
          
 

Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου, 2013 
 

Ο Πόλεμος της Συρίας 

 
Η εμφύλια ένοπλη σύγκρουση στη Συρία από καθαρή αντικαθεστωτική εξέγερση για την 

ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, η οποία έχει και θρησκευτικό χαρακτήρα, των Σουνιτών 
εναντίον των Αλεβιτών Συρίων, έχει ήδη λάβει διεθνείς διαστάσεις με τη συμμετοχή και 

άλλων «παικτών» από τους οποίους ο κάθε ένας έχει δικές του γεωπολιτικές επιδιώξεις στην 
περιοχή. 

 
Η κατάσταση όμως αυτή των συγκρούσεων λαμβάνει μία νέα δυναμική με τη δήλωση του 

Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα περί «κόκκινης γραμμής» στην περίπτωση που το 

καθεστώς Άσαντ κάνει χρήση χημικών όπλων, το οποίο δυστυχώς συνέβη με τραγικά θύματα 
αθώους πολίτες μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, χωρίς όμως επισήμως και συγκεκριμέ-

να να προσδιορίζεται από ποιους ερρίφθησαν. 
 

Επομένως εγείρονται ερωτηματικά για τη σχέση μεταξύ της γνωστής δήλωσης του Προέδρου 
Μπαράκ Ομπάμα και της επαλήθευσής της, διότι με πληροφορίες και μόνο δεν μπορείς να 

διακινδυνεύσεις έναν πόλεμο με απρόβλεπτες εξελίξεις λόγω των πολλών «παικτών» που 

«παίζουν» στη Συριακή σύγκρουση. 
 

Κατ’ αρχάς από επιλεγμένα χτυπήματα σε συγκεκριμένους στόχους με πυραύλους και 
αεροπορικές επιδρομές δεν ανατρέπεται το καθεστώς του Άσαντ. 

 
Υπάρχει κάποια πιθανότητα ανατροπής του αν συνδυασθούν τα «χειρουργικά» αυτά χτυπή-

ματα με μία δυνατή αντεπίθεση των αντικαθεστωτικών δυνάμεων. 
 

Αλλά και στην περίπτωση πλήρους επικράτησης των Σουνιτών εξεγερθέντων εκτιμάται, ότι η 

κατάσταση δεν θα ελέγχεται από την Αμερική και τους Συμμάχους της, λόγω του «χάους» 
που θα προκύψει εκ μέρους των φανατισμένων Μουσουλμάνων και της Αλ-Κάιντα, οι οποίοι 

προφανώς θα προβαίνουν σε σφαγές σε βάρος των Αλεβιτών και των Ορθοδόξων Χριστιανών 
της Συρίας. 

 
Εφόσον λοιπόν κρίνεται αβέβαιο το αποτέλεσμα και μάλιστα με πιθανές αρνητικές και 

ολέθριες καταστάσεις, πώς δικαιολογείται η επιμονή της Αμερικανικής ηγεσίας για πολεμική 
επέμβαση στη Συρία; 

 

Το ερώτημα αυτό μας επιτρέπει να σκεφθούμε, ότι κύριος στόχος δεν είναι το καθεστώς του 
Άσαντ, αλλά είναι οι πυρηνικές και οι άλλες επιχειρησιακές εγκαταστάσεις του Ιράν και αυτό 

προκειμένου να περιορίσει τη δυναμική του στη Μέση και Εγγύς Ανατολή και την απειλή 
του για τη διάλυση του κράτους του Ισραήλ, όπως δηλώνεται επανειλημμένως. 

 
Διότι οι Ιρανοί έχουν επισήμως δηλώσει, ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Άσαντ θα 

προκαλέσει την αντίδρασή του και ασφαλώς θ’ ακολουθήσουν οι δορυφόροι ομάδες της 

Χαμάζ και της Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ θα κληθεί να δώσει αγώνα γι’ αυτή την ίδια την 
ύπαρξή του. 

 
Επίσης σε μία τέτοια γενική σύρραξη, μάλλον θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη και η άμεση 

εμπλοκή της Τουρκίας, προκειμένου να εξουδετερώσει ενδεχόμενες δράσεις στο έδαφός της 
από τους Κούρδους της Συρίας. 

 
Η Εγγύς και η Μέση Ανατολή πήρε πλέον ολόκληρη «φωτιά». 

 

 
 

 
 

 



 2 
 

Ο πόλεμος όμως αυτός έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα σε βάρος του Ιράν και αυτό είναι, ότι το 
έδαφός του δεν επικοινωνεί άμεσα με Συρία και Ισραήλ λόγω παρεμβολής μεταξύ αυτών 

άλλων τρίτων Χωρών Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία. 
 

Το μειονέκτημα αυτό υποχρεώνει το Ιράν να διεξαγάγει ειδικές και πολύ επικίνδυνες 

επιχειρήσεις, προκειμένου να μεταφέρει χερσαίες δυνάμεις στα μέτωπα των επιχειρήσεων. 
Τελικά ο πόλεμος αυτός της Συρίας θα περιορισθεί στους πυραύλους και στις αεροπορικές 

επιδρομές και από την ισχύ και την ευστοχία αυτών θα κριθεί και το αποτέλεσμα. 
 

Μετά από το αποτέλεσμα που θα διαμορφωθεί απ’ αυτόν τον πόλεμο θα διεξαχθούν και οι 
συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων προς οριστική διευθέτηση συνολικά των προβλημάτων 

στην Εγγύς και Μέση Ανατολή. 
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