκες αυτές ήταν πιθανές εξ αρχής χάρις στις 

εβραϊκές σιωνιστικές ιδεολογίες και το πρωτοποριακό ηρωικό πνεύμα των Sabra. Με 

βάση τη συνθήκη αυτή, η τάξη των πολεμιστών Sabraπίστευε σε αυτήν την 

επαναστατική εθνική ιδεολογία ως ακήρυχτο, ανεπίσημο κριτήριο για την 

υπηκοότητα στο Ισραήλ105. Οι ανατολίτες Ιουδαίοι δεν είχαν καμία φυσική ή 

πνευματική σχέση με αυτό το παρελθόν, εκτός από μερικές φυλές που ήρθαν από την 

Υεμένη στην περίοδο του Yishuv. Η σύγχρονη προ-κρατική εμπειρία θεωρούταν ότι 

ανήκε στους Ashkenazi κατ’ εξαίρεση. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανατολίτες Ιουδαίοι δεν 

ήταν κομμάτι αυτού του ένδοξου εβραϊκού παρελθόντος και της ηρωικής ιστορίας 

του “Πολέμου της Ανεξαρτησίας”, που γέννησε το κράτος του Ισραήλ. Για την 

εργατική ηγεσία, η ένταξη των ανατολιτών στην ισραηλινή κοινωνία και η κοινωνική 

και πολιτική κινητοποίησή τους εντός αυτού, βασιζόταν στην αφομοίωση της 

σιωνιστική ιστορίας και παραδόσεων, μαζί με το ευρωπαϊκό τους υπόβαθρο106. 

 

8.5.3. Οι Κρατικοί Πολιτικοί Μηχανισμοί και η Σφυρηλάτηση ενός Νέου 

Εβραίου 

Πέρα από το στρατό, οι άλλοι κρατικοί θεσμοί έπαιξαν έναν παρόμοιο ρόλο στον 

εκσυγχρονισμό και την αφομοίωση των ανατολίτικων κοινοτήτων απέναντι στην 

εβραϊκή ταυτότητα των Ashkenazi, με βάση τις προετοιμασίες για πόλεμο. 

Αναφερόμαστε στο σημείο αυτό σε μία σειρά πολιτικών, κυβερνητικών και μη 

κυβερνητικών, θεσμών και ατόμων, συμπεριλαμβανομένων του σχολικού 

συστήματος, των μέσων ενημέρωσης, των πολιτικών κομμάτων, των μουσείων, των 

συγγραφέων, των ζωγράφων, των πνευματικών ανθρώπων… κλπ. Αυτό το 

πολιτιστικό σύμπλεγμα λειτούργησε αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της εθνικής 

ταυτότητας, λόγω της ιδιαίτερης ικανότητας του κράτους να μονοπωλεί τα διάφορα 

μέσα ισχύος, υπό την αρχή του mamelchtiut (κρατισμός)˙ δηλαδή του μιλιταρισμού 

στη γνωστική του διάσταση, ή με τους όρους του Kimmerling, τον “πολιτικό 

μιλιταρισμό” (civilian militarism). Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι διάφοροι 

                                                 
105 Anita Shapira. From the Palmach Generation to the Candle Children. σελ. 624-625 
106 Victor Azarya and Baruch Kimmerling. New Immigrants in the Israeli Armed Forces. σελ. 40-41 
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κρατικοί πολιτικοί μηχανισμοί συσπειρώθηκαν και επικεντρώθηκαν στη δημιουργία 

ενός συστήματος αξιών, βασισμένου στις βασικές σιωνιστικές αρχές της εβραϊκής 

ταυτότητας, όπως αυτή αναπτύχθηκε στο Yishuv, με την ασφάλεια ως έννοια-κλειδί. 

Σύμφωνα με τον Kimmerling, το σύστημα αξιών –συμπεριλαμβανομένων των 

παραδόσεων, πολιτισμών, ηθών, τρόπου ζωής και μύθων– έτεινε να υποστηρίζει τις 

πραγματικές και τεχνητές ανάγκες που δημιουργούσε η κατάσταση του πολέμου και 

μία αιωρούμενη κατάσταση πολιορκίας107. Σε σχέση με τους Ιουδαίους Sephardi, η 

παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι οι κυριαρχούσες ελίτ των Ashkenazi επένδυσαν σε 

αυτό το σύστημα αξιών για να κινητοποιήσουν τους Ιουδαίους Sephardi αφ’ ενός και 

για να τους κατευθύνουν προς την κυριαρχούσα εβραϊκή ταυτότητα και πολιτισμό με 

την ευρωπαϊκή τους διάσταση, αφ’ ετέρου. Διάφορες μελέτες της ισραηλινής 

κοινωνιολογίας ανέλυσαν το ρόλο του κομματικού συστήματος, των μουσείων, της 

τέχνης, των ταινιών, των συγγραφέων και των ιστοριογράφων στην ανάπτυξη αυτού 

του συστήματος αξιών108. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο ρόλο του εκπαιδευτικού 

συστήματος και της εκπαίδευσης εν γένει ως ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για 

το ρόλο όλων των πολιτικών μηχανισμών στη διαμόρφωση της εβραϊκής ταυτότητας, 

στη δεδομένη αυτή περίοδο. Ο ρόλος των σχολείων υπογραμμίζεται ως ιδιαίτερα 

σημαντικός στη διαμόρφωση (ή αναδιαμόρφωση) της εθνικής ταυτότητας. 

Χρησιμοποιούνται συχνά ως ιδεολογικά εργαλεία για να προωθήσουν ένα 

συγκεκριμένο σύστημα πεποιθήσεων και να νομιμοποιήσουν μία κατεστημένη 

πολιτική και κοινωνική τάξη. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το ισραηλινό σύστημα σχολείων, που αναπτύχθηκε 

μετά την ίδρυση του κράτους, δεν είχε καμία ουσιαστική διαφορά από αυτό που 

υπήρχε κατά την περίοδο του Yishuv, στα εξής σημεία: (1) Υπογράμμιζε τις κύριες 

σιωνιστικές αρχές του εβραϊκού εθνικισμού109. (2) Υπογράμμιζε τη σιωνιστική 

διήγηση για το ιουδαϊκό παρελθόν. Αυτή περιελάμβανε την αρχαία εβραϊκή ζωή στην 

Ιουδαία, τους ήρωες της Masada και της Εξέγερσης του Bar Kokhba, την ιουδαϊκή 

                                                 
107 Baruch Kimmerling, ‘The Invention and Decline of Israeliness’, σελ. 216 
108 Βλέπε για παράδειγμα: Ben Ze’ev, Afrat και Eyal Ben – Ari (1999). War, Heroism, and Public 

Representations: The Case of a Museum of “Coexistence” in Jerusalem. στο: Edna Lomsky – Feder 
και Eyal Ben – Ari. The Military and Militarism in Israeli Society, σελ. 117-141; Zanger, Anat, 
(1999). Filming National Identity: War and Woman in Israeli Cinema. Στο:  Edna Lomsky – Feder 
and Eyal Ben – Ari, eds. The Military and Militarism in Israeli Society. σελ. 261-281;  Ya’el 
Zerubavel. Recovered Roots.  

109 Βλέπε: Furman, Mirta, (1999). Army and War: Collective Narratives of Early Childhood in 
Contemporary Israel. στο:  Edna Lomsky – Feder και Eyal Ben – Ari. The Military and Militarism in 
Israeli Society. σελ. 141-168; 
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εξορία και καταδίωξη στην Ευρώπη, την εμφάνιση του Σιωνισμού, την επιστροφή 

στην Παλαιστίνη και τον πρώιμο αγώνα στο Yishuv. Τα σχολικά εγχειρίδια κατά τη 

διάρκεια των ετών διαμόρφωσης προστέθηκαν η σιωνιστική διήγηση, ο ηρωισμός 

των Sabra και ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας110. (3) Υπογράμμιζε την ιουδαϊκή 

διεκδίκηση για τη γη και την άρνηση άλλων διεκδικήσεων111. (4) Δημιουργούσε 

αρνητικές εικόνες για τους Άραβες. Οι Άραβες χαρακτηρίζονταν από πρωτογονισμό 

και οπισθοδρόμηση. Σε ένα άμεσο αρνητικό στερεότυπο, οι Άραβες περιγράφονταν 

ως: “αφώτιστοι, κατώτεροι, μοιρολάτρες, μη παραγωγικοί, απαθείς, με ανάγκη για 

ισχυρό πατερναλισμό… Είναι διαιρεμένοι, χωρισμένοι σε φυλές, άνθρωποι της 

οπισθοδρομικής Ανατολής, φτωχοί, άρρωστοι, βρώμικοι, θορυβώδεις, έγχρωμοι… 

Καταστρέφουν, εξεγείρονται εύκολα και είναι εκδικητικοί”112. 

Όπως είναι φανερό, τα ισραηλινά εγχειρίδια κατά τη διάρκεια των ετών 

διαμόρφωσης του κράτους αντανακλούσαν την ανάγκη για κινητοποίηση και 

υπογράμμιζαν την ιδέα της άμυνας ως κεντρική και απαραίτητη. Αυτή η θεωρητική 

κινητοποίηση αξιοποιήθηκε για κοινωνική συνοχή ανάμεσα σε μαθητές Sephardi και 

Ashkenazi, οι οποίοι ήταν από κοινού έτοιμοι να αποκτήσουν παρόμοια συλλογική 

μνήμη και πολιτισμό, απέναντι σε έναν κοινό εχθρό. Εντούτοις, σημειώνεται επίσης 

ότι τα εγχειρίδια απέρριπταν τους πολιτισμούς και τις ιστορίες των Sephardi από τη 

συλλογική ταυτότητα. Η εθνική ιστορία απεικονιζόταν μέσα από τις εμπειρίες των 

Ashkenazi, είτε στην Ευρώπη, είτε κατά την περίοδο του Yishuv, χωρίς αναφορά στα 

βιώματα των Sephardi. Σε σχέση με τους μαθητές και σπουδαστές Sephardi, αυτό 

αποδόθηκε στη διαδικασία της “πολιτισμικής εκκαθάρισης” χάριν της κυρίαρχης 

ταυτότητας των Ashkenazi. 

 

8.6. Ο Μιλιταρισμός και ο Αποκλεισμός των Ισραηλινών-Αράβων 

Ενώ το κράτος επένδυε στη μαζική κινητοποίηση για πόλεμο ώστε να αφομοιώσει 

την κοινότητα των Sephardi στον κυρίαρχο πολιτισμό των Ashkenazi, η ίδια 

διαδικασία εφαρμόστηκε για να αποκλειστούν οι Άραβες πολίτες από την αφομοίωση 

                                                 
110 ibid, επίσης, Daniel Bar – Tal.  The Rocky Road toward Peace. σελ. 723-742. 
111 Bitan, Dan, (1991). The Image of the Arab in Israeli Textbooks. Internationale Schulbuch forchung 

, Vol. 13, No. 2, σελ. 181-202; Daniel Bar – Tal. The Rocky Road toward Peace. 
112 Dan Bitan. The Image of the Arab in Israeli Textbooks. Bar Tal, Daniel (1988). Delegitimizing 

Relations Bewteen Israeli Jews and Palestinians: A Social Psychological Analysis. Στο:  John 
Hofman, ed., Arab – Jewish Relations in Israel: A Quest in Human Understanding. Bristol, Indiana: 
Wyndham Press, σελ.217-248 
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υπό μία ενοποιημένη ισραηλινή ταυτότητα. Αντ’ αυτού, οι προσπάθειες 

επικεντρώθηκαν στη διατήρηση των εθνικών συνόρων ανάμεσα στη μεγάλη ιουδαϊκή 

εθνότητα και την αραβική μειονότητα. 

 

8.6.1. Οι Άραβες στο Ισραήλ ως Εθνική Ομάδα 

Ο πόλεμος του 1948 είχε μετατρέψει το Ισραήλ σε ένα εθνικό κράτος, ο διωγμός 

περίπου 700.000 Παλαιστινίων από τη χώρα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας 

ιουδαϊκής πλειοψηφίας αποτελούμενης από 716.000 (ή 82,1% του συνολικού 

πληθυσμού), με περίπου 156.000 (ή 17,9%) Παλαιστινίους να παραμένουν στο 

Ισραήλ. Εντούτοις, στα επόμενα χρόνια και λόγω της συνεχιζόμενης εισροής 

Ιουδαίων, το διάστημα ανάμεσα στις δύο αυτές κύριες εθνικές ομάδες διευρύνθηκε. 

Για παράδειγμα, μετά τη μαζική ιουδαϊκή εισροή από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, 

ο αριθμός των Ιουδαίων έφτασε τα 1,59 εκατομμύρια (ή 88,9%) και των Αράβων τις 

198.000 (ή 11,1% του συνολικού πληθυσμού113. 

Οι Παλαιστίνιοι στο Ισραήλ (ή οι Ισραηλινοί-Άραβες, ή οι Ισραηλινοί-

Παλαιστίνιοι όπως καλούνται) μετά την κατάρρευση της παλαιστινιακής κοινωνίας 

κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν μία ακρωτηριασμένη και περιθωριοποιημένη 

κοινωνία, από την οποία έλειπαν σχεδόν όλες οι ελίτ, η μεσαία τάξη, ή η πολιτική και 

πνευματική ηγεσία. Βρέθηκαν να έχουν μεταμορφωθεί απότομα από μία ισχυρή και 

με αυτοπεποίθηση εθνική πλειοψηφία σε μία μικρή , αβοήθητη μειοψηφία σε αυτό 

που οριζόταν ως το “ιουδαϊκό έθνος-κράτος”114. Ο μόνος κοινωνικός θεσμός που 

απέμεινε μετά την καταστροφή του 1948 (al-nakba) ήταν η πυρηνική και εκτεταμένη 

οικογένεια115. Ο παλαιστινιακός πληθυσμός που απέμεινε ήταν ένα μίγμα κατοίκων 

από πόλεις και χωριά, ένα μίγμα με πλειοψηφία Μουσουλμάνων και μειοψηφία 

Χριστιανών, καθώς και μία μικρότερη ομάδα Druze116. Γεωγραφικά, οι Ισραηλινοί-

Παλαιστίνιοι ήταν μοιρασμένοι σε τρεις περιοχές˙ οι περισσότεροι από αυτούς  

(περίπου 60%) στην περιοχή της βόρειας Γαλιλαίας, περίπου 20% στο Triangle 

                                                 
113 Statistical Abstract of Israel, No. 45 (1994), σελ.43 
114 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 134.  
115 ibid 
116 Σε σχέση με τη θρησκεία, το 75% των Ισραηλινών Αράβων ήταν μουσουλμάνοι, το 14% χριστιανοί 

(με διαφορετικά δόγματα: Καθολικοί, Ορθόδοξοι, Μαρωνίτες, Προτεστάντες και Αρμένιοι), ενώ οι 
Druze ήταν το υπόλοιπο 11%, Ghanem, As’ad, (2001). The Palestinian – Arab Minority in Israel, 
1948-2000. Albany: State University of New York Press, σελ. 2  
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(ανάμεσα από τη Χάιφα και το Τελ Αβίβ), άλλο ένα 10% στα νότια (κυρίως 

Βεδουίνοι) και το υπόλοιπο 10% σε μικτές πόλεις117. 

Παρά τις τοπικές και θρησκευτικές διαφορές τους, οι Παλαιστίνιοι του Ισραήλ 

είχαν διάφορες ομοιότητες οι οποίες τους έδιναν μία ορισμένη εθνική ταυτότητα, σε 

όρους γλώσσας, ιστορίας και παλαιστινιακών-αραβικών παραδόσεων. Αυτά τα κοινά 

χαρακτηριστικά συγγένειας και πολιτισμού τους ένωναν σε μία εθνική ομάδα με 

κοινά πολιτικά και εθνικά συμφέροντα. Επιπρόσθετα, η μοναδική κατάσταση της 

παλαιστινιακής μειονότητας στη νέα κοινωνία, ενίσχυε τα συναισθήματα 

εθνικότητας, ανεξάρτητα από διαφορές στη φυλή και το θρήσκευμα. Οι πικρές 

συνέπειες του πολέμου και ο στιγματισμός τους ως μία ξένη και εχθρική μειονότητα 

εντός της ευρύτερης ιουδαϊκής κοινότητας ήταν επιπρόσθετοι παράγοντες που 

ενίσχυσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαδική ταυτότητα ανάμεσά τούς118. 

 

8.6.2. Η Αραβο-Ισραηλινή Σύγκρουση και ο Στιγματισμός των Ισραηλινών-

Παλαιστινίων 

Η μη ένταξη των Παλαιστινίων-Ισραηλινών πολιτών σε μία κοινή συλλογική 

ταυτότητα αποδίδεται στις αντίστοιχες ταυτότητες των Αράβων-Παλαιστινίων και 

των Εβραίων-Ιουδαίων, αλλά και στις εχθρικές, αρνητικές εικόνες που αναπτύχθηκαν 

ανάμεσά τους. 

Οι Παλαιστίνιοι από την πλευρά τους αρνούνταν την ίδια την ουσία της εβραϊκής 

ηγεμονικής ταυτότητας του κράτους, διότι βασιζόταν στη ιουδαϊκή θρησκεία ως μία 

κύρια πηγή και έπειτα στις σιωνιστικές εβραϊκές ιστορίες και παραδόσεις, οι οποίες 

αντιμετωπίζονταν από τους Παλαιστινίους ως εχθρικές και επικίνδυνες για την ίδια 

τους την ύπαρξη. Το ισραηλινό κράτος από την πλευρά του δεν μπορούσε να 

υιοθετήσει μια νέα ταυτότητα ώστε να συμπεριλάβει και τους Άραβες πολίτες. 

Βασικά, το Ισραήλ ιδρύθηκε ως εκπλήρωση του κύριου σιωνιστικού σκοπού της 

δημιουργίας ενός εθνικού κράτους, ανοιχτού για όλους τους Ιουδαίους στον κόσμο. Ο 

σκοπός αυτός αποσαφηνίστηκε στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το Μάιο του 1948, 

η οποία διακήρυττε: “Η ίδρυση ενός Ιουδαϊκού Κράτους” το οποίο “θα είναι ανοιχτό 

                                                 
117 ibid 
118 Βλέπε: Lustick, Ian, ( 1980).  Arabs in The Jewish State : Israel’s Control of a National Minority, 

Austin: University of Texas Press, σελ. 43. 
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για τη μετανάστευση των Ιουδαίων και για τη Συνένωση των Εξοριών”119. Υπ’ αυτήν 

τη λογική, η ύπαρξη μιας παλαιστινιακής εθνότητας στο Ισραήλ θα υπέσκαπτε την 

ίδια την ουσία αυτού του σκοπού. 

Αλλά αφ’ ετέρου, το Ισραήλ διακήρυττε ότι είναι ένα δημοκρατικό κράτος το 

οποίο δεσμευόταν να “εξασφαλίσει πλήρη ισότητα κοινωνικών και πολιτικών 

δικαιωμάτων για όλους τους κατοίκους του, ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή ή φύλο˙ 

θα εγγυόταν την ελευθερία της θρησκείας, της συνείδησης, της γλώσσας, της 

εκπαίδευσης και του πολιτισμού”120. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο παράδοξα είχαν 

παγιδευτεί οι Παλαιστίνιοι του Ισραήλ˙ αφ’ ενός, θεωρούνταν (σιωπηλά) ως πιθανός 

κίνδυνος για την ιουδαϊκή εθνότητα και ως ανησυχητικός παράγοντας για τον 

ηγεμονικό χαρακτήρα του Ισραήλ. Αφ’ ετέρου, το κράτος ήταν υποχρεωμένο να τους 

εγγυηθεί ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ως εκπλήρωση των “Βασικών Νόμων” 

(Basic Laws) που βασίζονταν στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας121. 

Αυτό το σύμπλεγμα αντικατοπτριζόταν στις πολιτικές που υιοθετούσε το κράτος 

απέναντι στην παλαιστινιακή μειονότητα κατά την περίοδο των ετών διαμόρφωσης 

του Ισραήλ. Τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα που τούς παραχωρούνταν 

συνοδεύονταν και από σειρές εξαιρέσεων και κανονισμών ασφαλείας, όπως η 

εξαίρεση των Παλαιστινίων από τις στρατιωτικές υπηρεσίες και η υποβολή τους σε 

σκληρές διαδικασίες ασφαλείας και πολιτικής επιτήρησης, υπό ένα στρατιωτικό 

καθεστώς, από το 1948 έως το 1968. Όλα αυτά συνοδεύονταν επίσης και από 

οικονομικές και διοικητικές διακρίσεις122. Η κρατική πολιτική για τον έλεγχο της 

παλαιστινιακής μειονότητας ήταν μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου για την εθνικότητα 

και τη δημοκρατία στο Ισραήλ. Η σχέση ανάμεσα στους Παλαιστινίους πολίτες και 

το κράτος έχει δύο πλευρές. Η πρώτη πλευρά αντιμετωπίζει τις πολιτικές διάκρισης 

ενάντια στην παλαιστινιακή μειονότητα στο Ισραήλ, ως υπονομευτικές του 

δημοκρατικού χαρακτήρα του κράτους. Η προσέγγιση αυτή, η οποία υιοθετείται 

κυρίως από τους Ισραηλινούς-Άραβες ακαδημαϊκούς, όπως τους Ghanem και Zureik, 

                                                 
119 Απόσπασμα από:  Bernard Reich. A Brief History of Israel. σελ. 49 
120 Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, Ibid 
121 Ian Lustick.  Arabs in The Jewish State . σελ. 34-51. 
122  As’ad  Ghanem. The Palestinian – Arab Minority in Israel. σελ. 17-21 
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βασίζεται στην αντίληψη ότι ένα δημοκρατικό κράτος είναι το κράτος που 

αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες του, ανεξάρτητα από φυλή και θρησκεία123. 

Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, το Ισραήλ είναι ένα εθνικό κράτος, όπως πολλά 

άλλα (Ρουμανία, Σλοβακία, Εσθονία, Λιθουανία, Καναδάς μέχρι τη δεκαετία του 

1960 και Μαλαισία, όπου η ισότητα δε διατηρείται ανάμεσα στην ηγεμονεύουσα 

πλειοψηφία και την εθνική μειονότητα124. 

Η δεύτερη πλευρά τα σχετικά με την εθνικότητα στο Ισραήλ εκφράστηκε κυρίως 

από τον Ισραηλινό ακαδημαϊκό Sammy Smooha. Η οπτική αυτή, η οποία βασίζεται 

περισσότερο στην ισραηλινή κοινωνιολογία, θεωρεί το Ισραήλ ως ένα αρχέτυπο 

εθνικής δημοκρατίας. Ο Smooha διέκρινε δύο τύπους δημοκρατιών, τις φιλελεύθερες 

και τις εθνικές. Ενώ η φιλελεύθερη δημοκρατία ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της 

ισότητας πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες, η εθνική 

δημοκρατία αναγνωρίζει τις εθνικές διαφορές, αναγνωρίζει κάποια συλλογικά 

δικαιώματα και αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει ισοτίμως όλους τους πολίτες, ενώ το 

κράτος υιοθετεί την ταυτότητα της ηγεμονεύουσας ομάδας, ως την επίσημη 

ταυτότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός αυτό δεν υπονομεύει το δημοκρατικό 

χαρακτήρα του κράτους125. 

Παρ’ όλο που οι γνώμες των κοινωνιολόγων διίστανται για το εάν το Ισραήλ είναι 

δημοκρατικό κράτος σε σχέση με τις μειονότητες, ή για το πόσο δημοκρατικό είναι το 

Ισραήλ, υπάρχει μία ευρεία συμφωνία ότι οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν από το 

κράτος στόχευαν στη διατήρηση του εβραϊκού χαρακτήρα του Ισραήλ και 

προωθήθηκαν από το κράτος με σκοπό να κινητοποιηθούν οι Ιουδαίοι πολίτες υπέρ 

του πολέμου. 

Στην ενότητα αυτή της εργασίας παρουσιάζονται αυτές οι πολιτικές, 

καταδεικνύοντας πώς ο παράγοντας της σύγκρουσης ενίσχυσε τις προσπάθειες του 

κράτους για διατήρηση των συνόρων ανάμεσα στην κυρίαρχη εβραϊκή ταυτότητα και 

αυτήν της αραβικής μειονότητας. 

                                                 
123 Βλέπε για παράδειγμα: Haidar, Aziz and Elia Zureik, ( Spring1987). The Palestinians Seen Through 

the Israeli Cultural Paradigm.  Journal of Palestine Studies, Vol. 16, No.3, σελ. 68-86. Ghanem, 
As’ad, (May 1998). State and Minority in Israel: the case of ethnic state and the predicament of its 
minority. Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, No. 3,  σελ. 428-448 

124 As’ad Ghanem. State and Mnority in Israel. σελ. 429 
125 Βλέπε,  Smooha, Sammy, (Fall 1997). Ethnic Democracy: Israel as an Archetype. Israel Studies, 

Vol. 2, Νο. 2, σελ. 199-200, επίσης (2002). The Model of Ethnic Democracy: Israel as a Jewish and 
Democratic State. Nations and Nationalism, Vol. 8, No.4, σελ. 475-503.  
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8.6.3. Οι Μηχανισμοί του Αποκλεισμού 

Οι προσπάθειες του κράτους και των μηχανισμών επικεντρώθηκαν στη διατήρηση 

των συνόρων ανάμεσα στην εβραϊκή και την αραβική ταυτότητα αφ’ ενός και στην 

αποτροπή της ανάπτυξης ενός παλαιστινιακού πολιτιστικού-πολιτικού κέντρου εντός 

του κρατικού συστήματος, αφ’ ετέρου. Αυτή η πολιτική έλαβε διάφορες μορφές και 

λειτούργησε σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Ο πρώτος μηχανισμός λειτούργησε 

στο επίπεδο της ασφάλειας. Επικεντρώθηκε στην εξαίρεση των Αράβων από τη 

στρατιωτική θητεία και στην επιβολή άμεσης επιτήρησης ασφαλείας. Οι σκοποί 

αυτής της πολιτικής ήταν να διατηρηθεί ο εθνικός χαρακτήρας του στρατού, ως πηγή 

για την εβραϊκή ταυτότητα και τις σιωνιστικές αξίες και να εμποδιστούν η αραβική 

παρουσία εντός αυτού του σημαντικού θεσμού126. 

Ο δεύτερος μηχανισμός λειτούργησε σε νομικό επίπεδο και υλοποιήθηκε από τη 

μη αναγνώριση των Παλαιστινίων ως εθνικής μειονότητας, αλλά ως θρησκευτικής127. 

Ο τρίτος μηχανισμός λειτούργησε στο οικονομικό επίπεδο και στόχευε στο να 

εμποδίσει τη διαμόρφωση οικονομικής ισχύος ή κεφαλαίου ανάμεσά τούς και 

υλοποιήθηκε μέσω των διακρίσεων στους προϋπολογισμούς, την κατοχή γαιών και 

κατοικιών128. Ο τέταρτος μηχανισμός αποκλεισμού λειτούργησε στο διοικητικό και 

πολιτικό επίπεδο και στόχευε στο να εμποδίσει την ύπαρξη αραβικής πολιτικής 

ηγεσίας εντός της ισραηλινής πολιτείας και υλοποιήθηκε από τη μη πρόσληψη των 

Αράβων σε σημαντικές κρατικές θέσεις129. 

Στο επόμενο κομμάτι της εργασίας θα αναλυθούν οι μηχανισμοί αυτοί ώστε να 

καταδειχθεί το ότι είχαν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του εθνικού συστήματος και 

της εβραϊκής εθνικής ταυτότητας εκ των έξω. 

 

 
                                                 
126 Horowitz, Dan, and Baruch Kimmerling, (1974). Some Social Implications of Military Service and 

Reserve System in Israel. Archives européennes de sociologie, No. 15, σελ. 262-276; Uri Ben 
Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 203-204, As’ad Ghanem. The Palestinian Minority in 
Israel 1948-2000. σελ. 17-21, Sammy Smooha. Ethnic Democracy: Israel as an Archetype;  Aziz 
Haidar κσι Elia Zureik The Palestinians Seen Through the Israeli Cultural Paradigm. σελ. 68-86; Ian 
Lustick. Arabs in The Jewish State, σελ. 43. 

127 As’ad Ghanem. State and Minority in Israel. σελ . 433, Ian Lustick.  Arabs in The Jewish State. σελ. 
49 

128 As’ad Ghanem. State and Minority in Israel.  σελ. 433 
129 ibid 
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8.6.3.1. Η Εξαίρεση από τη Στρατιωτική Θητεία 

Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο αυτό, πέρα από το λειτουργικό ρόλο της 

υπεράσπισης της χώρας, ο στρατός είχε ένα βαθύ πολιτιστικό και πνευματικό status 

στην ισραηλινή κοινωνία. Ήταν μία συνέχεια της κληρονομιάς του Yishuv, ως ένα 

σύμβολο εβραϊκότητας, ως μία πηγή εθνικού πολιτισμού και πρωτοποριακών αξιών 

και ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης. 

Στο Ισραήλ, η θητεία στο στρατό είναι γνώρισμα του καλού πολίτη και μία πράξη 

που στην εβραϊκή ταυτότητα. Σύμφωνα με την ίδια λογική, η εξαίρεση από τη 

στρατιωτική θητεία σημαίνει εξαίρεση από τον εβραϊκό εθνικισμό και ταυτότητα130. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται στην παρούσα εργασία ότι η εξαίρεση των Αράβων 

από τη στρατιωτική θητεία ήταν ένας κύριος μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε από 

το κράτος για να διατηρηθεί η εβραϊκή ταυτότητα και για να αποκλεισθεί ή αραβική 

ταυτότητα από τον ηγεμονικό εβραϊκό χαρακτήρα της κοινωνίας. 

Επισήμως, οι Άραβες δεν αποκλείονταν από τη στρατιωτική θητεία στο Ισραήλ. 

Σύμφωνα με το νόμο για τη στρατιωτική θητεία που αναφέρθηκε παραπάνω, οι 

Άραβες, όπως όλοι οι πολίτες του κράτους, υπόκειντο σε υποχρεωτική τριετή θητεία 

οι άνδρες και 22 μηνών οι γυναίκες, συν το καθήκον εφεδρείας131. Εντούτοις, μία 

απόφαση που εξέδωσε ο Υπουργός Άμυνας το 1954 εξαιρούσε τους Άραβες πολίτες 

του Ισραήλ από τη στρατιωτική θητεία. Οι επίσημες αιτίες ήταν να απαλλαχθούν οι 

Άραβες από το δίλημμα της μάχης ενάντια σε ομοεθνείς τους Άραβες και να 

καθησυχασθούν οι φόβοι των αρχών ότι οι Άραβες πολίτες μπορεί να 

χρησιμοποιούσαν τα όπλα που θα τούς δίνονταν ενάντια στο κράτος132. 

Σύμφωνα με τον Ghanem, εντούτοις, η εξαίρεση από τη στρατιωτική θητεία είχε 

μία ανείπωτη αιτία: την εξαίρεση των Αράβων από την κοινωνική ένταξη και τον 

εκσυγχρονισμό που απολάμβαναν οι ανατολίτες Ιουδαίοι133. Η άποψη αυτή 

υποστηρίζεται επίσης και από τους Smooha, Peled, Horrowitz και Kimmerling και 

                                                 
130 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 212-213, Dan Horowitz, και 

Baruch Kimmerling. Some Social Implications of Military Service. σελ. 268.  
131 Βλέπε: Peled, Yoav, (1992).  Ethnic Democracy and Legal Construction of Citizenship: Arab 

Citizens of the Jewish State. American Political Science Review, No. 86, Vol. 2, σελ. 432-443, Uri 
Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 203.   

132 Smooha, Sammy, (1983). Minority Responses in a Plural Society: A Typology of the Arabs in 
Israel. Sociology and Social Research, No. 67, Vol. 4, σελ. 436-356, σελ. 438 

133 As’ad Ghanem, (1998). State and Minority in Israel. σελ. 433 
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Ben Eliezer134. Ο στρατός, ως ένας εκτεταμένος θεσμός, προσέφερε μία μεγάλη 

ομάδα κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επέτρεπαν στα 

κατώτερα στρώματα της ιουδαϊκής κοινότητας να επωφεληθούν και να προοδεύσουν 

εντός της κοινότητας. 

Ο στρατός, επιπρόσθετα με το ρόλο του ως όργανο εθνικής ασφαλείας, θεωρείται 

επίσης και ένας κύριος παράγοντας κοινωνικοποίησης, εντάσσοντας τους νέους 

Ιουδαίους από διάφορα μέρη μετά την απόλυσή τους, οι οποίοι απολαμβάνουν μίας 

ευρείας κλίμακας οικονομικά και άλλα οφέλη, τα οποία το κράτος προτιμά να μην 

εκχωρεί σε μη Ιουδαίους. Σύμφωνα με τον Ghanem, το επιχείρημα ότι “αυτοί δεν 

υπηρετούν στο στρατό” χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τη διάκριση κατά των 

Αράβων πολιτών135. Ο Ben Eliezer υποστηρίζει ότι η εξαίρεση των Αράβων από την 

κατάταξη ήταν ένα κριτήριο για το ποιος ανήκε στο έθνος και ποιος όχι. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, μη δεχόμενοι τους Άραβες του Ισραήλ στην Ισραηλινή Δύναμη Άμυνας 

(IDF), οι αρχές δημιούργησαν έναν εν δυνάμει μηχανισμό για την προώθηση ενός 

εθνικού διαχωρισμού, ο οποίος ήταν απαραίτητος για το νέο κράτος, ώστε να 

κινητοποιήσει για έναν παρατεταμένο πόλεμο136. 

Σύμφωνα με τους Horrowitz και Kimmerling, η εξαίρεση από τη στρατιωτική 

θητεία χρησιμοποιήθηκε από το κράτος ως πρόσχημα για να στερήσει από τους 

Άραβες διάφορα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί-

Άραβες έγιναν ένας λαός με δύο γλώσσες και δύο πολιτισμούς, εκπαιδευμένοι να 

υπακούν στην “ισραηλινή δημοκρατία” αλλά, συγχρόνως, στερούνταν συστηματικά 

από τα δικαιώματα στη γη τους και την πρόσβαση στον πλούτο, την εργασία, το σπίτι 

και άλλα επιδοτούμενα κοινωνικά αγαθά. Και εξαιρούνταν από την υποχρεωτική 

στρατιωτική θητεία και τούς αρνούνταν τις υποχρεώσεις της πλήρης υπηκοότητας137. 

Η αραβική εξαίρεση από τη στρατιωτική θητεία δεν εφαρμοζόταν στη μικρή 

μειονότητα των Αράβων-Druze στο Ισραήλ και στους Circassians και τους 

Βεδουίνους. Αυτές οι μικρές ομάδες περιγράφονται ως μειονότητα εντός της 

                                                 
134 Sammy Smooha. Minority Responses in a Plural Society. σελ. 441-442, Dan Horowitz, and Baruch 

Kimmerling. Some Social Implications of Military Service, σελ. 271, Uri Ben Eliezer.  The Making 
of Israeli Militarism. σελ. 204.  

135 As’ad Ghanem. The Palestinian Arab Minority in Israel. σελ. 17-21.  
136 Ben Eliezer. The Making of Israeli Militarism. σελ. 204 
137 Dan Horowitz and Baruch Kimmerling. Some Social Implications of Military Service, σελ. 262-

276.   
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μειονότητας138. Το ισραηλινό κράτος πίστευε ότι αυτές οι ομάδες δε μοιράζονταν τις 

ίδιες φιλοδοξίες με την πλειοψηφία των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών 

Παλαιστινίων, αφού ιστορικά αποτελούσαν ξεχωριστές ομάδες εντός της ευρύτερης 

παλαιστινιακής κοινωνίας139. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1948, οι ηγέτες των 

ομάδων αυτών συμφώνησαν με την ισραηλινή ηγεσία να είναι πιστοί στο κράτος και 

να υπηρετήσουν στο στρατό, με αντάλλαγμα τη μη εκδίωξή τους από τη χώρα. Αυτή 

ήταν η βάση για τη μελλοντική τους θητεία στο στρατό και το διαχωρισμό τους από 

την κύρια αραβική εθνική ομάδα. Σύμφωνα με το Hajjar, η τακτική αυτή 

υπαγορεύτηκε στα πλαίσια της πολιτικής “διαίρει και βασίλευε” που υιοθετήθηκε από 

το κράτος για να εμποδίσει την εμφάνιση ενός συμπαγούς αραβικού εθνικισμού εντός 

του Ισραήλ140. 

 

8.6.3.2. Το Στρατιωτικό Καθεστώς, 1948-1968 

Ο δεύτερος μηχανισμός για τον αποκλεισμό των Αράβων πολιτών υλοποιήθηκε 

μέσω του στρατιωτικού καθεστώτος που επιβλήθηκε σε αυτούς κατά την περίοδο 

1948-1968. εντούτοις, κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης του κράτους, μία 

σκληρή επιτήρηση ασφαλείας εφαρμοζόταν επί όλων των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένων και των Ιουδαίων. Έκτακτοι νόμοι ψηφίστηκαν, δίνοντας στο 

κράτος την εξουσία να δρα ενάντια σε κάθε απειλή για την εθνική ασφάλεια, ακόμα 

και αν έπρεπε να παραβιάσει δημόσιες ελευθερίες σε ένα δημοκρατικό κράτος. 

Τέτοιες σκληρές πολίτικές αντανακλούσαν την προτεραιότητα της “εθνικής 

ασφάλειας” στην ισραηλινή κοινωνία, σε σχέση με τη δημοκρατία. Αυτό θα 

μπορούσε να ήταν μία λογική κατάσταση σε ένα “εμπόλεμο έθνος”, ή μία κοινωνία 

σε παρατεταμένο πόλεμο. 

Σε σχέση με τους Άραβες πολίτες, εντούτοις, αυτές οι σκληρές διαδικασίες ήταν 

πιο έντονες, αφού εφαρμόζονταν υπό ένα ξεχωριστό στρατιωτικό καθεστώς, που είχε 

ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους της Knesset. 

Τα πρωτόκολλα της Knesset αποκαλύπτουν τις επιχειρήσεις της κατά τρόπο 

οφθαλμοφανή: εκδίωξη των Παλαιστινίων εκτός των συνόρων, εσωτερική εξορία από 
                                                 
138 Hajjar, Lisa, ( Julay – September 1996).  Making Identity Policy: Israel’s Intervention among the 

Druze. Middle East Report, No. 200, Minorities in the Middle East: Power and the Politics of 
Difference,  σελ. 2-6 + 10,  σελ.2 

139 ibid 
140 ibid, σελ.3 
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το ένα χωριό στο άλλο, συλλογικές τιμωρίες και απαγόρευση της ελεύθερης 

μετακίνησης. Άλλα μέτρα περιελάμβαναν δίκες Αράβων πολιτών σε στρατιωτικά 

δικαστήρια, τα οποία συνήθως εξέδιδαν σκληρές ποινές141. Μία από τις πιο έντονες 

δράσεις κατά των Αράβων πολιτών ήταν η συλλογική τιμωρία χωριών τα οποία ήταν 

ύποπτα για υπόθαλψη δραστηριοτήτων κατά του κράτους˙ ένα παράδειγμα αυτής της 

πολιτικής ήταν η σφαγή στο μεγάλο αραβικό χωριό Kafr Kassim, τον Οκτώβριο του 

1956, όταν ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 47 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 

γυναικών και παιδιών, με την υποψία ότι παραβίασαν την απαγόρευση 

κυκλοφορίας142. 

Η υποβολή των Αράβων πολιτών σε ένα στρατιωτικό καθεστώς είχε έναν άμεσο 

σκοπό ασφαλείας: να ελέγξει την αραβική μειονότητα και να εμποδίσει τη 

συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς και τους Παλαιστίνιους αδερφούς τους στις 

παλαιστινιακές περιοχές που κατείχε η Ιορδανία. Εντούτοις, σύμφωνα με διάφορους 

Ισραηλινούς κοινωνιολόγους, η στρατιωτική κυβέρνηση ήταν ένα μέσο χάραξης 

εθνικών συνόρων ανάμεσα στους ισραηλινούς πολίτες, ώστε να διαφυλαχθεί η 

εβραϊκή ταυτότητα από μίξη με την αντίστοιχη αραβική. Η άποψη αυτή 

υποστηρίζεται από το γεγονός ότι διάφορες αραβικές πολιτικές δραστηριότητες 

απαγορεύονταν  παρά το ότι δεν ήταν ενάντια στους ισραηλινούς “Βασικούς 

Νόμους”, οι οποίοι ίσχυαν εν είδει συντάγματος. Για παράδειγμα, οι νόμοι που 

αφορούσαν στην ελευθερία της γνώμης και της οργάνωσης ομάδων (δηλαδή πολιτικά 

κόμματα) για όλους τους πολίτες. Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, 

απαγορεύονταν αυστηρά από το κράτος οι αραβικές εφημερίδες143, καθώς και η 

ίδρυση αραβικών πολιτικών κομμάτων144. Επιπρόσθετα, υπήρχε στενή επιτήρηση 

των αραβικών πολιτικών, κοινοτικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών 

θεσμών. 

                                                 
141 Για παράδειγμα το πρωτόκολλο της Knesset, 12 Ιουλίου 1950, 10 Ιανουαρίου 1951, 16 Ιανουαρίου 

1952, 12 Δεκεμβρίου 1952, March 4, 1953, 8 Ιουνίου 1954. Απόσπασμα από, Uri Ben Eliezer. The 
Making of Israeli Militarism. σημείωση 54, σελ. 265.  

142 Ibid, σελ. 205. 
143 Οι περισσότερες εφημερίδες από την περίοδο της εντεταλμένης κυβέρνησης έκλεισαν˙ μόνο η al-

Ittihad, η οποία ήταν η αραβική εφημερίδα του Ισραηλινού Κομμουνιστικού Κινήματος και η 
κυβερνητική al- Yawm συνέχισαν να εκδίδονται. Βλέπε: As’ad Ghanem. The Palestinian – Arab 
Minority in Israel. σελ. 20 

144 Υπήρξαν τρεις προσπάθειες για μία αραβική εθνική οργάνωση κατά την περίοδο αυτή. Το 1955, ο 
Elias Khousa προσπάθησε να στήσει ένα αραβικό κόμμα, το 1958 ιδρύθηκε το Αραβικό Λαϊκό 
Μέτωπο και το 1961 το κίνημα Al-Ard ιδρύθηκε στη Ναζαρέτ. Σύμφωνα με τον Ghanem, οι τρεις 
προσπάθειες απέτυχαν να οργανώσουν ένα αραβικό κίνημα λόγω της κρατικής παρέμβασης και του 
φόβου σύλληψης. Ibid, σελ. 19    
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Σύμφωνα με τον Kimmerling, οι διαδικασίες που ακολουθούνταν από το 

στρατιωτικό καθεστώς ενάντια στους Άραβες κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο 

δεκαετιών από την ίδρυση του κράτους, βρίσκονταν σε συμφωνία με τη γενική 

προσπάθεια του κράτους να συνενώσει τους Ιουδαίους στο Ισραήλ ως μία εθνική 

ομάδα ενάντια στον εχθρικό αραβικό εθνικισμό145. Ο Smooha πιστεύει ότι ήταν μία 

προσπάθεια να χαραχτούν εθνικά σύνορα ανάμεσα στην πλειοψηφία των Ιουδαίων 

και τη μειοψηφία των Αράβων146. Ο Lustic υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους πολιτικές 

είχαν ως στόχο να εμποδίσουν τη δημιουργία ενός αντίπαλου αραβικού εθνικισμού 

εντός του Ισραήλ. 

 

8.6.3.3. Οικονομικές και Διοικητικές Διακρίσεις 

Πέρα από την άμεση στρατιωτική κυβέρνηση και την επιτήρηση ασφαλείας, η 

γενική πολιτική του κράτους που ασκούταν επί των Αράβων πολιτών ήταν 

διαφορετική από αυτή που ασκούταν επί των υπολοίπων Ιουδαίων πολιτών. Όπως 

αναλύθηκε, σύμφωνα με τους “Βασικούς Νόμους” της Knesset και τη Διακήρυξη της 

Ανεξαρτησίας, οι Άραβες έπρεπε  να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων που 

απέρρεαν από την ιδιότητά τους ως πολίτες και τα οποία δίδονταν από το κράτος σε 

όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης και της εργασίας σε διάφορους κρατικούς μηχανισμούς. 

Η ρητορεία της ισραηλινο-αραβικής μειονότητας, εντούτοις, καταδεικνύει μίας 

μεγάλης κλίμακας πολιτική διάκρισης. Οι πολιτικές αυτές εφαρμόζονταν 

ακολουθώντας δύο κύριες γραμμές˙ η πρώτη αφορούσε στη διάκριση στους 

προϋπολογισμούς και τα προγράμματα ανάπτυξης που προορίζονταν για τους Άραβες 

και η δεύτερη στις πολιτικές εργασίας. 

Σε σχέση με την οικονομική διάκριση, το κράτος του Ισραήλ έθεσε άκαμπτους 

περιορισμούς στην κατανομή στους Άραβες κρατικής γης και περιουσίας και στην 

ίδρυση αγροκτημάτων. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, το δικαίωμα αυτό διδόταν 

αποκλειστικά σε Ιουδαίους μετανάστες, με σκοπό να απορροφηθούν από το κράτος 

και καταπίεζε τους Παλαιστινίους, οι οποίοι απέμειναν χωρίς γη μετά τον πόλεμο, 

από τέτοιου είδους προγράμματα. Η “Κρατική Γη” θεωρούταν πως ήταν ιουδαϊκή 
                                                 
145 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 133-134 
146 Βλέπε, Smooha, Sammy, (1980). Control of Minorities in Israel and Northern Ireland. Comparative 

Studies in Society and History, No. 22, σελ. 256-280  
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κληρονομιά˙ οι Άραβες πολίτες δεν επιτρεπόταν να επωφελούνται από αυτή. Δε 

λαμβάνονταν υπ’ όψιν στο σχεδιασμό του μέλλοντος, που ωφελούσε μόνο τους 

Ιουδαίους κατ’ αυτόν τον τρόπο147. Παρόμοιες διακρίσεις που καταγγέλλονταν από 

τους Άραβες εφαρμόζονταν στους κρατικούς προϋπολογισμούς που προορίζονταν για 

τις αραβικές κοινότητες και τις τοπικές αρχές για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης 

και οικονομικού πλούτου148. Επίσης, η διάκριση ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους 

Άραβες ήταν φανερή στα προγράμματα ανάπτυξης όπως τον περιφερειακό σχεδιασμό 

τα αστικά προγράμματα ανάπτυξης149. Οι οικονομικές πολιτικές είχαν ως 

αποτέλεσμα τη διατήρηση της αραβικής εξάρτησης από τις αρχές και την ιουδαϊκή 

πλειοψηφία. Οι οικονομικές πολιτικές για τους Άραβες του Ισραήλ οδηγούνταν από 

την πολιτική της ασφάλειας και τις σιωνιστικές πρόνοιες και στόχευαν στην 

αποτροπή της διαμόρφωσης από τους Άραβες οικονομικής ισχύος και κεφαλαίου. 

Ισότητα στις απολαβές, ή τα οικονομικά οφέλη για αγρότες, ή εργάτες θεωρούνταν 

ως κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τους Άραβες να αποκτήσουν μία ξεχωριστή 

οικονομική, πολιτική και κοινωνική επιρροή˙ η διαφορά στα οφέλη, υπέρ της 

ιουδαϊκής κοινότητα, ήταν συστηματική150. 

Η πολιτική των οικονομικών διακρίσεων συμβάδιζε με τις διακρίσεις στην 

εργασία. Σύμφωνα με τον Ghanem, παρά την ύπαρξη του αραβικού επαγγελματικού 

τομέα, οι Άραβες αποκλείονταν από κύριες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό, ώστε να 

μην εγκαταστήσουν ένα αραβικό κέντρο ισχύος. Πέρα από το στρατό, όπου οι 

Άραβες αποκλείονταν τελείως, υψηλόβαθμες θέσεις στα Υπουργεία Άμυνας, 

Εξωτερικών, Οικονομίας ήταν κλειστές για Άραβες αξιωματούχους. Το ίδιο ίσχυε και 

στα μέσα ενημέρωσης, το κοινοβούλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο151. 

Συνοπτικά, στα τρία προηγούμενα μέρη εξετάστηκαν διάφοροι μηχανισμοί και 

τεχνικές που ασκήθηκαν από το εβραϊκό κράτος ενάντια στην παλαιστινιακή 

μειονότητα, κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης του κράτους και οι οποίοι 

                                                 
147 Βλέπε: Falah, Ghazi (1990).  Arabs Versus Jews in Galilee Competition for Regional Resources. 

Geojournal, No. 21, Vol. 4. σελ, 325-336, Yiftachel, Oren, (1996). The Internal Frontier: 
Territorial Control and Ethnic Relations in Israel. Regional Studies, No. 36, Vol. 5, σελ. 493-508,   
Rouhana, Nadim, (1997). Identities in Conflict: Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State, 
New Haven: Yale University Press, σελ. 41-44.  

148  Al-Haj, Majid and Henry Rosenfeld, (1990). Arab Local Government in Israel’, Boulder and 
London: Westview Press, σελ. 63-67. As’ad Ghanem. The Arab – Palestinians Minority in Israel. 
σελ. 20-21.   

149  Oren Yiftachel. The Internal Frontier., σελ. 512 
150  As’ad Ghanem. The Arab Minority in Israel. σελ.21 
151 ibid 
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ποικίλουν από την εξαίρεση από τη στρατιωτική θητεία, έως την επιβολή 

στρατιωτικού καθεστώτος, ή τις οικονομικές και διοικητικές διακρίσεις. Το 

αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν η διεύρυνση του εθνικού κενού που 

διαχώριζε τους Ιουδαίους από τους Άραβες, με σκοπό τη διατήρηση της εβραϊκής 

ταυτότητας εντός του κράτους. Από μία άλλη πλευρά, οι πολιτικές αυτές κατέδειξαν 

ότι το κράτος του Ισραήλ προσπαθούσε να εμποδίσει την εμφάνιση ενός ισχυρού 

οικονομικού και πολιτικού, παλαιστινιακού κέντρου εντός της ισραηλινής πολιτείας, 

που θα μπορούσε να απειλήσει την ταυτότητα του κράτους. Όλες οι προαναφερθείσες 

πολιτικές συμβάδιζαν με τη βασική προσπάθεια του κράτους να προχωρήσει σε έναν 

παρατεταμένο πόλεμο με τους Άραβες αντιπάλους του. 

 

8.7. Οι Ορθόδοξοι Ιουδαίοι και το Status Quo 

Όπως αναλύθηκε και προηγουμένως, η θρησκευτική ιουδαϊκή εθνική τάση 

δέχθηκε να εισχωρήσει στο Σιωνιστικό Κίνημα, πιστεύοντας ότι ο Σιωνισμός θα 

μπορούσε να είναι ένα θεόσταλτο σημάδι για την αρχή της μεσσιανικής εποχής μέσω 

της επιστροφής των Ιουδαίων στη Γη του Ισραήλ152. Υπογράμμιζαν ότι το εβραϊκό 

κράτος, όταν θα ιδρυόταν, θα έπρεπε να βασιστεί στον ιουδαϊκό θρησκευτικό νόμο 

(Halakha), ο οποίος εξασφάλιζε την ανωτερότητα του Νόμου Torah σε θέματα γάμου 

και διαζυγίου,   θεσμοθέτηση εξαγνισμού του φαγητού  και της προετοιμασίας του 

(Kosher), αναγνώριση της αργίας του Σαββάτου και των θρησκευτικών αργιών και 

εκπαίδευση στα ιουδαϊκά σχολεία βασισμένη στην ιουδαϊκή θρησκεία και 

παράδοση.153 Παρ’ όλο που το ορθόδοξο όραμα για τον ιουδαϊκό εθνικισμό και το 

χαρακτήρα του Ισραήλ βρισκόταν σε αντίθεση με αυτό του κυρίαρχου κοσμικού 

Σιωνισμού και παρά το ότι οι ορθόδοξοι σιωνιστές ήταν μειοψηφία, η Εργατική Τάση 

τους διατηρούσε ως κομμάτι της πολιτικής της συμμαχίας. Οι αιτίες για το γεγονός 

αυτό αποδίδονται στον κύριο σιωνιστικό σκοπό της ένωσης των προσπαθειών όλων 

των Ιουδαίων για να ενεργοποιηθεί η μετανάστευση στην Παλαιστίνη, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν ότι ο θρησκευτικός ζήλος ήταν ο κύριος καταλύτης για την ιουδαϊκή 

                                                 
152 Η άποψη του θρησκευτικού Σιωνισμού για τον Ιουδαϊκό εθνικισμό αναλύεται στο κεφ. 3. παρ.  
153 Αυτές οι απαιτήσεις διατυπώθηκαν από το θρησκευτικό ορθόδοξο κόμμα Ha – Mizrahi, την 
επομένη της Επιτροπής Peel το 1937 που πρότεινε το διαχωρισμό της Παλαιστίνης για πρώτη φορά. 
Goldberg, Giora, (Spring 1998). Religious Zionism and the Framing of a Constitution for Israel. 
Israel Studies, Vol. 3, No. 1, σελ. 213 
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μετανάστευση στην Παλαιστίνη154. Για να συμβιβάσει τις θέσεις της κυρίαρχης 

κοσμικής τάσης και των ορθοδόξων σιωνιστών, το Yishuv (κράτος υπό κατασκευή) 

αναγνώριζε μερικά από τα αιτήματα των θρησκευτικών ομάδων όπως την “αγιότητα 

του Σαββάτου” και την κριτική παρέμβαση των Ραβίνων στο φαγητό και σε μερικές 

υποθέσεις των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του ειδικού σχολικού 

συστήματος που είχε συνδεθεί με τις θρησκευτικές ομάδες. Εντούτοις, πέρα από 

αυτήν την πάγια κατάσταση (status quo) που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο 

σιωνιστικές τάσεις, οι θρησκευτικές ομάδες διατήρησαν τις φιλοδοξίες τους για 

επιβολή των θρησκευτικών νόμων και ταυτότητας στο επερχόμενο ιουδαϊκό 

κράτος155. 

