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Το παρόν κείμενο αποτελείται από αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες που προέρχονται από 

καθαρά γαλλικές πηγές. Βασίζεται επίσης στην εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση ανοικτών πηγών 

που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες μας. Τέλος, περιλαμβάνει μερικά συπληρωματικά 

στοιχεία  που συνελέχθηκαν στο πλαίσιο συνεργασίας με τους βασικούς εταίρους  μας. 

 

Η Συρία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά αποθέματα  χημικών όπλων στον κόσμο,  

στο πλαίσιο ενός παλαιού και διαφοροποιημένου  προγράμματος, το οποίο εδώ και αρκετό χρονικό 

διάστημα αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης των γαλλικών υπηρεσιών και των βασικών μας 

εταίρων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μια από τις κύριες απειλές όσον αφορά την διάδοση 

των όπλων μαζικής καταστροφής, της οποίας η μείωση αποτελεί βασικό σκοπό της άμυνάς μας, 

όπως επαναβεβαιώθηκε στην τελευταία Λευκή Βίβλο για την Άμυνα και την Εθνική Ασφάλεια. 

 

Στις μάχες που πραγματοποιήθηκαν με στόχο την αντιπολίτευση του καθεστώτος του Προέδρου 

Άσαντ, η Δαμασκός έχει ήδη κάνει χρήση τέτοιων όπλων, κυρίως σαρίν, σε περιορισμένες επιθέσεις 

εναντίον του ίδιου της του πληθυσμού, ειδικότερα τον Απρίλιο 2013. Η ανάλυση των πληροφοριών 

που διαθέτουμε σήμερα οδηγεί στην εκτίμηση ότι, στις 21 Απριλίου 2013, το συριακό καθεστώς 

εξαπέλυσε επίθεση κατά ορισμένων περιοχών της Δαμασκού που κατείχαν μονάδες της 

αντιπολίτευσης, συνδυάζοντας συμβατικά μέσα και μαζική χρήση χημικών παραγόντων. 
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1. – Το συριακό χημικό πρόγραμμα 

 

Η Συρία διαθέτει από μακρού χρόνου ένα σημαντικό χημικό οπλοστάσιο, καθώς και πολλά 

συνοδά οπλικά συστήματα. Το συριακό καθεστώς αναγνώρισε το γεγονός στις 23 Ιουλίου 2012 

μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «τα διάφορα 

αυτά όπλα [ χημικά ή μη συμβατικά] είναι αποθηκευμένα και ασφαλή υπό την εποπτεία των 

ενόπλων δυνάμεων». Η Συρία δεν είναι μέλος της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών 

Όπλων (CIAC) του 1993, αντίθετα με 189 κράτη στον κόσμο. 

Το συριακό χημικό πρόγραμμα ξεκίνησε στη διάρκεια της δεκαετίας του 70 με την εισαγωγή 

χημικών πυρομαχικών. Από την δεκαετία του 80, η Δαμασκός άρχισε να προμηθεύεται τα  

υλικά, τα προϊόντα και την απαιτούμενη τεχνογνωσία  για την δημιουργία μιας αυτόνομης και 

μαζικής ικανότητας εθνικής παραγωγής στον συγκεκριμένο τομέα. 

Η φύση του συριακού χημικού οπλοστασίου 

Με περισσότερους από χίλιους τόνους πολεμικών χημικών παραγόντων και πρόδρομων ουσιών, 

η Δαμασκός διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα επιχειρησιακά αποθέματα στον κόσμο, χωρίς 

την προοπτική προγραμματισμένης καταστροφής, λόγω απουσίας βούλησης της Δαμασκού να 

προσχωρήσει στη Σύμβαση για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων . 

Το συριακό χημικό οπλοστάσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και διαφοροποιημένο. Περιλαμβάνει : 

• Πολλές εκατοντάδες τόνους υπερίτη αποθηκευμένου στην τελική του φάση. 

• Πολλές δεκάδες τόνους αερίου VX. Το VX είναι το τοξικότερο από τους γνωστούς 

χημικούς πολεμικούς παράγοντες. 

• Πολλές εκατοντάδες τόνους σαρίν, που αποτελεί και το κύριο όγκο των αποθεμάτων. 

