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Εν µέσω καταιγιστικών εξελίξεων ξεκίνησε ο νέος 
γύρος των ειρηνευτικών συνοµιλιών για το συ-
ριακό στη Γενεύη, την περασµένη ∆ευτέρα. Σε 
ανύποπτο χρόνο, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιµιρ 

Πούτιν, ανακοίνωσε την έναρξη της απόσυρσης του κύ-
ριου όγκου των ρωσικών στρατιωτικών δυνάµεων από 
τη Συρία. Την ίδια στιγµή, ο ειδικός µεσολαβητής του ΟΗΕ, 
Στάφαν ντε Μιστούρα, κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρ-
χει Plan B στην περίπτωση αποτυχίας των συνοµιλιών, 
κάτι που θα οδηγούσε στη συνέχιση των εχθροπραξιών. 
Παράλληλα, το ενδεχόµενο οµοσπονδιοποίησης της Συ-
ρίας, µε απαρχή τη διακήρυξη των Κούρδων του PYD 
περί οµόσπονδου συριακού Κουρδιστάν, έχει θορυβήσει 
όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές. 

Σε κάθε περίπτωση, παρά τα διαφορετικά σενάρια και 
τις ατζέντες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, ο Αµε-
ρικανός πρόεδρος, Μπάρακ Οµπάµα, και ο Ρώσος πρό-
εδρος, Βλάντιµιρ Πούτιν, φαίνεται ότι συγκλίνουν σε µια 
γραµµή πολιτικής συνεννόησης, στο πλαίσιο και της -εύ-
θραυστης κατά τα άλλα- παύσης πυρός, που πέτυχαν από 
κοινού το προηγούµενο διάστηµα.

ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ
Περισσότερο διπλωµατικά παρά στρατιωτικά φαίνονται 

να είναι τα βαθύτερα κίνητρα πίσω από την αιφνίδια α-
πόφαση του Βλάντιµιρ Πούτιν να αποσύρει τον κύριο όγκο 
των δυνάµεών του από τη Συρία, την περασµένη εβδο-
µάδα. Κατά τις δηλώσεις του, οι στόχοι των ρωσικών ε-
νόπλων δυνάµεων στη Συρία έχουν επιτευχθεί. Οµως, 
ακόµη και κύκλοι της αµερικανικής κυβέρνησης, όπως ο 
πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Φίλιπ Κρά-
ουλι, θεωρούν ότι πρόκειται για έναν επιτυχηµένο ελιγ-
µό που δείχνει τη Μόσχα να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις 
διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις, χωρίς απαραίτητα να 
«φεύγει» από τη Συρία. Αλλωστε, σύµφωνα µε το 
ρωσικό υπουργείο Αµυνας, πα-

ραµένουν ως έχουν τόσο η ναυτική βάση στην Ταρτούς 
όσο και η αεροπορική βάση στη Λαττάκεια. Το ίδιο και τα 

αντιαεροπορικά συστήµατα S400, ενώ θα 
συνεχιστούν οι ρωσικές αεροπορικές 

επιδροµές εναντίον των τροµοκρα-
τών, δηλαδή του ISIS και της Τζα-

µπάτ Αλ Νούσρα.
Ετσι κι αλλιώς, οι Ρώσοι 

δεν επενέβησαν στη Συρία για να επαναφέρουν το status 
quo των προ του πολέµου ετών, αλλά για να πετύχουν 
πολύ συγκεκριµένους στόχους, ρεαλιστικούς και συνδε-
δεµένους µε τα συµφέροντά τους:

 1. Να µην επιτρέψουν την κατάρρευση του καθε-
στώτος του Μπασάρ Αλ Ασαντ, µε τον τρόπο τουλάχι-
στον που αυτό συνέβη στη Λιβύη µε τη δολοφονία του 
Καντάφι.