Μετά την ίδρυση του Ισραήλ, η επερχόμενη σύγκρουση και η ανάγκη να 

διατηρηθεί η εσωτερική κοινωνική συνοχή εντός της ιουδαϊκής κοινότητας, οδήγησε 

στη διατήρηση αυτού του status quo με τη μη δημιουργία συντάγματος156. Η διαμάχη 

ανάμεσα στα θρησκευτικά κόμματα όπως τα Ha-Mizrahi και Ma-Po’el Ha-Mizrahi 

και το κυρίαρχο κόμμα Mapai ήταν για το σύνταγμα και την ταυτότητα του κράτους 

ενώ το Mapai ήθελε το σύνταγμα να διατηρήσει τον κοσμικό χαρακτήρα του Ισραήλ, 

τα θρησκευτικά κόμματα επέμεναν ότι το Ισραήλ είναι ένα ιουδαϊκό κράτος και το 

σύνταγμά του θα έπρεπε να βασιστεί στους θρησκευτικούς νόμους και στο σύνταγμα. 

Στην πραγματικότητα, το Mapai βασισμένο στην πλειοψηφία του στην Knesset 

μπορούσε να δημιουργήσει ένα προσχέδιο συντάγματος και να το εγκρίνει. 

Εντούτοις, ο Ben Gurion προτίμησε να μην εισάγει το σύνταγμα και αποφάσισε να 

διατηρήσει το status quo. 

Σύμφωνα με διάφορες οπτικές, η απόφαση του Ben Gurion δεν οφειλόταν μόνο 

στην κοσμική-θρησκευτική διαμάχη, αλλά επίσης και σε άλλους λόγους. Για 

παράδειγμα, μερικοί ιστορικοί πίστευαν ότι ο Ben Gurion ήθελε να αποφύγει τον 

καθορισμό των συνόρων του Ισραήλ, αφήνοντας περιθώριο για πιθανή εδαφική 

επέκταση. Άλλοι πίστευαν ότι το status quo θα έδινε στον Ben Gurion επιπρόσθετες 

προσωπικές εξουσίες, οι οποίες ίσως να περιορίζονταν από ένα σύνταγμα. Μία Τρίτη 

πλευρά πίστευε ότι το ζήτημα είχε να κάνει με τους Άραβες κατοίκους του κράτους, 

διότι από τη στιγμή που ένα σύνταγμα θα τους απένειμε ατομικά και πολιτικά 

                                                 
154 ibid, σελ. 213 
155 ibid 
156 Peleg, Ilan, (1998 ). Israel’s Constitutional Order and Kulturkampf: The Role of Ben-Gurion. Israel 

Studies, Vol. 3, No. 1, σελ. 230-250, σελ. 236.  
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δικαιώματα, ή εγκατάσταση στρατιωτικού καθεστώτος στις αραβικές περιοχές θα 

ήταν αδύνατη157. Εντούτοις, όλες οι πλευρές συμφωνούν πως το ζήτημα των 

ορθόδοξων Ιουδαίων ήταν ο κύριος παράγοντας για τη μη σύνταξη συντάγματος. Η 

ηγεσία του Ben Gurion ήθελε να διατηρήσει την εθνική συνοχή σε μία περίοδο που 

το κράτος αντιμετώπιζε σοβαρές εξωτερικές απειλές και απορροφούσε εκατοντάδες 

χιλιάδες ανατολιτών μεταναστών, οι οποίοι έρχονταν στο Ισραήλ λόγω θρησκευτικών 

κινήτρων. Οι συνέπειες αυτές ήγειραν φόβους ότι ένα σύνταγμα, βασισμένο σε 

κοσμικές αρχές θα διαιρούσε την εθνική ομοφωνία υπέρ των κύριων σιωνιστικών 

σκοπών για τη δημιουργία ενός εμπόλεμου έθνους158. 

 

8.8. Συμπεράσματα 

Εστιάζοντας στην ισραηλινή περίπτωση, κατά την περίοδο 1949-1967, 

αποκαλύπτονται τα κάτωθι: 

(1)Το Ισραήλ ήταν ένα αρχέτυπο για μία κοινότητα υπό απειλή. Λόγω της εμφάνισης 

του παλαιστινιακού ζητήματος και του αραβικού εθνικισμού, που εκπροσωπούσε το 

καθεστώς του Nasser στην Αίγυπτο και το οποίο διακήρυξε την εξαφάνιση του 

ιουδαϊκού κράτους ως τον τελικό σκοπό του, οι Ισραηλινοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα 

υπαρξιακό δίλημμα. Τα γεωστρατηγικά προβλήματα που αντιμετώπιζε το Ισραήλ και 

οι ελάχιστοι ανθρώπινοι και υλικοί του πόροι τόνιζαν το δίλημμα ασφαλείας και 

ήγειραν το θέμα της εθνικής ασφάλειας ως το κέντρο των προτεραιοτήτων του 

κράτους. Τα πρωταρχικά μέσα για να αποτραπεί αυτή η επερχόμενη καταστροφή 

είναι η διατήρηση της απόλυτης και μόνιμης ανωτερότητας των Ισραηλινών στην 

περιοχή. Το δίλημμα ασφαλείας επέτρεψε στο κράτος να κινητοποιήσει τεράστιους 

υλικούς και ανθρώπινους πόρους για να αντιμετωπίσει τη σύγκρουση. Πέρα από το 

μαζικό στρατό, ο μιλιταρισμός αγκάλιασε ολόκληρο το κοινωνικό πλέγμα και την 

κρατική γραφειοκρατία και δραστηριότητες˙ όλα προσφέρθηκαν και επενδύθηκαν 

από το κράτος για να υπερασπιστεί την ίδια του την ύπαρξη. 

                                                 
157 Για τις συζητήσεις σχετικά με το γιατί δε δημιουργήθηκε σύνταγμα βλέπε: Strum, Philippa, (1995).  

The Road Not Taken: Constitutional Non – Decision Making in 1948- 1950 and Its Impact on Civil 
Liberties in the Israeli Political Culture. Στο:  S. Ilan Troen and Noah Lucas, eds, Israel: The First 
Decade of Independence. New York., σελ. 83-104, Ilan Peleg. Israel’s Constitutional Order and 
Kulturkampf. σελ. 236.  

158  Philippa  Strum.The Road Not Taken. σελ. 102 
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(2) Η ισραηλινή περίπτωση αποκάλυψε ότι ο μαζικός μιλιταρισμός δεν είναι 

επικίνδυνος για την εσωτερική σταθερότητα του συστήματος για όσο διάστημα ο 

στρατός συμμερίζεται τις ίδιες ιδεολογίες με την κοινωνία των πολιτών και 

συμμετέχει στις πολιτικές δραστηριότητες. Επίσης, οι μιλιταριστικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν από την πολιτική ηγεσία διευκόλυναν τον πολιτικό έλεγχο επί του 

στρατού και απέτρεψε τις πραιτοριανές τάσεις. Διότι παρά τον εκτεταμένο ρόλο του 

ισραηλινού στρατού και παρά την παρατεταμένη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και 

τους Άραβες γείτονές του, η πολιτική ηγεσία συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο επί του 

στρατού και το σύστημα συνέχισε να λειτουργεί με βάση δημοκρατικές νόρμες. 

(3) Το ισραηλινό υπόδειγμα μαζικού μιλιταρισμού εφαρμόζεται ως παράγοντας 

κοινωνικής συνοχής και ως χωνευτήρι για την κατασκευή της εθνικής ταυτότητας σε 

μία βαθιά διαιρεμένη κοινωνία. Έτσι, ενώ το κράτος επενδύει τους κοινοτικούς 

πόρους για να αντιμετωπίσει τη σύγκρουση, ταυτόχρονα επενδύει στη σύγκρουση για 

να πετύχει εθνική συνοχή επί μίας συγκεκριμένης ταυτότητας. Η σταθεροποίηση 

ανάμεσα στη στρατιωτική και την πολιτική γραφειοκρατία και η κατεύθυνσή τους 

προς αμυντικούς σκοπούς επιτρέπει στο κράτος να δημιουργήσει ένα σύστημα αξιών 

και να αναδιαμορφώσει την εθνική ταυτότητα. 

 

Σε σχέση με την ισραηλινή περίπτωση, σημειώνεται ότι η κυριαρχούσα ομάδα 

των Ashkenazi βασιζόταν στη μαζική κινητοποίηση, είτε σε υλικούς είτε σε 

γνωστικούς όρους, για να διατηρήσει την εβραϊκή ταυτότητα όπως αναπτύχθηκε στο 

Yishuv απέναντι στις δύο αντίθετες ταυτότητες. Παρατηρείται ότι η εβραϊκή 

ταυτότητα που οικοδομήθηκε κατά την περίοδο του Yishuv, με τις σοσιαλιστικές και 

ευρωπαϊκές της διαστάσεις προκλήθηκε από δύο αντίθετες ταυτότητες. Η πρώτη είναι 

αυτή των Ιουδαίων Sephardi, μετά την εισροή εξ ανατολών, στις αρχές της δεκαετίας 

του 1950. Σύμφωνα με τις κυριαρχούσες ελίτ των Ashkenazi, οι Ιουδαίοι Sephardi, με 

τις ανατολίτικες ταυτότητες και συνήθειές τους, και με τον οπισθοδρομικό τρόπο 

ζωής τους καταδεικνύονταν ως καταστρεπτικός παράγοντας για την κυριαρχούσα 

ταυτότητα των Ashkenazi, όπως ενσωματώθηκε στα ιδανικά των Sabra. Βασίζονταν 

δε στο στρατό και σε μία σειρά πολιτικών θεσμών, κρατικών μηχανισμών και ατόμων 

για να επανεντάξουν τους νεοεισελθόντες στη χώρα στην ηγεμονική κουλτούρα, τα 

έθιμα και τη συλλογική μνήμη των Ashkenazi. Η κατάταξη στο στρατό και οι 
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αγροτικοί-αμυντικοί οικισμοί αποτελούσαν δρώντες παράγοντες σε αυτήν την 

“πολιτιστική κάθαρση”. 

Ο δεύτερος απειλητικός παράγοντας για την ιουδαϊκή-εβραϊκή ταυτότητα ήταν η 

αραβική μειονότητα που παρέμενε στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο. Οι Άραβες πολίτες 

στιγματίζονταν ως επικίνδυνοι και για την ασφάλεια του κράτους και για την εθνική 

του ταυτότητα. Το ισραηλινό κράτος ήταν παγιδευμένο ανάμεσα σε δύο 

ανεπιθύμητες επιλογές: η πρώτη ήταν να τους κατοχυρώσει πλήρη ισραηλινή 

υπηκοότητα, μία επιλογή που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ύπαρξη μίας 

πανισραηλινής ταυτότητας που θα συνένωνε την αραβική με την ισραηλινή 

ταυτότητα και έτσι θα έθετε σε κίνδυνο τον ιουδαϊκό-εβραϊκό χαρακτήρα του 

κράτους. Η δεύτερη επιλογή ήταν να τους αναγνωρίσει ως μία εθνική ομάδα, κάτι το 

οποίο θα οδηγούσε στην εμφάνιση ενός παλαιστινιακού εθνικισμού εντός του 

κράτους. Ο παράγοντας της σύγκρουσης επέτρεψε στο κράτος να αποφύγει αυτές τις 

δύο επιλογές και αντ’ αυτού άσκησε εναντίον τούς διάφορες πολιτικές εξαιρέσεων 

από τον ηγεμονεύοντα εβραϊκό εθνικισμό. Ταυτόχρονα, εμπόδισε την ανάπτυξή τους 

ως κέντρο ισχύος εντός της ισραηλινής πολιτείας. Η εξαίρεση από τη στρατιωτική 

θητεία, η επιβολή στρατιωτικού καθεστώτος και ο αποκλεισμός τους από 

υψηλόβαθμες θέσεις ήταν οι κύριες γραμμές αυτών των πολιτικών. 

(4) Υπό το φως της ισραηλινής περίπτωσης, η μαζική κινητοποίηση για πόλεμο 

μπορεί να είναι ένας παράγοντες για τη διατήρηση του status quo σε μία κοινωνία με 

αντιμαχόμενες ταυτότητες. Η εμφανιζόμενη σύγκρουση και η αντιληπτή απειλή της 

εξαφάνισης καθυστέρησαν την επίλυση της κοσμικής-θρησκευτικής σύγκρουσης επί 

της ταυτότητας του κράτους. Αντ’ αυτού, ένα status quo διατηρήθηκε ανάμεσα στις 

δύο ομάδες με τη μη θεσμοθέτηση συντάγματος, το οποίο θα έπρεπε να αποφασίσει 

εάν το Ισραήλ θα έπρεπε να είναι κοσμικό ή θεοκρατικό κράτος. 
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Κεφάλαιο 9 
 

Βελτίωση της Στρατηγικής Θέσης: Η Μετάβαση προς τον 
Επαγγελματικό Μιλιταρισμό (1967-2000) 

 
 
9.1. Εισαγωγή 
 

Στα προηγούμενα δύο κεφάλαια η εργασία επικεντρώθηκε στην εμφάνιση και 

την ανάπτυξη του μαζικού μιλιταρισμού κατά την περίοδο του Yishuv καθώς και 

των δύο δεκαετιών που ακολούθησαν την ίδρυση του κράτους. Διαπιστώθηκε πως η 

διατήρηση  αυτού του μοντέλου πολιτικό-στρατιωτικών σχέσεων κατά τη διάρκεια 

των ετών διαμόρφωσης, είχε ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του ρόλου του 

μιλιταρισμού στη διαμόρφωση της σύγχρονης εβραϊκής ταυτότητας. Αυτό συνέβη 

είτε μέσω της επέκτασης του κοινωνικού ρόλου του στρατού, είτε λόγω της 

στήριξης στις εξωτερικές απειλές προκειμένου να ενισχυθεί η άμεση διακυβέρνηση 

από το κράτος και η ηγεμονία του επί των διαφόρων σεκτών της ιουδαϊκής 

κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών διαφοροποιήσεων. 

Παράλληλα, ενόσω το κράτος κινητοποιούσε την ιουδαϊκή κοινότητα και σε 

υλικούς και σε θεωρητικούς όρους, οι κυρίαρχες ελίτ των Σοσιαλιστών και των 

Ashkenazi επένδυαν σε αυτήν την κινητοποίηση ώστε να επιβάλλουν τις 

κουλτούρες, τις ιστορίες και τα τελετουργικά τους επί της ιουδαϊκής 

συλλογικότητας. 

Εστιάζοντας στην περίοδο μετά τον πόλεμο του 1967, σε αυτό και το επόμενο 

κεφάλαιο, καταδεικνύεται ότι ο ρόλος τους στρατού και του κράτους στην 

ομογενοποίηση και εθνικοποίηση μειώθηκε δραστικά. Νέες κοινωνικές, εθνικές, 

πολιτιστικές και ιδεολογικές δυνάμεις άρχισαν να εμφανίζονται και κατάφεραν να 

ανατρέψουν την υπάρχουσα πολιτιστική ηγεμονία του εργατικού Σιωνισμού. 

Τελικά, η ισραηλινή εθνική ταυτότητα κατέληξε να αποτελείται από ένα πολύπλοκο 

μωσαϊκό πολιτισμών, τελετουργικών, ακόμη και ιστοριών. Αυτές οι υπο-ταυτότητες 

θα συνυπήρχαν από κοινού σε ένα δημοκρατικό φιλελεύθερο κράτος. 

Η παρούσα εργασία υποθέτει πως αυτή η μεταμόρφωση της ισραηλινής 

ταυτότητας ήταν απάντηση σε μία ανάλογη διαφοροποίηση στο μοντέλο των 
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πολιτικών-στρατιωτικών σχέσεων, που προέκυψε την ίδια περίοδο, από το μαζικό 

στο επαγγελματικό μοντέλο. 

Μία ομάδα γεω-στρατηγικών και πολιτικών αλλαγών που επακολούθησαν του 

πολέμου, όπως η βελτίωση της στρατηγικής θέσης του Ισραήλ και η διαδικασία 

ειρήνης, είχαν ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των υπαρξιακών απειλών και 

την αποδυνάμωση της ισραηλινής εθνικής ομοφωνίας για την ασφάλεια. Αυτές οι 

εξελίξεις δημιούργησαν μία νέα σχέση ανάμεσα στο στρατό, την κοινωνία και τον 

πολιτικό κόσμο˙ το κράτος έχασε την ικανότητά του για μαζική κινητοποίηση και 

οι μεταρρυθμίσεις στόχευαν στη μετάβαση του ισραηλινού στρατού από το 

καθεστώς ενός μαζικού στρατού βασισμένου στην καθολική κατάταξη, στο 

καθεστώς ενός επαγγελματικού στρατού. Αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα 

την αποδυνάμωση του κοινωνικού ρόλου του στρατού, καθώς και της ηγεμονίας 

του κράτους. 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται αυτή η αλλαγή του μοντέλου πολιτικών-

στρατιωτικών σχέσεων και καταδεικνύεται η λογική πίσω από αυτήν, ενώ στο 

επόμενο κεφάλαιο υπογραμμίζονται τα χαρακτηριστικά της μεταλλαγής της 

ισραηλινής εθνικής ταυτότητας, η οποία προέκυψε από την προαναφερθείσα 

αλλαγή του μοντέλου του μιλιταρισμού. 

 

9.2. Σύντομη Ιστορία, 1967-2000 

9.2.1 Το Τέλος του Nasser και ο Πόλεμος του Yom Kippur, 1969 - 1974 

Η περίοδος αυτή καλύπτει τρεις δεκαετίες ισραηλινής κατοχής της Δυτικής 

Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (γνωστές ως Παλαιστινιακές Περιοχές). Η 

κατοχή αυτών των κομματιών γης, η κατασκευή οικισμών και η υποταγή 

περισσοτέρων από ένα εκατομμύριο Παλαιστινίων υπό άμεσο στρατιωτικό έλεγχο, 

ήταν οι κύριοι λόγοι για την εμφάνιση εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τις 

αραβικές χώρες. Οι εχθροπραξίες με τη Συρία και την Αίγυπτο, εντούτοις, ήταν πιο 

έντονες, από τη στιγμή που το Ισραήλ κατείχε τη Χερσόνησο του Σινά και τα 

Υψίπεδα του Γκολάν. 

Μετά τον πόλεμο, τα αραβικά κράτη έλαβαν μία σθεναρή θέση κατά του 

Ισραήλ. Η Σύνοδος του Χαρτούμ, το Σεπτέμβριο του 1967, αποφάσισε “όχι ειρήνη, 

όχι συνομιλίες και όχι αναγνώριση του Ισραήλ”. Αποφάσισαν επίσης σύνθεση των 

αραβικών στρατιωτικών και πολιτικών προσπαθειών για να υποχρεωθεί το Ισραήλ 

σε άνευ όρων απόσυρση από όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Το Ισραήλ από την 
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πλευρά του πήρε μία παρόμοια σκληρή θέση, ισχυριζόμενο ότι οποιαδήποτε λύση 

για τα ζητήματα με τους Άραβες θα δινόταν μέσω άνευ όρων συνομιλιών. Δύο 

μήνες μετά, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν το ψήφισμα Νο 242, που καλούσε το 

Ισραήλ να αποσυρθεί. Το ψήφισμα δεν εφαρμόστηκε από το Ισραήλ, το οποίο 

απαιτούσε απ’ ευθείας συνομιλίες ως όρο για οποιαδήποτε διευθέτηση των θεμάτων 

με τους Άραβες1. 

Η κούρσα των εξοπλισμών ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Άραβες (ειδικά με τη 

Συρία και την Αίγυπτο) συνεχίστηκε και μετά τον πόλεμο. Μετά από ένα γαλλικό 

εμπάργκο, το Ισραήλ άρχισε να λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, ενώ η Αίγυπτος και η Συρία αύξησαν τη στρατιωτική τους εξάρτηση από 

τη Σοβιετική Ένωση. Εν τω μεταξύ, η Αίγυπτος ξεκίνησε έναν πόλεμος φθοράς 

κατά του Ισραήλ με σκοπό την ανάκτηση της Χερσονήσου του Σινά2. 

Το 1970, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Nasser πέθανε και τον διαδέχτηκε ο Anwar Al-

Sadat. Σε αντίθεση με το Nasser, το κύριο ενδιαφέρον του Sadat ήταν για τις 

εσωτερικές υποθέσεις της Αιγύπτου και ειδικά για την οικονομική ανάπτυξη. Οι 

φιλοδοξίες τους Nasser για την ανάπτυξη του αραβικού εθνικισμού, ή την ενίσχυση 

των Αδεσμεύτων Κρατών, δεν υιοθετήθηκαν από το Sadat. Ο ίδιος πίστευε ότι μία 

γραμμή υπέρ των Αμερικανών και ο συμβιβασμός με το Ισραήλ ήταν απαραίτητα 

για να επιτευχθεί η πολιτική του. 

Έτσι ο Sadat προσπάθησε επανειλημμένα να ελκύσει το Ισραήλ σε μία μερική 

ειρήνη με αντάλλαγμα τη μερική απόσυρση του Ισραήλ. Οι συνομιλίες των ΗΠΑ 

και του ΟΗΕ για την επίτευξη συμφωνίας σε αυτήν τη βάση, με τη βοήθεια του 

Gunnar Jarring δεν είχαν αποτέλεσμα. Αυτό οφειλόταν στο πείσμα του Ισραηλινού 

Πρωθυπουργού Golda Meir, ο οποίος επέμενε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα δε 

μετακινούνταν αν δεν επιτυγχανόταν μία συμφωνία για ειρήνη3.  

                                                 
1 Στην πραγματικότητα, το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών εκδόθηκε σε δύο διαφορετικές μορφές˙ 
τν αγγλική μετάφραση που καλούσε για απόσυρση των Ισραηλινών από “περιοχές που κατέλαβε 
στην πρόσφατη σύγκρουση”, ενώ η γαλλική μετάφραση ζητούσε από το Ισραήλ να αποσυρθεί από 
“τις περιοχές που κατέλαβε στην πρόσφατη σύγκρουση”. Το Ισραήλ θεώρησε τη γαλλική 
μετάφραση ως βάση για την εφαρμογή του ψηφίσματος.     

2 Η Αίγυπτος σημείωνε πρόοδο σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς. Η αιγυπτιακή στρατηγική 
επικεντρώθηκε στις ισραηλινές οχυρώσεις γύρω από το Κανάλι του Σουέζ. Εκμεταλλευόμενη τη 
σοβιετική τεχνολογία και την ανθρώπινη υποστήριξη, η Αίγυπτος συγκέντρωσε ξανά τις δυνάμεις 
της και χάρις σε ένα σοβιετικό πυραυλικό σύστημα κατάφερε να αποκόψει τις ισραηλινές πτήσεις 
πάνω από αιγυπτιακό έδαφος. Βλέπε: Bar – Simon –Tov, Yaacov, (1980). The Israeli – Egyptian 
War of Attrition, 1969 – 1970: A Case Study of Limited Local War. New York: Columbia 
University Press. Βλέπε επίσης, Avi Shlaim. The Iron Wall. σελ. 289-298. 

3 Avi Shlaim. The Iron Wall. σελ. 298 - 309 
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Εντούτοις, στις 6 Οκτωβρίου 1973 (την πιο ιερή ημέρα στο ιουδαϊκό 

ημερολόγιο), οι στρατοί της Συρίας και της Αιγύπτου εξαπέλυσαν μία ξαφνική 

επίθεση στο Ισραήλ με σκοπό την ανάκτηση του Σινά και των Υψιπέδων του 

Γκολάν. Το Ισραήλ πιάστηκε εξ απηνής, και μόνο μετά από δύο εβδομάδες 

μπόρεσε να απορροφήσει την επίθεση, η οποία κατέληξε στην καταστροφή της 

ισραηλινής άμυνας στο Σινά. Ο πόλεμος τελείωσε  στις 25 Οκτωβρίου, χάρις στην 

Αμερικανο-Σοβιετική πίεση και ως απάντηση στο ψήφισμα Νο 338 του ΟΗΕ, το 

οποίο καλούσε για κατάπαυση του πυρός και άμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο 

πλευρές4. 

 

9.2.2. Το Likud, η Ειρήνη με την Αίγυπτο και ο Πόλεμος με το Λίβανο, 1967-

1984 

Τα χρόνια που ακολούθησαν τον πόλεμο ήταν κρίσιμα για την ιστορία του 

Ισραήλ στην περιοχή. Η συμφωνία του Interim με την Αίγυπτο υπεγράφη αφού ο 

πόλεμος εξασφάλισε τη σταθερότητα. Μεγάλες αραβικές χώρες (εκτός της Συρίας) 

αναζητούσαν τη στρατιωτική λύση για να αντιμετωπίσουν το Ισραήλ. Ακόμη και η 

ΟΑΠ, ο κύριος εχθρός του Ισραήλ, το 1974 προσάρμοσε το πρόγραμμά της 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διπλωματική διέξοδο και ισχυριζόμενη παλαιστινιακή 

εξουσία επί κάθε κομμάτι γης που θα απελευθερωνόταν5.      

Στο Ισραήλ, μία κύρια πολιτική αλλαγή προέκυψε όταν το Likud, το δεξιό 

φιλελεύθερο κόμμα, κέρδισε τις εκλογές και σχημάτισε την πρώτη του κυβέρνηση 

υπό το Menachem Begin. Έτσι, το Likud έθεσε τέλος στα 20 χρόνια κυριαρχίας των 

Εργατικών. Αυτή η σκληρή κομματική γραμμή ήταν σε συμφωνία με την ιδέα του 

“Μεγάλου Ισραήλ” με την ενωμένη Ιερουσαλήμ ως την αιώνια πρωτεύουσά του. 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η κυβέρνηση του Likud εντατικοποίησε την 

κατασκευή οικισμών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, 

συμπεριλαμβανομένων και κατοικημένων περιοχών6. 

                                                 
4 ibid, σελ. 318-324 
5 Αυτή ήταν μία βασική αλλαγή στην πολιτική της ΟΑΠ, η οποία πριν από εκείνη τη στιγμή επέμενε 
στο στρατιωτικό αγώνα ως το μόνο δρόμο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Το βήμα αυτό 
ήταν μία απάντηση στην αναγνώριση της ΟΑΠ, εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, με το καθεστώς 
του Παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση τους.  

6Βλέπε: Colin Shnider. The Land Beyond Promise. σελ. 80. Εντούτοις, η δραστηριότητες εποικισμού 
άρχισαν υπό κυβερνήσεις των Εργατικών μετά την κατάληψη παλαιστινιακών περιοχών. Αλλά η 
πολιτική οικοδόμησης των Εργατικών επικεντρώθηκε στην Ιερουσαλήμ και σε περιοχές που 
θεωρήθηκαν ως στρατηγικής σημασίας ζώνες, όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη και απέφυγε την 
κατοικημένη περιοχή της Δυτικής Όχθης. Αυτό συνέβη ώστε να υπάρχει περιθώριο για πολιτικό 
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Εντούτοις, το Σεπτέμβριο του 1978, η κυβέρνηση του Likud κατάφερε να 

πετύχει μία ιστορική συμφωνία ειρήνης με την Αίγυπτο, με τη βοήθεια των ΗΠΑ. Η 

συμφωνία που υπεγράφη στο Camp David τερμάτισε τον πόλεμο ανάμεσα στις δύο 

χώρες και οδήγησε το Ισραήλ στην απόσυρση από τη Χερσόνησο του Σινά. Το 

Ισραήλ έβλεπε τη συμφωνία ως μία πολιτική και στρατηγική νίκη, από τη στιγμή 

που εξουδετέρωνε την κύρια αραβική δύναμη και βελτίωνε την εικόνα του στο 

υπόλοιπο κόσμο. Ακόμη, καθώς η συμφωνία προέβλεπε να μείνει το Σινά ως 

αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, το Ισραήλ ασφάλισε ένα ακόμη από τα επικίνδυνα 

μέτωπά του στους πολέμους του με τις αραβικές χώρες. Από την πλευρά της 

Αιγύπτου, ο Sadat αντιμετώπιζε την ειρήνη με το Ισραήλ ως ιδιαίτερα ζωτική για τα 

αιγυπτιακά συμφέροντα, από τη στιγμή που έθετε τέλος στην ισραηλινή κατοχή του 

Σινά και αναβάθμιζε τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 

των οικονομικών ενισχύσεων και ενίσχυε τις πολιτικές του για οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις. Παρ’ όλα αυτά, η συμφωνία καταδικάστηκε από Παλαιστίνιους 

και Άραβες και έβλαψε τις σχέσεις της Αιγύπτου με τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο 

για αρκετό καιρό7. 

Τον Ιούνιο του 1982, η ισραηλινή κυβέρνηση του Likud, υπό τον Begin (ο 

οποίος είχε επανεκλεγεί το 1981) εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον της ΟΑΠ στο 

Λίβανο, με βάση το διακηρυγμένο σκοπό της προστασία των οικισμών στο βορρά. 

Η ΟΑΠ, η οποία είχε συντριφθεί από το καθεστώς των Hashemite το 1970, 

μετέφερε τις βάσεις της από την Ιορδανία στο Λίβανο. Βασισμένη σε περίπου 

300.000 Παλαιστινίους πρόσφυγες, η ΟΑΠ δημιούργησε ισχυρές δομές στη χώρα 

και άρχισε ξανά το στρατιωτικό αγώνα της ενάντια στο Ισραήλ, από το νότιο 

Λίβανο. Οι Παλαιστίνιοι από την άλλη πλευρά ήταν αναμεμιγμένοι σε έναν 

εμφύλιο πόλεμο που προέκυψε στο Λίβανο, ειδικά κατά της Φάλαγγας των 

Μαρωνιτών που διεύθυνε ο Bashir Jamyel. Ο ξεριζωμός της ΟΑΠ από το Λίβανο 

έγινε ένας κοινός σκοπός και για το Ισραήλ και για τους Μαρωνίτες οι οποίοι 

ανέπτυξαν τη Φάλαγγα για να διευκολύνουν την ισραηλινή εισβολή. Η ευρεία 

εισβολή που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός υπό τον Υπουργό Άμυνας Ariel 

Sharon διήρκεσε μέχρι το Σεπτέμβριο του 1983. Είχε ως αποτέλεσμα την κατοχή 

μίας ευρείας ζώνης στο Λίβανο και την εκκένωση των χώρων της ΟΑΠ. Την 
                                                                                                                                         
συμβιβασμό για αυτές τις περιοχές, υπό την αρχή της “Ειρήνης στη Γη” που υιοθέτησε το κόμμα 
αυτό. Η εδαφική διαμάχη ανάμεσα στους Εργατικούς και το Likud αναλύεται στο επόμενο 
κεφάλαιο˙ βλέπε: παρ. 10.1 

7 Avi Shlaim, The Iron Wall. σελ. 377 - 391 
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επομένη του πολέμου, η στρατιώτες της Φάλαγγας εισέβαλλαν στους 

παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Sabra και της Shatila, 

διαπράττοντας σφαγή περίπου 700 Παλαιστινίων πολιτών8. Η σφαγή ξεσήκωσε την 

καταδίκη όλου του κόσμου, αλλά και εντός του Ισραήλ, όπου ακτιβιστές για την 

ειρήνη οργάνωσαν μεγάλες διαδηλώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που η ισραηλινή 

κοινή γνώμη διαμαρτυρήθηκε ενάντια στις πράξεις πολέμου του κράτους. Η 

δημόσια πίεση είχε ως αποτέλεσμα το διορισμό μίας επιτροπής για τη διερεύνηση 

της υπόθεσης. Η επιτροπή, υπό το Δικαστή Kahan αναφέρθηκε σε έμμεση ανάμιξη 

του Ariel Sharon στη σφαγή και πρότεινε την παραίτησή του9. 

 

9.2.3. Η Intifada και η Διαδικασία Ειρήνης 1987-1999 

Τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο στο Λίβανο, έλαβε χώρα η δημιουργία του 

πρώτου παλαιστινιακού ξεσηκωμού (intifada). Σημειώθηκαν διάφορα σποραδικά 

χτυπήματα από τη στιγμή που ένας Ισραηλινός οδηγός φορτηγού χτύπησε τέσσερεις 

Παλαιστίνιους στη Γάζα. Σύντομα η intifada αναπτύχθηκε σε μία οργανωμένη 

λαϊκή διαμαρτυρία της οποίας ηγήθηκαν ρεύματα της ΟΑΠ υπό την Ενωμένη 

Εθνική Ηγεσία. Η Ενωμένη Εθνική Ηγεσία διακήρυξε ότι η intifada ήταν η 

έκφραση των παλαιστινιακών εθνικών πόθων για τερματισμό της κατοχής και τη 

δημιουργία του δικού τους κράτους με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Αυτές οι 

απαιτήσεις υιοθετήθηκαν από τον Παλαιστινιακό Εθνικό Χάρτη, στην Αλγερία, το 

Νοέμβριο του 1988. κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων διαμαρτυρίας, ο 

ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους για να θέσει τέλος στην 

intifada, συμπεριλαμβανομένων συλλογικών τιμωριών, μακράς διαρκείας 

αποκλεισμούς και δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης10. 

Η intifada συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πρώτου Πολέμου του Κόλπου, όταν 

οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον George Bush τον πρεσβύτερο ξεκίνησαν μία 

πρωτοβουλία για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κυρίως μεταξύ του Ισραήλ, της 

ΟΑΠ, της Συρίας και της Ιορδανίας. Το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν 

η Διάσκεψη της Μαδρίτης το 1991, όπου έλαβαν χώρα οι συνομιλίες ειρήνης 

ανάμεσα στο Ισραήλ και τις προαναφερθείσες αραβικές χώρες. Η διαδικασία 
                                                 
8 ibid, σελ. 407 - 418 
9 Για τις ισραηλινές εσωτερικές αντιδράσεις για τον Πόλεμο στο Λίβανο βλέπε: Hall – Cathala, 

David, (1990). The Peace Movement in Israel, 1967 – 1987. New York: St. Martin’s Press, επίσης, 
Avi Shlaim. The Iron Wall. σελ. 416 - 417 

10 Yezid Sayigh. Armed Struggle and the Search of Identity. σελ. 126 – 140, Shlaim, Avi, (Spring 
1994). The Oslo Accord. Journal of Palestine Studies, Vol. 23, No. 3, σελ. 24 - 40   
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ειρήνευσης τελείωσε με μία συμφωνία ανάμεσα στην Ιορδανία και το Ισραήλ το 

1994, αλλά ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία του Όσλο ανάμεσα στην ΟΑΠ και το 

Ισραήλ το 1993, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση της Παλαιστινιακής 

Αρχής, στις παλαιστινιακές περιοχές, το 1994. Η ΠΑ, υπό τη ηγεσία του Αραφάτ, 

θεωρούταν ως ένα υπό ίδρυση κράτος μέχρι την τελική διευθέτηση του ζητήματος 

με το Ισραήλ, έτσι ανέλαβε όλες τις διοικητικές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης 

μίας αστυνομικής δύναμης που δημιουργήθηκε από τις τάξεις της ΟΑΠ και 

ντόπιους Παλαιστίνιους εθελοντές. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε 

κύριες πόλεις της Δυτικής Όχθης και της Γάζα (εκτός της Ιερουσαλήμ), ενώ η 

ασφάλεια στην ευρύτερη περιφέρεια παρέμεινε υπό τον έλεγχο του Ισραήλ. Η ΠΑ 

νομιμοποιήθηκε από γενικές εκλογές το 1996, όταν οι Παλαιστίνιοι εξέλεξαν το 

πρώτο τους Νομοθετικό Συμβούλιο11. 

Εντούτοις, μετά το 1996, οι διαπραγματεύσεις σημείωσαν μικρή πρόοδο 

ιδιαίτερα από τη στιγμή που φονταμενταλιστικές ομάδες και στις δύο πλευρές 

άρχισαν να πιέζουν για την επιβολή των δικών τους απόψεων. Στο Ισραήλ ήταν η 

δολοφονία του Yitzhak Rabin, από ένα συντηρητικό κίνημα και στη συνέχεια η 

εκλογή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Likud, το 1996. Από την 

παλαιστινιακή πλευρά ήταν η Χαμάς, το φονταμενταλιστικό ισλαμιστικό κίνημα, 

που ξεκίνησε μία σειρά επιθέσεων αυτοκτονίας εντός του Ισραήλ12. 

Η εκλογή της εργατικής κυβέρνησης του Ihud Barak το 1998 και οι ισχυρές 

πιέσεις ενάντια στη Χαμάς από την Παλαιστινιακή Αρχή αναβίωσαν τις ελπίδες για 

ειρήνη και οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν. Δυστυχώς, τα επόμενα δύο χρόνια 

διαπραγματεύσεων δεν οδήγησαν πουθενά. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές 

ήταν αρκετά ευρύ για να καλυφθεί σε βασικά θέματα, όπως το μέλλον της 

Ιερουσαλήμ, οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες και οι ισραηλινοί οικισμοί. Έτσι, η 

σύνοδος του Camp David το 2000, ανάμεσα στον Αραφάτ και το Barak, υπό την 

αιγίδα του Αμερικανού Προέδρου Bill Clinton απέτυχε και ακολουθήθηκε αμέσως 

από την τραγική πορεία της σημερινής intifada13. 

 

 

                                                 
11 Hammami, Rema and Salim Tamari, (Winter 2001). The Second Uprising: End or New Beginning. 

Journal of Palestine Studies, Vol. 30, No. 2, σελ. 2-25, σελ.7 
12 Για αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις, ibid, 8;  Bernard Reich.  A Brief History of Israel. σελ. 177- 

185 
13 Bernard Reich.  A Brief History of Israel. σελ. 182 
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9.3. Δοκιμάζοντας ξανά το Ισραηλινό Υπόδειγμα των Σχέσεων Στρατού-

Πολιτείας. 

Προκειμένου να ερευνηθεί ο ρυθμός της αλλαγής στο ισραηλινό μοντέλο των 

σχέσεων στρατού και πολιτείας σε συνάρτηση με  το επαγγελματικό μοντέλο κατά 

την εξεταζόμενη περίοδο, θα εξετασθούν τα κύρια χαρακτηριστικά που συχνά 

απαντώνται στο μοντέλο αυτό γενικά και τα οποία συχνά αναλύονται εντός τριών 

πλαισίων. 

Πρώτον, το Στρατηγικό-Πολιτικό Περιβάλλον: Το ιδανικό περιβάλλον για 

τον επαγγελματικό μιλιταρισμό είναι κράτη με δημοκρατικό φιλελεύθερο 

χαρακτήρα, τα οποία αντιμετωπίζουν περιορισμένες εξωτερικές απειλές. Ο όρος 

στρατηγικό-πολιτικό περιβάλλον περιλαμβάνει μία σειρά κοινωνικών και πολιτικών 

συμπεριφορών σε σχέση με τον πόλεμο και το στρατό. Αντίθετα με το μαζικό 

μιλιταρισμό, στο μοντέλο αυτό, η κοινωνία δεν αντιμετωπίζει τον πόλεμο ως 

μοιραίο ή αναπόφευκτο. Ο πόλεμος είναι απαραίτητος για την υπεράσπιση των 

εθνικών συμφερόντων και όχι της εθνικής ύπαρξης, από τη στιγμή που οι 

αντιμετωπιζόμενες απειλές είναι περιορισμένες ή δεν υπάρχουν. Υπ’ αυτό το 

πρίσμα, η δυνατότητα του κράτους να κινητοποιεί ανθρώπινο δυναμικό και να 

διαθέτει πόρους για πόλεμο είναι περιορισμένη, αφού η κοινωνία τείνει να 

αντιμετωπίζει ορθολογικά τις δαπάνες για την άμυνα, καθώς επίσης και τις θυσίες 

που πρέπει να κάνει. Η απάντηση της κοινωνίας στην κινητοποίηση είναι 

περιορισμένη, όπως και ο ίδιος ο πόλεμος. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτό το 

στρατηγικό-πολιτικό περιβάλλον, ο πόλεμος είναι ένα controversial ζήτημα, καθώς 

η κοινωνία παρακολουθεί τη συμπεριφορά του προς πόλεμο κράτους. Όταν η 

κοινωνία πιστεύει ότι η διεξαγωγή πολέμου δεν είναι απαραίτητη ή ότι θα είναι 

επιζήμια για τη χώρα, η αντίρρηση για τον πόλεμο υψώνεται. Κατά συνέπεια, η 

ικανότητα του κράτους να συγκεντρώσει πόρους (φόροι), επιπρόσθετο ανθρώπινο 

δυναμικό, ή να δημιουργήσει ομοφωνία υπέρ του πολέμου είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη. Όπως αναλύθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, η περιορισμένη τάση για 

πόλεμο και η δραστήρια κοινωνία εμποδίζουν την εμφάνιση ολοκληρωτικών 

καθεστώτων. 

Δεύτερον, η Στρατιωτική Δομή και το Στρατιωτικό Δόγμα: Εκτός από το 

στρατηγικό-πολιτικό περιβάλλον, το μοντέλο των σχέσεων πολιτείας-στρατού 
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ταυτοποιείται σύμφωνα με τη στρατιωτική δομή και τα στρατιωτικά δόγματα του 

στρατού. Στο υπόδειγμα του επαγγελματικού μιλιταρισμού, ο στρατός είναι ένα 

επαγγελματικό και πειθαρχημένο οικοδόμημα, διότι η αποστολή του περιορίζεται 

σε θέματα άμυνας. Στο υπόδειγμα αυτό, το στρατιωτικό δόγμα συμβαδίζει με την 

ευρύτερη στρατηγική του κράτους, η οποία με τη σειρά της στοχεύει στο να 

προστατεύσει το κράτος από τα οικονομικά, πολιτικά και ανθρώπινα κόστη που 

μπορεί να αντέξει. Έτσι, το στρατιωτικό δόγμα είναι αμυντικό και όχι επιθετικό. Η 

χρήση του πολέμου γίνεται για να προστατευθεί το εθνικό συμφέρον στα 

προαναφερθέντα πεδία. 

Έτσι, ακόμη και αν ο στρατός εξαπολύσει επιθετικό πόλεμο, αυτή η πράξη 

θεωρείται ως αποτρεπτικός πόλεμος με αμυντικούς σκοπούς, υπό μία ευρύτερη 

έννοια. Ο πόλεμος στον επαγγελματικό μιλιταρισμό υπολογίζεται με σκεπτικισμό, 

σύμφωνα με τις ζημίες και τα κέρδη. Το στρατιωτικό δόγμα σχεδιάζεται στο είδος 

αυτό του μιλιταρισμού υπό αυτά τα ορθολογικά όρια14. 

Τρίτον, ο Στρατός, η Κοινωνία και το Κράτος: Η σχέση της ισχύος ανάμεσα 

στο στρατό, την κοινωνία και το κράτος είναι ένας κύριος παράγοντας για τον 

ορισμό του υποδείγματος των σχέσεων ανάμεσα στο στρατό και την κοινωνία. Στο 

επαγγελματικό υπόδειγμα, τα όρια μεταξύ του στρατού και της κοινωνίας είναι 

ξεκάθαρα και σταθερά. Ο στρατός είναι μία ξεχωριστή σφαίρα που έχει 

περιορισμένο ρόλο στην κοινωνία και επίσης στη χάραξη πολιτικής. Ο πολιτικός 

έλεγχος επί του στρατού είναι ισχυρός και ο στρατιωτικός προϋπολογισμός είναι 

θέμα δημόσιας συζήτησης. Με βάση αυτούς τους περιορισμούς, υπάρχει ένταση 

ανάμεσα στο στρατό και την κοινωνία, αφού κάθε πλευρά (στρατιωτικοί και 

πολίτες) προσπαθεί να διατηρήσει τη δική της σφαίρα αρμοδιοτήτων. Ένα 

επιτυχημένο υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων μπορεί να υπάρξει με την 

αύξηση του στρατιωτικού επαγγελματισμού και την αναβάθμιση του πολιτικού 

ελέγχου επί του στρατού, ως πολιτικό εργαλείο για το κράτος15. 

 

9.4. Αλλαγή στο Στρατηγικό Περιβάλλον: Εξάλειψη των Απειλών Ύπαρξης. 

Οι σκληρές στρατηγικές συνθήκες που αντιμετώπισε το Ισραήλ κατά την 

περίοδο των ετών διαμόρφωσης και οι οποίες το ανάγκασαν να διατηρήσει το 

                                                 
14 βλέπε: Barry R Posen. The sources of Military Doctrine. σελ. 13, 24-25 
15 Τα τρία προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αναλύονται στο θεωρητικό πλαίσιο, για επιπρόσθετη 
βιβλιογραφία στο θέμα, βλέπε: Samuel Huntington. Soldier and the State. σελ. 80 -98 
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μοντέλο του μαζικού μιλιταρισμού, άρχισαν να αλλάζουν σταδιακά μετά τον 

πόλεμο του 1967. διάφορες γεω-στρατηγικές και πολιτικές εξελίξεις ενίσχυσαν την 

ασφάλεια του Ισραήλ, στο βαθμό που το εβραϊκό κράτος δεν μπορούσε να θεωρεί 

πλέον τον εαυτό του ως ένα “κράτος υπό πολιορκία”. Εάν αυτές οι εξελίξεις δεν 

εξάλειψαν τον παράγοντα του πολέμου από τις αραβο-ισραηλινές σχέσεις, σίγουρα 

περιόρισαν την υπάρχουσα τάση για πόλεμο σε χαμηλότερα επίπεδα. 

Παρ’ όλο που ο πόλεμος του 1967 και οι συνέπειές του σημάδεψαν μία νέα 

φάση στην αραβο-ισραηλινή εχθρότητα, όλως παραδόξως, προλείανε το έδαφος για 

μία νέα εποχή ειρήνης και ασφάλειας για το Ισραήλ. 

Μία προσεκτική ανάγνωση για το πολιτικό-στρατηγικό κλίμα κατά τη διάρκεια 

των τριών δεκαετιών που ακολούθησαν μετά το μεγάλο αυτό αραβο-ισραηλινό 

πόλεμο μπορεί να αποδείξει το επιχείρημα αυτό. 

 

9.4.1. Η Βελτίωση της Στρατηγικής Κατάστασης 

9.4.1.1. Η Γεω-στρατηγική Επέκταση 

Ο πόλεμος του 1967 και τα χρόνια που ακολούθησαν επέφεραν αξιοσημείωτες 

βελτιώσεις στη στρατηγική θέση του Ισραήλ στην περιοχή. Ένα από τα κύρια και 

πιο σημαντικά επιτεύγματα του πολέμου ήταν η λύση του προβλήματος του 

“στρατηγικού βάθους”, μετά την επέκταση των συνόρων που ελέγχονταν από τον 

ισραηλινό στρατό. Όπως καταδείχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι γραμμές 

εκεχειρίας που χαράχτηκαν μετά τον πόλεμο του 1948 ήταν, σε διάφορα σημεία, 

κοντά σε ζωτικής σημασίας, κατοικημένες περιοχές. Η κατάκτηση της Δυτικής 

Όχθης, της Χερσονήσου του Σινά και των Υψιπέδων του Γκολάν είχε ως 

αποτέλεσμα μία μεγάλη αλλαγή στα ελεγχόμενα σύνορα. Το κύριο ισραηλινό 

στρατηγικό ενδιαφέρον ήταν τα σύνορα με τη Δυτική Όχθη τα οποία ήταν κοντά 

στο κέντρο του Ισραήλ. Ήταν επιβεβαιωμένο πως μία επιτυχημένη επίθεση από την 

ανατολή θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ύπαρξη του κράτους16. Η κατοχή 

της Δυτικής Όχθης είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή των συνόρων κατά μήκος του 

ποταμού Ιορδάνη κατά συνέπεια μία χερσαία επίθεση θα μπορούσε να απορροφηθεί 

πριν φτάσει στις ισραηλινές περιοχές. Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική αξία των 

νεοαποκτηθέντων περιοχών η ισραηλινή κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα για τη 

δημιουργία μας ζώνης άμυνας κατά μήκος της κοιλάδας του Ιορδάνη, την οποία 

                                                 
16 Βλέπε, chapter 8, παρ.8.3.1.2., βλέπε A. Yariv.  Strategic Depth. σελ. 3-12 
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ενίσχυσε με στρατιωτικές βάσεις και οικισμούς. Παρόμοιες γραμμές άμυνας 

δημιουργήθηκαν στη Χερσόνησο του Σινά και τα Υψίπεδα του Γκολάν, στα σύνορα 

με τη Συρία17. 

Ο πόλεμος του Yum Kippur απέδειξε τη σημαντικότητα των προαναφερθεισών 

γραμμών άμυνας στην απορρόφηση της συριο-αιγυπτιακής εισβολής από τα βόρεια 

και νότια μέτωπα. Για τους λόγους αυτούς, το Ισραήλ θεωρεί τη διατήρηση αυτών 

των ζωνών άμυνας ως ζήτημα σημαντικότερο από τις συμφωνίες ειρήνης. Για 

παράδειγμα, στη συμφωνία ειρήνης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ ζήτησε να 

παραμείνει η Χερσόνησος του Σινά αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, ώστε η 

Αίγυπτος να μην μπορεί να αναπτύξει δυνάμεις εκεί. Επίσης, το Ισραήλ 

προσάρτησε τα Υψίπεδα του Γκολάν και αποφάσισε πως οποιαδήποτε συμφωνία 

ειρήνης με τη Συρία δε θα προέβλεπε κάτι που θα επηρέαζε το δικαίωμα του 

Ισραήλ να διατηρεί δυνάμεις την περιοχή. Τελικά, το Ισραήλ επιμένει στο δικαίωμά 

του να διατηρήσει μία στρατιωτική ζώνη κατά μήκος του ποταμού Ιορδάνη και 

υποστηρίζει πως οποιαδήποτε απόσυρση από τη Δυτική Όχθη θα είναι άσχετη με 

την παραμονή ισραηλινών δυνάμεων εκεί18. 