 

Το σαρίν και το VX, νευροτοξικά οργανοφωσφορικά, είναι εν μέρει αποθηκευμένα υπό δυαδική 

μορφή, διατηρούνται δηλαδή υπό την μορφή δύο χημικών προϊόντων, που ονομάζονται πρόδρομες 

ουσίες, οι οποίες αναμειγνύονται λίγο πριν την χρήση. Η συγκεκριμένη τεχνική και οι συνδεδεμένες 

διαδικασίες αποκαλύπτουν ότι το συριακό καθεστώς διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στην 

τεχνολογία των χημικών όπλων. 
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Οι Σύροι επιστήμονες έχουν επίσης εργαστεί πάνω στον αζωτούχο υπερίτη, φλυκταινογόνο ουσία 

πρώτης γενιάς, καθώς και σε ένα νευροτοξικό οργανοφωσφορικό, το οποίο έχει μεγαλύτερη 

τοξικότητα από εκείνην του σαρίν. 

Οι φορείς  

Η Δαμασκός είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα χημικά της όπλα, μέσω ενός ευρέως φάσματος 

πολλών χιλιάδων φορέων μέσων μαζικής καταστροφής : 

• Πύραυλοι SCUD C, με βεληνεκές  500 χλμ. Έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν υπερίτη, 

σαρίν ή VX . 

• Πύραυλοι SCUD B, με ικανότητα μεταφοράς σαρίν ή VX σε βεληνεκές 300 χλμ. 

• Πύραυλοι Μ600, με βεληνεκές 250-300 χλμ. Μπορούν να μεταφέρουν καθένα από τα τρία 

προαναφερόμενα τοξικά αέρια. 

• Πύραυλοι SS21, ικανοί να μεταφέρουν τα προαναφερόμενα πολεμικά  χημικά, αλλά με 

μικρότερο βεληνεκές  (70 χλμ). 

• Εναέριες βόμβες, για την μεταφορά σαρίν. Ανάλογα με τον τύπο τους, δύνανται να 

διοχετεύουν μεταξύ 100 και 300 λίτρων τοξικού παράγοντα. 

• Ρουκέτες πυροβολικού, ειδικότερα 302 και 320 χιλιοστών, για την απελευθέρωση υπερίτη, 

σαρίν ή VX σε μικρότερη απόσταση (50 χλμ ή λιγότερα). 

 

Μερικοί πύραυλοι μπορούν να μεταφέρουν πολλές εκατοντάδες λίτρα τοξικού παράγοντα. 

 

Δραστηριότητες που έχουν παρατηρηθεί εδώ και αρκετά χρόνια σε συριακούς χώρους δοκιμών, 

μαρτυρούν ότι εξετάζονται νέοι τρόποι διασποράς. Ειδικότερα, από την αρχή της σύγκρουσης, οι 

πληροφορίες μας επιβεβαιώνουν την χρήση,  από το καθεστώς, πυρομαχικών που μεταφέρουν 

μικρότερες ποσότητες χημικών παραγόντων, προσαρμοσμένων για λόγους τακτικής σε χρήση 

περισσότερο στοχευμένη και τοπική. 
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Αποδεδειγμένες ικανότητες μεταφοράς χημικών όπλων από συριακούς φορείς 

 

 VX  Σαρίν Υπερίτης Βεληνεκές 
SCUD C :   - 500 χλµ 
SCUD B    300 χλµ 
M 600    250-300 χλµ 
SS21    70 χλµ 
Bόµβες     
Ρουκέτες    50 χλµ 
Άλλα 
πυροµαχικά  

   κάτω των 50 
χλµ 

 

Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι δοκιμές αυτές να πραγματοποιήθηκαν  και με άλλους 

τύπους χημικών προϊόντων, σε κατάχρηση  της αρχικής πολιτικής  χρήσης τους και σε θανατηφόρα 

δόση. 

Η διοικητική αλυσίδα και οι ευθύνες 

Το συριακό χημικό πρόγραμμα περιστρέφεται γύρω από το Κέντρο Μελετών και Επιστημονικών 

Ερευνών, το οποίο είναι κυρίως επιφορτισμένο με την παραγωγή πολεμικών τοξικών παραγόντων. 

Η Μονάδα 450 που διαθέτει είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις πλήρωσης των χημικών 

πυρομαχικών, αλλά επίσης και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των χημικών αποθεμάτων. 

