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Εισαγωγή: Η οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου άνοιξε ένα σημαντικό κεφάλαιο 
στην ιστορία των διεθνών σχέσεων και στην οργάνωση της διεθνούς κοινω-
νίας με τη δημιουργία διεθνών οργανισμών, τόσο παγκόσμιων όσο και περι-
φερειακών που ακολούθησαν. Η δημιουργία τους δεν αποτέλεσε έκπληξη διό-
τι υπήρξε σχετική προεργασία κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, που αποτελούσε 
το κέντρο της διεθνούς κοινωνίας τον 19ο αιώνα. 

Το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο και η Ευρωπαϊκή Συμφωνία (1815-1919) 
αποτέλεσαν ατελή μορφή οργάνωσης, κυρίως των Μεγάλων Δυνάμεων της 
εποχής, καθιερώνοντας ένα νέο καθεστώς ειρήνης με τη δημιουργία της Ιερής 
Συμμαχίας και την περιοδική σύγκληση συνδιασκέψεων με πολυμερή εκπρο-
σώπηση.1 Οι Συνδιασκέψεις της Χάγης του 18992 και αυτή του 19073 αποτέ-
λεσαν σημαντικούς σταθμούς για την οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας, κυ-
ρίως για τις αντιλήψεις που εξέφραζαν και την παγκοσμιότητα που επιδεί-

1. Βλ. σχετικά Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Η ιστορική εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας», 
στο Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας, Δημήτριος Ευρυγένης, Θεόδωρος Κου-
λουμπής, Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (Θεσσαλονίκη: Σάκ-
κουλας, 1980), τ. 1, 52 επ. 

2. Η Συνδιάσκεψη αυτή συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του τσάρου Νικολάου Β΄ και με τη 
συμμετοχή 26 ευρωπαϊκών κρατών και κατέληξε με επιτυχία στην υπογραφή τριών πολυμερών 
πράξεων σχετικά με την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, τον κανονισμό των εθίμων 
τού κατά ξηρά πολέμου και την εφαρμογή στον κατά θάλασσα πόλεμο της Σύμβασης του 1864. 

3. Το 1907 με νέα πρωτοβουλία του τσάρου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Συνδιάσκεψη 
της Χάγης με 44 κράτη και με θετικό απολογισμό την υπογραφή 13 συμβάσεων, κυρίως γύρω 
από ζητήματα δικαίου του πολέμου. Η τρίτη Συνδιάσκεψη που είχε προγραμματιστεί για το 
1914 ματαιώθηκε λόγω της έκρηξης του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Bλ. René Dupuis, “Aperçu 
des relations internationales en Europe de Charlemagne a nos jours,” RCADI 68, II, (1939): 5 
επ. 

 



10 Βαλκανικά  σύμμεικτα 17 (2015) 

κνυαν. Συνέβαλαν στην ανάπτυξη του συμβατικού διεθνούς δικαίου σε πολλά 
επίπεδα, λόγος που δικαιολογεί την ιδιαίτερη θέση που καταλαμβάνουν στην 
εξέλιξη του διεθνούς δικαίου. Ανάμεσα στα θέματα που διαπραγματεύτηκαν 
προβλέφθηκαν τα μέσα για την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών και 
τη διαιτησία, ιδρύθηκε το Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο, ενώπιον του 
οποίου τα κράτη αποκτούσαν τη δυνατότητα προσφυγής, κι αποφασίστηκε η 
ανέγερση του Μεγάρου της Ειρήνης στη Χάγη, όπου αργότερα εγκαταστά-
θηκε το Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης (ΔΔΔΔ) της ΚτΕ και στη 
συνέχεια το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) του ΟΗΕ. Παράλληλα υιοθετήθηκαν οι 
πρώτοι κανόνες του δικαίου του πολέμου.4 Η συμμετοχή στις συνδιασκέψεις 
αυτές περιλάμβανε και μη ευρωπαϊκά κράτη, διευρύνοντας έτσι τη συνερ-
γασία πέρα από τα στενά ευρωπαϊκά πλαίσια. 

Αντίστοιχες προσπάθειες οργάνωσης παρατηρούμε και στο χώρο της Λα-
τινικής Αμερικής με τον Σιμόν Μπολιβάρ, ήρωα της νοτιοαμερικανικής επα-
νάστασης, σε μια προσπάθεια ομοσπονδιακής οργάνωσης της Λ. Αμερικής, 
που κατάφερε να πραγματοποιήσει την πρώτη Συνδιάσκεψη το 1889-1890 και 
να ενώσει τα κράτη του νοτίου ημισφαιρίου δημιουργώντας δεσμούς στενό-
τερους από τους διπλωματικούς σε θέματα διαιτησίας, θαλάσσιας συγκοι-
νωνίας, ανάπτυξης του εμπορίου, κατασκευής παναμερικανικού σιδηροδρό-
μου, καναλιών, θέσης σε ισχύ κανονισμών υγείας κ.ά.5 Από την πλευρά τους 
τα αραβικά κράτη εκδήλωσαν νωρίς τη διάθεσή τους να ενώσουν τις προ-
σπάθειές τους για την αντιμετώπιση των κοινών τους προβλημάτων λόγω της 
έλευσης των Αγγλογάλλων στην περιοχή του Σουέζ από τις αρχές του 20ού 
αιώνα6 και της επιθυμίας τους για την ανεξαρτησία των κρατών τους.7 

4. Ο εξανθρωπισμός του πολέμου ήταν το έργο που είχε αναλάβει ο Ερρίκος Ντυνάν μετά 
τη μάχη του Σολφερίνο (1859) και το αποτρόπαιο θέαμα των νεκρών στρατιωτών, κυρίως όμως 
των πληγωμένων που δεν τύγχαναν καμίας βοήθειας. Η πρώτη Σύμβαση της Γενεύης του 1864, 
με τη συμμετοχή 16 αρχικά κρατών, δέσμευε τα υπογράφοντα κράτη να σεβαστούν το έμβλημα 
του Ερυθρού Σταυρού στα πεδία των μαχών. 

5. Το 1901 δημιουργήθηκε ένα Εμπορικό Γραφείο καθώς κι ένα Συμβούλιο από διπλωμά-
τες διαπιστευμένους στην Ουάσιγκτον, ενώ το 1910 το Γραφείο μετονομάστηκε σε Παναμερι-
κανική Ένωση. Αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια συνεργασίας των αμερικανικών κρατών, 
που οδήγησε το 1948 στη δημιουργία του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών. Βλ. αναλυτικά 
Παρούλα Νάσκου–Περράκη, «Αμερικανικοί Οργανισμοί», στο Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών, 
Παρούλα Νάσκου–Περράκη, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, (Αθή-
να: Θέμις Ν. Α. Σάκκουλας, 2014), 397 επ. 

6. Boutros Boutros–Ghali, “La League et les Etats Arabes,” RCADI 103 (1972): 1-82. 
7. Karel Vasak, “Afrique et Asie,” στο Les Organisations Régionales International. Recueil 

de Cours, Fascicule II (Paris: Editions Montchrestien, 1971), 91 επ. 
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Με ολοένα αυξανόμενη τη συνεργασία των κρατών σε διαφόρους τομείς, 
εμφανίζονται οι διεθνείς οργανισμοί, δηλαδή στην πράξη θεσμοποιημένες 
μορφές διεθνούς συνεργασίας με ειδικό περιεχόμενο, αρχικά για την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων μέσα στη στενή γεωγραφική τους περιοχή, σιγά-σιγά 
σε παγκόσμια εμβέλεια. 

Τέτοιοι οργανισμοί υπήρξαν σε μια πρώτη κατηγορία οι διεθνείς επιτροπές 
που συστάθηκαν για θέματα ποτάμιας ναυσιπλοΐας,8 όπως η Επιτροπή για τον 
Ρήνο, για να διασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών μέσω της ποταμο-
πλοΐας (Κανονισμός του 1815 και οι Συμβάσεις του 1831 και 1868),9 η Επι-
τροπή για τον Δούναβη που διέθετε και οικονομική αυτονομία χάρη των 
επιβαλλόμενων τελών που εισέπρατταν από τα διακινούμενα πλοία (1856),10 
η Επιτροπή του Κόνγκο (1895) και του Νίγηρα, που δεν λειτούργησαν στην 
πράξη, και η Επιτροπή για τη Διώρυγα του Σουέζ στη Μέση Ανατολή (1898). 
Σε μια δεύτερη κατηγορία, οι οργανώσεις που συνδέονταν με καταστάσεις 
αποικιακού τύπου, όπως οι Διεθνείς Υγειονομικές Επιτροπές (της Βουδαπέ-
στης, της Κωνσταντινούπολης και της Τασκένδης), οι Διεθνείς Οικονομικές 
Επιτροπές (για θέματα οικονομικών χρεών, ανάμεσα στις οποίες κι αυτές για 
την Ελλάδα και την Τουρκία), καθώς και Διοικητικές Επιτροπές (όπως αυτή 
στο Μαρόκο). 