2. Να ενισχύσουν την κυβέρνηση του Ασαντ στο τρα-
πέζι της διαπραγµάτευσης, έχοντας καταφέρει ισχυρό 
πλήγµα τόσο στο ISIS όσο και στους Σύριους αντάρτες, 
επαναφέροντας ταυτόχρονα στρατηγικά εδάφη υπό τον 
έλεγχο της ∆αµασκού.

 3. Να αναγκάσουν τις Ηνωµένες Πολιτείες να λάβουν 
υπόψη τους τη Μόσχα ως ισότιµο συνοµιλητή, αφενός σε 
ό,τι αφορά τις συνοµιλίες για το µέλλον της Συρίας, αφε-
τέρου σε διεθνές επίπεδο.

Οι στόχοι αυτοί, αν και ποτέ δεν διατυπώθηκαν ρητά 
από τους Ρώσους αξιωµατούχους, επιτεύχθηκαν σε µε-
γάλο βαθµό. Είναι χαρακτηριστική η ερµηνεία της αµερι-
κανικής επιθεώρησης Foreign Affairs: «Η επιστροφή των 
ρωσικών αεροσκαφών στις ρωσικές βάσεις δεν αντιπρο-
σωπεύει κάποιο είδος υποχώρησης, που οφείλεται σε µια 
πιθανή δυσκολία διατήρησης της ρωσικής παρουσίας στη 
Συρία. Απλώς πρόκειται για κίνηση τακτικής. Η επιστροφή 
και χρήση των βάσεων πίσω στη Ρωσία δεν εξοικονοµεί 
µόνο χρήµατα και δεν προσφέρει µόνο ένα διάλειµµα στα 
στελέχη. Είναι και ορθή διπλωµατική κίνηση. ∆είχνει αυ-
τοσυγκράτηση και συνεργατική διάθεση στις κρίσιµες δι-
απραγµατεύσεις της Γενεύης. Πιέζει τη [συριακή] αντιπο-
λίτευση να ανταποκριθεί µε µια πρόταση που είναι στην 
πραγµατικότητα συζητήσιµη».

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η ρωσική αποχώρηση 

είχε -µεταξύ άλλων- στόχο να πιέσει τον Σύριο πρόεδρο 
Μπασάρ Αλ Ασαντ να καθίσει στο 

τραπέζι των διαπραγµατεύ-

Η ΡΩΣΙΑ ΦΕΥΓΕΙ ΓΙΑ ΝΑ...   ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ!

Τo ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ O 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ∆ΗΣ
(alex1.mz@gmail.com)

Καταθέ-
τω ελά-

χιστο φόρο 
τιµής x

Το σκηνικό που διαµορφώνεται 
στη Συρία δεν θα µπορούσε να 

µην επηρεάζει τα τεκταινόµενα στην 
Αγκυρα. Η διαφαινόµενη αποχώρη-
ση των Ρώσων µοιάζει να «ανοίγει 
παράθυρο» διεύρυνσης της δραστη-
ριότητας του τουρκικού στρατού στο 
εσωτερικό της Συρίας, µε τις αφορµές 
γι’ αυτό να πληθαίνουν, µετά και τη 
νέα επίθεση που σηµειώθηκε στην 
τουρκική πρωτεύουσα. 
Στις 13 Μαρτίου, λίγα λεπτά µετά τις 
έξι και µισή το απόγευµα, αυτοκίνητο 
παγιδευµένο µε εκρηκτικά εξερράγη 
πάνω σε λεωφορεία, στη λεωφόρο 
Ατατούρκ, της Αγκυρας. 37 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν και 125 τραυµατίστηκαν, 
ενώ προκλήθηκαν ζηµιές σε κτίρια 
και αυτοκίνητα. 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός, Αχµέτ 

