
 

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩ  

  
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΤΤΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΩΩΝΝ  

 

 

 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ  
ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑΣΣ  

 
Αρ. 12, 20 Ιανουαρίου 2017 

 
 

«Η Δολουονία τοσ Ρώσοσ πρέσβη στην Άγκσρα: 
επιπτώσεις στις ρώσο-τοσρκικές στέσεις και το 

Σσριακό» 
 

του Λεωνίδα Αϊντινίδη 
 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τ  Ο  Υ  Ρ  Κ  Ι  Α  Σ 
Turkey Research Group 

Türkiye Araştırmaları Grubu 
 مجموعة بحوث تركيا

Group de recherche sur la Turquie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩ  

  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΤΤΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΩΩΝΝ  

 

 

 

 

 

 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ  

ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΑΑ  

 
ΑΑρρ..1122,,  2200  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΕΡΕΤΝΑ 

Σ  Ο  Τ  Ρ  Κ  Ι  Α   
Turkey Research Group 

Türkiye Araştırmaları Grubu 
 مجموعة بحوث تركيا

Group de recherche sur la Turquie 
 



«Ομάδα Έρευνας Τουρκίας» 
Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

Ενημερωτικό ημείωμα Σουρκίας 
Πειραιάς, 2017. 

 
Όλα τα δικαιώματα μετάφρασης, αναπαραγωγής και προσαρμογής  

κατοχυρωμένα για όλες τις χώρες του κόσμου. 
 
Copyright © Ομάδα Έρευνας Τουρκίας, 2017. 
ISSN : 2459-3184 

 
Ομάδα Σύνταξης 

Καλλιόπη Αδαμάκη, Λεωνίδας Αϊντινίδης, Ελεονόρα αλ-Νεμίρ, Αλεξάνδρα-Μαρία Αντωνοπούλου, Παναγιώτα Δέδε, 
Διονύσιος Δραγώνας, Αικατερίνη Δρυ, Ιωάννα Ιωακειμίδου, Σριανταφυλλιά Καπελέρη, Παναγιώτης Καραγκιούλογλου, 
Αικατερίνη Κασκούτη, Ευρυδίκη Κόντη, Χριστίνα Κουμπάρου, Ανί Κοτσασιάν, Αλεξία Κώστα, Ευφημία Λαχανά, 
Ελένη Μαυρογονάτου, Βασιλική Μηλιώτη, Κλειώ Μητσέα, Ελπίδα Μήτση, Αλεξάνδρα Νικοπούλου, Ίνα Οικονόμη, 
ωτήριος Πέτρου, Ελένη ακάϊ, Μαρκάρ ανγκογιάν, Χριστίνα πυροπούλου, Ιωάννης ωπασουδάκης, Βενέτα-Ιωάννα 
εληνιωτάκη, Άνθια Σουρκομιχάλη, Αλεξάνδρα Σσατσάβα, Δέσποινα Σσιμπρικίδου, Παρασκευή-Παγώνα Φουρλεμάδη, 
Χρύσα Ψυλλάκη. 

Συνεργαζόμενοι φοιτητές 

τυλιανός Κριθαράς (Ε.Κ.Π.Α.), Δημήτριος Ναλμπάντης (Πάντειο), Ορέστης Φερεκίδης (Ε.Κ.Π.Α.) 

Συντονισμός Ομάδας 

Παναγιώτα Δέδε 

Διόρθωση - Επιμέλεια 

Αλεξία Κώστα, Αλεξάνδρα Νικοπούλου, Νικόλαος Ραπτόπουλος  
 

Δημόσιες Σχέσεις Εργαστηρίου 

Αλεξάνδρα Νικοπούλου, Άνθια Σουρκομιχάλη, Δέσποινα Σσιμπρικίδου. 

 
Συντονισμός Εργαστηρίου 

Βενέτα-Ιωάννα εληνιωτάκη 

 
Ακαδημαϊκή Διεύθυνση 

Δρ. Νικόλαος Ραπτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
 
 
Copyright © Ομάδα Έρευνας Τουρκίας, 2017. 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Ομάδα Έρευνας Τουρκίας 
Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Ανδρούτσου 150, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς  
E-mail: omet.des@gmail.com, etem@unipi.gr 
http://etem.unipi.gr/  
https://ometdes.wordpress.com/  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ    

ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΑΑ  
 

 

ΑΑρρ..1122,,  2200  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 

Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη των Ομάδων 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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Η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα: επιπτώσεις στις 

ρώσο-τουρκικές σχέσεις και το υριακό 

Λεωνίδας Αϊντινίδης 

ο απόγευμα της 19ης Δεκεμβρίου 2016, ο πρέσβης της Ρωσίας στην 

Σουρκία, Αντρέι Γκεναντίεβιτς Καρλόφ, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ 

κατά την εκφώνηση λόγου σε εγκαίνια έκθεσης έργων τέχνης με 

θέμα, «Η Ρωσία με τα μάτια των Σούρκων» στο Κέντρο ύγχρονης Σέχνης 

στην Άγκυρα. Η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη αποτελεί ένα βαρυσήμαντο 

γεγονός, το οποίο χωρίς αμφιβολία θα μπορούσε να τορπιλίσει τις σχέσεις 

μεταξύ Ρωσίας και Σουρκίας, οδηγώντας στο ξέσπασμα μιας νέας κρίσης 

μεταξύ των δύο χωρών και σε ευρύτερες αποσταθεροποιητικές τάσεις στη 

Μέση Ανατολή, ειδικότερα στη υρία, όπου Μόσχα και Άγκυρα 

υποστηρίζουν αντίπαλα στρατόπεδα. Η συγκυρία κατά την οποία έλαβε 

χώρα η δολοφονία είναι απόρροια, αφενός, των εξελίξεων στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή της Σουρκίας, και αφετέρου, των διακυμάνσεων στις 

ρώσο-τουρκικές σχέσεις, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ συνεργασίας και 

ανταγωνισμού. Ο βαθμός συνεργασίας-ανταγωνισμού μεταξύ των δυο 

χωρών εξαρτάται κυρίως από τα συμφέροντα που διακυβεύονται για την 

κάθε πλευρά στη συριακή κρίση. τις γραμμές που ακολουθούν 

επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή των σχέσεων μεταξύ Σουρκίας και 

Ρωσίας τα τελευταία χρόνια μέχρι την δολοφονία του Ρώσου πρέσβη, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση που κατέχουν αυτές στο διεθνές 

σύστημα. τη συνέχεια, γίνεται μια σύντομη αναφορά στην κατάσταση 

που επικρατεί στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Σουρκίας. Έπειτα 

εξετάζονται ορισμένες πτυχές του περιστατικού, καθώς και οι αντιδράσεις 

                                                             
 Προπηστιακός θοιηηηής (β’ έηος) ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 
Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 

Σ 



Ομάδα Έρευνας Σουρκίας 

2 

των αξιωματούχων των δύο χωρών. Επιπλέον, αναφέρεται ο απόηχος του 

συμβάντος τόσο στην Δύση όσο και στην κοινή γνώμη των δυο χωρών. 

