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ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ XPONIA ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ 

Του δρα Χρίστου Γ. Αριστείδου 

Η 24η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί 

σαν Παγκόσμια Ημέρα του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών και τιμάται σ' ολόκ

κληρο τον κόσμο με διάφορες εκδηλώ

σεις. Σήμερα γιορτάζεται η 50ή επέτειος 

της ίδρυσης του ΟΗΕ. Με την ευκαιρία 

της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών κάθε 

χρόνο σε κάθε χώρα μέλος του ΟΗΕ γί
νονται πολιτικές συζητήσεις, ακούονται 

διάφορες απόψεις για την αναγκαιότητα 

του ΟΗΕ και τον ρόλο του που μπορεί να 

διαδραματίζει σε διεθνή προβλήματα, 

στα θέματα του αφοπλισμού, της ύφε
σης και της ειρήνης αλλά και της ανά

πτυξης των χωρών που αντιμετωπίζουν 

σοβαρά και χρόνια οικονομικά και άλλα 

προβλήματα. 

Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε μετά το τέλος του 

Β· Παγκοσμίου Πολέμου, αντικαθιστώ

ντας την Κοινωνία των Εθνών, που είχε 

ιδρυθεί μετά τον Α· Παγκόσμιο Πόλεμο, 

αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε ν' αντα
ποκριθεί θετικά στην αποστολή της 
αφού δεν κατόρθωσε να προλάβει και να 

ματαιώσει τον τόσο καταστροφικό Δει:ι

τερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι πρώτες ενέργειες για την ίδρυ
ση του νέου διεθνούς οργανισμού έγι

ναν τον Αύγουστο-Οκτώβριο του 1944 
με συνάντηση των αντιπροσώπων της 

Μεγάλης Βρεττανίας, των Ηνωμένων 

Πολιτειών, της Σοβιετικής Ένωσης και 

της Κίνας, που κατάρτισαν ένα αρχικό 

σχέδιο. Τον Αύγουστο του 1945 πραγ
ματοποιήθηκε ευρεία διάσκεψη με τη 

Καθηγητή των Εμπορικών 

συμμετοχή αντιπροσώπων από 50 κράτη 
(που εκπροσωπούσαν και το 80% περί
που του πληθυσμού της γης), στον Άγιο 
Φραγκίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Κατά την διάσκεψη εκείνη υπεγράφη ο 
Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ που άρχι
σε να ισχύει από τις 24 Οκτωβρίου 1945. 

Η ίδρυση του ΟΗΕ, μέσα από τις 
στάχτες και τα χαλάσματα του Β· Παγκο

σμίου Πολέμου αποτελεί έμπρακτη εφαρ

μογή της έντονης επιθυμίας των λα~ν 
όλου του κόσμου να επικρατήσει η ειρή

νη, η ομόνοια και η αλληλοκατανόηση 
ώστε να μη δει ποτέ πια η ανθρωπότητα 
το φρικιαστικό θέαμα των νεκρών, των 

ερειπίων, της πείνας και της εξαθλίωσης 

εξαιτίας ενός νέου πολέμου. 

Αυτή ακριβώς η επιθυμία των λαών 

όλου του κόσμου πύκνωσε τις τάξεις του 

Οργανισμού ώστε σήμερα να περιλαμβά
νει πέραν των 175 χωρών που αποτελούν 
το σύνολο σχεδόν των κρατών της γης. 

Οι σκοποί του Ο.Η.Ε. όπως καθορί

ζονται στον πρόλογο του Καταστατικού 

Χάρτη, είναι οι εξής: 

1. Η διατήρηση της διεθνούς ειρή
νης και ασφάλειας. 

2. Η ανάπτυξη μεταξύ των εθνών φι
λικών σχέσεων, που να βασίζονται στο 

σεβασμό της αρχής της ισότητας των δι
καιωμάτων και της aυτοδιαθέσεως των 
μελών -κρατών και η λήψη άλλων κατάλ
ληλων μέτρων για ενίσχυση της παγκό-
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σμιας ειρήνης. 

3. Η διεθνής συνεργασία στην επί
λυση διεθνών προβλημότων οικονομι

κής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρω

πιστικής φύσεως και η προαγωγή και εν

θόρρυνση του σεβασμού των ανθρωπί
νων δικαιωμότων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, χωρίς διόκριση φυλής, φύ

λου, γλώσσας ή θρησκείας. 

