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Ο Θάνος Ντόκος είναι Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Cambridge. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας για την 

Ειρήνη της Φρανκφούρτης και το Κέντρο για την Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις του 

Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Από το Μάρτιο 1996 έως τον Οκτώβριο 1998 εργάστηκε ως 

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Στρατηγικών Μελετών, στο Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας. Από τον Οκτώβριο 1998 έως το Μάιο 1999 συνεργάστηκε με το Υπουργείο 

Εξωτερικών σε θέματα ΝΑΤΟ. 

Από τον Αύγουστο 1999 έως τον Αύγουστο του 2006 ήταν Διευθυντής Ερευνών και από το 

Σεπτέμβριο 2006 είναι Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 

Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Αθηνών, καθώς και στη 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Εθνικής Αμύνης, τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τη 

Ναυτική Σχολή Πολέμου και την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. 

 
Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται: “The Eastern Mediterranean and the 

Gulf region in 2020”, German Marshall Fund, Brussels, 2011; “Who Lost Greece: the 

Geopolitical Consequences of the Greek Crisis”, ELIAMEP Policy Papers, Φεβρουάριος 2012; 

Energy developments and Greek foreign policy (με Θ. Τσακίρη), ELIAMEP Policy Papers, 

Φεβρουάριος 2012. 

 

 
Περίληψη 
 

Ο Ενημερωτικός Οδηγός για τη Σύγκρουση στη Συρία δημοσιεύεται με αφορμή την κρίση που 

προκλήθηκε από τη χρήση χημικών όπλων και το σοβαρό ενδεχόμενο ανάληψης 

στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Παρουσιάζονται οι κεντρικοί παίκτες στο 

συριακό δράμα, τα πιθανότερα σενάρια αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας και οι συνέπειες 

για τη Συρία και για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.  
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Ενημερωτικός Οδηγός για τη Σύγκρουση στη Συρία 
 

Από το 2011 οι εξελίξεις στη γεωστρατηγική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου είναι 

κυριολεκτικά καταιγιστικές, ακόμη και για τα δεδομένα μιας περιοχής που ήταν για πολλά 

χρόνια συνώνυμη με τους όρους ρευστότητα, αστάθεια και εστία ανάφλεξης. Οι εξεγέρσεις 

σε αρκετές αραβικές χώρες δεν φαίνεται να ήταν -αρχικά τουλάχιστον- αποτέλεσμα 

εξωτερικών σχεδιασμών και παρεμβάσεων, αν και στην πορεία διάφορες μεγάλες δυνάμεις 

προσπάθησαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις και να τοποθετηθούν σε καλύτερη θέση για την 

επόμενη ημέρα και οφείλονται σε συνδυασμό αιτίων: οικονομικά προβλήματα (χαμηλή   

οικονομική ανάπτυξη, αύξηση των τιμών των τροφίμων, κλπ.) σε συνδυασμό με τις 

δημογραφικές εξελίξεις (το 60% του πληθυσμού είναι κάτω των 25 ετών), ακραίες 

ανισότητες στην κατανομή του εθνικού προϊόντος, στασιμότητα στη διαδικασία πολιτικών 

αλλαγών και «αειθαλείς» ηγέτες, διαφθορά και νέες τεχνολογίες (internet, facebook, 

αραβικά δορυφορικά ειδησεογραφικά κανάλια). Η πλέον θερμή σύγκρουση σήμερα 

λαμβάνει χώρα στη Συρία και απειλεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή. Οι 

ενδιαφερόμενες χώρες είναι ιδιαίτερα αμήχανες καθώς ανησυχούν για τη διάδοχο 

κατάσταση μετά από τυχόν κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, αφού η συριακή 

αντιπολίτευση είναι διχασμένη και το τελευταίο διάστημα έχουν ενισχυθεί οι ριζοσπαστικές 

ισλαμικές συνιστώσες. Ταυτόχρονα, η ενεργός ανάμιξη της Χεζμπολάχ στο πλευρό του 

Ασαντ και η συνεχιζόμενη στήριξη από Ιράν και Ρωσία έχουν επιτρέψει στο καθεστώς να 

εξισορροπήσει την κατάσταση και να επιτύχει ορισμένες σημαντικές νίκες στο πεδίο της 

μάχης. Η πτώση Ασαντ δεν θεωρείται πλέον νομοτελειακή εξέλιξη εκτός αν υπάρξει 

εξωτερική στρατιωτική επέμβαση. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σε διπλωματικό επίπεδο, το 

πιθανότερο σενάριο είναι ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί, με αρνητικές συνέπειες για το 

Λίβανο και για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Η σύγκρουση στη Συρία δεν αποτελεί 

πλέον αμιγώς εσωτερική, αδελφοκτόνο υπόθεση, καθώς έχουν εμπλακεί ενεργά πλείστοι 

άλλοι δρώντες: κράτη και οργανώσεις της περιοχής αλλά και εκτός αυτής. Εμπεριέχει δε τη 

δυναμική διάχυσης της ένοπλης βίας σε γειτονικές χώρες, μετεξέλιξης σε θρησκευτική 

(σουνίτες-σιίτες) σύγκρουση ή ακόμα και αλλαγής του γεωγραφικού χάρτη (με γεωγραφικό 

κατακερματισμό της Συρίας).  