Σέλος, επιχειρείται να εκτιμηθεί η επίπτωση του περιστατικού στις 

διμερείς και διεθνείς σχέσεις των δύο χώρων, αλλά και ο αντίκτυπος που 

ενδεχομένως να έχει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Από την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2011, η 

Σουρκία και η Ρωσία ανέπτυξαν ανταγωνιστικές πολιτικές στη υρία, με 

τη Μόσχα να υποστηρίζει την κυβέρνηση της Δαμασκού και την Σουρκία 

να υποστηρίζει διάφορες ένοπλες αντικαθεστωτικές δυνάμεις. Η 

υποστήριξη αντίθετων παρατάξεων στο υριακό έκτοτε, δημιούργησε 

τριβές μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες κλιμακώθηκαν με την άμεση 

εμπλοκή της ρωσικής αεροπορίας στην εμφύλια σύρραξη το φθινόπωρο 

του 2015 υπέρ του καθεστώτος αλ-Άσαντ. Η Σουρκία επανειλημμένως 

είχε κατηγορήσει την ρωσική πλευρά ότι βομβαρδίζει Σουρκμένους στη 

βόρεια ύρια, τους οποίους υποστηρίζει η Άγκυρα. Η ένταση μεταξύ των 

δύο χωρών κορυφώθηκε με την κατάρριψη του ρωσικού βομβαρδιστικού 

από την Σουρκία το Νοέμβριο του 2015 με τη δικαιολογία της παραβίασης 

του τουρκικού εναέριου χώρου1. Σο γεγονός αυτό είχε οδηγήσει τη Ρωσία 

να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Σουρκιάς και να 

προχωρήσει σε πάγωμα μεγάλων υμφωνιών2. Σο πλήγμα που είχε δεχτεί 

η τουρκική οικονομία ανάγκασε τον Πρόεδρο 'Ερντογαν τον Ιούνιο του 

2016, να επιχειρήσει διπλωματικό άνοιγμα προς τη Ρωσία, ζητώντας 

τελικά συγγνώμη για την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους3. Όσα 

ακολούθησαν συνέβαλαν στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και 

Άγκυρας. Σο αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016, για το 

οποίο η τουρκική ηγεσία  θεωρεί υπεύθυνο τον αυτοεξόριστο στις Η.Π.Α. 

ιεροκήρυκα Υετουλάχ Γκιουλέν, περιέπλεξε τις σχέσεις της Σουρκίας με 

τη Δύση. Η Άγκυρα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και το Ν.Α.Σ.Ο., για 

εμπλοκή στο πραξικόπημα και για υπόθαλψη του «τρομοκράτη» 

Γκιουλέν4. Οι σχέσεις των δυο χωρών ήταν ήδη τεταμένες, λόγω της 

υποστήριξης που παρείχαν οι Η.Π.Α. στους Κούρδους αγωνιστές της 

βόρειας υρίας (Y.P.G.), τους οποίους η τουρκική ηγεσία θεώρει 

τρομοκράτες και παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν 

(Ε.Κ.Κ.)5. Οι εκτεταμένες εκκαθαρίσεις που έκανε η Άγκυρα στο στρατό 

και τις δημόσιες υπηρεσίες μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος, 

προκάλεσαν την δυσαρέσκεια των Η.Π.Α. και του Ν.Α.Σ.Ο., καθώς και 

ανησυχίες για το μέλλον της Σουρκίας ως σύμμαχου χώρας. Επίσης, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) απείλησε την Σουρκία να παγώσει τις 

ενταξιακές διαπραγματεύσεις με αυτήν. Οι χώρες της Δύσης εξέφρασαν 
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την ανησυχία τους για την υποβάθμιση της δημοκρατίας στην Σουρκία6. 

Αντιθέτως, η αμέριστη στήριξη της Ρωσίας στην τουρκική κυβέρνηση 

κατά την διάρκεια του πραξικοπήματος οδήγησε σε περαιτέρω άμβλυνση 

των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Σουρκίας και στην αποκατάσταση των 

διαταραγμένων σχέσεων7. Η θετική πορεία των διμερών σχέσεων 

επιβεβαιώθηκε με την επίσκεψη του Σούρκου Προέδρου, Ρ. Σ. Έρντογαν, 

στην Αγία Πετρούπολη τον Αύγουστο του 20168. Ας σημειωθεί ότι, η 

Ρωσία διατηρεί, επίσης, τεταμένες σχέσεις με τις χώρες της Δύσης από την 

έναρξη της Ουκρανικής Κρίσης το 2014 και κυρίως μετά την προσάρτηση 

της Κριμαίας στην περιφέρειά της. Η κίνηση αυτή της Ρωσίας, μάλιστα, 

έχει οδηγήσει στην επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων σε βάρος της, από τις 

Η.Π.Α.9 και την Ε.Ε.10. 

 

Η γεωγραφική θέση της Σουρκίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

Πηγή: 123RF. 

Η αποστασιοποίηση τόσο της Ρωσίας όσο και της Σουρκίας από τη Δύση, 

συνέβαλαν εμμέσως στην προσέγγιση των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, 

κυρίως όμως στη καλύτερη συνεννόηση στο υριακό ζήτημα. 

Τπενθυμίζεται ότι, από τα τέλη Αυγούστου 2016, η Σουρκία, με τη 

συγκατάθεση της Ρωσίας και των Η.Π.Α., διεξήγαγε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις με την ονομασία «Ασπίδα του Ευφράτη», στη Βόρεια υρία 

με πρόσχημα την καταπολέμηση του «Ισλαμικού Κράτους» και με κρυφό 

στόχο την απώθηση των Κούρδων μαχητών της υρίας11. Θα πρέπει, 

επίσης, να τονισθεί η αλλαγή στην ρητορική της Άγκυρας αναφορικά με 

τη συριακή κρίση, αλλά και κάποιες αλλαγές στην πολιτική της Μόσχας. 

Ενώ ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της Σουρκίας, από την έναρξη 

σχεδόν του συριακού εμφυλίου ήταν η αποπομπή του αλ-Άσαντ από την 

εξουσία, μετά την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Μόσχα, η Άγκυρα 
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φαίνεται να υιοθέτησε ως κύριο επιχείρημα για την εμπλοκή της στον 

εμφύλιο την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας». Η de facto αποδοχή του 

συριακού καθεστώτος από την Άγκυρα οδήγησε τη Μόσχα στο να μειώσει 

την υποστήριξή της στους Κούρδους της υρίας. Οι υποχωρήσεις, στις 

οποίες προέβησαν και οι δυο πλευρές, φαίνεται να κατέστησαν εφικτή τη 

μεγαλύτερη σύγκλιση των θέσεών τους στο υριακό. Αυτό είναι έκδηλο 

και από τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στη υρία με την απρόσμενη 

ανακατάληψη ολόκληρης της πόλης του Φαλεπιού από τις καθεστωτικές 

δυνάμεις, χάρη στην υποστήριξη της Ρωσίας, η οποία επέφερε μεγάλο 

πλήγμα στους αντικαθεστωτικούς αντάρτες12. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη 

