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Εφιστούμε την προσοχή σε μια σειρά από μεροληπτικές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ Γκουτέρες στις 29 Σεπτεμβρίου, στις οποίες διατυπώνεται η αξιολόγηση, της βούλησης του 
πληθυσμού των περιοχών Ζαπορόζιε και Χερσώνα, καθώς και των Λαϊκών Δημοκρατιών του 
Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας επεσήμανε ότι «η απόφαση για 
την προσάρτηση των περιοχών Ντονιέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορόζιε και Χερσώνα δεν θα έχει καμία 
νομική ισχύ και ότι αξίζει να καταδικαστεί».

Θα σας υπενθυμίσουμε ότι το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ κατοχυρώνει το 
ρόλο του γενικού γραμματέα ως «επικεφαλής διοικητικού αξιωματούχου του οργανισμού». Τα
αντίστοιχα καθήκοντα δεν δίνουν το δικαίωμα στον διευθυντή της Γραμματείας του ΟΗΕ να 
προβαίνει σε μεροληπτικές πολιτικές δηλώσεις εξ ονόματος ολόκληρου του Οργανισμού. 
Επίσης, ένα τέτοιο πρόσωπο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να ερμηνεύει τις διατάξεις του Χάρτη 
και των εγγράφων της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης του 1970 
σχετικά με τις αρχές του διεθνούς δικαίου που αφορούν τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το άρθρο 100 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί από τα 
μέλη της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών να τηρούν την αρχή της αμεροληψίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης «να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να 
αντανακλά τη θέση τους, που προσιορίζει το ρόλο τους, ως διεθνών αξιωματούχων υπεύθυνων 
μόνο έναντι του Οργανισμού». Στην πραγματικότητα, εν προκειμένω συμβαίνει το αντίθετο.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Γκουτέρες όχι μόνο υπερέβη ξεκάθαρα την εξουσία του, αλλά και στην 
πραγματικότητα συμπορεύτηκε με τη συλλογική Δύση, καταφεύγοντας για άλλη μια φορά σε 
μια επιλεκτική προσέγγιση στην ερμηνεία των γεγονότων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Γενικός Γραμματέας επικαλέστηκε την αρχή της μη χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, αλλά 
αγνόησε την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, που κατοχυρώνεται στον Καταστατικό Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό έπραξε παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις που υιοθετήθηκαν στα 
δημοψηφίσματα από τους λαούς της ΛΔΝ, της ΛΔΝ και των περιοχών Χερσώνα και Ζαπορόζιε 
αντικατοπτρίζουν την ελεύθερη βούλησή τους σε πλήρη συμμόρφωση με τη Διακήρυξη του 
1970.

Η Διακήρυξη αυτή εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα, αλλά μόνο στα κράτη εκείνα όπου «οι 
κυβερνήσεις εκπροσωπούν, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας ή χρώματος, όλους τους 
ανθρώπους που ζουν στην επικράτειά τους». Είναι σαφές ότι οι αρχές του Κιέβου, οι οποίες επί 
χρόνια καταδιώκουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους για εθνικούς, θρησκευτικούς, 
γλωσσικούς και πολιτιστικούς λόγους, δεν πληρούν καθόλου αυτό το κριτήριο. Επιπλέον, 
σύμφωνα με την προαναφερθείσα διακήρυξη, «κάθε κράτος έχει την υποχρέωση να απέχει από 
κάθε βίαιη ενέργεια που στερεί από τους λαούς <...> το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, την 
ελευθερία και την ανεξαρτησία».

Στην πραγματικότητα, η Ουκρανία έχει παραβιάσει κατάφωρα και συστηματικά όχι μόνο 
αυτή τη διάταξη, αλλά και τις συμφωνίες του Μινσκ που κατοχυρώνονται στην απόφαση 2202
(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κι αυτό με την ενεργό συνενοχή των δυτικών 



χωρών. Και όταν αυτό συνέβαινε, κανείς δεν άκουσε από τον Γενικό Γραμματέα, ούτε μια λέξη 
καταδίκης, όσον αφορά το καθεστώς του Κιέβου, το οποίο μετά το παράνομο πραξικόπημα 
που οργάνωσε και χρηματοδότησε η Δύση, διεξάγει εδώ και 8 χρόνια, πόλεμο εναντίον των 
ίδιων των πολιτών του, καθώς και ενάντια σε οτιδήποτε έχει σχέση με τη Ρωσία, 
συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού, της γλώσσας και της ταυτότητας. Όλα αυτά τα χρόνια,
το καθεστώς του Κιέβου βομβάρδιζε, σκότωνε, ακρωτηρίαζε, απήγαγε και βασάνιζε τους 
κατοίκους του Ντονμπάς. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας προτίμησε να παραμείνει σιωπηλός 
σχετικά με αυτό.

Ξεχνώντας τις ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας
ενήργησε χωρίς δεύτερη σκέψη με βάση τις πολιτικοποιημένες και μη συναινετικές αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης, δίνοντας αδικαιολόγητες οδηγίες στους υφισταμένους του σε αυτή 
τη σαθρή βάση. Ταυτόχρονα, αγνοεί τις αναλυτικές εξηγήσεις μας, ότι τα βήματα της Ρωσίας 
γίνονται σε αυστηρή συμμόρφωση με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε εξοργισμένοι με τη σιωπή του Γκουτέρες για τη συνεχιζόμενη 
παράνομη στρατιωτική εισβολή των ΗΠΑ στη Συρία, η οποία συνοδεύεται από την κατοχή 
μέρους του εδάφους της και τη λεηλασία του φυσικού της πλούτου. Ούτε μια λέξη καταδίκης 
δεν ειπώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα σε σχέση με τις επαίσχυντες αποικιακές και 
νεοαποικιακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης γύρω από το νησί Μαγιότ 
και τις νήσους Μαλβίνες, οι οποίες παραμένουν υπό γαλλική και βρετανική αποικιακή 
κυριαρχία αντίστοιχα. Η ηγεσία της Γραμματείας του ΟΗΕ παρέμεινε σιωπηλή, και όταν 
ακόμη η συλλογική Δύση εφάρμοσε «υπό τύπον εγχειριδίου», ένα σχέδιο για την παραχώρηση 
«ανεξαρτησίας» στο Κοσσυφοπέδιο μετά την παράνομη στρατιωτική εισβολή της στη 
Γιουγκοσλαβία κατά παράβαση του Χάρτη του ΟΗΕ.
Τότε δεν χρειάστηκε καν δημοψήφισμα: η Δύση θεώρησε ότι θα αρκούσε μια διακήρυξη 
ανεξαρτησίας, η οποία υιοθετήθηκε μονομερώς από μια τοπική αρχή με σαφή υπέρβαση των 
αρμοδιοτήτων της. Υπενθυμίζεται ότι στις γραπτές εξηγήσεις που απέστειλαν στο Διεθνές 
Δικαστήριο, πολλοί από τους δυτικούς ομολόγους τους δήλωσαν ότι «το διεθνές δίκαιο δεν 
αποκλείει την αναγνώριση των απλών "δηλώσεων ανεξαρτησίας"». 

Στο πλαίσιο αυτό, οι άμεσες επιθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο 
θεμελιώδες δικαίωμα των λαών της ΛΔΝ, της ΛΔΛ και των περιοχών Χερσώνα και Ζαπορόζιε, 
σχετικά με την στην αυτοδιάθεσή τους, αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα κατάφωρης 
διγλωσσίας.

Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετατρέπεται σε 
όργανο προπαγάνδας και πίεσης προς τα κράτη μέλη, ενώ θα έπρεπε να καθοδηγείται από τον 
Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του.


