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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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Ο Έρντογαν  και η έκτακτη ύνοδος Κορυφής 

του Ο.Ι.. για την Ιερουσαλήμ 

της Μαριάμ-Μαρίας Μαγγανά* 

 

τις 13 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη ύνοδος 

Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής υνεργασίας (Ο.Ι..) στην 

Κωνσταντινούπολη, την οποία συγκάλεσε ο Σούρκος Πρόεδρος, 

Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν1. κοπός της υνόδου ήταν να συνεδριάσουν οι 

ηγέτες των ισλαμικών κρατών προκειμένου να συζητηθεί η στάση που θα 

πρέπει να τηρήσει ο μουσουλμανικός κόσμος αναφορικά με την απόφαση 

του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Σραμπ, να μεταφέρει την 

αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ, από το Σελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, κατά 

παράβαση των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε.2. την πρόσκληση του Σούρκου 

Προέδρου ανταποκρίθηκαν 50 και πλέον ισλαμικά κράτη, τα οποία έλαβαν 

σημαντικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της υνόδου3. το παρόν 

ενημερωτικό σημείωμα γίνεται αναφορά στο πολιτικό συγκείμενο, στο 

πλαίσιο του οποίου έλαβε χώρα η ύνοδος, στον απόηχο των συζητήσεων και 

τα αποτελέσματα των αποφάσεων της υνόδου, καθώς επίσης και στην 

προσπάθεια εφαρμογής των αποφάσεων αυτών στις τάξεις της Γ.. του 

Ο.Η.Ε.. 

Η ύνοδος του Ο.Ι.. πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του 

Σούρκου Προέδρου, του οποίου η χώρα κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία 

του Οργανισμού4. Τπενθυμίζεται ότι ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 1969 με 

αφορμή τον εμπρησμό στο τέμενος αλ-Άκσα στην παλαιά πόλη της 

                                                        

* Προπτυχιακή φοιτήτρια (β’ έτος) του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
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Ιερουσαλήμ και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο διακυβερνητικό οργανισμό 

μετά τον Ο.Η.Ε., αριθμώντας 57 κράτη- μέλη. ύμφωνα με το καταστατικό 

του, σκοπός του Οργανισμού είναι η προστασία των μουσουλμανικών αξιών 

και η προώθηση της διεθνούς ειρήνης και αρμονίας στον κόσμο5. Αφορμή 

για την κίνηση του Σούρκου Προέδρου στάθηκε η ανακοίνωση του 

Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Σραμπ στις 6 Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με 

τη μεταφορά της Αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ από το Σελ Αβίβ στην 

Ιερουσαλήμ, αναγνωρίζοντάς την με αυτόν τον τρόπο ως πρωτεύουσα της εν 

λόγω χώρας, πολιτική κίνηση που αντιβαίνει στις αποφάσεις του Ο.Η.Ε.. ε 

αυτό το σημείο θα ήταν σημαντικό να γίνει μια ιστορική αναδρομή 

προκειμένου να εξεταστεί βαθύτερα το καθεστώς της Ιερουσαλήμ και η 

σημασία του ζητήματος. Αποτέλεσμα του τρίτου αραβοϊσραηλινού πολέμου, 

που έμεινε στην ιστορία ως ο Πόλεμος των 6 Ημερών (5-10 Ιουνίου1967), 

ήταν η ήττα των αραβικών κρατών (Αίγυπτος, υρία και Ιορδανία) από το 

Ισραήλ, οι στρατιωτικές δυνάμεις του οποίου απέσπασαν την Δυτική Όχθη 

και την ανατολική Ιερουσαλήμ από τον έλεγχο της Ιορδανίας. Οι συνέπειες 

του πολέμου υπήρξαν σημαντικές τόσο σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής, 

καθώς μετέβαλαν τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή όσο και σε ιδεολογικό 

επίπεδο, αφού αναπτύχθηκε σημαντικά το ριζοσπαστικό Ισλάμ σε βάρος του 

αραβικού εθνικισμού, εξαιτίας της στρατιωτικής ήττας των αραβικών χωρών, 

η οποία αποδόθηκε σε θρησκευτικά αίτια6.   