 

9.4.1.2. Διατηρώντας μια μη Συμβατική Αποτροπή 

Η γεωγραφική επέκταση δεν ήταν ο κύριος παράγοντας για τη βελτίωση της 

στρατηγικής θέσης του Ισραήλ. Η επέκταση του στρατηγικού βάθους 

ακολουθήθηκε επίσης από την απόκτηση οπλοστασίου μη συμβατικών όπλων, 

συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών. Είναι αληθές ότι η κούρσα εξοπλισμών 

ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Άραβες αντιπάλους του συνεχίστηκε μετά τον 

πόλεμο, ενώ το εβραϊκό κράτος διατηρούσε ανώτερο οπλοστάσιο, αναπτύσσοντας 

                                                 
17 Η ισραηλινή κατασκευή στην Κοιλάδα του Ιορδάνη ξεκίνησε το 1969. Την ίδια χρονιά επίσης ο 
Στρατηγός Yigal Allon, ο οποίος ήταν αρχηγός του επιτελείου, παρουσίασε ένα σχέδιο στην 
κυβέρνηση (το Σχέδιο Allon) που πρότεινε την οικοδόμηση μίας σειράς οικισμών κατά μήκος 
αυτών που ονόμαζε “στρατηγικές περιοχές”, όπως την Κοιλάδα του Ιορδάνη, την Πράσινη 
Γραμμή και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το σχέδιό του, αυτοί οι οικισμοί 
θα προσαρτώνταν στο Ισραήλ. Πρότεινε την εγκατάλειψη των οικισμών στις κατοικημένες 
περιοχές της Δυτικής Όχθς και της Γάζα για να αφεθεί περιθώριο για πολιτικό συμβιβασμό. Παρ’ 
όλο που το Σχέδιο Allon δεν εγκρίθηκε από την κυβέρνηση, οι μετέπειτα αποικιακές 
δραστηριότητες που διεξήγαγαν οι κυβερνήσεις των Εργατικών βασίζονταν στο ίδιο όραμα. Με 
βάση την ίδια λογική, το Ισραήλ προσάρτησε τα Υψίπεδα του Γκολάν το 1983. Για το Σχέδιο 
Allon και τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ, βλέπε: Ben Yhuda, Hemda Agid and 
Yehudit Auerbach, ( Sept.1991). Attitudes to an Existence Conflict: Allon and Peres on the 
Palestinian Issue, 1967-1987. The Journal of Conflict and Resolution, Vol. 35, No.3, σελ. 519-546 

18 Gil Merom. Israel’s Natioal Security. σελ. 422 
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τις δικές του στρατιωτικές βιομηχανίες και ολοκληρώνοντας το πυρηνικό του 

πρόγραμμα. 

Μία ματιά στη στρατηγική ισοροπία στην περιοχή αποκαλύπτει ότι το Ισραήλ 

διατηρούσε τότε στρατιωτική υπεροχή στην περιοχή , η οποία κλιμακώθηκε 

ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του 197319. Βασίστηκε στη στρατιωτική τεχνολογία και 

στη μη συμβατική αποτροπή, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής των 

πυρηνικών, σε εξελιγμένα αεροσκάφη και συστήματα πυραύλων. Η ισραηλινή 

στρατηγική για τον οπλισμό ακολουθούσε τις αρχές της αποτροπής και της 

“οικονομίας στην ισχύ”, η οποία αναπτύχθηκε κατά την περίοδο του Ben Gurion. 

Αυτές οι αρχές υιοθετήθηκαν από διάφορες βιομηχανικές χώρες, αλλά θεωρούταν 

πως ταίριαζαν στις ανάγκες του Ισραήλ ως ένα μικρό κράτος με περιορισμένους 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.  Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, το Ισραήλ 

επικέντρωσε τη στρατιωτική του στρατηγική στην απόκτηση μη συμβατικών 

αποτρεπτικών μέσων και “έξυπνα”, ανεπτυγμένα όπλα, είτε για τις επίγειες, είτε για 

τις εναέριες, είτε για τις ναυτικές του δυνάμεις. Η ισραηλινή στρατηγική 

αντιμετώπιζε την αποτροπή ως αναγκαία για να αντιμετωπίσει την αραβική 

στρατιωτική επιλογή, παρά για να έχει την ελευθερία να χρησιμοποιήσει επαρκές 

οπλοστάσιο σε οποιοδήποτε περιορισμένο πόλεμο20. 

Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων αποτροπής του Ισραήλ οφειλόταν επίσης και στη 

μετάβαση από γαλλική σε αμερικανική τεχνολογία και βοήθεια και επίσης στην 

ανάπτυξη των δικών του βιομηχανικών προγραμμάτων. Στην επόμενη ενότητα θα 

παρουσιαστεί η διατήρηση των δυνατοτήτων αποτροπής του Ισραήλ στην περιοχή, 

σε όλα τα προαναφερθέντα πεδία. 

 

9.4.1.2.1. Διατηρώντας την Πυρηνική Επιλογή 

Δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες αμφιβολίες ότι κάποια στιγμή στα τέλη της 

δεκαετίας του 1960 το Ισραήλ έγινε το έκτο κράτος που κατασκεύασε πυρηνικά 

όπλα21. Οι αρχές του ισραηλινού πυρηνικού προγράμματος βρίσκονται στο 1949, 

                                                 
19 Βλέπε: Zeev Maoz, (1996). The Evolution of the Middle East Balance, 1984-1994. στο:  Ephraim 

Karsh, ed. The Middle East Military Balance.  Jerusalem: JCSS, σελ. 66-92 
20 Η ισραηλινή στρατηγική και το στρατιωτικό δόγμα κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης του 
κράτους αναλύονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, για επιπρόσθετη βιβλιογραφία βλέπε: M. 
Handel. Israel’s Political - Military Doctrine. σελ. 6, Israel. Tal.  Israel’s Doctrine of National 
Security. σελ. 48-49  

21 Βλέπε: Hersh, Seymour M. (1991). “The Samson Option”,  Israel's Nuclear Arsenal and American 
Foreign Policy. New York: Random House, σελ. 223; Weissman, Steve and Krosney, Herbert, 
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όταν το Ισραήλ και η Γαλλία ξεκίνησαν κοινές ερευνητικές προσπάθειες για να 

αναπτύξουν πυρηνικό πρόγραμμα. Η συνεργασία επ’ αυτού επεκτάθηκε κατά τη 

δεκαετία του 1950 όταν η Γαλλία άρχισε να προμηθεύει το Ισραήλ με ουράνιο22. 

Μία μυστική απόφαση από υψηλά κλιμάκια δόθηκε για τη λειτουργία ενός 

αντιδραστήρα στη Dimona (στην Έρημο Negev του νότιου Ισραήλ). Επιπρόσθετα 

με το γαλλικό ουράνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νορβηγία παρείχαν στον 

αντιδραστήρα βαρύ νερό από το 1960. Πιθανότατα στα τέλη του 1956 το Ισραήλ  

πραγματοποίησε τον πρώτο εμπλουτισμό ουρανίου που ήταν απαραίτητος για τη 

δημιουργία πυρηνικής βόμβας23. Μετά και από αυτό, μία ιδιαίτερη συνεργασία 

αναπτύχθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Νότια Αφρική, η οποία συνεχίστηκε και 

στις δεκαετίες του 1970 και 1980. Η Νότιος Αφρική έγινε ο κύριος παροχέας 

ουρανίου του Ισραήλ για τη Dimona. Ένα Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση 

έχει καταχωρημένες τέσσερεις ξεχωριστές “μυστικές πυρηνικές συμφωνίες” 

ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Νότιο Αφρική. Οι τρεις αφορούσαν απεμπλουτισμένο 

ουράνιο και η μία τρίτιο24. Ο Hersh υποστηρίζει ότι ο Moshe Dayan έδωσε το 

ελεύθερο για να ξεκινήσει η παραγωγή πυρηνικών όπλων στις αρχές του 1968, 

θέτοντας το εργοστάσιο διαχωρισμού του ουρανίου σε πλήρη λειτουργία25. Το 

Ισραήλ ξεκίνησε να παράγει τρεις με πέντε βόμβες το χρόνο. Το βιβλίο Critical 

Mass επιβεβαιώνει ότι το Ισραήλ είχε δύο βόμβες το 1967 και ότι ο Πρωθυπουργός 

Eshkol διέταξε να οπλιστούν στον πρώτο πυρηνικό συναγερμό του Ισραήλ κατά τη 

διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών26. Ο Avner Cohen στο πρόσφατο βιβλίο 

του, Το Ισραήλ και η Βόμβα, συμφωνεί ότι το Ισραήλ είχε πυρηνική ικανότητα στον 

πόλεμο του 1967. Παραθέτει δε αποσπάσματα από το Munya Mardor, ηγέτη της 

Rafael, της Αρχής για την Ανάπτυξη Οπλισμού και άλλες ανώνυμες πηγές, που 

δείχνουν ότι το Ισραήλ “cobble together” δύο συσκευές27. Αξιόπιστες αναφορές 

λένε επίσης ότι το Ισραήλ ήταν στα πρόθυρα της χρήσης της πυρηνικής του 

επιλογής κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου του πολέμου του 1973, όταν η 

                                                                                                                                         
(1981).  The Islamic Bomb: The Nuclear Threat to Israel and the Middle East.  New York, New 
York: Times Books, σελ.107.  

22 Cordesman, Anthony, (1996). Perilous Prospects: The Peace Process and the Arab-Israeli 
Military Balance. Boulder, Colorado: Westview Press, σελ.118. 

23 Seymour Hersh, The Samson Option. σελ. 137-139 
24 ibid, σελ. 139; επίσης βλέπε:  Avner Cohen. Israel and the Bomb. σελ., 231-232 και 256-257. 
25 Seymour Hersh. The Samson Option. σελ. 138 
26 Burrows, William E. and Windrem, Robert, (1994). Critical Mass.  The Dangerous Race for 

Superweapons in a Fragmenting World. New York, New York: Simon and Schuster, σελ. 280 
27 Avner Cohen. Israel and the Bomb. σελ. 237. 
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αιγυπτιακή-συριακή εισβολή σημείωνε πρόοδο28. Η ανάπτυξη του ισραηλινού 

πυρηνικού προγράμματος επιταχύνθηκε μετά τον πόλεμο του 1973 και το 1976 το 

εβραϊκό κράτος απέκτησε 10 με 20 πυρηνικά όπλα29. 

Παρ’ όλα αυτά τα γεγονότα, οι ισραηλινές αρχές αρνούνταν την κατοχή 

πυρηνικών και ισχυρίζονταν ότι οι ατομικές τους δραστηριότητες προορίζονταν για 

ειρηνικούς σκοπούς. Εντούτοις, με την υπόθεση Va’nunu το 1985 το μεγάλο 

ισραηλινό μυστικό ήρθε στο φως, όταν αυτός ο Ισραηλινός ατομικός τεχνικός (ο 

οποίος απήχθη αργότερα στην Αυστραλία από τη Mossad) εξέδωσε τα ισραηλινά 

πυρηνικά μυστικά στους London Sunday Times. Τα δεδομένα του δείχνουν ένα 

εξελιγμένο πυρηνικό πρόγραμμα, με πάνω από 200 βόμβες, με μηχανισμούς 

πυροδότησης, βόμβες νετρονίων, πυρηνικές κεφαλές για F-16 και κεφαλές 

Jericho30. 

 

9.4.1.2.2. Αεροπορικές Δυνάμεις και Πύραυλοι   

Παράλληλα με την απόκτηση πυρηνικών όπλων, το Ισραήλ μετά το 1967 

ενίσχυσε τις δυνάμεις του και ιδιαίτερα την αεροπορία και τα πυραυλικά του 

προγράμματα. Η ανάπτυξη των δυνάμεων αυτών ανταποκρινόταν στο ισραηλινό 

στρατιωτικό δόγμα μετά το 1949, το οποίο βασιζόταν στο σύντομο πόλεμο και στη 

μεταφορά του πεδίου μάχης στις περιοχές του εχθρού. Ο πόλεμος του 1956 

απέδειξε τη χρησιμότητα των αεροπορικών δυνάμεων, ειδικά στην κάλυψη της 

προώθησης των επίγειων δυνάμεων και στην απόφαση για πόλεμο σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Στην πραγματικότητα, η αποτελεσματική χρήση αυτών των 

δυνάμεων στον πόλεμο του 1967 απέδειξε αυτές τις εικασίες. Χάρις στην έγκαιρη 

από αέρος επίθεση στο αιγυπτιακό μέτωπο και την αποτελεσματική κάλυψη των 

χερσαίων δυνάμεων, επιταχύνθηκε η ισραηλινή εισβολή στο Σινά και στα Υψίπεδα 

του Γκολάν31. 

                                                 
28 Υπάρχει ένα σημαντικό αδημοσίευτο επεισόδιο, όπου ο Henry Kissinger είπε στον Πρόεδρο της 
Αιγύπτου, Anwar Sadat, ότι ο λόγος για την αμερικανική αερογέφυρα ήταν ότι οι Ισραηλινοί 
βρίσκονταν κοντά στη χρήση πυρηνικών, βλέπε: Seymour Hersh. The Samson Option. σελ. 230-
231. 

29 Weissman and Krosney. The Islamic Bomb. σελ. 109.  
30 Toscano, Louis, (1990).  Triple Cross: Israel, the Atomic Bomb and the Man Who Spilled the 

Secrets, New York: Carol Publishing Group 
31 Βλέπε: Allon, Yigal, (1970). The making of Israeli Army. New York: Bantam Books, Dupuy, T. 

(1984). Elusive Victory: The Arab – Israeli Wars, 1947-1974. Fairfax, VA: HERO Books, σελ. 
335-36 
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Εντούτοις, η ανάπτυξη των αεροπορικών δυνάμεων και των πυραυλικών 

συστημάτων μετά το 1967 ακολούθησε δύο οδούς˙ η πρώτη αφορούσε στην 

ανάπτυξη ανώτερων μαχητικών αεροπορικών δυνάμεων και η δεύτερη στην 

επίτευξη μη συμβατικών δυνατοτήτων αποτροπής, δηλαδή τη χρήση της πυρηνικής 

επιλογής με την αγορά και ανάπτυξη κατάλληλων εναέριων και πυραυλικών 

συστημάτων για το σκοπό αυτό. Η παρούσα ενότητα εστιάζεται στο να καταδείξει 

αυτήν ακριβώς τη διάσταση στην ανάπτυξη των ισραηλινών αεροπορικών 

δυνάμεων.  

Δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες αμφιβολίες ότι η μετάβαση στην αμερικανική 

τεχνολογία, μετά το γαλλικό αποκλεισμό επέτρεψε στο Ισραήλ να επιτύχει αυτό το 

σκοπό32. Μεταφέροντας τις αγορές οπλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον 

Πρόεδρο Κέννεντυ, το Ισραήλ μπόρεσε να αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά 

όπως τα F-4 Phantoms και τα Skyhawk33. Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία σε 

στρατιωτική τεχνολογία ανάμεσα στις δύο χώρες και η πρόσβαση που δόθηκε στο 

Ισραήλ σε κύρια πεδία της αμερικανικής τεχνολογίας αεροσκαφών αναβάθμισε τη 

δυνατότητα των Ισραηλινών για κατασκευή και μετατροπή των μαχητικών 

αεροσκαφών σύμφωνα με τις δικές τους στρατιωτικές ανάγκες. Έτσι, εκτός από την 

ανάπτυξη αεροσκαφών όπως τα  Arava, Nesher, και Kfir, οι ισραηλινές βιομηχανίες 

μπορούσαν να τροποποιήσουν αεροσκάφη ώστε να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του Yom 

Kippur, το Ισραήλ ξεκίνησε τη χρήση των μαχητικών F-16 και F-15, τα οποία σε 

σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν ο κορμός των ισραηλινών αεροπορικών 

δυνάμεων34. Αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς στο βομβαρδισμό 

του ιρακινού πυρηνικού αντιδραστήρα το 1981. Η εξάρτηση από αυτά τα 

εξελιγμένα αεροσκάφη έγινε μεγαλύτερη όταν κάποια από αυτά εγκρίθηκαν για να 

                                                 
32 Sheffer, Gabriel, (1975) ed. Dynamics of a Conflict: A Re-examination of the Arab – Israeli 

Conflict. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press,  27-36, σελ.30-32 
33 Η αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολής άλλαξε μετά τον Πρόεδρο Johnson, ο οποίος 
υιοθέτησε μία σκληρή πολιτική στην πώληση όπλων σε χώρες της Μέσης Ανατολής, 
συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, αν και η κυβέρνηση Kennedy είχε δεσμευτεί υπέρ της 
ισραηλινής ανωτερότητας, ειδικά από τη στιγμή που ο Nasser ενίσχυσε την εξάρτησή του από τη 
Σοβιετική Ένωση. Βλέπε για παράδειγμα, Seymour Hersh. The Samson Option. σελ.126-128. 

34 Norris, Robert S., William Arkin, Hans M. Kristensen, και Joshua Handler (September-Οctober 
2002). Israeli nuclear forces, 2002. Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 58, No. 05,  σελ. 73-75;  
Harkavy, R. και S. Neuman (1984). ‘Israel’. Στο: James Everett Katz, ed. Arms Production in 
Developing Countries. Lexington, MA: Lexington Books, σελ. 193-223 
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φέρουν πυρηνικά35. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990 οι ισραηλινές 

αγορές τέτοιων αεροσκαφών αυξήθηκαν σε ποσότητα και ποιότητα. Μέχρι τα μέσα 

της δεκαετίας του 1990, οι ισραηλινές δυνάμεις διάλεξαν τα Boeing F-15E Strike 

Eagle για τα μεγάλης εμβέλειας χτυπήματά τους, τα οποία τους επέτρεψαν να 

διατηρήσουν τις αποτρεπτικές τους δυνατότητες36. 

 

9.4.1.2.3. Πυραυλικές Εγκαταστάσεις σε Γη και Αέρα 

Ταυτόχρονα με τα αεροσκάφη η χρήση των πυρηνικών εστιάστηκε και σε 

πυραύλους εγκατεστημένους στο έδαφος. Η αναζήτηση του Ισραήλ για πυραυλική 

δυνατότητα ξεκίνησε την ίδια περίοδο με την αναζήτησή του για πυρηνικά όπλα. 

Τον Απρίλιο του 1963 –αρκετούς μήνες πριν αρχίσει να λειτουργεί ο 

αντιδραστήρας της Dimona– το Ισραήλ υπέγραψε μία συμφωνία με τη γαλλική 

εταιρία Dassault για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων εδάφους-εδάφους. Τα 

χαρακτηριστικά που έδωσε το Ισραήλ απαιτούσαν έναν πύραυλο δύο σταδίων, 

ικανό να μεταφέρει μία κεφαλή 750 κιλών για 235 μέχρι 500 χιλιόμετρα με 

πιθανότητα κυκλικού σφάλματος (CEP) λιγότερο του ενός χιλιομέτρου. Το 

πυραυλικό σύστημα, γνωστό ως Jericho (ή MD-620), σχεδιάστηκε για να χρειάζεται 

λιγότερο από δύο ώρες προετοιμασίας, να μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους από 

σταθερές ή μετακινούμενες βάσεις και να μπορεί να βάλλει με ρυθμό τεσσάρων με 

οχτώ πυραύλων την ώρα. Στις αρχές του 1966, οι New York Times  ανέφεραν ότι το 

Ισραήλ είχε αγοράσει μία πρώτη εγκατάσταση 30 πυραύλων. Μετά το γαλλικό 

αποκλεισμό στον πόλεμο του 1967, το Ισραήλ άρχισε να παράγει το σύστημα 

Jericho ανεξάρτητα. Το 1974, η CIA θεώρησε το Jericho ως απόδειξη ότι το Ισραήλ 

κατείχε πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι το Jericho δεν είχε μεγάλη σημασία ως 

συμβατικό πυραυλικό σύστημα και ότι “σχεδιάστηκε για να φέρει πυρηνικές 

κεφαλές”. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Ισραήλ είχε δοκιμάσει 

                                                 
35 Μία ομάδα τέτοιων αεροσκαφών ανέλαβε να φέρει πυρηνικά, με ειδικά εκπαιδευμένα πληρώματα, 
ειδικές διαδικασίες και τροποποιήσεις που τους επέτρεπε να φέρουν πυρηνικά όπλα. Τα πυρηνικά 
όπλα μπορούν να επεκταθούν με ειδικές μοίρες σε μία ή περισσότερες αεροπορικές βάσεις. Ή τα 
όπλα μπορούν να κρατηθούν σε απομακρυσμένες βάσεις, όπως αυτή του Tel Nof, όπου 
συγκεκριμένα αεροπλάνα θα μπορούν να τα φορτώσουν. Βλέπε: Norris, Kristensen, and Handler. 
Israeli nuclear forces, 2002. σελ. 73-75

36 Για παράδειγμα, κατά την περίοδο 1980 – 1995, το Ισραήλ αγόρασε ή έλαβε 260 F-16 μόνο από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, ibid, σελ. 73 
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επιτυχώς βελτιωμένες εκδόσεις αυτού του συστήματος με μεγαλύτερη εμβέλεια 

(αρκετή ώστε να φτάσει στα νότια σύνορα της ΕΣΣΔ) 37. 

Η χρήση των πυρηνικών πυραύλων δεν είχε περιοριστεί στις αεροπορικές 

δυνάμεις ή και στις χερσαίες βάσεις, αλλά είχε επίσης επεκταθεί και στο ναυτικό. Η 

χρήση από το Ισραήλ πυραύλων με εγκαταστάσεις στη θάλασσα είναι αρκετά 

πρόσφατη και μπορεί να εντοπιστεί στο τέλος του περασμένου αιώνα. Εντούτοις, η 

χρήση τέτοιων πυραύλων και υποβρυχίων είναι ιδιαιτέρως ζωτικής σημασίας και 

απαραίτητη για την ενίσχυση των επίγειων και εναέριων στοιχείων. Η χώρα, η 

οποία εκτείνεται σε 170 μίλια στη Μεσόγειο Θάλασσα, έχει πολλές δυνατότητες να 

αποκτήσει ένα αποτρεπτικό ναυτικό. Το Ισραήλ είχε πρόσφατα συνομιλίες με 

γερμανικές εταιρίες για να αναπτύξει υποβρύχια ικανά να φέρουν μεγάλης 

εμβέλειας πυραύλους. Αυτά τα υποβρύχια εκτιμάται ότι θα εξοπλιστούν με 

τροποποιημένους αμερικανικούς πυραύλους τύπου Harpoon, οι οποίοι μπορούν να 

φέρουν και πυρηνικές κεφαλές38. 

Οι αποτρεπτικές δυνατότητες του Ισραήλ ενισχύθηκαν πρόσφατα από 

δορυφορικά συστήματα˙ το 1988, το Ισραήλ ξεκίνησε να στέλνει στο διάστημα 

αρκετούς δορυφόρους Ofek και να τους θέτει σε τροχιά πάνω από τις πυραυλικές 

του βάσεις. Εκτός από τη χρήση τους για την κατεύθυνση των πυραύλων, 

παρακολουθούν επίσης και δραστηριότητες εχθρικών κρατών και παρέχουν 

μυστικές πληροφορίες39. 

 

9.4.1.3. Το Τέλος της Αραβικής Στρατιωτικής Επιλογής και η Διαδικασία 

Ειρήνευσης 

Ταυτόχρονα με τη βελτίωση της στρατηγικής θέσης του Ισραήλ, η εξωτερική 

απειλή των γειτονικών αραβικών χωρών άρχισε να φθίνει μετά το 1973 και σχεδόν 

εξαφανίστηκε μετά τη συμφωνία ειρήνης με την Αίγυπτο το 1978. Πράγματι, μετά 

το θάνατο του Nasser το 1970, μία καίρια αλλαγή έλαβε χώρα στον Αραβικό 

Κόσμο συμπεριλαμβανομένων και των “χωρών σε σύγκρουση”. Για διάφορες 

                                                 
37 Εδώ αναφερόμαστε στο Jericho II το οποίο έχει εμβέλεια 1.450 χιλιόμετρα και παρουσιάζει 
μερικές ομοιότητες με το αμερικανικό πυραυλικό σύστημα Pershing II, Norris, Kristensen, and 
Handler. Israeli nuclear forces, 2002. σελ. 74

38 Κατά την περίοδο 1999-2000, το Ισραήλ σύναψε συμβόλαια με τις γερμανικές εταιρίες Thyssen 
Nordseewerke στο Emden και Howaldtswerke-Deutsche Werft στο Kiel για την κατασκευή τριών 
βασικών τύπων υποβρυχίων˙ Dolphin, Leviathan, και Tekumah. Το κόστος κάθε υποβρυχίου 
εκτιμάται στα 300 εκ δολάρια. Κάθε υποβρύχιο έχει 10 σωλήνες των 21 ιντσών, ικανών για την 
εκτόξευση τορπιλών, ναρκών και πυραύλων κρουζ, ibid, σελ. 75 

39 Norris, Kristensen, και Handler. Israeli nuclear forces, 2002. σελ. 74
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αραβικές χώρες εκφράσεις όπως “Αραβικός Εθνικισμός” και “Αραβική Ενότητα” 

δεν είχαν καμία σχέση με του πραγματικούς πολιτικούς τους σκοπούς που 

επικεντρώνονταν στις εσωτερικές υποθέσεις40. 

Η Αίγυπτος, η κύρια αραβική δύναμη, υπό το Sadat, είχε αντικαταστήσει την 

παν-αραβική της στρατηγική με τις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους. Οι 

προσπάθειες επικεντρώνονταν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία, ενώ 

μεταπήδησε από τη συμμαχία με τους Σοβιετικούς σε αυτή με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Σύμφωνα με αυτόν το νέο προσανατολισμό, ο Sadat ήταν πεπεισμένος 

ότι ο τερματισμός της διαμάχης και η ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ θα 

λειτουργούσαν ως εγγύηση για την επιτυχία στο εσωτερικό οικονομικό και πολιτικό 

πεδίο. 

Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι ο πόλεμος του Sadat το 1973 ήταν 

συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, από τη στιγμή που ο τελευταίος στόχευε να 

ανανεώσει τις φθίνουσες συνομιλίες για την ειρήνη με την κυβέρνηση του Golda 

Meir, παρά να απελευθερώσει το Σινά. Η άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε από τις 

μετέπειτα αιγυπτιακές κινήσεις σε σχέση με τη συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ41. 

Ενώ η Αίγυπτος είχε απεμπολήσει τη στρατιωτική της επιλογή απέναντι στο 

Ισραήλ, η Ιορδανία υιοθέτησε μία παρόμοια γραμμή μετά το 1967. ως μία μικρή 

χώρα, με μέτριες στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες, η Ιορδανία δεν 

μπορούσε να εξαπολύσει πόλεμο ενάντια στο Ισραήλ. Εκτός από τις σχέσεις του 

καθεστώτος των Hashemite με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η εξάρτησή του από 

αμερικανικές βοήθειες προήγαγε τη μετριοπαθή πολιτική του ιορδανικού 

καθεστώτος. Τελικά, οι πιθανότητες για μία ακόμη παλαιστινιακή εισροή στην 

Ιορδανία σε περίπτωση ενός χαμένου πολέμου ήγειρε τους φόβος για τη δημιουργία 

ενός παλαιστινιακού κράτους στην Ιορδανία, ιδιαίτερα από τη στιγμή που πάνω από 

τους μισούς Ιορδανούς πολίτες έχουν παλαιστινιακή καταγωγή. 

Όλοι αυτοί οι λόγοι εμπόδιζαν τη χρήση της στρατιωτικής επιλογής για την 

ιορδανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ. Καθώς η ειρηνευτική διαδικασία 

                                                 
40 Tueni, Ghassan, ( Καλοκαίρι1974). After October: Military Conflict and Political Change in the 

Middle East.  Journal of Palestine Studies, Vol. 3, No. 4, σελ. 114-130; Avi Shlaim. The Impact of 
U.S Policy. σελ. 15 -28  

41 Lorenz, Joseph P, (1989). Egypt and the New Arab Coalition.  Washington, DC. :The Institute for 
National Strategic Studies  
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επαναλήφθηκε το 1991, η Ιορδανία ήταν η δεύτερη αραβική χώρα που υπέγραψε τη 

συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ το 199442. 

Το τέλος της στρατιωτικής επιλογής για τους Άραβες μετά το 1973 και η 

ανώτερη στρατιωτική ισχύς του Ισραήλ, προώθησαν την επιλογή της πολιτικής 

διαπραγμάτευσης και στην παλαιστινιακή πλευρά. Η ΟΑΠ άρχισε να βασίζεται στη 

διπλωματία για να πάρει πίσω την κατακτημένη γη. Επίσης κέρδιζε μεγαλύτερη 

διεθνή αποδοχή ακολουθώντας αυτή τη γραμμή. Η αλλαγή προς την επιλογή της 

πολιτικής διαπραγμάτευσης ξεκίνησε στις αρχές του 1974 όταν η ΟΑΠ υιοθέτησε 

τη στρατηγική των φάσεων οι οποίες θα οδηγούσαν στη δημιουργία του 

παλαιστινιακού κράτους. Μετά τον πόλεμο του Λιβάνου και την Intifada, η ΟΑΠ 

υιοθέτησε μια πιο ρεαλιστική γραμμή, αναγνωρίζοντας τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, 

242 και 338 το 1989, γεγονός που σήμαινε de facto αναγνώριση του Ισραήλ. Το 

1991, η ΟΑΠ ενεπλάκη σε μία διαδικασία ειρήνευσης και κατέληξε σε μία 

προσωρινή συμφωνία με το Ισραήλ το 199343. 

 

9.5. Η Κατάρρευση της “Εθνικής Ομοφωνίας για Θέματα Ασφαλείας”  

Η αλλαγή στο στρατηγικό περιβάλλον που αναλύθηκε παραπάνω, είχε ως 

αποτέλεσμα το τέλος αυτού που έμεινε γνωστό στο Ισραήλ ως “εθνική ομοφωνία 

για θέματα ασφαλείας”. Η ευρύτερη ομοφωνία που υπήρχε σε ολόκληρο το 

κοινωνικό πλέγμα και τα πολιτικά κόμματα επί της αρχής της εθνικής ασφαλείας 

είχε διαλυθεί. 

Επί μακρόν, η αντίληψη του Ισραήλ για την ασφάλεια ως μία υπέρτατη αξία, 

απέρρεε από τη σύνδεσή της με την εθνική ύπαρξη και το δικαίωμα των Ιουδαίων 

να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους. Έτσι, οι μιλιταριστικές πολιτικές του Ισραήλ 

(συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων για πόλεμο) κέρδιζαν τη λαϊκή 

υποστήριξη. Επιπλέον, η συμμετοχή σε ένα πόλεμο ενάντια σε άλλα κράτη 

θεωρούταν ως εθνικό καθήκον απέναντι στη χώρα και το λαό. Ο “πολιτιστικός 

                                                 
42 βλέπε: Yorke, Valerie, (Καλοκαίρι 1988). Domestic Politics and the Prospects for an Arab – Israeli 

Peace.  Journal of Palestine Studies, Vol. 17, No. 4, σελ. 3-25 
43 Για τη λογική πίσω από την παλαιστινιακή προσέγγιση για την ειρήνη βλέπε: Bryen, Rex, ( Φεβ. 

1996). Revolution until Victory? The Politics and History of the PLO. (Ανασκόπηση Άρθρου) 
International Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 28 , σελ. 154-155 
 Nakhleh, Amin A. (Χειμώνας1989). The Palestinians and the Future: Peace Through Realism. 
Journal of Palestine Studies, Vol. 18, No. 2 , σελ. 3-15;  Syaigh, Yezid, (Άνοιξη 1989). Struggle 
Within, Struggle Without: The Transformation of PLO Politics Since 1982. International Affairs 
(Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 65, No. 2, σελ. 247-272 
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μιλιταρισμός” αναμεμιγμένος με σοσιαλιστικά ιδανικά τροφοδοτούνταν από τη 

συλλογική μνήμη, για την οποία τα βάσανα και ο αγώνας για επιβίωση στο ρου της 

ιστορίας ήταν βασικές αρχές. Η κληρονομιά των μαχητών Sabra στο Yishuv και ο 

ηρωισμός τους στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας (τον πόλεμο του 1948) έγινε ένα 

από τα ιδανικά της εβραϊκής κουλτούρας. Η κοινή έκφραση όλων των 

διαφορετικών ισραηλινών ομάδων ήταν το “δικαίωμα στην αυτοάμυνα” στο οποίο 

έπρεπε να καταλήγουν όλες οι διαμάχες τους. 

Η βελτίωση της στρατηγικής θέσης του Ισραήλ, η κατοχή των παλαιστινιακών 

εδαφών και η εμπλοκή του στρατού σε αμφισβητούμενους πολέμους, όπως ο 

πόλεμος στο Λίβανο και η Intifada, οδήγησαν από κοινού στην εκ βάθρων αλλαγή 

όλων αυτών των αντιλήψεων. 

 

9.5.1. Ξεχνώντας τον Κίνδυνο Εξαφάνισης του Έθνους 

Με το τέλος της δεκαετίας του 1970, η κοινή γνώμη στο Ισραήλ άρχισε να 

παραγκωνίζει την ιδέα ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης από τους 

αντιπάλους του στη Μέση Ανατολή, μία αντίληψη  που είχε επιδράσει ως βασικό 

αίτιο για τη συγκέντρωση ανθρωπίνου δυναμικού στο Ισραήλ και την κινητοποίηση 

των εθνικών πόρων. 

Η αλλαγή στη δημόσια εικόνα απέναντι στην ασφάλεια ήταν αξιοσημείωτη 

μετά τη συμφωνία ειρήνης με την Αίγυπτο το 1978. περίπου 40% πίστευε ότι το 

Ισραήλ δεν απειλούνταν με εξαφάνιση. Αυτό το ποσοστό μεγάλωσε κατά τη 

δεκαετία του 1980 και έφτασε το 67% μετά τη συμφωνία του Όσλο το 199344. Οι 

αλλαγή των συμπεριφορών απέναντι στην εθνική ασφάλεια, συνδεόταν με 

παρόμοιες αλλαγές απέναντι στις εναλλακτικές λύσεις για το πρόβλημα με τους 

Άραβες και τους Παλαιστίνιους. Ενώ κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 

περίπου το 70% των Ιουδαίων Ισραηλινών υποστήριζε την επαναφορά των 

συνόρων στα προ του 1967 σημεία, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μόνο το 2 με 

5% της κοινής γνώμης υποστήριζε το status quo, είτε ως προσωρινή, είτε ως μόνιμη 

λύση45. 

Η αλλαγή των συμπεριφορών απέναντι στην ασφάλεια και η σημασία της 

αντανακλώνται στη δημόσια εικόνα απέναντι στον ισραηλινό στρατό και τη 

                                                 
44 Βλέπε: Barzilai, Gad, (1996). Wars, Internal Conflicts, and Political Order: A Jewish Democracy 

in the Middle East, New York: SUNY Press, σελ. 40 
45 Gad Barzilai  και Ilan Peleg. Israel and Future Borders. σελ. 65 
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στρατιωτική θητεία. Οι Ισραηλινοί δεν ήταν τόσο πρόθυμοι να υπηρετήσουν τη 

στρατιωτική τους θητεία και λιγότερο υπέρ των επιπλέον στρατιωτικών δαπανών. Η 

αλλαγή στο στρατηγικό περιβάλλον ακολουθήθηκε από κοινωνικές και οικονομικές 

αλλαγές (οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω), οι οποίες μετέτρεψαν τη στρατιωτική 

θητεία σε βάρος για τους πολίτες, ή ανεπιθύμητη σταδιοδρομία. Όπου η 

στρατιωτική θητεία ήταν πάντα έκφραση κοινωνικού κύρους, πατριωτισμού και 

εβραϊκότητας, η εικόνα άλλαζε για μία μερίδα Ιουδαίων νέων που αντιμετώπιζαν τη 

στρατιωτική θητεία ως εμπόδιο για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών 

στόχων. Η κατάσταση αυτή επηρεάστηκε επίσης και από την άνοδο του 

καπιταλισμού και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς μετά το 1976.  

 

9.5.2. Ο Πόλεμος στο Λίβανο, η Intifada και η Ηθική 

Τρίτον, η αλλαγή των συμπεριφορών απέναντι στην ασφάλεια και τη 

στρατιωτική θητεία, οφειλόταν στην αλλαγή του ρόλου του στρατού και της 

έννοιας του πολέμου. Ιδιαίτερα η κατοχή των παλαιστινιακών περιοχών, ο πόλεμος 

στο Λίβανο το 1982 και η εμπλοκή του στρατού στην Intifada το 1987 είχαν 

επηρεάσει την ηθική εικόνα του στρατού (για ένα κομμάτι της κοινωνίας) από 

“προστάτη του έθνους” σε μία διεφθαρμένη δύναμη κατοχής. 

Η στρατιωτική κατοχή περισσοτέρων του ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων στη 

Δυτική Όχθη και τη Γάζα (περίπου 2,8 εκ. το 1999) και η υποβολή τους υπό άμεση 

στρατιωτική διοίκηση είχε υπονομεύσει την ηθική εικόνα του στρατού, όπως αυτή 

ήταν πριν το 1967. οι αρνητικές εικόνες είχαν ενισχυθεί από σκληρές στρατιωτικές 

διαδικασίες και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του στρατού. 

Οι διαμαρτυρίες ενάντια σε αυτό το ρόλο ήταν και ηθικές και πολιτικές ˙ ενώ ένα 

κομμάτι των αντιφρονούντων κινούνταν στη βάση της παραχώρησης αυτοδιάθεσης 

στους Παλαιστινίους, οι υπόλοιποι θεωρούσαν πρώτιστο τη διατήρηση της 

ιουδαϊκής δημοκρατίας και των ηθών. Η αντίδραση προώθησε την εμφάνιση 

κινημάτων ειρήνης και οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, ι 

απαιτήσεις αυτές ενίσχυσαν το αριστερό πολιτικό στρατόπεδο, καλώντας για 

συγκατάβαση απέναντι στο δεξιό κίνημα που επιζητούσε τη δημιουργία του 

“Μεγάλου Ισραήλ”. 

Ο Πόλεμος στο Λίβανο το 1982 ενίσχυσε την κατάρρευση της ομοφωνίας για 

τα ζητήματα ασφαλείας. Στην πραγματικότητα ήταν ο πρώτος αμφισβητούμενος 

πόλεμος στην ιστορία του Ισραήλ. Αυτό συνέβη για δύο λόγους: αφ’ ενός, ξεκίνησε 
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ως ένας προληπτικός πόλεμος  ενάντια σε μία επαναστατική οργάνωση, την ΟΑΠ, 

η οποία δεν αποτελούσε κίνδυνο για το κράτος, ή την εδαφική του ακεραιότητα. 

Αφ’ ετέρου, ο πόλεμος ξεκίνησε εντός κατοικημένων περιοχών, γεγονός που είχε 

ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες ανάμεσα στους πολίτες και ολοκληρώθηκε με τις 

σφαγές στη Sabra και τη Shatilla, στις οποίες 700 πολίτες σκοτώθηκαν από 

Λιβανέζους αντάρτες που υποστήριζαν το Ισραήλ46. 

Εκτός από το γεγονός ότι ο πόλεμος στο Λίβανο είχε υπονομεύσει τον ηθικό 

ρόλο του στρατού, αποδυνάμωσε και τη θέση του στην κοινότητα, όταν 

οργανώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις που καλούσαν το στρατό να αναλάβει την 

ευθύνη για τις σφαγές και ιδιαίτερα τον Ariel Sharon, τον Υπουργό Άμυνας. Ήταν η 

πρώτη φορά επίσης που μία ανεξάρτητη επιτροπή πολιτών (η Επιτροπή Kahan) 

ερεύνησε πράξεις του στρατού47. Επιπλέον, ο Πόλεμος στο Λίβανο 

χαρακτηρίστηκε, για πρώτη φορά, από άρνηση για υπηρέτηση στρατιωτικής 

θητείας, φαινόμενο το οποίο μεγάλωσε στην περίπτωση της παλαιστινιακής 

Intifada. 

Η παλαιστινιακή Intifada (1987-1993), βάθυνε επίσης τον ισραηλινό διχασμό 

για την “ενική ασφάλεια” και αποδυνάμωσε περισσότερο την ηθική και κοινωνική 

εικόνα του στρατού. Αυτό οφειλόταν στην αυξανόμενη αποδοχή του γεγονότος ότι 

πόλεμοι ενάντια σε ανθρώπους που πετάνε πέτρες, σε παιδιά και σε γυναίκες 

υπονομεύουν τη στρατιωτική ηθική του Ισραήλ για την “καθαρότητα των όπλων” 

και την ιδέα της “εθνικής ύπαρξης”48. Οι δημόσιες κριτικές είχαν ως αποτέλεσμα 

την ενίσχυση των κοινωνικών δυνάμεων που ήγειραν φωνές διαμαρτυρίας σε 

πολιτικό επίπεδο, καλώντας για επιτήρηση των παραβάσεων του στρατού. Αυτό 

ήταν μία έκφραση της τάσης για έλεγχο από τους πολίτες49. 

                                                 
46 Gad Barzilai. Wars, Internal Conflicts. σελ. 123-55; Aharon Yariv. War of Alternative. 
47 Η Επιτροπή Kahan καταλόγισε τον Ariel Sharon και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς έμμεση 
ευθύνη για τις σφαγές. 

48 Βλέπε: Asher Arian et al. Public Opinion and Political Change. Barzilai, Gad (1993). Society and 
Politics in War: The Israeli Case. στο Gad Barzilai, Aharon Klieman, και Gil Shido, eds. The Gulf 
Crisis and its Golbal Aftermath. London: Routledge, σελ. 129-45, και Reuven Gal. The Seventh 
War. Eyal Ben Ary. Mask and Soldiering: σελ. 372-389. 

49 Διάφορες οργανώσεις και δικαστικές υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν στο Ισραήλ για τη 
διερεύνηση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον ισραηλινό στρατό, όπως η 
B’tselem, η οποία έφερε χιλιάδες υποθέσεις στα ισραηλινά δικαστήρια ενάντια στις παραβιάσεις 
του στρατού. Βλέπε Arian, Asher, (1995). Security Threatened: Surveying Israeli Opinion on 
Peace and War. Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 112-13; Schiff, Rebecca, (1992). 
Israel as an “Uncivil” State: A Reconsideration of Civil – Military Relations. Security Studies, Vοl. 
1, No. 4, σελ. 636-658 
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Επιπρόσθετα με την κρίση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στο στρατό και την 

κοινωνία, η Intifada προκάλεσε επίσης και μία κρίση εντός του στρατού. Το ζήτημα 

ήταν ότι μία τέτοια στρατιωτική ανάμιξη ήταν επιζήμια για τον επαγγελματισμό του 

στρατού διάβρωνε το ηθικό του. Η βασική συνέπεια αυτής της κρίσης ήταν η 

άρνηση της στρατιωτικής θητείας50. Όπως υποστηρίζει ο Uram Peri, η άρνηση 

υπηρέτησης της θητείας ήταν ένα πραγματικό χτύπημα για τον “πολιτιστικό 

μιλιταρισμό” και για την καθολική συναίνεση επί της ασφάλειας που βρισκόταν 

βαθιά στον ισραηλινό πολιτισμό για πολύ καιρό51. 

 

9.6. Το Τέλος της Ηγεμονίας του Κράτους: Αλλαγή προς τη Φιλελεύθερη 

Δημοκρατία   

Η αλλαγή του στρατηγικού περιβάλλοντος για το εβραϊκό κράτος μετά το 1967, 

συνοδεύτηκε και από αλλαγές στην εσωτερική πολιτική δομή. Η εξάλειψη των 

υπαρξιακών απειλών και η κατάρρευση της συναίνεσης για την εθνική ασφάλεια 

είχαν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της κεντρικής θέσης που κατείχε το κράτος 

στα χέρια των Εργατικών. Από ένα κρατικοκεντρικό, ημι-ολοκληρωτικό σύστημα, 

το Ισραήλ περνούσε σε ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό πρότυπο κράτους. Όπως θα 

αναλυθεί, η αλλαγή αυτή έστρωσε το δρόμο για τη μετάβαση του υποδείγματος των 

πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων προς το επαγγελματικό μοντέλο. Ακόμη, η αλλαγή 

αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα μία μετάβαση και στην εβραϊκή ταυτότητα γενικά. 

Το ισχυρό μονοπώλιο που απολάμβαναν οι Εργατικοί κατά τη διάρκεια των 

ετών διαμόρφωσης του κράτους (γνωστή ως Memlechtiut) εκφυλίστηκε μετά το 

1973. ήταν προφανές ότι η υπαρξιακή απειλή που αντιμετώπιζε το εβραϊκό κράτος 

κατά τα έτη διαμόρφωσής του, και η ανάγκη του για μαζική κινητοποίηση, 

επέτρεψαν στην κυρίαρχη τάση των Εργατικών να δημιουργήσουν κρατικό 

                                                 
50 129 στρατιώτες αρνήθηκαν να υπηρετήσουν στο στρατό κατά τα τρία αυτά έτη, ενώ εκατοντάδες 
άλλοι απέφυγαν να υπηρετήσουν με διάφορες ιδεολογίες. Βλέπε: Linn, Ruth, (1996). When the 
Individual Soldier Says ‘No’ to War: A Look at Selective Refusal during the Intifada. Journal of 
Peace Research, Vol. 33, No.4, σελ. 421-431, βλέπε σελ. 421, βλέπε επίσης, Inbar, Ephraim 
(Φθινόπωρο 1991). Israel’s Small War: The Military Response to the Intifada. Armed Forces and 
Society, Vol. 18, No. 1, σελ. 29-50; Gilbar, Gadi & Ahron Susser, (1992), eds. The Core of the 
Conflict – The Intifada. Tel Aviv: Kibbutz Meuchad 

51 Peri, Yoram, (1993). Israel: Conscientious Objection in a Democracy Under Siege. στο Charles 
Moskos & J.W. Chambers, eds. The New Conscientious Objection. From Sacred to Secular 
Resistence. Oxford: Oxford University Press, σελ. 146 – 157, βλέπε σελ. 152, βλέπε επίσης,  
Cohen, Eliot A ( Νοεμ./Δεκ. 1998).  Israel after heroism. Foreign Affairs, Vol. 77, No. 6, σελ. 112- 
128, επίσης Anita Shapira. From the Palmach generation.. σελ.622-634 
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μονοπώλιο52. Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το κράτος μπορούσε 

να χειραγωγήσει τους θεσμούς, τις πνευματικές προσωπικότητες, τα μέσα 

ενημέρωσης και όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες και να τις κινητοποιήσει για 

πόλεμο. Εν τω μεταξύ, κατάφερε να τις επενδύει για τις εσωτερικές υποθέσεις˙ 

ειδικότερα για να επιτύχει κοινωνική συνοχή και να διαμορφώσει όρια ομάδας σε 

ορισμένα πεδία και προσανατολισμούς. 

Λίγο μετά το 1973 και συμβαδίζοντας με την εξαφάνιση των εξωτερικών 

απειλών, αρκετές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και ιδεολογικές δυνάμεις 

άρχισαν να αμφισβητούν την ηγεμονική θέση του κράτους και να προσφέρουν 

καινούργιες ιδεολογίες, πολιτισμούς και κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις 

διαφορετικές από ή ενάντια στο κυριαρχόν καθεστώς53. 

Το αποτέλεσμα αυτών των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών ήταν μία ουσιώδης 

πολιτική αλλαγή που έλαβε χώρα στο Ισραήλ το 1977, όταν το Likud κέρδισε για 

πρώτη φορά τις εκλογές. Αυτό το δεξιό φιλελεύθερο κόμμα αντανακλούσε μία 

φάση μετάβασης απέναντι σε ένα νέο οικονομικό σύστημα και νέο τύπο σχέσεων 

ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες βασισμένων στον ατομικισμό και την 

ιδιωτικοποιημένη οικονομία54. Επιπρόσθετα, η εκλογή του Likud αντανακλούσε 

την τάση για ανατροπή της κυριαρχίας του κράτους. Παρά το γεγονός ότι το Likud 

υιοθέτησε μία σκληρή ιδεολογική γραμμή βασισμένη στην ιδέα του “Μεγάλου 

Ισραήλ” και τη στρατιωτική ισχύ για την αντιμετώπιση των Αράβων αντιπάλων, 

ενώ το Likud υιοθέτησε μία φιλελεύθερη γραμμή στις εσωτερικές υποθέσεις. 

Σύμφωνα με διάφορους ακαδημαϊκούς, η εκλογή του Likud οφειλόταν στη 

φιλελεύθερη γραμμή του και στην πολιτική της ελεύθερης αγοράς που εφάρμοσε 

στην οικονομία55. Εκτός από τις φιλοδοξίες για τερματισμό της σοσιαλιστικής 

πολιτικής στην οικονομία, η εκλογή του Likud αντανακλούσε το πολιτικο βάρος 

των Ιουδαίων Sephardi, οι οποίοι διάλεξαν το Likud ως απάντηση στα είκοσι 

χρόνια διακρίσεων και παραγκωνισμού από την κυριαρχία των Εργατικών – 

Ashkenazi. Αυτή ήταν μία ακόμη ένδειξη της τάσης για απαλλαγή από την 

                                                 
52 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 100-102, 114 
53 Βλέπε, ibid, 112-130, Gad Barzilai. War, Democracy, and Internal Conflict. σελ. 317-336. 
54 Ibid, σελ. 330 
55 βλέπε, Baruch Kimmerling. The Invention and Decline. σελ. 112-130; Gad Barzilai. War, 

Democracy. σελ. 324, Cohen, Eliot. Israel after heroism. σελ. 112- 128, επίσης Anita Shapira. 
From the Palmach generation. σελ.622-634 
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ηγεμονία του κράτους και της εμφάνισης νέων κοινωνικών και οικονομικών 

δυνάμεων56. 

Η εκλογή του Likud, συνεπώς, έθεσε τέλος στην ηγεμονία των Εργατικών και 

στον πολιτικό και τον πολιτιστικό τομέα στο Ισραήλ. Είχε ως αποτέλεσμα την 

αποδυνάμωση του κρατικοκεντρισμού στην οικονομία, τους ανθρώπινους πόρους 

και την ιδεολογία. Τα εργατικά σοσιαλιστικά ιδανικά και το ήθος της πρωτοπορίας 

που είχαν εγκαθιδρυθεί κατά την περίοδο του Yishuv και συνεχίστηκαν να 

εξελίσσονται μετά την ίδρυση του κράτους, είχαν παραγκωνιστεί σημαντικά. Οι 

νέες ιδεολογίες και κοινωνικές δυνάμεις που εμφανίστηκαν στην ισραηλινή 

κοινωνία συνέχισαν να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 

και 1990 και να δημιουργούν νέες πραγματικότητες στους τομείς του πολιτισμού 

και της πολιτικής στο Ισραήλ. Το φιλελεύθερο κλίμα και η ιδιωτικοποίηση, υπό 

ασφαλείς συνθήκες και λιγότερους πολέμους, επέτρεψαν σε άλλες παγκόσμιες 

αλλαγές να επηρεάσουν την ισραηλινή κοινωνία και να ενισχύσουν τις πολιτιστικές 

και ιδεολογικές ελευθερίες57. 

Γενικότερα, το τέλος της ηγεμονίας του κράτους αντικατοπτρίστηκε στην 

ανικανότητά του να διατηρήσει την ηγεμονία σε δύο βασικούς τομείς της 

ισραηλινής ζωής: 

(1) Οικονομία: μία κρατικά προσανατολισμένη οικονομία μέσα σε ένα 

σοσιαλιστικό σύστημα, ενίσχυσε την εξάρτηση του λαού από το κράτος. Από τη 

στιγμή που το κράτος είχε το μονοπώλιο στο εθνικό εισόδημα και τους 

οικονομικούς πόρους, ήταν σε θέση να ασκεί ευρεία κυριαρχία επί της κοινότητας. 

Αυτή περιελάμβανε την εργασία, τη συνεισφορά πόρων, την εγγύηση κοινωνικής 

ασφάλειας και την υγεία. Αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα, το κράτος χρησιμοποιούσε 

την οικονομία στην κινητοποίηση για πόλεμο και για να “στρατολογήσει” ένα ευρύ 

δίκτυο πνευματικών ανθρώπων, ινστιτούτων και πολιτιστικών ιδρυμάτων για να 

παράγει μία δική του ομάδα αξιών και ιδεολογιών. Οι τελευταίες 

χρησιμοποιήθηκαν για να προωθήσουν τα ιδανικά των Εργατικών Σιωνιστών – 

Ashkenazi για τον εβραϊκό εθνικισμό και την εθνική ταυτότητα58. Όταν το κράτος 

έχασε το μονοπώλιο στην οικονομία, έχασε κατά συνέπεια και την εσωτερική του 

                                                 
56 Το ζήτημα αυτό αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο, βλέπε κεφ. 10, παρ. 10.3. 
57 Gad Barzilai. War, Democracy. σελ. 324;   Eliot A Cohen. Israel after heroism.  σελ. 112- 128; 
επίσης Anita Shapira. From the Palmach generation. σελ.622-634 

58 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline. σελ. 112-118 
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επιρροή στη συνεισφορά πόρων ή στην παραγωγή ιδεών και αξιών, όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω. 