Νταβούτογλου, έσπευσε να κά-
νει λόγο για «σηµαντικά στοιχεία» 
που υποδεικνύουν ότι πίσω από την 
επίθεση βρισκόταν το κουρδικό PKK. 
Πράγµατι, το υπουργείο Εσωτερικών 
ταυτοποίησε την Σεχέρ Τσαγλά 
Ντεµίρ ως τη δράστη της επίθεσης, 
που φέρεται να συνεργάζεται µε το 
PKK από το 2013. Εντύπωση προ-
καλεί, όµως, η επιµονή της Αγκυρας 
ότι το PKK βρισκόταν πίσω από την 
επίθεση. Αλλωστε, τα χτυπήµατά του 
ήταν πάντοτε εναντίον των τουρκι-
κών δυνάµεων ασφαλείας και όχι πο-
λιτών. Τελικά, την περασµένη Πέµπτη 
την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η 
κουρδική οργάνωση TAK, µια φράξια 
αυτονοµιστών που ανταγωνίζεται το 
PKK και την οποία ωστόσο η Αγκυ-
ρα θεωρεί παρακλάδι του. Το ΤΑΚ 

ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ Η ΑΓΚΥΡΑ

Παρά τα διαφορετικά σενάρια και τις ατζέντες που 
έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, ο Ρώσος πρόεδρος, 
Βλάντιµιρ Πούτιν και ο Αµερικανός οµόλογός του, 
Μπάρακ Οµπάµα, φαίνεται ότι συγκλίνουν σε µια 
γραµµή πολιτικής συνεννόησης, στο πλαίσιο και 

της -εύθραυστης κατά τα άλλα- παύσης πυρός που 
πέτυχαν από κοινού το προηγούµενο διάστηµα.
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σεων, χωρίς να προσδοκά ότι η ρωσική στρατιωτική βο-
ήθεια είναι απεριόριστη. Εύλογα, ο εκπρόσωπος του Ασαντ 
στη Γενεύη, Μπασάρ Αλ Τζαφάρι, διέψευσε ότι ισχύει 
κάτι τέτοιο, επισηµαίνοντας µάλιστα ότι η απόφαση των 
Ρώσων για µερική απόσυρση «πάρθηκε από κοινού» µε 
τη ∆αµασκό. Ακόµα και στο πεδίο της µάχης, ο Ασαντ 
εµφανίζεται ενισχυµένος, έχοντας ανακτήσει -µε τη συν-
δροµή των ρωσικών βοµβαρδισµών, φυσικά- περίπου 
10.000 τετρ. χιλιόµετρα από τους Σύριους αντάρτες και 
τους τζιχαντιστές, ενώ ο συριακός στρατός βρίσκεται ένα 
βήµα πριν από την ανακατάληψη της Παλµύρας. Με τις 
γραµµές τροφοδοσίας των ανταρτών συρρικνωµένες, την 
παύση πυρός να «προστατεύει» το καθεστώς από την α-
ντιπολίτευση και τις συριακές δυνάµεις ενισχυµένες µε 
νέο προσωπικό και βοήθεια από το Ιράν, οι συσχετισµοί 
έχουν αλλάξει άρδην υπέρ της ∆αµασκού.

Ετσι, η διαπραγµατευτική ισχύς του Ασαντ είναι σαφώς 
µεγαλύτερη, ενόψει της «στιγµής της αλήθειας», που -κα-
τά τον Αµερικανό ΥΠΕΞ, Τζον Κέρι- πρόκειται να αντι-
µετωπίσει στις συνοµιλίες. Αξίζει να θυµίσουµε εδώ ότι 
πριν τη ρωσική επέµβαση στη Συρία, οι Αµερικανοί δεν 
δέχονταν καν να ξεκινήσουν συνοµιλίες, εάν δεν παραι-
τείτο ο Ασαντ από τη συριακή εξουσία. Ωστόσο, το ∆εκέµ-
βριο, ο Τζον Κέρι διαβεβαίωνε τη Μόσχα ότι οι ΗΠΑ δεν 
επιθυµούν «αλλαγή καθεστώτος» στη ∆αµασκό και σήµε-

ρα ο Ασαντ είναι συνοµιλη-
τής τους στη Γενεύη. 