 

Ο Μ. Σσαούσογλου στη ύνοδο των Τπουργών Εξωτερικών των 
κρατών-μελών του Ο.Ι.. 

Πηγή: Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκίας. 

 

Η εξόχως σημαντική θέση που κατέχει η Ιερουσαλήμ στον Αραβικό και 

Μουσουλμανικό κόσμο καθιστά κατανοητή την αντίδραση που προκάλεσε η 

ανακοίνωση του Προέδρου Σραμπ. Αναλυτικότερα, στην Ιερουσαλήμ 

βρίσκεται το τζαμί αλ-Άκσα, το οποίο είναι το πρώτο από τα δύο «Κέμπλα» 
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 του Ισλάμ, γεγονός το οποίο καθιστά την (κατεύθυνση προσευχής - القبلة)

Ιερουσαλήμ μια από τις τρεις ιερές πόλεις του Ισλάμ – οι άλλες δύο είναι η 

Μέκκα και η Μεδίνα. Έτσι εξηγείται και η δήλωση του Σούρκου υπουργού 

Εξωτερικών, Μεβλούτ Σσαβούσογλου, ο οποίος στην ομιλία του στη ύνοδο 

των Τπουργών Εξωτερικών των χωρών του Οργανισμού Ισλαμικής 

υνεργασίας, η οποία προηγήθηκε αυτής των ηγετών, ανέφερε ότι: «Η 

μουσουλμανική κοινότητα [ούμμα] δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλή 

μπροστά σε αυτή την απόφαση. Η απόφαση που έλαβαν οι Η.Π.Α. είναι 

άκυρη»7. Ο Μ. Σσαβούσογλου συνέχισε τονίζοντας ότι: «Εμείς που 

αναγνωρίζουμε την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα της Παλαιστίνης 

πρέπει να παρακινήσουμε τις άλλες χώρες να αναγνωρίσουν το 

παλαιστινιακό κράτος στη βάση των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα την 

Ανατολική Ιερουσαλήμ»8. Σην πρόταση του Σούρκου υπουργού Εξωτερικών 

επανέλαβε ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, στη ύνοδο των αρχηγών 

κρατών και κυβερνήσεων του Ο.Ι.., δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η 

Ιερουσαλήμ είναι η κόκκινη γραμμή μας»9 και καλώντας όλα τα κράτη που 

υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο να αναγνωρίσουν την Ανατολική 

Ιερουσαλήμ ως κατεχόμενη πρωτεύουσα της Παλαιστίνης.  

 

Ο Ρ.Σ. Έρντογαν κάνει χρήση χαρτών της Παλαιστίνης κατά την ομιλία του 

Πηγή: Προεδρία της Σουρκικής Δημοκρατίας. 

 

Επιπλέον, κατά την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος Έρντογαν έδειξε με χάρτες 

τη σταδιακή επέκταση της ισραηλινής κατοχής σε όλη την Παλαιστίνη, από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως σήμερα, και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ 

είναι κράτος «κατοχής και τρομοκρατίας»10. υνέχισε προσθέτοντας ότι 

σύμφωνα με το ψήφισμα 478 του υμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
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Εθνών του 1980, καμία χώρα δεν μπορεί να διατηρεί πρεσβεία στην 

Ιερουσαλήμ και συνεπώς η απόφαση των Η.Π.Α. δε μπορεί να έχει καμία 

ισχύ11. Σον άκυρο χαρακτήρα της αμερικανικής απόφασης τόνισε και ο 

Πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος δήλωσε ότι: «η 

Ιερουσαλήμ είναι και θα είναι για πάντα πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Η 

απόφαση Σραμπ είναι το μεγαλύτερο έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση του 

διεθνούς δικαίου»12 και πρόσθεσε πως θα ζητήσει από το υμβούλιο 

Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. να την ακυρώσει13. Ο Βασιλιάς της Ιορδανίας, η χώρα 

του οποίου κατέχει ξεχωριστή θέση στην υπεράσπιση των παλαιστινιακών 

δικαιωμάτων, δήλωσε ότι συμφωνεί με την απόφαση του Προέδρου Ρ.Σ. 