Στηριζόμενη αποκλειστικά σε αλαουίτες στρατιωτικούς, η συγκεκριμένη μονάδα ξεχωρίζει για την 

μεγάλη πιστότητά της προς το καθεστώς. 

Ο Μπασάρ Αλ  Άσαντ και ορισμένα από τα πιο σημαίνοντα μέλη του άμεσου περιβάλλοντός του, 

είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να δίνουν διαταγές  για χρήση χημικών όπλων. Στη συνέχεια, 

η διαταγή μεταφέρεται στους υπεύθυνους των αρμόδιων μονάδων του Κέντρου Μελετών και 

Επιστημονικών Ερευνών. Παράλληλα, το Γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων λαμβάνει την διαταγή 

και αποφασίζει για τους στόχους, τα όπλα και τα τοξικά που θα χρησιμοποιηθούν.  

2.   -Χημικές επιθέσεις που έχει ήδη διεξαγάγει το συριακό καθεστώς 

Τους τελευταίους μήνες διαπιστώθηκαν περιπτώσεις  χρήσης χημικών προιόντων από το συριακό 

καθεστώς, σε επιθέσεις εναντίον περιοχών υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης, με στόχο την 

κατάκτηση εδάφους ή τον εκφοβισμό. Το καθεστώς  παραβίασε κατ αυτόν τον τρόπο τις δεσμεύσεις 

του Πρωτοκόλου της Γενεύης του 1925, τις οποίες προσυπέγραψε το 1968 σχετικά με την 

απαγόρευση χρήσης ασφυξιογόνων αερίων εν καιρώ πολέμου, τοξικών ή παρόμοιων όπλων καθώς 

και μέσων βακτηριολογικού πολέμου.  

Οι αρμόδιες γαλλικές υπηρεσίες παρέλαβαν βιοιατρικό υλικό (αίμα, ούρα), περιβαλλοντικά 

δείγματα (έδαφος) και υλικά δείγματα (υπολείμματα πυρομαχικών) που συνέλεξαν επί των 

θυμάτων ή στους τόπους των επιθέσεων στο Σαρακέμπ, στις 29 Απριλίου 2013 και το Τζομπάρ, στα 

μέσα Απριλίου 2013. Οι αναλύσεις που διεξήχθησαν επιβεβαίωσαν τη χρήση αερίου σαρίν. 
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Στις 29 Απριλίου, γνωρίζουμε ότι το συριακό καθεστώς διεξήγαγε επίθεση εναντίον του Σαρακέμπ, 

που βρίσκεται 30 χλμ νοτιο-ανατολικά του Ιντλέμπ.  Πραγματοποιώντας πτήση σε μεγάλο ύψος 

πάνω από την πόλη, ένα ελικόπτερο έριξε μικρά πυρομαχικά που δημιούργησαν λευκό καπνό.  

Περίπου είκοσι άτομα υπέστησαν δηλητηρίαση και οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία όπου το 

υγειονομικό προσωπικό προσεβλήθη με τη σειρά του από αλληλομόλυνση. Οι αναλύσεις 

επιβεβαίωσαν ότι το προιόν που χρησιμοποιήθηκε ήταν αέριο σαρίν. 

Στα μέσα Απριλίου, σαράντα άτομα δηλητηριάστηκαν και μεταφέρθηκαν από τις ανατολικές 

συνοικίες της Δαμασκού στην πόλη Τζομπάρ.  Η ανάλυση του βιολογικού υλικού που περισυνελέγη 

από τα θύματα κάτω από συνθήκες που επαληθεύτηκαν από τις υπηρεσίες μας, επιβεβαίωσε και 

πάλι τη χρήση σαρίν. 

Οι επιβεβαιωμένες επιθέσεις απέδειξαν ότι οι δυνάμεις του Μπασάρ Ελ  Άσαντ προσαρμόζουν την 

τακτική τους  και τα πυρομαχικά τους αποθέματα με σκοπό τον εκφοβισμό του άμαχου πληθυσμού. 

Τα προηγούμενα γεγονότα καθώς και η ταυτόχρονη και μαζική χρήση χημικών που συνέβη τη νύχτα 

της 21
ης

 Αυγούστου 2013 στα ανατολικά προάστια της Δαμασκού επιβεβαιώνουν λοιπόν ότι το 

συριακό καθεστώς έχει ηθελημένα υπερβεί ένα όριο.  Οι υπηρεσίες μας διαθέτουν πληροφορίες 

προερχόμενες από εθνικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες πράξεις ιδίου τύπου θα μπορούσαν να 

λάβουν χώρα και πάλι. 