Τέλος, μια πιο εξελιγμένη μορφή διεθνών οργανισμών ήταν κι αυτή των 
διοικητικών ενώσεων ή δημοσίων διεθνών ενώσεων11 με ειδικό περιεχόμενο, 
που συνέβαλαν θετικά στη συνεργασία, επικοινωνία και συναλλαγή των κρα-
τών της εποχής για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της τεχνικής προό-
δου που είχε επιτευχθεί στο μεταξύ, καθώς και της ανάπτυξης του εμπορίου. 

Οι πρώτοι οργανισμοί αυτής της μορφής εμφανίσθηκαν στον τομέα των 
επικοινωνιών (τηλέγραφος, ταχυδρομεία, σιδηροδρομικές μεταφορές), όπου 
οι επιτυχίες των νέων εφευρέσεων κινδύνευαν να χάσουν τη σημασία τους αν 

8. Πρώτες μορφές θεσμοποιημένης διακρατικής συνεργασίας κυρίως σε θέματα συγκοινω-
νιών και μεταφορών βλ. αναλυτικά στο Θεόδωρος Χριστοδουλίδης, Εισαγωγή εις την Γενικήν 
Θεωρίαν των Διεθνών Οργανισμών (Αθήνα: χ.έ., 1976), τ. Α, 78 επ. και Καλλιόπη Κούφα, «Η 
δικαιική Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας», στο Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοι-
νωνίας, Θεόδωρος Κουλουμπής, Καλλιόπη Κούφα, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (Θεσσαλο-
νίκη: Σάκκουλας, 1988), τ. 2, 27 επ. 

9. Josef P. Chamberlain, The regime of International Rivers: Danube and Rhine (New 
York: Columbia University, 1923). 

10. Josef Blociszewski, “Le régime international du Danube,” RCADI 2 (1926): 257 επ. και 
Jan Hostie, “Le statut international du Rhin,” RCADI 3 (1929): 109 επ. 

11. Gustav Moynier, Les bureaux internationaux des unions universelles (Geneva: A. Cher-
buliez, 1892)∙ José Crascon Y Marin, “Les transformations du droit administrative inter-
national,” RCADI 4 (1930): 5 επ. 

 



12 Βαλκανικά  σύμμεικτα 17 (2015) 

δεν καθιερωνόταν ένα σύστημα διεθνούς συνεργασίας που θα επέτρεπε τη 
λειτουργία των νέων επικοινωνιακών μέσων πέρα από τα εθνικά σύνορα. 
Βέβαια σε μερικούς τομείς το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 
με την κλασική μέθοδο των διμερών συμβάσεων.12 Ιδιαίτερα στον τομέα της 
τηλεγραφικής επικοινωνίας η λύση αυτή θα ήταν ανεπαρκής, δεδομένου ότι 
απαιτούνταν η υιοθέτηση μιας ενιαίας τεχνικής για τη μετάδοση των μηνυ-
μάτων, η επίλυση των δυσχερειών για την παρουσία των γραμμών κ.λπ. Λόγω 
αυτών των αναγκών τα ευρωπαϊκά κράτη ίδρυσαν τη Διεθνή Τηλεγραφική 
Ένωση (1865), η οποία από το 1868 διέθετε και μόνιμο Γραφείο στο Παρίσι. 
Παρόμοια προβλήματα παρουσιάσθηκαν και στον ταχυδρομικό τομέα, όπου 
με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, που αντιμετώπιζε την ανάγκη ταχυδρομικής επι-
κοινωνίας με τις ευρωπαϊκές χώρες, συγκλήθηκε το 1863 στο Παρίσι μια 
Διεθνής Ταχυδρομική Συνδιάσκεψη. Μολονότι η δημιουργία της Διεθνούς 
Ταχυδρομικής Ένωσης καθυστέρησε μέχρι το 1874, το αποτέλεσμα ήταν ιδι-
αίτερα θετικό: στο ταχυδρομικό πεδίο, καταργήθηκαν τελείως τα εθνικά 
σύνορα και προβλέφθηκε ότι: «τα εδάφη των συμβαλλομένων κρατών 
αποτελούν ένα ενιαίο ταχυδρομικό έδαφος για την άμεση ανταλλαγή της αλ-
ληλογραφίας».13 Παράλληλα ιδρύθηκε ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανι-
σμός (1878), ενώ στον τομέα της υγείας ιδρύθηκε το Διεθνές Γραφείο Δημό-
σιας Υγείας (1907), στον σιδηροδρομικό τομέα ιδρύθηκε, με τη Σύμβαση της 
Βέρνης (1890), η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων που εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί μέχρι σήμερα και το Διεθνές Ινστιτούτο Στατιστικών (1913). Ακολούθησαν 
η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (1883), η 
Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (1884), ο 
Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός (1878), η Διεθνής Επιτροπή Εναέριας 
Κυκλοφορίας (1913),14 το Διεθνές Ινστιτούτο Γεωργίας (1905) κ.ά. 

Διαπιστώνεται τη χρονική αυτή περίοδο μια συνεχής αύξηση των οργα-
νώσεων αυτών, φαινόμενο της εποχής, μια και τα κράτη συνειδητοποιούν την 
ύπαρξη κοινών συμφερόντων και την ανάγκη συνεργασίας για να απολαύ-
σουν τις ανακαλύψεις/εφευρέσεις και τα τεχνικά επιτεύγματα. Δημιουργούν 
έτσι μόνιμες γραμματείες, περιοδικές συναντήσεις των κρατών μελών, όπου 
οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία, διαθέτουν μέλη, αναπτύσσουν συ-
νεργασίες και διαχειρίζονται κοινά συμφέροντα αποφεύγοντας τον κίνδυνο 

12. Όπως αναφέρει ο Κρατερός Ιωάννου, Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας. Πανεπι-
στημιακές παραδόσεις (Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, 1978), τ. 1, 87. 

13. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Ιδρυτικής Σύμβασης. 
14. Βασισμένη στη Σύμβαση που υπογράφηκε το 1913 στο Παρίσι θέτοντας τους κανόνες 

της εναέριας κυκλοφορίας, καθιερώνοντας για πρώτη φορά τον κανόνα ότι ο εναέριος χώρος 
ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του κράτους στο πλαίσιο των συνόρων του. 
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προσβολής εθνικών θεμάτων. Επιπλέον, καθιερώνουν τη διάκριση μεταξύ της 
συνδιάσκεψης των κρατών που είναι αρμόδια για τη χάραξη της πολιτικής 
γενικά κι ενός οργάνου περιορισμένης σύνθεσης που φέρει την ευθύνη της 
εφαρμογής της. 

Παρατηρούμε έτσι ότι η δημιουργία των πρώτων παγκόσμιων οργανισμών 
(ΚτΕ–ΔΟΕ) βρήκε προετοιμασμένο τον τότε γνωστό κόσμο κυρίως στην 
Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική και στον αραβικό χώρο, με οικουμενικές 
αντιλήψεις για την ανάγκη συνεργασίας των κρατών, τη δημιουργία τοπικών 
οργανώσεων, αλλά κυρίως για την ανάγκη εγκαθίδρυσης και εγγύησης ενός 
συστήματος για τη διασφάλιση της ειρήνης. 

Α. Η δημιουργία του πρώτου παγκόσμιου οργανισμού: Η Κοινωνία των Εθνών 

Η λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου επισφραγίστηκε με τη Διάσκεψη της 
Ειρήνης στο Παρίσι, τον Ιανουάριο του 1919, και κατέληξε με την υπογραφή 
πέντε βασικών συνθηκών ειρήνης που προσπάθησαν να ρυθμίσουν μια σειρά 
από εδαφικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη.15 Βασικός νεωτερισμός των συν-
θηκών ειρήνης ήταν η δημιουργία ενός διεθνούς πολιτικού οργανισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης, τη στενή συνεργασία 
και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του και με βάση το πολιτικό και εδαφικό 
καθεστώς που δημιουργήθηκε από τις συνθήκες αυτές. Mε την ΚτΕ «επιχει-
ρείται η εξασφάλισης της ειρήνης διά του δικαίου κι όχι μόνον διά της δυνάμε-
ως»,16 ενώ η γενική αντίληψη της εποχής ήταν ότι η μόνιμη ειρήνη μπορεί να 
εξασφαλιστεί για το μέλλον μόνο με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας οργάνω-
σης. Έτσι, δημιουργήθηκε ο πρώτος παγκόσμιος οργανισμός με μόνιμα όργα-
να, με αυτόνομη βούληση, ανεξάρτητη αυτής των κρατών μελών, βασισμένος 
σε διεθνή συνθήκη και σε σειρά άλλων διεθνών πράξεων που δέσμευαν τα 
κράτη μέλη. 

