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Σε κάποια συνοικία της Δαµασκού σιωπηλοί γείτονες µεταφέρουν στο 
νεκροταφείο πτώµατα σε κατάσταση αγγύλωσης που µόνο η χρήση χηµικών 
όπλων Σαρίν µπορεί να εξηγήσει – αερίων που κάνουν τους µυς να πετρώνουν, 
οδηγώντας το θύµα στην «τσιµεντοποίηση» και στον πιο επίπονο θάνατο που 
µπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. 

Το δράµα όµως αυτών των ανθρώπων δεν παίζει κανέναν ρόλο στην κουβέντα 
που έχει αναπτυχθεί στα δυτικά µέσα ενηµέρωσης για την επικείµενη αµερικανική 
«αντίδραση». Το θέµα δεν ήταν ποτέ η Συρία. Το θέµα ήταν, από την οπτική του 
Πενταγώνου, το Ιράν και, από την οπτική των δυτικών µέσων, το µύθευµα της 
Δύσης για τον εαυτό της.   

Όταν ο Σαντάµ έπνιγε τους Κούρδους στα χηµικά, οι ΗΠΑ πάσχιζαν να 
συγκαλύψουν το έγκληµα. Όταν το Ισραήλ εξαπέλυε βόµβες φωσφόρου εναντίον 
πολυκατοικιών στην Γάζα, η Δύση έκανε τα στραβά µάτια. Όταν οι αρχές του 
Μπαχρέιν δολοφονούσαν ιατρικό προσωπικό νοσοκοµείου που τόλµησε να 
περιθάλψει τραυµατίες διαδηλωτές, Ευρώπη και Αµερική ασχολούνταν µε το 
πως δεν θα µαταιωθεί το Γραν Πρι της Φόρµουλα 1. Προφανώς, λοιπόν, αν η 
Ουάσινγκτον, η Άγκυρα και το Παρίσι εξαπολύσουν αεροπορικές επιδροµές 
εναντίον της Δαµασκού, ο σκοπός δεν θα είναι να τιµωρηθεί ένα έγκληµα. 

Για τις ΗΠΑ, το ζητούµενο είναι ένα: Το πως θα αποµονωθεί το Ιράν, καθώς η 
Συρία είναι ο µόνος σύµµαχος του καθεστώτος της Τεχεράνης – ο σύνδεσµος 
που επιτρέπει στο Ιράν, µέσω της Χεζµπολά στον Λίβανο και της Χαµάς στην 
Παλαιστίνη, να επηρεάζει τις εξελίξεις στο Παλαιστηνιακό. Μια επίθεση στην 
Συρία, πέραν του ότι µπορεί να βοηθήσει στην πτώση καθεστώτος βοηθητικό 
προς το Ιράν, βοηθά την Ουάσινγκτον να πετύχει και κάτι άλλο: Να επιβραδύνει, 
αν όχι να µαταιώσει, την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, την οποία ο 
κ. Νετανιάχου συνεχώς απειλεί ότι έχει στα σκαριά (µια επίθεση που η Αµερική 
φοβάται θα την ωθήσει σε καταστάσεις τις οποίες δεν θα µπορεί η ίδια να 
ελέγξει).  

Για το Παρίσι, η επίθεση στην Συρία έχει δύο πλεονεκτήµατα: Δίνει στον κ. Ολάντ 
την ευκαιρία να αυξήσει την επιρροή του µεταξύ των νοσταλγών της γαλλικής 
επικυριαρχίας της περιοχής και, πιο σηµαντικό, να διαφοροποιηθεί, επί τέλους, 
από το Βερολίνο – υπενθυµίζοντας στην κα Μέρκελ ότι, παρά το γεγονός ότι η 
Γαλλία αποτελεί την οικονοµική ουρά της Γερµανίας, η χώρα του Ναπολέοντα 
παραµένει ένα βήµα µπροστά από την τέως Πρωσσία στον στίβο της 
γεωπολιτικής. 

Για την Άγκυρα, η Συρία αποτελεί χρυσή ευκαιρία για τον κ. Ερντογάν να 
καταδείξει την ανεξαρτησία της γεω-πολιτικής του – να αποδείξει πως, παρόλο 
που δεν διστάζει να εναντιωθεί στις ΗΠΑ για το Παλαιστηνιακό ή το Αιγυπτιακό 
ζήτηµα, η στάση του δεν είναι δογµατική αλλά, αντίθετα, στάση ηθική και συνετή.  