Συνεπώς, η 
όποια πίεση α-

σκεί η ρωσική αποχώρηση στο Σύριο πρόεδρο δεν αφορά 
-ακόµα- στην αποχώρησή του, αλλά πιθανότατα στο να 
δείξει µεγαλύτερη ευελιξία. Κύκλοι της Χεζµπολάχ ανα-
φέρουν, µάλιστα, ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη καταθέσει προ-
τάσεις για νέο Σύνταγµα.

ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΟ PLAN B;
Από την πλευρά τους, οι Ηνωµένες Πολιτείες στρέφουν 

όλο το ενδιαφέρον τους -σε αυτή τη φάση- στις συνοµι-
λίες της Γενεύης, ώστε να προκύψει πολιτική επιτυχία για 
το επιτελείο Οµπάµα, ενόψει και των προεδρικών εκλογών. 
Σε αυτό θα συνδράµει η νέα συριακή αντιπολιτευτική ο-
µάδα της Αστάνα και του Καΐρου, την οποία στηρίζουν 
συνεννοηµένα Ουάσιγκτον και Μόσχα, και που εµφανί-
ζεται πιο διαλλακτική απέναντι στον Ασαντ απ’ ό,τι οι α-
ντάρτες, που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. «Εί-
µαστε ξεκάθαροι στο θέµα της εδαφικής ακεραιότητας της 
Συρίας», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ, 
Μαρκ Τόνερ, σε ερώτηση για τις διακηρύξεις των Κούρ-
δων της Συρίας περί αυτονόµησης. Αφησε, όµως, ανοιχτό 
το ενδεχόµενο µιας οµοσπονδιακής δοµής, αν αυτή απο-
τελέσει επιλογή του συριακού λαού.

Με αυτή την τακτική, η Ουάσιγκτον παίζει σε «δύο 
ταµπλό», αυτό της Γενεύης και αυτό του διαµελισµού της 
Συρίας, κρατώντας τους Κούρδους ως εξωτερικούς συνο-
µιλητές. Προφανώς, το δεύτερο σενάριο δεν βοηθά καθό-
λου στον τερµατισµό του πολέµου, αφού η κουρδική 
δραστηριότητα πιθανώς θα αναγκάσει την Τουρκία σε 

σπασµωδικές κινήσεις, 

ενώ οι 
Ρώσοι µπορούν να επιστρέ-

ψουν στη Συρία σε λίγες ώρες 
-κατά δήλωση Πούτιν- ή να επι-
χειρήσουν απευθείας από το έδα-
φός τους, αν χρειαστεί.  
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∆ιπλωµατικοί 

ελιγµοί από τον 

Πούτιν εν µέσω της 

διαπραγµάτευσης στη 

Γενεύη για το συριακό. 

Χαλάρωση µε αστερίσκους 

από Οµπάµα για το 

µέλλον του Ασαντ

Καταθέ-
τω ελά-

χιστο φόρο 
τιµής x

είχε αναλάβει και την ευθύνη για τη 
βοµβιστική επίθεση σε κοµβόι, στις 
17 Φεβρουαρίου, στην Αγκυρα, που 
είχε ως αποτέλεσµα να σκοτωθούν 30 
άνθρωποι και να τραυµατιστούν 60.