15. Οι συνθήκες αυτές ήταν: των Βερσαλλιών με τη Γερμανία, του Σεν–Ζερμέν με την Αυ-
στρία, του Νεϊγί με τη Βουλγαρία, του Τριανόν με την Ουγγαρία και των Σεβρών με την Τουρ-
κία, που μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή αντικαταστάθηκε με τη Συνθήκη της Λοζάνης 
του 1923. Πραγματοποιήθηκε σειρά εδαφικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη, ενώ η επιθυμία 
των δυτικών συμμάχων ήταν η κατάλυση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών, η αυτοδιάθεση 
των λαών, η ισορροπία των δυνάμεων στον ευρωπαϊκό χώρο, κυρίως απέναντι στη Γερμανία 
και τη Σοβιετική Ένωση. 

16. Όπως γράφει ο Πέτρος Βάλληνδας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Θεσσαλονίκη–Αθήνα: 
Αφοί Σάκκουλα, 1974), 117. 

 



14 Βαλκανικά  σύμμεικτα 17 (2015) 

Ο οργανισμός που έλαβε την ονομασία Κοινωνία των Εθνών17 (ΚτΕ) συ-
γκέντρωσε μεγάλο αριθμό κρατών, νικήτριες δυνάμεις, ουδέτερα κράτη και, 
μετά από λίγο χρονικό διάστημα, και τα ηττημένα κράτη κι επιχείρησε να 
οργανώσει σε νομική βάση τις διεθνείς σχέσεις.18 Η ΚτΕ ιδρύθηκε στις 28 
Ιουνίου 1919 με διεθνή συνθήκη, το Σύμφωνο, που αποτελούσε μέρος των 
Συνθηκών Ειρήνης, δεν είχε δηλαδή νομική αυτοτέλεια. Τέθηκε σε ισχύ στις 
10 Ιανουαρίου 1920,19 ενώ η δραστηριότητά της τερματίστηκε το 1939 ουσια-
στικά20 και το 1946 τυπικά21 μετά την ίδρυση του ΟΗΕ. Το Σύμφωνο της ΚτΕ 
ήταν ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο Α΄ της Συνθήκης των Βερσαλλιών (άρθρα 
1-26). 

Α.1. Το περιεχόμενο του Συμφώνου της ΚτΕ 

Α.1.1. Γενική Παρουσίαση 

Το περιεχόμενο του Συμφώνου της ΚτΕ, που χαρακτηρίζεται σύντομο και 
περιεκτικό, αποτελούμενο από ένα Προοίμιο και 26 άρθρα, είχε ως ακολού-
θως:22 Στο άρθρο 1 αναφερόταν η συμμετοχή των κρατών με τους συμμάχους 
που υπέγραψαν τις Συνθήκες Ειρήνης και τα δεκατρία ουδέτερα κράτη. Νέα 
μέλη μπορούσαν να ενταχθούν στην ΚτΕ με απόφαση της Συνέλευσης που 
λαμβανόταν με πλειοψηφία των 2/3 των μελών. Τα άρθρα 2-6 αναφέρονταν 
στη θεσμική δομή του οργανισμού. Προβλεπόταν μια Συνέλευση (άρθρο 3), 
στην οποία συμμετείχαν όλα τα κράτη μέλη με μία ψήφο το καθένα και συ-

17. Ιδέα του Γούντροου Ουίλσον, προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος σε λόγο που εκφώνησε 
στη Γερουσία στις 8 Ιανουαρίου 1918 αναφέρθηκε σε σειρά ζητημάτων της διεθνούς κοινότη-
τας, όπως π.χ. την κατάργηση της μυστικής διπλωματίας, την ελευθερία των θαλασσών και του 
εμπορίου, τον περιορισμό των εξοπλισμών κ.ά., και τόνισε την ανάγκη ίδρυσης μιας Κοινωνίας 
των Εθνών στον 14ο όρο. Βλ. αναλυτικά Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Διεθνές Δημόσιον Δί-
καιο (Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1961-1962), τ. 1, 145 επ. 

18. Ιωάννου, Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας, 94. 
19. UNTS I. Το άρθρο 440 της Συνθήκης των Βερσαλλιών όριζε ότι θα τεθεί σε ισχύ μετά 

την επικύρωση της Συνθήκης από τη Γερμανία και τριών κρατών από τους συμμάχους, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1920. Η Ελλάδα, που ήταν ιδρυτικό μέλος, την κύρωσε 
με το Ν. 2084/1920, ΦΕΚ Α 58. 

20. Στις 14 Δεκεμβρίου 1939 πραγματοποιήθηκε η τελευταία Σύνοδος. 
21. Διαλύθηκε μετά από απόφαση της Συνέλευσης και μεταβίβασης των περιουσιακών της 

στοιχείων στον νεοϊδρυθέντα ΟΗΕ. 
22. Πλούσια είναι η βιβλιογραφία για την ΚτΕ. Θα περιοριστούμε σε δύο πονήματα που 

προβαίνουν σε ερμηνεία κατ’ άρθρο του Συμφώνου: Jean Ray, Commentaire du Pacte de la 
Société des Nations (Paris: Sirey, 1930) και Robert Kolb, Commentaire sur le Pacte de la 
Société des Nations (Bruxelles: Bruyland, 2014). 
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νεδρίαζε μία φορά το χρόνο, κι ένα Συμβούλιο (άρθρο 4), με περιορισμένη 
σύνθεση, που αποτελείτο από τις Μεγάλες Δυνάμεις23 κι έναν μικρό αριθμό 
κρατών που εκλέγονταν διαδοχικά24. Το Συμβούλιο μπορούσε να συνέλθει 
οποτεδήποτε κρινόταν αναγκαίο είτε στη Γενεύη είτε αλλού. Οι αποφάσεις 
και στα δύο όργανα λαμβάνονταν με την αρχή της ομοφωνίας (άρθρο 5). 
Προβλεπόταν επίσης μια Διαρκής Γραμματεία με επικεφαλής τον Γενικό 
Γραμματέα και το αναγκαίο προσωπικό (άρθρο 6). Η έδρα του οργανισμού 
ορίστηκε στη Γενεύη (άρθρο 7), ενώ καθιερώθηκαν τόσο τα προσόντα των 
υπαλλήλων όσο και τα ζητήματα των ασυλιών τους. Τα άρθρα 8-17 αναφέρο-
νταν σε ζητήματα περιορισμού των εξοπλισμών (άρθρο 8), στη δημιουργία 
μιας Διαρκούς Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Επιτροπής (άρθρο 
9), καθιερώθηκε η υποχρέωση παραπομπής των διεθνών διαφορών στο Συμ-
βούλιο (άρθρα 10-12), η υποχρέωση δικαστικής επίλυσης των διεθνών διαφο-
ρών με διαιτησία και μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαρκούς Δικαιοσύνης 
(ΔΔΔΔ) (άρθρα 13-14), υπήρχε ρύθμιση για τις διαφορές που δεν επιβάλλο-
νταν σε διαιτησία (άρθρο 15), ενώ το άρθρο 16 αναφερόταν στη συλλογική 
ασφάλεια και στον κυρωτικό μηχανισμό. Προβλεπόταν επίσης η συμμετοχή 
τρίτων κρατών στη διαδικασία ειρηνικής επίλυσης των διαφορών (άρθρο 17), 
ενώ τα άρθρα 18-21 αφορούσαν στη δημοσίευση των διεθνών συνθηκών, στις 
αλλαγές των συνθηκών και την κατάργησή τους, καθιερώθηκε σύστημα εντο-
λών για τα αποικιακά κράτη (άρθρο 22), καθώς και συνεργασία των μελών 
στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο (άρθρα 23-25). Το τελευταίο άρθρο 
αφορούσε τη διαδικασία τροποποίησης του Συμφώνου (άρθρο 26).25 

Στους σκοπούς της ΚτΕ, όπως αναγράφονταν στο Προοίμιο, περιλαμβάνο-
νταν η εγγύηση της ειρήνης και ασφάλειας, που θα έπρεπε να επιτευχθεί με: 
α) τη μη προσφυγή στον πόλεμο, β) την κατάργηση της μυστικής διπλωμα-
τίας, γ) το σεβασμό της δικαιοσύνης και της τιμής, δ) την τήρηση των επιτα-
γών του διεθνούς δικαίου, ε) το σεβασμό των συνθηκών στις αμοιβαίες τους 
υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα καθιερωνόταν η αρχή της συλλογικής ασφάλειας 
(άρθρο 16 §1), σύμφωνα με την οποία η προσφυγή σε πόλεμο από οποιο-
δήποτε κράτος μέλος θεωρείτο ipso facto ως πολεμική πράξη εναντίον των 
λοιπών κρατών μελών της ΚτΕ. 

23. Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ιαπωνία. Σ’ αυτές ανήκαν και οι ΗΠΑ που τελικά δεν 
υπέγραψαν το Σύμφωνο, διότι κατά την άποψή τους παραβίαζε το δόγμα Monroe και 
επενέβαινε στα εσωτερικά των ΗΠΑ. 