Για την Βρετανία, το Συριακό έδωσε στα κόµµατα εξουσίας µια κολυµπήθρα του 
Σιλωάµ στην οποία να «ξεπλύνουν» το συλλογικό τους αµαρτωλό παρελθόν ως 
προς την εισβολή στο Ιράκ που προχώρησε στην βάση ψεµµάτων της 
κυβέρνησης Μπλέαρ απέναντι σε ένα Κοινοβούλιο έτοιµο να «χάψει» το κάθε ένα 
από εκείνα τα ψέµµατα. 

Πέραν των επί µέρους λόγων της κάθε δυτικής χώρας για την συµετοχή ή όχι 
στην επικείµενη επίθεση κατά της Συρίας, υπάρχει και η εικόνα που έχει η Δύση 
για τον εαυτό της συλλογικά. Από τον 19ο αιώνα, η Δύση χώριζε τους εγχώριους 
τυρράνους µεταξύ «των δικών µας µπάσταρδων» (όπως είχει αναφερθεί ο 
Ρούσβελτ στον πατέρα Σοµόζα) και των υπόλοιπων. Τους «δικούς της 
µπάσταρδους» η Δύση τους υπεράσπιζε µέχρι να έρθει η στιγµή που έκρινε ότι 
είχαν περάσει την ηµερονηµία κατανάλωσής τους. Κάπως έτσι ήρθε το τέλος των 
δικών µας χουντικών, του Μανουέλ Νοριέγκα στον Παναµά, του Σαντάµ κ.α. Η 
περίπτωση του Ασάντ διαφέρει κάπως καθώς το συγκεκριµένο καθεστώς 
«πέρασε» στο Αµερικανικό στρατόπεδο στην διάρκεια του πρώτους πολέµου του 
Κόλπου, επί Προεδρίας Μπους του Πρεσβύτερου. Για να το πω απλά, ο µέσος 
αµερικανός, αφού «πείστηκε», από τα ΜΜΕ, πως οι Ασάντ έγιναν «δικοί τους 
µπάσταρδοι», κατόπιν έπρεπε να µεταπειστεί πως, εν τέλει, δεν ήταν «δικοί 
τους» - έτσι ώστε να γίνει εφικτός ο βοµβαρδισµός της Δαµασκού.  
 
Το προηγούµενο του Σαντάµ, που ήταν εγχειριδιακή περίπτωση τέτοιας 
µετάλλαξης «δικούς τους µπαστάρδου» σε εχθρού της ανθρωπότητας, και η 
πασιφανής ενίσχυση της Αλ Κάιντα λόγω της εισβολής του Ιράκ, δηµιουργεί 
πρόβληµα στην αµερικανική κυβέρνηση. Ο µέσος αµερικανός κατανοεί, µετά το 
Ιρακινό φιάσκο, πως µια εισβολή της Συρίας όχι µόνο θα φέρει δυσβάστακτες 
απώλειες αµερικανών στρατιωτών, αλλά και πως θα ενισχύσει κι άλλο τους 
εχθρούς της χώρας. Ο Πρόεδρος Οµπάµα καλείται λοιπόν να πετύχει µια 
δύσκολη ισορροπία µεταξύ (α) της ευκαιρίας αποµόνωσης του Ιράν και 
εξευγενισµού του κ. Νετανιάχου και (β) του καθησυχασµού του µέσου 
αµερικανού πολίτη που δεν θέλει ένα νέο Ιράκ. 
 
Το πιο πιθανό αποτέλεσµα ισορροπίας αυτών των προβληµατισµών είναι µια 
σειρά από αεροπορικές επιδροµές που το µόνο που θα πετύχουν είναι η 
ενίσχυση των ακραίων Σύριων δολοφόνων. Με πάτηµα τα θύµατα του αερίου 
Σαρίν, η Συρία θα γίνει άλλο ένα φθηνό πεδίο βολής πάνω στο οποίο θα 
εξασκείται η Δυτική «διπλωµατία». 