4. Η οργόνωση και ο ·συντονισμός 
των ενεργειών των εθνών για επίτευξη 
των κοινών σκοπών. Βασική αρχή στην 

επιδίωξη των πιο πόνω σκοπών είναι κυ

ρίως η υποχρέωση των κρατών-μελών 
να διευθετούν τις διαφορές τους με ει

ρηνικό μέσα και να απέχουν από κόθε 

απειλή ή χρήση βίας κατό της εδαφικής 

ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτη

σίας οποιουδήποτε κρότους. 

Κύρια όργανα του Ο.Η.Ε. που ερ

γόζονται για την επίτευξη των στόχων 

του είναι: 

1. Η Γενική Συνέλευση: Αποτελεί
ται από αντιπροσώπους όλων των κρα

τών μελών. Έχει γενική αρμοδιότητα να 
επιλαμβόνεται κόθε υποθέσεως, δεν 
μπορεί όμως να παίρνει αποφάσεις που 

να δεσμεύουν τα κρότη μέλη, αλλό να 
προβαίνει μόνο σε συστόσεις προς αυ

τό. 

2. Συμβούλιο Ασφαλείας: Είναι το 
όργανο που έχει την πρωταρχική ευθύ

νη για τη διατήρηση της ειρήνης και 

ασφάλειας. Αποτελείται από 15 μέλη, 
από τα οποία τα πέντε είναι μόνιμα, 

(Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσσία, Αγγλία, 

Γαλλία και Κίνα) και τα όλλα δέκα εκλέ
γονται από τη Γ ενική Συνέλευση κ όθε 

δυο χρόνια. 
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3. Γενική Γραμματεία: Υπηρετεί και 
συντονίζει τα δυο προηγούμενα σώματα, 
διευθύνει τα προγρόμματα τους και δια
γρόφει την πολιτική τους. Της Γραμμα

τείας προ"ϊσταται ο Γενικός Γραμματέας, 
που ορίζεται από την Γ ενική Συνέλευση 

με πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Άλλα όργανα του Ο.Η.Ε είναι το Οι
κονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, το 

Συμβούλιο Κηδεμονιών και το Διεθνές Δι

καστήριο της Χάγης. 

Ο Ο.Η.Ε αποτελεί από την ίδρυση 
του, ένα μοναδικό στο είδος του διεθνή 

οργανισμό. Γεννημένος αμέσως μετά τη 

νίκη των λαών κατό του φασισμού «για να 
σώσει τις επερχόμενες γενεές από την 

κατάρα του πολέμου», ο Ο.Η.Ε στα 50 αυ
τό χρόνια της ύπαρξης του, καθρεφτίζει 

μέσα από τις αποφόσεις και διακηρύξεις 
του τις πιο σημαντικές μεταπολεμικές 

εξελίξεις στον τομέα των διεθνών σχέσε
ων. Μέσα από τις αποφόσεις και διακηρύ

ξεις του μπορεί να δει κανείς ότι ο ΟΗΕ 
έχει καταστεί ο πιο aντιπροσωπευτικός 

και παραδεκτός διεθνής οργανισμός που

γνώρισαν ποτέ οι λαοί κ α ι τα κρότη. 

Στο διόστημα της 50χρονής ύπαρ

ξης του ο ΟΗΕ πήρε πολλές και σημαντι

κές αποφάσεις στον τομέα του αφοπλι

σμού και της ενίσχυσης της διεθνούς 

ασφάλειας, της μη ανάμειξης στις εσωτε

ρικές υποθέσεις των κρατών, της προ

στασίας της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας 

τους, συγκάλεσε Παγκόσμιες Συνδιασκέ

ψεις για την προώθηση του Αφοπλισμού, 

ενέκρινε τις Συνθήκες απαγόρευσης των 

δοκιμών πυρηνικών όπλων στον αέρα, 
στην ξηρά και υποβρυχίως και τη Συνθήκη 

για τα βακτηριολογικό όπλα και άλλα. Επί

σης η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πήρε 
σημαντικές αποφάσεις κατά της αποικιο-



κρατίας, του ρατσισμού και της εθνικής 

καταπίεσης. 