24. Στην πρώτη σύνθεση του Συμβουλίου τα μη μόνιμα μέλη ήταν 4, ανάμεσα στα οποία 
και η Ελλάδα. Τα μέλη αυτά αυξήθηκαν το 1922 σε 6 και το 1926 σε 9. 

25. Francis P. Walters, A History of the League of Nations (Oxford: Oxford University 
Press, 1960), 27 επ. 
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Α.1.1.1. Ισότητα των κρατών  

Στο πλαίσιο του οργανισμού τέθηκε και το πρόβλημα της ισότητας των 
κρατών. Οι Μεγάλες Δυνάμεις από τη μια πλευρά και τα μικρά κράτη από την 
άλλη έπρεπε να διαβουλεύονται σε μια νομική εξισορρόπηση του παράγοντα 
ισχύς με τον παράγοντα νομική ισότητα. Η επίλυση του προβλήματος επήλθε 
με τη δημιουργία δύο οργάνων: μιας Συνέλευσης, όπου εκπροσωπούνταν όλα 
τα κράτη μέλη διαθέτοντας το καθένα από μία ψήφο, και ενός Συμβουλίου, 
όπου συμμετείχαν μόνιμα οι Μεγάλες Δυνάμεις μαζί με έναν μικρό αριθμό 
από τα υπόλοιπα κράτη που εκλέγονταν διαδοχικά.26 Η λύση αυτή αποτέλεσε 
ουσιαστική συμβολή στην οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας και αργότερα 
υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ.27 Τέλος, το ζήτημα της δημιουργίας ενός διεθνούς 
δικαστικού οργάνου επιλύθηκε με την ίδρυση και λειτουργία, μέσα στο πλαί-
σιο της ΚτΕ, ενός Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης (ΔΔΔΔ), το 
Καταστατικό του οποίου προβλεπόταν από το ίδιο το Σύμφωνο της ΚτΕ 
(άρθρo 14).28 

Α.1.1.2. Όροι εισδοχής στην ΚτΕ 

Η ΚτΕ, ενώ αποτέλεσε δημιούργημα των δυνάμεων που νίκησαν τον ολο-
κληρωτισμό, δεν έλαβε καμία πρόνοια για να διατηρήσει τον δημοκρατικό 
χαρακτήρα της. Πράγματι, αρχικά συμμετείχαν στον οργανισμό οι νικήτριες 
δυνάμεις του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου καθώς και τα κράτη που είχαν παρα-
μείνει ουδέτερα.29 Εκτός από τα ιδρυτικά αυτά μέλη «παν Κράτος, Κτήση ή 
Αποικία, ελευθέρως κυβερνώμενον…» ήταν δυνατό να καταστεί μέλος αρκεί 
να τηρούσε τις προϋποθέσεις εισδοχής.30 Αλλά οι προϋποθέσεις αυτές δεν 
αποτελούσαν ιδιαίτερα αυστηρούς όρους. Η Γαλλία ήθελε να γίνονται δεκτά 
μόνο κράτη με δημοκρατική δομή, αλλά τελικά έγιναν δεκτά όλα τα κράτη 

26. Τα μόνιμα, μη μόνιμα (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) και ημι-μόνιμα μέλη. Βλ. 
Ιωάννου, Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας, 98, σημ. 17. 

27. Ο ΟΗΕ διαθέτει τη Γενική Συνέλευση, όπου εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη 
(άρθρο 9 §1), και το Συμβούλιο Ασφαλείας, στο οποίο συμμετέχουν οι πέντε Μεγάλες Δυνά-
μεις και δέκα ακόμη κράτη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για διάστημα δύο ετών 
κι αντιπροσωπεύουν όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα του πλανήτη (άρθρο 23). 

28. Παρόμοιες είναι και οι αρμοδιότητες του ΔΔ του ΟΗΕ. Βλ. άρθρα 92 επ. του Χάρτη 
του ΟΗΕ. Αναλυτικά Ιωάννου, Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας και Στέλιος Περράκης, 
Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη, Τεύχος Ι: Γενική θεωρία και θεσμικές εφαρμογές (Αθήνα–
Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1984), 60 επ. 

29. 13 κράτη συνολικά. Άρθρο 1 §1 του Συμφώνου της ΚτΕ. 
30. Αυτ., άρθρο 1 §2, με απόφαση των 2/3 της Συνέλευσης και με τις εγγυήσεις που καθο-

ρίζει η παρούσα διάταξη. 
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(εκτός από τα πολύ μικρά: Μονακό και Λιχτενστάιν) ανεξάρτητα από τη φύση 
του πολιτεύματός τους. Είναι αλήθεια ότι σε μερικές περιπτώσεις εισδοχής 
ζητήθηκε εκ μέρους της ΚτΕ η λήψη εγγυήσεων, όπως π.χ. από τις Βαλτικές 
Χώρες και από την Αλβανία ο σεβασμός των μειονοτήτων, από την Ουγγαρία 
η μη παλινόρθωση των Αψβούργων, από την Αιθιοπία η κατάργηση της 
δουλείας. Αλλά οι περιπτώσεις αυτές αποτελούσαν την εξαίρεση. 

Η απουσία αυστηρών όρων εισδοχής ήταν το τίμημα για την επίτευξη της 
παγκοσμιότητας της ΚτΕ, όμως ούτε και ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε. Από τις 
κυριότερες δυνάμεις, οι ΗΠΑ, δεν κύρωσαν το Σύμφωνο και έτσι δεν έγιναν 
μέλη της ΚτΕ,31 η ΕΣΣΔ εισήλθε μόλις το έτος 1936 διότι μέχρι την εποχή 
εκείνη θεωρούσε τον οργανισμό όργανο των καπιταλιστικών συμφερόντων. 
Εξάλλου, όλα τα κράτη κατά των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις εγκατέλει-
ψαν την ΚτΕ,32 με αποτέλεσμα ο αρχικός αριθμός των 45 κρατών μελών να 
αυξηθεί αρχικά μέχρι τα 63, αλλά να μειωθεί το 1939 στον αριθμό των 44 
κρατών μελών. 

Α.1.1.3. Οι αποφάσεις της ΚτΕ 

Ενώ ο σκοπός που βασικά εξυπηρετούσε η ΚτΕ ήταν αποφασιστικής ση-
μασίας για την ανθρωπότητα, ωστόσο τα μέσα που διέθετε για την επίτευξή 
του ήταν πενιχρά. Τα όργανά του δεν είχαν εξουσία να εκδίδουν δεσμευτικές 
αποφάσεις για τα κράτη μέλη, παρά μόνο «συστάσεις», δηλαδή πράξεις μη 
υποχρεωτικές, έστω κι αν επρόκειτο για συστάσεις που αφορούσαν στη δια-
τήρηση της διεθνούς ειρήνης. Εξάλλου, ακόμα κι αυτές οι ασθενείς συστάσεις 
έπρεπε κατά κανόνα να λαμβάνονται με ομοφωνία, μέσω της οποίας εξα-
σφαλιζόταν στις Μεγάλες Δυνάμεις η μη λήψη απόφασης με την οποία δεν 
θα συμφωνούσαν. Είναι φανερό ότι με τέτοιες προϋποθέσεις η λειτουργία του 
οργανισμού προσέκρουε σε αδιέξοδα. 

Η παραπάνω μορφή της ΚτΕ αντικατοπτρίζει τις αντιθέσεις που βρίσκο-
νταν στη βάση της ίδρυσής της. Η Γαλλία επιθυμούσε να δημιουργηθεί μια 
ΚτΕ ισχυρή, ικανή να επιβλέπει τη Γερμανία και να επιβάλλει το σεβασμό 

31. Το Σύμφωνο της ΚτΕ δεν κυρώθηκε από την αμερικανική Γερουσία. Ανάμεσα στις 
γενικές αντιδράσεις υπήρχε και μία ειδική γύρω από το άρθρο 10 του Συμφώνου, επί του οποίου 
οι ΗΠΑ είχαν ήδη επιφέρει κάποιες αλλαγές. Φόβος κατέλαβε τη Γερουσία στην ιδέα ότι θα 
έπρεπε να παρέμβουν οπουδήποτε υπήρχε επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας κράτους 
μέλους της ΚτΕ, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη. Περισσότερα στον Κωνσταντίνο Σκαλτσά, 
«Ο πρόεδρος Γ. Γουίλσον και η ΚτΕ» (διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 1968), 100 επ. 