ΤΟ �ΑΓΚΑΘΙ� ΤΩΝ ΚΟΥΡ∆ΩΝ 
ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
Για άλλη µια φορά, η τουρκική κυ-
βέρνηση χρησιµοποίησε την επίθε-
ση ως αφορµή για την ένταση των 
επιδροµών εναντίον θέσεων του PKK 
στο βόρειο Ιράκ, µε νέους βοµβαρδι-
σµούς. Παράλληλα, 36 άτοµα συνε-
λήφθησαν ως ύποπτοι για τροµοκρα-
τική δράση µόνο στα Αδανα, και 9 
ακόµη στην υπόλοιπη επικράτεια.
Βεβαίως, το δίδυµο Ερντογάν-Ντα-
βούτογλου επιδιώκει να εντάξει την 
τελευταία επίθεση στο πλαίσιο του 

«πολέµου κατά της τροµοκρατίας», 
που µεταφράζεται σε µια πιθανή 
ενίσχυση της επεµβατικότητας 
της Τουρκίας στο συριακό έδαφος 
-ενδεχοµένως µαζί µε τους Σαουδά-
ραβες- µε στόχο να αποτρέψει κάθε 
προσπάθεια δηµιουργίας κουρδικού 
κράτους. Η Αγκυρα, λοιπόν, δεν έχει 
αποκλείσει εντελώς το ενδεχόµε-
νο επέµβασης στη Συρία και ήδη ο 
Ερντογάν έκανε λόγο για «σιδερένια 
γροθιά» κατά των τροµοκρατών. Και 
όχι τυχαία, διότι είχε προηγηθεί η δε-
δηλωµένη πρόθεση των Κούρδων της 
Συρίας, του PYD, δηλαδή του πολιτι-
κού αδελφού του PKK, να διακηρύ-
ξουν οµόσπονδη αυτόνοµη κουρδική 
περιοχή (στα πρότυπα του ιρακινού 
Κουρδιστάν), αποτελούµενη από τρία 
καντόνια, το Αφρίν, το Κοµπάνι και 

Τζαζιρέ. Αυτό σήµανε «καµπανάκι» 
στην Αγκυρα, παρά το γεγονός ότι 
ούτε οι ΗΠΑ ούτε η συριακή αντιπο-
λίτευση, ούτε φυσικά και η κυβέρνη-
ση Ασαντ τάσσονται -προς το παρόν- 
υπέρ της οµοσπονδιοποίησης της 
Συρίας. Ταυτόχρονα, υπό την πίεση 
της Τουρκίας, το PYD δε συµµετέχει 
στις συνοµιλίες της Γενεύης, όµως η 
Ουάσιγκτον εξακολουθεί να το θεω-
ρεί την «πιο αποτελεσµατική δύναµη» 
κατά των τζιχαντιστών του ISIS. 
Κατόπιν αυτών, και µε δεδοµένο ότι 
η Ρωσία δε σκοπεύει σε καµία περί-
πτωση να αποσυρθεί πλήρως από τη 
Συρία, είναι δικαιολογηµένη η στάση 
της Τουρκίας να «παρακολουθεί µε 
επιφύλαξη τις ρωσικές κινήσεις», 
όπως σηµείωνε η φιλοκυβερνητική 
εφηµερίδα Hürriyet.

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Πραγµατοποιήθηκαν 10.000 αερο-
πορικές αποστολές από 25 βοµβαρ-
διστικά και 40 µαχητικά αεροσκάφη, 
καθώς και 12 πολεµικά ελικόπτερα

 Κινητοποιήθηκαν 4.000 στελέχη των 
ρωσικών Ε∆

Επιστρατεύτηκαν 7 πολεµικά πλοία, 
περιλαµβανοµένου και ενός υποβρυ-
χίου

Καταστράφηκαν 209 µονάδες παρα-
γωγής πετρελαίου

Ανακτήθηκαν 400 οικισµοί

 Ανακαταλήφθηκαν 10.000 τετρ. χι-
λιόµετρα εδάφους

Συνολικό κόστος, 1 δισ. δολάρια (σε 
συνολικό αµυντικό προϋπολογισµό 
54 δισ.) 

Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών 
ταυτοποίησε την Σεχέρ Τσαγλά 
Ντεµίρ ως τη δράστη της επίθεσης, 
που φέρεται να συνεργάζεται µε το 
PKK από το 2013.