Όλα αυτό που αναφέραμε και πολ

λό άλλα, για το οποία δεν έγινε ειδική 

αναφορά, αποτελούν την πολύ σημαντι

κή προσφορά του ΟΗΕ. Όμως ο ΟΗΕ 

στη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής του 

έχει παρουσιάσει και πολλές αδυναμίες: 
Για παράδειγμα δεν είναι λίγες οι φορές 
που η ανθρωπότητα είδε να καταπατού

νται κατάφωρα οι αρχές του Καταστατι

κού Χάρτη, διάφορες μικρές χώρες να 

γίνονται θύματα στρατιωτικής επιδρο

μής άλλων μεγαλύτερων χωρών, να μη 

γίνονται σεβαστά και να μη εφαρμόζο

νται στη πράξη ψηφίσματα του ΟΗΕ. 

Στον τομέα αυτό αναμφίβολα υπάρχουν 

ακόμη πολλά που θα πρέπει να γίνουν. Ο 

ΟΗΕ θα πρέπει να βρει τρόπους ώστε 

στις διεθνείς σχέσεις να επικρατεί πά

ντοτε δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση 

των διαφόρων κρατών, μικρών ή μεγά

λων. Οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη 

να γίνονται σεβαστές και τα ψηφίσματα 

του Οργανισμού να εφαρμόζονται πλή

ρως και από όλες τις χώρες. 

Ο ΟΗΕΚΑΙΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Ένα από τα διεθνή προβλήματα 

που απασχολούν τον ΟΗΕ είναι και το 

Κυπριακό που εδώ και σαράντα ολόκλη

ρα χρόνια βρίσκεται στην ημερήσια διά
ταξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνω

μένων Εθνών χωρίς δυστυχώς να βρεθεί 

η λύση του. Ο ΟΗΕ ασχολήθηκε για 

rφώτη φορά με το Κυπριακό το 1954 
όταν η Κυβέρνηση Παπάγου κατάθεσε 

για πρώτη φορά στις 16 Αυγούστου 1954 
ελληνική προσφυγή στην 9η Σύνοδο 

της Γ ενικής Συνέλευσης του Διεθνούς 

Οργανισμού. 
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Σημαντική ιστορική παρέμβαση του 

ΟΗΕ υπήρξε το ομόφωνο ψήφισμα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας στις 4 Μαρτίου 
1964 μετά τα αιματηρά γεγονότα του Δε
κεμβρίου του 1963. Ακολούθησε η απο
στολή της ειρηνευτικής Δύναμης του 

ΟΗΕ στην Κύπρο και η διεξαγωγή υπό την 

αιγίδα του ΟΗΕ συνομιλιών μεταξύ των 

ηγετών των δύο κοινοτήτων για εξεύρε

ση λύσης, χωρίς όμως να σημειωθεί ου

σιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση 

επίλυσης του προβλήματος. 

Από την τουρκική εισβολή στην Κύ

προ τον Ιούλιο και Αύγουστο του 197 4 και 
την επακόλουθη κατοχή σχεδόν του 40% 
του εδάφους της, το Συμβούλιο Ασφα

λείας, που είναι το κύριο όργανο του ΟΗΕ 

στο οποίο έχει ανατεθεί η κύρια εθύνη για 

τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας, υιοθέτησε πολυάριθμα ψηφί

σματα για την «Κατάσταση στην Κύπρο». 

Τα ψηφίσματα αυτά, είναι βασισμένα 
στους Σκοπούς και τις Αρχές των Ηνωμέ

νων Εθνών και παρέχουν το πλαίσιο για 

μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλήμα

τος. Τα ψηφίσματα αυτά είναι υποχρεωτι

κά για τα Κράτη- Μέλη του ΟΗΕ. Αρκεί να 

τονίσουμε ότι το άρθρο 25 του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών προνοεί ότι <<Τα Μέλη 

των Ηνωμένων Εθνών>> συμφωνούν να 

αποδέχονται και να εκφράζουν τις απο

φάσεις του Συμβουλίου Α σφαλείας κατά 

συνέπεια απαιτεί ότι, εφόσον αυτό έχει 

πάρει απόφαση πάνω σε ένα πρόβλημα, 

όλα τα Κράτη - Μέλη της δίνουν πλήρη 
υποστήριξη υπό την έννοια ότι όχι μόνο 

αποδέχονται ένα συμφωνημένο κείμενο 
αλλά παρέχουν ισχυρή διπλωματική στή

ριξη σ' αυτήν και χρησιμοποιούν τη συλ

λογική επιρροή τους για να προσδώσουν 
ακατανίκητη βαρύτατα και κύρος σε μια δί-
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καιη λύση. 