 

3.   -Μαζική και συντονισμένη χρήση χημικών εναντίον του άμαχου πληθυσμού, στις 21 

Αυγούστου. 

Επί τη βάσει μεθοδικής τεχνικής ανάλυσης 47 πρωτότυπων βίντεο των γεγονότων της 21
ης

 

Αυγούστου, έγινε μια πρώτη καταμέτρηση του αριθμού των θυμάτων, ανά συνοικία.  Σύμφωνα με 

αυτό και μόνο το δείγμα βίντεοσκοπημένων εικόνων, καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 281 νεκροί, 

στην περιοχή της Ανατολικής Γκούτα (συνοικισμοί Αιν Ταρμα, Ντούμα, Ερμπίν, Τζομπάρ, Κφαρ 

Μπάτνα, Κας Αλαα και Ζαμάλκα) και της Δυτικής Γκούτα (Μουνταμιγιάτ Σαμ). 

 Οι δικές μας πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι, στο νοσοκομείο της Ντούμα, τα μισά θύματα είναι 

γυναίκες και παιδιά και ότι στο 50% των περιπτώσεων, ο θάνατος υπήρξε ακαριαίος. Οι γιατροί 

συνάγουν το συμπέρασμα ότι χρησιμοποιήθηκαν τοξικές ουσίες σε υψηλή πυκνότητα. 

Άλλες ανεξάρτητες εκτιμήσεις, για παράδειγμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, αναφέρονται σε 

τουλάχιστον 355 νεκρούς. Πολλές τεχνικές καταμετρήσεις, σύμφωνα με διαφορετικές πηγές, 

καταλήγουν σε εκτίμηση της τάξεως των 1500 νεκρών.  Οι εργασίες δικών μας πραγματογνωμόνων, 

με αντικείμενο την μοντελοποίηση των επιπτώσεων μιας χημικής επίθεσης εναντίον του πληθυσμού 

των εν λόγω περιοχών, είναι συμβατές με τον αριθμό αυτό.   

Πέρα από το γεγονός ότι τα θύματα δεν φέρουν σωματικά τραύματα, η κλινική εικόνα κατά την 

επέλευση του θανάτου, που περιλαμβάνει γενικευμένους σπασμούς, ναυτία, εμέτους, μύση, έντονη 

σιελόρροια, δύσπνοια, αίσθημα πνιγμονής, απώλεια συνείδησης, αποτελούν κλινικά σημεία 

συμβατά με δηλητηρίαση από χημικά.  Πολλές πηγές ανέφεραν περιπτώσεις διασταυρούμενης 

μόλυνσης του νοσηλευτικού προσωπικού. 
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Η παρατήρηση πολλών νηπίων  που υπέφεραν από βίαια συμπτώματα (κυρίως από σπασμούς) σε 

οκτώ διαφορετικούς χώρους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σκηνοθεσία ή άλλη παραποίηση 

δεδομένων εκ μέρους της αντιπολίτευσης  είναι ελάχιστα πιθανή.  Οι διαπιστώσεις αυτές καθώς και 

η πληθώρα των βιντεοσκοπημένων εικόνων και των μαρτυριών αποκλείουν κάθε δυνατή 

παραποίηση από μέρους της. 

Η μαζική προσέλευση ασθενών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε διάφορα νοσοκομεία, ο 

αριθμός των θυμάτων και η προέλευσή τους από πολλά διαφορετικά σημεία, σε συνδυασμό με την 

ανάλυση του συνόλου των πληροφοριών που βρίσκονται στη διάθεσή μας, αποτελούν 

χαρακτηριστικά των επιπτώσεων μιας επίθεσης με χημικά με έντονα θανατηφόρο χαρακτήρα. 

Επιβεβαιώνουν ότι την νύχτα της 21
ης

 Αυγούστου 2013 διεξήχθη μαζική και συντονισμένη επίθεση. 