(2) Ιδεολογία και Πολιτισμός: ως συνέπεια του τερματισμού της ικανότητας του 

κράτους να συνεισφέρει οικονομικούς πόρους και της εμφάνισης των 

καπιταλιστικών συμφερόντων, νέες ιδέες και αξίες από τις κυρίαρχες σιωνιστικές 

κουλτούρες άρχισαν να διεκδικούν τη θέση τους στην κοινωνία59.  Το φιλελεύθερο 

κλίμα ανάγκασε το Ισραήλ να ανοιχτεί στις παγκόσμιες οικονομικές και 

πολιτιστικές αλλαγές που επηρέασαν άλλες χώρες στην Ασία και την Αφρική, οι 

οποίες αναλύθηκαν από τον ανθρωπολόγο Arjun Appardurai (1996), του 

Πανεπιστημίου του Σικάγο. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν μία μεγάλη εισροή 

νέων πληθυσμών, την ταχεία εξάπλωση των μέσων ενημέρωσης και της 

τεχνολογίας, την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και την ανάμιξη με νέες ιδέες60. Το 

ισραηλινό πολιτιστικό τοπίο δέχτηκε επίσης και τις συνέπειες της ταχέως 

επεκτεινόμενης ελευθερίας των μέσων. Μέχρι πρόσφατα, τα τηλεοπτικά μέσα στο 

Ισραήλ ελέγχονταν αποκλειστικά από το κράτος, με μικρή ή καμία επιλογή για το 

θεατή. Εντούτοις, με την εμφάνιση της καλωδιακής και της δορυφορικής 

τηλεόρασης στη δεκαετία του 1990, αυτή η κατάσταση άλλαξε δραστικά. Καθώς ο 

χώρος των μη κυβερνητικά ελεγχόμενων μέσων επεκτεινόταν, η εξάρτηση των 

Ισραηλινών από την κρατική τηλεόραση μειώθηκε δραματικά61. Το ίδιο μπορεί να 

ειπωθεί και για άλλες πλευρές του πολιτισμού˙ η εμφάνιση των ιδιωτικών 

πανεπιστημίων και σχολείων επέτρεψε νέες ακαδημαϊκές προσεγγίσεις στον 

ισραηλινό πολιτισμό και την κοινωνιολογία και για νέες ερμηνείες της ιουδαϊκής 

ιστορίας, διαφορετικές από τις ήδη υπάρχουσες επίσημες προσεγγίσεις, ζήτημα το 

οποίο θα αναλυθεί στο επόμενο κεφαλαίο της μελέτης62. 

 Η αντικατάσταση των σοσιαλιστικών σιωνιστικών ιδανικών με τον 

καπιταλιστικό (σε αμερικανική βάση) πολιτισμό κατά τη διάρκεια των πρόσφατων 

δεκαετιών περιεγράφη ρητορικά από τον Ισραηλινό κοινωνιολόγο Eliot Cohen στο 

βιβλίο του “Israel After Heroism”:  

“Η κύρια κοσμική τάση που επέδειξε η ισραηλινή κοινωνία στα 59 της χρόνια 

ήταν η Αμερικανοποίηση. Ότι το Ισραήλ είναι η χώρα η πιο κοντά στην Αμερική στη 

                                                 
59 ibid 
60 Βλέπε:  Appardurai, Arjun, (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. 

Minneapolis: University of Minnesota Press. 
61   Laurence Silberstein. The Postzionism Debates. σελ. 95 
62 Eliot A Cohen.  Israel after heroism.  σελ. 118-120 
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Μέση Ανατολή… Τα Αγγλικά είναι τόσο διαδεδομένα στο Ισραήλ, ώστε κάποιος να 

μπορεί να ζει εκεί αρκετά άνετα χωρίς να ξέρει ούτε μία λέξη Εβραϊκά. Η 

αμερικάνικη μόδα γεμίζει τα μαγαζιά, οι αμερικανικές ακαδημαϊκές τάσεις σαρώνουν 

τα πανεπιστημιακά τμήματα και ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα για άμεση 

εκλογή του πρωθυπουργού (μία καινοτομία που εισήχθη το 1996)…” 63

 

Ο σταδιακός εκφυλισμός της κεντρικής θέσης του κράτους υπονόμευσε το 

μονοπώλιό του επί των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. Τελικά, είχε ως 

αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ικανότητας του κράτους να παράγει αξίες και 

ιδεολογίες. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάρρευση της συναίνεσης 

για την ασφάλεια και το τέλος της ηγεμονίας του κράτους δεν ήταν απαραίτητα δύο 

διαδοχικές διαδικασίες αλλά μάλλον συναινετικές. Εντούτοις, καθώς η συναίνεση 

για την ασφάλεια εκφυλιζόταν, εκφυλιζόταν επίσης και η ηγεμονία του κράτους. 

Η ανικανότητα του κράτους να ελέγξει και να διαθέσει τους οικονομικούς 

πόρους, τους ανθρώπους και τις αξίες οδήγησε στην αποτυχία της κατασκευής της 

εθνικής ταυτότητας και της διατήρησης των ορίων ομάδας, όπως είχε σχεδιαστεί 

κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης του κράτους. 

Διάφοροι Ισραηλινοί ακαδημαϊκοί συμφωνούν στο σημείο αυτό. Ο Kimmerling 

για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι το τέλος της ηγεμονίας του κράτους επί των πόρων 

είχε ως αποτέλεσμα τη διατάραξη διαφόρων πλευρών της εβραϊκής ταυτότητας και 

την εμφάνιση μίας κρίσης ταυτότητας, την οποία ονόμασε Kulturkampf 

(πολιτιστικό πόλεμο)64. Η εσωτερική αντιπαράθεση που ενέκυψε στο Ισραήλ κατά 

τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990 αφορούσε όλες τις πλευρές της 

ισραηλινής εθνικής ταυτότητας, όπως αυτή παρουσιαζόταν από τους Εργατικούς 

Σιωνιστές – Ashkenazi. Περιελάμβανε: αντιπαράθεση για την ιστορία και τη 

συλλογική μνήμη (φαινόμενο γνωστό ως μετά-Σιωνισμός), την εμφάνιση εθνικών 

εντάσεων, γνωστών ως “η διχογνωμία των Sephardi – Ashkenazi”, θρησκευτική – 

κοσμική ένταση και εδαφικές διαμάχες ανάμεσα στους αριστερούς και τους 

δεξιούς. Αυτή η μετάβαση στην ταυτότητα, που προήλθε από το τέλος του 

ολοκληρωτισμού του κράτους, θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο.  

                                                 
63 ibid σελ. 119 
64 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline. σελ. 112-118, και τα συμπεράσματά του, σελ. 

229-237. 
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9.7. Στρατιωτικές Μεταρρυθμίσεις: Αλλαγές στη Δομή του Στρατού, το 

Στρατιωτικό Δόγμα και τον Κοινωνικό του Ρόλο  

Επιπρόσθετα με το στρατηγικό – πολιτικό περιβάλλον, η δομή του 

στρατιωτικού οικοδομήματος, το στρατιωτικό του δόγμα και η σχέση του με την 

κοινωνία και το κράτος, είναι επίσης κρίσιμοι παράγοντες για τον ορισμό του 

υποδείγματος του μιλιταρισμού. Παρουσιάζοντας μία σειρά στρατιωτικών 

μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σε όλες τις 

προαναφερθείσες πλευρές, αποκαλύπτεται ότι ο στρατός μετατρεπόταν από ένα 

μαζικό εθνικό στρατό σε ένα επαγγελματικό πειθαρχημένο οικοδόμημα. Αυτές οι 

μεταρρυθμίσεις ήταν μία άμεση απάντηση στην αλλαγή στο στρατηγικό – πολιτικό 

περιβάλλον και στο τέλος της ηγεμονίας του κράτους. 

Υπενθυμίζεται ότι η διατήρηση του υποδείγματος του μαζικού μιλιταρισμού 

ήταν μία απάντηση στο στρατηγικό – πολιτικό περιβάλλον που επηρέασε το Ισραήλ 

κατά τα έτη διαμόρφωσης του κράτους. Και οι υπαρξιακές απειλές που 

αντιμετώπιζε το Ισραήλ εκείνη την περίοδο και η ανάγκη ένταξης εκατοντάδων 

χιλιάδων νέων μεταναστών είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του υποδείγματος 

του “εμπόλεμου έθνους”. Ο εκφυλισμός των απειλών και η διαδικασία ειρήνης, από 

κοινού με την κατάρρευση της ομοφωνίας για την ασφάλεια, υπαγόρευσαν 

μεταρρυθμίσεις σε όλα τα προαναφερθέντα πεδία, ώστε ο Ισραηλινός Στρατός 

(IDF) να ταιριάζει με το νέο στρατηγικό – πολιτικό περιβάλλον. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται αυτές οι αλλαγές και καταδεικνύεται η λογική πίσω από την 

καθεμία. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, όπως αναλύεται παρακάτω, έγιναν με στόχο να 

μετατραπεί ο ισραηλινός στρατός από μία μαζική επαναστατική πολιτοφυλακή, σε 

έναν πειθαρχημένο επαγγελματικό (αλλά πιο έξυπνο) στρατό. Αυτό πίστευαν στο 

Ισραήλ ότι θα ήταν μία απάντηση σε μία καινούργια εποχή ειρήνης και λιγότερων 

απειλών, αλλά επίσης και μία απάντηση σε έναν φιλελεύθερο και μη μιλιταριστικό 

πολιτισμό. 

  

9.7.1. Περιορίζοντας τις Στρατιωτικές Δαπάνες 

Ο περιορισμός των στρατιωτικών δαπανών ήταν μία κύρια ένδειξη για την 

αλλαγή προς τον επαγγελματικό μιλιταρισμό στο Ισραήλ. 

Ενώ κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης η κοινωνία κινητοποιούσε το 

μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των πόρων της για το στρατό και τις πολεμικές 
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προετοιμασίες, οι ανοχές προς αυτήν την κατάσταση μειώθηκαν δραστικά μετά τον 

πόλεμο του 1973. Η περικοπή των στρατιωτικών δαπανών είναι χαρακτηριστικό 

των φιλελεύθερων κρατών με επαγγελματικούς στρατούς, από τη στιγμή που αυτό 

το μοντέλο περικοπής προϋπολογισμού συνδέεται με την τάση για απεμπλοκή του 

στρατιωτικού από τον πολιτικό τομέα και ενίσχυση της πολιτικής εξουσίας65. 

Η αλλαγή στο στρατηγικό περιβάλλον, που αναπτύχθηκε παραπάνω, μαζί με το 

τέλος της ηγεμονίας του κράτους και την εμφάνιση της καπιταλιστικής οικονομίας, 

ενσωματώθηκαν στον περιορισμό των στρατιωτικών δαπανών του κράτους. Τα 

έξοδα για το στρατό δεν είχαν αμφισβητηθεί ποτέ από την ισραηλινή κοινή γνώμη 

πριν τον πόλεμο του 1973˙ ούτε η Knesset, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα 

πολιτικά κόμματα είχαν αμφισβητήσει το στρατιωτικό προϋπολογισμό66. Η 

οικονομική στασιμότητα στο Ισραήλ, που ακολούθησε τον πόλεμο, είναι μία πιθανή 

αιτία για την εμφάνιση δημόσιων κριτικών για τις στρατιωτικές δαπάνες67. 

Εντούτοις, αυτές οι κριτικές δε θα ήταν δυνατόν να εγερθούν χωρίς την ύπαρξη 

ανεξάρτητων δυνάμεων (όπως τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, τα πολιτικά κόμματα 

και τις ομάδες συμφερόντων και πίεσης που στηρίζονταν από δυνάμεις της αγοράς). 

Θεωρητικά, όπως εξήγησε ο Horowitz, οι αντι-στρατιωτικές συμπεριφορές, 

συμπεριλαμβανομένων και των συζητήσεων για τη στρατιωτική οικονομία, 

συνδέονται συχνά με την απουσία ευρύτερης συναίνεσης για θέματα ασφαλείας. Σε 

αυτήν την κατηγορία ανήκει και η περίπτωση του Ισραήλ μετά το 196768. 

Έτσι, η αλλαγή συμπεριφοράς απέναντι στο “εμπόλεμο έθνος” έκανε 

απαραίτητες τις πολιτικές περικοπών για την αμυντική οικονομία. Μία νέα 

πολιτική, η οποία θα βασιζόταν στη σχέση κόστους - οφέλους˙ τί χρειάζεται ο 

στρατός για να διαχειριστεί το ζήτημα της άμυνας69. Αυτό επίσης, όπως θα 

αναλυθεί, θα επέβαλε αλλαγή των στρατιωτικών δογμάτων και μεγιστοποίηση του 

                                                 
65 Samuel Huntington. The Soldier and the State. σελ. 80 – 85, 437-440, για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλέπε κεφ. 2, παρ.   

66 Yoram Peri. Between Battles and Ballots. σελ. 213-15. Βλέπε, στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρ. 
8.3.4. 

67 Κατά την περίοδο 1973-1985, το Ισραήλ βίωσε μία σοβαρή οικονομική στασιμότητα και μείωση 
της οικονομικής ανάπτυξης που οφείλονταν στις υψηλές δαπάνες για τον πόλεμο, αλλά επίσης και 
στην απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Βλέπε για παράδειγμα, Rivlin, Paul, (1992). 
Israeli Economy. Boulder, Colo.: Westview Press, σελ. 7, βλέπε επίσης το διάγραμμα αριθ. 9 

68 Βλέπε: Horowitz, Dan, (1987). Strategic Limitations of ‘A Nation in Arms. Armed Forces & 
Society, Vol. 13, σελ. 277-94. 

69 Alex  Mintz και Michael D. Ward.  The Evolution of Israel’s. σελ. 491; Stuart Cohen. The Peace 
Process. σελ. 8 
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επαγγελματικού χαρακτήρα για να εξασφαλιστεί ότι οι αμυντικές πολιτικές 

βρίσκονται σε αρμονία με τα εθνικά συμφέροντα. 

Στην πραγματικότητα, η ισραηλινή αμυντική οικονομία είχε κατευθυνθεί προς 

αυτές τις αρχές περιορισμού. Οι στρατιωτικές δαπάνες μειώνονταν δραστικά από το 

1974. Σε αυτήν τη χρονιά, οι σχετικές δαπάνες ασφαλείας ήταν το 17% του ΑΕΠ 

(εξαιρουμένης της άμεσης αμερικανικής βοήθειας) και μειώθηκαν στο 12% μετά 

την απόσυρση από το Λίβανο το 1985. το 1993, οι δαπάνες για το στρατό είχαν 

κατρακυλήσει στο 8,5%, περίπου δηλαδή στα επίπεδα προ του 196770. 

 

9.7.2. Αλλαγές στις Δομές των Ενόπλων Δυνάμεων  

Όπως καταδείχθηκε στο προηγούμενο κεφαλαίο, ο στρατός του Ισραήλ στο 

πρότυπο του εμπόλεμου έθνους, αποτελούταν από τρία μέρη˙ ένα μικρό από 

επαγγελματίες μακράς θητείας, που είχε ξεπεραστεί αριθμητικά από τα άλλα δύο 

μέρη. Το πρώτο αποτελούταν από τους αναγκαίους για την υπηρεσία κληρωτούς 

(άνδρες και γυναίκες) που είχαν καταταγεί από τα 18 τους χρόνια˙ το δεύτερο 

αποτελούταν από εφέδρους (κυρίως άνδρες), οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να 

υπηρετούν ένα μήνα κάθε χρόνο μέχρι να θεωρηθούν μεσήλικες από την 

υπηρεσία71. Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, η πολιτιστική κληρονομιά του 

στρατού ως “λαϊκός στρατός” και ο ρόλος του ως παράγοντας για την οικοδόμηση 

του έθνους ήταν η λογική πίσω από τη διατήρηση αυτού του μοντέλου (του 

εμπόλεμου έθνους). Επιπλέον, αυτοί που χάραζαν τη στρατηγική του Ισραήλ 

πίστευαν ότι αυτό το μοντέλο συμβάδιζε με τον τύπο των στρατηγικών προκλήσεων 

της περιόδου. Ειδικότερα, οι προτιμήσεις τους σε εξοντωτικές (εκμηδενισμού του 

εχθρού) συγκρούσεις απαιτούσαν μόνο μία δύναμη που να εξαπλώνεται εύκολα˙ το 

κυρίαρχο στρατηγικό πιστεύω ήταν ότι ο επαγγελματικός στρατός δε θα μπορούσε 

να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους πολέμους72. 

Εντούτοις, μετά το 1985, σταδιακές μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα με σκοπό να 

αλλάξουν αυτό το σύστημα κατάταξης. Τελικά, οι μεταρρυθμίσεις αυτές 

                                                 
70 Stuart Cohen. The peace process. σελ. 8, για μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση, βλέπε: Cohen, Jordin 

S., et al (Aug.1996). Defense Expenditures and Economic Growth in Israel: The Indirect Link. 
Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 3, σελ. 341-352. 

71 Luttwak, E. and Dan Horowitz, (1975). The Israeli Army. New York: Harper and Row Publishers, 
σελ. 85-98 

72 Cohen, Stuart. A. και E. Inbar, (1991).  A Taxonomy of Israel’s Use of Force. Comparative 
Strategy, Vol. 10, σελ. 121-138; Aharon Yariv. War of Alternative; Harkabi, Yehoshefat, (1984). 
Three Israeli Aproaches. Στο: Benjamin Neuberger, ed. Diplomacy in the Shadow of 
Confrontation. Tel Aviv: Open University, σελ. 207 -11 

 355



μετέτρεψαν τον Ισραηλινό Στρατό σε έναν μικρότερο αλλά “πιο έξυπνο” 

επαγγελματικό στρατό. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούσαν σε όλα τα προαναφερθέντα 

μέρη του στρατού. 

Σε σχέση με τους εφέδρους, έγιναν προσπάθειες για να κατηγοριοποιηθεί η 

θητεία τους. Ο αριθμός των εφέδρων που καλούνταν κάθε χρόνο μειώθηκε 

δραστικά καθώς η ηλικία τους αυξανόταν. Αποτέλεσμα αυτού, από το 1995, ήταν 

να μειωθεί το τμήμα αυτό στο μισό του επιπέδου του 1985 (περίπου 10 

εκατομμύρια ετήσια δύναμη) 73. Εντούτοις, τα οφέλη αυτής της διαδικασίας δεν 

κατανεμήθηκαν δίκαια. Οι έφεδροι που βρίσκονταν στην οπισθοφυλακή καλούνταν 

για μικρότερη θητεία ή απολύονταν. Αυτοί που ανήκαν σε σχηματισμούς μάχης 

(ειδικά αν είναι κάτω των 41 ετών) υπηρετούν για περιόδους τουλάχιστον του ενός 

μηνός κάθε χρόνο. Έτσι, οι έμφυτες στη θητεία των εφέδρων ανισότητες έγιναν πιο 

έντονες. Πράγματι, έχουν υπολογιστεί στο 60% των διαθέσιμων τμημάτων74. 

Η τάση προς μικρότερη θητεία επικρατεί επίσης και στο τμήμα των κληρωτών, 

το οποίο είναι το μεγαλύτερο και μη επαγγελματικό του Ισραηλινού Στρατού. Το 

Νοέμβριο του 1993, η θητεία για τις περισσότερες κοπέλες μειώθηκε από τους 24 

στους 21 μήνες˙ ταυτόχρονα, ο Αρχηγός του Επιτελείου ανακοίνωσε ότι η 

Επιτροπή Shafir, που είχε σχηματισθεί νωρίτερα για να μελετήσει τις μελλοντικές 

πολιτικές κατάταξης του Ισραηλινού Στρατού, είχε προτείνει την περικοπή της 

θητείας για τους άντρες από τα τρία χρόνια στους 32 μήνες. 

Η πολιτική της μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού από τα τμήματα κληρωτών 

αφορούσε και σε άλλες τρεις κατηγορίες κληρωτών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1990˙ τους νέους μετανάστες, τους υπερ-Ορθόδοξους Ιουδαίους και αυτούς που 

είχαν χαρακτηριστεί ως ανίκανοι. Σε σχέση με τους νέους μετανάστες (τις 

πρόσφατες εισροές από τη Σοβιετική Ένωση και την Αιθιοπία στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990), είχαν δοθεί σε αυτούς μεγάλες απαλλαγές, ενώ αυτοί που ήταν 

πάνω από 29 την ημέρα της άφιξής τους συχνά εξαιρούνταν από την υπηρέτηση 

θητείας. Παρόμοιες πρακτικές εφαρμόστηκαν στους υπερ-Ορθόδοξους Ιουδαίους 

(haredi). Παρ’ όλο που αυτή η πληθυσμιακή ομάδα συχνά διεκδικούσε την 

εξαίρεση από τη στρατιωτική θητεία, από την ίδρυση του κράτους (λόγω της 

θρησκευτικής τους πίστης), το κράτος χρησιμοποιούσε αυστηρές διαδικασίες για να 

                                                 
73 Cohen, Stuart A. (Καλοκαίρι 1995). The Peace Process and Its Impact on the Development of a 

Slimmer and Smarter Israeli Defence Force. Israel Affairs, Vol. 1, No. 4, σελ. 1-21,  σελ. 3 
74 ibid 
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μειώσει των αριθμό των εξαιρουμένων haredi. Εντούτοις, μετά το 1993, αυτές οι 

διαδικασίες περιορίστηκαν και ο αριθμός των εξαιρουμένων αυξήθηκε δραστικά75. 

Μία τρίτη ομάδα κληρωτών εξαιρούταν (ή απολυόταν νωρίτερα) λόγω της 

ασυμβατότητάς τους με τις απαιτήσεις του στρατού. Εκτός από τα ψυχολογικά ή 

σωματικά προβλήματα, οι αιτίες μπορεί να βρίσκονταν και στην αποτυχία των 

νεοσυλλέκτων να ανταπεξέλθουν στα βασικά εκπαιδευτικά κριτήρια. Μία 

πρόσφατη αύξηση του αριθμού των προς κατάταξη ατόμων που απορρίπτονταν με 

βάση τα κριτήρια αυτά ήγειρε τις υποψίες του Κρατικού Ελεγκτή ότι το Τμήμα 

Προσωπικού του Ισραηλινού Στρατού μπορεί να αύξανε επίτηδες τον αριθμό αυτής 

της συγκεκριμένης κατηγορίας76. Οι προαναφερθείσες διαδικασίες για τη μείωση 

του προσωπικού, και στους κληρωτούς και στους εφέδρους, είχε ως αποτέλεσμα τη 

δραστική μείωση του αριθμού τους. Από το 1991, η ετήσια κατάταξη 

νεοσυλλέκτων είχε αυξηθεί σχεδόν 18%77. Η πολιτική της μείωσης προσωπικού 

στον ισραηλινό στρατό κατά τη δεκαετία του ’90 αφορούσε και στους μόνιμους 

εθελοντές, οι οποίοι θεωρούνταν η πυρήνας του επαγγελματικού τμήματος του 

στρατού. Το “Πολυετές Σχέδιο”, που προτάθηκε το 1996, επιβάλλει στον Ισραηλινό 

Στρατό να πληρώσει 8.000 τέτοιους στρατιώτες, μαζί με 4.000 επιπλέον πολίτες 

που εργάζονται στο στρατό. 

Όλα αυτά τα στοιχεία, καταδεικνύουν την εμβέλεια των δομικών αλλαγών στον 

ισραηλινό στρατό. Είναι προφανές ότι έγιναν προσπάθειες για να αντικατασταθεί το 

μοντέλο του “εμπόλεμου έθνους” με αυτό του επαγγελματικού στρατού78. 

  

9.7.3. Αλλαγή του Στρατιωτικού Δόγματος 

Ταυτόχρονα με τον περιορισμό του προσωπικού, μία ακόμη ένδειξη για τη 

μετάβαση προς τον  επαγγελματικό μιλιταρισμό βρίσκεται στις τροποποιήσεις του 

στρατιωτικού δόγματος που υιοθέτησε ο ισραηλινός στρατός, από τη στιγμή της 

ίδρυσής του. Υπενθυμίζεται ότι στο μαζικό μιλιταρισμό, το στρατιωτικό δόγμα 

διακρίνεται με βάση τις εθνικές ιδεολογίες και την αίσθηση που έχουν οι 

στρατιωτικοί για την “επαναστατική” τους αποστολή. Όταν η μάχη δίνεται για την 

ιδεολογία, ο πόλεμος δεν έχει όρια και κανένα πολιτικό τέλος. Το δόγμα στο μαζικό 
                                                 
75 Στις αρχές του 1992, οι εξαιρούμενοι haredi σε ηλικία κατάταξης ξεπερνούσαν τις 20.000. βλέπε 

Stuart Cohen, The Peace Process and..’, σελ. 4, βλέπε επίσης, Baruch Kimmerling. Determination 
of the Boundaries and Frameworks of Conscription. σελ. 22-41 

76 Από το 2,5% της συνολικής εισδοχής το 1991 σε 3,2% το 1992, βλέπε: Ha’aretz, 22 Μαΐου, 1993      
77 βλέπε: The Military Balance, 1993 – 1994. London, 1993, σελ. 118 
78 Stuart Cohen. Peace Process. σελ. 4-5 
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μιλιταρισμό είναι λιγότερο συντηρητικό και οι ιεραρχικές σχέσεις χαλαρές79. Όπως 

είδαμε, κατά την τελευταία δεκαετία του Yishuv, και κατά τις δύο δεκαετίες μετά 

την ίδρυση του κράτους, το ισραηλινό στρατιωτικό δόγμα προσέγγισε αυτή τη 

λογική, αφού το Ισραήλ θεωρούσε πως βρισκόταν σε πόλεμο για την ύπαρξή του. 

Παρά το γεγονός ότι το ισραηλινό στρατιωτικό δόγμα ασπαζόταν κάποιες 

βρετανικές τακτικές, οι οποίες ήταν επαγγελματικές, η κυρίαρχη γραμμή στις 

θεωρίες πολέμου ήταν αυτή του “εμπόλεμου έθνους”. Αυτό παρατηρείται στον 

τύπο της ανάπτυξης του στρατού στο πεδίο της μάχης, η οποία είχε το σχήμα 

διαχωρισμένων μεγάλων τμημάτων υπό μία κεντρική ηγεσία. Αντικατοπτριζόταν, 

επίσης και στη χαλαρή ιεραρχία εν καιρώ πολέμου, ανάμεσα στην υψηλή ηγεσία 

και τις δυνάμεις στο πεδίο μάχης80. Η χαλαρή πειθαρχία και η απουσία 

συντηρητισμού ήταν αντανακλάσεις του στρατιωτικού δόγματος, το οποίο είχε 

κληρονομηθεί από την εβραϊκή, σοσιαλιστικής βάσης πολιτοφυλακή που υπήρχε 

πριν την ίδρυση του κράτους. Ένα δόγμα που συνδύαζε την αμυντική αποστολή με 

τον κοινωνικό ρόλο και θεωρούσε το μιλιταρισμό ως “τρόπο ζωής”81. Εντούτοις, δε 

βρίσκεται μόνο η πολιτιστική κληρονομιά πίσω από την υιοθέτηση του 

επαναστατικού, μη συντηρητικού δόγματος, αλλά επίσης και στρατηγικές ανάγκες. 

Όπως έχει αναλυθεί, η λογική πίσω από τη διατήρηση του μοντέλου του εμπόλεμου 

έθνους ήταν η αντιμετώπιση διαφόρων εχθρών σε διάφορα μέτωπα, ταυτόχρονα. 

Αυτό, με τη σειρά του, απαιτούσε την παραχώρηση στους αξιωματικούς του πεδίου 

μάχης “ελευθερίας κινήσεων” και ευρύτερες εξουσίες στη διοίκηση, χωρίς να 

χρειάζεται επιβεβαίωση από την ανώτερη διακλαδική ηγεσία. Αυτός ο τύπος 

δόγματος αυξάνει τα όρια του πολέμου χωρίς απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και 

μερικές φορές ενάντια στην επιθυμία των πολιτικών. Υπ’ αυτό το πλαίσιο, ο 

πόλεμος αποφασίζει την πολιτική και όχι το αντίθετο και στην πραγματικότητα, 

αυτό είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό του ολοκληρωτικού πολέμου, ο οποίος είναι 

η ραχοκοκκαλιά του δόγματος του εμπόλεμου έθνους82. Διάφορες περιπτώσεις 

στην ισραηλινή πολεμική ιστορία σκιαγραφούν το δόγμα αυτό, ο πόλεμος του 1948 

                                                 
79 Το ζήτημα αναλύεται στο κεφ.2, για επιπλέον βιβλιογραφία βλέπε επίσης υποσημείωση no. 9 
κεφάλαιο 7. 

80 Βλέπε, Gal, Reuven, (1986). A Portrait of the Israeli Soldier. London: Greenwood Press, σελ. 60, 
114-139.  

81 Η ανάπτυξη του ισραηλινού στρατιωτικού δόγματος κατά τη διάρκεια του Yishuv αναλύεται στο 
κεφ. 7, για επιπλέον βιβλιογραφία επί του θέματος, βλέπε, Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli 
Militarism και;  A nation – In – Arms. σελ. 264-285. 

82 I. Tal. Israel’s Doctrine of National Security. σελ. 44- 57, Uri Ben Eliezer. The Making of Israeli 
Militarism. σελ. 207 και Dan Horrowitz. The Israeli Defence Forces. σελ. 79 
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είναι ένα εμφανές παράδειγμα πολέμου χωρίς πολιτικά όρια (με βάση το ψήφισμα 

του ΟΗΕ), με αποτέλεσμα ο πόλεμος να καταλήξει στη δημιουργία κράτους και 

εκτός των περιοχών που προέβλεπε το σχέδιο83. Ο πόλεμος του 1967 ήταν ένα άλλο 

παράδειγμα, αφού διάφοροι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν 

είχε σχέδια για κατοχή της Δυτικής Όχθης84. Αυτό ο τύπος δόγματος, εντούτοις, 

μπορεί να βλάψει ορισμένες πολιτικές του κράτους, όταν η “ελευθερία κινήσεων” 

ενθαρρύνει κάποιους αξιωματικούς να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου ενάντια σε 

αμάχους, ή να εμπλακούν σε “στρατιωτικές περιπέτειες” πίσω από τα 

προβλεπόμενα σχέδια πολέμου. 

 Εντούτοις, αυτό το στρατιωτικό δόγμα, που κυριάρχησε κατά τα έτη 

διαμόρφωσης του κράτους, δεν ταίριαζε στο νέο στρατηγικό – πολιτικό κλίμα που 

διαμορφώθηκε σταδιακά μετά το 1967. Τότε, οι τάσεις για γεωγραφική εξάπλωση 

δεν ήταν πια μέρος της ισραηλινής υψηλής στρατηγικής85. Επιπρόσθετα, μετά την 

ειρήνη με την Αίγυπτο το 1978, η οποία συνοδεύτηκε και με “ακύρηχτη ειρήνη” με 

την Ιορδανία, ο κίνδυνός για μεγάλης κλίμακας εισβολή από συνδυασμένα μέτωπα 

(όπως στους πολέμους του 1948, 1967 και 1973) δεν ήταν υπαρκτός. Αργότερα, η 

διαδικασία ειρήνης κατά τη δεκαετία του ’90 ενίσχυσε τις αντιλήψεις περί 

περιφερειακής ασφάλειας. Αλλά πάνω απ’ όλα η διατήρηση από το Ισραήλ μη 

συμβατικής αποτρεπτικής δύναμης ήταν η κύρια εγγύηση ενάντια σε έναν μεγάλης 

κλίμακας πόλεμο με τους Άραβες αντιπάλους του.  

Οι στρατιωτικές απειλές που έπρεπε να αντιμετωπίσει το Ισραήλ εκτιμάται ότι 

ήταν δύο ειδών: (1) περιορισμένοι πόλεμοι με εξειδικευμένες πυραυλικές επιθέσεις 

από χώρες πέρα από τη γεωγραφική της σφαίρα, όπως το Ιράκ και το Ιράν (κατά τη 

δεκαετία του ’90). (2) Συνοριακά χτυπήματα και βομβιστικές επιθέσεις από άτακτες 

ομάδες Παλαιστινίων, ή στρατιώτες της Hezbollah86. Και τα δύο είδη απειλών δεν 

απαιτούσαν μαζική κινητοποίηση, αλλά επαγγελματικής φύσεως στρατό με υψηλό 

βαθμό εξειδίκευσης87. Στην πραγματικότητα, οι εκτιμήσεις για το δεύτερο τύπο 

απειλής ήταν λίγες, ειδικότερα διότι πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά τη διαδικασία 

ειρήνης με τους Παλαιστίνιους, η οποία ακολουθήθηκε επίσης και από την 

                                                 
83 Uri Ben Eliezer, The Making of Israeli Militarism.. σελ. 152-154, 173-179 
84 Avi Shalim. The Iron Wall. σελ. 
85 Gad  Barzilai. War, Democracy, and Internal. βλέπε: σελ. 232 
86 Stuart Cohen. The Peace Process. σελ. 11-12, για μία πιο πρόσφατη εκτίμηση βλέπε: Cohen, Eliot 

A., Michael J. Eisentstadt, and Andrew J. Bacevich (1999). Israel’s Revolution in Security Affairs. 
Survival, Vol. 40, No. 1, σελ. 48-67, σελ. 50-52 

87 ibid 
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απόσυρση των Ισραηλινών από το Νότιο Λίβανο. Η αυξανόμενη εξάρτηση από μία 

υψηλή στρατιωτική τεχνολογία για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι απειλές 

απαιτούσε αναθεώρηση του στρατιωτικού δόγματος. Πρώτον, η μετάβαση στην 

υψηλή τεχνολογία μείωσε την εξάρτηση από μεγάλο αριθμό στρατιωτών, αλλά 

αύξησε την εξάρτηση από υψηλή ποιότητα στο στρατό. Δεύτερον, στο παρελθόν, 

για τη διεξαγωγή μακροχρόνιων πολέμων ήταν απαραίτητο το ιδεολογικό κίνητρο, 

ενώ οι νέοι τεχνολογικοί και περιορισμένης έκτασης πόλεμοι απαιτούσαν 

εξειδίκευση88. 

Τελικά, καθώς η πολιτική κατέλαβε την κεντρική θέση της ασφάλειας στο 

Ισραήλ, στη “νέα προβλέψιμη Μέση Ανατολή”, χρειαζόταν απλά ένας 

πειθαρχημένος επαγγελματικός στρατός ως εργαλείο πολιτικής και όχι το μοντέλο 

του εμπόλεμου έθνους. 

  

9.7.4. Περιορισμός της Επέκτασης του Ρόλου του Στρατού 

Παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις που αναλύθηκαν παραπάνω για την 

υιοθέτηση του επαγγελματικού μοντέλου από τον ισραηλινό στρατό, ξεκίνησαν και 

διαδικασίες για τον περιορισμό της επέκτασης του ρόλου του εντός της ισραηλινής 

κοινωνίας. Στην πραγματικότητα, η επέκταση του ρόλου του στρατού και τα ασαφή 

όρια ανάμεσα στην πολιτική και τη στρατιωτική σφαίρα είναι τα πιο τυπικά 

χαρακτηριστικά του μαζικού μιλιταρισμού. Προηγούμενα κεφάλαια 

επικεντρώθηκαν σε αυτήν την πλευρά του ισραηλινού μιλιταρισμού. Καταδείχθηκε 

το πώς ο στρατός αυτός δημιουργήθηκε εξ αρχής ως “ένας λαϊκός στρατός”. Είτε 

κατά την περίοδο του Yishuv, είτε κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης του 

κράτους, ο στρατός μέσα από το ευρύ δίκτυό του πολιτικών θεσμών και 

δραστηριοτήτων έπαιξε κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση του έθνους. Αυτός ο 

εθνικός ρόλος περιελάμβανε πολλές δραστηριότητες όπως την κατασκευή 

οικισμών, την αγροτική εργασία, την απορρόφηση των νέων μεταναστών και 

κοινωνικές υπηρεσίες. Ήταν αυτή η σαρωτική εμπλοκή του στρατού με την 

κοινωνία που επέτρεπε στο στρατό να δρα ως παράγοντας για τον εκσυγχρονισμό 

και την ομογενοποίηση της κοινωνίας. Επίσης, ο ρόλος αυτός επέτρεψε στο στρατό 

και τις ελίτ του να αποκτήσουν κύρια ηθική θέση και κύρος και τις τοποθέτησε ως 

συνεργάτες στη χάραξη πολιτικής, μαζί με την πολιτική ηγεσία. 

                                                 
88 ibid,  
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Επιπλέον, ήταν και οι σκληρές στρατηγικές συνθήκες και η ανάγκη 

εξασφάλισης μαζικής κινητοποίησης της κοινότητας, που διατήρησε αυτό το 

υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων. Εντούτοις, οι διάφορες στρατηγικές, 

κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που αναλύθηκαν παραπάνω, οδήγησαν στην 

αναθεώρηση αυτής της σαρωτικής κοινωνικο-πολιτικής θέσης του ισραηλινού 

στρατού. 

Πρώτον: οι τάσεις για περιορισμό του ρόλου του στρατού ήρθε εκ των κάτω˙ 

από την ίδια την κοινωνία. Η εξαφάνιση των υπαρξιακών απειλών και η 

κατάρρευση της εθνικής ομοφωνίας για την ασφάλεια, ενίσχυσαν τις αξίες της 

κοινωνίας εντός της ιουδαϊκής κοινότητας89. Η εμφάνιση ισχυρών μη κυβερνητικών 

οργανισμών, με τις δικές τους ανεξάρτητες ελίτ και συμφέροντα, μείωσε την 

εξάρτηση από το στρατό. Οι νέες ελίτ θεώρησαν ότι ήταν προς συμφέρον τους να 

μειώσουν τη στρατιωτική ανάμιξη90. Αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους ως 

“πολίτες” σε ένα ασφαλές κράτος, πίστευαν ότι η φυσική και αποδεκτή θέση του 

στρατού είναι τα χαρακώματά του. Οι νέοι πολιτικοί παράγοντες στάθηκαν ενάντια 

σε αυτό που ο Horowitz αποκαλούσε στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας και 

πολιτικοποίηση του στρατού91. Σε αντίθεση, η πολιτικοποίηση της κοινωνίας και η 

στρατιωτικοποίηση του στρατού, σύμφωνα με αυτούς, είναι η καλύτερη εγγύηση 

για την ισραηλινή δημοκρατία και για την ασφάλεια του κράτους. Η επικράτηση 

των πολιτικών φιλελεύθερων αξιών στο Ισραήλ κατά τη δεκαετία του ’90 ήταν 

μέρος της πολιτιστικής αλλαγής σε όλο τον κόσμο λόγω της παγκοσμιοποίησης και 

της αμερικανοποίησης92. Στην ισραηλινή περίπτωση εντούτοις, αυτό συνοδεύτηκε 

από την εκμηδένιση του σοσιαλιστικού πολιτισμού και των πρωτοποριακών 

ιδανικών, τα οποία τοποθετούσαν το στρατό στο κέντρο της ισραηλινής 

πολιτιστικής σφαίρας93. 

Η ενίσχυση των πολιτικών φιλελεύθερων αξιών συνοδεύτηκε επίσης και από 

την εξάλειψη της ηρωικής εικόνας του στρατού ως “λαϊκού στρατού”. 

Αμφισβητούμενοι πόλεμοι, όπως ο πόλεμος στο Λίβανο και η Intifada, κλιμάκωσαν 

                                                 
89 Eliot A. Cohen, et al. Israel’s Revolution in Security Affairs. σελ. 48-67, σελ. 56-57, Brazilai, Gad 
και Ilan Peleg (Feb. 1992). Israel and Future Borders: Assessment of a Dynamic Process, Journal 
of Peace Research, Vol. 31, No. 1, σελ. 59-73 

90 ibid, 
91 Dan Horowitz. The Israeli Defence Forces.  σελ. 77-106,   Yoram Peri. Israel: Conscientious 

Objection.. σελ. 146 – 157 
92 Eliot A. Cohen. Israel after heroism. σελ. 118-121  
93 ibid, επίσης Anita Shapira. From the Palmach Generation. σελ.622-634 
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το σκεπτικισμό της κοινής γνώμης για το ρόλο του στρατού94. Η φιλελεύθερη 

ατμόσφαιρα και η διάδοση των κινημάτων ειρήνης, των οργανώσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα μαζί 

απογύμνωσαν το στρατό από την ασυλία που απολάμβανε έναντι κριτικών ή 

επίβλεψης. Η αλλαγή της εικόνας της κοινής γνώμης απέναντι στο στρατό και την 

ασφάλεια νομιμοποίησε επίσης και το δημόσιο σκεπτικισμό για το εάν ο 

κοινωνικός ρόλος του στρατού ήταν ακόμη απαραίτητος για την εθνική ασφάλεια95. 

Δεύτερον, εκτός από την αλλαγή σε εικόνες και συμπεριφορές απέναντι στο 

ρόλο του στρατού, οι μεταρρυθμίσεις που αναφέρθηκαν για τη μετατροπή του 

στρατού σε ένα επαγγελματικό οικοδόμημα, ικανό για τους νέους τύπους πολέμου, 

δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς την αποκοπή του στρατού από τις μη 

στρατιωτικές εμπλοκές του. Πρέπει να σημειωθεί ότι περίπου το 30% των 

κληρωτών εργάζεται σε πολιτικές αρχές που ανήκουν στο στρατό και άλλο ένα 

10% περιλαμβάνονται σε ημι-στρατιωτικά όργανα, όπως η μονάδα Nahal, ή σε μη 

μάχιμες μονάδες. Έτσι, οποιαδήποτε πολιτική για τη μείωση του προσωπικού 

έπρεπε να έχει ως στόχο αυτούς τους κληρωτούς96. Επιπλέον, οι στρατιωτικές 

μεταρρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν στα έτη 1994-1995, βασίζονταν στο 

αμερικανικό υπόδειγμα, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τέτοιου είδους πολιτικά 

στοιχεία. Θα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτός ένας νέος επαγγελματικός στρατός, 

συνδεδεμένος, όμως, με μία σειρά πολιτικών γραφειοκρατικών μηχανισμών97. 

 Τελικά, ο περιορισμός του κοινωνικού ρόλου του στρατού ήταν επίσης 

συνέπεια του περιορισμού των στρατιωτικών προϋπολογισμών μετά το 1973, όταν 

η ισραηλινή κοινωνία άρχισε να περικόπτει τις στρατιωτικές δαπάνες, όπως 

αναλύθηκε παραπάνω. Οι μισές από τις στρατιωτικές δαπάνες δόθηκαν για τις 

πολιτικές δραστηριότητες του στρατού. Καθώς το κράτος άρχισε να περιορίζει τους 

προϋπολογισμούς, ο Αρχηγός του Επιτελείου αποφάσισε ότι οι περικοπές θα είχαν 

στόχο τις κοινωνικές δραστηριότητες του στρατού. 

Ως απάντηση σε όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες, οι στρατιωτικές 

μεταρρυθμίσεις, που ξεκίνησαν το 1994, έγιναν υπό το σύνθημα “ότι δεν 

πυροβολεί, πρέπει να κοπεί”. Ο πρώτος στόχος αυτών των μεταρρυθμίσεων, ήταν οι 

                                                 
94 Eliot A. Cohen et al. Israel’s Revolution in Security Affairs. σελ. 48-67, σελ. 56-57 
95 Βλέπε  Asher  Arian, Security Threatened. σελ. 112-13; Rebecca Schiff. Israel as an “Uncivil” 

State. σελ. 636-658 
96 Stuart Cohen. The Peace Process. σελ. 6 
97 Eliot A. Cohen et al. ‘Israel’s Revolution in Security Affairs. σελ. 61 
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μονάδες Nahal98. Αυτές οι μονάδες είχαν ιδρυθεί σε κοινωνική βάση˙ βασικά για να 

απορροφήσουν τους μετανάστες της δεκαετίας του ’50 σε αγροτικούς οικισμούς, 

όπως συνέβαινε με τις μονάδες της Palmach, στην προ-κρατική περίοδο. Ο στόχος 

τους ήταν να εμποτίσουν τους νέους μετανάστες με τα πρωτοπόρα ιδανικά του 

Σιωνισμού, αναμιγνύοντας την αγροτική εργασία με τα αμυντικά καθήκοντα. Οι 

μεταρρυθμίσεις στόχευαν στη μετατροπή των Nahal σε μάχιμες μονάδες με 

λιγότερους κοινωνικούς δεσμούς. Οι προϋπολογισμοί που υπήρχαν για τις μονάδες 

αυτές μειώθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Επιπρόσθετα, η εισδοχή στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του στρατού για μη προνομιούχους στρατευμένους έγινε 

ιδιαίτερα αυστηρή99. Ένα τρίτο παράδειγμα για την επιβράβευση των μη 

στρατιωτικών εργασιών ήταν μέσω της σύνδεσης μέρους της στρατιωτικής θητείας 

των κοριτσιών σε πολιτικά τμήματα του κράτους100. Εντούτοις, οι προσπάθειες για 

περιορισμό του κοινωνικού ρόλου του στρατού δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά μέχρι τα 

μέσα του 1999 προχωρούσαν σταθερά. Η παλαιστινιακή Intifada το 2000 είχε ως 

αποτέλεσμα τη διακοπή αυτών των μεταρρυθμίσεων, από τη στιγμή που οι 

προτεραιότητες άλλαξαν και αφορούσαν για μία ακόμη φορά στην κατάταξη 

οπλιτών και στην ενίσχυση της διασύνδεσης του στρατού με την κοινωνία. 

 

Συμπεράσματα 

Επικεντρώνοντας την ανάλυση στο ισραηλινό υπόδειγμα των πολιτικο-

στρατιωτικών σχέσεων κατά την περίοδο που ακολούθησε τον Αραβο-Ισραηλινό 

πόλεμό του 1967 μέχρι το 2000, καταδείχθηκε ότι το υπόδειγμα αυτό άλλαξε από 

τη θεώρηση του μαζικού μιλιταρισμού σε αυτό του επαγγελματικού μιλιταρισμού. 

Το γεγονός αυτό ήταν εμφανές σύμφωνα με διάφορα κριτήρια που συχνά 

χρησιμοποιούνται για να ερευνηθούν οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις. 

Πρώτον: ο επαγγελματικός μιλιταρισμός υπάρχει σε εθνικά κράτη που 

αντιμετωπίζουν ελάχιστες εξωτερικές απειλές, ή σε αυτά που δεν αντιμετωπίζουν 

καμία στρατιωτική απειλή. Ερευνώντας τις στρατηγικές συνθήκες για το εβραϊκό 

κράτος κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, παρατηρείται από διάφορα 

σημεία ότι το Ισραήλ δεν αντιμετώπιζε καμία απειλή για την ύπαρξή του, όπως 

αυτές που αντιμετώπισε ανάμεσα στο 1949 και το 1967. αυτό οφειλόταν στις 

                                                 
98 Stuart Cohen. The Peace Process. σελ. 6 
99 ibid, σελ.7 
100 ibid 
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ακόλουθες εξελίξεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της στρατηγικής θέσης 

του Ισραήλ (1) η προέκταση του στρατηγικού βάθους μετά την κατάκτηση της 

Δυτικής Όχθης και του Σινά (που παρέμειναν αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες μετά 

την απόσυρση του Ισραήλ). Έτσι, συνδυασμένες επιδρομές από διάφορα μέτωπα θα 

ήταν δυνατόν να απορροφηθούν πριν να φτάσουν σε ζωτικές και κατοικημένες 

περιοχές του Ισραήλ. (2) Το Ισραήλ διατήρησε την επιλογή της μη συμβατικής 

αποτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών δυνάμεων και των 

πυραυλικών συστημάτων, ικανά για να φέρουν πυρηνικά. Το μονοπώλιο του 

Ισραήλ στην πυρηνική αποτροπή “κλείδωσε” τις στρατιωτικές επιλογές των 

Αράβων εχθρών του στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι δεν ήταν πια σε θέση να 

εξαπολύσουν ολοκληρωτικούς πολέμους ενάντια στο εβραϊκό κράτος. (3) η 

αραβική στρατιωτική επιλογή ενάντια στο Ισραήλ εξαφανίστηκε μετά το 1973. Το 

αραβικό περιφερειακό σύστημα της μετά-Nasser εποχής είχε αλλάξει προς αυτο-

απομόνωση και την πολιτική προσέγγιση με τις ΗΠΑ, ειδικά από τη στιγμή που η 

Αίγυπτος υπέγραψε τη συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ. Στα μέσα της δεκαετίας 

του ’90 ακολούθησε η ειρήνη με την Ιορδανία και μετά η συμφωνία του Όσλο με 

την ΟΑΠ. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την απουσία συμμάχων 

στην περιοχή, η Συρία ήταν αδύναμη να εξαπολύσει πόλεμο ενάντια στο Ισραήλ. 

Όλες αυτές οι συνέπειες οδήγησαν στη μείωση των στρατηγικών κινδύνων για το 

Ισραήλ. 

Δεύτερον: καθώς ο επαγγελματικός μιλιταρισμός αναπτύσσεται καλύτερα σε 

φιλελεύθερες δημοκρατίες, η ισραηλινή εσωτερική δομή άλλαζε προς αυτόν τον 

τύπο διακυβέρνησης. Αυτό καταδεικνύεται από το τέλος της κρατικής ηγεμονίας 

που ενισχυόταν από την Εργατική Σιωνιστική τάση κατά τα έτη διαμόρφωσης του 

Ισραήλ και την αντικατάστασή της από τη φιλελεύθερη, βασισμένη στην ελεύθερη 

αγορά, διακυβέρνηση. Αυτή η αλλαγή, η οποία υλοποιήθηκε με την εκλογή για 

πρώτη φορά του Likud, συνδεόταν με την εμφάνιση νέων κοινωνικών, οικονομικών 

και επίσης πολιτιστικών τάσεων, οι οποίες μπορούσαν να επιβάλλουν νέες 

πραγματικότητες στα εσωτερικά πράγματα του Ισραήλ. Με επιπρόσθετη 

ιδιωτικοποίηση και ενίσχυση των δυνάμεων των πολιτών, η ιουδαϊκή κοινότητα 

έγινε λιγότερο εξαρτημένη από το κράτος. Παρατηρείται ότι η αλλαγή στην 

πολιτική δομή και η μείωση της άμεσης εξουσίας του κράτους συνδέεται με το 

στρατηγικό περιβάλλον. Ήταν η ανάγκη για μαζική κινητοποίηση της κοινότητας 
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και των πόρων που επέτρεψαν στο κράτος να ενισχύσει την άμεση εξουσία και να 

την κατευθύνει προς όλο το κοινωνικό πλέγμα. 

Τρίτον, η αλλαγή προς τη φιλελεύθερη δημοκρατία υπαγόρευσε αλλαγές σε 

ολόκληρο το υπόδειγμα των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων από το μοντέλο του 

εμπόλεμου έθνους προς τον επαγγελματικό μιλιταρισμό. Αυτό εκφράστηκε με την 

εμφάνιση τάσεων υπέρ της ενίσχυσης της πολιτικής εξουσίας και τον εκφυλισμό 

της εμπλοκής του στρατού στις πολιτικές υποθέσεις. Ο σκοπός ήταν να μετατραπεί 

ο στρατός σε ένα επαγγελματικό πειθαρχημένο σώμα, ξεχωριστό από την κοινωνία 

και ελεγχόμενο από το κράτος. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για το σκοπό 

αυτό περιελάμβαναν: (1) περικοπές των στρατιωτικών δαπανών. (2) Αναθεώρηση 

του συστήματος κατάταξης αποσπώντας κληρωτούς από διάφορους τομείς του 

στρατού. Ο τελικός σκοπός ήταν να διαλυθεί ο εφεδρικός στρατός (ο οποίος 

περιελάμβανε όλους τους ικανούς Ιουδαίους, άντρες και γυναίκες) και η 

στρατιωτική κατάταξη να αφορά μόνον επαγγελματίες εθελοντές. (3) Απόσπαση 

των μηχανισμών και ιδρυμάτων του στρατού που ξεπερνούσαν τα αυστηρά όρια 

των στρατιωτικών αναγκών. Δηλαδή, διάφορους πολιτικούς οργανισμούς και 

υπηρεσίες που είχε αναλάβει να λειτουργεί ο στρατός εντός της κοινωνίας, όπως 

σχολεία, ερευνητικά κέντρα, κλινικές και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. (4) 

Αναθεώρηση των στρατιωτικών δογμάτων, σε νέα βάση, ώστε να ταιριάζουν με την 

καινούργια θέση και αποστολή του στρατού ως (πολιτικό) εργαλείο για το κράτος. 