Ρωσία και την Σουρκία να εγκαινιάσουν συνομιλίες, οι οποίες κατέληξαν 

σε υμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Φαλέπι και παροχής 

διευκολύνσεων προκειμένου να εκκενωθεί η πόλη από αντάρτες και 

αμάχους. Οι δύο χώρες συμφώνησαν, επίσης, να αποτελέσουν εγγυητές 

της εφαρμογής της υμφωνίας αυτής13. Η στροφή αυτή στην πολιτική της 

Αγκύρας εκτιμάται από αναλυτές ότι έγινε εφικτή, κατόπιν άτυπης 

συμφωνίας με την Ρωσία14. υγκεκριμένα, δυτικοί αναλυτές θεωρούν ότι 

η Μόσχα έδωσε τη συγκατάθεσή της στην Σουρκία, προκειμένου αυτή να 

επιχειρήσει να καταλάβει την πόλη αλ-Μπαμπ στη Βόρεια υρία για να 

θέσει φραγμό στην προσπάθεια των Κούρδων να ενώσουν τον ανατολικό 

με το δυτικό θύλακα που ελέγχουν στη Β. υρία. ε αντάλλαγμα, η 

Άγκυρα δεν θα αποδυνάμωνε την προσπάθεια της Ρωσίας, μέσω ελέγχου 

των ανταρτών, να καταλάβει ο αλ-Άσαντ το Φαλέπι15. Η κατάληψη του 

Φαλεπιού, ωστόσο, οδήγησε σε μεγάλη αντίδραση της παγκόσμιας κοινής 

γνώμης σε βάρος της πολιτικής της Ρωσίας και των συμμάχων της στη 

υρία με μαζικές διαδηλώσεις παγκοσμίως16. Επίσης, διεθνείς οργανισμοί 

κατηγόρησαν τις ρωσικές και τις καθεστωτικές δυνάμεις για τη σφαγή 

αμάχων στο Φαλέπι κατά τη διαδικασία εκκένωσης της πόλης17. Από την 

πλευρά τους, οι δυτικοί ηγέτες είχαν εκφράσει ήδη την δυσαρέσκεια τους 

για την πολιορκία του Φαλεπιού, με την έκδοση κοινής ανακοίνωσης στην 

οποία κατηγορούσαν την συριακή κυβέρνηση και τη Ρωσία για τους 

βομβαρδισμούς στην εν λόγω πόλη18. 

την εσωτερική πολιτική σκηνή, η τουρκική ηγεσία βρίσκεται 

αντιμέτωπη με πολλαπλά προβλήματα, τα οποία υπονομεύουν τη 

σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας. Σα προβλήματα αυτά είναι σε 

μεγάλο βαθμό απόρροια των στρατηγικών φιλοδοξιών της Άγκυρας στην 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και της προσπάθειας της 

τουρκικής ηγεσίας να επιβληθεί στην εσωτερική πολιτική σκηνή της 

χώρας. Η εμπλοκή της Σουρκίας στις αεροπορικές επιδρομές κατά του 
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«Ισλαμικού Κράτους» στη ύρια και το Ιράκ, υπό την ηγεσία των Η.Π.Α. 

και ο βομβαρδισμός από την Σουρκία κουρδικών θέσεων, οδήγησε στην 

κατάρρευση της εκεχειρίας με τους Κούρδους19. υνέπεια της επιδρομής 

αυτής είναι η Σουρκία να δέχεται ως αντίποινα πολλαπλά τρομοκρατικά 

χτυπήματα από διάφορες κουρδικές οργανώσεις, αλλά και από το 

«Ισλαμικό Κράτος»20. ε αυτό το κλίμα ανασφάλειας προστίθεται και το 

γεγονός ότι το τουρκικό κράτος βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, κατά 

την όποια συντελούνται εκκαθαρίσεις στις κρατικές δομές. Ένα πιθανό 

αποτέλεσμα αυτών είναι η υποβάθμιση της ικανότητας του κρατικού 

μηχανισμού να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες απειλές, 

δημιουργώντας ένα κενό ασφαλείας. 

Η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Σουρκία είναι μια 

τρομοκρατική πράξη με διεθνείς πολιτικές προεκτάσεις. Αμέσως μετά τη 

δολοφονία κάποιοι έσπευσαν να την παραλληλίσουν με εκείνη του 

Αρχιδούκα Υραγκίσκου Υερδινάνδου της Αυστρίας το 1914, η οποία 

αποτέλεσε τη σπίθα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου21. Αξιοσημείωτη ήταν 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διάχυτη ανησυχία σχετικά με το ότι το 

γεγονός αυτό θα εκτροχιάσει τις ρώσο-τουρκικές σχέσεις και θα οδηγήσει 

σε ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη22. την πραγματικότητα, όμως, η 

δολοφονία του Ρώσου πρέσβη έλαβε χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η 

Σουρκία και η Ρωσία, επιδιώκουν αυξημένη σύμπλευση σε πολλούς 

τομείς, με σημαντικότερο αυτών το υριακό ζήτημα. Ας σημειωθεί ακόμη 

ότι, το γεγονός έλαβε χώρα μια ημέρα πριν την τριμερή συνάντηση των 

υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας, της Σουρκιάς και του Ιράν στη Μόσχα, 

οι οποίοι επρόκειτο να συζητήσουν για την κατάσταση στη υρία23. Αξίζει 

να τονιστεί ότι, η συνάντηση αυτή θα λάμβανε χώρα χωρίς τη συμμετοχή 

των Η.Π.Α. και των αραβικών χωρών του Περσικού Κόλπου που επίσης 

εμπλέκονται στο συριακό εμφύλιο παρέχοντας υποστήριξη στις 

αντικαθεστωτικές δυνάμεις. 

Πρωτογενείς πληροφορίες για τα κίνητρα του δολοφόνου 

διατέθηκαν από τον ίδιο τον δράστη, ο οποίος κατά τη στιγμή της 

δολοφονίας δήλωσε ότι η πράξη του αποτελεί εκδίκηση για τα όσα 

συμβαίνουν στο Φαλέπι. Από τις δηλώσεις του και την πράξη του 

συμπεραίνει κανείς ότι θεωρεί υπεύθυνη τη Ρωσία για την κατάσταση στη 

υρία. υγκεκριμένα, λίγο μετά τη δολοφονία του πρέσβη, ο δολοφόνος 

φώναζε στα τουρκικά «Μην ξεχνάτε το Φαλέπι. Μην ξεχνάτε τη υρία. 

Όσο οι πολίτες μας είναι ανασφαλείς, δεν θα είστε και εσείς ασφαλείς. 

Μόνο ο θάνατος μπορεί να με πάρει από εδώ. Όλοι όσοι εμπλέκονται σε 

αυτή τη βαρβαρότητα θα πληρώσουν το τίμημα»24. Επίσης, φέρεται να έχει 
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φωνάξει στα Αραβικά «Είμαστε αυτοί που υποσχεθήκαμε πίστη στον 

Μοχάμεντ για να διεξάγουμε τζιχάντ»25. Επίσης, ο τόπος και ο χρόνος, τον 

οποίο διάλεξε ο δράστης για να διαπράξει τη δολοφονία είναι ενδείξεις 

που μαρτυρούν τα κίνητρά του. Η συμμετοχή του Ρώσου πρέσβη σε 

πολιτιστική εκδήλωση στα εγκαίνια έργων τέχνης αποτελεί την πρώτη 

του δημόσια εμφάνιση, μετά την κατάρριψη του ρωσικού βομβαρδιστικού. 

Η παρουσία του πρέσβη σε μια τέτοια εκδήλωση συμβόλιζε την 

αποκατάσταση των ρώσο-τουρκικών σχέσεων26. Από τα ανωτέρω στοιχεία, 

μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο δράστης με την πράξη του αυτή ίσως να 

στόχευε στην διατάραξη των ρώσο-τουρκικών σχέσεων.  