Πολλά από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 

υπήρξαν σωτήρια για την Κύπρο. Το ψή
φισμα του Μαρτίου 1964 με το οποίο 
αποφασίστηκε να αποσταλεί στην Κύ
προ η ειρηνευτική δύναμη των Ηωμένων 

Εθνών δημιούργησε διεθνές δίκαιο γιατί 

ανέφερε ρητά ότι τα στρατεύματα του 

ΟΗΕ θα έρχονταν στην Κύπρο για να 

βοηθήσουν την Κυβέρνηση της Κύπρου. 

Το ψήφισμα 541 της 18ης Νοεμ
βρίου 1983 αναφέρει ότι το Συμβούλιο 
Ασφαλείας αποδοκιμάζει τη διακήρυξη 

των Τουρκοκυπριακών αρχών με την 

οποία επιχειρείται η απόσχιση τμήματός 

της Δημοκρατίας της Κύπρου, θεωρεί 

την ανακήρυξη του ψευδοκράτους νομι

κά άκυρη και ζητά την απόσχιση της και 

καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρί

σουν οποιοδήποτε Κυπριακό κράτος άλ

λο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η με

γαλύτερη προσφορά αυτοιj του ψηφί

σματος είναι ότι παρεμπόδισε τη διεθνή 

αναγνώριση του ψευδοκράτους και διε

φύλαξε την κρατική οντότητα της Κι1-

πρου. 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ

νων Εθνών με πλήθος ψηφισμάτων, που 

υιοθέτησε για το »Ζήτημα της Κύπρου» 

από την τουρκική εισβολή του 197 4 έως 
σήμερα, απαιτεί μεταξύ άλλων, σεβασμό 

προς την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδα

φική ακεραιότητα, ενότητα και το αδέ

σμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

την άμεση και άνευ όρων αποχώρηση 

όλων των κατοχικών στρατευμάτων, την 

επιστροφή των προσφύγων στις εστίες 

τους κάτω από συνθήκες ασφάλειας, κα

θώς επίσης το σεβασμό των ανθρωπί

νων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευ

θεριών όλων των Κυπρίων. Ειδικές ανα-
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φορές γίνονται επίσης και στην ανάγκη 

για δiερ-εύνηση και εξακρίβωση της τύχης 
των αγνοουμένων. Τα ψηφίσματα αυτά, 

που έχουν συστηματικά καταπατηθεί και 
παραγνωριστεί με περιφρόνηση από την 

Τουρκία, παραμένουν ανεφάρμοστα μέ

χρι σήμερα, με αποτέλεσμα το κυπριακό 

πρόβλημα να οδηγείται από το ένα αδιέ

ξοδο στο άλλο. 

Για το σπάσιμο του σημερινού αδιε

ξόδου και την ~πίτευξη δίκαιης, μόνιμης 

και βιώσιμης λύσης, χρειάζεται όπως τα 

κράτη-μέλη του ΟΗΕ και ιδιαίτερα τα μόνι

μα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας υπο
στηρίξουν αποφασιστικά τις προσπά

θειες του Γ.Γ. του ΟΗΕ και πιέσουν την 

τουρκική πλευρά να εγκαταλείψει την 

αδιάλλακτη στάση της ώστε να δημιουρ
γηθεί κινητικότητα στο Κυπριακό. 

Ο ΟΗΕ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σ' 

όλα αυτά τα 50 χρόνια από την ίδρυση του 
ΟΗΕ, ο Διεθνής Οργανισμός έχει κατα

στεί το πιο αντιπροσωπευτικό σώμα για 

τους λαούς και τα κράτη και πρόσφερε 

πάρα πολλά στην προσπάθεια εδραίωσης 

της παγκόσμιας ειρήνης και ανάπτυξης 

της συνεργασίας μεταξύ των κρατών

μελών του. Η προσφορά των Ηνωμένων 

Εθνών μπορεί να φανεί καλύτερα αν ανα

λογιστούμε πως θα ήταν η διεθνής κατά
σταση αν δεν υπήρχε ο ΟΗΕ. Η αναγκαιό

τητα των Ηνωμένων Εθνών φαίνεται και 

από τον ίδιο το ρυθμό αύξησης του αριθ

μού των μελών του. Τ ο 1945 υπόγραψαν 
τον ιδρυτικό καταστατικό χάρτη 51 χώ
ρες, ενώ σήμερα ο ΟΗΕ αριθμεί 184 μέλη. 
Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, 
παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες 

του, στα πενήντα χρόνια της ύπαρξης 

του συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη δια-



τήρηση της παγκόσμιας ειρήνης σε πε

ριόδους πολύ δύσκολους και στην ανά
πτυξη της συνεργασίας μεταξύ κρατών 

με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα. 