Την τρέχουσα κρίση πυροδότησε η χρήση χημικών όπλων με πολλά θύματα. Η Συρία 

διαθέτει περίπου 1000 τόνους χημικών όπλων (μουστάρδας και νευροτοξικά) και οι ηθικοί 

φραγμοί του καθεστώτος για χρήση τους είναι μάλλον ανύπαρκτοι. Ωστόσο, τίθεται το 

ερώτημα γιατί να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα σε μια χρονική στιγμή όπου είχε αποκτήσει 

το πάνω χέρι στις μάχες και μια τέτοια ενέργεια πιθανότατα θα προκαλούσε εξωτερική 

στρατιωτική επέμβαση; Βεβαίως ο ορθολογισμός δεν είναι πάντοτε το αποτελεσματικότερο 

εργαλείο για την κατανόηση των πολιτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. 

Πάντως, υπάρχουν 3 πιθανές απαντήσεις: η χρήση χημικών έγινε από (α) το καθεστώς (β) 

ομάδες της αντιπολίτευσης για να ενοχοποιήσουν το καθεστώς (γ) στελέχη του καθεστώτος 

χωρίς έγκριση σε ανώτατο επίπεδο. Όσον αφορά στη σχετική έκθεση των επιθεωρητών του 

ΟΗΕ, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα επιβεβαιώσουν (ή όχι) τη χρήση χημικών, χωρίς να 

είναι σε θέση να υποδείξουν τον ένοχο.   
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΡΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑ 

 

 Καθεστώς Ασαντ:  

Η χώρα κυβερνάται επισήμως από το Κόμμα Μπάαθ, αλλά στην πραγματικότητα από 

ένα στενό κύκλο συγγενών, φίλων και στενών συνεργατών του Μπασάρ αλ-Ασαντ από την 

κοινότητα των Αλεβιτών (θρησκευτική μειονότητα, περίπου 12% του πληθυσμού, που 

κυβερνά εδώ και 45 χρόνια τη Συρία –με την ανοχή/υποστήριξη των Χριστιανών, περίπου 

10% του πληθυσμού, που τώρα φοβούνται τα αντίποινα της σουνιτικής πλειοψηφίας) που 

ηγούνται των σημαντικότερων υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας, αλλά και των 

επίλεκτων στρατιωτικών μονάδων. Ορισμένοι εξ αυτών έπεισαν τον Ασαντ να εγκαταλείψει 

τις (ούτως ή άλλως περιορισμένες) μεταρρυθμίσεις και να καταστείλει δυναμικά τις 

διαμαρτυρίες του συριακού λαού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για έναν αιματηρό εμφύλιο. Ο 

Ασαντ διαθέτει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις (με ρωσικό οπλισμό, λίαν σύγχρονο όσον αφορά 

στην αεράμυνα), αλλά ο στρατός του έχει πληγεί από σημαντικό αριθμό λιποταξιών. 

Στηρίζεται επίσης από υπηρεσίες ασφαλείας, παραστρατιωτικούς και πολιτοφυλακές 

αλεβιτών (που επίσης ανησυχούν έντονα για τα αντίποινα των σουνιτών σε περίπτωση 

επικράτησης των τελευταίων στον εμφύλιο).   

 Συριακή αντιπολίτευση:  

Εξαιρετικά ανομοιογενής και κατακερματισμένη. Αποτελείται από ένα συνονθύλευμα 

πολιτικών οργανώσεων και ένοπλων ομάδων, στην πλειοψηφία τους με περιορισμένη 

εκπαίδευση και οπλισμό και με ανεπαρκή συντονισμό και συνεργασία. Υπάρχουν τρεις 

κύριες τάσεις: κοσμικοί (όπου και αυτοί διαιρούνται σε μακροχρόνια εξόριστους και όσους 

ζουν στη χώρα), μετριοπαθείς ισλαμιστές και ακραίοι ισλαμιστές (σαλαφιστές, είτε του 

Syrian Islamic Front, είτε της Jabhat al-Nusra που πρόσκειται ανοιχτά στην Αλ Κάιντα). Οι 

μαχητές των ισλαμικών ομάδων είναι πιο ικανοί αλλά και σαφώς πιο αδίστακτοι και βίαιοι 

(λόγω συνδυασμού θρησκευτικού φανατισμού και προσωπικών απωλειών για όσους 

προέρχονται από τη Συρία, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εμφύλιος στη Συρία έχει 

προσελκύσει σημαντικό αριθμό τζιχαντιστών (jihadis) μαχητών από το Ιράκ και άλλες 

χώρες). Οι ομάδες της αντιπολίτευσης έχουν πολύ σημαντικές διαφορές τόσο όσον αφορά 

στις επιδιώξεις τους για το μέλλον της χώρας (π.χ. οι σαλαφιστές θέλουν να δημιουργήσουν 

ένα Ισλαμικό Χαλιφάτο), όσο και για το αν πρέπει να διαπραγματευτούν με μετριοπαθή 

στελέχη του καθεστώτος, ενώ κάθε ομάδα έχει τους δικούς της εξωτερικούς υποστηρικτές. 