 

Η στιγμή της δολοφονίας του Ρώσου Πρέσβη στην Άγκυρα. 

Πηγή: Dark Horse News 

Η κινητοποίηση των τουρκικών αρχών μετά το συμβάν ήταν άμεση. Μετά 

την επίθεση, οι τουρκικές αρχές εγκατέστησαν άμεση επικοινωνία με τις 

ρωσικές αρχές για να τους παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την 

επίθεση27. Σο πρώτο μέλος της τουρκικής κυβέρνησης που έφτασε στο 

σημείο ήταν ο υπουργός Εσωτερικών της Σουρκίας, ουλεϊμάν οϊλού, ο 

οποίος έκανε τις πρώτες δηλώσεις εκ μέρους της κυβέρνησης. Αφού 

επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ρώσου πρέσβη, χαρακτήρισε την επίθεση ως 

«μεγάλη προβοκάτσια» και «τρομοκρατική ενέργεια που στρέφεται κατά 

των ρώσο-τουρκικών σχέσεων»28. υμπλήρωσε ακόμη ότι, η δολοφονία 

έλαβε χώρα σε μια στιγμή που οι ρώσο-τουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε 

πολύ καλό επίπεδο29. Επίσης, επιβεβαίωσε την ταυτότητα του δράστη 

δηλώνοντας ότι επρόκειτο για τον 22χρονο Μεβλιούτ Μέρτ Αλτίντας, ο 

οποίος καταγόταν από το Αϊδίνιο της Ιωνίας30. Σέλος, ανέφερε ότι ο 

υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ Σσαβούσογλου, είχε ήδη 

αναχωρήσει για τη Ρωσία31. Με την αναφορά αυτή υπονοούσε ότι δεν θα 
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διαταρασσόταν η τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών που είχε 

προγραμματιστεί για την επομένη. Ο δήμαρχος της Αγκύρας, ο οποίος 

έσπευσε και αυτός στο σημείο, δήλωσε ότι επρόκειτο για μία ανέντιμη 

επίθεση που είχε σκοπό την ανατροπή των ρώσο-τουρκικων σχέσεων32. 

Μάλιστα, τόνισε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τις ίδιες εκείνες 

δυνάμεις που είχαν ρίξει το ρωσικό αεροσκάφος το Νοέμβριο του 201533. 

Εν προκειμένω, φαίνεται πως προσπαθεί να επιρρίψει την ευθύνη για τη 

δολοφονία στην κοινότητα του Γκιουλέν, η οποία κατηγορείται από την 

τουρκική κυβέρνηση ότι ευθύνεται και για την κατάρριψη του ρωσικού 

μαχητικού.  

 

Ο Ρώσος Πρόεδρος σε έκτακτη σύσκεψη με Ρώσους αξιωματούχους. 

Πηγή: Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 19 Δεκεμβρίου 2016. 

Οι ηγέτες των δύο κρατών δεν άργησαν να τοποθετηθούν επί του 

περιστατικό, αφού όμως προηγήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ τους. 

Η πρώτη επίσημη απάντηση από τη Ρωσία αναφορικά με την επίθεση, 

ήρθε δια της εκπροσώπου του Τπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Μαρία 

Ζαχάροβα, η οποία, αφού επιβεβαίωσε το θάνατο του πρέσβη, δήλωσε ότι η 

επίθεση θεωρείται «τρομοκρατική ενέργεια», καθώς και ότι «η Ρωσία θα 

θέσει το ζήτημα αυτό ενώπιον του υμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.»34. 

Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο εκπρόσωπος Σύπου της τουρκικής 

Προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν, ανακοίνωσε ότι ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. Σ. 

Έρντογαν συνομίλησε τηλεφωνικώς με το Ρώσο Πρόεδρο, Βλ. Πούτιν, για 

να του παράσχει πληροφορίες που αφορούν το επεισόδιο35. Ο Πρόεδρος 

Πούτιν μετά τη δολοφονία συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τον υπουργό 

Εξωτερικών και τους επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών 

και ασφαλείας, όπου έκανε τις πρώτες δηλώσεις του. υγκριμένα, δήλωσε 

ότι, «το έγκλημα αυτό χωρίς αμφιβολία είναι μια προβοκάτσια που 



Ομάδα Έρευνας Σουρκίας 

8 

στοχεύει στην ανατροπή της ομαλοποίησης των ρώσο-τουρκικων σχέσεων 

και της ειρηνευτικής διαδικασίας στη υρία, η οποία προωθείται από τη 

Ρωσία, την Σουρκία, το Ιράν και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για την 

επίλυση της εσωτερικής σύρραξης στη υρία» και συνέχισε λέγοντας ότι, 

«μπορεί να υπάρξει μόνο μια απάντηση -η εντατικοποίηση του πολέμου 

κατά της τρομοκρατίας- την οποία οι εγκληματίες θα αισθανθούν 

άμεσα»36. Ανέφερε, επίσης, ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με 

τον Σούρκο Πρόεδρο συμφωνήθηκε μετάβαση ρωσικού κλιμακίου στην 

Άγκυρα, προκειμένου να συμμετάσχει στην έρευνα για τη δολοφονία. 

Σέλος, τόνισε ότι «πρέπει να μάθουμε ποιος κατεύθυνε το χέρι του 

δολοφόνου»37. το ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πρόεδρος της 

Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν. υγκεκριμένα, στην πρώτη δήλωσή του 

αναφορικά με την επίθεση είπε τα εξής: «η δολοφονία του Καρλόφ είναι 

μια προβοκάτσια που στοχεύει τις ρώσο-τουρκικες σχέσεις» και συνέχισε 

λέγοντας ότι, «γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κύκλοι που έχουν ενοχληθεί από 

τις σχέσεις μας, οι οποίες έχουν αρχίσει να αποφέρουν ευνοϊκά 

αποτελέσματα για την επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης στη υρία, 

συγκεκριμένα για το ζήτημα του Φαλεπιού. [...] Έχουμε μια ακλόνητη 

αποφασιστικότητα για τον κοινό αγώνα κατά της τρομοκρατίας, οι κοινές 

προσπάθειες μας ως προς την εύρεση μιας πολιτικής λύσης στο συριακό 

ζήτημα θα συνεχιστούν.»38. Υαίνεται ότι στην προηγηθείσα τηλεφωνική 

συνομιλία οι δυο ηγέτες καθόρισαν τα σημεία στα οποία θα συγκλίνουν 

στις δηλώσεις και στις ενέργειες τους. Από την παράθεση των δηλώσεών 

τους, παραπάνω, φαίνεται ότι αμφότεροι χαρακτηρίζουν την επίθεση 

«τρομοκρατική ενέργεια» και «προβοκάτσια» που αποσκοπεί στη 

διατάραξη των μεταξύ τους σχέσεων σε μια προσπάθεια διακοπής των 

διαπραγματεύσεων για την επίλυση του υριακού ζητήματος. Η κοινή 

τους απάντηση είναι η ενίσχυση του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, η 

συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών για τη υρία, αλλά και η 

διεξαγωγή κοινής έρευνας για την αποκάλυψη των δραστών της 

δολοφονίας.  