32. Σύμφωνα με το άρθρο 1 §3, τα κράτη μπορούσαν να αποχωρήσουν μετά από προειδο-
ποίηση που γινόταν δύο χρόνια πριν. 
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προς τις συνθήκες ειρήνης. Για το σκοπό αυτό η Γαλλία προσπάθησε να δοθεί 
στην ΚτΕ η αρμοδιότητα της δημιουργίας μιας διεθνούς στρατιωτικής δύνα-
μης. Αντίθετα, οι αγγλοσαξονικές χώρες φοβούνταν ότι με τέτοιες εξουσίες η 
ΚτΕ θα μείωνε σημαντικά την κυριαρχία των κρατών μελών.33 Παράλληλα, 
τα κράτη αυτά επιθυμούσαν να δημιουργήσουν περισσότερο ένα σύστημα δι-
εθνών ηθικών πιέσεων παρά ένα σύστημα διεθνούς στρατιωτικού κατανα-
γκασμού. Η αγγλοσαξονική θέση επικράτησε μετά από διάφορους συμβιβα-
σμούς που κατέληξαν να στερήσουν κάθε ουσιαστική δύναμη από τον νέο 
οργανισμό34. 

Α.1.1.4. Η νομική φύση της ΚτΕ 

Όσον αφορά τη νομική φύση της ΚτΕ, πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν υπο-
κείμενο Διεθνούς Δικαίου,35 με την έννοια ότι αντλούσε απευθείας δικαιώ-
ματα από τη διεθνή δικαιοταξία κι επωμιζόταν υποχρεώσεις, είχε δικαίωμα 
πρέσβευσης, δηλαδή δεχόταν μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών 
και απέστελλε προς τις κυβερνήσεις εκπροσώπους που απολάμβαναν διπλω-
ματικά προνόμια και ασυλίες (ακριβώς όπως συμβαίνει σήμερα στο σύστημα 
του ΟΗΕ).36 Διέθετε διεθνή δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή ευχέρεια να 
συνομολογεί συνθήκες, κι ως όργανο της διεθνούς δικαιοταξίας επιλαμβα-
νόταν και επέλυε διαφορές μεταξύ κρατών μελών (άρθρο 11) και διαφορές 
μεταξύ μελών και μη μελών (άρθρο 17).37 Μερικοί συγγραφείς την ονόμασαν 
και συνομοσπονδία κρατών, με ιδιόμορφη φύση και στόχο να αντιπροσωπεύει 
τη θεσμοποιημένη οργάνωση όλης της διεθνούς κοινωνίας.38 

Στερείτο άμεσης εξουσίας στα κράτη μέλη και μόνιμου οργάνου που να 
αποφασίζει, δεδομένου ότι βάσει της γενικής αρχής της ομοφωνίας που ίσχυε 
τα όργανά της (Συμβούλιο, Συνέλευση) δεν μπορούσαν να λαμβάνουν αποφά-
σεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των αντιπροσώπων των κρατών μελών 
που συμμετείχαν. 

33. Βλ. σχετικά David Hunter Miller, My Diary at the Conference of Paris (New York, 
1928) (περιλαμβάνεται σε 20 τόμους). 

34. Σ. Θ. Λάσκαρις, Διπλωματική Ιστορία της Συγχρόνου Ευρώπης (1914-1939) (Θεσσαλο-
νίκη: ΙΜΧΑ, 1954), τ. 1, 126 επ. 

35. Από τη 10η Ιανουαρίου 1920 έως τη 18η Απριλίου 1946. 
36. Βλέπε Νίκος Ζάικος, «Ειδικότερα θέματα στο δίκαιο των διπλωματικών σχέσεων», στο 

Εισαγωγή στο Δίκαιο των Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων, Θεωρία και Πρακτική, έκδ. 
Παρούλα Νάσκου–Περράκη και Νίκος Ζάικος (Αθήνα: Θέμις, Ν. Α. Σάκκουλας, β΄ έκδ. 2015), 
82 επ. 

37. Ιωάννου, Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας, 95 επ. 
38. Χαρακτηριστικά ο Antoine Favre, Principes du droit des gens (Fribourg: Edition Uni-

versitaires, 1974), 81. 
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Α.1.2. Ειδικά θέματα  

Α.1.2.1. Η επίλυση των διεθνών διαφορών 

Πρωταρχικός σκοπός της ΚτΕ ήταν η διατήρηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας των κρατών. Τα μέλη συμφωνούν ότι, αν εγερθεί μεταξύ τους 
οποιαδήποτε διαφορά που θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη, θα είναι υπο-
χρεωμένα να την υποβάλουν είτε στη διαδικασία της Διαιτησίας είτε σε Δι-
καστικό Διακανονισμό ή σε εξέταση από το Συμβούλιο (άρθρο 12 §1). 

Με τον τρόπο αυτό τα κράτη αναλάμβαναν την υποχρέωση να υποβάλουν 
τη διαφορά τους σε ειρηνικό διακανονισμό, αλλά ταυτόχρονα είχαν και το 
δικαίωμα να επιλέξουν μια από τις ανωτέρω διαδικασίες. Η ευχέρεια αυτή 
όμως περιοριζόταν από το άρθρο 13 §1, που επέβαλλε την προσφυγή στις νό-
μιμες διαδικασίες μόνον όταν δεν μπορούσε να διευθετηθεί ικανοποιητικά διά 
της διπλωματικής οδού κι επρόκειτο για διαφορές επιδεκτικές διαιτητικής ή 
δικαστικής λύσης, κατά τη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών (άρθρο 13 
§1).39 Αυτή ήταν η καινοτομία του Συμφώνου. Στην περίπτωση που η διαφο-
ρά δεν υποβαλλόταν σε διαιτησία ή δικαστικό διακανονισμό, τότε έπρεπε να 
ειδοποιηθεί ο Γενικός Γραμματέας και η διαφορά να αχθεί ενώπιον του 
Συμβουλίου (άρθρα 12-13). Με τον τρόπο αυτόν εισήγαγε στη σφαίρα του θε-
τικού δικαίου την υποχρεωτική παρέμβαση του Συμβουλίου για τη διευθέ-
τηση των διαφορών που θα μπορούσαν να έχουν γενικότερο αντίκτυπο στις 
διεθνείς σχέσεις.40 

Η υποχρεωτική παραπομπή στο Συμβούλιο ίσχυε υπό τον όρο της πλήρω-
σης τριών προϋποθέσεων:  

• να υπάρχει ρήξη μεταξύ κρατών, τη σοβαρότητα της οποίας μπορούσε 
να κρίνει το Συμβούλιο 

• να μην εκκρεμεί η διαφορά ενώπιον διεθνούς διαιτητικού ή μόνιμου 
δικαστηρίου, όπως το ΔΔΔΔ  

• να μην ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών, κρίση που 
ανήκε αποκλειστικά στο Συμβούλιο που αποφάσιζε με ομοφωνία 

39. Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 13 §2 καθορίζει το περιεχόμενο των διαφορών που 
μπορούν να αχθούν ενώπιον διαιτητικής ή δικαστικής λύσης. Πιο αναλυτικά βλ. Εμμανουήλ 
Ρούκουνας, Μεσολάβησις και συνδιαλλαγή εις το πλαίσιον του ΟΗΕ (Αθήναι: Ελληνικό Ινστι-
τούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, 1968), τ. 8, 42 επ. 

40. Βλ. σχετικά Nikolaos Politis, Les nouvelles tendances du droit international (Paris: s.n., 
1927), 158-59. 
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Το Συμβούλιο προσπαθούσε να πετύχει το διακανονισμό της διαφοράς χω-
ρίς να συστήνει λύση (άρθρο 15 §8),41 ασκώντας καθήκοντα μεσολαβητή,42 
κι αν τα κατάφερνε δημοσίευε έκθεση με παράθεση των γεγονότων και τους 
όρους του διακανονισμού (άρθρο 15 §2). Εάν αποτύγχανε,43 πάλι συνέτασσε 
έκθεση εκθέτοντας τα γεγονότα και παρέχοντας λύσεις και συναφείς εξηγή-
σεις (άρθρο 15 §3). Η έκθεση εγκρινόταν από τα μέλη του Συμβουλίου ομό-
φωνα και τα μέλη αναλάμβαναν την υποχρέωση να μην προσφύγουν σε πόλε-
μο εναντίον του κράτους που συμμορφώθηκε με τις συστάσεις του Συμβου-
λίου (άρθρο 15 §6). Άλλως, τα κράτη έκριναν σύμφωνα με το δίκαιο και τη 
δικαιοσύνη, μπορούσαν δηλαδή να προσφύγουν σε πόλεμο. Σε αυτό το ση-
μείο βρίσκεται το κενό μέσω του οποίου μπορούσε να ξεφύγει υπέρ των 
μελών της ΚτΕ το δικαίωμα προσφυγής σε πόλεμο. Το άρθρο 12 §1 παρείχε 
ωστόσο στα κράτη την υποχρέωση να μην προσφύγουν σε πόλεμο πριν πα-
ρέλθει τρίμηνη προθεσμία από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Συμβου-
λίου. 

Α.1.2.2. Οι κυρώσεις κατά των κρατών 

Η ΚτΕ είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει και κυρώσεις σύμφωνα με το άρ-
θρο 16 στην περίπτωση που κράτος προσέφευγε σε πόλεμο παρά τις υποχρε-
ώσεις που ανέλαβε από τα άρθρα 12, 13 και 15 του Συμφώνου. 