Η αδυναμία συνεννόησης και οι ακραίες θέσεις ορισμένων ομάδων –που προκαλούν σοβαρές 

ανησυχίες για την επόμενη ημέρα- έχουν περιορίσει την έκταση της εξωτερικής βοήθειας, 

δίδοντας έτσι χρόνο στο καθεστώς Ασαντ να ανασυγκροτηθεί και να αντεπιτεθεί (με τη 

βοήθεια του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Ρωσίας).    

 ΗΠΑ:  

Προφανώς δεν συμπαθούν για διάφορους λόγους το καθεστώς Ασαντ (το οποίο, 

άλλωστε, οι νεοσυντηρητικοί του Προέδρου Μπους είχαν εντάξει στον «Άξονα του Κακού»), 

αλλά η ανατροπή του δεν αποτελούσε στρατηγική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος 

Ομπάμα θα ήθελε να αποφύγει μια στρατιωτική σύγκρουση με μια ακόμη μουσουλμανική 

χώρα, αλλά η «κόκκινη γραμμή» που είχε θέσει πριν από έναν περίπου χρόνο σχετικά με τη 

χρήση χημικών όπλων (θέλοντας να αποφύγει μια αμερικανική εμπλοκή) ουσιαστικά τον 
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υποχρεώνει να αντιδράσει στρατιωτικά στις πρόσφατες εξελίξεις, αλλιώς διακυβεύεται 

μελλοντικά η αξιοπιστία των ΗΠΑ έναντι πιο σκληρών αντιπάλων όπως η Β. Κορέα και το 

Ιράν. Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένοι αμερικανοί αναλυτές θεωρούν ότι η συνέχιση της 

σύγκρουσης θα αποδυνάμωνε τον Ασαντ και το Ιράν και θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα 

αμερικανικά συμφέροντα.  

 Ρωσία:  

Η Συρία είναι ουσιαστικά ο τελευταίος σύμμαχος/πελάτης της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή 

και η ναυτική βάση της Ταρτούς σημαντική για τη Μόσχα (ιδιαίτερα μετά τη σχετική 

ψύχρανση των σχέσεων με την Κύπρο). Μετά τη δυσάρεστη έκπληξη της Λιβύης όπου τα 

ρωσικά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα δεν ελήφθησαν υπόψη μετά την αλλαγή 

καθεστώτος, η Ρωσία θέλει να αποφύγει μια επανάληψη στη Συρία. Έτσι διεκδικεί μια 

κεντρική θέση στο τραπέζι λήψης αποφάσεων και είναι σαφώς σε θέση να διευκολύνει ή να 

δυσχεράνει μια λύση στο πρόβλημα της Συρίας. Προφανώς η στάση της επηρεάζεται και από 

το γενικότερο κλίμα στις αμερικανορωσικές σχέσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν αρκετά 

προβλήματα τον τελευταίο καιρό λόγω και των επικρατουσών αντιλήψεων περί παιγνίου 

μηδενικού αθροίσματος και των ενίοτε ψυχροπολεμικών νοοτροπιών στην Ουάσινγκτον, 

αλλά και στη Μόσχα. Η Ρωσία δεν αναμένεται να αντιδράσει στρατιωτικά σε μια 

περιορισμένη δυτική επιχείρηση κατά του Ασαντ, αλλά θα εκφράσει την ενόχλησή της με 

άλλους τρόπους.    

 Κίνα:  

Δεν έχει άμεσα συμφέροντα στη Συρία αλλά είναι γενικότερα αντίθετη στην αρχή της 

ανθρωπιστικής επέμβασης και της ανάμιξης της διεθνούς κοινότητας στα εσωτερικά των 

κρατών (όσο ακραία και αν είναι η συμπεριφορά του καθεστώτος). Θα μπορούσε 

ενδεχομένως να μεταβάλλει τη στάση της στο ΣΑ/ΟΗΕ αν εξασφάλιζε κάποιο αντάλλαγμα 

από τις ΗΠΑ ή αν άλλαζε στάση η Ρωσία.    