Ακολούθησαν δηλώσεις, αλλά και επικοινωνία, μεταξύ των 

πρωθυπουργών των δύο χωρών όπου συζήτησαν κυρίως για την έρευνα 

σχετικά με τη δολοφονία. Ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπιναλί 

Γιλντιρίμ σε δήλωσή του τόνισε ότι, «θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να 

διαλευκάνουμε και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη το δράστη αυτής της 

τρομοκρατικής ενέργειας και των σκοτεινών κύκλων που βρίσκονται 

πίσω»39. Μάλιστα, σε τηλεφωνική συνομίλα που είχε με το Ρώσο ομόλογό 

του, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τον διαβεβαίωσε ότι οι τουρκικές αρχές έχουν 
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ξεκινήσει ήδη τις έρευνες και θα είναι σε επαφή με τους Ρώσους 

συνάδελφους τους40. Σόνισε, μάλιστα, ότι θα επιβλέψει προσωπικά την 

έρευνα για τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη41. Ο Ρώσος πρωθυπουργός, 

Ντμ. Μεντβέντεφ, από την πλευρά του ζήτησε από την τουρκική 

κυβέρνηση να διενεργήσει ενδελεχή και διεξοδική έρευνα προκειμένου να 

τιμωρήσει τους οργανωτές αυτού του εγκλήματος42. την αρχική δήλωσή 

του για τη δολοφονία είχε πει ότι, «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η 

δολοφονία ενός πρέσβη είναι ένα τραγικό έγκλημα, το όποιο βρίσκεται 

πέρα από τα όρια των πολιτισμένων σχέσεων. Η Ρωσία δεν θα αφήσει 

ατιμώρητο το έγκλημα αυτό. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην οργάνωσή του 

πρέπει να πληρώσουν για αυτό»43. Από τις δηλώσεις του φαίνεται ότι 

συμφωνεί με την τουρκική άποψη στο γεγονός ότι επρόκειτο για 

οργανωμένο έγκλημα, για το οποίο ευθύνονται τρίτοι. Επίσης, θεωρεί 

πολύ σοβαρό το συμβάν, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην έρευνα για τη 

διαλεύκανση του εγκλήματος. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η 

εποπτεία της έρευνας θα γίνει από το υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, αυτό 

του πρωθυπουργού της Σουρκίας. 

 

Εικόνες του δράστη της επίθεσης Μ. Μ. Αλτίντας. 

Πηγή: Middle East Eye. 

Κατά την άφιξη του υπουργού Εξωτερικών της Σουρκίας στη Μόσχα, 

προκειμένου να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη τριμερή 

συνάντηση, ο Μεβλούτ Σσαβούσογλου είχε επικοινωνία με το Ρώσο 

ομόλογό του. υγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, εργκέι 

Λαβρόφ, στην πρώτη ανακοίνωση από μεριάς του επιβεβαίωσε τη 

διεξαγωγή της τριμερούς συνάντησης λέγοντας, «αύριο θα κάνουμε την 

προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών της 

Ρωσίας, της Σουρκίας και του Ιράν. Είχα, μόλις πριν από λίγο, 
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τηλεφωνική συνομιλία με τον Σούρκο ομόλογό μου, Μεβλούτ 

Σσαβούσογλου, ο οποίος έφτασε στη Μόσχα. Είμαι πεπεισμένος πως στην 

αυριανή μας συνάντηση θα εγκρίνουμε μέτρα για να αποκλείσουμε τους 

οργανωτές αυτού του εγκλήματος να εφαρμόσουν τα [σκοτεινά] σχέδιά 

τους»44. Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας στην πρώτη δήλωση που 

έκανε από τη Μόσχα κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τον Πρόεδρο 

Έρντογαν, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία των δύο χωρών θα 

συνεχιστεί για να βρεθεί μια πολιτική λύση στο υριακό. Επίσης, δήλωσε 

ότι οι τουρκικές αρχές θα μετονομάσουν την οδό στην οποία βρίσκεται η 

Ρωσική Πρεσβεία στο όνομα του δολοφονηθέντα Ρώσου Πρέσβη45, ως 

ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του. Οι διαβεβαιώσεις των δύο υπουργών 

Εξωτερικών ότι θα συνεχίσουν την συνεργασία στη υρία, αλλά και η 

συμβολική κίνηση της Σουρκίας να μετονομάσει την οδό, είναι στοιχεία 

που δείχνουν ότι οι δύο χώρες είναι αποφασισμένες να διασφαλίσουν τη 

συνεργασία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τελικά πραγματοποιήθηκε η 

τριμερής διάσκεψη με σημαντικά αποτελέσματα για το μέλλον της υρίας. 

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν 

στο σεβασμό της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της 

υρίας και συμφώνησαν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις στην Αστάνα 

του Καζακστάν για το υριακό46. Με τη συμφωνία αυτή η Σουρκία 

παραιτείται από την προσπάθεια ανατροπής του αλ-Άσαντ, ενώ 

αποκλείεται ενδεχόμενη διχοτόμηση της υρίας με τη δημιουργία 

κουρδικού κράτους. 

Οι πρώτες έρευνες της τουρκικής Αστυνομίας για τη δολοφονία 

οδήγησαν σε συλλήψεις του στενού οικογενειακού κύκλου του δράστη. 

Επίσης, αποκάλυψαν με ποιο τρόπο ο δράστης κατόρθωσε να προσεγγίσει 

το Ρώσο πρέσβη. υγκεκριμένα, η Αστυνομία, αμέσως μετά τη δολοφονία, 

προέβη σε συλλήψεις 6 υπόπτων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν οι 

γονείς και η αδερφή του δράστη, καθώς και ένας θείος του, ο οποίος 

εργαζόταν σε σχολείο που έχει κλείσει, διότι φέρεται να σχετιζόταν με το 

κίνημα του Γκιουλέν47. Κατά την είσοδό του στο Κέντρο ύγχρονης 

Σέχνης ο δράστης δεν φαίνεται να αντιμετώπισε ιδιαίτερο πρόβλημα. 

Φρησιμοποίησε την αστυνομική του ιδιότητα για να παρακάμψει τον 

έλεγχο από το προσωπικό ασφαλείας και το μηχάνημα X-RAY48, το οποίο 

θα αποκάλυπτε ότι οπλοφορούσε. Ακολούθως, αφού πυροβόλησε 11 φορές 

το Ρώσο πρέσβη ενεπλάκη σε συμπλοκή με τις αστυνομικές δυνάμεις που 

κατέφθασαν στο σημείο. Ζητήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις να 

παραδοθεί, αλλά εξουδετερώθηκε κατόπιν ανταλλαγής πυροβολισμών49. ε 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του δράστη στην Άγκυρα, η 
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αστυνομία ισχυρίζεται ότι βρήκε βιβλία, τα οποία σχετίζονται με την 

κοινότητα του Γκιουλέν50. Εικάζεται ότι δεν συνελήφθη ζωντανός, καθώς 

πιθανολογείτο από την αστυνομία ότι πρόκειται για βομβιστή 

αυτοκτονίας51. Μάλιστα, ο Πρόεδρος Έρντογαν υπερασπίστηκε τις 

ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας. ε κοινή συνέντευξη Σύπου μετά τη 

συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του, ο οποίος βρισκόταν στην Σουρκία, 

ο Πρόεδρος Έρντογαν ισχυρίστηκε ότι «όλες οι διασυνδέσεις του δράστη 

δείχνουν ότι ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης του Γκιουλέν 

(FETO)»52. Επίσης, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων «γιατί ο δράστης δεν 

πιάστηκε ζωντανός;» ο Έρντογαν ανταποκρίθηκε λέγοντας ότι, «την 

τελευταία φορά που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να πιάσουν ζωντανό 

κάποιον δράστη στην Κωνσταντινούπολη το μόνο που κατάφεραν είναι να 

σκοτωθούν 5 αστυνομικοί»53.  