Οι αναθεωρήσεις οικοδομήθηκαν πάνω σε μία νέα στρατηγική οπτική, σε μία εποχή 

ειρήνης, αλλά έλαβαν επίσης υπ’ όψιν αλλαγές στη φύση των επερχομένων 

πολέμων, οι οποίοι θα ήταν πιο εξειδικευμένοι αλλά μικρότερης έντασης. 

Εντούτοις, οι μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση ενός πιο επαγγελματικού 

στρατού δεν έχουν ολοκληρωθεί και ακόμη και αν είναι νωρίς για να ειπωθεί, αυτές 

οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να μην ολοκληρωθούν ποτέ, όπως ακριβώς προβλήθηκαν. 

Η Intifada του Al-Aqsa το 2000 συνδυασμένη με ένα μίγμα επιχειρήσεων 

αυτοκτονίας και πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ αμάχων, είχε ως αποτέλεσμα νέες 

αναθεωρήσεις στην ισραηλινή στρατηγική για τις επερχόμενες δεκαετίες. Οι νέες 

αναθεωρήσεις συνδέθηκαν επίσης με τη ριζική αλλαγή στην παγκόσμια στρατηγική 

μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την πιθανότητα διάδοσης όπλων μαζικής 

καταστροφής σε κράτη και οργανισμούς εκτός της παλαιστινιακής σφαίρας, τα 

οποία το Ισραήλ θεωρεί εχθρικά. Εντούτοις, είναι δύσκολο να συμπεριληφθεί στην 
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παρούσα μελέτη η ανάλυση του αντίκτυπου αυτών των τελευταίων εξελίξεων στις 

εσωτερικές σχέσεις ανάμεσα στο στρατό και την κοινωνία στο Ισραήλ 

Το ζητούμενο είναι να καταδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης 

περιόδου, η αλλαγή προς τον επαγγελματικό μιλιταρισμό, λόγω της βελτίωσης της 

ισραηλινής στρατηγικής θέσης και της διαδικασίας ειρήνευσης, είχαν ως 

αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ιστορικού ισραηλινού μιλιταρισμού και του 

ιδιαίτερου αντίκτυπού του στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Αυτή η 

αλλοτρίωση στο ρόλο του μιλιταρισμού είχε ως αποτέλεσμα από τα μέσα της 

δεκαετίας του ’90 αυτήν την αλλαγή που “αγκάλιαζε” διάφορες πλευρές της 

σύγχρονης εβραϊκής ταυτότητας, όπως αυτή αναπτύχθηκε κατά τα έτη 

διαμόρφωσης του κράτους. Ένα ζήτημα που αναλύεται στο παρακάτω κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 10 
 

Η Ισραηλινή Ταυτότητα σε Μετάβαση: Από το 1974 και Μετά 
 
10.1. Εισαγωγή 
 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε η μετάβαση στο ισραηλινό υπόδειγμα 

πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων από το μοντέλο του μαζικού μιλιταρισμού σε αυτό 

του επαγγελματικού μιλιταρισμού. Η μετάβαση αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο 

επίπεδα: πρώτον, με την αλλαγή της δομής του στρατού από έναν μαζικό στρατό, 

βασισμένο σε ένα καθολικό σύστημα κληρωτών, σε έναν επαγγελματικό. Δεύτερον, η 

εξαφάνιση των υπαρξιακών απειλών που είχε ως αποτέλεσμα το τέλος της ηγεμονίας 

του κράτους. Το κράτος έχασε τόσο το μονοπώλιό του επί των οικονομικών και 

ανθρωπίνων πόρων, όσο και την ικανότητά του να διατηρεί την πολιτιστική και 

ιδεολογική του ηγεμονία. Κατά συνέπεια, έχασε την ικανότητά του να κατευθύνει την 

ιουδαϊκή συλλογικότητα, στα πλαίσια μίας συνεκτικής εθνικής ταυτότητας. Από το 

1974 και μετά, διάφορες κοινωνικές, εθνικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές δυνάμεις 

άρχισαν να “ροκανίζουν” την ηγεμονία του κράτους και να δημιουργούν τα δικά τους 

οράματα και ερμηνείες για την ισραηλινή ταυτότητα. Αυτές οι διαφορετικές 

πολιτιστικές και εθνικές εντάσεις που ονομάστηκαν Kulturkampf (πολιτιστικός 

πόλεμος), έθεταν τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση μίας νέας συλλογικής 

ταυτότητας, διαφορετικής από αυτήν που διαμορφώθηκε κατά την περίοδο του 

Yishuv και τα έτη διαμόρφωσης του κράτους. Η μετάβαση της ταυτότητας ήταν και 

συνέπεια της αποδυνάμωσης του κοινωνικού ρόλου του στρατού και του 

τερματισμού της ηγεμονίας του κράτους, η οποία διατηρούταν λόγω του σκοπού της 

κινητοποίησης της κοινότητας για να αντιμετωπίσει τις υπαρξιακές απειλές. 

Στο κεφάλαιο αυτό τονίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του Kulturkampf στο 

Ισραήλ και περιγράφεται το πώς αυτές οι πολιτιστικές και εθνικές εντάσεις 

συμβάδιζαν με την υφιστάμενη εποχή ειρήνης και ενός λιγότερου μιλιταριστικού 

Ισραήλ.  

 

10.2. Η Ιδεολογική Κρίση για τη Γη (Η Δολοφονία του Rabin) 

Μία από τις κύριες συνέπειες της κατάρρευσης της εθνικής ομοφωνίας για την 

ασφάλεια μετά την κατάκτηση των Παλαιστινιακών Περιοχών, ήταν η ιδεολογική 

ρήξη εντός του Σιωνισμού για το μέλλον αυτών των κατεχόμενων περιοχών. 
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Η ύπαρξη μίας κοινής διεκδίκησης επί μίας εδαφικής περιοχής είναι ένα από τα 

βασικά στοιχεία της σύγχρονης εθνικής ταυτότητας. Εντούτοις, μία κύρια πλευρά της 

κρίσης ταυτότητας στο Ισραήλ σήμερα (και πιθανόν η πιο σημαντική) είναι η 

διαμάχη για την εδαφική επέκταση του Ισραήλ˙ ποιες, δηλαδή, περιοχές θα πρέπει ο 

ισραηλινός λαός να διεκδικήσει ως δικές του; Αυτή η διαμάχη έγινε εμφανής μετά 

την κατάκτηση από το Ισραήλ της Δυτικής Όχθης και της Γάζα το 1967, αλλά έγινε 

πιο βαθιά και έντονη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ειρήνευσης τη δεκαετία του 

1990, όταν αυτή η διαδικασία φάνηκε πως ήταν δυνατό να τελειώσει με την ίδρυση 

ενός παλαιστινιακού κράτους σε αυτές τις κατεχόμενες περιοχές. Αυτή η κρίση 

κορυφώθηκε όταν ένας Ισραηλινός δεξιός δολοφόνησε τον Εργατικό Ισραηλινό 

πρωθυπουργό Yitzhak Rabin το 1995. 

Εντούτοις, το εδαφικό ζήτημα ήταν πάντα ένα κύριο αμφισβητούμενο θέμα στο 

Σιωνισμό, από τις αρχές ακόμα της μετανάστευσης στην Παλαιστίνη στα τέλη της 

δεκαετίας του 1880 και τις αρχές της δεκαετίας του 1900. Η σιωνιστική ρητορεία δεν 

ήταν πάντα ξεκάθαρη στο θέμα αυτό, ή τουλάχιστον υπήρχε πάντα μία διαφορά 

ανάμεσα σε αυτό που υποστήριζε ο Σιωνισμό και αυτό που έπρατταν οι σιωνιστές 

πολιτικοί. Ενώ η σιωνιστική ρητορεία υποστηρίζει ότι η βιβλική “Γη του Ισραήλ” 

(όπου οι Ιουδαίοι εξορίστηκαν από τους Ρωμαίους) είναι η φυσική και νόμιμη γη του 

ιουδαϊκού λαού, η ηγεμονεύουσα παράταξη των Εργατικών δέχθηκε κατά καιρούς 

διάφορες εδαφικές προτάσεις για το ιουδαϊκό κράτος μέχρι το 19481. Μετά την 

ίδρυση του Ισραήλ το 1948, οι Εργατικοί Σιωνιστές αποδέχτηκαν τα καινούργια 

σύνορα (γνωστά ως Πράσινη Γραμμή) ως τα οριστικά και νόμιμα σύνορα του 

Ισραήλ. Η παράταξη των Αναθεωρητικών, εντούτοις, αντιτασσόταν σε αυτές τις 

προτάσεις, διεκδικώντας ένα ιουδαϊκό κράτος που θα κατείχε όλη την υπό 

εντεταλμένη κυβέρνηση Παλαιστίνη, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας. Έτσι, το 

ζήτημα της εδαφικής επέκτασης του ιουδαϊκού κράτους ήταν πάντα ένα ζήτημα 

ιδεολογικής διαμάχης εντός του Σιωνιστικού κινήματος, αλλά εντούτοις, πριν το 

                                                 
1 Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, το σιωνιστικό κίνημα (που καθοδηγούταν κυρίως από την ομάδα 
των Εργατικών) ερμήνευσε τον “Ιουδαϊκό Οίκο” που αναφερόταν στη Διακήρυξη του Balfour, ως 
περιοχή που περιλαμβάνει ολόκληρη την Παλαιστίνη και την Υπεριορδανία. Στη συνέχεια 
απαίτησαν ε΄να κράτος στις περιοχές δυτικά του ποταμού Ιορδάνη, αλλά μετά δέχτηκαν τις 
προτάσεις της Eπιτροπής Peel το 1937, όπου προτεινόταν ένα αραβικό κράτος στο μεγαλύτερο 
κομμάτι της Παλαιστίνης και ένα μικρότερο ιουδαϊκό κράτος δίπλα του. Τελικά, δέχτηκαν το σχέδιο 
διαχωρισμού του ΟΗΕ το 1947, που προέβλεπε ένα αραβικό κράτος και ένα ιουδαϊκό κράτος 
(μεγαλύτερο από αυτό που πρότεινε η Επιτροπή Peel.  
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1967, αυτή η διαμάχη δεν εξελίχθηκε σε εθνική κρίση, αφού όλοι οι Ισραηλινοί 

συμφωνούσαν ότι η γη στην οποία κυριαρχούσαν ήταν το “εθνικό τους έδαφος”. 

Μετά το 1967, όταν η ιδέα του εδαφικού συμβιβασμού ανάμεσα στο Ισραήλ και 

τους Άραβες έγινε αποδεκτή από μία μερίδα Σιωνιστών, η κρίση ανάμεσα στα δύο 

ιδεολογικά στρατόπεδα (τους Εργατικούς και τους Αναθεωρητικούς) εντάθηκε. Κάθε 

πλευρά άρχισε να διαμορφώνει το δικό της όραμα για το Σιωνισμό, σε σχέση με τη 

γη, την ειρήνη, την ασφάλεια αι την ταυτότητα του Ισραήλ. 

Συντόμως, οι δύο επόμενες υπο-ενότητες συνοψίζουν τις θέσεις των δύο 

σιωνιστικών, ιδεολογικών στρατοπέδων. 

 

10.2.1. Οι Συναινετικοί Σιωνιστές  

Η πλευρά αυτή από τελείται από το μπλοκ των Εργατικών και άλλες μικρές 

ομάδες του αριστερού, ισραηλινού, πολιτικού φάσματος. Αυτοί οι (κεντροαριστεροί 

και αριστεροί) Σιωνιστές επιμένουν ότι η απόσυρση από τις περισσότερες 

κατεχόμενες περιοχές είναι βασική για την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ και την 

ταυτότητά του ως ένα ιουδαϊκό δημοκρατικό κράτος. Ο Εργατικός Σιωνισμός δεν 

αρνείται “το σιωνιστικό δεδομένο” ότι οι κατεχόμενες περιοχές ήταν σημαντικά 

κομμάτια της βιβλικής “Γης του Ισραήλ”. Επίσης, αναγνωρίζει την “πλούσια 

ιουδαϊκή κληρονομιά” εκεί, ειδικά στη Δυτική Όχθη και τον πνευματικό δεσμό του 

με τον Ιουδαϊσμό. Ο Yitzhak Rabin, ο πνευματικός πατέρας του συμβιβαστικού 

Σιωνισμού είχε αναγνωρίσει κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του “Όσλο ΙΙ” 

στο Λευκό Οίκο: 

“Κάθε μέρος της Γης των Προφητών, κάθε όνομα, είναι ένα εσωτερικό κομμάτι της 

κληρονομιάς χιλιάδων ετών…”2

Επίσης, ο Εργατικός Σιωνισμός αντιλαμβάνεται τη στρατηγική αξία αυτών των 

περιοχών για την ύπαρξη του Ισραήλ και ειδικότερα τη χρησιμότητά τους ως πρώτη 

γραμμή άμυνας. Έτσι, οι Εργατικοί επέμειναν ότι οποιαδήποτε απόσυρση πρέπει να 

γίνει υπό αυτές τις στρατηγικές προϋποθέσεις3. Αφ’ ετέρου, πιστεύουν ότι το Ισραήλ 

πρέπει να “θυσιάσει” ένα μέρος των εδαφών σε αντάλλαγμα για την ειρήνη και την 

ομαλοποίηση των σχέσεων με τον Αραβικό Κόσμο. Επίσης, αυτές οι “θυσίες” είναι 

                                                 
2 Απόσπασμα από Ben Moshe, Danny (May 2005).  The Oslo Peace Process and Two Views on 

Judaism and Zionism 1992 – 1996. British Journal of Middle Eastern Studies’, Vol. 32, No. 1, σελ. 
13-27, σελ. 20  

3 Εδώ αναφερόμαστε στην περιοχή της Κοιλάδας του Ιορδάνη όπου το Ισραήλ απαιτούσε μία ζώνη 
άμυνας σε μία τελική συμφωνία διευθέτησης. 
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απαραίτητες για την εξασφάλιση της ιουδαϊκής πληθυσμιακής πλειοψηφίας στο 

κράτος, μετά την ίδρυση μίας παλαιστινιακής κρατικής οντότητας και την επιστροφή 

των Παλαιστινίων προσφύγων στο παλαιστινιακό κράτος και όχι στο Ισραήλ. Οι 

Εργατικοί πιστεύουν ότι ο εδαφικός συμβιβασμός είναι απαραίτητος για να σωθεί ο 

Σιωνισμός από την παράνομη κατοχή και τις δημογραφικές επιπλοκές που 

υπονομεύουν το βασικό σιωνιστικό σκοπό της δημιουργίας ενός ιουδαϊκού κράτους. 

Κατά συνέπεια, θεωρούν το συμβιβασμό για τα εδάφη ως σωτηρία για το 

Σιωνισμό και τους Ιουδαίους τόσο σε φυσικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Ο 

Yitzhak Rabin εξέφρασε αυτό το όραμα, λέγοντας στο Ράδιο του Ισραήλ το 1994: 

“Δεν προτείνω να δούμε τη Βίβλο ως χάρτη για το Κράτος του Ισραήλ. Στα μάτια μου, 

η Βίβλος είναι η θρησκεία, η πίστη, οι αξίες και η κληρονομιάς των Ιουδαίων. Αυτός 

είναι ο τρόπος που εγώ μελέτησα το βιβλίο των βιβλίων”4. Παρομοίως, ο Shimon 

Peres έλεγε ότι αναγνώριζε και ένιωθε τον ιστορικό δεσμό με δύο ιουδαϊκές πόλεις 

που προορίζονταν να τεθούν υπό την εξουσία της Παλαιστινιακής Αρχής, τη 

Χεβρώνα και τη Ναμπλούς, αλλά αυτός ο δεσμός δεν επέτρεπε ούτε στον ίδιο “ούτε 

σε κανένα, να συνεχίζει να κυβερνά για πάντα έναν άλλο λαό, χρησιμοποιώντας βία… ο 

Ιουδαϊσμός στα μάτια μου είναι όχι μόνο ένας εδαφικός αλλά και ένας ηθικός και 

ανθρώπινος κώδικας”5. 

Ο Peres θεωρούσε ότι η απόσυρση ως τη λογική προέκταση της ερμηνείας του για 

την ιουδαϊκή ταυτότητα και τα ήθη, καθώς και της κοσμοθεωρίας του. Εξέφρασε 

ανησυχία για το ότι το Ισραήλ “κυβερνώταν με δύο παράλληλα κυβερνητικά 

συστήματα”, όπου το ένα ήταν μία στρατιωτική κυβέρνηση επί των Παλαιστινίων και 

η οποία “είναι η απόλυτη αντίθεση των βασικών, δημοκρατικών αξιών που τέθηκαν 

από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, των βασικών μας νόμων, της πολιτικής 

κουλτούρας μας και της κοινωνικής κοσμοθεωρίας μας”. Προσέθεσε δε ότι “ο 

Σιωνισμός δημιουργήθηκε για να διορθώσει την αδικία που βίωναν οι Ιουδαίοι και για 

να τους δώσει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, η δια της βίας κυβέρνηση ενός 

άλλου έθνους και ο επίσης δια της βίας έλεγχος της δημόσιας τάξεως, σε μία περιοχή 

υπό στρατιωτικό νόμο, επηρεάζει όχι μόνο την άσκηση των καθηκόντων των 

κυβερνητικών αρχών στις περιοχές αυτές αλλά και αυτών στην καρδιά του ίδιου του 

Ισραήλ”6. Οι οπαδοί της συμβιβαστικής τάσης οικοδόμησαν το όραμά τους για την 

                                                 
4 Ibid, σελ. 20 
5  Peres, Shimon, (1993). The New Middle East. New York: Henry Holt, σελ.58–59. 
6 ibid 
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ειρήνη σύμφωνα με αυτές τις ερμηνείες του Σιωνισμού και της σχέσης του με τη γη, 

την ασφάλεια και τον ιουδαϊκό εθνικισμό. 

 

10.2.2. Οι Δεξιοί και το “Μεγάλο Ισραήλ” 

Το άλλο σιωνιστικό όραμα για τα εδάφη είναι αυτό του Likud (κεντροδεξιά) και 

των δεξιών θρησκευτικών-εθνικών παρατάξεων. Σε αυτούς προστίθεται και το 

εποικιστικό κίνημα του Gosh Emonim, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κατασκευή 

εκατοντάδων οικισμών στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με αυτό το όραμα, η κατάκτηση 

των παλαιστινιακών περιοχών, ειδικά στη Δυτική Όχθη (Ιουδαία και Σαμάρεια με 

βιβλικούς όρους) το 1967, ήταν μία κυριολεκτική πραγμάτωση του ίδιου του 

Σιωνισμού. Με αυτά τα εδάφη υπό ισραηλινή κυριαρχία, οι δεξιοί Σιωνιστές πίστευαν 

ότι η ταυτοποίηση της γης με το λαό είχε επιτευχθεί. Αυτό εκφράστηκε ξεκάθαρα στο 

μανιφέστο του Likud για τις εκλογές του 1977: 

“Το δικαίωμα του ιουδαϊκού λαού επί της Γης του Ισραήλ είναι αιώνιο, και είναι 

ενσωματωμένο στο δικαίωμά του για ασφάλεια και ειρήνη. Η Ιουδαία και η Σαμάρεια 

συνεπώς, δε θα πέσουν πότε ξανά σε ξένα χέρια˙ ανάμεσα στη θάλασσα και την 

Ιορδανία θα υπάρχει μόνο ιουδαϊκή κυριαρχία”7. 

Πάνω σε αυτή τη βάση, το Likud ξεκίνησε εντατικές δραστηριότητες εποικισμού 

στη Δυτική Όχθη, αφού κέρδισε τις εκλογές εκείνης της χρονιάς. Η κατασκευαστική 

δραστηριότητα του Likud περιελάμβανε επίσης και πυκνοκατοικημένες περιοχές 

όπως τη Ναμπλούς, τη Ραμάλα και τη Χεβρώνα, επιπρόσθετα της Ανατολικής 

Ιερουσαλήμ8. Σε σχέση με την πολιτική λύση, το Likud πίστευε ότι το μέγιστο 

δυνατό που μπορούσε να παραχωρηθεί στους Παλαιστινίους ήταν μία αυτοδιοίκηση, 

το οποίο δε σήμαινε ούτε ανεξάρτητο κράτος, ούτε αυτοδιάθεση9. 

Κάθε πλευρά ξεχωριστά, οι συγκαταβατικοί και οι ιδεολόγοι Σιωνιστές, πίστευε 

ότι το όραμά της είναι η σωστή ενσάρκωση του Σιωνισμού και ότι κάθε άλλη πλευρά 
                                                 
7 Απόσπασμα από  Colin Shnider.  The Land Beyond Promise. σελ. 85  
8 Στην πραγματικότητα, κατά τα 5 πρώτα χρόνια του στην εξουσία, οι κατασκευές οικισμών του Likud 
ήταν δύο φορές περισσότερες από αυτές των Εργατικών στα 20 χρόνια διακυβέρνησής τους. Η 
πολιτική των Εργατικών επικέντρωνε τις κατασκευές στην Ιερουσαλήμ και τις αποκαλούμενες 
“στρατηγικές περιοχές” στην Κοιλάδα του Ιορδάνη και κατά μήκος της “Πράσινης Γραμμής”. 
Αποφεύγοντας τις κατασκευές σε κατοικημένες παλαιστινιακές περιοχές άφηναν περιθώρια για 
πολιτικό συμβιβασμό, βάσει της αρχής της “Γης για την Ειρήνη”. 

9 Colin Shnider.  The Land Beyond Promise. σελ. 86. Ήταν αμέσως μετά το 2000, όταν το Likud 
αναθεώρησε το όραμά του και ο πρώην Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Αριέλ Σαρόν αποδέχτηκε τον 
Οδικό Χάρτη που είχαν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και αποδέχτηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ρωσία και ο ΟΗΕ. Ο Οδικός Χάρτης πρότεινε μία περίπτωση παλαιστινιακού χάρτη που θα 
ιδρυόταν δίπλα στο Ισραήλ το 2005. Το σχέδιο τελικά απέτυχε και το Ισραήλ εκτέλεσε ένα 
μονόπλευρο, ανεξάρτητο σχέδιο για να απεμπλακεί από τους Παλαιστίνιους.   
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είναι αιρετική, παρά φύσιν, στην καλύτερη περίπτωση. Οι Εργατικοί πολιτικοί και 

διανοούμενοι επέμεναν ότι η γραμμή του Likud θα είχε ως αποτέλεσμα την 

καταστροφή των σιωνιστικών ιδανικών και σκοπών για τη δημιουργία ενός κράτους 

για τους Ιουδαίους, ο σκοπός για την επίτευξη του οποίου πάλεψε για χρόνια ο 

Σιωνισμός10. Σύμφωνα με αυτούς, η επίτευξη μίας συμφωνίας ειρήνης που θα 

εξασφαλίζει τις ισραηλινές ανάγκες ασφαλείας και μία ιουδαϊκή πλειοψηφία στο 

κράτος είναι η μεγαλύτερη νίκη του Σιωνισμού. Ο Rabin και οι υποστηρικτές του 

παραδέχτηκαν ότι αρχές όπως ο “μιλιταρισμός” και ο “εβραϊκός ηρωισμός” ήταν 

βασικά συστατικά στοιχεία του σιωνιστικού δόγματος, αλλά όχι ως αυτοσκοπός, 

αλλά ως μέσα για την ύπαρξη των Ιουδαίων. Το καλύτερο παράδειγμα σύνοψης των 

αρχών αυτών ήταν η αναδιατύπωση από το Rabin ενός γνωστού γνωμικού που είχε 

καθοδηγήσει τη σιωνιστική σκέψη, “είναι καλό να πεθάνεις για την πατρίδα σου”. 

Αυτά αναφέρονται ως τα τελευταία λόγια που είπε ο Joseph Trumpeldor, ο Ιουδαίος 

ήρωας της μάχης του Tel Chai. Αυτά τα λόγια έγιναν κομμάτι της βασικής ηρωικής 

κληρονομιάς του σύγχρονου Σιωνισμού. Ο Rabin αντ’ αυτού πρότεινε το “είναι καλό 

να ζούμε για τη χώρα μας”, το Ισραήλ11. Αυτό ήταν κομμάτι της νέας σιωνιστικής 

κοσμοθεωρίας του Rabin, η οποία αντικατέστησε αξιωματικά την παλιά σιωνιστική 

σκέψη. 

Οι δεξιοί Σιωνιστές από την πλευρά τους, κατηγόρησαν τους οπαδούς της 

συγκαταβατικής προσέγγισης ως προδότες του Σιωνισμού, από τη στιγμή που 

παρέδωσαν τη “Γη του Ισραήλ” σε ξένη κυριαρχία. Θεωρούσαν την προσέγγιση αυτή 

ως “κοσμοπολίτικο ξεπεσμό” που δηλητηρίαζε το “σιωνιστικό ηρωικό πνεύμα”12. Η 

θρησκευτική δεξιά, πίστευε ότι ο Rabin πρόδιδε το όραμα του Μεγάλου Ισραήλ, διότι 

ο τόσο ο ίδιος όσο και οι υποστηρικτές του δεν είχαν τη θέληση να μείνουν και να 

παλέψουν για τα πιστεύω τους. Αυτά τα πιστεύω θυσιάζονταν, κατ’ αυτούς, υπέρ 

ενός υλικού πολιτισμού13. 

                                                 
10 Dany Ben Moshe. The Oslo Peace Process. σελ. 23 
11 Ibid, σελ. 460. Για το Tel Chai και τη θέση του στην ισραηλινή συλλογική μνήμη, βλέπε Κεφάλαιο 5 
της παρούσας μελέτης. 

12 Για παράδειγμα, ο Rehovot Chief Rabbi Simcha Kook σχολίασε, ‘αυτό που αποκαλούν συμφωνια 
ειρήνης είναι το αποτέλεσμα πνευματικής πτώσης’ Βλέπε: Yehiel Leiter, Yehiel, (1994). Crisis in 
Israel: A Peace Plan to Resist. New York: S.PP.I. Books/Shapolsky Publishers, σελ.96. 

13 Για παράδειγμα: ο Ariel Sharon έγραψε το 1995 στο Yodi’ot Ahranot:  
“Ο Κοσμοπολιτισμός, αυτή η παλιά ιουδαϊκή πνευματική ασθένεια, η οποία λίπαινε τους τροχούς των 
παγκόσμιων επαναστάσεων, επιστρέφει στις ζωές μας. Το Ισραήλ είναι πολύ μικρό γι’ αυτούς [τους 
πολιτικούς αρχηγούς του Ισραήλ]. Ανησυχούν για νέες παγκόσμιες τάξεις… Μόνο ένα πράγμα καίει 
στις καρδιές τους, να εξυπηρετήσουν το συμφέρον οποιουδήποτε. Οποιουδήποτε, εκτός από αυτό του 
λαού τους”. Απόσπασμα από Danny Ben Moshe, ‘The Oslo Peace Process and Two View’, σελ. 23 
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Αυτή η διαίρεση στη σιωνιστική ιδεολογία οξύνθηκε καθώς το Ισραήλ πλησίαζε 

στην υπογραφή μιας συμφωνίας ειρήνης με τους Παλαιστίνιους. Ήταν εκείνη τη 

χρονική στιγμή που δολοφονήθηκε ο Rabin από ένα δεξιό φοιτητή, ένα γεγονός που 

συνέβαινε για πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Ταυτόχρονα 

έδειχνε ότι η ιδεολογική κρίση για το εδαφικό ζήτημα μπορούσε να απειλήσει τη 

δημοκρατία και να οδηγήσει το Ισραήλ σε ένα φαύλο κύκλο βίας. 

 

10.3. Ο Μετα-Σιωνισμός και η Διαμάχη για τη Συλλογική Μνήμη 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των κρίσεων ταυτότητας που τάραξε την ισραηλινή 

κοινωνία μετά την κατάρρευση της εθνικής ομοφωνίας για την ασφάλεια, ήταν η 

ακαδημαϊκή διαμάχη για τη συλλογική μνήμη και την εθνική ταυτότητα γενικότερα 

που είχε διαμορφωθεί και οικοδομηθεί από το Σιωνισμό. Αυτή η κρίση εκφράστηκε 

από την εμφάνιση των “μετα-Σιωνιστών”, στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο μετα-

Σιωνισμός είναι μία πολιτιστική τάση που εμφανίστηκε στην κοινότητα των 

Ισραηλινών ακαδημαϊκών (ιστορικών και κοινωνιολόγων) και ο οποίος υπονόμευσε 

τις βασικές σιωνιστικές αρχές της ισραηλινής ιστορίας και εθνικισμού14. Στο 

διάστημα 1920-1987, ο Σιωνισμός δημιούργησε ένα “βασίλειο” σκέψεων, μύθων και 

ιστοριών για την ιουδαϊκή συλλογικότητα και κατάφερε να τα μετατρέψει σε 

σύμβολα, τελετουργικά και γιορτές. Όλα αυτά μαζί διαμόρφωσαν το σύγχρονο 

εβραϊκό εθνικισμό. Εν τω μεταξύ, αυτό το σύνολο των σκέψεων και μύθων 

χρησιμοποιήθηκαν από το σιωνιστικό κίνημα (και αργότερα από το κράτος του 

Ισραήλ) για να κινητοποιηθεί η ιουδαϊκή κοινότητα (είτε με υλικούς, είτε με άυλους 

όρους) για την υπό εξέλιξη σύγκρουση15. Οι νέοι ιστορικοί αμφισβήτησαν όλες αυτές 

τις “ιερές αλήθειες” του Σιωνισμού και προσέφεραν μία διαφορετική ανάγνωση για 

τη γέννηση του Σιωνισμού και του Ισραήλ και για την ιουδαϊκή ιστορία γενικά16. 

Αυτή η εναλλακτική οπτική, η οποία φαίνεται να είναι πιο κοντά στην παλαιστινιακή 

οπτική, υπονόμευσε την επίσημη ιστορία για τη σύγκρουση και νομιμοποίησε την 

                                                 
14 Βλέπε: Laurence J. Silberstein.  The Postzionism Debates. σελ. 89; Pappe, Ilan, (Καλοκαίρι 1998). 

Fifty Years Through the Eyes of “New Historians” in Israel. Middle East Report, No. 207, σελ. 14-
17 και σελ. 23,  σελ. 14 

15 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 229-230, Laurence Silberstein. 
The Postzionism Debates. σελ. 16 -18. 

16 Ilan Pappe, Fifty Years Through the Eyes of “New Historians”. σελ. 14, επίσης Selby, Jan, ( March 
2005). Post Zionist Perspectives on Contemporary Israel. New Political Economy, Vol. 10, No. 1, 
σελ. 107 – 120, σελ. 107   
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παλαιστινιακή οπτική σε διάφορα σημεία17. Επίσης, η μετα-σιωνιστική ρητορεία 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και την ιστορική κριτική περιθωριοποιημένων 

ομάδων εντός του ίδιου του Ισραήλ. Αυτοί οι ακαδημαϊκοί νομιμοποίησαν την εθνική 

διαμαρτυρία της παλαιστινιακής μειονότητας στο Ισραήλ και τον κοινωνικό αγώνα 

των ανατολιτών Ιουδαίων. Ο στόχος είναι να τερματιστεί μία μακρά περίοδος, κατά 

την οποία η ιστορία αυτών των ομάδων διαστρεβλώθηκε, εάν δε σβήστηκε πλήρως 

από την ισραηλινή εθνική ταυτότητα, όπως η τελευταία αντικατοπτρίστηκε στις 

επίσημες κρατικές τελετές, την κανονιστική βιβλιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης18. 

Παρ’ όλο που οι μετα-Σιωνιστές εμφανίστηκαν ως μία μικρή ακαδημαϊκή ομάδα, 

επεκτάθηκαν σταδιακά, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή σφαίρα, αλλά επίσης και σε άλλες 

πλευρές της ισραηλινής πολιτιστικής ζωής, ώστε να συμπεριλάβουν τα μέσα 

ενημέρωσης, την βιομηχανία κινηματογράφου, την τέχνη και τους νοβελίστες. Όλοι 

αυτοί υπονόμευσαν την πολιτιστική ρητορεία του Σιωνισμού και αμφισβήτησε τις 

περισσότερες από τις “ιερές του αλήθειες” για την ιουδαϊκή συλλογικότητα19. 

Το μετα-σιωνιστικό φαινόμενο έγινε κομμάτι όλων των κοινωνικών και 

οικονομικών αλλαγών που τάραξαν την ισραηλινή κοινωνία μετά την εξαφάνιση της 

απειλής για την ιουδαϊκή επιβίωση. Αυτή η πολιτιστική τάση είναι αποτέλεσμα του 

τέλους της σιωνιστικής ηγεμονίας, που οικοδομήθηκε πάνω στην κοινωνική 

συναίνεση για την εθνική ασφάλεια. Επιχειρώντας μία απ’ ευθείας σύνδεση ανάμεσα 

στην κατάρρευση της ομοφωνίας για την ασφάλεια και τους μετα-Σιωνιστές, ο Ilan 

Pappe, ένας από τους κυριότερους μετα-Σιωνιστές, έγραψε: 

“η συζήτηση για το Σιωνισμό αντανακλά μία κρίση ταυτότητας μίας κοινωνίας που 

βρίσκεται στα πρόθυρα μίας περιόδου ειρήνης, κατά την οποία η εθνική συναίνεση, που 

οικοδομήθηκε προηγουμένως επί των απειλών για την επιβίωση και τα προβλήματα 

ασφαλείας, διαλύεται υπέρ ενός διαλόγου σε όλο το εύρος της κοινωνίας και του 

πολιτισμού της”20. 

Όπως σημειώθηκε, η ρητορεία των μετα-Σιωνιστών είναι ευρεία και πολυποίκιλη˙ 

ασχολείται σχεδόν με όλες τις πλευρές της σιωνιστικής ιστοριογραφίας και 

πολιτισμού. Στην πραγματικότητα, η σύγχρονη ισραηλινή κοινωνιολογία προσφέρει 

                                                 
17 Βλέπε: Pappe, Ilan ( Χειμώνας 1997), ‘ Post Zionist Critique on Israel and Palestinians: Part I, the 

Academic Debate. Journal of Palestine Studies, σελ. 29 -41. 
18 Ilan Pappe. Fifty Years Through the Eyes of the “New Historians”. σελ. 14 
19 Laurence Silberstein.  The Postzionism Debates. σελ. 1-3 
20 Pappe, Ilan, (Άνοιξη – Καλοκαίρι 1995). Critique and Agenda: Post Zionist Scholars in Israel. 

History and Memory,  Vol. 7, No. 1, σελ. 66-90, σελ. 66 
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ένα μεγάλο σύνολο μετα-σιωνιστικών αναλύσεων, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη 

συμπερίληψή όλων σε αυτό το τμήμα της εργασίας. Εντούτοις, θα παρουσιαστούν 

συντόμως οι κύριες μετα-σιωνιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες υπονόμευσαν τις βάσεις 

της σιωνιστικής συλλογικής μνήμης και για τη σύγχρονη και για την αρχαία ιστορία. 

  

10.3.1. Ξαναγράφοντας τον Πόλεμο του 1948 και τη Μετέπειτα Περίοδο 

Οι Νέοι Ιστορικοί αμφισβήτησαν τη σιωνιστική οπτική για τον πόλεμο του 1948, 

ο οποίος οδήγησε στην ίδρυση του Ισραήλ και την εξορία περίπου 700.000 

Παλαιστινίων. Εντός του ισραηλινού εθνικού πλαισίου, ο πόλεμος του 1948 (ο 

Πόλεμος της Ανεξαρτησίας) είναι το πιο κρίσιμο και ένδοξο γεγονός στην ισραηλινή 

ιστορία. Από τη στιγμή που αυτός ο πόλεμος γέννησε το κράτος του Ισραήλ και 

εκπλήρωσε τους πόθους του ιουδαϊκού εθνικισμού, με τη μορφή ενός ανεξάρτητου 

και αναγνωρισμένου κράτους. Η επίσημη σιωνιστική οπτική για τον πόλεμο 

βασίστηκε στις παρακάτω συνθήκες: (1) το Νοέμβριο του 1947, τα Ηνωμένα Έθνη 

ανακοίνωσαν το σχέδιο διαχωρισμού, το οποίο προέβλεπε την ίδρυση ενός αραβικού 

και ενός ιουδαϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. (2) Με βάση το ψήφισμα, ο Ben 

Gurion ανακοίνωσε στις 15 Μαΐου 1948 την ίδρυση του Ισραήλ. (3) Τα αραβικά 

κράτη, τα οποία αρνήθηκαν το σχέδιο διαχωρισμού, εισέβαλαν στην Παλαιστίνη για 

να αποτρέψουν την ίδρυση του Ισραήλ. (4) Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) 

αναμετρήθηκαν με τις αραβικές στρατιές και τους Παλαιστίνιους μαχητές για να 

υπερασπίσουν τη χώρα. Παρά μερικές αρχικές επιτυχίες των αραβικών στρατών, οι 

ισραηλινές δυνάμεις κατάφεραν να νικήσουν και να προσθέσουν επιπλέον περιοχές 

της Παλαιστίνης που δεν προορίζονταν για τους Ιουδαίους στο σχέδιο διαχωρισμού. 

Με τον τρόπο αυτό, ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ. (5) Κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίων άφησαν τα σπίτια τους και έγιναν 

πρόσφυγες. Όλοι αυτοί έφυγαν με τη θέλησή τους, εξαπατημένοι από Άραβες ηγέτες 

που τους υποσχέθηκαν ότι θα γυρίσουν σύντομα, μαζί με τις νικηφόρες Αραβικές 

Στρατιές. 

Τα γεγονότα αυτά που αναφέρονται στην κύρια σιωνιστική οπτική για την ύπαρξη 

του Ισραήλ, είχαν σκοπό να υπηρετήσουν έναν πολιτικό στόχο: να απεκδυθεί το 

Ισραήλ της ευθύνης για το ζήτημα των Παλαιστινίων προσφύγων. Σε νομικούς και 

πολιτικούς όρους, η οπτική αυτή χρησιμοποιήθηκε από το κράτος για να απορριφθεί 

το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών Νο 194, που ζητούσε την επιστροφή των 

προσφύγων στα σπίτια τους. Εντούτοις, εκτός από την πολιτική χρήση της ιστορίας, η 
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σιωνιστική οπτική για τον πόλεμο εντοπίζει την ύπαρξη του Ισραήλ σε ένα “μυθικό”, 

επαναστατικό πλαίσιο. Αυτό περιλαμβάνει ιστορίες για των ηρωισμό των Sabra και 

την “αγνότητα του όπλου”. Έτσι, με βάση τη σιωνιστική οπτική, “Ο Πόλεμος της 

Ανεξαρτησίας” τοποθετήθηκε στο επίκεντρο της εβραϊκής συλλογικής μνήμης, ως 

στιγμή εθνικής αναγέννησης και ένα τέλος σε αιώνες εξορίας και εθνικών 

αποκλεισμών. 

Οι “νέοι ιστορικοί”, όπως οι Simcha Flapan, Avi Shlaim, Ilan Pappe, και Benny 

Morris, σε διάφορα γραπτά τους υπονόμευσαν τη σιωνιστική ιστορική οπτική του 

Πολέμου και κατάφεραν να τεκμηριώσουν μία διαφορετική οπτική. Σύμφωνα με τους 

ίδιους, το Yishuv δεν αντιμετώπιζε τον κίνδυνο εξαφάνισης στις παραμονές του 

πολέμου. Η ιουδαϊκή κοινότητα κέρδισε εύκολα τη διπλωματική μάχη στα Ηνωμένα 

Έθνη και ευνοήθηκε από την ισορροπία των εδαφικών στρατιωτικών δυνάμεων21. Το 

στρατιωτικό πλεονέκτημα του Yishuv ενισχύθηκε σημαντικά από τη μυστική 

συμφωνία που υπέγραψε η Ιουδαϊκή Υπηρεσία με την Υπεριορδανία. Η συμφωνία 

εξασφάλισε τη μη ανάμιξη της Αραβικής Λεγεώνας της Ιορδανίας πέρα από τη 

Δυτική Όχθη στον πόλεμο. Αποφασίστηκε η Αραβική Λεγεώνα να εισέλθει στις 

ιουδαϊκές περιοχές από την Ιερουσαλήμ και να ενωθεί με το συριακό και τον 

αιγυπτιακό στρατό που έμπαιναν από τη βόρεια και τη νότια Παλαιστίνη. Αντ’ αυτού, 

Ιορδανοί ξεγέλασαν τους Άραβες συμμάχους του και περιόρισαν τον αγώνα τους 

στην Ιερουσαλήμ. Εξουδετερώνοντας το ανατολικό μέτωπο, που ήταν και το 

μεγαλύτερο, οι Ισραηλινοί βρέθηκαν σε υπέρτερη θέση και κέρδισαν τον πόλεμο. Σε 

αντάλλαγμα, οι Ισραηλινοί δέχτηκαν τη de facto προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από 

την Ιορδανία22. 

    Ένα από τα πιο αμφισβητούμενα και ευρέως συζητούμενα βιβλία που 

γράφτηκαν σε εκείνη την περίοδο, ήταν αυτό του Benny Morris το 1987 για την 

έξοδο των Παλαιστινίων. Μετά από προσεκτική μελέτη πρόσφατα εκδιδομένων 

αρχείων των συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου, άλλων κυβερνητικών 

εγγράφων και ιδιωτικών εγγράφων των Ισραηλινών ηγετών από την προ-κρατική 

περίοδο, ο Morris κατέληξε σε συμπεράσματα που διέφεραν σημαντικά από την 

κυρίαρχη σιωνιστική οπτική για τον πόλεμο του 1948. Ο Morris αμφισβήτησε 

διάφορα σιωνιστικά επιχειρήματα για την εποχή αυτή, όπως: (1) οι ηγέτες του Yishuv 

                                                 
21 Βλέπε: Simcha Flapan. The Birth of Israel. σελ. 31-39. 
22 Ibid, επίσης, Ilan Pappe. The Making of the Arab – Israeli Conflict; Avi Shlaim. Collusion Across 

the Jordan. 
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δεν ήταν πιστοί στο σχέδιο διαχωρισμού του ΟΗΕ, αλλά είχαν προσχεδιάσει την 

κατάκτηση εδαφών, (2) οι ισραηλινές δυνάμεις ήταν στρατιωτικά ανώτερες σε σχέση 

με τις αραβικές, στον πόλεμο. (3) Τ κύριο ζήτημα του Morris, εντούτοις, ήταν το 

θέμα των προσφύγων˙ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι 

Άραβες έφυγαν από 350 πόλεις και χωριά το 1947 και το 1948, διά της βίας και λόγω 

συστηματικών επιχειρήσεων τους “Σχεδίου Δ” (Plan D). Έτσι, αμφισβήτησε τη 

σιωνιστική άποψη για το ζήτημα, που υποστήριζε ότι οι Παλαιστίνιοι έφυγαν 

εθελοντικά από τη χώρα, ή με βάση διακανονισμούς από τους Άραβες ηγέτες23. 

 Ταυτόχρονα με την αναθεώρηση της επίσημης ιστορίας για τη δημιουργία του 

Ισραήλ, άλλοι Νέοι Ιστορικοί ασχολήθηκαν με την αναθεώρηση άλλων σημείων της 

σύγχρονης ιστορίας τους Ισραήλ κατά την περίοδο διαμόρφωσης του κράτους. Ο πιο 

βασικός από αυτούς είναι ο πρώην reserve officer και αργότερα ιστορικός και 

ακτιβιστής ειρήνης Mordecai Bar On. Κατά τη δεκαετία του 1980, ο Bar On 

υιοθέτησε μία μετριοπαθή γραμμή καλώντας για ειρήνη με τους Παλαιστίνιους και 

τους Άραβες. Αυτό το πολιτικό όραμα προερχόταν από τη δική του άποψη για την 

ισραηλινή ιστορία πριν και μετά το 1948. Βασιζόμενος στις δικές του μαρτυρίες και 

ακαδημαϊκές έρευνες, ο Bar On ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για την 

απόρριψη διαφόρων ευκαιριών για ειρήνη με τους Άραβες μετά το 1948. Η πρώτη 

από αυτές ήταν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ανακωχής στη Ρόδο το 1949˙ 

σύμφωνα με το Mordecai, τα αραβικά κράτη δεν ενδιαφέρονταν να κλιμακώσουν την 

κρίση μετά το 1948 και μία συμφωνία ειρήνης θα μπορούσε να επιτευχθεί, εάν το 

Ισραήλ έδειχνε υποχωρητικότητα στο ζήτημα των προσφύγων. Ο Bar On κατηγόρησε 

επίσης το Ισραήλ για τον Πόλεμο του Σινά το 1956. Ως αξιωματικός των υπηρεσιών 

πληροφόρησης του Ισραηλινού Στρατού εκείνης της περιόδου, επιβεβαίωσε ότι το 

Ισραήλ δε διέθετε πληροφορίες για πιθανή αιγυπτιακή εισβολή. Αντίθετα, η 

αιγυπτιακή ηγεσία είχε εμπλακεί σε εσωτερικούς πολιτικούς ανταγωνισμούς, 

ανάμεσα σε υψηλόβαθμους αξιωματικούς και η πολιτική του Nasser απευθυνόταν 

στο εσωτερικό του Αραβικού Κόσμου και όχι ενάντια στο Ισραήλ24. 

 

 

                                                 
23 Benny Morris. Revising the Palestinian exodus of 1948; επίσης, Benny Morris. The Birth of the 

Palestinian Refugee Problem. 
24 Το όραμα του Bar On βρίσκεται στο βιβλίο του: Bar On, Mordecai (October – December 1983). Post 

Revolutionary Zionism. New Outlook, σελ. 1- 7; (1994). Zionism into its Second Century. Στο: Keith 
Kyle and Joel Peters, ed. Whither Israel: the Domestic Challenges. London: Tauris   
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10.3.2. Αναθεωρώντας την Περίοδο του Yishuv 

Οι μετα-σιωνιστικές ιστορικές αναζητήσεις ενισχύθηκαν και διαδόθηκαν ώσπου 

συμπεριέλαβαν όλες τις φάσεις της σιωνιστικής ιστορίας, συμπεριλαμβανομένης της 

προ-κρατικής ιστορίας στην Παλαιστίνη και την εξορία. Μερικοί από τους Νέους 

Ιστορικούς όπως οι Ilan Pappe, Bar On, και Benny Morris και αυτοί που έμειναν 

γνωστοί ως “Νέοι Κοινωνιολόγοι”, όπως οι Baruch Kimmerling και Gershon Shafir, 

εστίασαν στην έρευνα της σιωνιστικής οπτικής για τον πρώιμο ιουδαϊκό εποικισμό 

στην Παλαιστίνη25.  Οι Νέοι Κοινωνιολόγοι που αφιέρωσαν την ιστορική τους 

έρευνα στην κοινωνιολογική ανάλυση, παρήγαγαν μία νέα ιστορική οπτική για τις 

απαρχές του σιωνιστικού αποικιακού σχεδίου στην Παλαιστίνη. 

Όπως και η ιστορία, έτσι και η κοινωνιολογία στο Ισραήλ κατευθύνθηκε από 

σημαντικούς ακαδημαϊκούς και ιστορικούς, των οποίων τα οράματα επηρέασαν σε 

μεγάλη βαθμό την υπάρχουσα ηγεμονία των Εργατικών και τις ερμηνείες τους. 

Ειδικότερα, προσωπικότητες όπως ο Καθηγητής Shmuel Eisenstadt, ο Κοσμήτορας 

του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου και οι υποστηρικτές του 

Moshe Lissak (ιστορικός και κοινωνιολόγος), Dan Horowitz (ιστορικός και 

κοινωνιολόγος) και Anita Shapira (κοινωνιολόγος) 26. 

Αυτή η επίσημη ισραηλινή σχολή, οικοδόμησε το όραμά της πάνω στις κλασσικές 

σιωνιστικές παραδοχές, όπως: (1) η ισραηλινή κοινωνία είναι κατασκευή των 

πρωτοπόρων Ιουδαίων Εργατικών εποίκων που ήρθαν στη “Γη του Ισραήλ” με 

αποστολή τη δημιουργία μίας ιδανικής, σοσιαλιστικής, ιουδαϊκής κοινωνίας. (2) Η 

πρωτοπόρα γενιά και τα παιδιά τους (οι Sabra) αντιμετώπισαν σκληρές 

περιβαλλοντολογικές και οικονομικές συνθήκες στη “Γη του Ισραήλ” για να 

πραγματώσουν την αποστολή τους για την ανοικοδόμηση του “Ιουδαϊκού Οίκου”˙ 

καλλιέργεια της γης με τα χέρια, αποξήρανση βάλτων και κατασκευή οικισμών. 

Πιστοί στα ισχυρά πιστεύω τους για το νόημα της αποστολής και τα ιδανικά των 

Εργατικών, η πρωτοπόρα γενιά κατάφερε να οικοδομήσει μία αναπτυσσόμενη και 

παραγωγική κοινωνία στην Παλαιστίνη, που θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα 

εθνικό κράτος. (3) Παράλληλα με αυτές τις σκληρές συνθήκες του ιουδαϊκού 

εποικισμού, η πρωτοπόρα γενιά αντιμετώπισε ισχυρή απόρριψη από την τοπική 

αραβική κοινωνία. Οι Άραβες όχι μόνο αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την ιουδαϊκή 

κοινότητα, στη βάση της οικονομικής και κοινωνικής παραγωγικότητας για όλους 
                                                 
25 Laurence Silberstein. The Postzionism Debates. σελ. 102 
26 Ibid, σελ.113- 117  Βλέπε επίσης: Selby Jan. Post – Zionist Perspectives. σελ. 107-120,   
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τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν επίσης και την ίδια την ύπαρξη των Ιουδαίων στην 

Παλαιστίνη27. 

Σε αντίθεση με την κλασσική σιωνιστική οπτική, οι μετα-Σιωνιστές υπονόμευσαν 

την “επαναστατική αποστολή του Σιωνισμού” στη “Γη του Ισραήλ”. Παρουσίασαν το 

Yishuv ως ένα εποικιστικό σχέδιο  βασισμένο σε οικονομικά οφέλη, παρόμοιο με τα 

δυτικά αποικιακά σχέδια στην αμερικανική ήπειρο, την Αυστραλία, την Αφρική 

κλπ28. Για να υπερασπιστούν την άποψή τους, επικεντρώθηκαν στις ιδέες του Herzel 

για το ιουδαϊκό κράτος, καταδεικνύοντας ότι ο Herzel, ο πατέρας-ιδρυτής του 

Σιωνισμού ήταν ανοιχτός σε προτάσεις για οποιοδήποτε μέρος προς εγκατάσταση 

των Ιουδαίων της Ευρώπης. Επικεντρώθηκαν στην κρίση της Ουγκάντα που 

προέκυψε στις αρχές της έκτης Σιωνιστικής Διάσκεψης το 1903, όταν ο Herzel 

κατάφερε να περάσει από την πλειοψηφία τη βρετανική πρόταση για ένα ιουδαϊκό 

κράτος στην Ουγκάντα. Επιπλέον, κατέδειξαν ότι η σύλληψη του Herzel για ένα 

ιουδαϊκό κράτος στο βιβλίο του, δεν περιελάμβανε το ίδιο το νόημα της αποστολής˙ 

δεν αναφέρθηκε ποτέ σε αρχές όπως “Πρωτοπορία”, “Εργατικός Θρίαμβος” ή 

“Εβραϊκή Αναγέννηση”. Αντίθετα, υποστήριξαν ότι ο Herzel ήθελε ένα “κράτος 

ευμάρειας” βασισμένο σε καπιταλιστικές αξίες29. 

Οι Ισραηλινοί Νέοι Ιστορικοί συνέχισαν την έρευνά τους για τις αρχές τους 

Yishuv, καταδεικνύοντας ότι οι Ιουδαίοι επωφελήθηκαν από τη Διακήρυξη του 

Balfour και είχαν την υποστήριξη της εντεταλμένης κυβέρνησης για την ίδρυση ημι-

κρατικών οργάνων και μίας αναπτυγμένης κοινότητας. 

Μέσα από αυτήν την οπτική, απέρριψαν διάφορες “σιωνιστικές αλήθειες”, όπως 

το ότι ο Σιωνισμός έφερε πολλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στον αραβικό 

πληθυσμό. Αντ’ αυτού, υποστήριξαν την άποψη ότι οι Εργατικοί Σιωνιστές ήθελαν, 

μέσα από τα οικονομικά τους ιδρύματα όπως τη Histadrut και το Ιουδαϊκό Εθνικό 

Ταμείο, να αντικαταστήσουν τους Άραβες εργάτες από την αγορά εργασίας με 

Ιουδαίους, σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα εξειδίκευσης30. Επίσης, ξεκαθάρισαν 

                                                 
27 Για το παραδοσιακό σοσιαλιστικό οραμα βλέπε για παράδειγμα: S. N. Eisenstadt. Israeli Society; 

Jehuda  Reinharz και Anita Shapira, eds. Essential Papers on Zionism; Anita Shapira. The Image of 
the New Jew in Yishuv Society. Στο:  Israel Gutman, ed. Major Changes within the Jewish People. 
σελ. 427-442. 