 Ισραήλ:  

Το καθεστώς Ασαντ ήταν για πολλά χρόνια σιωπηρά αποδεκτό λόγω προβλέψιμης 

συμπεριφοράς και περιορισμένης απειλής για τα ισραηλινά συμφέροντα. Επιπλέον, σε 

περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος και εκτεταμένης αναρχίας, το Τελ-Αβίβ ανησυχεί 

έντονα για την τύχη του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, καθώς και ορισμένων 

αντιαεροπορικών συστημάτων που μπορεί να πέσουν στα χέρια ακραίων ισλαμικών ομάδων 

ή της Χεζμπολάχ. Από την άλλη, ένα μη-φιλοιρανικό καθεστώς στη Δαμασκό θα 

αποδυνάμωνε σημαντικά το Ιράν, αλλά και τα άλλα μέλη της Συμμαχίας HISH (Ιράν, Συρία, 

Χεζμπολάχ και Χαμάς). Βεβαίως, μια φιλοδυτική κυβέρνηση στη Δαμασκό ενδεχομένως να 

δυσκόλευε μελλοντικά τη θέση του Ισραήλ όσον αφορά στα στρατηγικής σημασίας (λόγω 

υδάτινων αποθεμάτων) Υψίπεδα του Γκολάν τα οποία κατέχει από το 1967.  

 Ιράν:  

Η Συρία είναι το μόνο κράτος-σύμμαχος της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή και 

διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την παροχή οπλισμού στη Χεζμπολάχ. Αντικατάσταση του 

καθεστώτος Ασαντ από μια μη-φιλοιρανική κυβέρνηση θα αποτελούσε σημαντική αρνητική 

εξέλιξη και θα αύξανε σημαντικά την περιφερειακή απομόνωση του Ιράν και θα περιόριζε 

σημαντικά το ρόλο του στο Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας. Γι’ αυτό η Τεχεράνη στηρίζει το 

καθεστώς Ασαντ με την παροχή οπλισμού και, πιθανότατα, με μονάδες ειδικών δυνάμεων 

που πολεμούν στο πλευρό του συριακού στρατού. Σε περίπτωση περιορισμένου 
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αμερικανικού πλήγματος, ενδεχομένως να επηρεαστούν αρνητικά οι διαπραγματεύσεις για 

το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.      

 Κατάρ:  

Χρηματοδοτεί την αντιπολίτευση (κυρίως την ισλαμική) σε μια προσπάθεια απόκτησης 

ρόλου και επιρροής στη Μέση Ανατολή. Ο νέος ηγέτης του δείχνει πιο προσεκτικός και 

μετριοπαθής από τον πατέρα του.   

 Σαουδική Αραβία:  

Αντιμετωπίζει τον εμφύλιο στη Συρία ως κομμάτι μιας ευρύτερης ενδο-ισλαμικής 

σύγκρουσης (Σουνιτών-Σιιτών, όπου το Ριάντ στηρίζει τις ακραίες, σαλαφιστικές ομάδες σε 

βάρος των πιο μετριοπαθών στοιχείων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ενώ στην Αίγυπτο 

στηρίζει το στρατιωτικό καθεστώς, ερχόμενο σε αντιπαράθεση και με την Τουρκία), αλλά 

και ως ένα πόλεμο δια αντιπροσώπων εναντίον του Ιράν. Στην περίπτωση της Συρίας  

χρηματοδοτεί τις σαλαφιστικές ομάδες της αντιπολίτευσης.  

 Κούρδοι:  

Αποτελούν περίπου το 9% του πληθυσμού της Συρίας. Οι εσωτερικές εξελίξεις (είτε η 

αδυναμία του καθεστώτος να ελέγξει συγκεκριμένες περιοχές, είτε σκοπίμως για να ασκηθεί 

πίεση προς την Τουρκία) τους έδωσαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια προσωρινή 

αυτονομία. Οι πρόσφατες συγκρούσεις με την σαλαφιστική οργάνωση Αλ-Νούσρα 

προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους Κούρδους του Β. Ιράκ, που απείλησαν ακόμα και 

με στρατιωτική δράση. Υπάρχουν ορισμένα σενάρια για προσπάθεια δημιουργίας ενός 

ευρύτερου κουρδικού κράτους, αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι συνέπεια μιας 

αλληλουχίας εξελίξεων και όχι αποτέλεσμα στρατηγικών σχεδιασμών σε κάποιο κέντρο 

αποφάσεων.    

 Τουρκία:  

Ο Ταγίπ Ερντογάν έχει ακολουθήσει εδώ και καιρό πολιτική ανοιχτής στήριξης των (πιο 

μετριοπαθών) ισλαμικών ομάδων της συριακής αντιπολίτευσης. Εσχάτως τάχθηκε ανοιχτά 

υπέρ ενός στρατιωτικού πλήγματος κατά του καθεστώτος Ασαντ (με το οποίο, σημειωτέον, 

είχε παλαιότερα πολύ στενές σχέσεις). Ανησυχεί για την εξαγωγή αστάθειας, τον 

αυξανόμενο αριθμό προσφύγων, αλλά και για τους Κούρδους της Συρίας.    