 

Ο Σούρκος Πρόεδρος κάνει δηλώσεις για την δολοφονία του Ρώσου πρέσβη. 

Πηγή:  Milliyet, 21 Δεκεμβρίου 2016. 

Αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν, επίσης, τοποθετήσεις σχετικά με τη 

δολοφονία του Ρώσου πρέσβη. Αξιοσημείωτο είναι ότι απέφυγαν να 

θεωρήσουν υπεύθυνη την τουρκική κυβέρνηση για τη δολοφονία. Ωστόσο, 

υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το ποιος ευθύνεται τελικά για αυτήν. 

υγκεκριμένα, ο Υρανς Κλίνσεβιτς, Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και 

Ασφαλείας στην Άνω Βουλή του ρωσικού Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, 

δήλωσε ότι, «πέραν πάσης αμφιβολίας εντοπίζω την συμμετοχή των 

υπηρεσιών πληροφοριών των χώρων του Ν.Α.Σ.Ο., συμπεριλαμβανομένων 

και των Η.Π.Α., στη δολοφονία του Αντρέι Καρλόφ.»54. ε άλλη δήλωσή 

του ανέφερε: «δεν έχω αμφιβολία ότι το χέρι του δολοφόνου κατεύθυναν 

εξτρεμιστές ισλαμιστές και δεν έχει σημασία αν είναι από το Ισλαμικό 

Κράτος ή την Σζαμπχάτ αλ Νούσρα.»55. O Αλεξέι Πούσκοφ, μέλος της 
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Δούμας και πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών χέσεων, θεωρεί ότι, 

«ο θάνατος του πρέσβη της Ρωσίας στην Σουρκία είναι αποτέλεσμα της 

πολιτικής και μιντιακής υστερίας που κυκλοφορεί σχετικά με το Φαλέπι 

από τους αντίπαλους της Ρωσίας»56. το ίδιο μήκος κύματος, ο εργκέι 

Γκαβρίλοφ, μέλος της Δούμας, θεωρεί ότι μπορεί να ευθύνονται για τη 

δολοφονία, κύκλοι στην Σουρκία που δεν καλωσορίζουν τη ρώσο-τουρκικη 

φιλία57. Θεωρεί, επίσης, τη δολοφονία ως μια απόπειρα να διακοπεί η 

διαδικασία της ευρασιατικής ολοκλήρωσης της Σουρκίας, η οποία 

επιθυμεί να γίνει μέλος της Ευρασιατικης Οικονομικής Ένωσης και του 

Οργανισμού υνεργασίας της αγκάης58. Υαίνεται ότι όλοι οι Ρώσοι 

αξιωματούχοι συγκλίνουν στο γεγονός ότι η δολοφονία στρέφεται κατά 

των ρώσο-τουρκικών σχέσεων. Αποδίδουν, όμως, την ευθύνη για τη 

δολοφονία σε διάφορους κύκλους, μεταξύ άλλων, στη Δύση και τις Η.Π.Α, 

σε εξτρεμιστικές ισλαμιστές οργανώσεις, στα δυτικά Μ.Μ.Ε. και σε 

εσωτερικούς κύκλους στην Σουρκία. 

Πολλοί Σούρκοι αξιωματούχοι συμφωνούν με τη θέση της 

τουρκικής κυβέρνησης σχετικά με τη δολοφονία του πρέσβη, ενώ η 

τουρκική αντιπολίτευση εστιάζει στο γεγονός ότι ο δράστης ήταν 

αστυνομικός και επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση που δεν τον 

συνέλαβε ζωντανό, προκειμένου να δικαστεί και να διαλευκανθεί η 

υπόθεση. υγκεκριμένα, ο επικεφαλής σύμβουλος του Σούρκου Προέδρου 

Έρντογαν, Ιλνούρ Σσεβίκ, θεωρεί ότι η Δύση, με τη δολοφονία, 

προσπάθησε να σαμποτάρει τη στενότερη ρώσο-τουρκική συνεργασία59. 

ύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Σουρκίας, Γιασάρ 

Γιακίς, η επίθεση «μπορεί να διαπράχθηκε από κύκλους που δεν είναι 

ικανοποιημένοι από τη ρώσο-τουρκικη συνεργασία και την απομάκρυνση 

παρατάξεων της συριακής αντιπολίτευσης από το Φαλέπι»60. Ο Πρόεδρος 

του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (Κ.Ε.Δ.), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, θεωρεί 

σημαντικό το γεγονός ότι ο η τρομοκρατική ενέργεια διαπράχθηκε από 

αστυνομικό61. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος 

του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (Ρ.Λ.Κ.), Κεμάλ 

Κιλιτσντάρογλου, κάλεσε την κυβέρνηση να βρει τους υποκινητές της 

δολοφονίας, αναφέροντας ότι «το γεγονός ότι το άτομο που σκότωσε τον 

Καρλόφ ήταν αστυνομικός, είναι ένα σημείο που πρέπει να τονίσουμε» 

και συνέχισε λέγοντας «Σον σκότωσαν. Γιατί δεν τον πιάσατε ζωντανό;»62. 

Είναι, συνεπώς, έκδηλη η ανησυχία των πολιτικών ηγετών της τουρκικής 

αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι ο δράστης υπηρετούσε στις δυνάμεις 

ασφαλείας της χώρας. Μάλιστα, ο Αμπντουλκαντίρ ελβί, γνωστός 

αρθρογράφος της ημερήσιας Hürriyet, έγραψε ότι, «ο δολοφόνος 
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αστυνομικός είχε εκτελέσει υπηρεσία σε οκτώ εκδηλώσεις, στις οποίες 

έλαβε μέρος ο Πρόεδρος Έρντογαν στην Άγκυρα μετά τις 15 Ιουλίου.»63, 

δείχνοντας πόσο κοντά μπορούν να φτάσουν οι τρομοκράτες στην 

τουρκική ηγεσία προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα χτύπημα. 

Παρόλη την προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης, πολλών 

αξιωματούχων και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης να συνδέσουν την 

δολοφονία του Ρώσου πρέσβη με την κοινότητα Γκιουλέν, ο ίδιος ο 

Υετχουλάχ Γκιουλέν αρνείται, όπως ήταν αναμενόμενο, τη συμμετοχή 

του στη δολοφονία και καταδικάζει την επίθεση64. Επίσης, η Ρωσία 

φαίνεται να αρνείται να δεχθεί μια τέτοια απλοποιημένη εκδοχή. Η 

Μόσχα φανέρωσε την αποστασιοποίησή της από τις θέσεις της Αγκύρας, 

δια του εκπρόσωπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, ο οποίος ανέφερε 

στους δημοσιογράφους ότι «Η Μόσχα πιστεύει ότι πρέπει να περιμένουμε 

τα αποτελέσματα της ομάδας έρευνας» και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν 

πρέπει να καταλήγουμε σε βιαστικά συμπεράσματα προτού η έρευνα 

καταλήξει, όπως είπε ο Πρόεδρος μας, στο ποιος ήταν πίσω από την 

δολοφονία του πρέσβη μας»65. Λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Δεκεμβρίου, ο 