28 Βλέπε για παράδειγμα: Kimmerling, Baruch, (1983). Zionism and Territory: The Socio-Territorial 
Dimension of Zionist Politics. Berkeley: University of California Press, σελ. 8 . 

29 Ibid, σελ. 55 
30 Βλέπε: Shafir, Gershon, (1996 [1989]). Land, Labor, and the Origins of the Israeli – Palestinian 

Conflict, 1882 – 1914. 2ed ed., Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 5, βλέπε επίσης 
(Φθινόπωρο 1996 ). Israeli Society: A Counterview. Israel Studies, Vol. 1, No. 2, σελ. 189-213.  
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ότι η αραβική γη, που είχε αγοραστεί από το ΙΕΤ δε θα μπορούσε να επιστραφεί 

στους Άραβες και δε θα διατίθετο για εργασία σε Άραβες εργάτες31. Αντίθετα με τη 

σιωνιστική οπτική για την περίοδο του Yishuv, οι Νέοι Ιστορικοί τοποθέτησαν στο 

επίκεντρο της οπτικής τους τη σύγκρουση με τους Παλαιστίνιους. Ισχυριζόμενοι ότι ο 

Σιωνισμός περιθωριοποίησε (ή καλύτερα διέγραψε) την ιουδαϊκή συλλογικότητα από 

την ιστορία τους, οι Νέοι Ιστορικοί επέμειναν ότι αυτό ήταν ένα είδος διαστροφής με 

σκοπό την υποστήριξη του σιωνιστικού ισχυρισμού για την “άδεια γη”, η οποία 

περίμενε τους κατοίκους της να γυρίσουν από την εξορία και να την κατοικήσουν 

ξανά32. Άλλοι Νέοι Ιστορικοί προσπάθησαν να διαμορφώσουν μία νέα οπτική για την 

αραβο-ισραηλινή σύγκρουση στο Yishuv, απορρίπτοντας την ιδέα ότι το Yishuv 

αντιμετώπιζε κίνδυνο εξαφάνισης από τους Άραβες. Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, 

η σιωνιστική ηγεσία του Yishuv προέβαλε υπερβολικά τις αραβικές απειλές ώστε να 

κινητοποιήσει το Yishuv για πόλεμο. Ο Benny Morris, για παράδειγμα, αποκάλυψε 

πρώιμα ισραηλινά σχέδια για μεταφορά Αράβων πολιτών σε περίπτωση πολέμου33. Ο 

Shafir προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα ισχυριζόμενος ότι η σύγκρουση 

χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί κοινωνική συνοχή και εθνική ταυτότητα34. 

Οι Νέοι Ιστορικοί κατέκριναν τη σιωνιστική οπτική σε σχέση με την απόρριψη, 

εκ μέρους της, της Εξορίας. Μία από τις κύριες κριτικές ήταν ότι η σιωνιστική 

απόρριψη της Εξορίας δε βασίζεται σε ιστορικές αποδείξεις αλλά σε πολιτικές 

φιλοδοξίες για τη δημιουργία ενός ιουδαϊκού κράτους. Διάφοροι Ισραηλινοί και 

Ιουδαίοι, από άλλα μέρη του κόσμου, ιστορικοί κατέδειξαν ότι οι Ιουδαίοι στη 

Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες απολάμβαναν αρκετά πολιτικά και 

θρησκευτικά δικαιώματα, χωρίς το φόβο να αφομοιωθούν σε άλλες θρησκείες. Οι 

υποστηρικτές αυτής της άποψης βασίστηκαν στο γεγονός πως παρά το γεγονός ότι το 

Ισραήλ, μετά την ίδρυση του, κατοχύρωσε σε όλους τους Ιουδαίους το “Δικαίωμα της 

Επιστροφής”, μόνο μία μικρή μειοψηφία ήρθε στο Ισραήλ35. Επίσης, κατά την προ-

κρατική περίοδο, η μειοψηφία αυτών που μετανάστευσαν από την Ευρώπη ήρθε στην 

Παλαιστίνη, ενώ η πλειοψηφία προτίμησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 

πλούσιες χώρες, αναζητώντας καλύτερες οικονομικές συνθήκες, ή μεγαλύτερες 

πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες. Ακόμη, οι Νέοι Ιστορικοί έλαβαν υπ’ όψιν τους 

                                                 
31 Gershon Shafir. Land, Labor, and the Origins. σελ. 6 
32 Baruch Kimmerling and Joel, S. Migdal. Palestinians: the Making of a People. σελ. 87-95 
33 Benny Morris. The Birth of the Palestinian Refugee Problem. σελ. 26 - 31 
34 Gershon Shafir. Land, Labor, and the Origins. σελ. 8 
35 Βλέπε για παράδειγμα, Mordecai Bar On. Zionism into Its Second Century. σελ. 7  
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το γεγονός ότι οι Ιουδαίοι Sephardi στις ισλαμικές χώρες δεν υπέφεραν από διώξεις 

και αντισημιτισμό, όπως μερικοί Ευρωπαίοι Ιουδαίοι, καταρρίπτοντας έτσι τη 

σιωνιστική οπτική για την Εξορία36. Οι μετα-Σιωνιστές παραδέχτηκαν ότι το 

Ολοκαύτωμα, που συνέβη στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, απέδειξε το σιωνιστικό 

ισχυρισμό για την Εξορία, ως καταστροφική και φυσικά και πνευματικά, για την 

ιουδαϊκή ζωή. Εντούτοις, επέμειναν ότι υπήρχαν διάφοροι τύποι εξορίας, καλοί και 

κακοί, αλλά ο Σιωνισμός, σύμφωνα με τους Νέους Ιστορικούς, άμβλυνε τις διαφορές 

ανάμεσά τους και δημιούργησε ένα στερεότυπο για την Εξορία, προβάλλοντας μόνο 

την αρνητική της πλευρά37. 

 

10.3.3.   Αναθεωρώντας την Ιστορία της Αρχαιότητας 

Η μετα-σιωνιστική αναζήτηση συνέχισε να αμφισβητεί την επίσημη σιωνιστική 

άποψη σε σχέση με την ιστορία της Αρχαιότητας. Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 5, 

η επίσημη άποψη υπογράμμιζε δύο κύρια χαρακτηριστικά των αρχαίων Εβραίων που 

έζησαν στην Παλαιστίνη (Ιουδαία πριν τη ρωμαϊκή εποχή): (1) οι Ιουδαίοι είχαν 

σχηματίσει μία συμπαγή εθνική ομάδα με την πρωταρχική έννοια της λέξης˙ δηλαδή 

εκτός από τη θρησκεία είχαν μία κοινή γλώσσα, μία κοινή περιοχή και μία ισχυρή 

πολιτική εξουσία. (2) Οι αρχαίοι Εβραίοι, ως έθνος, είχαν έναν ισχυρό δεσμό με τη 

“Γη του Ισραήλ”. Τόνιζαν το δεσμό τους με τη γη με την ισχυρή τους θέληση για την 

υπεράσπισή της ενάντια σε εισβολείς και την αυτοθυσία γι’ αυτήν. Δύο τραγικά, αλλά 

ηρωικά, γεγονότα αποδείκνυαν αυτό το δεσμό. Το πρώτο ήταν η ιουδαϊκή πολιορκία 

και η ομαδική αυτοκτονία στη Masada το 70 μ.Χ., ώστε να μην πέσουν ζωντανοί στα 

χέρια των Ρωμαίων. Το δεύτερο ήταν η εξέγερση του Bar Kokhba ενάντια στους 

Ρωμαίους (132-135 μ.Χ.). Τότε η Ιουδαία ξεκίνησε έναν ένοπλο αγώνα υπό την 

ηγεσία του Bar Kokhba και αποφάσισε να θέσει τέλος στην ρωμαϊκή κυριαρχία στη 

χώρα. Τελικά, η επανάσταση κατεστάλη από τους Ρωμαίους και τελείωσε με μία 

καταστροφή και την εξορία των Ιουδαίων που απέμειναν στην Παλαιστίνη38. 

Οι Νέοι Ιστορικοί αναγνώρισαν την ύπαρξη ενός ιουδαϊκού εθνικού παρελθόντος 

στην Παλαιστίνη, αλλά δε δέχονται ολόκληρη τη σιωνιστική οπτική για το παρελθόν 

αυτό. Κατηγόρησαν το Σιωνισμό για τελεολογική ανακατασκευή της αρχαίας 

ιουδαϊκής ιστορίας για να επιτύχουν πολιτικούς σκοπούς, κατά την περίοδο του 
                                                 
36 Ibid 
37 Laurence Silberstein. Postzionism Debate. σελ. 15 - 45  
38 Για το ζήτημα αυτό, βλέπε Κεφάλαιο 5 της παρούσας μελέτης, βλέπε επίσης: Yael Zerubavel. 

Recovered Roots. σελ. 13 - 36 
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Yishuv. Υποστήριξαν ότι η εφεύρεση του παρελθόντος χρησιμοποιήθηκε στη 

σύγκρουση και “επιστρατεύτηκε” για να δικαιολογήσει μιλιταριστικές πολιτικές39. 

Εντούτοις, αντίθετα με άλλες έρευνες για την ισραηλινή ιστορία, οι Νέοι 

Ιστορικοί δε διενέργησαν τις δικές τους ιστορικές αναζητήσεις για να αμφισβητήσουν 

τη σιωνιστική άποψη για την Αρχαιότητα, αλλά μάλλον βασίστηκαν στις υπάρχουσες 

κριτικές. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι αυτοί οι ιστορικοί εξειδικεύονταν στη 

σύγχρονη ιστορία και όχι στην αρχαία. 

Οι κριτικές της σιωνιστικής άποψης για το παρελθόν βασίστηκε σε επιχειρήματα 

όπως ότι οι Ιουδαίοι δε διαμόρφωσαν μία συνεχή, συμπαγή, εσωτερική ταυτότητα 

στην Παλαιστίνη πριν τη ρωμαϊκή εισβολή. Οι ερευνητές αναφέρονται σε δύο 

βασίλεια: την Ιουδαία στα νότια και τη Σαμάρεια στα βόρια, χωρίς να υπάρχουν 

ορατές πολιτικές ή κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις ανάμεσα τους. Επίσης, οι Ιουδαίοι 

στην Ιερουσαλήμ είχαν εξελληνιστεί για μία περίοδο μετά την εισβολή του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. Επιπρόσθετα, τα Εβραϊκά δεν ήταν πάντα η κυρίαρχη γλώσσα των 

ιουδαϊκών κοινοτήτων˙ τα Εβραϊκά χρησιμοποιήθηκαν μετά βίας μέχρι το 300 π.Χ. 

και μετά αντικαταστάθηκαν από τα Αραμαϊκά40. 

Οι Νέοι Ισραηλινοί Ιστορικοί αμφισβήτησαν σε μεγάλο βαθμό την επίσημη 

άποψη τόσο για τη μάχη στη Masada, όσο και για την εξέγερση του Bar Kokhba. Τα 

επιχειρήματα εστίαζαν στην πιθανή παραποίηση των χειρογράφων στις μετέπειτα 

εκδόσεις με σκοπό τον ιδεολογικό προσανατολισμό, ή στην επιλογή συγκεκριμένων 

ιστορικών γεγονότων που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους επίσημους σκοπούς, κατά 

την περίοδο του Yishuv και των ετών διαμόρφωσης του κράτους. Για παράδειγμα, 

ενώ οι Sicarii, οι μαχητές της Masada, εμφανίζονται ως εθνικοί ήρωες στην επίσημη 

ιστορία, στα αυθεντικά χειρόγραφα του Josephus, τα οποία είναι η μοναδική πηγή για 

την Masada, οι Sicarii εμφανίζονται να τρομοκρατούν τους ίδιους τους Ιουδαίους. 

Σύμφωνα με τον Josephus, οι Sicarii εισέβαλαν στο ιουδαϊκό χωριό Ein Gedi, 

κατέστρεψαν όλες τις προμήθειες και σκότωσαν τους περισσότερους κατοίκους πριν 

βρουν καταφύγιο στη Masada, γεγονότα τα οποία δεν αναφέρονται στην επίσημη 

διήγηση στα σχολεία41. 

                                                 
39 Βλέπε για παράδειγμα: Nachman Ben – Yehuda. The Masada Mythical Narrative and the Israeli 

Army. σελ. 57 – 89; Edna Lomsky – Feder , και Eyal Ben –Ari,  The Military and Militarization in 
the Israeli Society; and  Baila R. Shargel. The Evolution of the Masada Myth. 

40 Βλέπε : Seth  Schwartz. Language, Power and Identity in Ancient Palestine. σελ. 9 
41 Nachman Ben Yehuda. The Myth of Masada. 
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Παρόμοιες αλλαγές εντοπίζονται και στη σιωνιστική διήγηση για την εξέγερση 

του Bar Kokhba. Για αρκετό καιρό, πριν την εμφάνιση του Σιωνισμού και τον 

εποικισμό της Παλαιστίνης, η  ιουδαϊκή θρησκεία αντιμετώπιζε τον Bar Kokhba ως 

έναν αποτυχημένο Μεσσία. Ο άνθρωπος που οδήγησε την ιουδαϊκή εξέγερση κατά 

των Ρωμαίων (132-135 μ.Χ.), έπεισε το λαό του ότι ήταν ο Μεσσίας και έτσι 

συμμετείχαν στη εξέγερση κατά της ρωμαϊκής κατοχής στη χώρα. Η ιστορία, η οποία 

θεωρούταν από τους Ιουδαίους της εξορίας ως τραγωδία και τιμωρία από το Θεό, 

έγινε ένα από τα πιο ηρωικά γεγονότα στην ιστορία του Ισραήλ42. 

 
10. 4. Η Εμφάνιση Εθνικών Τάσεων: Sephardi, Ashkenazi, και Αραβικές 

Ταυτότητες 

Μία από τις κύριες συνέπειες της κατάρρευσης της εθνικής ομοφωνίας για την 

ασφάλεια μετά το 1967 και το τέλος της κρατικής ηγεμονίας ήταν η εμφάνιση 

εθνικών τάσεων εντός της ισραηλινής κοινωνίας. Εδώ αναφερόμαστε στις εθνικές 

ομάδες των Sephardi και των Αράβων που άρχισαν να διαμαρτύρονται για την 

παρούσα κατάσταση, που είχε διαμορφωθεί από τις ελίτ των Ashkenazi Εργατικών 

κατά τα έτη διαμόρφωσης του κράτους. Ενισχύοντας τη δική τους οικονομική και 

πολιτική θέση στην ισραηλινή οντότητα, κάθε μέρος προσπάθησε να διαμορφώσει τη 

δική του ταυτότητα ομάδας ενάντια στην ηγεμονική κουλτούρα των Ashkenazi. Είναι 

ευρέως αποδεκτό ότι η εμφάνιση εθνικών τάσεων στο Ισραήλ  δεν προκλήθηκε από 

ξαφνικά εθνικά αισθήματα, αλλά ήταν συνέπεια μίας νέας εποχής ειρήνης και 

ασφάλειας. Ήταν συνέπεια του τέλους της ηγεμονίας των Ashkenazi-Εργατικών, που 

είχε χτιστεί οικοδομηθεί πάνω στις πολεμικές προετοιμασίες για την υπεράσπιση της 

ύπαρξης της κοινότητας. Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι 

μειονότητες των Sephardi και των Αράβων –καθεμία ξεχωριστά– είχαν 

συνειδητοποιήσει την εθνική τους διαφορά και τις ξεχωριστές τους ταυτότητες. Ενώ 

οι κοινότητες των Sephardi υπόκειντο σε μία διαδικασία απορρόφησης στη 

υπάρχουσα ταυτότητα των Ashkenazi, οι Άραβες αποκλείονταν από αυτό το 

χωνευτήρι, ώστε να διατηρηθεί η ιουδαϊκή διάσταση της εβραϊκής ταυτότητας. Έτσι, 

η εθνική τάση, όπως και τα άλλα χαρακτηριστικά της κρίσης ταυτότητας στο 

σύγχρονο Ισραήλ, είναι συνέπεια της φθίνουσας πορείας της θέσης του μιλιταρισμού, 

μετά το 1967 και μία αντανάκλαση του προσανατολισμού προς την ειρήνη. 

                                                 
42 Richard G. Marks. The Image of Bar Kokhba.  
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Στο μέρος αυτό της εργασίας, θα εξεταστούν αυτές οι υποθέσεις˙ θα τονιστεί η 

εμφάνιση των εθνικών τάσεων των Αράβων και των Sephardi, καταδεικνύοντας το 

πώς οι τάσεις αυτές ήταν συνέπεια του παραγκωνισμού του ζητήματος της εθνικής 

ασφάλειας. 

  

10.4.1. Η Εμφάνιση της Ταυτότητας των Sephardi 

Με το τέλος της δεκαετίας του 1970, οι κοινότητες των ανατολιτών Ιουδαίων, οι 

οποίοι είχαν μεταναστεύσει στο Ισραήλ κατά τη δεκαετία του 1950, άρχισαν να 

αυτοπροβάλλονται ως μία νέα πραγματικότητα στην ισραηλινή εθνική-πολιτιστική 

σφαίρα, απαιτώντας αναγνώριση και ισότητα στη βάση της κουλτούρας τους και της 

εθνικής τους μοναδικότητας. Αυτή η τάση άρχισε να εξελίσσεται και να ενισχύεται 

ως μία αντίπαλη κουλτούρα και εθνική δύναμη σε αυτήν της κυρίαρχης εβραϊκής 

ταυτότητας των Ashkenazi. Αυτό το σχίσμα, εντούτοις, δε βάθυνε σε εθνο-πολιτική 

βάση (δηλαδή δε διατυπώθηκαν απαιτήσεις για εθνική οντότητα εντός του κράτους), 

αλλά είχε ως αποτέλεσμα το διχασμό των υπαρχόντων πολιτιστικών και ιδεολογικών 

σφαιρών που είχαν διαμορφωθεί από την ηγεμονία των Σιωνιστών Εργατικών. Έτσι, 

η εθνική ένταση προσέθεσε μία νέα διάσταση στην κρίση ταυτότητας της ισραηλινής 

κοινωνίας. 

Υπ’ αυτό το πλαίσιο, αναλύονται οι αιτίες της εμφάνισης της ταυτότητας των 

Sephardi, καταδεικνύοντας το πώς αυτή η εθνική ένταση ήταν συνέπεια της απώλειας 

της κεντρικής θέσης που κατείχε ο μιλιταρισμός, ο οποίος υπήρξε για πολύ καιρό η 

μηχανή της εθνικής ενοποίησης και ο θεματοφύλακας των ιδανικών των Εργατικών 

Σιωνιστών. 

 

10.4.1.1. Η Αποτυχία της Αφομοίωσης κατά την περίοδο 1949-1967 

 

Το αποτέλεσμα των δύο δεκαετιών της πολιτικής αφομοίωσης των ανατολιτών 

Ιουδαίων που ασκήθηκε από το κράτος ήταν αρνητικό, ειδικά για αυτούς με ρίζες στο 

Μαρόκο και την Υεμένη43. Αυτοί έμειναν πιο πίσω σε σχέση με το προσωπικό τους 

εισόδημα, την εκπαίδευση και την αγορά περιουσίας. Οι αποκαλούμενες “πόλεις 

ανάπτυξης”, που είναι οικισμοί εγκατεστημένοι στην περιφέρεια, έγιναν παράδεισοι 

                                                 
43 Ephraim Ya’ar. Continuity and Change. σελ. 92 
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για το έγκλημα, την πορνεία και τα ναρκωτικά. Η πλειοψηφία των φυλακισμένων 

είχαν ρίζες στην ανατολή. 

Επιπρόσθετα, οι ανατολίτες Ιουδαίοι εξαιρέθηκαν από υψηλόβαθμες κρατικές 

θέσεις, καθώς και από τα κέντρα χάραξης πολιτικής και έγιναν αντικείμενο φτηνής 

εργασίας και “blue color” works. Επίσης, οι ανατολίτες Ιουδαίοι αποκολλήθηκαν από 

τους πολιτισμούς και τις κληρονομιές τους˙ η μουσική τους, η κουζίνα και τα έθιμα 

υποτάχθηκαν στον ηγεμονεύοντα πολιτισμό των Ashkenazi. Τελικά, η ιστορία των 

ανατολιτών Ιουδαίων αγνοήθηκε από την επίσημη ιστοριογραφία. Το κράτος 

προσπάθησε συστηματικά να υποβαθμίσει την πολιτιστική μνήμη των Sephardi, 

περιθωριοποιώντας την ιστορία τους στα σχολικά εγχειρίδια44. 

Το κοινωνικό και οικονομικό κενό που υπήρχε ανάμεσα στις δύο κοινότητες των 

Ashkenazi και των Sephardi, εκφράστηκε επίσης στις αρνητικές εικόνες και των δύο. 

Οι Ashkenazi Ιουδαίοι, που κατοικούσαν στις κύριες αναπτυγμένες πόλεις όπως η 

Χάιφα, το Τελ Αβίβ και η Ιερουσαλήμ, προσπαθούσαν να διατηρούν μία κοινωνική 

απόσταση ανάμεσα στους ίδιους και τους ανατολίτες συμπολίτες τους που 

κατοικούσαν στα “slum”. Σε αυτές τις μικτές πόλεις, οι Sephardi ήταν αποκλεισμένοι 

από τα σχολεία, τις λέσχες, ή ακόμα και τις πισίνες των Ευρωπαίων Ιουδαίων. Οι 

γάμοι ανάμεσα στις δύο κοινότητες ήταν τυχαίοι και όχι συνηθισμένοι. 

Οι περισσότεροι ανατολίτες Ιουδαίοι ήταν εξοργισμένοι από αυτόν το 

συστηματικό διαχωρισμό και τις διακρίσεις. Εντούτοις, δεν έδειχναν κάποια ιδιαίτερη 

αντίδραση σε αυτές τις πολιτικές. Όπως σημειώνουν διάφοροι ακαδημαϊκοί, η 

αδυναμία των Sephardi να εκφράσουν την αντίδρασή τους στις πολιτικές διακρίσεων 

του κράτους και στην “πολιτιστική εκκαθάριση” κατά τα έτη διαμόρφωσης, οφείλεται 

στην ισχυρή πολιτιστική και ιδεολογική ηγεμονία που διατηρούσε το κράτος. Για 

παράδειγμα, ο Allouche στη διατριβή του για τους ανατολίτες Ιουδαίους συμπεραίνει: 

“Κατά την περίοδο ίδρυσης, το Ισραηλινό Κράτος είχε αφιερωθεί πλήρως στην εθνική 

ομογενοποίηση. Αυτή η περίοδος χαρακτηριζόταν από αυτό που αποκαλούταν 

Memlechtiut, δηλαδή την αναγνώριση του κράτους ως ανώτατη αρχή, εγγυητή του 

γενικού συμφέροντος και ηγετική δύναμη στην υλοποίηση των σιωνιστικών ιδανικών. 

Το Κράτος έπρεπε να διατηρήσει τη συλλογική συνοχή, να κινητοποιήσει την κοινωνία 

και να δημιουργήσει ένα υψηλό πατριωτικό αίσθημα στα μέλη της. Γύρω από αυτόν το 

                                                 
44 Ella Shohat. The Invention of Mizrahim. σελ. 6, βλέπε επίσης,  Βλέπε: Sammy Smooha. Pluralism 

and Conflict; Bernstein, D. (Jan. 1981).  Immigrant Transit Camps : The Formation of Dependent 
Relations in Israeli Society. Ethnic and Racial Studies, Vol. 4., No 1, σελ. 26-43. 
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σιωνιστικό ακτιβισμό, μία αυθεντική εθνική ομοφωνία συνέδεσε την ασκούσα την 

εξουσία αριστερά και την αντιπολίτευση”45. 

Εντούτοις, η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά τον πόλεμο του 1967, όταν ο 

εκμηδενισμός της εξωτερικής απειλής έθεσε τέλος στο σύστημα του Memlechtiut και 

οι Ιουδαίοι Sephardi έφεραν τα ζητήματά τους στο επίκεντρο του εθνικού 

ενδιαφέροντος. Αυτό το πέτυχαν αρχίζοντας τον αγώνα τους για ισότητα και 

διατήρηση των ορίων της υπο-ομάδας και των πολιτισμών τους. Η αντίδραση των 

Sephardi έλαβε δύο διαστάσεις˙ η πρώτη ήταν κοινωνική, βασισμένη στις απαιτήσεις 

για βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών τους και η άλλη ήταν 

πολιτική, αφού προσπάθησαν να συγκεντρώσουν την εκλεκτορική τους επιρροή για 

να κατασκευάσουν τη δική τους πολιτική δύναμη μέσα στο σύστημα. Στις επόμενες 

δυο ενότητες αναλύονται και οι δύο αυτές κατευθύνσεις.  

 

10.4.1.2. Ο Κοινωνικός Αγώνας μετά το 1967: Οι Μαύροι Πάνθηρες 

Η πιο σημαντική φάση του κοινωνικού αγώνα των Sephardi ήταν η διαμόρφωση 

του κινήματος των Pantherim Sh’horim (Μαύροι Πάνθηρες) στα τέλη του 1970. το 

κίνημα που δανείστηκε το όνομά του από την αφρο-αμερικανική οργάνωση, ιδρύθηκε 

βασικά από τη δεύτερη γενιά των Ιουδαίων της Βόρειας Αφρικής. Εμφανίστηκε στο  

Musrara slum στην Ιερουσαλήμ και επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα, στις φτωχές 

αναπτυσσόμενες πόλεις, όπου η πλειοψηφία ήταν Ιουδαίοι με ρίζες στο Μαρόκο και 

άλλες περιοχές της Βορείου Αφρικής. Η πρώτη μαζική διαδήλωση της οποίας 

ηγήθηκαν οι Μαύροι Πάνθηρες έλαβε χώρα στις 3 Μαρτίου 1971, μπροστά από το 

Δημαρχείο της Ιερουσαλήμ. Άλλες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 

1971 στην Ιερουσαλήμ, τη Χάιφα και το Τελ Αβίβ46. 

                                                 
45 Jeremy Allouche. The Oriental Communities in Israel, 1948-2003.  σελ. 50-51,. Ο Kimmerling 
διατυπώνει μία παρόμοια άποψη, βλέπε: Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of 
Israeliness. σελ. 132  

46 Μία άμεση ενθάρρυνση για τέτοιες τάσεις ήταν η θερμή υποδοχή του κράτους στους σοβιετικούς 
μετανάστες μεταξύ 1969-1970. Η ίδια η Πρωθυπουργός Golda Meir καλωσόρισε τους μετανάστες 
και τους περιέγραψε ως “αληθινούς Ιουδαίους”, λέγοντάς τους: “Σας περιμέναμε για είκοσι πέντε 
χρόνια. Μιλάτε Yiddish… κάθε ντόπιος Ιουδαίος πρέπει να μιλάει Yiddish, διότι αυτός που δε μιλά δεν 
είναι Ιουδαίος. Είστε μία ανώτερη ράτσα˙ θα μας παρέχετε ήρωες”. Αντιπάθειες ξεσηκώθηκαν από 
τις συμπεριφορές των ίδιων των νέων σοβιετικών μεταναστών, οι οποίοι έστειλαν εκπροσώπους στο 
Δημαρχείο του Τελ Αβίβ, παραπονούμενοι διότι ήταν αναγκασμένοι να ζουν δίπλα σε “Μαύρους” 
Ιουδαίους. Η κυβέρνηση απάντησε μετακινόντας παιδιά ανατολιτών από τα σχολεία των Ashkenazi 
και τις λέσχες νέων, ενώ σε μερικά μέρη δεν τους επιτρεπόταν η είσοδος στις τοπικές πισίνες. 
Υπήρξαν περιστατικά που ανατολίτες κάτοικοι των slum λιθοβόλησαν Ρώσους μετανάστες. Οι λόγοι 
της Golda Meir διακόπτονταν συχνά από ανατολίτες Ιουδαίους που φώναζαν: “Golda δίδαξέ μας 
Yiddish”. Ενάντια σε αυτό το υπόβαθρο διαμορφώθηκαν οι Μαύροι Πάνθηρες στα τέλη του 1970.. 
βλέπε: G. N., Giladi. Discord in Zion. σελ. 255. 
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Οι στόχοι των Μαύρων Πανθήρων ήταν οι εξής: 

1. Να αγωνιστούν ως ομάδα πίεσης για να αλλάξουν την κυβερνητική πολιτική, 

ώστε να εξαλειφθεί οποιαδήποτε διάκριση ρατσιστικού ή εθνικού τύπου ανάμεσα 

στον Ιουδαϊκό λαό, ώστε να υπάρχει ένα Ιουδαϊκό έθνος στο Ισραήλ. 2. Να 

εγγυηθούν σε κάθε παιδί δωρεάν παιδεία, από την ηλικία των τεσσάρων μέχρι την 

αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο. 3. Να αγωνιστούν για τη συνύπαρξη των παιδιών 

των Ashkenazi και των Sephardi στα δημόσια σχολεία. 4. Να απαιτήσουν επιδόματα 

βοήθειας σε μεγάλες οικογένειες από τα δημόσια κονδύλια και κυβερνητικές 

υπηρεσίες. 5. Να χτίσουν καινούργια σχολεία σε φτωχές περιοχές και να φροντίσουν 

να στελεχωθούν με καταρτισμένους και εκπαιδευμένους δασκάλους47. 

Το κίνημα των “Μαύρων Πανθήρων” είχε ως αποτέλεσμα να εγείρει το ζήτημα 

των Sephardi ως κύριο θέμα στην ισραηλινή κοινωνία. Μετά από συστάσεις μίας 

επιτροπής στην οποία ανέθεσε το κράτος τη διερεύνηση του θέματος, η κυβέρνηση 

των Εργατικών ξεκίνησε αρκετές διαδικασίες για να βελτιώσει την οικονομική και 

κοινωνική θέση των ανατολιτών Ιουδαίων. Παρ’ όλα αυτά, στατιστικά στοιχεία κατά 

τα επόμενα πέντε χρόνια (από το 1971 έως το 1976) έδειξαν ότι το κενό παρέμενε 

μεγάλο ανάμεσα στις δύο ιουδαϊκές κοινότητες, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, 

αλλά επίσης και σε ότι αφορά στην: Εκπροσώπηση στους κύριους διοικητικούς και 

πολιτικούς τομείς48, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης49 και την εγκληματική 

συμπεριφορά50. 

Παρά το γεγονός ότι οι Μαύροι Πάνθηρες δεν πέτυχαν σε όλες τις 

προαναφερθείσες απαιτήσεις τους, το κίνημά τους αντανακλούσε έναν πραγματικό 

                                                 
47 Reuven Abergil, et al. (1971). Summary of Rules and Goals of the Black Panther Organization. 

Jerusalem. 
48 Στα πέντε χρόνια που ακολούθησαν τα επεισόδια, η εκπροώπηση των Sephardi σε διάφορους 
διοικητικούς και πολιτικούς τομείς, απέναντι σε αυτή των Ashkenazi ήταν περίπου 1:5. Αυτή η 
αναλογία περιελάμβανε τα μέλη της Knesset, τους Υπουργούς, τη Histadrut και τους υψηλόβαθμους 
αξιωματικούς στο στρατό. Η ίδια κατάσταση επικρατούσε και στον ιδιωτικό τομέα, την 
εκπροσώπηση στον τραπεζικό τομέα, την ασφάλιση τις τουριστικές υπηρεσίες κλπ, όπου η αναλογία 
ήταν και πάλι υπέρ των Ashkenazi. Βλέπε: Sammy Smooha. Israel, Pluralism and Conflict. σελ. 322, 
and 329 – 330.    

49 Το ποσοστό των ανατολικής προέλευσης μαθητών που συμπλήρωναν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(δωδέκατη τάξη) αντιπροσώπευε το 43,8% του συνόλου των μαθητών στο επίπεδο αυτό στα έτη 
1975-76. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η αναλογία είναι 16,4% για αυτούς που κατάφερναν να 
φτάσουν στο επίπεδο του master και 10,1% για αυτούς σε διδακτορικό πρόγραμμα. Βλέπε: Sammy 
Smooha. Israel, Pluralism and Conflict. σελ. 301.  

50 Εκτιμάται ότι το 85% της ισραηλινής εγκληματικότητας οφείλεται στους ανατολίτες Ιουδαίους. 
Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, το 92% των παιδιών από 14 έως 17 στη φυλακή, το 1978, ήταν 
από αραβικές χώρες. Βλέπε: Malka, Victor, opcit., σελ. 91. 
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κοινωνικό διαχωρισμό εντός του Ισραήλ και σημάδεψε την εμφάνιση περισσοτέρων 

και πιο ενισχυμένων και συνεκτικών τάσεων με εθνική βάση. 
 
 
10.4.1.3. Οι Πολιτικοί – Πολιτιστικοί Προσανατολισμοί 

Η δεύτερη διάσταση της αντίδρασης των Sephardi, ενάντια στην κυρίαρχη 

κουλτούρα και πολιτική ηγεμονία, εκφράστηκε από την πολιτική τους υποστήριξη 

ενάντια στους Εργατικούς και υπέρ του Likud. Ξεκινώντας από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, οι ανατολίτες Ιουδαίοι επικέντρωσαν την πολιτική τους 

υποστήριξη στο Herut, το οποίο ήταν το κύριο δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης, πριν 

ενωθεί με άλλα μικρά δεξιά κόμματα για να σχηματίσουν το Likud. Πριν από εκείνη 

τη στιγμή, οι ανατολίτες Ιουδαίοι στήριζαν το Mapai, το κυβερνών Εργατικό κόμμα. 

Αυτό ήταν φανερό κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Η αλλαγή των Sephardi 

προς το Herut το 1970, ήταν αδύναμη και δεν παρατηρήθηκε. Εντούτοις, σημάδεψε 

τις αρχές των παραπόνων για τις πολιτικές του κυβερνόντος κόμματος εναντίον τους 

και τις φιλοδοξίες των ανατολιτών Ιουδαίων να χρησιμοποιήσουν τις ψήφους τους 

στο ισραηλινό πολιτικό παιχνίδι. Μετά τα γεγονότα του 1970, ο προσανατολισμός 

των Sephardi προς το Likud ενισχύθηκε. Η έκπληξη ήρθε στις εκλογές του 1977, 

όταν το Likud, ευγνώμον προς τις ψήφους των Sephardi, κέρδισε τις εκλογές για 

πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ, βάζοντας τέρμα σε μία τριακονταετή 

κυριαρχία των Εργατικών. 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η εκλογή του Likud, οφείλεται στις γενικότερες 

κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που τάραξαν την ισραηλινή κοινωνία μετά το 

τέλος της εποχής των εκτεταμένων πολέμων και της εθνικής κινητοποίησης. Ενώ το 

Likud εκπροσωπούσε τα συμφέροντα νέων κοινωνικών τάξεων στην οικονομία της 

ελεύθερης αγοράς, αντανακλούσε επίσης τις φιλοδοξίες των Sephardi για ένα 

φιλελεύθερο, πολυπολιτιστικό σύστημα, όπου θα μπορούσαν να τοποθετήσουν τη 

δική τους εθνική ταυτότητα, ως μέρος της συλλογικότητας. Αυτή ήταν τότε η λογική 

πίσω από την υποστήριξη των Sephardi προς το Likud, παρά το ότι το κόμμα αυτό 

είχε ηγεσία που προερχόταν από τους Ashkenazi και παρά το ότι υιοθέτησε μία 

σκληρή ιδεολογική γραμμή, σε σχέση με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. 

Ένα δεύτερο σχίσμα προέκυψε, όμως, εντός των ραβινικών ορθόδοξων κύκλων, 

όταν οι Sephardi ορθόδοξοι εγκατέλειψαν τις ιεραρχίες των Ashkenazi. 

Κατηγορώντας αυτό που αποκαλούσαν “πολιτική διαχωρισμού” που ασκούταν από 
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τους Ashkenazi ραβίνους, οι ορθόδοξοι Sephardi ίδρυσαν τη δική τους ραβινική 

αρχή, με τη μορφή ενός κοινωνικού πολιτικού κόμματος, με το όνομα Shas, υπό το 

ραβίνο Ovadia Yosef, το 1984. Το κόμμα, το οποίο ήταν αποκλειστικά για ανατολίτες 

Ιουδαίους, έγινε η τρίτη πολιτική δύναμη στο Ισραήλ, μετά τις εκλογές του 1996. Η 

δυναμική εμφάνιση του Shas στην ισραηλινή πολιτική σκηνή διευκολύνθηκε από τη 

δυνατότητά του να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό, ξεχωριστό και ανεπτυγμένο 

σχολικό σύστημα, φιλανθρωπικά ιδρύματα και οικονομικούς οργανισμούς σε 

περιφερειακές περιοχές, κατοικούμενες κυρίως από Ιουδαίους Sephardi. Αυτές οι 

δομές βοήθησαν στην άνοδο του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου αυτών των 

κοινοτήτων. 

 
10.4.1.4. Η Εισβολή της Υπο-ταυτότητας των Sephardi 
 

Το αποτέλεσμα των εικοσάχρονων κοινωνικών αγώνων, ήταν οι Ισραηλινοί 

Sephardi να έχουν συγκεντρώσει πολιτιστικό και οικονομικό κεφάλαιο, να έχουν 

αναπτύξει τα δικά τους πολιτικά κέντρα, ελίτ και ιδρύματα. Παρά το γεγονός ότι 

παρέμεναν λιγότερο ανεπτυγμένοι και λιγότερο πλούσιοι από ότι η κοινότητα των 

Ashkenazi, επιβλήθηκαν ως μία διακριτή πολιτιστική, εθνική και πολιτική δύναμη 

εντός της ισραηλινής κοινωνίας. Ανέπτυξαν τη δική τους εκδοχή για τον ισραηλινό 

πολιτισμό, αναμιγνύοντας τους πολιτισμούς των χωρών τους με ντόπιους 

αντίστοιχους για να δημιουργήσουν μουσική, κουζίνα, τοπικές και εθνικές εορτές και 

αγίους51. Μία ισχυρή βιομηχανία, που παρήγαγε μία παράλληλη μουσική κουλτούρα 

και τραγούδια, ταινίες και ενδύματα, ιδρύθηκε, αντανακλώντας αυτό που έγινε 

γνωστό ως πολιτισμός των Sephardi (ή Mizrahi). 

Για πολλά χρόνια η ανατολίτική μουσική δε μεταδιδόταν από ραδιοφωνικούς 

σταθμούς, ή καταχωρούταν σε συγκεκριμένα μέρη και ιστοσελίδες ανατολίτικης 

μουσικής ως “wedding music” ή “bus station cassette music”. Σιγά σιγά και 

επιλεκτικά εντούτοις, έγινε κομμάτι του “υψηλού πολιτισμού” και μερικοί ανατολίτες 

μουσικοί και συγκροτήματα πέτυχαν να έχουν μία σημαντική αναγνώριση στο 

ισραηλινό πολιτιστικό πεδίο52. 

Συνοπτικά, η ταυτότητα και οι πολιτισμοί των Ashkenazi που προβλήθηκαν από 

τις παλιές ελίτ των Εργατικών κατά την περίοδο του Yishuv και τα έτη διαμόρφωσης 

του κράτους, δεν κυριαρχούσαν πλέον στην ισραηλινή συλλογικότητα, αλλά 
                                                 
51 Βλέπε:  
52 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 132 
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βρέθηκαν δίπλα σε έναν ανατολίτικό πολιτισμό, μία ακόμη ξεκάθαρη διάσταση της 

ισραηλινής εθνικής ταυτότητας. 

Η κύρια αιτία για την αλλαγή αυτή στην ταυτότητα ήταν η περιθωριοποίηση του 

ζητήματος της ασφάλειας, από την κεντρική θέση που κατείχε και το τέλος της 

ηγεμονίας του κράτους επί των πολιτισμών και των ιδεολογιών. 

   
10.4.2. Η Παλαιστινιακή Μειονότητα και η Αναζήτηση μίας Παν-Ισραηλινής 

Ταυτότητας 

Όπως η περιθωριοποίηση της εθνικής ασφάλειας βοήθησε στην εμφάνιση μίας 

ανεξάρτητης υπο-ταυτότητας των Sephardi, το ίδιο συνέβη και με την αραβική 

μειονότητα στο Ισραήλ.  

Εντούτοις, ενώ η υπο-ταυτότητα των Sephardi προέκυψε ως κομμάτι της 

συνολικής ιουδαϊκής-εβραϊκής ταυτότητας, η αραβική μειονότητα προσπάθησε να 

τοποθετήσει τη δική της υπο-ταυτότητα εντός μίας παν-ισραηλινής ταυτότητας, η 

οποία, όπως ισχυριζόταν, “αγκάλιαζε” Άραβες και Ιουδαίους, υπό ένα κοινό σύνολο 

αξιών και στόχων. Με άλλα λόγια, οι Ιουδαίοι Sephardi πάλεψαν να τοποθετήσουν 

την ταυτότητα της ομάδας τους εντός μίας ευρύτερης ομαδικής ταυτότητας που 

δημιουργήθηκε από το Σιωνισμό˙ τελικά συμφώνησαν ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να 

είναι ένα εβραϊκό ιουδαϊκό κράτος και ένα κράτος για όλους τους Ιουδαίους σε όλο 

τον κόσμο, ακόμη και αν έχουν τη δική τους υπο-ταυτότητα. Οι Άραβες Ισραηλινοί 

από την πλευρά τους αγωνίστηκαν για μία νέα ισραηλινή ταυτότητα, μη σιωνιστική 

και μη ιουδαϊκή. 

Η ανάπτυξη της αραβικής υπο-ταυτότητας εντός της ευρύτερης ισραηλινής 

σφαίρας ήταν δυνατή μόνο εξ αιτίας των άλλων κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών που 

επηρέασαν ολόκληρη την ισραηλινή κοινωνία και το πολιτικό της σύστημα. Αυτές οι 

αλλαγές, όπως αναλύθηκε παραπάνω, ήταν με τη σειρά τους συνέπειες της ανατροπής 

της θέσης της εθνικής ασφάλειας και του τερματισμού της ηγεμονίας του κράτους 

στη ζωή των ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφονται οι επιπτώσεις αυτών των 

συνεπειών στην ανάπτυξη μίας αραβο-ισραηλινής υπο-ταυτότητας, παρουσιάζοντας 

τις κύριες μελέτες των Αράβων Ισραηλινών διανοουμένων για την ταυτότητα της 

υπο-ομάδας τους. 
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10.4.2.1. Η Ανάπτυξη της Αραβικής Μειονότητας στο Ισραήλ μετά το 1967 

Η αραβική μειονότητα στο Ισραήλ πέρασε μία νέα φάση στις σχέσεις της με το 

κράτος, σταδιακά, μετά το 1967. Η ισραηλινή κατοχή στον υπόλοιπο παλαιστινιακό 

πληθυσμό που κατοικούσε στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα και η υπαγωγή τους σε ένα 

άμεσο στρατιωτικό καθεστώς, ώθησε το κράτος να αναθεωρήσει τη θέση του για τους 

Άραβες εντός του Ισραήλ53. Για να αποφύγει ενοχλητικές εντάσεις ανάμεσα στις δύο 

παλαιστινιακές ομάδες (αυτούς μέσα στο Ισραήλ και στις παλαιστινιακές 

κατεχόμενες περιοχές), το εβραϊκό κράτος προσπάθησε να βελτιώσει τη θέση του 

απέναντι στους Παλαιστίνιους πολίτες. Το πρώτο βήμα ήταν η κατάργηση του 

στρατιωτικού καθεστώτος που είχε επιβληθεί σε αυτούς από το 1949. στη συνέχεια 

τούς παραχώρησε επιπρόσθετα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα και αύξησε την 

κρατική χρηματοδότηση για την υγεία και την παιδεία. Ως αποτέλεσμα, η αραβική 

μειονότητα απολάμβανε καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες (παρ’ όλο 

που παρέμεναν σε χαμηλότερα επίπεδα από τους Ιουδαίους συμπολίτες τους)˙ μία 

μικρή αύξηση στο ατομικό τους εισόδημα καταγράφηκε, επιπρόσθετη 

αντιπροσώπευση στην κρατική γραφειοκρατία και ίδρυση των δικών τους πολιτικών 

κομμάτων, εφημερίδων, εκδοτικών οίκων και τοπικών μέσων ενημέρωσης54. Άραβες 

διανοούμενοι, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες, εκ των οποίων οι περισσότεροι 

απόφοιτοι ισραηλινών πανεπιστημίων, αναμίχθηκαν στην ισραηλινή κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή. Οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στην ισραηλινή ζωή μετά το 

1976, και η επέκταση των δημοκρατικών και φιλελεύθερων αξιών στο Ισραήλ, 

επέτρεψαν στους Άραβες να επηρεάσουν την πολιτική ζωή μέσω της 

αποτελεσματικής τους συμμετοχής στις εκλογές55. Η κατάσταση αυτή ενισχύθηκε και 

από την πληθυσμιακή τους αύξηση˙ από 7% του πληθυσμού το 1949, οι Άραβες στο 

Ισραήλ αυξήθηκαν περίπου σε 17% στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κι περίπου στο 

20% το 1995. 

Η έναρξη ειρηνευτικών διαδικασιών στη Μέση Ανατολή το 1992, είχε ως 

αποτέλεσμα την περαιτέρω προσέγγιση ανάμεσα στους Άραβες και τους Ιουδαίους 

του Ισραήλ. Ενώ οι Άραβες στο Ισραήλ θεωρούνταν, από την ιουδαϊκή πλειοψηφία 

                                                 
53 Βλέπε: As’ad Ganem. The Palestinian – Arab  Minority in Isarel. σελ. 21-22 
54 Για τις διάφορες απόψεις επί των εξελίξεων στην αραβική κοινότητα στο Ισραήλ, βλέπε: Kretzmer, 

D. (1990). The Legal Status of the Arabs in Israel, Boulder, Colo.: Westview Press; Mari’, Sami 
Khalil, (1978). Arab Education in Israel’, Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press; Al – Haj, 
Majid, (1995). Education, Empowerment, and Control: The Case of the Arabs in Israel. Albany: 
State University of New York Press.  

55 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 135 
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ως εχθροί, ή επικίνδυνοι στην καλύτερη περίπτωση, η εικόνα αυτή άλλαξε μετά τις 

ειρηνευτικές διαδικασίες και την ανταλλαγή αναγνωρίσεων ανάμεσα στην ΟΑΠ και 

το εβραϊκό κράτος. Με τον καιρό, οι Άραβες του Ισραήλ είχαν συγκεντρώσει όχι 

μόνο πολιτιστικό κεφάλαιο, αλλά επίσης σημαντικό υλικό πλούτο και πολιτική 

δύναμη.  

 
10.4.2.2. Αγώνας για μία Παν-Ισραηλινή Ταυτότητα 

Παρά τις προαναφερθείσες εξελίξεις, εντούτοις, οι Άραβες στο Ισραήλ παρέμεναν 

η τελευταία κοινωνική κατηγορία στην ισραηλινή κοινωνία, σε όρους οικονομικής 

ανάπτυξης, επιπέδου παιδείας, πολιτικής επιρροής και διοικητικής παρουσίας στο 

κράτος. Επίσης, συνέχισαν να απολαμβάνουν λιγότερα πολιτικά και ατομικά 

δικαιώματα από αυτά των Ιουδαίων συμπολιτών τους. Κατά συνέπεια, η σχέση τους 

με το κράτος παρέμενε αβέβαιη και απρόσωπη. 

Η αιτία για αυτό αποδίδεται στην ιουδαϊκή-σιωνιστική ταυτότητα του Ισραήλ, η 

οποία εμπόδιζε την αραβική προσέγγιση προς την πλήρη υπηκοότητα και 

ενσωμάτωση. Αυτή η ιουδαϊκή ταυτότητα εκφράζεται σε ορατά σύμβολα, όπως η 

σημαία, οι επίσημες κρατικές διακοπές, ο νομικά προστατευτικός ορισμός του 

κράτους, ως το “κράτος του Ιουδαϊκού λαού” και η κεκαλυμμένη απόρριψη της 

ύπαρξης Αράβων πολιτών56. Ο σιωνιστικός χαρακτήρας εκδηλώνεται στους σκοπούς, 

τα σύμβολα και τις πολιτικές του Ισραήλ, τα οποία οικοδομήθηκαν επί της πάνω στην 

αρχή ότι το κράτος ήταν το κράτος του Ιουδαϊκού λαού. Αυτή η κατάσταση 

επιδεινώθηκε από την υιοθέτηση, το 1985, μίας τροποποίησης στο Βασικό Νόμο, η 

οποία μπλόκαρε τα ψηφοδέλτια για την Knesset, τα οποία δεν “αναγνώριζαν [ρητά] 

το κράτος του Ισραήλ ως το κράτος του Ιουδαϊκού λαού”. Μία άλλη διατύπωση 

προτάθηκε από τα μέλη της Knesset, η οποία έλεγε ότι το κράτος του Ισραήλ είναι 

“το κράτος των πολιτών του” ή “το κράτος του Ιουδαϊκού λαού” και οι Άραβες 

πολίτες του “were voted down”57.  

Επιπλέον, η κεντρική μεταναστευτική νομοθεσία, ο Νόμος της Επιστροφής, που 

επιτρέπει στους Ιουδαίους να εισέρχονται ελεύθερα, εξαιρεί τους Παλαιστινίους 

Άραβες και επιτρέπει τη μετανάστευση των μη Ιουδαίων μόνο υπό συγκεκριμένες, 

                                                 
56 Ghanem, As’ad, (1996). Limits of Arab influence on the political system in Israel. Al-Siyasa Al-

Falastinia, vol. 9, σελ. 20–38 (Arabic); Rouhana, Nadim and As’ad Ghanem, (1993). The 
democratization of a traditional minority in an ethnic democracy: the Palestinians in Israel. στο:  Edy 
Kaufman, S. Abed, and R. Rothstein, eds. Democracy, Peace and the Israeli-Palestinian Conflict, 
Boulder, CO: and London: Lynne Riemer, σελ. 163–88 

57 Nadim Rouhana.  Identities in Conflict: Arab Citizens in an Ethnic.  σελ. 61 
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περιορισμένες συνθήκες.  Το Ισραήλ προσφέρει μία ιδιαίτερη νομική κατάσταση 

στην Ιουδαϊκή Υπηρεσία και το Ιουδαϊκό Εθνικό Ταμείο, τα οποία, με δικά τους 

καταστατικά, δέχονται μόνο Ιουδαίους. Οι πολιτικές για τη γη και την κατοικία 

κατασκευάζονται για να επεκτείνουν τα συμφέροντα των Ιουδαίων και μόνο58. Σε 

αυτήν την κατάσταση, οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ δεν έχουν ξεκάθαρη και 

επίσημη νομική θέση στην ίδια τους τη χώρα59.  

Από την άλλη πλευρά, η ιουδαϊκή ταυτότητα του κράτους, είχε ως αποτέλεσμα 

την εισαγωγή νόμων και πολιτικών διακρίσεων. Ο Ghanem για παράδειγμα 

καταμέτρησε κάποιες από αυτές τις πολιτικές: (1) εξαίρεση από τη στρατιωτική 

θητεία και τα κέντρα πολιτικών αποφάσεων, (2) εμπόδια στην απόκτηση βασικών 

θέσεων στο κράτος και την κυβέρνηση, (3) οικονομικές διακρίσεις˙ για παράδειγμα, 

διακρίσεις στους προϋπολογισμούς και τα κρατικά κονδύλια για οικονομική 

ανάπτυξη και διακρίσεις στην κατοχή της γης και των περιουσιακών στοιχείων60. 