 ΝΑΤΟ:  

Μετά τα προβλήματα στην επιχείρηση κατά της Λιβύης (όπου φάνηκε η αδυναμία των 

Ευρωπαίων να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς την 

υποστήριξη της Ουάσιγκτον), αλλά και την ουσιαστική αποτυχία της νατοϊκής εμπλοκής στο 

Αφγανιστάν, διαφαίνεται περιορισμένη διάθεση για στρατιωτικές περιπέτειες στη Μέση 

Ανατολή. Αν υπάρξουν σαφείς αποδείξεις –κάτι όμως εξαιρετικά δύσκολο- για χρήση 

χημικών όπλων από το καθεστώς Ασαντ, δεν αποκλείεται να ληφθεί απόφαση στρατιωτικής 

επιχείρησης σε επίπεδο ΝΑΤΟ, αλλά περιορισμένου εύρους και σαφώς χωρίς τη χρήση 

χερσαίων δυνάμεων.   

 Ευρώπη:  

Μετά την ανάληψη ηγετικού ρόλου στην επιχείρηση εναντίον του καθεστώτος Καντάφι, 

Λονδίνο και Παρίσι υιοθέτησαν σκληρές θέσεις θεωρώντας το καθεστώς Ασαντ ως ένοχο για 

τη χρήση χημικών όπλων. Ενώ η βρετανική κυβέρνηση φαινόταν διατεθειμένη να 
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συμμετάσχει σε περιορισμένες επιχειρήσεις στη λογική της ανθρωπιστικής επέμβασης, η 

βρετανική Βουλή ψήφισε αρνητικά (με λογικά επιχειρήματα μεν, αλλά που στην ουσία 

υποδηλώνουν μια γενικότερη τάση απομονωτισμού, κάτι που είναι ορατό και στην 

ευρωπαϊκή πολιτική της Βρετανίας). Η υπόλοιπη Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις στην 

Ανατολική Μεσόγειο (Συρία και Αίγυπτο) και την ευρύτερη Μέση Ανατολή με αυξανόμενη 

ανησυχία αλλά και αμηχανία.  

 Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ:  

Αποτελεί το σημαντικότερο παγκόσμιο όργανο διαχείρισης πολιτικών κρίσεων και οι 

αποφάσεις του έχουν σημαντικό νομιμοποιητικό ρόλο. Είναι συνήθως μοιρασμένο μεταξύ 

των τριών δυτικών μόνιμων μελών από τη μια και Ρωσίας και Κίνας από την άλλη. Το 

δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) αποκλείει τη λήψη απόφασης. Μια από τις σπάνιες εξαιρέσεις 

ήταν η απόφαση του 2011 για τη Λιβύη όπου Ρωσία και Κίνα δεν καταψήφισαν αλλά απείχαν 

(αν και στη συνέχεια η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι έγινε απαράδεκτη υπέρβαση των 

προβλέψεων του σχετικού ψηφίσματος από τις δυτικές χώρες). Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, είναι σαφές ότι Μόσχα και Πεκίνο θα καταψηφίσουν οποιοδήποτε σχέδιο 

στρατιωτικής δράσης κατά του καθεστώτος Ασαντ.     

 Αραβικός Σύνδεσμος:  

Παραδοσιακά αδύναμος οργανισμός. Εντύπωση προκάλεσε η συμφωνία του για χρήση 

στρατιωτικής ισχύος κατά του καθεστώτος Καντάφι στη Λιβύη το 2011. Μια απόφαση 

στήριξης μιας στρατιωτικής παρέμβασης στη Συρία θα προσέφερε σημαντική νομιμοποίηση 

σε μια τέτοια ενέργεια.    

 Άλλες γειτονικές χώρες:  

Λίβανος, Ιορδανία και Αίγυπτος είναι αρνητικές σε μια στρατιωτική επέμβαση 

θεωρώντας ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μόνο με πολιτικά μέσα (βεβαίως ο Λίβανος 

επηρεάζεται άμεσα και λόγω εμπλοκής Χεζμπολάχ, ενώ η Ιορδανία φιλοξενεί το μεγαλύτερο 

αριθμό Σύρων προσφύγων και μια αναποτελεσματική εξωτερική επέμβαση θα αυξήσει το 

ρεύμα προσφύγων –βεβαίως, το ίδιο θα συμβεί σταδιακά σε περίπτωση συνέχισης της 

σύγκρουσης με αμφίρροπα αποτελέσματα). 