Πρόεδρος Πούτιν στην Ετήσια υνέντευξη Σύπου που προβλήθηκε 

ζωντανά στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι «россия1», σε ερώτηση που του 

απεύθυναν δημοσιογράφοι σχετικά με τη δολοφονία, δήλωσε: «ήμουν 

σκεπτικός απέναντι στις θέσεις ότι το αεροπλάνο μας κατερρίφθη, όχι με 

εντολές της ανώτατης διοίκησης της Σουρκιάς, αλλά από άτομα που 

ήθελαν υπονομεύσουν τις ρώσο-τουρκικές σχέσεις, αλλά τώρα μετά την 

επίθεση στον πρέσβη, που έγινε από μέλος των ειδικών δυνάμεων αρχίζω 

να αλλάζω τη γνώμη μου, μου φαίνεται ότι όλα είναι πιθανά»66. Έκανε, 

ακόμη, λόγο για «διείσδυση καταστροφικών δυνάμεων στις κρατικές 

δομές, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού 

της Σουρκίας»67. Σέλος, τόνισε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις 

μεταξύ των δύο χωρών68. Η Μόσχα, όπως φαίνεται, σε αντίθεση με την 

Άγκυρα, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και δεν θέλει επίσημα να 

δηλώσει ποιός ευθύνεται για τη δολοφονία μέχρι να βγουν τα πορίσματα 

της έρευνας. Παρά τη δυσαρέσκεια του Πούτιν για τα όσα συμβαίνουν 

στην Σουρκία, φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένος να δημιουργήσει 

εντάσεις με την Άγκυρα. 

Ένα άλλο ζήτημα που έχει απασχολήσει κυρίως τη ρωσική πλευρά 

είναι η απουσία προσωπικής φύλαξης του Ρώσου πρέσβη κατά την 

παρουσία του στην εκδήλωση. Κάποιοι Ρώσοι αξιωματούχοι εκτόξευσαν 

αιχμές κατά της τουρκικής κυβέρνησης που δεν μπόρεσε να προστατεύσει 

έναν τόσο υψηλόβαθμο διπλωμάτη69. ε αυτό το θέμα φαίνεται ότι η 



Ομάδα Έρευνας Σουρκίας 

14 

τουρκική πλευρά έχει μια απάντηση. Ο βουλευτής του Κ.Δ.Α. και 

σύμβουλος του Πρόεδρου Έρντογαν, Μπουρχάν Κουζού, σε παρέμβασή 

του σε έκτακτο δελτίο ειδήσεων του τουρκικού τηλεοπτικού  σταθμού 

Haberturk διερωτήθηκε, «Γιατί η Ρωσική Πρεσβεία στην Άγκυρα δεν έχει 

Ρώσους φύλακες ασφαλείας, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, εμείς είμαστε 

χαλαροί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ωστόσο, όπως το καταλαβαίνουμε δεν 

υπήρχαν Ρώσοι φύλακες μέσα [στην αίθουσα]»70, επιρρίπτοντας εμμέσως 

την ευθύνη στην ρωσική πλευρά για την ελλιπή φύλαξη του πρέσβη τους. 

Η επίσημη στάση επί του θέματος αυτού εκ μέρους της Ρωσίας ήρθε δια 

του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, ο οποίος σε τηλεοπτική 

συνέντευξη δήλωσε ότι η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη «είναι ένα πλήγμα 

στο κύρος της χώρας», εννοώντας της Σουρκίας71. υνέχισε λέγοντας, 

«επειδή, όπως γνωρίζετε, κάθε χώρα έχει την ευθύνη της διασφάλισης της 

ασφάλειας των διπλωματικών απόστολων και διπλωματικών 

αντιπροσωπειών στην επικράτεια της»72. Καμία πλευρά δεν είναι 

διατεθειμένη να αναλάβει την ευθύνη για την πλημμελή φύλαξη του 

Ρώσου πρέσβη. Σο γεγονός αυτό συνιστά πλήγμα στο κύρος του 

μηχανισμού ασφαλείας της χώρας που είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη του 

πρέσβη.  

Η δυτική κοινή γνώμη και εκπρόσωποι κυβερνήσεων και διεθνών 

οργανισμών, ως επί το πλείστον καταδίκασαν δημοσίως τη δολοφονία του 

Ρώσου πρέσβη. Οι Η.Π.Α. δηλώσαν ότι «αυτή η αποτρόπαια επίθεση σε 

μέλος διπλωματικού σώματος είναι απαράδεκτη και είμαστε ενωμένες με 

τη Ρωσία και την Σουρκία στην αποφασιστικότητα μας να 

αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της»73. Μάλιστα, ο 

υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α., Σζόν Κέρυ, πρόσφερε την αμερικανική 

υποστήριξη στις έρευνες για τη δολοφονία κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας που είχε τόσο με τον υπουργό των Εξωτερικών της 

Σουρκιάς74 όσο και με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας75. Η Ύπατη 

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Υεντερίκα Μονγκερίνι, δήλωσε ότι, «η Ε.Ε. καταδικάζει την επίθεση 

κατά του Ρώσου πρέσβη»76. Ο Ντόναλντ Σράμπ σε δήλωσή του ανέφερε ότι 

ο πρέσβης δολοφονήθηκε «από εξτρεμιστές ισλαμιστές τρομοκράτες» και 

ότι «η δολοφονία ενός πρέσβη αποτελεί παραβίαση όλων των κανόνων της 

πολιτισμένης τάξης και πρέπει να καταδικαστεί παγκοσμίως»77. Ο Γενικός 

Γραμματέας του Ο.Η.Ε., Μπαν Κιν Μουν, δια του εκπροσώπου του, τόνισε 

ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη στοχοποίηση του διπλωματικού 

προσωπικού και των πολιτών και ότι παρακολουθεί στενά την 
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κατάσταση78. ε ξεχωριστή δήλωση το υμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 

επίσης καταδίκασε την επίθεση και τόνισε ότι η τρομοκρατία σε όλες τις 

μορφές της συνιστά μια από τις πιο σοβαρές απειλές για τη διεθνή ειρήνη 

και ασφάλεια και ότι κάθε τρομοκρατική πράξη είναι εγκληματική και 

αδικαιολόγητη79. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, 

Μπόρις Σζόνσον, καταδίκασε, επίσης, τη δολοφονία λέγοντας: 

«σοκαρίστηκα όταν άκουσα για την ποταπή δολοφονία του Ρώσου πρέσβη 

στην Σουρκία. Καταδικάζω αυτή τη δειλή επίθεση»80. το ίδιο μήκος 

κύματος κινήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Ν.Α.Σ.Ο., Γενς 

τόλτενμπεργκ, ο οποίος δήλωσε «καταδικάζω τη δολοφονία του Ρώσου 

πρέσβη στη Σουρκία. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για μια τέτοια 

αποτρόπαια πράξη»81. Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι φωνές που χάρηκαν στο 

άκουσμα της είδησης της δολοφονίας του Ρώσου πρέσβη. Η γνωστή 

δημοσιογράφος του Κατάρ, Ελχάμ Μπαντάρ, χαρακτήρισε τη δολοφονία 

ως «μια ανθρώπινη απάντηση στη βαρβαρότητα της Ρωσίας στη υρία»82. 