 

 4. – Η επίθεση της 21
ης

 Αυγούστου δεν μπορεί να είχε διαταχθεί και πραγματοποιηθεί παρά μόνο 

από το καθεστώς 

Η συνδυασμένη επίθεση της 21
ης

 Αυγούστου απαντά σε κλασικό τακτικό σχήμα (προετοιμασία του 

πυροβολικού και, στη συνέχεια, χερσαία επίθεση) και η χρήση χημικών παραγόντων εντάχθηκε σε 

έναν ενιαίο τακτικό χειρισμό, σε στρατιωτικό επίπεδο, σύμφωνα με το στρατιωτικό δόγμα των 

συριακών δυνάμεων. Αξιόπιστες πληροφορίες πολλών εταίρων αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκαν 

ειδικές προετοιμασίες τις ημέρες που προηγήθηκαν της 21
ης

 Αυγούστου. 

Ενάεριοι συμβατικοί βομβαρδισμοί και χρήση του πυροβολικού έλαβαν χώρα μεταξύ 3
 ης

 και 4
ης

 

πρωϊνης στην Ανατολική Γκούτα. Παράλληλα, οι συνοικίες της Ζαμάλκα,της  Καφρ Μπάτνα, και της 

Αϊν Τάρμα επλήγησαν από χημικές επιθέσεις. Ώρα έξι το πρωί, το καθεστώς εξαπέλυσε χερσαία 

επίθεση στις συνοικίες αυτές.  

Πολλές πηγές αναφέρουν τη χρήση ρουκετών πυροβολικού, που διαφέρουν από εκείνες του 

γνωστότερου αποθέματος πυρομαχικών (πύραυλοι και βόμβες). Οι τεχνικές αναλύσεις μας 

επιβεβαιώνουν ότι τα υπολείμματα ρουκετών που παρατηρήθηκαν με την ευκαιρία αυτή, όπως και 

κατά τη διάρκεια ορισμένων προηγούμενων γεγονότων, προσφέρονται για χρήση χημικών 

παραγόντων.  

Το καθεστώς εξαπέλυσε στη συνέχεια σημαντικές χερσαίες και εναέριες επιθέσεις στις 

συγκεκριμένες ζώνες. Επί πολλές ημέρες, προσπάθησε να καθυστερήσει την άφιξη των 

επιθεωρητών. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν καθαρή βούληση για την εκ των υστέρων 

καταστροφή των αποδείξεων. Επίσης, στρατιωτικοί προκάλεσαν εμπρησμούς, οι οποίοι είχαν 

προφανώς σκοπό να καθαρίσουν την ατμόσφαιρα χάρη στην ανανέωση του αέρα που προκαλεί η 

υψηλή θερμοκρασία.  

Οι πληροφορίες μας επιβεβαιώνουν ότι το καθεστώς ανησυχούσε για επίθεση μεγάλης κλίμακας 

στην Δαμασκό εκ μέρους της αντιπολίτευσης κατά την συγκεκριμένη περίοδο. Η εκτίμησή μας είναι 

ότι, μέσω της συγκεκριμένης επίθεσης, το καθεστώς προσπάθησε να χαλαρώσει τον ασφυκτικό 

κλοιό και να διασφαλίσει στρατηγικές εγκαταστάσεις για τον έλεγχο της πρωτεύουσας. Για 

παράδειγμα, η συνοικία του Μοανταμιγιέ βρίσκεται κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μεζέχ, 

το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας. 
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Επιπλέον, είναι εμφανές, μετά την μελέτη των σημείων εφαρμογής της επίθεσης, ότι κανείς άλλος 

εκτός του καθεστώτος δεν μπορούσε να χτυπήσει με τέτοιο τρόπο στρατηγικές θέσεις της 

αντιπολίτευσης.  

Εκτιμούμε τέλος ότι η συριακή αντιπολίτευση δεν έχει τις δυνατότητες διεξαγωγής μιας επιχείρησης 

παρόμοιας εμβέλειας με χημικούς παράγοντες. Καμία συριακή επαναστατική ομάδα δεν διαθέτει, 

στο παρόν στάδιο, την ικανότητα αποθήκευσης και χρήσης των συγκεκριμένων παραγόντων, πόσο 

μάλλον σε αναλογία όπως εκείνη που χρησιμοποιήθηκε την νύχτα της 21
ης

 Αυγούστου 2013 στη 

Δαμασκό. Οι ομάδες αυτές δεν διαθέτουν ούτε την εμπειρία ούτε την τεχνογνωσία για την χρήση 

των παραγόντων, ειδικότερα μέσω φορέων όπως εκείνοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της επίθεσης της 21
ης

 Αυγούστου.  

 