 Ανθρωπιστική επέμβαση (Responsibility to Protect/R2P):  

Η χρήση χημικών όπλων (είτε έγινε από το καθεστώς, είτε όχι) προκάλεσε το θάνατο 

μερικών εκατοντάδων ανθρώπων. Πρόκειται για αδιαμφισβήτητα τραγικό γεγονός και 

καταδικαστέα ενέργεια, αλλά άλλοι 100.000 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους άμαχοι, 

έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από σφαίρες και οβίδες. Ποιο είναι άραγε το ποσοτικό όριο της 

αιμορραγίας ενός λαού πριν η διεθνής κοινότητα, και ιδιαίτερα οι μεγάλες δυνάμεις, βάλουν 

στην άκρη εγωισμούς και μικροσυμφέροντα και καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα τρόπο 

(κατά σαφέστατη προτίμηση διπλωματικό) για να σταματήσει η σφαγή; Προφανώς αυτό το 

ερώτημα έχει προκύψει σε αρκετές περιπτώσεις (Ρουάντα, Βοσνία, Κόσοβο, Ανατολικό 

Τιμόρ, Λιβύη) και έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτή (τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο) η έννοια 

της ανθρωπιστικής επέμβασης σύμφωνα με την οποία η διεθνής κοινότητα έχει το δικαίωμα 

και την υποχρέωση επέμβασης σε περιπτώσεις όπου η ασφάλεια μιας εθνοτικής ή 

θρησκευτικής ομάδας απειλείται από τις ενέργειες της κυβέρνησης της εν λόγω χώρας. Η 

θεωρία είναι προφανώς λιγότερο αμφιλεγόμενη από την πράξη: ποιος λαμβάνει την 

απόφαση επέμβασης; Η συνήθης απάντηση είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ή, ως 

εναλλακτική λύση, αλλά λιγότερο ικανοποιητική λύση, κάποιος περιφερειακός οργανισμός 
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ασφαλείας όπως η Αφρικανική Ένωση ή η Ένωση Αμερικανικών Κρατών). Κι αν το ΣΑ/ΟΗΕ 

μπλοκάρεται από το βέτο ενός μονίμου μέλους, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί μια 

γενοκτονία χωρίς αντίδραση; Επιπλέον, με ποια κριτήρια λαμβάνεται μια απόφαση; Πως 

αποφεύγουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανάλογα με τις συμμαχίες και το ειδικό βάρος 

του κρινόμενου κράτους; Ερωτήματα προφανώς χωρίς εύκολες απαντήσεις, αλλά ο 

δυνητικά μεγάλος αριθμός εσωτερικών συγκρούσεων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη 

υποχρεώνει τη διεθνή κοινότητα να αναζητήσει πειστικές απαντήσεις, βελτιώνοντας το 

σύστημα παγκόσμιας πολιτικής διακυβέρνησης.  
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ΣΕΝΑΡΙΑ 
 

1. Επίτευξη συμφωνίας με Ρωσία για σύγκληση ειρηνευτικής διάσκεψης (Γενεύη 2), με 

κεντρική επιδίωξη το σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης που θα περιλαμβάνει τα 

μετριοπαθή στοιχεία της (κοσμικής) αντιπολίτευσης αλλά και αξιωματούχους του Κόμματος 

Μπάαθ που δεν έχουν κατηγορηθεί ευθέως για εγκλήματα πολέμου (εδώ θα πρέπει να 

αποφευχθεί το τραγικό σφάλμα των Αμερικανών στο Ιράκ, όπου η προσπάθεια πλήρους 

«απο-μπααθοποίησης» της χώρας οδήγησε τον κρατικό μηχανισμό και τις δυνάμεις 

ασφαλείας σε κατάρρευση, ενώ ενίσχυσε σημαντικά τις ομάδες που πολέμησαν κατά της 

αμερικανικής κατοχής). Στο σενάριο αυτό, όπου σαφής προτεραιότητα δίδεται στον 

τερματισμό της σύγκρουσης και όχι στην απονομή δικαιοσύνης για όποια εγκλήματα έχουν 

διαπραχθεί και από τις δύο πλευρές, ο Ασαντ και το στενό περιβάλλον του θα είχαν τη 

δυνατότητα να αναχωρήσουν για κάποια χώρα που θα τους προσέφερε άσυλο. Ο 

σχηματισμός μιας τέτοιας κυβέρνησης θα οδηγούσε στον τερματισμό των (μεγάλης 

κλίμακας) εχθροπραξιών, αλλά δεν θα ικανοποιούσε τις ισλαμικές ομάδες της 

αντιπολίτευσης ενώ μεσοπρόθεσμα ουδεμία εγγύηση υπάρχει ότι θα μπορούσε να 

υλοποιήσει με επιτυχία το εξαιρετικά δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης της χώρας. Μια 

παραλλαγή αυτού του σεναρίου αναφέρεται σε εμπλοκή και του Ιράν στις 

διαπραγματεύσεις, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για επίλυση και της διαμάχης για το 

πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Προφανώς η έστω και περιορισμένη χρήση 

στρατιωτικής ισχύος από τις δυτικές δυνάμεις θα δυσχεράνει σημαντικά τις προσπάθειες 

διπλωματικής συνεννόησης με Ρωσία και Ιράν στο θέμα της Συρίας, αλλά και γενικότερα.   