Επομένως, κάθε παραβάτης των ανωτέρω άρθρων θεωρείτο πολέμιος ένα-
ντι των λοιπών μελών. Αυτό δεν σήμαινε ότι υφίστατο αυτοδίκαια εμπόλεμη 
κατάσταση μεταξύ κράτους και των λοιπών μελών της ΚτΕ, αλλά ότι η πράξη 
του παρασπονδήσαντος κράτους εθεωρείτο casus belli –αιτία πολέμου– με 
την έννοια ότι επιθετική ενέργεια στρεφόμενη εναντίον του δεν θα απο-

41. Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 προστέθηκε την τελευταία στιγμή για να ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις και τους φόβους των ΗΠΑ, που δεν επιθυμούσαν παρέμβαση της ΚτΕ στα 
μείζονα ζητήματα που τους απασχολούσαν την εποχή εκείνη. Τελικά, ούτε κι έτσι πείστηκε η 
Γερουσία. Βλ. David Hunter Miller, The Drafting of the Covenant (New York: Johnson, 1969), 
τ. 1, 277 επ. 

42. Το Συμβούλιο κατάφερε να φέρει σε πέρας μια σειρά από διενέξεις, όπως της Βίλνα 
(Λιθουανία–Πολωνία, 1920-1921), των νήσων Άαλαντ (Φιλανδία–Σουηδία, 1921), της ελλη-
νοβουλγαρικής διαφοράς (1925), της Κολομβίας–Περού (1935). Επίσης, ολοκλήρωσε το 
διακανονισμό των συνόρων Πολωνίας–Γερμανίας στην Άνω Σιλεσία και διέσωσε την Αυστρία 
από οικονομική κατάρρευση. 

43. Η αποτυχία της οφειλόταν κυρίως στην ανάμειξη των Μεγάλων Δυνάμεων, όπως στην 
περίπτωση Ιταλίας–Ελλάδας για την Κέρκυρα (1923), Ιαπωνίας–Κίνας (1932), Ιταλίας–Αιθιο-
πίας (1935-1936), Γερμανίας–Αυστρίας (1938), Γερμανίας–Τσεχοσλοβακίας (1938-1939) και 
Γερμανίας–Πολωνίας για το Dantzig (1939). 
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τελούσε διεθνές αδίκημα. Το Συμβούλιο συνερχόταν άμεσα και λάμβανε με 
ομοφωνία κυρωτικά μέτρα, που σε κάθε περίπτωση εξαρτιόνταν από τη 
σύμφωνη γνώμη των Μεγάλων Δυνάμεων.44  

Έτσι, σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης για την επιβολή οικονομικών 
κυρώσεων κατά του κράτους αποφάσιζαν την άμεση διακοπή των εμπορικών 
ή δημοσιονομικών σχέσεων και κάθε εμπορικής, οικονομικής και προσωπι-
κής επικοινωνίας μεταξύ των υπηκόων του κράτους και αυτών των άλλων 
κρατών της ΚτΕ (άρθρο 16 §1). Υιοθετούνταν μάλιστα η σημαντική αρχή της 
αλληλεγγύης των μελών της ΚτΕ (άρθρο 16 §3) για αμοιβαία συνδρομή στην 
εκτέλεση των μέτρων που λήφθηκαν, με σκοπό να περιορίσουν στο ελάχιστο 
τις τυχόν ζημίες και δυσάρεστες συνέπειες. Αναλάμβαναν στο πλαίσιο του 
γενικότερου συστήματος των κυρώσεων την υποχρέωση να διευκολύνουν τη 
διά του εδάφους των διέλευση των στρατιωτικών δυνάμεων που μετέχουν 
στην κοινή δράση για να καταστήσουν σεβαστές τις υποχρεώσεις της ΚτΕ 
(άρθρο 16 §3). 

Το Συμβούλιο όφειλε να συστήσει στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις45 να 
συνεισφέρουν στρατιωτικές, ναυτικές ή αεροπορικές δυνάμεις που θα χρησι-
μοποιούνταν για την επιβολή του σεβασμού των υποχρεώσεων της ΚτΕ (άρ-
θρο 16 §2). 

Α.1.2.3. Η συλλογική ασφάλεια 

Οι πρώτες προσπάθειες να ενταχθούν οι θεωρίες περί συλλογικής ασφά-
λειας σε ένα παγκόσμιο σύστημα πρόληψης του πολέμου εμφανίστηκαν στην 
ΚτΕ. Ρητά αναφέρεται στο άρθρο 11 «πόλεμος ή απειλή πολέμου… ενδια-
φέρει ολόκληρον την ΚτΕ, η οποία οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα» 
άρθρο 11 §1), ενώ στο άρθρο 16 §1 τονίζεται ότι «προσφυγή σε πόλεμο 
θεωρείται πράξη… εναντίον όλων των μελών». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
σύστημα της συλλογικής ασφάλειας αντιμετωπίστηκε από το Συμβούλιο στην 
ελληνική υπόθεση τον Νοέμβριο του 1923, στο γνωστό επεισόδιο του Ιταλού 
στρατηγού Tellini.46 

44. Βλ. σχετικά Charles Rousseau, La compétence de la S.D.N. dans le règlement des con-
flits (Paris: s.n., 1927), 35 επ. 

45. Η Ελβετία κατά την προσχώρηση στην ΚτΕ διασφάλισε την ουδετερότητά της και τη 
μη διέλευση στρατευμάτων από το έδαφός της ή τη συμμετοχή της σε στρατιωτικές δράσεις. 
Oppenheim’s International Law. Vol. II. Disputes, War and Neutrality (London: Longmans, 7th 
ed. 1952), 46. 

46. Ο Tellini ήταν μέλος της επιτροπής χάραξης των αλβανικών συνόρων και βρέθηκε δο-
λοφονημένος σε ελληνικό έδαφος, γεγονός που οδήγησε την Ιταλία σε χρηματικές απαιτήσεις 
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Κατά τη δεκαετία του 1930, τα μέλη της ΚτΕ έχασαν όλες τις ευκαιρίες 
για την εφαρμογή αποτελεσματικών κυρώσεων εναντίον επιτιθέμενου κρά-
τους. Έτσι, το 1931 η Ιαπωνία εισέβαλε στη Μαντζουρία και η απάντηση της 
ΚτΕ ήταν μια καθυστερημένη έρευνα μετά την ολοκλήρωση της κατοχής, που 
οδήγησε στη μη αναγνώριση των εδαφικών μεταβολών. To 1935-36 εφαρμό-
στηκαν κυρώσεις στην Ιταλία μετά την επίθεσή της κατά της Αιθιοπίας, κα-
θώς και εμπάργκο όπλων.47 

Δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις κατά των χιτλερικών επιθετικών πράξεων –
όπως η κατάληψη της Ρηνανίας κατά παράβαση της Συνθήκης των Βερσαλ-
λιών και του Συμφώνου του Λοκάρνο–, η επέκταση σε Αυστρία και Τσεχο-
σλοβακία, μέχρι την παραίτηση της Γερμανίας από την ΚτΕ. Ούτε όταν η 
Ιαπωνία επέκτεινε την κατάληψή της επί του κινεζικού εδάφους, το 1937. 
Τελευταία χειρονομία της ΚτΕ ήταν η αποπομπή της Σοβιετικής Ένωσης48 
μετά την εισβολή της στη Φινλανδία. Ήδη όμως είχε αρχίσει ο Β΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος.49 

Α.1.3. Ζητήματα Διεθνούς Δικαίου  

Το Διεθνές Δίκαιο, όπως εξελίχθηκε στο σύγχρονο διακρατικό σύστημα, 
ήταν ευρωπαϊκής προέλευσης. Βασισμένο στην πρακτική των κρατών αποσα-
φηνίστηκε στα γραπτά λογίων, όπως των Suarez, Vitoria και Grotius. Σ’ αυτή 
την πρώιμη περίοδο ανάπτυξης των αρχών του Διεθνούς Δικαίου αποδίδεται 
μεγαλύτερη σημασία στο δίκαιο του πολέμου παρά στις ειρηνικές σχέσεις 
μεταξύ κρατών.  

Τον 19ο αιώνα αναπτύσσεται η επιδιαιτησία σε διεθνείς αντιδικίες, ενώ 
στις αρχές του 20ού αιώνα συνάφθηκαν πολλές συνθήκες μόνιμης διαιτησίας 
και αντιδικίες υποβλήθηκαν ενώπιον του Μόνιμου Δικαστηρίου Διαιτησίας 

σε βάρος της Ελλάδας και κατάληψη της Κέρκυρας. Αναλυτικά βλ. Γιάννης Παπαφλωράτος, 
Η ελληνοϊταλική κρίση του 1923. Το επεισόδιο Tellini/Κέρκυρας (Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 
2009)∙ James Barros, The Corfu Incident of 1923. Mussolini and the League of Nations (Lon-
don: Princeton University Press, 1965) και Αρετή Τούντα–Φεργάδη, Θέματα ελληνικής διπλω-
ματικής ιστορίας (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1986), 169 επ. 