Αυτή η αβέβαιη κατάσταση των Αράβων στο Ισραήλ, που χαρακτηριζόταν από 

την υπό όρους απόκτηση υπηκοότητας, την υπό όρους ανάπτυξη και την υπό όρους 

ταυτότητα, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο τύπων αραβικών εθνικών 

προσανατολισμών: 

Η πρώτη, η οποία είναι μία μικρή τάση, καλούσε για “πολιτιστική αυτονομία” 

εντός του πλαισίου του ισραηλινού κράτους. Αυτό σήμαινε δικαίωμα για ίδρυση 

ξεχωριστών αραβικών πανεπιστημίων και ικανότητα καθορισμού του περιεχομένου 

των μαθημάτων για όλα τα αραβικά σχολεία στο Ισραήλ. Αυτή η τάση φαίνεται να 

αντιγράφει τους Ορθόδοξους Ιουδαίους, οι οποίοι ανέπτυξαν μία τέτοια ανεξάρτητη 

πολιτιστική αυτονομία στη βάση της θρησκευτικής τους προσήλωσης61. Εντούτοις, η 

απαίτηση αυτή φάνηκε να θέτει σε δίλημμα τους Άραβες του Ισραήλ, καθώς ήταν 

αντιφατική με τη διεκδίκηση για πλήρως ισότιμη υπηκοότητα και πλήρη συμμετοχή 

με όρους πρόσβασης στο δημόσιο τομέα. Για τους λόγους αυτούς, παρέμεινε 

αδύναμη και δε συγκέντρωσε το δημόσιο ενδιαφέρον62. 

                                                 
58  Samy Smooha. Ethnic Democracy: Israel an Archetype. σελ. 206  
59 βλέπε : David Kretzmer.  The Legal Status of the Arabs. σελ. 24-29 
60 Βλέπε: As’ad Ghanem. State and Minority in Israel. σελ. 432-434 
61 Αυτή η τάση, που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ανάμεσα σε μερικούς Άραβες 
διανοούμενους στο Ισραήλ, όπως ο Azmi Bishara, βασίστηκε στην πίστη ότι η αφομοίωση των 
Αράβων στο κράτος είναι αδύνατη λόγω του ιουδαϊκού-σιωνιστικού χαρακτήρα του. Βλέπε: Baruch 
Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 135-136  

62 ibid 
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Η δεύτερη τάση, η οποία είναι και η κυρίαρχη, ήταν αυτή που ζητούσε μία παν-

ισραηλινή ταυτότητα, η οποία θα ήταν μη σιωνιστική και στην οποία οι Άραβες θα 

είχαν πλήρη υπηκοότητα και θα εκδήλωναν την πίστη τους στο κράτος μέσω της 

στρατιωτικής θητείας. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, οι Άραβες θα μπορούσαν να 

είναι “πραγματικοί” Ισραηλινοί, όταν το κράτος θα παραιτούνταν από όλες τις 

σιωνιστικές του αρχές και θα διέγραφε όλους τους νόμους που εισήγαγαν 

διακρίσεις63. 

Η άποψη των Αράβων διανοουμένων στο θέμα αυτό και ιδιαίτερα των Anton 

Shammas, Tawfiq Zayyad, και Emile Habiby, βρήκε ενδιαφέρον σε πολλά μέρη των 

κοσμικών και ειδικότερα των αριστερών και φιλελεύθερων πτερύγων της ιουδαϊκής 

κοινωνίας. Επίσης, διάφοροι Ιουδαίοι ιστορικοί και ακαδημαϊκοί, κυρίως μετα-

Σιωνιστές αμφισβήτησαν την κρατική μεταχείριση των Αράβων πολιτών, ως 

“Δούρειο Ίππο” και αυταπόδεικτό εχθρό64. Αυτό αντανακλά ένα ακόμη σχίσμα στην 

εβραϊκή ταυτότητα όπως αυτή παρουσιάστηκε από τους Εργατικούς Σιωνιστές, κατά 

τα έτη διαμόρφωσης του κράτους. 

 
 
10.5. Η Εμφάνιση των Θρησκευτικών-Κοσμικών Τάσεων 
 

Τελικά, μία έβδομη διάσταση στην κρίση της ισραηλινής ταυτότητας είναι η 

διαμάχη για την ταυτότητα του κράτους ανάμεσα στη θρησκευτική και τη 

σεκουλαριστική (κοσμική) τάση. Αυτή η ένταση πιστεύεται επίσης ότι είναι μία από 

τις συνέπειες της αποδυνάμωσης της κρατικής ηγεμονίας, μετά την απάλειψη των 

υπαρξιακών απειλών, που αντιμετώπιζε το κράτος κατά τα έτη διαμόρφωσής του. 

Έχει αναλυθεί το πώς η κοσμική τάση του Σιωνισμού, που αντιπροσωπευόταν 

από το Εργατικό κίνημα, κατάφερε να διατηρήσει τους κοσμικούς νόμους στην 

ισραηλινή κοινότητα, είτε κατά την περίοδο του Yishuv, είτε κατά τα έτη 

διαμόρφωσης του κράτους. Τα θρησκευτικά κόμματα και κύκλοι, ήταν παράγοντες 

που επηρέασαν την ιουδαϊκή μετανάστευση στην Παλαιστίνη, ειδικά  κατά την προ-
                                                 
63 Οι απόψεις των Αράβων στο Ισραήλ για μία μη σιωνιστική, ισραηλινή ταυτότητα εκφράζονται στα 
γραπτά διαφόρων Αράβων διανοουμένων, συγγραφέων και ποιητών, βλέπε για παράδειγμα: 
Shammas, Anton, (1988 March 31). A stone’s Throw. New York Review of Books, σελ. 9-10, κι 
επίσης (1991). At Half Mast – Myths, Symbols and Rituals of an Emerging State: A personal 
Testimony of an “Israeli Arab”. Στο:  Laurence J. Silberstein, ed.  New Perspective in Israeli 
History: The Early Years of the State. New York: New York University Press, σελ. 216-224; (1995 
Φθινόπωρο), Palestinians in Israel: You Ain’t Seen Nothin’ Yet. Journal of the International 
Institute, σελ. 24 -26. Βλέπε επίσης, Habiby, Emile, (1985). The Secret Life of Saeed, The 
Pessoptimist. London: Zed Books.    

64 Baruch Kimmerling. The Invention and Decline of Israeliness. σελ. 136 
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κρατική περίοδο. Ο μεσσιανικός ζήλος και οι ελπίδες για την επανίδρυση του 

Ιουδαϊκού Βασιλείου, ως ένα βήμα πριν τον ερχομό του Μεσσία, ήταν το κύριο 

κίνητρο για την ιουδαϊκή μετανάστευση στην Παλαιστίνη. Σύμφωνα με αυτήν την 

αντίληψη, θρησκευτικά κόμματα, όπως τα “Ha’ Mizrahi” και “Ha’ Po’el Ha’ 

Mizrahi”, τα οποία ήταν επίσης πολιτικοί σύμμαχοι των εργατικών Σιωνιστών, 

ήθελαν ένα κράτος βασισμένους στους νόμους του Torah (που καλούταν Halacha). 

Εντούτοις, οι Σιωνιστές ιδρυτές, από την πλευρά τους, ήθελαν ένα κράτος για τους 

Ιουδαίους, βασισμένο στο σύγχρονο ευρωπαϊκό σεκουλαρισμό65. Υπενθυμίζεται ότι 

χάρις σε αυτήν τη διαφοροποίηση, οι Ισραηλινοί απέτυχαν στην υιοθέτηση ενός 

συντάγματος για το κράτος τους, για να αποφύγουν τον καθορισμό αυτού του 

θέματος και για  να κρατήσουν την εθνική τους συνοχή. Εντούτοις, μία πάγια 

κατάσταση δημιουργήθηκε, σύμφωνα με την οποία το κράτος απέφευγε την 

εφαρμογή θρησκευτικών νόμων, αλλά διατηρούσε ραβινικές εξουσίες σε ορισμένες 

πλευρές της ιουδαϊκής ζωής. Αυτές περιελάμβαναν το γάμο και τα θέματα διαζυγίου, 

την τροφοδοσία σε κρατικά χρηματοδοτούμενα ιδρύματα, την αναγνώριση της αργίας 

του Σαββάτου και των θρησκευτικών διακοπών. Επιπρόσθετα, οι ορθόδοξοι Ιουδαίοι 

έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν το δικό τους σχολικό σύστημα, με βάση τους νόμους 

του Torah, Goldberg, σελ. 212. 

Παρά αυτές τις εκτεταμένες αρμοδιότητες, η θρησκευτική τάση, κατά τη διάρκεια 

των ετών διαμόρφωσης του Ισραήλ, δεν μπορούσαν να επεκταθούν στην ιουδαϊκή 

κοινότητα, ούτε να διαμορφώσουν μία αντίπαλη θρησκευτική κουλτούρα απέναντι 

στην κυρίαρχη κοσμική, σιωνιστική ηγεμονία. Οι αιτίες για αυτό αποδίδονται σε 

διάφορους παράγοντες˙ για παράδειγμα μερικοί υποστηρίζουν ότι ο κοσμικός 

Σιωνισμός (όπως και όλα τα κοσμικά κινήματα) επέτρεψε σε θρησκευτικά σύμβολα 

και ερμηνείες να ενσωματωθούν στην πολιτιστική και ιδεολογική σφαίρα του. 

(Kimmerling) 

Αυτή η άποψη, εντούτοις, απέτυχε να εξηγήσει την επέκταση του θρησκευτικού 

εθνικισμού στις ισραηλινές πολιτικές και πολιτιστικές σφαίρες μετά το 1977. η 

λογική πίσω από αυτό το φαινόμενο, όμως, μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα υπό τη 

λογική της κρατικής ηγεμονίας σε όλες τις πλευρές τη ιουδαϊκής ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης της ιδεολογίας και της ικανότητάς της να επιβάλει 

συγκεκριμένους πολιτισμούς και ταυτότητες. 

                                                 
65 Βλέπε: Κεφάλαιο 3, παρ. 3.7.2 
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Όπως και οι άλλες υπο-πολιτισμικές ομάδες εντός του Ισραήλ (όπως των 

Sephardi και των Αράβων), η θρησκευτική τάση δεν μπορούσε να ελευθερωθεί από 

την ηγεμονία του κράτους, του οποίου ηγούταν ο κοσμικός Σιωνισμός των 

Ashkenazi. Από τη στιγμή που όλοι οι πόροι και οι δραστηριότητες κατευθύνονταν 

και κινητοποιούνταν από το κράτος απέναντι στην εξωτερική απειλή, η θρησκευτική 

τάση είχε λίγο χώρο για να δημιουργήσει τη δική της πολιτιστική σφαίρα. Ακόμη, 

όπως και άλλες υπο-πολιτιστικές ομάδες, μετά το τέλος της κρατικής ηγεμονίας και 

την εξάλειψη των εξωτερικών απειλών, η θρησκευτική τάση μπόρεσε να  αναπτύξει 

το δικό της κεφάλαιο, θρησκευτικά σχολεία, ιδρύματα, πολιτικά κόμματα και 

δραστηριότητες. Μπόρεσε, ακόμη, να έλθει σε επαφή και με νέους τομείς της 

κοινωνίας. Κατά συνέπεια, μπορούσε να τοποθετήσει τη θρησκευτική το 

θρησκευτικό της πολιτισμό απέναντι στην κοσμική κυριαρχία. 

Η θρησκευτική επέκταση κορυφώθηκε κατά τη δεκαετία του 1990, όταν 

προσπάθησε να παραβιάσει το status quo, ζητώντας επιπλέον αρμοδιότητες από το 

εβραϊκό κράτος και απαιτώντας επιπλέον σεβασμό στον ιουδαϊκό νόμο. Σε ένα πιο 

ακραίο επίπεδο, οι θρησκευτικοί φανατικοί επιτέθηκαν σε πολίτες που παραβίαζαν το 

Ιερό Σάββατο˙ επιτέθηκαν επίσης και σε εστιατόρια που προσέφεραν χοιρινό, καθώς 

και σε κέντρα διασκέδασης.  

 
10.6. Συμπεράσματα 

Σταδιακά μετά το 1974, την ισραηλινή κοινωνία τάραξαν μία σειρά από εθνικές, 

ιδεολογικές και πολιτιστικές εντάσεις. Αυτές οι εντάσεις συνέχισαν να 

κλιμακώνονται και να οξύνονται κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, 

διαμορφώνοντας μία κρίση ταυτότητας και υπονομεύοντας τα βασικά στοιχεία του 

εβραϊκού εθνικισμού, όπως αναπτύχθηκε από το Σιωνισμό κατά την περίοδο του 

Yishuv και τις δύο πρώτες δεκαετίες μετά την ίδρυση του κράτους. Πρώτα απ’ όλα, η 

προαναφερθείσα περίοδος, έγινε μάρτυρας της ανάπτυξης δύο ταυτοτήτων υπο-

ομάδων, με εθνικές βάσεις˙ την ιουδαϊκή των Sephardi και την αραβική. Παρ’ όλο 

που αυτές οι δύο ομάδες ανέπτυξαν τις δικές τους υπο-ταυτότητες με διαφορετικούς 

τρόπους, μετατράπηκαν και οι δύο από περιθωριοποιημένες και χειραγωγημένες 

κοινότητες, υπό τον κυρίαρχο πολιτισμό των Ashkenazi, σε διακριτές εθνότητες. 

Καθεμία από αυτές κατάφερε να επιβάλει τη δική της κουλτούρα, τελετουργικά και 

τρόπο ζωής, ως κομμάτι της συλλογικής ισραηλινής ταυτότητας.  
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Δεύτερον, την ίδια περίοδο έλαβε χώρα η εμφάνιση ενός μη σιωνιστικού 

πολιτισμού και ακαδημαϊκής τάσης εντός των ισραηλινών πανεπιστημίων και στη 

συνέχεια στην ευρύτερη ισραηλινή πολιτιστική σφαίρα. Αυτή η τάση (γνωστή ως 

μετα-Σιωνισμός) αμφισβήτησε τις κυρίαρχες σιωνιστικές οπτικές για την ισραηλινή 

και την ιουδαϊκή ιστορία. Κατάφεραν δε να υπονομεύσου τις πιο ιερές “σιωνιστικές 

αλήθειες” για τη γέννηση του κράτους, την περίοδο του Yishuv και για τη σιωνιστική 

συλλογική μνήμη γενικά. Υπονομεύοντας την κυρίαρχη σιωνιστική, εθνικιστική 

άποψη, οι μετα-Σιωνιστές ήγειραν σοβαρά ερωτήματα για την ουσία του εβραϊκού 

εθνικισμού και ταυτότητα. Τελικά, παράλληλα με αυτούς τους πολιτισμούς και τις 

εθνικές ανομοιογένειες, μία κοσμική-θρησκευτική διάσταση για την ταυτότητα του 

κράτους αναπτύχθηκε και παραβίασε την υπάρχουσα κατάσταση. Συνοπτικά, η 

ισραηλινή κοινωνία μετατράπηκε από μία μονο-πολιτιστική, με σιωνιστική-

σοσιαλιστική βάση, κοινωνία σε μία πολύ-πολιτισμική, με φιλελεύθερη-ιουδαϊκή 

βάση, κοινωνία. 

Γίνεται φανερό ότι η μετάβαση στην ισραηλινή ταυτότητα ήταν συνέπεια της 

μετάβασης από το υπόδειγμα του μαζικού σε αυτό του επαγγελματικού μιλιταρισμού, 

λόγω των ουσιωδών στρατηγικών και πολιτικών αλλαγών που έλαβαν χώρα στο 

Ισραήλ, όπως τη βελτίωση της στρατιωτικής του θέσης και τη διαδικασία ειρήνευσης. 

Η αλλαγή στο υπόδειγμα του μιλιταρισμού από το μαζικό μοντέλο στο 

επαγγελματικό είχε ως αποτέλεσμα μία κρίση ταυτότητας σε δύο επίπεδα 

Πρώτον: μεταρρυθμίσεις στο στρατό, με στόχο τη μετατροπή του από μαζικό 

στρατό σε επαγγελματικό, με ταυτόχρονη αποδυνάμωση του κοινωνικού/εθνικιστικού 

ρόλου του ως θεματοφύλακα της σιωνιστικής ιδεολογίας. Μειώνοντας τον κοινωνικό 

ρόλο του στρατού και την επέμβασή του στην κοινωνία, είτε διαλύοντας τους 

πολιτικούς μηχανισμούς που ανήκαν στο στρατό, είτε μειώνοντας τους κληρωτούς, το 

αποτέλεσμα ήταν ο περιορισμός του ρόλου του στη μεταφορά ιδεών στην κοινωνία 

και την εκπλήρωση της σιωνιστικής οπτικής για την εβραϊκή ταυτότητα. Εντούτοις, ο 

περιορισμός του ρόλου του στρατού ήταν χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα, από τη στιγμή 

που οι μεταρρυθμίσεις δεν ολοκληρώθηκαν, λόγω της έναρξης της δεύτερης 

παλαιστινιακής intifada και του αντίκτυπού της, με τη μεγιστοποίηση των ισραηλινών 

στρατηγικών προκλήσεων. 

Δεύτερον: η αλλαγή προς τον επαγγελματικό μιλιταρισμό αντικατοπτρίστηκε 

επίσης και στον τερματισμό της ηγεμονίας του κράτους και κατά συνέπεια την 

αποδυνάμωση της ικανότητάς του να διατηρεί την ιδεολογική ηγεμονία υπέρ των 
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κυβερνώντων ελίτ των Ashkenazi-Σοσιαλιστών. Η εξάλειψη των υπαρξιακών 

απειλών και η διαδικασία ειρήνευσης είχαν ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της 

ηγεμονίας του κράτους, η οποία διατηρούταν από τους Σοσιαλιστές Σιωνιστές, με 

σκοπό την κινητοποίηση της κοινότητας και των πόρων της για πόλεμο. Αυτό 

επέτρεψε σε διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές δυνάμεις να εμφανιστούν και να 

καταστρέψουν την κοινωνικο-πολιτιστική τάξη, που είχε επιβάλει το κράτος για πολύ 

καιρό. 

 398



Κεφάλαιο 11 
 

Συμπεράσματα και Θεωρητικές Προτάσεις 
Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να ερευνήσει τις διάφορες περιπτώσεις στις 

οποίες ο μιλιταρισμός επηρέασε τη δημιουργία της εθνικής ταυτότητας στο Ισραήλ. 

Συγκεκριμένα προσπάθησε (1) να εξηγήσει το πώς ο μιλιταρισμός αποτέλεσε έναν 

ισχυρό κοινωνικό μηχανισμό για τη χάραξη των ορίων της Εβραϊκής  

συλλογικότητας, της συλλογικής της μνήμης και των παραδόσεων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου διαμόρφωσης του κράτους, (2) να εξηγήσει τη σχέση ανάμεσα στον 

περιορισμό του κοινωνικού ρόλου του μιλιταρισμού και την αλλαγή στην ισραηλινή 

ταυτότητα, που έλαβε χώρα κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 

Η ανάλυση οικοδομήθηκε πάνω σε μία μακρο-θεωρητική προσέγγιση που είχε ως 

στόχο να προσφέρει μία ευρύτερη βάση κατανόησης των διαφόρων κοινωνικών 

διαδικασιών αυτού του φαινομένου. Η θεωρητική προσέγγιση βασίστηκε στην 

ακαδημαϊκή αναζήτηση για το θέμα των “πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων” (civil-

military relations). Η θεωρία υποστηρίζει ότι ο κοινωνικός ρόλος του μιλιταρισμού 

καθορίζεται βάσει της φύσης του “στρατηγικού περιβάλλοντος” μίας δεδομένης 

κοινωνίας˙ αυτή με τη σειρά της συνδέεται με συγκεκριμένες στρατιωτικές δομές και 

συγκεκριμένους τύπους πολιτικής εξουσίας. 

Στο σημείο αυτό λήφθηκαν υπ’ όψιν δύο θεωρήσεις για τις πολιτικο-στρατιωτικές 

σχέσεις, όπου ο μιλιταρισμός σε καθεμία έχει διαφορετική κοινωνική λειτουργία. 

Στην πρώτη θεώρηση, γνωστή ως “μαζικό μιλιταρισμό”, ο μιλιταρισμός γίνεται 

ένας ισχυρός κοινωνικός μηχανισμός για την εθνικοποίηση και την ομογενοποίηση. 

Από τη στιγμή που σε αυτή τη θεώρηση η κοινωνία εμπλέκεται σε ένα μακροχρόνιο 

ολοκληρωτικό πόλεμο, κινητοποιεί το μέγιστο δυνατό ποσοστό των υλικών και 

ανθρωπίνων πόρων και βρίσκεται σε κατάσταση “εμπόλεμου έθνους”. Σε αυτήν τη 

θεώρηση ο μιλιταρισμός γίνεται κομμάτι του κοινωνικού πολιτισμού και ταυτότητας, 

μέσω δύο πιθανών τρόπων: (1) Μέσω της “επέκτασης του ρόλου του στρατού”: σε 

αυτό το υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων, τα όρια ανάμεσα στο στρατό και 

την ευρύτερη κοινωνία είναι ασαφή˙ αυτό επιτρέπει στο στρατιωτικό οικοδόμημα 

(και τις στρατιωτικές ελίτ) να εμπλακούν με την κοινωνία, μέσω μίας μεγάλης σειράς 

ιδρυμάτων και δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια να μεταφέρουν ένα σύστημα 

ιδεών στην κοινωνία. 
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(2) Μέσω των πολιτικών μηχανισμών: εδώ αναφερόμαστε στο δίκτυο 

μηχανισμών (όπως σχολεία, μουσεία, μέσα ενημέρωσης κλπ) και ατόμων (όπως 

διανοούμενοι, συγγραφείς και καλλιτέχνες), το οποίο χρησιμοποιείται (από το 

συγκεντρωτικό κράτος) ως παράγοντας κινητοποίησης της κοινωνίας, είτε σε υλικό 

είτε σε πνευματικό επίπεδο. Στο μαζικό μιλιταρισμό, το κράτος διατηρεί άμεση 

εξουσία επί της κοινότητας. Από τη στιγμή που καθήκον του είναι να κινητοποιεί 

τους μέγιστους δυνατούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους, να τους συγκεντρώνει και 

να τους χρησιμοποιεί για πόλεμο, απολαμβάνει μεγάλες δυνάμεις συγκέντρωσης και 

διαχωρισμού των πόρων αυτών και κατά συνέπεια η εξάρτηση του λαού από το 

κράτος αυξάνει. Τα κρατικό μονοπώλιο επί των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των 

πολιτιστικών, ενισχύει τη δυνατότητα του κράτους για ομογενοποίηση και 

πολιτιστική κατήχηση της κοινωνίας. 

Στη δεύτερη θεώρηση πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων, γνωστή ως 

“επαγγελματικός μιλιταρισμός”, ο μιλιταρισμός έχει έναν αδύναμο και περιθωριακό 

κοινωνικό ρόλο. Σε αυτήν τη θεώρηση, ο πόλεμος έχει μικρότερη ένταση και το 

στρατιωτικό οικοδόμημα είναι επαγγελματικό, ώστε τα όρια ανάμεσα στη σφαίρα του 

στρατού και αυτήν των πολιτών να διατηρούνται και να ενισχύονται. Η συμπεριφορά 

της κοινωνίας απέναντι στον πόλεμο είναι αβέβαιη και σκεπτική, ενώ η κοινωνία 

υποστηρίζει τον πολιτικό έλεγχο επί του στρατού και τη μεγιστοποίηση του 

στρατιωτικού επαγγελματισμού. Ο επαγγελματικός μιλιταρισμός συνυπάρχει 

αρμονικά σε φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη, όπου η ιδέα της κοινωνίας των 

πολιτών έχει βαθιές ρίζες στον κοινωνικό πολιτισμό. Έτσι ο μιλιταρισμός έχει μία 

αδύναμη επιρροή στη διαμόρφωση των συλλογικών εικόνων και συμπεριφορών. 

Με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η μελέτη ερευνά την ισραηλινή 

περίπτωση σε σχέση με τα δύο αυτά παραδείγματα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων. 

Η επόμενη ενότητα συνοψίζει το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. 

 

11.1. Ερευνώντας την Ισχύ των Υποθέσεων Εργασίας: Αποτελέσματα 
 Η μελέτη παρατηρεί ότι το ισραηλινό υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων 

παρουσίασε μία αστάθεια ανάμεσα στα δύο υποδείγματα πολιτικο-στρατιωτικών 

σχέσεων, κατά την παλιά και σύγχρονη ιστορία και κατά συνέπεια, ο αντίκτυπος του 

μιλιταρισμού διέφερε, σύμφωνα με το κυρίαρχο υπόδειγμα, σε κάθε περίοδο. 
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11.1.1. Η Περίοδος του Yishuv, 1919 – 1948  

Η περίοδος αυτή καλύπτει τρεις δεκαετίες σιωνιστικού εποικισμού στην 

Παλαιστίνη, υπό τη βρετανική εντεταλμένη κυβέρνηση. Ο εποικισμός είχε ως στόχο 

τη συγκέντρωση των Ιουδαίων από την Διασπορά και την επανίδρυση ενός ιουδαϊκού 

κράτους στην Παλαιστίνη, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Balfour 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το υπόδειγμα των πολιτικο-στρατιωτικών 

σχέσεων ανάμεσα στο στρατό, την κοινωνία και τα πολιτικά του Yishuv προσέγγιζε 

το μοντέλο του μαζικού μιλιταρισμού με βάση τα εξής σημεία:   

(1) Το στρατηγικό περιβάλλον: Η ιουδαϊκή κοινότητα των εποίκων στην 

Παλαιστίνη κινητοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός εθνικού ένοπλου αγώνα για μία 

“εθνική απελευθέρωση”. Αυτό παρατηρείται από τις μεθόδους και τους 

μηχανισμούς που ακολούθησε ο Εργατικός Σιωνισμός, που έγινε η κυρίαρχη 

τάση του σιωνιστικού κινήματος και το πιο σημαντικό στοιχείο του ιουδαϊκού 

εποικισμού. Οι Εργατικοί Σιωνιστές ήταν αφοσιωμένοι στην ιδέα της εβραϊκής 

αναγέννησης, το τέλος της εξορίας και την επαναφοράς της ιουδαϊκής ζωής στην 

Παλαιστίνη, όπως πριν από δύο χιλιετίες. Η δικής τους αντίληψη ήταν ότι αυτή η 

ζωή θα έπρεπε να επαναφερθεί με βάση σύγχρονές, όμως, σοσιαλιστικές βάσεις 

και με την ίδρυση κοινοτικών, αγροτικών οικισμών (kibbutzim). Αυτό 

προερχόταν από τη βαθιά σοσιαλιστική τους φιλοσοφία, που υποστήριζε ότι η 

ανακατανομή της γης μπορεί να εκπληρωθεί μόνο μέσω του “πρωτοποριακού 

πνεύματος” και βασισμένη στις εργατικές μάζες. Σταδιακά, αυτό το σοσιαλιστικό 

σχέδιο συνδέθηκε με τον ένοπλο αγώνα για τη δημιουργία του “Ιουδαϊκού 

Οίκου” στην Παλαιστίνη. Η αλλαγή προς τη στρατιωτική επιλογή μέσω των 

“οπλισμένων μαζών” ήταν σταδιακή. Ενισχύθηκε δε, αφ’ ενός από την εμφάνιση 

της εθνικής σύγκρουσης με την παλαιστινιακή κοινότητα, που βασιζόταν επίσης 

στο στρατιωτικό αγώνα. Αφ’ ετέρου, ο ιουδαϊκός μιλιταρισμός ενισχύθηκε και 

λόγω της βρετανικής απόρριψης των προ-σιωνιστικών του πολιτικών και την 

έκδοση της Λευκής Βίβλου το 1939. Τότε, η σιωνιστική εμπιστοσύνη στις 

πολιτικές μεθόδους έφθινε και έκλινε προς τη στρατιωτική επιλογή. 

 (2) Μορφές Πολιτικού Ελέγχου: η διατήρηση του μοντέλου του μαζικού 

μιλιταρισμού στο Yishuv μπορεί να παρατηρηθεί επίσης και μέσω των μορφών 

πολιτικού ελέγχου που ασκήθηκε εκείνη την περίοδο και ο οποίος είχε 

απολυταρχικό χαρακτήρα. Αναλύοντας το πολιτικό σύστημα του Yishuv, 

αποκαλύπτεται ότι ο πραγματικός πολιτικός έλεγχος επί της ιουδαϊκής 
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κοινότητας ασκούταν από τα ιδρύματα του κινήματος των Εργατικών, τα οποία 

αντιπροσώπευαν ένα υπό κατασκευή κράτος, ενώ η Ιουδαϊκή Υπηρεσία, που 

αναγνωριζόταν και ελεγχόταν από τη βρετανική εντεταλμένη κυβέρνηση, είχε 

υποτιθέμενη κυριαρχία. Με σκοπό να αντιμετωπίσει την αποστολή της 

οικοδόμησης ενός ιουδαϊκού κράτους και της κινητοποίησης του Yishuv για 

ένοπλο αγώνα, η ηγεσία των Εργατικών, υπό τον David Ben Gurion, είχε 

δημιουργήσει μία σειρά πολιτικών θεσμών (οι οποίοι περιελάμβαναν και την 

παιδεία, την υγεία, το διοικητικό μηχανισμό και τις υπηρεσίες για την εργασία). 

Μαζί με έναν επίσημο αμυντικό οργανισμό (Haganah), αυτοί οι θεσμοί 

διευθύνονταν από μία κεντρική εξουσία και ήταν ικανοί να παρέχουν στο Yishuv 

διάφορες βασικές υπηρεσίες. Ήταν προφανές ότι το κίνημα των Εργατικών 

στόχευε στη μείωση της ιουδαϊκής εξάρτησης από τη βρετανική εντεταλμένη 

κυβέρνηση, ώστε να μπορεί να μετατρέψει το Yishuv σε ένα έθνος-κράτος. Αυτό 

το υπό κατασκευή κράτος είχε τον άμεσο έλεγχο του Yishuv και μπορούσε να 

δρα ως χωνευτήρι για τους διάφορους Ιουδαίους εποίκους, σε μία ενοποιημένη 

πολιτιστική-ιδεολογική δομή. 

(3)  Στρατός, κράτος και κοινωνία: η προσέγγιση του Yishuv με το μοντέλο του 

μαζικού μιλιταρισμού υλοποιήθηκε μέσα από τη σχέση ισχύος ανάμεσα σε 

στρατιωτικά όργανα, την κοινωνία και το υπό κατασκευή κράτος του Yishuv. Οι 

στρατιωτικές δομές που συνδέονταν με τη σοσιαλιστική-σιωνιστική τάση, με 

τους εθελοντές Sabra, δεν προέκυψαν ως ένα πειθαρχημένο επαγγελματικό 

οικοδόμημα, αλλά ως εθελοντική πολιτοφυλακή. Κατηχημένα με τα 

σοσιαλιστικά ιδανικά και το πνεύμα της πρωτοπορίας, αυτές οι ομάδες 

συνδύασαν την αμυντική αποστολή με αγροτικές δραστηριότητες στα kibbutz. 

Με βάση αυτό το αίσθημα εθνικής αποστολής και την αμφίδρομη σχέση 

ανάμεσα στους στρατιωτικούς και τα πολιτικά κόμματα, τα όρια ανάμεσα στη 

στρατιωτική σφαίρα και την ευρύτερη κοινωνία του Yishuv ήταν διάτρητα, με 

μία σειρά δραστηριοτήτων και αμοιβαίων συμφερόντων. Η πολιτική ηγεσία του 

υπό κατασκευή κράτους μπορούσε να ελέγξει την πολιτοφυλακή συμφωνώντας 

με τις στρατιωτικές της μεθόδους για να αντιμετωπισθεί το αραβο-ιουδαϊκό 

πρόβλημα˙ δηλαδή εγκρίνοντας μιλιταριστικές πολιτικές. 
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Με βάση αυτό το υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων, ο μιλιταρισμός έπαιξε 

έναν κύριο ρόλο στην ανακατασκευή της εβραϊκής εθνικής ταυτότητας στην περίοδο 

του Yishuv. Αυτός ο ρόλος πραγματώθηκε μέσω δύο κύριων μηχανισμών: 

 

Πρώτον: ο Ρόλος των Στρατιωτικών Οργανισμών 

(1) Οικοδόμηση του Κράτους: οι στρατιωτικοί οργανισμοί, με το κυρίαρχο 

όργανό τους την Palmach, συνέδεσαν την αμυντική αποστολή τους με το 

χτίσιμο αγροτικών οικισμών. 

(2) Ομογενοποίηση: Η κατάταξη χιλιάδων εποίκων νέων σε αυτές τις οργανώσεις 

είχε ως αποτέλεσμα την κατήχησή τους σε μία ενοποιημένη πολιτικά και 

ιδεολογικά δομή, που είχε δημιουργηθεί σύμφωνα με τα σοσιαλιστικά 

σιωνιστικά ιδανικά και τις αρχές της εβραϊκής αναβίωσης. Τοποθετώντας 

αυτούς τους νέους εποίκους σε αυτό το ενοποιημένο σύστημα εθίμων και 

ιδεολογιών, μία νέα ταυτότητα σφυρηλατήθηκε, διαφορετική από τις 

ταυτότητες της διασποράς. 

(3)  Ο κορμός αυτής της διαδικασίας ομογενοποιήσεις ήταν η εβραϊκή γλώσσα 

που ήταν η μόνη επιτρεπόμενη γλώσσα εντός αυτών των στρατιωτικών 

οργανώσεων. Τα στρατιωτικά φυλλάδια ήταν τυπωμένα στα εβραϊκά˙ η 

εβραιοποίηση των ονομάτων ήταν μία έκφραση πατριωτισμού και σημείο 

κύρους των πολεμιστών Sabra στο Yishuv.  

(4) Οι στρατιωτικές οργανώσεις έπαιξαν ρόλο στην “επανεφεύρεση” της 

εβραϊκής βιβλιογραφίας σε ολόκληρο το Yishuv˙ έχοντας τους δικούς τους 

εκδοτικούς οίκους, φυλλάδια και βιβλιοθήκες, η Palmach και η Haganah ήταν 

ενεργοί παράγοντες της ανάπτυξης του εβραϊκού πολιτισμού και 

βιβλιογραφίας, απέναντι στις γλώσσες και τους πολιτισμούς της διασποράς.      

 

Δεύτερον: Πολιτικός Μιλιταρισμός (Civilian Militarism):  

   Παράλληλα με τον άμεσο ρόλο των στρατιωτικών ομάδων, ο πολιτικός 

μηχανισμός και κάποια άτομα ξεχωριστά, συνδεδεμένα με το υπό κατασκευή κράτος, 

έπαιξαν ρόλο τόσο στην εθνικοποίηση όσο και στη στρατιωτικοποίηση. Όπως 

αναλύθηκε, το σιωνιστικό καθήκον για την οικοδόμηση του έθνους και για 

ανακατασκευή του εβραϊκού εθνικισμού συνδεόταν με την κινητοποίηση του Yishuv 

για να αντιμετωπίσει τη εξελισσόμενη διαμάχη με την αραβική κοινότητα που ήταν 

πιθανόν να κλιμακωθεί σε έναν ανοιχτό μακροχρόνιο πόλεμο. Έτσι, το υπό 
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κατασκευή κράτος, ως αντιπροσωπευτικός οργανισμός του Σιωνισμού είχε δύο 

καθήκοντα˙ αφ’ ενός έπρεπε να παράσχει στο υπό κατασκευή έθνος τη δική του 

συλλογική μνήμη, σύστημα εορτασμών, παραδόσεις και τελετουργικά. Αφ’ ετέρου, 

έπρεπε να συνδεθεί με την πραγματικότητα της σκληρής σύγκρουσης και της 

νομιμοποίησης της χρήσης οργανωμένης βίας, για να λύσει το εθνικό πρόβλημα. 

Αυτή η πολιτιστική ή άυλη κινητοποίηση αντικατοπτρίστηκε με δύο τρόπους:  

(1) Η συλλογική μνήμη και το σύστημα εορτασμών:  

Η κύρια σιωνιστική άποψη για το ιουδαϊκό περιελθόν απέρριπτε την περίοδο της 

εξορίας και δημιουργούσε μία γραμμική σχέση ανάμεσα στο αρχαίο παρελθόν και 

το παρόν, ως συνεχείς περιόδους εθνικής ενοποίησης. Με τη σύνδεση των δύο 

κύριων εξεγέρσεων εναντίον των Ρωμαίων (Masada και Bar Kokhba) με την 

πρώτη ιουδαϊκή διαμάχη με τους Άραβες (στο Tel Chai το 1920), η άποψη αυτή 

έδινε έμφαση στη συμβολική συνέχεια του ιουδαϊκού αγώνα στη Γη του Ισραήλ. 

Και τα τρία αυτά γεγονότα εορτάζονταν μαζί ως συμβολική αναφορά στον 

ιουδαϊκό αγώνα για την Ιερή γη, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν (διότι σε 

αυτές τις τρεις μάχες οι Εβραίοι ήταν λίγοι ενάντια σε πολλούς και επιπλέον, οι 

Εβραίοι μαχητές πολέμησαν μέχρις εσχάτων). Σύμφωνα με τη σιωνιστική άποψη, 

αυτό το πνεύμα δεν υπήρχε ανάμεσα στους Ιουδαίους της διασποράς. 

(2) Σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων: το σχολικό σύστημα που λειτουργούσε από 

το υπο κατασκευή κράτος ήταν επίσης κομμάτι του εθνικού σκοπού για τη 

δημιουργία ενός ιουδαϊκού κράτους η διαμάχη που ξεκίνησε ανάμεσα στις 

δύο κοινότητες ενίσχυσε τις αρνητικές εικόνες ανάμεσά τους. Αυτό 

παρατηρήθηκε στα σχολικά προγράμματα μαθημάτων, όπου “ο άλλος” 

περιγραφόταν με αρνητικές εικόνες. Παρ’ όλο που η βρετανική εντεταλμένη 

κυβέρνηση άρχισε (μετά την εμφάνιση της σύγκρουσης στη δεκαετία του 

1930) να επιβάλλει αυστηρούς κανονισμούς για τα σχολικά προγράμματα 

μαθημάτων, η δημιουργία αρνητικών εικόνων και στερεοτύπων συνεχίστηκε. 

Η αραβική εικόνα για το Yishuv εμφανίστηκε με διάφορους αρνητικούς 

τύπους, όπως οπισθοδρόμηση, πρωτογονισμό και σκληρότητα του λαού. Η 

έμφαση στον αρνητικό “άλλο” ήταν μία αντανάκλαση της σύγκρουσης, αλλά 

στόχευε επίσης και στην ενίσχυση των ιουδαϊκών ορίων ομάδας.  
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11.1.2. Η Περίοδος Διαμόρφωσης 1949-1967 

Η περίοδος αυτή καλύπτει τις δύο δεκαετίες μετά την ίδρυση του εβραϊκού 

κράτους, μετά τον πόλεμο του 1948 μέχρι το μεγάλο αραβο-ισραηλινό πόλεμο το 

1967. Κατά την περίοδο αυτή, η αραβο-ισραηλινή εχθρότητα κορυφώθηκε˙ και οι 

δύο πλευρές έστρεφαν την πολιτική τους προς τον πόλεμο και τη δημιουργία 

στρατού, ενώ ο διεθνής ανταγωνισμός στην περιοχή, λόγω του Ψυχρού Πολέμου, 

ενίσχυσε τις μιλιταριστικές πολιτικές και των Αράβων και των Ισραηλινών. Το 

αποτέλεσμα ήταν η κλιμάκωση του πολέμου και η κούρσα των εξοπλισμών. Το 

Ισραήλ, ως νέο κράτος, ασχολούταν και με τις εσωτερικές διαδικασίες οικοδόμησης 

του κράτους και με την ενδυνάμωση των δομικών και διοικητικών οργάνων του, εν 

τω μεταξύ, το Ισραήλ υποδεχόταν χιλιάδες νέους Ισραηλινούς μετανάστες, οι οποίοι 

εισέρρεαν βασικά από τις αραβικές χώρες. Το πολιτικό σύστημα διατηρήθηκε σε 

δημοκρατική βάση, με σοσιαλιστικό καθεστώς. 

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αυτή, ο μιλιταρισμός έπαιξε κυρίαρχο ρόλο 

στη δημιουργία ορίων ομάδος για την ιουδαϊκή συλλογικότητα στο Ισραήλ και την 

ενίσχυση της συνοχής της. Επιπλέον, ο μιλιταρισμός βρέθηκε στο επίκεντρο των 

διαφόρων πολιτιστικών και κοινωνικών διαδικασιών που ξεκίνησε το κράτος για να 

συνενώσει τις διάφορες σέκτες της ιουδαϊκής κοινωνίας υπό ένα συνεκτικό σύνολο 

εθνικών ιδεών και πιστεύω. 

Αναλύοντας το υπόδειγμα των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων στο Ισραήλ κατά 

την περίοδο αυτή, αποκαλύφθηκε ότι η επιρροή του μιλιταρισμού εξηγείται από την 

προσέγγιση του ισραηλινού υποδείγματος προς το μαζικό μιλιταρισμό. Οι 

παρατηρήσεις μας για αυτήν την προσέγγιση είναι οι εξής: 

Πρώτον, η δομή του στρατιωτικού οικοδομήματος: ο ισραηλινός στρατός 

ιδρύθηκε πάνω σε τρία σώματα˙ ένα μικρό σώμα επαγγελματιών μακράς θητείας που 

υπερτερούσε σε αριθμό από τα άλλα δύο. Το πρώτο αποτελούταν από τους 

απαραίτητους κληρωτούς (άντρες και γυναίκες) που υπηρετούν τη στρατιωτική 

θητεία στα 18˙ το δεύτερο αποτελούταν από εφέδρους (κυρίως όλους τους Ιουδαίους 

άντρες κάτω των 42), που κατατάσσονταν για μία επιπλέον θητεία ενός μηνός κάθε 

χρόνο. Τελικά, αυτό το καθολικό σύστημα κληρωτών (το οποίο περιέλαβε  

αποκλειστικά οι Ιουδαίοι, μερικοί Druze και φυλές Βεδουίνων) μετέτρεψε την 

ισραηλινή κοινωνία σε ένα εμπόλεμο έθνος. 

Το Δεύτερο σύμπτωμα του ισραηλινού μιλιταρισμού ήταν τα ασαφή όρια που 

υπήρχαν ανάμεσα στις σφαίρες των στρατιωτικών και των πολιτών. Εκτός από την 
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αμυντική αποστολή, ο ισραηλινός στρατός ιδρύθηκε ως μία πρωτοποριακή εθνική 

δύναμη που συμμετείχε στην οικοδόμηση του έθνους, όπως συνέβη και με τις 

στρατιωτικές οργανώσεις στο Yishuv. Η ανάμιξη του στρατού στην κοινωνική 

διαδικασία έκανε ασαφή τα όρια ανάμεσα στις δύο σφαίρες. 

Τρίτον, ένα άλλο σύμπτωμα της ισραηλινής προσέγγισης προς το μαζικό 

μιλιταρισμό ήταν οι υψηλές στρατιωτικές δαπάνες που αποσπώνταν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό (που υπολογίζονταν εκείνη την εποχή ο υψηλότερος στον κόσμο), 

στα οποία προστίθεντο και οι ξένες στρατιωτικές βοήθειες. 

Τέταρτον, το ισραηλινό υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων 

χαρακτηρίστηκε από τη σύμπραξη πολιτικών και στρατιωτικών στη χάραξη 

πολιτικής. Αυτό υλοποιήθηκε μέσω ενός ad hoc συμβουλίου που αποτελούταν από 

στρατιωτικούς και πολιτικούς, το οποίο υπαγόταν απ’ ευθείας στον πρωθυπουργό και 

είχε μεγάλες πολιτικές εξουσίες. Το ad hoc συμβούλιο δεν εκλεγόταν αλλά μπορούσε 

να αποφασίζει για κρίσιμα πολιτικά ζητήματα, ειδικότερα σε περιόδους πολέμου. 

Τέλος, η άμεση εξουσία του κράτους. Αυτή έλαβε σάρκα και οστά μέσω των  

μεγάλων εξουσιών απόσπασης και διανομής πόρων, που είχε το κράτος, το 

μονοπώλιο του επί των οικονομικών πόρων και η εξάπλωση του μηχανισμού και των 

κοινωνικών υπηρεσιών του, λόγω της έλλειψης μη κυβερνητικών τομέων στην 

κοινωνία. 

    

11.1.2.1. Οι Λογικές πίσω από το Μαζικό Μιλιταρισμό 

Η μελέτη παρατηρεί ότι η διατήρηση του υποδείγματος του μαζικού μιλιταρισμού 

κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης συνδεόταν με την προσπάθεια του εβραϊκού 

κράτους να εξασφαλίσει την ύπαρξή του στην Μέση Ανατολή, ως ένα μικρό κράτος 

σε ένα εχθρικό περιβάλλον που αρνείται να νομιμοποιήσει την ύπαρξη αυτή. Αλλά, 

εντούτοις, παρατηρήθηκε ότι η μαζική κινητοποίηση, είτε “υλική ή άυλη” 

χρησιμοποιήθηκε για να αντιμετωπιστούν οι περίπλοκοι κανόνες του παιχνιδιού 

ανάμεσα στις κυρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις. Ειδικότερα, η κινητοποίηση ήταν ένα 

μέσο για την ενίσχυση και τη νομιμοποίηση της πολιτικής και πολιτιστικής 

κυριαρχίας της παλιάς σιωνιστικής Εργατικής τάσης, απέναντι σε άλλες κοινωνικές 

και ιδεολογικές τάσεις που συνόδευσαν τη μετανάστευση των Sephardi στη χώρα. 

Η άποψη της παρούσας μελέτης για τις στρατηγικές και κοινωνικές λογικές για το 

μαζικό μιλιταρισμό είναι οι εξής: 
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Στρατηγικό Περιβάλλον:  

Η εκτίμηση του στρατηγικού περιβάλλοντος μετά το 1948 από την οπτική του 

Ισραήλ, αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε μία στρατηγική απειλή εξαφάνισης. Πρώτον, το 

αραβικό περιφερειακό σύστημα μετά την ήττα του 1948 και την εμφάνιση του 

παλαιστινιακού ζητήματος κινούταν προς πολιτική και στρατιωτική συσπείρωση 

ενάντια στο Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του νασσερικού παν-αραβικού 

καθεστώτος το 1952. Παρ’ όλο που αυτή η θεωρία αποδείχθηκε απατηλή, το Ισραήλ 

την έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν εκείνη την εποχή, ειδικά από τη στιγμή που ο Nasser 

άρχισε να δημιουργεί ξανά τον Αιγυπτιακό Στρατό βάσει σοβιετικής υποστήριξης και 

άρχισε επίσης να ενώνει το αραβικό σύστημα υπό την ιδεολογία του. 

Οι προετοιμασίες του Nasser σήμαναν συναγερμό στο Ισραήλ, που θεώρησε ότι ο 

επόμενος πόλεμος θα ήταν επικίνδυνος εάν εξαπολυόταν από περισσότερους του ενός 

αραβικούς στρατούς σε διάφορα μέτωπα. Λόγω της έλλειψης αποτρεπτικής ισχύος 

και διεθνούς υποστήριξης, το Ισραήλ πίστεψε ότι οι Άραβες, σε περίπτωση που 

συναντούσαν δυσκολίες, δε θα δίσταζαν να εξαπολύσουν ολοκληρωτικό πόλεμο. 

Δεύτερον, σε αυτόν τον πιθανό ολοκληρωτικό πόλεμο, το Ισραήλ θα ήταν ευάλωτο 

στον κίνδυνο αφανισμού διότι δεν είχε στρατηγικό βάθος και επαρκείς πόρους για να 

ανταπεξέλθει σε έναν τέτοιο πόλεμο. Σύμφωνα με αυτό το στρατηγικό περιβάλλον το 

Ισραήλ διατήρησε το μοντέλο του εμπόλεμου έθνους και κινητοποίησε το 

μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των πόρων του για να υπερασπιστεί την ύπαρξή του και 

να αυξήσει τις αποτρεπτικές του δυνατότητες. Έτσι, η προετοιμασία για πόλεμο και η 

εθνική ασφάλεια δε θεωρούνται μία υπόθεση στρατιωτική και στρατηγική, αλλά ένα 

ζήτημα που άγγιζε ολόκληρη την κοινότητα και τους διάφορους κοινωνικούς και 

πολιτικούς της ιστούς. 

 

Ενισχύοντας τη Εξουσία του Κράτους: 

Η μελέτη παρατήρησε ότι η κατεύθυνση των ανθρωπίνων και υλικών πόρων σε 

ζητήματα ασφαλείας, ενίσχυσε την απολυταρχική εξουσία του κράτους, με τις παλιές, 

σοσιαλιστικές σιωνιστικές ελίτ του. Παρά την ποικιλία των πολιτικών κομμάτων και 

τη διατήρηση του σε δημοκρατική βάση συστήματος, το σοσιαλιστικό κράτος 

παρέμενε η κύρια αιτία για την απάθεια του ιουδαϊκού λαού προς τα πολιτικά του 

κεκτημένα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών διαμόρφωσης του κράτους, το κράτος 

όχι μόνο απολάμβανε το μονοπώλιο επί των οικονομικών πόρων, αλλά κατάφερε να 

συγκεντρώσει τις διάφορες πηγές ισχύος στα χέρια του, συμπεριλαμβανομένου του 
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πολιτισμού και των ιδεολογιών. Με την απουσία μη κυβερνητικών τομέων, ο λαός 

είχε απόλυτη εξάρτηση από το κράτος και τους μηχανισμούς του. Με τον καιρό, το 

κράτος μπορούσε να έχει πολιτιστική ηγεμονία, επίσης ενώνοντας την ιουδαϊκή 

συλλογικότητα υπό έναν ενοποιημένο πολιτισμό και παράδοση. Η διατήρηση αυτού 

του είδους άμεσης εξουσίας, γνωστή και ως Memlechtiut (μπορεί να μεταφραστεί και 

ως κρατισμός στα Ελληνικά), ήταν δυνατή σε περίοδο μακροχρόνιου πολέμου και 

ευρύτερης συναίνεσης για την εθνική ασφάλεια. Όπως το θέτει ο Kimmerling, η 

κοινότητα εξουσιοδοτούσε το κράτος και συνεργαζόταν μαζί του για να κατευθύνει 

τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες 

προς μόνιμες προετοιμασίες για πόλεμο, με σκοπό την υπεράσπιση της ίδιας τους της 

ύπαρξης. 

 

Το Κοινωνικό Νόημα πίσω Από το Μαζικό Μιλιταρισμό  

Η διατήρηση του μαζικού μιλιταρισμού και η οικοδόμηση της ηγεμονίας του 

κράτους κατά τα έτη διαμόρφωσής του είχε ένα βαθύ κοινωνικό και εθνικό νόημα, 

από τη στιγμή που είχαν χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους 

πολιτιστικούς στόχους και ομαδικά συμφέροντα. Ταυτόχρονα με τις στρατηγικές 

αλλαγές στη δεκαετία του 1950, το Ισραήλ αντιμετώπιζε και δημογραφικές και 

πολιτιστικές αλλαγές, ως αποτέλεσμα της εισροής των Sephardi στη χώρα. Αυτοί οι 

Άραβες (Ασιάτες και Βόρειο-Αφρικανοί) Ιουδαίοι χαρακτηρίζονταν από την 

πολιτιστική και κοινωνική τους οπισθοδρόμηση, την απείθεια τους προς το Σιωνισμό 

και τις ιδεολογίες του και την αποξένωσή τους από την εβραϊκή ταυτότητα, με τη 

σοσιαλιστική και ευρωπαϊκή βάση της, που σφυρηλατήθηκε στην περίοδο του 

Yishuv. Αυτό ανησύχησε τις παλιές ελίτ των Ashkenazi που πίστευαν ότι οι νέοι 

κάτοικοι θα τοποθετήσουν τους ανατολικότροπες κουλτούρες τους, ως κομμάτι της 

ταυτότητας της ιουδαϊκής συλλογικότητας. Μία άλλη εθνική πρόκληση ήταν αυτή 

της αραβικής παλαιστινιακής μειονότητας. Παρ’ όλο που οι Άραβες που παρέμειναν 

μετά τον πόλεμο του 1948 περιθωριοποιήθηκαν και περιορίστηκαν από την κοινωνία, 

η ισραηλινή τους υπηκοότητα ήταν ασύμβατη με τον κύριο σιωνιστικό σκοπό της 

ίδρυσης ενός εθνικού ιουδαϊκού κράτους. 