   

2. Περιορισμένα πλήγματα εναντίον του συστήματος αεράμυνας, εγκαταστάσεων 

χημικών όπλων και επίλεκτων στρατιωτικών μονάδων με τη χρήση κυρίως πυραύλων 

Τόμαχοκ και άλλων όπλων μακρού βεληνεκούς από αμερικανικά πλοία και υποβρύχια και 

γαλλικά αεροσκάφη που θα δράσουν εκτός βεληνεκούς της συριακής αεράμυνας (με στόχο 

τον περιορισμό των συμμαχικών απωλειών). Μια τέτοια περιορισμένη στρατιωτική 

επιχείρηση –ακόμη και με σύμφωνη γνώμη του ΝΑΤΟ και του Αραβικού Συνδέσμου- 

πιθανότατα θα είναι επιχειρησιακά επιτυχημένη αλλά δεν θα αλλάξει την πορεία του 

πολέμου. Από πολιτικής πλευράς θα έχει ως στόχο: (α) να τιμωρήσει τον Ασαντ για τη 

χρήση χημικών όπλων και να αποτρέψει μελλοντική χρήση τους (β) να τον υποχρεώσει να 

καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν και κατανοεί κανείς τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς πολιτικούς λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ έσπευσαν να δηλώσουν ότι τυχόν 

στρατιωτική ενέργεια θα είναι περιορισμένου χαρακτήρα, μια τέτοια δήλωση υπονομεύει το 

στόχο (β), καθώς ο Ασαντ γνωρίζει εκ των προτέρων ότι αν αντέξει το αμερικανικό πλήγμα, 

δεν έχει κάτι άλλο να φοβηθεί, τουλάχιστον άμεσα. Θα αξιοποιήσει δε τυχόν αμερικανική 

επίθεση για προπαγανδιστικούς λόγους.  

  Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα αποφάσισε μεν να αγνοήσει 

ουσιαστικά την άποψη του ΣΑ/ΟΗΕ(θεωρώντας βέβαιο το ρωσικό βέτο), αλλά να ζητήσει 

την έγκριση και του αμερικανικού Κογκρέσου (κίνηση λίαν αναπάντεχη). Μια θετική 

απόφαση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς αρκετοί Γερουσιαστές και Βουλευτές 

επικρίνουν μια περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση ως ανεπαρκή, ενώ άλλοι δηλώνουν ότι 

η Αμερική δεν «είναι ο παγκόσμιος χωροφύλακας». Αν ο Ομπάμα ασκήσει την επιρροή του, 

θα εξασφαλίσει μια θετική απόφαση του Κογκρέσου, αλλά δεν είναι σαφές αν το 

πραγματικό του κίνητρο για την εμπλοκή του Κογκρέσου είναι να εξασφαλίσει ευρύτερη 
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πολιτική στήριξη ή να βρει κάποια δικαιολογία για να μην προχωρήσει σε στρατιωτική 

επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, δεν προβάλλεται η εικόνα ενός αποφασιστικού ηγέτη, ή 

μιας υπερδύναμης που έχει ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο για τα ζητήματα της Μέσης 

Ανατολής.  

 

3. Αύξηση της παροχής οπλικών συστημάτων προς το μετριοπαθές τμήμα της 

αντιπολίτευσης, με αντίστοιχη αύξηση της βοήθειας από Ρωσία και Ιράν προς το καθεστώς. 

Η εμφύλια σύγκρουση θα συνεχιστεί και η χώρα θα βρεθεί πιο κοντά σε ντε φάκτο 

κατακερματισμό με αρνητικές συνέπειες για όλες τις γειτονικές χώρες αλλά και τη Μέση 

Ανατολή γενικότερα. Ορισμένα τέτοια σενάρια προβλέπουν τη δημιουργία ενός αλεβιτικού 

θύλακα που θα περιλαμβάνει τα λιμάνια της Λατάκειας και της Ταρτούς, καθώς και την 

πόλη Χομς. Το κεντρικό ζητούμενο θα είναι η δυνατότητα ανεφοδιασμού από τη Ρωσία και 

το Ιράν, αλλά και η γεωγραφική επαφή με το Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η υπόλοιπη χώρα είτε 

θα ελέγχεται από διάφορες ομάδες –οι οποίες ενδεχομένως θα συγκρούονται και μεταξύ 

τους, είτε θα βρίσκεται υπό κατάσταση αναρχίας. Σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσει ένα 

ατελείωτο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ η Αλ-Κάιντα θα αποκτήσει ένα νέο προπύργιο σε 

κάποιο τμήμα της χώρας, όπου θα εκπαιδεύσει το νέο κύμα τζιχαντιστών μαχητών. Θα 

πρέπει δε να σημειωθεί ότι λόγω των πολιτικών, εθνοτικών και θρησκευτικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής, δεν υπάρχουν γεωγραφικά στεγανά, χωρίς, βεβαίως, η 

διάχυση της βίας και των θρησκευτικών συγκρούσεων να αποτελούν αυτόματες διαδικασίες. 