47. Οι ΗΠΑ συνέχισαν τις συναλλαγές με την Ιταλία σε προμήθεια όπλων. 
48. Leo Gross, “Was the Soviet Union expelled from the League of Nations?,” AJIL 39 

(1945): 35-44. 
49. Αργότερα παρατηρούμε στο Χάρτη του ΟΗΕ την προσπάθεια διαχωρισμού του ειρη-

νικού διακανονισμού των διαφορών από αυτές της συλλογικής ασφάλειας σε δύο χωριστά 
κεφάλαια (6ο και 7ο). 
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που δημιουργήθηκε με τη διάσκεψη της Χάγης του 1899.50 Το ΔΔΔΔ δεν απο-
τελούσε επίσημο όργανο της ΚτΕ. Η συμμετοχή των κρατών σ’ αυτό ήταν 
ξεχωριστή από αυτήν στην ΚτΕ, υπήρχαν όμως στενοί δεσμοί μεταξύ τους, 
όπως στο άρθρο 14 του Συμφώνου που καθόριζε ότι το Συμβούλιο ήταν 
υπεύθυνο για την εισήγηση σχεδίου διεθνούς δικαστηρίου, το οποίο έπρεπε 
να υποβάλει στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση. Το διεθνές δικαστήριο θα επι-
λαμβανόταν κάθε είδους διαφορά διεθνούς χαρακτήρα που θα υπέβαλλαν τα 
κράτη μέλη και θα είχε τη δυνατότητα να γνωμοδοτεί μετά από αίτημα του 
Συμβουλίου ή της Συνέλευσης.51 

Το Καταστατικό του Δικαστηρίου, που είχε μορφή συνθήκης, κυρώθηκε 
άμεσα και τέθηκε σε ισχύ το 1921. Ως το 1940 το ΔΔΔΔ είχε εκδώσει 32 απο-
φάσεις και 27 γνωμοδοτήσεις κι είχε την εξουσιοδότηση να ασκεί δικαιοδοσία 
για αντιδικίες που προέκυπταν από ένα πλήθος διεθνών συμβάσεων που 
υπογράφηκαν εκείνη την περίοδο.52 Ήταν τόσο αποτελεσματικό που, όταν δη-
μιουργήθηκε το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, το νέο καταστατικό ακολού-
θησε τα χνάρια του προκατόχου του. 

Για την εδραίωση της ειρήνης συνάφθηκαν επί πλέον και μια σειρά από 
πρόσθετες πράξεις, όπως:  

Το Σύμφωνο Λοκάρνο (1925) που όριζε ένα πλαίσιο υποχρεώσεων για την 
εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας των ευρωπαϊκών κρατών και θέσπιζε 
ειρηνικές διαδικασίες επίλυσης των τυχόν διαφορών μεταξύ της Γερμανίας 
και των γειτόνων της. Συνάφθηκε μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, Βελγίου και 
Πολωνίας με την εγγύηση της Αγγλίας και της Ιταλίας και με την προοπτική 
να συναφθούν παρόμοια περιφερειακά σύμφωνα και σε άλλες περιοχές με την 
ενθάρρυνση της ΚτΕ.53 

Το Σύμφωνο των Παρισίων, γνωστό ως Kellogg–Briand (1928), που προ-
σπάθησε να θέσει τον πόλεμο εκτός νόμου αποκηρύσσοντάς τον ως πολιτικό 
μέσο και εθνική πολιτική των κρατών. Κυρώθηκε από όλα τα κράτη, αλλά 
αποδείχθηκε αναποτελεσματικό στις επιθετικές ενέργειες των κρατών μετά το 

50. Όπως αναθεωρήθηκε το 1907. Επιθυμία των κρατών τότε ήταν η συγκρότηση ad hoc 
διαιτητικών δικαστηρίων. Βλ. περισσότερα στον Χριστοδουλίδη, Εισαγωγή εις την Γενικήν 
Θεωρίαν, 75 επ. 

51. Alexander P. Fachiri, The Permanent Court of International Justice (Oxford: Oxford 
University Press, 2nd ed. 1932, reprint by Aalen, Scientia Verlag, 1980), 86-87. 

52. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit International Public (s.l.: 
LGDJ, 2nd ed. 1987), 828. 

53. Πρόκειται για σημαντική πράξη που διευθέτησε σειρά προβλημάτων. Με την καταγ-
γελία του Συμφώνου, το 1936, οδηγήθηκε η Ευρώπη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
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1930.54 Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η έννοια του πολέμου εξαφανίζεται 
από το θετικό Διεθνές Δίκαιο, με τον Χάρτη του ΟΗΕ να τον αποτρέπει επί-
σημα στο άρθρο 2 §4.55 

Η Γενική Πράξη για τον Ειρηνικό Διακανονισμό των Διεθνών Διαφορών, 
που υιοθετήθηκε στη Γενεύη (1928),56 αποτέλεσε ένα είδος διεθνούς κώδικα 
ειρηνικού διακανονισμού των διεθνών διαφορών, αλλά δεν έτυχε ευρείας 
αποδοχής. 

Το Πρωτόκολλο ενάντια στον Πόλεμο των Αερίων (1925). 
Συγκλήθηκε, επίσης, Διεθνής Διάσκεψη στη Χάγη (1930) για την κωδικο-

ποίηση57 των νόμων της ιθαγένειας,58 για ζητήματα που σχετίζονταν με τα 
χωρικά ύδατα, για την ευθύνη των κρατών έναντι αλλοδαπών από ζημίες που 
υπέστησαν στο έδαφος κράτους μέλους κ.ά. Παρόλη την αποτυχία της διά-
σκεψης, θεωρήθηκε ότι αποτέλεσε σημαντικό βήμα λόγω της ευρείας συμμε-
τοχής κρατών και της συνεχούς προσπάθειας για την εξέλιξη και αποσαφή-
νιση διαφόρων πτυχών του Διεθνούς Δικαίου. 

Α.1.4. Η προστασία του ατόμου  

Η έννοια της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν 
είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τους συντάκτες του Συμφώνου της ΚτΕ. Δύο 
διατάξεις του Συμφώνου, τα άρθρα 22 και 23, περιείχαν στοιχεία σχετικά με 
την προστασία του ατόμου. Το 1929, το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου κατέθεσε 
σχέδιο Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που κατέγραφε μια σειρά 
από ατομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία της ιδιο-
κτησίας, την ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας και πίστης, την ελεύθερη 
χρήση γλώσσας και μελέτης των γλωσσών, που θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν τη βάση διατάξεων μιας συνθήκης.59 Το έργο της ΚτΕ, ωστόσο, κρίνεται 

54. Spyros Calogeropoulos–Stratis, Le Pacte General de Renonciation a la guerre (Paris: 
Librairie des Sciences Politiques et Sociales, 1931). 

55. Dominique Carreau, Fabrizio Marrella, Droit International (Paris: Les Cours de Droit, 
11th ed. 2012), 614. 

56. Η Ελλάδα προσχώρησε στις 14 Σεπτεμβρίου 1931. 
57. Η ΚτΕ είχε συγκροτήσει πενταμελή επιτροπή για την προοδευτική κωδικοποίηση του 

Διεθνούς Δικαίου, η οποία σε συνεργασία με τα κράτη έθεσε τις βάσεις για μια σειρά από θέ-
ματα. Βλ. σχετικά Manley O. Hudson, “The first Conference for the Codification of Inter-
national Law,” AJIL 24 (1930): 447. 

58. Υιοθετήθηκε η Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality 
Law, 13 April 1930, LNTS 179, 89. 

59. Heribert Golsong, “Implementation of International Protection of Human Rights,” 
RCADI 110 (1963): 1-152. 
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θεμελιώδες για την ελευθερία του ατόμου από τη δουλεία με την εγκαθίδρυση 
ενός κανόνα διεθνούς εθιμικού δικαίου,60 ενώ σε γενικές γραμμές σημαντική 
ήταν η προσφορά της στην εφαρμογή μεταπολεμικών συνθηκών για την προ-
στασία των μειονοτήτων. 

 
Ειδικότερα: 

Α.1.4.1. Το σύστημα των εντολών 

Πολύ πριν τη δημιουργία της ΚτΕ το δικαίωμα απόκτησης αποικιών είχε 
ήδη αρχίσει να αμφισβητείται. Οι νικήτριες δυνάμεις κατέλαβαν τα υπερ-
πόντια εδάφη των ηττημένων, αλλά προσπαθούσαν να αποφύγουν την κατη-
γορία ότι σκόπευαν να τα μετατρέψουν σε δικές τους κτήσεις. Έτσι, τα εδάφη 
που δεν ήταν ώριμα για αυτοδιάθεση και ανήκαν στους ηττημένους τέθηκαν 
υπό την κηδεμονία της ΚτΕ, ενώ η διοίκησή τους ανατέθηκε σε κράτη που 
ενεργούσαν ως εντολοδόχοι της. 