Έρντογαν να συγκαλέσει τη ύνοδο και ανέφερε πως «η Σουρκία και η 

Ιορδανία θα αντιμετωπίσουν ενωμένες τις προκλήσεις που πρόκειται να 

εμφανιστούν»14. Σο Κατάρ, σύμφωνα με σχετική δήλωση του Εμίρη εΐχη 

Σαμίμ Μπιν Φάμαντ αλ-Θάνι, απορρίπτει με τη σειρά του την απόφαση των 

Η.Π.Α. να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. 

υγκεκριμένα, ο Εμίρης δήλωσε ότι: «Σο Κατάρ απορρίπτει τελείως 

οποιοδήποτε μέτρο καλεί για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως 

πρωτεύουσας του Ισραήλ»15 και τόνισε τη θρησκευτική και πολιτιστική 

σημασία της Ιερουσαλήμ για τους Άραβες, τους μουσουλμάνους και 

ολόκληρο τον κόσμο.  

 

Ο βασιλιάς Αμπντάλα, Ο Ρ.Σ. Έρντογαν, ο Μ. Αμπάς και ο Γ.Α. αλ-Οθαϊμίν 

Πηγή: Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκικής Δημοκρατίας. 

 

Μετά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, αναστάτωση προκλήθηκε 

και στις τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις του διεθνούς συστήματος. 

Ειδικότερα, τον προβληματισμό του εξέφρασε και ο Ρώσος Πρόεδρος, 
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Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος σε συνάντησή του με τον Σούρκο ομόλογό του, 

που έγινε με αφορμή τη δήλωση Σραμπ, ανέφερε ότι ήταν «βαθιά 

προβληματισμένος» για τη στάση του Αμερικανού ηγέτη, συμφωνώντας με 

τον Σούρκο Πρόεδρο ότι η κίνηση των Η.Π.Α. για αναγνώριση της 

Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ είναι προκλητική16. Επίσης, την 

ανησυχία τους για τις δηλώσεις Σραμπ δεν δίστασαν να εκφράσουν και 

χώρες της Ευρώπης. Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου 

Βασιλείου, Μπόρις Σζόνσον, δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει με 

«ανησυχία» τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου, καθώς «η 

Ιερουσαλήμ θα πρέπει να είναι τμήμα μιας οριστικής διευθέτησης ανάμεσα 

στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους»17. Σο γερμανικό Τπουργείο 

Εξωτερικών επεσήμανε, επίσης, την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να 

ξεσπάσουν βίαιες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Έτσι, ανανέωσε την 

ταξιδιωτική του οδηγία αναφέροντας ότι: «Από τις 6 Δεκεμβρίου 2017 

ενδέχεται να πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική 

Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 

βίαιων συγκρούσεων»18, συστήνοντας στους Γερμανούς που θα ταξιδέψουν 

προς εκείνες τις περιοχές να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις 

εξελίξεις19. Σο Βατικανό έλαβε, επίσης, θέση στο θέμα. Ο Πάπας 

Υραγκίσκος απευθυνόμενος σε Παλαιστίνιους δήλωσε ότι: «Η αναγνώριση 

των δικαιωμάτων όλων των λαών στους Αγίους Σόπους αποτελεί απόλυτη 

προϋπόθεση για το διάλογο»20, και υπογράμμισε την ανάγκη «σεβασμού του 

status quo της Ιερουσαλήμ»21. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «δεν μπορώ να 

κρύψω τη βαθιά μου ανησυχία για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 

τις τελευταίες ημέρες γύρω από το θέμα της Ιερουσαλήμ»22. Σέλος, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη στάση της διαμέσου της επικεφαλής της 

ευρωπαϊκής διπλωματίας, Υεντερίκα Μογκερίνι, η οποία δήλωσε ότι το 

θέμα θα πρέπει να διευθετηθεί «μέσω διαπραγματεύσεων» και πως: «η 

Ιερουσαλήμ θα πρέπει να γίνει πρωτεύουσα και των δύο κρατών»23 

(Ισραηλινού και Παλαιστινιακού) με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις 

επιθυμίες και των δύο μερών. 

 Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να εξετάσουμε την αντίδραση των 

δρώντων στην εσωτερική σκηνή της Σουρκίας. Η αντιπολίτευση φαίνεται να 

είναι επίσης αντίθετη με την ανακοίνωση Σραμπ και να προκαλεί τον 

Πρόεδρο Έρντογαν να ανοίξει πρεσβεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. 

υγκεκριμένα, το Ρ.Λ.Κ., που κατέχει τη θέση της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, ζητά από τον Πρόεδρο, Ρ.Σ. Έρντογαν, να κάνει πράξη τα 

λόγιά του, αναβαθμίζοντας την διπλωματική αντιπροσωπεία της Άγκυρας 

στην Ιερουσαλήμ από προξενείο σε πρεσβεία. ε σχετική του δήλωση ο 

αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 
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ανέφερε το εξής: «επιθυμώ η κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτή την απόφασή 

[να αναγνωριστεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα της 

Παλαιστίνης] και να ανοίξει πρεσβεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ»24. Ως 

απάντηση στις πιέσεις της αντιπολίτευσης, ο Σούρκος Πρόεδρος 

υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο, δηλαδή η δημιουργία πρεσβείας, θα 

πραγματοποιηθεί αφού η Ιερουσαλήμ πάψει να είναι υπό κατοχή, ενώ σε 

δήλωσή του πριν τη ύνοδο, πρότεινε η Άγκυρα να υποβαθμίσει την 

εκπροσώπησή της στο Ισραήλ25. Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχουν 

ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν την πρόθεση αυτή. Ωστόσο, όλα συνηγορούν 

στο ότι οι εξελίξεις ευνοούν τον Σούρκο Πρόεδρο. Πιο αναλυτικά, για την 

αντιπολίτευση, η ενέργεια του Έρντογαν να καλέσει έκτακτη ύνοδο του 

Ο.Ι.. είναι μια προσπάθεια εκ μέρους του για να προβληθεί για ακόμη μια 

φορά ως προστάτης του μουσουλμανικού κόσμου26. Μετά την απόπειρα 

πραξικοπήματος το 2016, το οποίο έχει δημιουργήσει στον Σούρκο ηγέτη 

ανησυχίες για την εξουσία του, και την ίδρυση του κόμματος της Μεράλ 

Άκσενερ, καθώς και το σκάνδαλο διαφθοράς με διεθνείς διαστάσεις που 

ξέσπασε πρόσφατα με πρωταγωνιστές τον Σουρκό-ιρανό έμπορο χρυσού, 

Ρεζά Ζαράμπ, η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της γείτονος είναι 

κρίσιμη. Έτσι, η αναστάτωση που προκαλεί η ανακοίνωση του Αμερικανού 

Προέδρου ενδεχομένως και να συμβάλει στην ικανοποίηση των 

ψηφοθηρικών τάσεων του Σούρκου Προέδρου ενόψει των εκλογών του 2019, 

καθώς αξιοποιώντας προς όφελός του την κατάσταση, αποπροσανατολίζει 

την τουρκική κοινή γνώμη27. 

 

Ο Ρ.Σ. Έρντογαν απευθύνεται στους αρχηγούς των κρατών-μελών του Ο.Ι.. 

Πηγή: Προεδρία της Σουρκικής Δημοκρατίας. 

 

Σα αραβικά κράτη, ενώ, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχουν 
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καταδικάσει την απόφαση Σραμπ, φαίνεται ότι δεν είναι όλα πρόθυμα να 

εισέλθουν σε αντιπαραθέσεις με τις Η.Π.Α.. Πιο αναλυτικά, ενώ  στη 

διάσκεψη εκπροσωπήθηκαν σε επίπεδο κορυφής χώρες όπως η Ιορδανία με 

το Βασιλιά Αμπτνάλα Β΄, το Κατάρ με τον Εμίρη εΐχη Σαμίμ Μπιν Φάμαντ 

αλ Θάνι, ο Λίβανος με τον Πρόεδρο Μισέλ Αούν και η Παλαιστίνη με τον 

Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, η αουδική Αραβία και η Αίγυπτος, ηγέτιδες 