Επίσης, ο δημοσιογράφος της New York Daily News, Γκέρς Κούντσμαν, 

θεωρεί το Ρώσο πρέσβη «εκπρόσωπο του δολοφόνου δικτάτορα που έχει 

διαπράξει εγκλήματα πολέμου παγκοσμίως» και, ως εκ τούτου, τη 

δολοφονία δίκαιη γράφοντας χαρακτηριστικά «αποδόθηκε δικαιοσύνη» με 

την πράξη αυτή83. Σέλος, ο Βολοντιμίρ Παρασιούκ, μέλος του ουκρανικού 

Κοινοβουλίου χαρακτήρισε το δολοφόνο ως «ηρώα»84. Παρόλο που η Δύση 

χαρακτηρίζει επίσημα ως τρομοκρατική ενέργεια τη δολοφονία του Ρώσου 

πρέσβη και καταδικάζει την πράξη αυτή, κύκλοι που είναι αντίθετοι στην 

εξωτερική πολιτική της Ρωσίας δεν έδειξαν την αναμενόμενη αλληλεγγύη 

με την Μόσχα. Ενδεχομένως ανέμεναν μια διατάραξη της ρώσο-τουρκικής 

προσέγγισης προς όφελος των συμφερόντων τους. 

Η ρωσική κοινή γνώμη σε γενικές γραμμές συμφωνεί στο ότι 

επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια. Μετά τη δολοφονία πολλοί πολίτες 

συγκεντρώθηκαν έξω από το ρωσικό Τπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα 

για να αφήσουν λουλούδια ως ένδειξη αλληλεγγύης στην οικογένεια του 

δολοφονηθέντος. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τους 

πολίτες για αυτήν τους την κίνηση. Επίσης, οι πολίτες αναρωτήθηκαν 

πώς τόσο εύκολα ο δράστης κατάφερε να πλησιάσει τον πρέσβη τους85. Σα 

ρωσικά Μ.Μ.Ε. κατηγόρησαν τις τουρκικές αρχές για τα ελλιπή μέτρα 

προφύλαξης του πρέσβη86. Η τουρκική κοινή γνώμη, από την άλλη, είναι 

διχασμένη με τους υποστηρικτές του Έρντογαν να πιστεύουν ότι η 

δολοφονία είναι προϊόν «δυτικής συνομωσίας» σε βάρος της ρώσο-

τουρκικης προσέγγισης87. Αντιθέτως, οι επικριτές του Έρντογαν θεωρούν 

ότι η δολοφονία ήταν στημένη από τον ίδιο, προκειμένου να επιταχύνει 
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την αναθέρμανση των σχέσεων με τη Ρωσία88. την Σουρκία μετά την 

πολιτική στροφή του Έρντογαν προς τη Ρωσία υπάρχει μια σημαντική 

μερίδα του πληθυσμού που δεν συμφωνεί με αυτή την επαναπροσέγγιση 

και τη συνεργασία της χώρας τους με τη Ρωσία89. Μάλιστα, μετά τη 

δολοφονία, την ίδια μέρα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξωθεν από το 

ρωσικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν για τη 

ρωσική πολιτική στο Φαλέπι90. το βαθμό που η ρωσική και η τουρκική 

κοινή γνώμη, όμως, κατευθύνονται από την εξουσία μέσω των 

φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η 

εκδοχή που προωθούν τα φιλοκυβερνητικά Μ.Μ.Ε. αποτελεί και το 

κυρίαρχο αφήγημα, το οποίο επικρατεί στην κοινή γνώμη των δύο χωρών. 

υμπερασματικά, μπορεί να ισχυριστεί κάνεις ότι η δολοφονία του 

Ρώσου πρέσβη δεν πέτυχε τον αντικειμενικό σκοπό της. Ως πράξη 

προοριζόμενη για τη διατάραξη μιας πιθανής ρώσο-τουρκικής 

συνεργασίας στη συριακή κρίση, το μόνο που κατάφερε είναι να 

αναγκάσει την Άγκυρα να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο την Μόσχα. Οι 

ηγεσίες των δυο χωρών αντέδρασαν με σύνεση και με κύριο γνώμονα το 

εθνικό συμφέρον, παραμερίζοντας παρελθοντικές έχθρες και διαφορές 

που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διμερείς σχέσεις τους. Ως εκ 

τούτου, οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν για στενότερη συνεργασία τόσο στην 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας όσο και στην επίλυση της συριακής 

κρίσης. Ωστόσο, η δολοφονία ενδεχομένως να ενισχύσει τις θέσεις της 

Ρωσίας στη συριακή κρίση, αναγκάζοντας την Άγκυρα να προβεί σε 

περαιτέρω υποχωρήσεις προκειμένου να αποφύγει πιθανή ρωσική 

αντίδραση. ε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία έχει αναδειχθεί ως ο 

κύριος παίκτης στην συριακή κρίση, η επιβίωση της συριακής πολιτικής 

της Αγκύρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Σα αποτελέσματα 

της τριμερούς συνάντησης περιέχουν ήδη σημάδια υποχώρησης της 

Σουρκίας με την επίσημη αποδοχή του αλ-Άσαντ. τις διαπραγματεύσεις 

που δρομολογούνται για την οριστική επίλυση του υριακού στην 

Αστάνα, η Άγκυρα αναμένεται να αναγκαστεί να δώσει σκληρό αγώνα για 

να πετύχει τους στόχους της. Επιπλέον, η σύγκλιση της Σουρκίας με τη 

Ρωσία και το Ιράν, περιθωριοποιούν σε ένα μεγάλο βαθμό τις δυτικές και 

τις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου στο υριακό. Περαιτέρω, η 

τουρκική κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθεια σύνδεσης της 

δολοφονίας του Ρώσου πρέσβη με την κοινότητα του Γκιουλέν, 

προκειμένου να αυξήσει τις πιέσεις προς τις Η.Π.Α. για την έκδοσή του. 

Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσει να αποφύγει κριτικές και 

αντιδράσεις που σίγουρα θα δημιουργηθούν, αν αποδειχθεί ότι ο δράστης 
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σχετίζεται με εξτρεμιστικές οργανώσεις. Ένα τέτοιο γεγονός θα 

αποτελέσει μεγάλο πλήγμα στο κύρος και στην εικόνα της Σουρκίας ως 

ασφαλούς κράτους. Αν λάβουμε υπόψη μας και το στοιχείο ότι πολλοί 

Ρώσοι αξιωματούχοι θεωρούν πιθανή της ανάμειξη της Δύσης στη 

δολοφονία, ένα πόρισμα της κοινής επιτροπής έρευνας που θα 

αποδεικνύει διασυνδέσεις του δολοφόνου με το Γκιουλέν, ενδέχεται να 

δημιουργήσει κατ‟ επέκταση εντάσεις στις σχέσεις τόσο Άγκυρας-

Ουάσιγκτον όσο και Μόσχας-Ουάσιγκτον. ε κάθε περίπτωση, η 

δολοφονία του Ρώσου πρέσβη οδήγησε στην ενίσχυση του «τριμερούς 

άξονα» Ρωσίας-Σουρκίας-Ιράν και αποδυνάμωση της θέσης της Δύσης και 

των αραβικών χωρών στο υριακό ζήτημα, δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις για μια ανακατανομή της ισχύος στη Μέση Ανατολή. 
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