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Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ιράκ ξεκίνησε 
στις 22 Σεπτεμβρίου 1980, όταν οι 
ιρακινοί εισέβαλαν στο δυτικό Ιράν.

Το Ιράκ, πάντως, ισχυρίστηκε ότι ο 
πόλεμος είχε αρχίσει νωρίτερα, στις 4 
Σεπτεμβρίου, όταν το Ιράν πυροβόλησε 
ιρακινούς συνοριακούς σταθμούς.ιρακινούς συνοριακούς σταθμούς.

Κύρια αίτια του πολέμου ήταν εδαφικές 
και πολιτικές διαφορές μεταξύ των δυο 
χωρών.



Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ που διήρκεσε για το 
μεγαλύτερο διάστημα της δεκαετίας του 
1980 και ήταν μία από τις πιο αιματηρές 
συγκρούσεις του τέλους του 20ου αιώνα. 

Ήταν κατά κύριο λόγο ένας χερσαίος 
πόλεμος χαρακωμάτων, με μαζικές
επιθέσεις πεζικού και χρήση χημικών
όπλων. Οι ναυτικές επιχειρήσειςόπλων. Οι ναυτικές επιχειρήσεις
αποτελούσαν το δευτερεύον πεδίο 
επιχειρήσεων.





ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ
Το Ιράν κατηγόρησε το Ιράκ για τη χρήση απαγορευμένων χημικών 
όπλων (αερίου μουστάρδας)
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όπλων (αερίου μουστάρδας)





ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Ο συνολικός αριθμός μαχητών και στις 
δύο πλευρές είναι ασαφής, όμως και στις 
δυο χώρες στρατολογήθηκαν οι 
περισσότεροι άνδρες στρατεύσιμης 
ηλικίας. 

αριθμός των θυμάτων ήταν αβέβαιος 
αλλά τεράστιος. Οι εκτιμήσεις

αριθμός των θυμάτων ήταν αβέβαιος 
αλλά τεράστιος. Οι εκτιμήσεις
κυμαίνονται από 1.000.000 έως δύο 
φορές αυτόν τον αριθμό. 

Υπολογίζεται ακόμα ότι μεταξύ 50.000 και 
100.000 Κούρδοι σκοτώθηκαν από τις 
ιρακινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια μιας
σειράς εκστρατειών με κωδικό όνομα 
Anfāl το 1988 .



«πόλεμος των δεξαμενόπλοιων

Η εκατέρωθεν στοχοποίηση από το Ιράν και το Ιράκ της εμπορικής ναυτιλίας του αντιπάλου, και ιδιαίτερα των 
πετρελαιοφόρων πλοίων, έγινε γνωστή ως ο «πόλεμος των δεξαμενόπλοιων»

Αποτέλεσμά της ήταν ο θάνατος περισσότερων από 400 ναυτικών της εμπορικής ναυτιλίας, 
εμπορικά πλοία και οικονομικές απώλειες.

«πόλεμος των δεξαμενόπλοιων- Tanker war 1987»

Η εκατέρωθεν στοχοποίηση από το Ιράν και το Ιράκ της εμπορικής ναυτιλίας του αντιπάλου, και ιδιαίτερα των 
«πόλεμος των δεξαμενόπλοιων». 

400 ναυτικών της εμπορικής ναυτιλίας, ζημιές σε εκατοντάδες 



The first tanker war in History



Τον Αύγουστο του 1988, η επιδείνωση της 
οικονομίας του Ιράν και οι επιτυχίες των 
ιρακινών στο πεδίο της μάχης ανάγκασαν 
το Ιράν να δεχθεί την κατάπαυση του πυρός το Ιράν να δεχθεί την κατάπαυση του πυρός 
από τα Ηνωμένα Έθνη.



Στο Ιράν…

• Ιερωμένοι μιλούσαν στα σχολεία, 
καλώντας τους ανήλικους μαθητές 
καταταγούν στο στρατό.

• Όσοι θυσιάζονταν στο μέτωπο, θα 
κέρδιζαν μια θέση στον παράδεισο…
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