χώρες του αραβικού κόσμου, επέλεξαν να συμμετάσχουν στέλνοντας η 

πρώτη τον υπουργό Εξωτερικών, Νιζάρ Μαντάνι, και η δεύτερη τον 

υπουργό Εξωτερικών, άμεχ ούκρι. Ας σημειωθεί ότι ο Σούρκος υπουργός 

Εξωτερικών, Μ. Σσαβούσογλου, κατήγγειλε ότι: «κάποιες χώρες φαίνεται να 

φοβούνται να αψηφήσουν την Ουάσιγκτον»28. Οι χώρες στις οποίες 

αναφέρθηκε ο Σσαβούσογλου είναι συγκεκριμένα η Αίγυπτος και η 

αουδική Αραβία. Αυτές όχι μόνο δεν ανέλαβαν πρωτοβουλία, αλλά η ηγεσία 

τους απείχε και από τη ύνοδο, προτιμώντας να εκπροσωπηθούν από τους 

υπουργούς Εξωτερικών τους. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός 

ότι τόσο η Αίγυπτος όσο και η . Αραβία έχουν τεταμένες σχέσεις με την 

Σουρκία. Ειδικότερα, για τη . Αραβία προέχει ο ανταγωνισμός με το Ιράν 

και η λήψη μέτρων κατά της επιρροής του στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν 

μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τη στήριξη των Η.Π.Α.. Για το λόγο 

αυτό, αποφεύγει να δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις της με την 

Ουάσιγκτον, πράγμα που την κάνει λιγότερο αλληλέγγυα όσον αφορά το 

θέμα της Ιερουσαλήμ. Επίσης, στενοί είναι οι δεσμοί Η.Π.Α.-Ισραήλ, 

γεγονός που δικαιολογεί το ενδιαφέρον του Αμερικανού Προέδρου. 

Ειδικότερα, το Ισραήλ διατηρεί επί δεκαετίες στενές σχέσεις με τις Η.Π.Α.. 

Μολονότι τα τελευταία χρόνια με την Προεδρία Μπ. Ομπάμα οι σχέσεις των 

δύο κρατών είχαν διαταραχθεί29, η εκλογή του Ντόναλντ Σραμπ χαροποίησε 

ιδιαίτερα τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ευελπιστούν σε μια αναδιαμόρφωση 

των διμερών σχέσεων Ισραήλ-Η.Π.Α.30. Θα ήταν εύλογο να πει κανείς ότι η 

ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για την Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα 

δείγμα αναζωπύρωσης των σχέσεων των δύο κρατών. Απόδειξη αποτελεί το 

γεγονός ότι υπέρ της απόφασης του Ντόναλντ Σραμπ τάσσεται ο Ισραηλινός 

Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου31. Από την άλλη, όμως, η απόφαση 

μεταφοράς της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ προκάλεσε 

εντάσεις στις τάξεις της αμερικανικής κυβέρνησης. υγκεκριμένα, ενώ ο 

αντιπρόεδρος Μάικ Πένς και ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Ντέιβιντ 

Υρίντμαν τάχθηκαν υπέρ της απόφασης του Προέδρου Σραμπ, ο Αμερικανός 

υπουργός Εξωτερικών, Ρέξ Σίλερσον, και ο υπουργός Άμυνας, Σζίμ Μάτις, 

δε συμφώνησαν στη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην 

Ιερουσαλήμ, και κατ’ επέκταση την αναγνώρισή της ως πρωτεύουσας του 

Ισραήλ32. 
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Ο Μ. Αμπάς, ο Ρ.Σ. Έρντογαν και ο Γ.Α. αλ-Οθαϊμίν στη συνέντευξη Σύπου 

Πηγή: Προεδρία της Σουρκικής Δημοκρατίας. 

 

Επιπλέον, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Σραμπ, δημιούργησε  

νέα ένταση στις σχέσεις της Σουρκίας τόσο με τις Η.Π.Α. όσο και με το 

Ισραήλ, οι οποίες είχαν ομαλοποιηθεί με πολύ κόπο το καλοκαίρι του 2016. 