Σήμερα με τη νέα τάξη πραγμάτων 

που διαμορφώνεται, ο ρόλος των Ηνω

μένων Εθνών παρουσιάζεται υποβαθμι

σμένος. Όμως εάν οι σκοποί και οι χώ

ρες-μέλη και ιδιαίτερα αν παύσει η προ

σπάθεια που καταβάλλεται σήμερα με 

στόχο όπως ο ΟΗΕ κατευθύνεται και πο

δηγετείται από συγκεκριμένα κέντρα λή

ψεω.ς αποφάσεων, τα Ηνωμένα Έθνη 

έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντι

κό ρόλο και στις νέες συνθήκες. 

Η Κύπρος που συνεχίζει να αποτε

λεί θύμα εισβολής και κατοχής για 22 τώ
ρα χρόνια επιβεβαιώνει την προσήλωση 

της στους σκοπούς και τις αρχές του Κα

ταστατικού Χάρτη, που αποβλέπουν 

στην επικράτηση της διεθνούς ειρήνης 
και ασφάλειας, στην προαγωγή της διε

Θνούς συνεργασίας για την επίλυση διε

θνών προβλημάτων, στο σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιω
δών ελευθεριών. Ο λαός μας εξακολου

θεί να βασίζει τις ελπίδες του στην προ

σφορά των καλών υπηρεσιών του Γ. 

Γραμματέα του ΟΗΕ για εφαρμογή των 

ψηφισμάτων του Οργανισμού και εξεύ-

. ρεσης μιας δίκαιης και συνολικής λύσης. 
Μιας διευθέτησης, που να κατοχυρώνει 
την ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική 

ακεραιότητα και ενότητα της χώρας και 

να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμε

λιωδών ελευθεριών όλων των πολιτών 

της, χωρίς διακρίσεις. Μια τέτοια λύση 

θα απέβαινε προς όφελος και των δύο 
κοινοτήτων, αλλά ταυτόχρονα θα εξη

πηρετούσε αφάνταστα και την υπόθεση 

της ειρήνης στην πολύ ευαίσθητη περιο-
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χήμας. 

Ο ΟΗΕ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑ

ΣΤΕΙ ΑΠΟΔΟτΙΚΟΤΕΡΟΣ 

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι στους κόλ
πους του ΟΗΕ αντανακλώνται όλες οι με
γάλες αντιθέσεις του σύγχρονου κόσμου, 
οι πολιτικο-κοινωνικοί συσχετισμοί και οι 

συγκρούσεις οικονομικών συμφερόντων 

και ανταγωνισμών που χαρακτηρίζουν τη 

σύγχρονη κοινωνία. Τούτο έχει ως αποτέ

λεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι αποφά
σεις του να εφαρμόζονται επιλεκτικά και 

να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τ ο 

γεγονός, αυτό οδηγεί τους λαούς να αμ

φισβητούν την αξιοπιστία του Οργανι

σμού. Βέβαια, γι' αυτό δεν φταίνε οι ιδέες 

και οι αρχές του ΟΗΕ, αλλά για τους λα
ούς που καταπιέζονται, αδικούνται και 

υποφέρουν, παράλληλα με την ύπαρξη 

άρχών, είναι εξίσου σημαντικός και ο τρό
πος εφαρμογής αυτών των αρχών. 

Τ ο όραμα για τη δημιουργία ενός νέου 
κόσμου που, με τη δημιουργία κατάλλη

λων οργανισμών και μηχανισμών, να εγ
γυάται τη διαφύλαξη της ειρηνικής συνύ
παρξης, συνεργασίας και ανάπτυξης ολό

κληρης της aνθρωπότητας, μπορεί και 
πρέπει να προκύψει μέσα από τη δημο

κρατική και εξελικτική μεταρρύθμιση του 

σημερινού συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής 

μας ότι ο ΟΗΕ δεν είναι θεόπεμπτος και 
αδέκαστος κριτής, αλλά αποτελεί κομμά
τι του σύγχρονου κόσμου γι' αυτό και φέ

ρει όλες τις αδυναμίες που το χαρακτηρί
ζουν. Οι αδυναμίες του ΟΗΕ σε μεγάλο 

βαθμό προκύπτουν από τη συνεχή προ
σπάθεια των ισχυρών της γης να διασφα

λίσουν με κάθε τρόπο τα ποικίλα πολιτικά 