 

4. Δημιουργία ασφαλών ζωνών (με απαγόρευση πτήσεων) κοντά στα σύνορα με την 

Τουρκία και την Ιορδανία. Η εφαρμογή της απαγόρευσης θα είναι δύσκολη γιατί θα 

χρειάζονται συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ θα είναι απαραίτητη και η συνεργασία 

και πιθανή εμπλοκή και των γειτονικών χωρών. 

 

5. Μεγάλης κλίμακας επέμβαση. Μετά την καταστροφική εμπειρία του Ιράκ και του 

Αφγανιστάν, σχεδόν κανείς δεν υποστηρίζει σήμερα αυτή την επιλογή. Ίσως όμως οι ΗΠΑ 

«συρθούν» σε μια τέτοια επιχείρηση αν τα περιορισμένα πλήγματα δεν αποδώσουν και η 

αιματοχυσία συνεχιστεί. Με τα σημερινά δεδομένα όσον αφορά στην απουσία διάδοχης 

κατάστασης, φαντάζει ως εφιαλτικό σενάριο. 

 

Τα σενάρια 2, 3 και 4 θα μπορούσαν να συνδυαστούν, ενδεχομένως σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. 

Με δεδομένο το βεβαρημένο μητρώο των ΗΠΑ σε σχετικά θέματα (πόλεμος κατά του 

Ιράκ το 2003 με δικαιολογία την παράνομη κατοχή όπλων μαζικής καταστροφής που, όπως 

αποδείχθηκε, δεν διέθετε ο Σαντάμ Χουσεΐν), μια στρατιωτική επιχείρηση χωρίς απόφαση 

του ΣΑ/ΟΗΕ και χωρίς απτές αποδείξεις για την ενοχή του καθεστώτος Ασαντ για τη χρήση 

χημικών θα προκαλέσει κατηγορίες για τις παράπλευρες απώλειες που οπωσδήποτε θα 

υπάρξουν, για ιμπεριαλιστική πολιτική έναντι του μουσουλμανικού κόσμου, αλλά και –σε 

άλλους κύκλους- για ανεπαρκή αντίδραση που δεν θα αποδυναμώσει αρκετά το καθεστώς 

Ασαντ. Είναι επίσης πολύ πιθανό ότι θα υπάρξουν κάποια αντίποινα υπό τη μορφή 

ασύμμετρων [τρομοκρατικών] χτυπημάτων από τη Χεζμπολάχ ή άλλες οργανώσεις σε 

γειτονικές χώρες. Αν και ελπίζεται ότι θα φέρει τον Ασαντ –αλλά και σημαντικό τμήμα της 

αντιπολίτευσης- στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το πιθανολογούμενο περιορισμένο 

στρατιωτικό πλήγμα, χωρίς κάποια διεθνή νομιμοποίηση, μάλλον θα επιδεινώσει τις σχέσεις 

των ΗΠΑ με τη Ρωσία και θα δυσχεράνει τις προσπάθειες διπλωματικής συνεννόησης με το 

Ιράν.   
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Προφανώς οι διαφαινόμενες εξελίξεις θα επηρεάσουν, τουλάχιστον έμμεσα, και τη 

χώρα μας. Δεν είναι βέβαιο ότι η βάση της Σούδας (πολύ περισσότερο η αεροπορική βάση 

της Καλαμάτας) θα έχουν κεντρικό ρόλο στις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα στην περίπτωση 

περιορισμένου πλήγματος-Σενάριο 2). Εφόσον ζητηθεί η χρήση τους, η ελληνική κυβέρνηση 

θα έχει πολύ περιορισμένα περιθώρια άρνησης. Αν εξάλλου τεθεί θέμα ανάληψης δράσης 

από το ΝΑΤΟ, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να βρίσκεται στη μειοψηφία. Αντίθετα θα 

πρέπει να αποκλειστεί η συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων (στην περίπτωση 

που ζητηθεί κάτι τέτοιο για συμβολικούς, κυρίως, λόγους). Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα 

θα πρέπει να είναι έτοιμη να παίξει κάποιο επικουρικό διπλωματικό ρόλο την επόμενη 

ημέρα, φιλοξενώντας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διευκολύνοντας ειρηνευτικές 

διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, σε συντονισμό και με άλλες νοτιοευρωπαϊκές και ανησυχούσες 

χώρες (π.χ. με την Ιταλία, που μαζί με την Ελλάδα ανήκουν στην άτυπη τρόικα της ΕΕ), η 

Αθήνα θα μπορούσε να κινητοποιηθεί στο πλαίσιο της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να 

θυμόμαστε ότι η εξωτερική πολιτική δεν προσφέρεται για κομματικές αντιπαραθέσεις (στην 

τρέχουσα συγκυρία υπάρχουν, δυστυχώς, τόσα άλλα εσωτερικά ζητήματα) και ότι 

υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και άλλα που γίνονται και δεν λέγονται. 
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Μέσω του πολυετούς έργου του έχει αναδειχθεί σε σημαντικό φορέα πληροφόρησης, μελέτης και 
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