Ο Σούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Άγκυρα, μια ημέρα πριν τη ύνοδο, 

κατηγόρησε τις Η.Π.Α. ότι γίνονται συνένοχες του Ισραήλ στην 

«αιματοχυσία» με θύματα τους Παλαιστίνιους και εξαπέλυσε δριμεία 

επίθεση εναντίον του Ισραήλ33. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι 

διπλωματικές σχέσεις Σουρκίας-Ισραήλ είχαν διακοπεί το 2010 μετά το 

επεισόδιο του πλοίου «Μαβί Μαρμαρά», το οποίο συμμετείχε σε διεθνή 

νηοπομπή, που είχε στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας, 

μεταφέροντας «ανθρωπιστική βοήθεια»34. Οι σχέσεις των δύο χωρών 

αποκαταστάθηκαν τελικά το 2016 μετά και από τις παραινέσεις των Η.Π.Α.. 

Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί ότι ο Πρόεδρος Έρντογαν σπάνια αναφερόταν 

δημόσια στην αποκατάσταση των δεσμών με το Ισραήλ μετά την 

επαναπροσέγγιση, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Φάμας, την 

Παλαιστινιακή οργάνωση η οποία ελέγχει τη Γάζα.  

Οι ηγέτες των 50 μουσουλμανικών χωρών που συμμετείχαν στη 

ύνοδο του Ο.Ι. στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισαν ομόφωνα να 

αναγνωριστεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ ως κατεχόμενη πρωτεύουσα του 

κράτους της Παλαιστίνης και κάλεσαν και τους ηγέτες των υπόλοιπων 
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χωρών σε αντίστοιχη αναγνώριση. υγκεκριμένα, αποφασίστηκε το εξής: 

«Ανακηρύσσουμε την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του κράτους της 

Παλαιστίνης και καλούμε τις άλλες χώρες να αναγνωρίσουν το κράτος της 

Παλαιστίνης και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως κατεχόμενη πρωτεύουσά 

του»35. Επίσης, συμπλήρωσαν ότι: «Απορρίπτουμε και καταδικάζουμε 

σθεναρά την ανεύθυνη, παράνομη και μονομερή απόφαση του προέδρου των 

Ηνωμένων Πολιτειών να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως δήθεν πρωτεύουσα 

του Ισραήλ. Θεωρούμε αυτή την απόφαση άκυρη και ως μη γενόμενη»36. 

ύμφωνα με την ανακοίνωση της υνόδου η απόφαση του Προέδρου των 

Ηνωμένων Πολιτειών καλλιεργεί τον «εξτρεμισμό» και την «τρομοκρατία». 

Επιπλέον, σημειώθηκε ότι η στάση αυτή της Ουάσιγκτον ενθαρρύνει το 

Ισραήλ «να συνεχίσει τον εποικισμό, το απαρτχάιντ και την εθνοκάθαρση 

στα παλαιστινιακά εδάφη που κατελήφθησαν το1967»37. Ο Ρετζέπ Σαγίπ 

Έρντογαν δήλωσε ότι η απόφαση του Ντόναλντ Σραμπ είναι αποτέλεσμα 

«ευαγγελικών αρχών και σιωνιστικής νοοτροπίας»38. Επίσης, τόνισε ότι οι 

Η.Π.Α. παύουν πλέον να έχουν ρόλο διαμεσολαβητή στις ειρηνευτικές 

διαδικασίες Ισραήλ-Παλαιστίνης και ότι «πρέπει να επιταχυνθεί η 

διαδικασία ένταξης της Παλαιστίνης στις διεθνείς συμφωνίες»39. 

 

Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην έκτακτη ύνοδο Κορυφής του Ο.Ι.. 

Πηγή: Προεδρία της Σουρκικής Δημοκρατίας. 