Η διατήρηση του μαζικού μιλιταρισμού και η άμεση εξουσία του κράτους 

χρησιμοποιήθηκαν από τις παλιές ελίτ των Ashkenazi για να αντιμετωπιστούν αυτές 

οι εθνικές-πολιτιστικές προκλήσεις και α διατηρηθεί η εβραϊκή ταυτότητα, η οποία 

αντιπροσωπεύει επίσης το δικό τους ομαδικό κοινωνικό κύρος και πολιτική δύναμη.  
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Ο Ρόλος του Μιλιταρισμού 

Με βάση το κοινωνικό υπόβαθρο που αναλύθηκε παραπάνω, παρατηρείται ότι η 

μαζική κινητοποίηση, είτε σε υλικούς όρους (κατάταξη στο στρατό), είτε σε άυλους 

και πολιτιστικούς όρους (μέσω του κρατικού μηχανισμού), έγινε για να διατηρηθεί ο 

εβραϊκός εθνικισμός στις κοινωνικές και σιωνιστικές-ashkenazi βάσεις του, όπως 

διαμορφώθηκε κατά την περίοδο του Yishuv. Τόσο ο “στρατιωτικός μιλιταρισμός” 

όσο και ο “μιλιταρισμός των πολιτών” χρησιμοποιήθηκαν από το κράτους για τη 

διατήρηση του εβραϊκού εθνικισμού με δύο τρόπους: πρώτον, την αφομοίωση των 

Ιουδαίων Sephardi στην κυρίαρχη ευρωπαϊκή ταυτότητα των Ashkenazi, ως τη 

μοναδική ταυτότητα της ιουδαϊκής συλλογικότητας. Με όρους του Kimmerling, ο 

μιλιταρισμός ήταν ένα εργαλείο για την “πολιτιστική εκκαθάριση” της ταυτότητας 

των Sephardi υπέρ της κυρίαρχης ταυτότητας των Ashkenazi. 

Δεύτερον, ο μιλιταρισμός χρησιμοποιήθηκε για να εξαιρεθεί η αραβική 

παλαιστινιακή μειονότητα από τον κυρίαρχο ισραηλινό εθνικισμό και να εμποδιστεί η 

ύπαρξη μίας αραβικής υπο-ταυτότητας, ως μέρος της ευρύτερης ισραηλινής 

ταυτότητας˙ αυτό συνέβη μέσω της ταυτοποίησης της ιδέας της ισραηλινής 

ταυτότητας με την ιουδαϊκή ταυτότητα, ως ένα στοιχείο. Τόσο ο στρατός όσο και ο 

πολιτικός οι μηχανισμοί των πολιτών που ήταν συνδεδεμένοι με το κράτος, 

συνεργάστηκαν για να θέσουν σε λειτουργία αυτούς τους δύο μηχανισμούς με τους 

παρακάτω τρόπους:  

(1) Στρατός: το στρατιωτικό οικοδόμημα ήταν ένας βασικός παράγοντας για τη 

διατήρηση της στρατιωτικής ταυτότητας˙ πρώτον, η εξαίρεση των Αράβων από τη 

στρατιωτική θητεία ενίσχυσε τα όρια ομάδας της ιουδαϊκής συλλογικότητας. Η 

στρατιωτική θητεία είναι μία έκφραση της ιθαγένειας και του πυρήνα της εθνικής 

ταυτότητας για κάθε κοινωνία. Ο αποκλεισμός των αράβων πολιτών από το στρατό 

(για λόγους ασφαλείας) ήταν ένας έμμεσος αποκλεισμός των Αράβων από την 

ισραηλινή ταυτότητα και μία ταύτιση της ισραηλινής ταυτότητας με την ιουδαϊκή. 

Δεύτερον, ο στρατός ήταν ένα μέσω για την κατήχηση των Ιουδαίων Sephardi 

στην εβραϊκή ταυτότητα των Ashkenazi. Ο ισραηλινός στρατός επανιδρύθηκε το 

1949 βάσει της ηθικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Εβραϊκού Κινήματος 

Αντίστασης του Yishuv και ήταν ένας παράγοντας της οικοδόμησης του έθνους. Η 

κατάταξη νέων μεταναστών στο στρατό ήταν ένας τρόπος για την ένταξή τους στους 
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κυρίαρχους εβραϊκούς πολιτισμούς και παράδοσης και τον εμποτισμό τους με τα 

σοσιαλιστικά-πρωτοποριακά ιδανικά. 

(2) Μιλιταρισμός των πολιτών: Εκτός από το στρατό και ο κρατικός μηχανισμός 

(συμπεριλαμβάνοντας το σχολικό σύστημα, τα μέσα ενημέρωσης και τους 

διανοούμενους) έπαιξε ρόλο στη δημιουργία των ορίων της ιουδαϊκή 

συλλογικότητας. Ο παράγοντας της σύγκρουσης ενεργοποίησε τις διαδικασίες της 

άυλης και πολιτιστικής κινητοποίησης. Τα συμπτώματα του μιλιταρισμού των 

πολιτών εκδηλώθηκαν στα προγράμματα σχολικών μαθημάτων, τα οποία τόνιζαν το 

ζήτημα της εθνικής επιβίωσης ως κεντρική αξία για την ενοποίηση της ιουδαϊκής 

συλλογικότητας πάνω σε μία συνεκτική πολιτιστική δομή.      

   

11.1.3. Η Πρόσφατη Περίοδος 1967 – 2000 

Αναλύοντας το ισραηλινό υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων κατά τη 

διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, αποκαλύφθηκε ότι το υπόδειγμα αυτό άλλαζε 

από το μοντέλο του μαζικού μιλιταρισμού σε αυτό του επαγγελματικού μιλιταρισμού. 

Αυτό ήταν εμφανές, ειδικότερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κατά τη 

δεκαετία του 1990, όταν η διαδικασία ειρήνευσης ανάμεσα στους Ισραηλινούς και 

τους Παλαιστίνιους κορυφώθηκε. Τότε πραγματοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις για να 

μετατρέψουν το στρατό από ένα “εμπόλεμο έθνος” σε ένα πειθαρχημένο 

επαγγελματικό οικοδόμημα. 

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για το σκοπό αυτό περιελάμβαναν: (1) 

περικοπές των στρατιωτικών δαπανών. (2) Κατάργηση του μοντέλου του εμπόλεμου 

έθνους: αυτό συνέβη μέσω της αναθεώρησης του συστήματος κληρωτών 

προσλαμβάνοντας προσωπικό στα διάφορα τάγματα. Ο τελικός στόχος ήταν να μην 

υπάρχει στρατός εφέδρων (κάτι που αφορούσε όλους τους Ιουδαίους, άντρες και 

γυναίκες) και να περιοριστεί η στρατιωτική υπηρεσία σε επαγγελματίες εθελοντές. 

(3) Τερματισμός της επέκτασης του ρόλου του στρατού: αυτό συνέβη με την 

κατάργηση των στρατιωτικών μηχανισμών και κατασκευών που ξεπερνούσαν τις 

αυστηρώς στρατιωτικές ανάγκες. Σε αυτά περιλαμβάνονταν διάφοροι φορείς για τους 

πολίτες που ο στρατός όφειλε να λειτουργεί σε κοινωνικά πλαίσια, όπως σχολεία, 

ερευνητικά κέντρα, κλινικές και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. (4) Αναθεώρηση των 

στρατιωτικών δογμάτων πάνω σε νέες βάσεις για να ταιριάζουν με τη νέα θέση και 

αποστολή του στρατού ως (πολιτικό) εργαλείο για το κράτος. 
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11.1.3.1. Η Λογική πίσω από τη Μετάβαση στον Επαγγελματικό Μιλιταρισμό 

Ποιοι ήταν οι λόγοι πίσω από τις προσπάθειες για αυτήν τη θεμελιώδη αλλαγή 

στο στρατό και τις σχέσεις του με την κοινωνία; Η απάντηση βρίσκεται στο 

στρατηγικό και κοινωνικό περιβάλλον που είχαν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του 

μοντέλου του μαζικού μιλιταρισμού κατά την περίοδο διαμόρφωσης του κράτους. 

Όπως παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη, και τα δύο αυτά περιβάλλοντα άλλαξαν 

σημαντικά, σταδιακά μετα το 1967, Αφ’ ενός, οι στρατηγικές απειλές είχαν 

εξαφανιστεί και συνοδεύτηκαν από μία προσέγγιση, προς συμφιλίωση με του Ισραήλ 

με τους Παλαιστίνιους και Άραβες αντιπάλους του. Αφ’ ετέρου, ως αποτέλεσμα της 

αλλαγής στο στρατηγικό περιβάλλον, μία ανάλογη αλλαγή συνέβη και στην 

κοινωνία. Αυτή χαρακτηρίστηκε από την κατάρρευση της εθνικής συναίνεσης για την 

ασφάλεια και από την απώλεια της κεντρικής θέσης του κράτους που οικοδομήθηκε 

επί της κινητοποίησης της κοινωνίας και των πόρων της για πόλεμο. Αντ’ αυτού, η 

κοινότητα άρχισε να στρέφεται προς το φιλελευθερισμό και τον καπιταλισμό, με 

περισσότερες κοινωνικές και ιδεολογικές ελευθερίες. 

Οι διαδοχικές αλλαγές στο στρατηγικό και το κοινωνικό περιβάλλον απαιτούσαν 

την αλλαγή του υπάρχοντος υποδείγματος πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων στο 

επαγγελματικό υπόδειγμα, όπου ο στρατός θα ήταν ένα επαγγελματικό οικοδόμημα, 

ξεχωριστό από τη σφαίρα των πολιτών. Στη συνέχεια ακολουθεί μία συνοπτική 

αναφορά σε αυτές τις στρατηγικές και κοινωνικές αλλαγές που ανέλυσε η έρευνα.  

 

11.1.3.2. Αλλαγή του Στρατηγικού Περιβάλλοντος 

Σταδιακά μετά το 1967, το Ισραήλ έπαψε να αντιμετωπίζει απειλές για την 

ύπαρξή του, όπως αυτές που υπήρχαν μεταξύ 1949-1967. Αυτό οφειλόταν στις 

παρακάτω εξελίξεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της στρατηγικής του 

θέσης: (1) την επέκταση του στρατηγικού βάθους μετά την κατοχή της Δυτικής 

Όχθης και του Σινά (που παρέμεναν αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες μετά την 

απόσυρση του Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης με την Αίγυπτο). Έτσι, 

συνδυασμένες εισβολές από διαφορετικά μέτωπα θα μπορούσαν να απορροφηθούν 

πριν να φτάσουν σε ζωτικές και κατοικημένες περιοχές στο Ισραήλ. Αυτό 

αποδείχτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1973, όταν η διπλή συριο-αιγυπτιακή 

εισβολή απορροφήθηκε στη Χερσόνησο του Σινά και τα Υψίπεδα του Γκολάν, 

εκατοντάδες χιλιόμετρα πριν τα επίσημα ισραηλινά σύνορα. (2) Το Ισραήλ 

διατηρούσε τη μη συμβατική αποτρεπτική του επιλογή, συμπεριλαμβανομένων 
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αεροπορικών δυνάμεων και πυραυλικών συστημάτων, ικανά να φέρουν πυρηνικά 

όπλα. Το ισραηλινό μονοπώλιο πυρηνικής αποτροπής περιόρισε τις στρατιωτικές 

επιλογές των Αράβων και μεσανατολικών εχθρών του, οι οποίοι δεν είχαν τη 

δυνατότητα να εξαπολύσουν ολοκληρωτικούς πολέμους κατά του εβραϊκού κράτους. 

(3) Η αραβική στρατιωτική επιλογή ενάντια στο Ισραήλ εξαφανίστηκε μετά το 1973. 

το αραβικό περιφερειακό σύστημα κατά τη μετα-Nasser εποχή άλλαξε προς την 

αυτοσυγκράτηση και την πολιτική προσέγγιση με τις ΗΠΑ, ειδικά μετά την 

υπογραφή της αιγυπτο-ισραηλινής συμφωνίας ειρήνης. Μετά τα μέσα της δεκαετίας 

του 1990 ακολούθησε η ειρήνη με την Ιορδανία και μετά η συμφωνία του Όσλο με 

την ΟΑΠ. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την απουσία περιφερειακών 

συμμάχων, η Συρία ήταν αδύναμη να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Όλες 

αυτές οι συνέπειες περιόρισαν τους στρατηγικούς κινδύνους του Ισραήλ. 

 

11.1.3.3. Η Κατάρρευση της Συναίνεσης για την Ασφάλεια 

Από τη στιγμή που η αντίληψη της ιουδαϊκής κοινότητας για την ασφάλεια, ως 

υπέρτατη αξία και στοιχείο πολιτισμού, οφειλόταν στο δεσμό της με την εθνική 

ύπαρξη, αυτή η αντίληψη περιορίστηκε, σύμφωνα με τις στρατηγικές αλλαγές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Διάφορες έρευνες διεξήχθησαν για το θέμα αυτό από τη 

δεκαετία του 1970, που έδειξαν ότι η ισραηλινή κοινή γνώμη δε θεωρούσε ότι το 

Ισραήλ απειλούταν με εξαφάνιση. Οι συμπεριφορά της άλλαξε και σε σχέση με άλλες 

που συνδέονταν με τα κίνητρα για τη στρατιωτική θητεία και τις αμυντικές δαπάνες. 

Παράλληλα, η κοινή γνώμη εμφανιζόταν υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης. Οι 

αρνητικές εικόνες προς τους Άραβες και τους Παλαιστίνιους άλλαξαν για ένα 

σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης. Επιπλέον, απόψεις ενάντια στον πόλεμο και 

τις στρατιωτικές προσεγγίσεις και υπέρ τις επίβλεψης του στρατού και της περικοπής 

των στρατιωτικών δαπανών άρχισαν να εμφανίζονται σε αυτήν ακριβώς την περίοδο. 

Αυτό συνδεόταν επίσης και με την εμφάνιση του κινήματος ειρήνης, το οποίο για 

πρώτη φορά κινητοποιούσε την κοινή γνώμη ενάντια στον πόλεμο στο Λίβανο το 

1982 και στη συνέχεια ενάντια στις στρατιωτικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στις παλαιστινιακά ειδάφη, κατά τη διάρκεια της παλαιστινιακής 

intifada το 1987. Πριν από εκείνη την περίοδο, οι πόλεμοι του ισραηλινού στρατού 

δεν είχαν αποτελέσει ποτέ εσωτερικό, αμφισβητούμενο ζήτημα και ο στρατός δε 

δεχόταν παρά ελάχιστη κριτική από την κοινή γνώμη. Τελικά, από το 1982 και μετά η 
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άρνηση υπηρέτησης της στρατιωτικής θητείας έγινε ένα ακόμη φαινόμενο που 

βάθαινε τον ισραηλινό διχασμό για το ζήτημα της ασφάλειας. 

 

11.1.3.4.  Το Τέλος της Ηγεμονίας του Κράτους 

Η άμεση συνέπεια της στρατηγικής αλλαγής και της κατάρρευσης της εθνικής 

συναίνεσης για την ασφάλεια, ήταν η αποδυνάμωση της κεντρικής θέσης του κράτους 

και το τέλος του“Memlechtiut”. Μετά την κατάρρευση της εθνικής συναίνεσης για 

την ασφάλεια, η δυνατότητα του κράτους να κινητοποιεί πόρους και να τους 

συγκεντρώνει υπό τον έλεγχό του περιορίστηκε. Η ιουδαϊκή κοινότητα έγινε πιο 

αντιδραστική στην απόσπαση πόρων από το κράτος για αμυντικούς σκοπούς. Αυτό 

συνδεόταν επίσης και με την οικονομική δυσπραγία που αντιμετώπιζε η ισραηλινή 

οικονομία μετά τον πόλεμο του 1973 και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Τότε, 

ο ιδιωτικός τομέας άρχισε να αντιστέκεται περισσότερο στην κρατική ηγεμονία και 

απαίτησε ιδιωτικοποίηση της κοινωνίας. Η εκλογή του δεξιού φιλελεύθερου 

κόμματος, του Likud, για πρώτη φορά το 1977, ήταν, μερικώς, μία απάντηση στις 

απαιτήσεις για τον τερματισμό της κρατικής ηγεμονίας στην οικονομία. Η συνεχής 

πρόοδος της ιδιωτικοποίησης και της μείωσης των κρατικών δαπανών (και 

κοινωνικών υπηρεσιών) μετά το 1976, είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του 

κρατικού ελέγχου στην οικονομία. Όλα αυτά μαζί ενίσχυσαν τις καπιταλιστικές 

δυνάμεις και μείωσαν την εξάρτηση της κοινότητας από το κράτος. Αυτός ήταν μία 

επιπλέον αιτία για τον τερματισμό της ηγεμονίας του κράτους. 

Με τον έναν, ή τον άλλο τρόπο, η ισραηλινή κοινωνία έγινε πιο ανοιχτή στο 

φιλελευθερισμό και προέβαλε μεγαλύτερη αντίσταση στον πολιτιστικό και 

ιδεολογικό έλεγχο, όταν οι περιορισμοί λόγω της ασφάλειας ανατράπηκαν από τη 

στρατηγική αλλαγή. Οι πολιτιστικές ελευθερίες ενισχύθηκαν επίσης από την 

ιδιωτικοποίηση και τη διάχυση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, των ιδιωτικών 

πανεπιστημίων και άλλων ιδιωτικών, μη κυβερνητικών, πολιτιστικών τομέων. Ο λαός 

ήταν λιγότερο εξαρτώμενος από τα κρατικά επίσημα μέσα ενημέρωσης και λιγότερο 

εγκλωβισμένος από την κρατική, ιδεολογική και πολιτιστική κατήχηση.  

11.1.3.5. Η Αλλαγή της Ταυτότητας 

Ο περιορισμός της ικανότητας το κράτους για κατήχηση και ομογενοποίηση είχε 

ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων πολιτιστικών και κοινωνικών τάσεων που 

επηρέασαν ολόκληρο το σύστημα της εβραϊκής ταυτότητας, όπως διαμορφώθηκε από 

τον εργατικό Σιωνισμό. Αντί ενός μοναδικού και συνεκτικού συστήματος 
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πεποιθήσεων, τελετουργικών και εθίμων, η ιουδαϊκή ταυτότητα έγινε ένα μωσαϊκό 

πολιτισμών που ανταγωνίζονται και συνυπάρχουν εντός μίας ευρύτερης ισραηλινής 

ταυτότητας. Η πρώτη αλλαγή στο σύστημα της εβραϊκής ταυτότητας ήταν η 

εμφάνιση της υπο-ταυτότητας των Sephardi, η οποία κατάφερε στη δεκαετία του 

1990 να υπάρχει ως ουσιώδες κομμάτι της εθνικής ταυτότητας. Παρά τα πολλά 

χρόνια περιθωριοποίησης και “πολιτιστικής εκκαθάρισης” από το κράτος, τα 

ανατολίτικα τελετουργικά, η μουσική και ο τρόπος ζωής κυριάρχησαν και έγιναν 

αποδεκτά από τους ευρωπαϊκής βάσης πολιτισμούς των Ashkenazi. Αυτή η αλλαγή 

ήταν  το αποκορύφωμα του κοινωνικού αγώνα των Ιουδαίων Sephardi και μπόρεσε 

να γίνει μόνο όταν το κράτος και οι ελίτ των Ashkenazi έχασαν την ηγεμονία τους 

στην ιουδαϊκή συλλογικότητα μετά το 1973.  

Μία παρόμοια, αλλά λιγότερο σημαντική επίπτωση ήταν η εμφάνιση της 

ταυτότητας των Ισραηλινών Αράβων, οι οποίοι μπορούσαν επίσης να εκφράσουν το 

μοναδικό τους χαρακτήρα, στην ευρύτερη ισραηλινή σφαίρα. 

Τρίτον, την ίδια περίοδο παρουσιάστηκε και μία μη σιωνιστική πολιτιστική και 

ακαδημαϊκή τάση στα ισραηλινά πανεπιστήμια και μετά στην ευρύτερη ισραηλινή 

πολιτιστική σφαίρα. Αυτή η τάση (γνωστή και ως μετα-Σιωνισμός) αμφισβήτησε τις 

κυρίαρχες σιωνιστικές απόψεις για την ισραηλινή και ιουδαϊκή ιστορία. Κατάφεραν 

να υπονομεύσουν τις πιο ιερές “σιωνιστικές αλήθειες” για τη γέννηση του κράτους, 

την περίοδο του Yishuv και για τη σιωνιστική συλλογική μνήμη γενικότερα. 

Υπονομεύοντας την κυρίαρχη, εθνικιστική, σιωνιστική ανάλυση, οι μετα-Σιωνιστές 

ήγειραν σοβαρά ερωτήματα για την ουσία του εβραϊκού εθνικισμού και ταυτότητας. 

Τελικά, παράλληλα με αυτές τις πολιτιστικές και εθνικές διαφοροποιήσεις, μία 

κοσμική-θρησκευτική ένταση για την ταυτότητα του κράτους αναπτύχθηκε και 

παραβίασε την υπάρχουσα κατάσταση. Συνοπτικά, η ισραηλινή κοινωνία 

μεταμορφώθηκε από μία μονο-πολιτιστική, με σοσιαλιστική βάση, κοινωνία σε μία 

πολυπολιτιστική φιλελεύθερη, με ιουδαϊκή βάση, κοινωνία. 

  

 

 

11.2. Τα Αποτελέσματα σύμφωνα με τους Σκοπούς της Μελέτης 

Η ενότητα αυτή συνοψίζει τα ευρήματα της μελέτης σύμφωνα με τους σκοπούς 

που καθορίστηκαν στην εισαγωγή. Έρευνά εάν η ανάλυση των υποθέσεων εργασίας 

απάντησε στα ερωτήματα που έθεσε η μελέτη ως σκοπούς για επιστημονική έρευνα.  
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11.2.1 Ο “Στρατιωτικός Μιλιταρισμός” και ο “Πολιτικός Μιλιταρισμός” είναι 

Προβολές του Μαζικού Μιλιταρισμού 

Ένας από τους κύριους σκοπούς της μελέτης ήταν να εξηγηθούν συστηματικά οι 

διάφορες καταστάσεις, στις οποίες ο μιλιταρισμός επηρέασε τον εβραϊκό εθνικισμό, 

σύμφωνα με μία μακρο-θεωρητική προσέγγιση. Όπως είδαμε από την εισαγωγή, η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω στο θέμα (γενικά) βασίστηκε σε δύο μακρο-

θεωρητικές προσεγγίσεις, που η καθεμία παρείχε μία διαφορετική άποψη για το ρόλο 

του μιλιταρισμού: η πρώτη και κλασσική προσέγγιση γνωστή ως “στρατιωτικός 

μιλιταρισμός” υποστηρίζει ότι ο μιλιταρισμός στο Ισραήλ έπαιξε ρόλο, μέσω του 

“εκτεταμένου ρόλου του στρατού” στην κοινωνία,  δρώντας ως παράγοντας 

στρατιωτικοποίησης της συλλογικής ταυτότητας. Η δεύτερη, η πιο πρόσφατη, είναι 

γνωστή ως “πολιτικός μιλιταρισμός”. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, δεν ήταν μόνο ο 

στρατός ου έπαιξε ρόλο στη στρατιωτικοποίηση, αλλά και ο κρατικός πολιτικός 

μηχανισμός που ελεγχόταν από την Εργατική Σιωνιστική τάση. Ο εκτεταμένος 

πόλεμος επέτρεψε στους Εργατικούς Σιωνιστές να οικοδομήσουν μία ισχυρή 

συγκεντρωτική κρατική ηγεμονία και να κινητοποιήσουν διάφορους πόρους, με 

σκοπό την υπεράσπιση της κοινωνίας. Η υλική κινητοποίηση συνοδεύτηκε από 

πολιτιστική ή “άυλη” κινητοποίηση, όταν διάφοροι πολιτιστικοί μηχανισμοί του 

κράτους ένωσαν την ιουδαϊκή συλλογικότητα υπό ένα σύστημα αξιών που 

αντιμετώπιζε τον πόλεμο ως ουσιώδη και επιθυμητό σκοπό. 

Παρ’ όλο που αυτές οι δύο προσεγγίσεις κάλυψαν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφέροντος, 

το πρόβλημα ήταν ότι καθεμία από αυτές βασίζεται σε συγκεκριμένα θεωρητικά 

αξιώματα, διαφορετικά από την άλλη και εξετάζει το φαινόμενο μέσα από ένα 

κλειστό σύστημα αντιλήψεων. 

Η μελέτη διαπέρασε τις δύο προσεγγίσεις, προτείνοντας ότι αυτοί οι δύο τύποι 

είναι εκδηλώσεις-προβολές ενός μόνο φαινομένου, γνωστό ως “μαζικός 

μιλιταρισμός”. Ως ένα ανεξάρτητο υπόδειγμα πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων, ο 

μαζικός μιλιταρισμός προτείνει ότι και ο στρατιωτικός και ο πολιτικός μηχανισμός 

χρησιμοποιούνται από κοινού από το συγκεντρωτικό κράτος, βάσει μίας μεγαλύτερης 

πολιτικής που θεωρεί τον πόλεμο ως τη μόνη διαθέσιμη λύση για τους εθνικούς 

σκοπούς. Στο μαζικό μιλιταρισμό, τόσο το στρατιωτικό οικοδόμημα, όσο και οι 

πολίτες, μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις για τη χρησιμότητα της στρατιωτικής λύσης, 

αφού ολόκληρη η κοινωνία εμπλέκεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο 
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Όπως ανέφερε ο Alfred Vagts, γράφοντας για το “μιλιταρισμό των πολιτών”: “Είναι 

παράλογο να υποθέτουμε ότι οι μαζικές στρατιές μπορεί να κινητοποιηθούν από ειρηνικούς 

πολιτισμούς και φιλελεύθερα κράτη”. Είπε επίσης: “η εμπόλεμη κοινωνία συνδέεται με τον 

κύκλο των διανοουμένων που συνδέουν το μιλιταρισμό με την κοινωνία και την 

πνευματικότητα του λαού…”1

Στην πραγματικότητα, οι Ισραηλινοί κοινωνιολόγοι, είτε αυτοί που υποστηρίζουν την 

κλασσική προσέγγιση, είτε οι υποστηρικτές του “πολιτικού μιλιταρισμού”, δεν αρνούνται τη 

σύνδεση των δύο φαινόμενων˙ δεν είναι δύο συγκρουόμενες προσεγγίσεις. Αλλά η 

αμφισημία εμφανίζεται όταν εξηγούμε θεωρητικά το πώς αυτές οι εκδηλώσεις του 

μιλιταρισμού συνδέθηκαν μεταξύ τους στην ισραηλινή σφαίρα, κατά τα έτη διαμόρφωσής 

του. 

 

11.2.2 Εξηγώντας την Αλλαγή του Ρόλου του Μιλιταρισμού: Η Αλλαγή στο 

Υπόδειγμα του Μιλιταρισμού κατέληξε σε Μετάβαση της Ταυτότητας σε άλλη 

κατάσταση. 

Ο δεύτερος σκοπός της μελέτης ήταν να εξηγήσει την κοινωνική αλλαγή στο Ισραήλ τα 

τελευταία χρόνια, σε σχέση με την αλλαγή του ρόλου του μιλιταρισμού. 

Ενώ η σύνδεση ανάμεσα στο υπόδειγμα των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων και τον 

κοινωνικό αντίκτυπο του μιλιταρισμού εξήγησε το ρόλο του μιλιταρισμού στο Ισραήλ κατά 

την περίοδο διαμόρφωσής του, η ίδια λογική εφαρμόστηκε για να εξηγήσει τον περιορισμό 

του ρόλου του μιλιταρισμού τα τελευταία χρόνια. 

Έτσι, ενώ ο σαρωτικός ρόλος του μιλιταρισμού στο Ισραήλ, κατά την περίοδο 

διαμόρφωσης του, εξηγούταν από την κυριαρχία του υποδείγματος του μαζικού 

μιλιταρισμού, ο περιορισμός του ρόλου του τα τελευταία χρόνια εξηγούταν από την 

αλλαγή του ισραηλινού υποδείγματος προς το επαγγελματικό μοντέλο, το οποίο είναι 

αντίπαλο προς αυτό του μαζικού μιλιταρισμού. 

Ο επαγγελματικός μιλιταρισμός ήταν το μοντέλο που κυριαρχούσε στις πολιτικο-

στρατιωτικές σχέσεις στη Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Β’ 

ΠΠ, που η συχνότητα των ολοκληρωτικών πολέμων είχε μειωθεί και ως αποτέλεσμα 

της ανάπτυξης της στρατιωτικής τεχνολογίας οι δυτικές χώρες άρχισαν αν 

αναθεωρούν τα καθολικά τους συστήματα κληρωτών. Αντικατέστησαν τις μαζικές 

τους στρατιές με πειθαρχημένα και επαγγελματικά στρατιωτικά τμήματα που 

βρίσκονταν υπό δημοκρατικό έλεγχο. Οι ευρωπαϊκοί στρατοί δε συνέχισαν πια να 

                                                 
1 Alfred Vagts, ‘History of Militarism’, σελ. 408 
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έχουν “επαναστατικό ρόλο” στις κοινωνίες τους˙ αντίθετα μετατράπηκαν σε 

γραφειοκρατικές μονάδες, διαχωρισμένες από τις φιλελεύθερες κοινωνίες τους. 

Παρόμοιες εξελίξεις έλαβαν χώρα και στο Ισραήλ, σταδιακά μετά το 1967. όπως 

είδαμε και στα συμπεράσματα παραπάνω, η βελτίωση της ισραηλινής στρατηγικής 

θέσης και η διατήρηση της επιλογής της μη συμβατικής αποτροπής από το Ισραήλ, 

είχαν ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των ολοκληρωτικών απειλών και τον 

εκφυλισμό της εθνικής συναίνεσης για την ασφάλεια. Η ισραηλινή κοινωνία έγινε 

λιγότερο βέβαιη για τη χρησιμότητα της μαζικής κινητοποίησης, ειδικά μετά την 

ειρηνευτική διαδικασία. 

Η ικανότητα του κράτους να συγκεντρώνει τους πόρους στα χέρια του, με σκοπό 

τον πόλεμο είχε υπονομευθεί. Επακόλουθο αυτού ήταν το τέλος της σοσιαλιστικής 

σιωνιστικής ηγεμονίας, η οποία είχε οικοδομηθεί στη βάση μίας εμπόλεμης 

κατάστασης. Επίσης, η ισραηλινή κοινωνία έγινε λιγότερο βέβαιη για την επέκταση 

του στρατού στη σφαίρα των πολιτών. Έτσι, οι μεταρρυθμίσεις προς τον 

επαγγελματισμό του στρατού έγινε απαραίτητη για να ταιριάξει με τις νέες 

κοινωνικές και στρατηγικές πραγματικότητες. 

Ο περιορισμός της ηγεμονίας του κράτους και στον κοινωνικό ρόλο του στρατού, 

είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της ισραηλινής ταυτότητας. Η επέκταση των ορίων 

του φιλελευθερισμού και των κοινωνικών ελευθεριών κατέληξαν στην ανάμιξη νέων 

κοινωνικών και ιδεολογικών τάσεων που αμφισβητούσαν τους υπάρχοντες 

πολιτισμούς και ταυτότητες που είχαν αναπτυχθεί από τη σοσιαλιστική  σιωνιστική 

τάση κατά τη διάρκεια των ετών διαμόρφωσης. Σε αυτόν τον υπό αλλαγή πολιτισμό, 

διάφορα στοιχεία του εβραϊκού εθνικισμού, τα οποία είχαν διαμορφωθεί πάνω σε 

στρατιωτικού χαρακτήρα ιστορίες και παραδόσεις, αναθεωρήθηκαν και τέθηκαν υπό 

ακαδημαϊκό και κοινωνικό διάλογο. Όπως το θέτει ο Peri “…το Ισραήλ έγινε μία 

εικονοκλαστική κοινωνία. Οι μύθοι που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 

διαμόρφωσης του τώρα καταστρέφονται”2. 

 

11.3. Θεωρητικές Προτάσεις από την Ισραηλινή Περίπτωση 

 Έχοντας ολοκληρώσει με τα ευρήματα της μελέτης για τα ζητήματα που έθεσε η έρευνα, 

το μέρος αυτό ξεφεύγει από τα στενά όρια της ισραηλινής περίπτωσης και προσφέρει μερικές 

προτάσεις που ρίχνουν φως στις γενικές θεωρίες για το μιλιταρισμό και τον εθνικισμό. 

                                                 
2 Yoram Peri, ‘The Radical Social Scientists..’, σελ. 230 
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11.3.1. Μιλιταρισμός: Κατασκευή και Ανακατασκευή της Ταυτότητας 

Η κύρια πρόταση που παρέχει η ισραηλινή περίπτωση σε σχέση με το μιλιταρισμό και 

την ταυτότητα είναι ο ευμετάβλητος και ελαστικός χαρακτήρας της εθνικής ταυτότητας, στο 

χρόνο και το χώρο. Η σχολή των  εκσυγχρονιστών του εθνικισμού βάσισε τα αξιώματά της 

σε αυτό το όραμα, υποστηρίζοντας ότι η εθνική ταυτότητα είναι κατασκευασμένη, 

φανταστική και σύγχρονη. Σύμφωνα με αυτούς είναι μία εφεύρεση εθνικών κινημάτων και 

παραγωγή ιδεολογιών. Επιπλέον, η ταυτότητα χαρακτηρίζεται από το χρηστικό της 

χαρακτήρα˙ αλλάζει από καιρού εις καιρόν, σύμφωνα με τις συλλογικές ανάγκες 

οποιασδήποτε δεδομένης κοινότητας, ή όπως το έθεσε ο Ernest Renan το 1982, η εθνική 

ταυτότητα είναι καθημερινό δημοψήφισμα 3. 

Η σιωνιστική εμπειρία στη διαμόρφωση του σύγχρονου ιουδαϊκού εθνικισμού έγινε το 

επίκεντρο των μοντερνιστών ακαδημαϊκών, καταδεικνύοντας τους τρόπους με τους οποίους 

το εθνικό κίνημα μπορεί να διαμορφώσει μία φανταστική κοινότητα. Αναφέρονταν στη 

μετάβαση των ιουδαϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη, από περιθωριοποιημένες θρησκευτικές-

κοινωνικές ομάδες, σε μία συνεκτική εθνική κοινότητα στην Παλαιστίνη, με εθνικό 

παρελθόν, γλώσσα, παραδόσεις και κοινές περιοχές, αλλά επίσης και επί ενός πολιτικού 

πλαισίου (δηλαδή ενός δημοκρατικού κράτους). Όπως αναλύθηκε από τη μελέτη, ο 

μιλιταρισμός ήταν ο βασικός παράγοντας της διαμόρφωσης της εβραϊκής ταυτότητας κατά τη 

διάρκεια των ετών διαμόρφωσης του κράτους, από την Εργατική Σιωνιστική τάση. 

Καταδείχθηκε το πώς αποτέλεσε κομμάτι της συλλογικής μνήμης και του συστήματος 

εορτασμών και της προσπάθειας για ενίσχυση της ομαδικής συνοχής. Η σιωνιστική 

διαδικασία εθνικοποίησης συνοδεύτηκε από εκτεταμένο πόλεμο και έντονο ενδιαφέρον για 

επιβίωση. Όπως το θέτει ο Cohen: “οι πρώτοι Ισραηλινοί προσάρμοσαν την ταυτότητά τους 

με βάση την ανάγκη τους για υπεράσπιση των εαυτών τους”4. 

Εντούτοις, καθώς το ενδιαφέρον για επιβίωση εκφυλίστηκε στη δεκαετία του 1990 και 

μία εποχή ειρήνης και ασφάλειας ξεκίνησε, η ισραηλινή κοινωνία άρχισε να προσαρμόζει 

αυτήν την ταυτότητα στη νέα κατάσταση˙ ακαδημαϊκές ομάδες προσπαθούσαν να 

ξαναγράψουν την ιστορία του Ισραήλ και να αναθεωρήσουν τις συλλογικές μνήμες του 

παρελθόντος (οι μετα-Σιωνιστές). Ο μιλιταρισμός (για ένα σημαντικό μέρος των Ισραηλινών) 

δε συνδέθηκε με τον Ηρωισμό. Η Κληρονομιά του Joseph Trumpeldor “είναι καλό να 

πεθαίνεις για την πατρίδα”, μετατράπηκε από το Yitzhak Rabin (τον ήρωα της ειρήνης) στο 

“είναι καλό να ζεις για την πατρίδα”5. 

                                                 
3 Απόσπασμα από: Benedict Anderson ‘Imagined Communities’, σελ. 201 
4 Eliot Cohen, ‘Israel after Heroism’, σελ. 123 
5 ibid, σελ. 119 
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Ο αντίκτυπος του μιλιταρισμού στη διαμόρφωση και αναδιαμόρφωση της ταυτότητας 

στο Ισραήλ ρίχνει φως στο φαινόμενο του σύγχρονου εθνικισμού και της σχέσης του με τις 

κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες κάθε περιόδου για το έθνος. 

  

11.3.2. Μιλιταρισμός, Κοινωνικός Πολιτισμός και Πολιτικό Σύστημα 

Είναι ο μιλιταρισμός ένα φαινόμενο που συνδέεται με συγκεκριμένους τύπους 

κοινωνικών πολιτισμών και πολιτικών συστημάτων; Στην πραγματικότητα αυτό το ερώτημα 

είναι ένα από τα προβληματικά ζητήματα στη στρατιωτική κοινωνιολογία. 

Η μακρο-θεωρητική προσέγγιση που ακολούθησε η παρούσα μελέτη βάσισε τις 

υποθέσεις εργασίας της στο επιχείρημα ότι ο μαζικός μιλιταρισμός συνδέεται με ένα 

συγκεντρωτικό καθεστώς (που είναι πιθανό να είναι σοσιαλιστικό ή κομμουνιστικό), ενώ ο 

επαγγελματικός μιλιταρισμός αναπτύσσεται καλύτερα σε φιλελεύθερα καθεστώτα. 

Παράλληλα λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι ο κοινωνικός πολιτισμός στο υπόδειγμα του μαζικού 

μιλιταρισμού είναι υπέρ του μιλιταρισμού, ενώ ο κοινωνικός πολιτισμός και η συμπεριφορά 

της κοινής γνώμης στον επαγγελματικό μιλιταρισμό είναι διστακτικές απέναντι σε 

μιλιταριστικές πολιτικές. Η έρευνα που έγινε για την περίπτωση του Ισραήλ και τη μετάβαση 

από το μαζικό στον επαγγελματικό μιλιταρισμό, επιβεβαίωσε μερικώς την υπόθεση αυτή. 

Κατά την προ-κρατική περίοδο και την περίοδο διαμόρφωσης του κράτους, η σοσιαλιστική 

σιωνιστική τάση κατάφερε να διατηρήσει το μοντέλο του μαζικού μιλιταρισμού και την 

ηγεμονία του κράτους. Υπό σοσιαλιστικό καθεστώς η κοινή γνώμη ήταν θετική απέναντι στη 

στρατιωτική λύση και στην επιθυμία της ιουδαϊκής κοινότητας για κινητοποίηση μεγάλων 

ποσοστών των υλικών και ανθρωπίνων πόρων της. Εντούτοις, μετά την κατάρρευση της 

συναίνεσης για την ασφάλεια, όταν το Ισραήλ άρχισε να περικόπτει τις στρατιωτικές του 

δαπάνες και να περιορίζει την κινητοποίηση, η διαδικασία συνοδεύτηκε και από κοινωνικές 

και πολιτικές αλλαγές προς το φιλελευθερισμό και τον καπιταλισμό. Αυτό δε σημαίνει ότι τα 

σοσιαλιστικά καθεστώτα και πολιτισμοί είναι πιο επιθετικά (παρ’ όλο που υπάρχουν θεωρίες 

που το υποστηρίζουν), αλλά έγινε φανερό από την ισραηλινή περίπτωση ότι για να 

διατηρηθεί ο μαζικός μιλιταρισμός θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεντρωτικό κράτος με 

ισχυρές δυνάμεις απόσπασης πόρων. Τα δημοκρατικά-φιλελεύθερα κράτη δεν μπορούν να 

κινητοποιήσουν μαζικές στρατιές˙ αυτό παρατηρήθηκε και από τον Payne, ο οποίος κατέληξε 

σε δύο σημεία:     

a) Τα σοσιαλιστικά έθνη ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος των εθνικών τους προϊόντων για 

στρατιωτικούς σκοπούς από τα καπιταλιστικά κράτη, και β) διατηρούν ένα πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό του πληθυσμού τους ενόπλους, σε αντίθεση με τους καπιταλιστές γείτονές τους. 
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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μιλιταρισμός είναι πολύ περισσότερο ένα εμβόλιμο χαρακτηριστικό 

των σοσιαλιστικών εθνών παρά των καπιταλιστικών6. 

 

11.3.3. Μιλιταρισμός και Πραιτωριανισμός  

Ο Πραιτωριανισμός είναι ένας από τους μεγάλους κινδύνους για την εσωτερική πολιτική 

σταθερότητα και ανάπτυξη˙ αυτό το φαινόμενο (στρατιωτικά πραξικοπήματα) ήταν 

χαρακτηριστικό γενικά των κοινωνιών του Τρίτου Κόσμου και συχνά αποτελούσε εμπόδιο 

για την πολιτική ανάπτυξη και τις κοινωνικές και πολιτικές ελευθερίες. Διότι ο στρατός, αντί 

να είναι προστάτης της κοινωνίας από εξωτερικές απειλές, μετατρέπεται σε αιτία καταπίεσης 

και δικτατορίας. Τα στρατιωτικά καθεστώτα επίσης, είναι επικίνδυνα και για τη διεθνή 

σταθερότητα, αφού αυτό το είδος καθεστώτος παράγει πολέμους και μετατρέπει το κράτος 

του σε αυτό που ο Laswell ονομάζει “Κράτη Φρουρές” (Garrison States) 7.  

Μία από τις προτάσεις που παρείχε η περίπτωση του Ισραήλ είναι ότι παρά τον 

εκτεταμένο ρόλο του ισραηλινού στρατού στην κοινωνία και παρά τις ιδιαίτερα θετικές του 

ισραηλινού λαού απέναντι στο στρατό, που θεωρούσε “στρατό του λαού”, ο Ισραηλινός 

Στρατός δεν είχε τάσεις πραιτωριανισμού. Αντίθετα, ο στρατός στο Ισραήλ παρέμενε πιστός 

στο δημοκρατικό σύστημα και τον πολιτικό έλεγχο (παρ’ όλο που απολάμβανε της 

συμμετοχής του στα πολιτικά πράγματα). Έτσι, η πρώιμη ισραηλινή κοινωνιολογία 

αντιμετώπιζε αυτήν την κατάσταση ως ένα παράδοξο και απέδιδε το φαινόμενο σε αυτό που 

καλούσε “σχιζοφρενικό” χαρακτήρα του Ισραήλ ως “εμπόλεμο έθνος” και ως δημοκρατία 

ταυτόχρονα. 

Όπως καταδείχθηκε από το θεωρητικό πλαίσιο και έδειξε η ισραηλινή περίπτωση, οι 

μαζικές στρατιές έχουν λιγότερες τάσεις πραιτωριανισμού από τις επαγγελματικές. 

Θεωρητικοί των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων επιβεβαίωσαν ότι η κοινωνικοποίηση και 

πολιτικοποίηση του στρατού, τού δημιουργούν ανοσία απέναντι στις τάσεις 

πραιτωριανισμού. Η ιστορία των στρατιωτικών πραξικοπημάτων στον Τρίτο Κόσμο έδειξε 

ότι τα περισσότερα από αυτά έγιναν από επαγγελματικούς στρατούς. Όπως υποστηρίζει ο 

Huntington, ο στρατός, όπως και άλλες κοινωνικές ομάδες, είναι μία ομάδα συμφερόντων. 

Όταν είναι διαχωρισμένος από την κοινωνία και αποκλεισμένος από τις κοινωνικές και 

πολιτικές διαδικασίες, μπορεί να αποτελέσει έναν πιθανό κίνδυνο για το σύστημα, ειδικά 

όταν λείπει από την κοινωνία η πολιτική ανάπτυξη και όταν οι φιλελεύθερες αρχές είναι 

αδύναμες. Η ιστορία των μαζικών στρατών στην Ευρώπη έδειξε ότι αυτοί οι στρατοί έδρασαν 

ως καταλυτές για τη διάδοση του φιλελευθερισμού και την ενίσχυση των αξιών της ισότητας 

                                                 
6 Payne, James L. (Winter 1986), ‘Marxism and Militarism’, Polity, Vol. 19, σελ. 270-289, αυτό το 
επιχείρημα υποστηρίζεται και από το Michael Mann, ‘Roots and Contradictions..’, σελ. 45-47  
7 Lasswell, Harold D. (Jan. 1941), ‘The Garrison State’, The American Journal of Sociology, Vol. 46, 
No.4, σελ. 455-468  
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ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας. Έτσι, η συμμετοχή του στρατού στην κοινωνική 

διαδικασία και την οικοδόμηση του έθνους παρέχει ανοσία στην κοινωνία από πραιτωριανά 

καθεστώτα, αλλά αυτό χρειάζεται, επίσης, έναν ώριμο πολιτικό πολιτισμό τόσο από την 

πλευρά του στρατού όσο και της κοινωνίας. 
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Παράτημα αριθ. 2 
Η περιοχή που διατέθηκε στη βρετανική εντολή ως Παλαιστίνη  στη 
διάσκεψη του San Remo του 1920   
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Παράτημα αριθ. 3 
Το Σχέδιο της Επιτροπής Peel του 1937 
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Παράτημα αριθ. 4 
Το σχέδιο Χωρισμάτων το Η.Ε το 1947 
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Παράρτημα Αριθ. 6,  
 
 
Άραβες και Ιουδαίοι στο Ισραήλ, δημογραφική ανάπτυξη (1948-1967) 
 
 
 
 
 

 

Περίοδος Ιουδαίοι Άραβες Συνολικός 
Αριθμό 

Το ποσοστό των 
Αράβων επί του 
συνολικού 
πληθυσμού 

8/11/1948 716,7 156,0 872,7 17,9 
Τέλη 1948 758,7 - - - 
Τέλη 1949 1.013,9 160,0 1.173,9 13,6 
Τέλη 1950 1.203,0 167,1 1.370, 1 12,2 
Τέλη 1951 1.404,4 173,4 1.577,8 11,0 
Τέλη 1952 1.450,2 179,3 1.629,5 11,0 
Τέλη 1953  1.483,6 185,8 1.669,4 11,1 
Τέλη 1954 1.526,0 191,8 1.717,8 11,2 
Τέλη 1955  1.590,5 198,6 1.789,1 11,1 
Τέλη 1956  1.667,5 204,9 1.872,4 10,9 
Τέλη  1957  1.762,8 213,1 1.976,0 10,8 
Τέλη 1958  1.810,2 221,5 2.031,7 10,9 
Τέλη 1959  1.858,8 229,8 2.088,7 11,0 
Τέλη 1960  1.911,3 239,2 2.150,4 11,1 
Τέλη 1961  1.981,7 252,5 2.234,2 11,3 
Τέλη 1962  2.068,9 262,9 2.331,8 11,3 
Τέλη 1963  2.155,6 274,6 2.430,1 11,3 
Τέλη 1964  2.239,2 286,4 2.525,6 11,3 
Τέλη 1965  2.299,1 299,3 2.598,4 11,5 
Τέλη 1966 2.344,9 312,5 2.657,4 11,8 
Τέλη 1967  2.383,6 392,7 2.776,3 14,1 
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Παράρτημα Αριθ. 7 
 ΟΙ Εβραίοι στο Ισραήλ σύμφωνα με τη χώρα γέννησης  και το έτος μετανάστευσης 
  
 

 

Χώρα 
γέννησης 

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1948-
1953 

Όλες οι χώρες 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ΑΣΙΑ 5,3 30,5 34,4 59,5 28,7 27,8 35,3 

Τουρκία 4,8 11,2 1,4 0,7 1,5 2,6 5,0 
Ιράκ 0,0 0,7 19,3 51,3 4,1 4,1 17,8 
Ιράν 0,1 0,8 6,3 5,4 17,9 10,6 3,9 
Υεμένη 0,3 16,3 5,4 0,6 0,6 0,8 6,9 
άλλες χώρες 0,1 1,6 2,0 1,5 4,6 9,7 1,7 
ΑΦΡΙΚΗ 9,1 16,7 15,2 11,5 42,9 67,3 15,4 

Τυνησία, 
Αλγερία & 
Μαρόκο 

7,6 7,4 5,6 6,5 32,3 35,1 8,0 

Λιβύη 1,2 6,1 5,2 3,8 5,1 2,3 4,6 
άλλες χώρες 0,3 3,2 4,3 1,2 5,5 9,9 2,8 
ΕΥΡΩΠΗ 85,1 52,1 49,8 28,6 26,2 19,6 48,6 

ΕΣΣΔ 1,3 1,4 1,6 0,4 0,8 2,1 1,2 
Πολωνία 32,0 20,2 15,8 2,0 2,7 3,8 15,3 
Ρουμανία 19,6 5,8 27,6 23,1 15,5 0,8 17,4 
Βουλγαρία 16,8 8,6 0,6 0,7 1,9 3,3 5,4 
Γιουγκοσλαβία 4,6 1,1 0,2 0,4 0,4 0,1 1,1 
Γερμανία & 
Αυστρία 

2,0 3,0 0,8 0,4 1,1 1,8 1,6 

Τσεχοσλοβακία 2,3 7,6 0,4 0,2 0,4 0,3 2,7 
Ουγγαρία 3,9 2,0 1,6 0,7 2,5 5,2 1,8 
ΑΜΕΡΙΚΗ 
& ΩΚΕΑΝΙΑ 

0,5 0,6 0,6 0,4 2,2 5,3 0,7 

ΗΠΑ 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,7 0,2 
άλλες χώρες 0,2 0,4 0,4 0,3 1,8 4,6 0,5 

 
Sicron,, Moshe (1989), Immigration to Israel, Jerusalem: Falk Institute and Central Bureau of 
Statistics, Πίνακας A33. 
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Παράρτημα Αριθ. 8 
 
Στρατιωτικές Δαπάνες ως Ποσοστό του ΑΕΠ σε Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιράκ, 
Ιορδανία και Συρία 
   Ισραήλ Αίγυπτος Ιράκ Ιορδανία Συρία 

1960 8.6 6.0 8.4 18.1 9.8 
1961 8.2 7.0 8.1 14.7 8.8 
1962 8.8 7.1 8.0 14.6 8.5 
1963 9.5 8.5 9.9 14.9 9.6 
1964 10.7 11.0 10.9 13.1 8.1 
1965 11.5 12.2 12.2 11.7 8.3 
1966 12.2 11.1 10.5 12.2 11.1 
1967 13.8 12.7 10.3 12.8 11.9 
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Παράρτημα Αριθ. 9 
Περιορισμός στρατιωτικών δαπανών στο Ισραήλ 
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Πηγή: Κράτος του Ισραήλ, Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, Αμυντικές Δαπάνες στο 
Ισραήλ 1950 – 1996   
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Παράρτημα Αριθ. 10 Πωλήσεις Στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ 
Στη Μέση Ανατολή (1950-1980) 
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Πηγή: Stork, Joe (May 1982), ‘Israel as a Strategic Asset’,  MERIP Reports, No. 
105, Regan Targets in the Middle East, σελ. 3-134, σελ. 6 

 
 
 
 
 
 
 

 435



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνες    
 
 
 
 
 
 
 
 

 436



 

 
 
 
 
 
 

 

 437



  
Παράτημα αριθ. 12 
Η πορεία του 1969 στην κρατική κηδεία για τα απομεινάρια των 27 ατόμων που 
αναγνωρίστηκαν ως μαχητές της Masada. Τα φέρετρα ήταν τυλιγμένα με την εθνική 
σημαία και μεταφέρθηκαν από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων 
στον τόπο ταφής στη Masada. 
 
 
Παράτημα αριθ.13 

 
Το μνημείο του Βρυχωμένου 
Λιονταριού στο Tel Chai. Τα 
τελευταία λόγια του Trumpeldor 
“Είναι καλό να πεθαίνεις για την 
πατρίδα” και τα ονόματα αυτών που 
πέθαναν στη μάχη είναι χαραγμένα 
πάνω του. 
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Παράρτημα αριθ. 14: Κρίση ταυτότητας   
Τα κινούμενα σχέδια του Danny Kerman για έναν Ισραηλινό που κοιτάζει επίμονα 
μέσα στο μνημείο του Βρυχώμενου Λιονταριού και συνειδητοποιεί την κενότητά του˙ 
τα λόγια του Trumpeldor στο μνημείο έχουν μετατραπεί σε ερώτηση: “Είναι καλό να 
πεθάνεις για την πατρίδα;” εκδόθηκε στο Davar , απόσπασμα από Zerubavel (1995) 
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