 

Μετά τη ύνοδο του Ο.Ι.. και αφού τα μουσουλμανικά κράτη 

γνωστοποίησαν την απόφασή τους να αναγνωρίσουν την Ανατολική 

Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα της Παλαιστίνης, στις 21 Δεκεμβρίου 2017, η 

Γενική υνέλευση του Ο.Η.Ε. ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία ψήφισμα που 

καταδικάζει την απόφαση των Η.Π.Α. να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως 

πρωτεύουσα του Ισραήλ40. Ειδικότερα, 128 κράτη-μέλη του Ο.Η.Ε. ψήφισαν 

υπέρ του σχεδίου, 9 κατά και 35 επέλεξαν να απέχουν από την 

ψηφοφορία41. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου κρίθηκε από τη Γενική 

υνέλευση του Ο.Η.Ε. «άκυρη και χωρίς ισχύ», παρά τις απειλές που 
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απηύθυνε ο Ντόναλντ Σραμπ πριν τη υνέλευση για διακοπή της 

οικονομικής βοήθειας στα κράτη- μέλη που θα ψήφιζαν κατά της πρότασής 

του42. Παράλληλα, η πρέσβης των Η.Π.Α. στον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών, Νίκη Φείλι, προειδοποίησε ότι θα «σημειώσει» τις χώρες που θα 

ψηφίσουν υπέρ της ακύρωσης της απόφασης των Η.Π.Α. για αναγνώριση της 

Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ43. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας 

στη Γενική υνέλευση, ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ. Σσαβούσογλου, 

σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Twitter) σημείωσε ότι «η 

αξιοπρέπεια και η κυριαρχία δεν πωλούνται»44. Επίσης, ο εκπρόσωπος του 

Παλαιστίνιου Προέδρου δήλωσε ότι: «η ψηφοφορία αυτή είναι μια νίκη για 

την Παλαιστίνη» και ευχαρίστησε τα κράτη που ψήφισαν υπέρ, παρά τις 

πιέσεις της αμερικανικής πλευράς45. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός του 

Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε την απόφαση του Ο.Η.Ε. αφού 

νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει τον Οργανισμό «οίκο ψεμάτων» και δήλωσε πως 

εκτιμά το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός κρατών αποφάσισε να μην 

παραβρεθεί στην ψηφοφορία, την οποία χαρακτήρισε «θέατρο του 

παραλόγου», ευχαριστώντας τον Πρόεδρο των Η.Π.Α., Ντόναλντ Σραμπ, και 

την πρέσβη των Η.Π.Α. στον Ο.Η.Ε. για τη στήριξή τους46.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η απόφαση του Αμερικανού 

Προέδρου δεν χαίρει κοινής αποδοχής και απορρίπτεται από την 

πλειοψηφία των κρατών- μελών του Ο.Η.Ε.. Αυτή η εξέλιξη ικανοποιεί 

κυρίως τα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, τα οποία είχαν προηγουμένως 

καταδικάσει στη ύνοδο του Ο.Ι.., που προηγήθηκε αυτής του Ο.Η.Ε., την 

ανακοίνωση για μεταφορά της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ιερουσαλήμ 

προτείνοντας την Ανατολική Ιερουσαλήμ για πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. 

Η απόφαση των αραβικών κρατών, η οποία αφορά το καθεστώς της 

Ιερουσαλήμ εγκρίθηκε από τη Γ.. του Ο.Η.Ε.. Ενδιαφέρον έχει να δούμε 

ποια θα είναι η στάση της διεθνούς κοινότητας για την αναγνώριση της 

Ανατολικής Ιερουσαλήμ και από τα υπόλοιπα (μη αραβικά, μουσουλμανικά) 

κράτη ως πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Σέλος, μετά την πρωτοβουλία του 

Σούρκου Πρόεδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, να συγκαλέσει την έκτακτη ύνοδο του 

Ο.Ι.. γεννάται το ερώτημα αν το ρόλο του διαμεσολαβητή, τον οποίο 

«απώλεσαν» οι Η.Π.Α., οι οποίες προσπαθούν να παίξουν έναν καθοριστικό 

ρόλο στη Μέση Ανατολή, για την ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας 

μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, «αναλάβει» τελικά η Σουρκία σε μια ακόμη 

προσπάθεια του Σούρκου Προέδρου να καθιερωθεί ως ηγέτης του 

μουσουλμανικού κόσμου.  

 

* * * * * 
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