Το Συμβούλιο της ΚτΕ είχε την ευθύνη της εποπτείας του συστήματος 
αυτών των εντολών,61 που λειτουργούσε μέσω της Διαρκούς Επιτροπής Εντο-
λών (ΔΕΕ). Το σύστημα των εντολών βασίστηκε στο άρθρο 22 του Συμφώ-
νου62 της ΚτΕ, με σκοπό να προστατεύσει τα άτομα που κατοικούσαν στα 
εδάφη των ηττημένων κρατών. Οι εντολοδόχοι, ορισμένοι από τις νικήτριες 
δυνάμεις, δεσμεύτηκαν να διαβιβάζουν στην ΚτΕ ετήσιες εκθέσεις σχετικά 
με τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στα κράτη υπό εντολή. Οι εκθέσεις εξετά-
ζονταν από τη ΔΕΕ, που είχε όλη την εποπτεία του συστήματος των εντολών, 
και στη συνέχεια διαβιβάζονταν στο Συμβούλιο το οποίο μπορούσε να 
υιοθετήσει συστάσεις προς τις εντολοδόχες δυνάμεις.63  

Εκτός από τη μονιμότητα που διέθετε, η ΔΕΕ απέκτησε με την πάροδο του 
χρόνου σημαντική δύναμη στον τομέα επίβλεψης και διοίκησης που ασκού-
σαν οι εντολοδόχες δυνάμεις, δεχόμενη και αναφορές από άτομα που διαβι-

60. Βλ. σχετικά Renee C. Redman, “The League of Nations and the Right to be Free from 
Enslavement. The First Human Right to be Recognized as Custom of International Law,” Chi-
Kent Law Review 70 (1990): 759 επ. 

61. Farrid M. Zeineddine, Le régime du contrôle des mandates de la Société des Nations 
(Paris: Presse Universitaire, 1932). 

62. Άρθρο που εισηγήθηκε ο στρατηγός Ian Smith από τη Ν. Αφρική κι εντάχθηκε στο 
Σύμφωνο της ΚτΕ. Το άρθρο αυτό αποτέλεσε τη βάση για την εντολή στην Παλαιστίνη το 
1922. 

63. Στέλιος Περράκης, Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Περιφερει-
ακά θεσμικά συστήματα (Αθήνα–Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1984), 33. 
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ούσαν στα εδάφη αυτά. Η εξέλιξή της ανεστάλη με τη διάλυση της ΚτΕ, ενώ 
ο ΟΗΕ συνέχισε το έργο της μέσω του Συμβουλίου Κηδεμονιών. 

Τα εδάφη υπό εντολή χωρίζονταν σε 3 κατηγορίες:  
1. Στην πρώτη ανήκαν τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που θεω-

ρούνταν έτοιμα για αυτοδιάθεση, γνωστά ως εντολές Α΄ τάξης. Σ’ αυτά ανή-
καν ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράκ, η Παλαιστίνη και η Υπεριορδανία. Σκοπός 
της εντολής ήταν η πλήρης ανεξαρτησία.64 

2. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν οι πρώην γερμανικές κτήσεις στην κε-
ντρική Αφρική, με τον τίτλο εντολές Β΄ τάξης, κι απείχαν πολύ από τον στόχο 
της αυτοδιάθεσης. 

3. Η τρίτη κατηγορία, γνωστή ως Γ΄ τάξη, αφορούσε γερμανικές αποικίες 
στη νοτιοδυτική Αφρική και τα νησιά του νοτίου Ειρηνικού, που μετατράπη-
καν σε εδάφη υπό κηδεμονία. 
Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το σύστημα των εντολών ήταν το 
πρώτο βήμα ανάμεσα σε πολλά που προδιέγραψαν την τελική πτώση των 
αποικιακών αυτοκρατοριών, η οποία ολοκληρώθηκε στη συνέχεια στο πλαί-
σιο του ΟΗΕ. 

Α.1.4.2. Δραστηριότητες κοινωνικής ή άλλης φύσης 

Η ΚτΕ ανέλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 23, να βοηθήσει τα κράτη μέλη ώ-
στε να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν δίκαιους και ανθρωπιστικούς όρους 
εργασίας για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι 
ιθαγενείς λαοί με φιλοδίκαιη συμπεριφορά. Ανέλαβε, επίσης, τον γενικό έλεγ-
χο των συμφώνων που αφορούσαν στην εμπορία των γυναικών και των παι-
διών,65 την εμπορία οπίου ή επιβλαβών φαρμάκων (άρθρο 23 §8). Με τη 
διάταξη αυτή έθεσε τα πρώτα κριτήρια στον τομέα της εργασίας, έναν τομέα 
που ανέλαβε στη συνέχεια η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), που δημι-
ουργήθηκε την ίδια εποχή. Η ΔΟΕ κατάφερε μεταγενέστερα να υιοθετήσει 
συμβάσεις και να θέσει μηχανισμούς ελέγχου για την προστασία των δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων. 

64. Μέχρι το 1939 μία μόνο εντολή τερματίστηκε οδηγώντας το Ιράκ στην ανεξαρτησία 
του. 

65. Convention to Suppress the Slave Trade and the Slavery, υιοθετήθηκε στις 25 Σε-
πτεμβρίου 1926, τέθηκε σε ισχύ στις 9 Μαρτίου 1927, LNTS 60, 253, κυρώθηκε με το Ν. 4473/ 
1930, ΦΕΚ Α, 62. Τα κράτη μέρη είχαν την υποχρέωση να καταθέτουν εκθέσεις στο Συμβούλιο 
κι υπήρχε και δυνατότητα προσφυγής στο ΔΔΔΔ. Βλ. Seymour Drescher and Paul Finkelman, 
“Slavery,” στο The Oxford Handbook of the History of International Law, ed. Bardo Fassbender 
et al. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 890, 911. 
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Α.1.4.3. Η προστασία των μειονοτήτων 

Παρόλο που καμία διάταξη του Συμφώνου της ΚτΕ δεν αναφερόταν στο 
ζήτημα των μειονοτήτων, η οργάνωση έθεσε τις βάσεις προστασίας των μειο-
νοτικών ομάδων που προέκυψαν από την εδαφική διανομή μετά τον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, εγκαθιδρύοντας μια μορφή «συλλογικής εγγύησης» για τις 
μειονότητες.66 Τέτοιες ομάδες υπήρχαν σε πολλά ανατολικοευρωπαϊκά κρά-
τη, όπως Πολωνία, Ουγγαρία, πρώην Τσεχοσλοβακία, πρώην Γιουγκοσλαβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και στην Αλβανία και Ελλάδα.67 

Η ΚτΕ ζήτησε από τα ανωτέρω κράτη να συνάψουν ειδικές συνθήκες για 
την προστασία εθνικών, θρησκευτικών ή γλωσσικών μειονοτήτων, όπου 
υπήρχαν, αναπτύσσοντας μέσω αυτών ένα σύστημα που θα ασχολείτο με τις 
προσφυγές των μειονοτικών ομάδων όταν παραβιάζονταν τα δικαιώματά 
τους.68 Οι προσφυγές εξετάζονταν από τριμελή επιτροπή εκπροσώπων του 
Συμβουλίου της ΚτΕ, ενώπιον της οποίας εξέθεταν τα αιτήματά τους69 και 
υπήρχε στη συνέχεια η δυνατότητα να ζητηθεί από το ΔΔΔΔ γνωμοδότηση 
για αμφισβητούμενα ζητήματα διεθνούς δικαίου.70 

Η Πολωνία71 ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε παρόμοια σύμβαση, που 
θεωρήθηκε πρότυπο για την εποχή της,72 και αργότερα ακολούθησαν το 
παράδειγμά της και άλλα κράτη.73 Σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες, τα 
κράτη αναλάμβαναν την υποχρέωση να παραχωρήσουν συγκεκριμένα 
δικαιώματα στις μειονότητες για τη διατήρηση των εθνικών, θρησκευτικών ή 
γλωσσικών τους χαρακτηριστικών, η δε εγγύηση των ανωτέρω ετίθετο υπό 
την εποπτεία της ΚτΕ. Έτσι, όταν η Αλβανία αποφάσισε να κλείσει τα 

66. Gino J. Naldi and Konstantinos D. Magliveras, “Human Rights and the Denunciation
of Treaties and Withdrawal from International Organisations,” Polish Yearbook of Internati-
onal Law 33 (2013): 97∙ Thomas D. Musgrave, Self-Determination and National Minorities 
(Oxford: Oxford University Press, 2000), 37 επ. 

67. Λένα Διβάνη, Ελλάδα και μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Κοινωνίας
των Εθνών (Αθήνα: Καστανιώτης, 1999), 13 επ. 

68. Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι απέτυχαν να ορίσουν επακριβώς την έννοια της μειονό-
τητας. Βλ. Right of Minority Schools in Upper Silesia Case, PCIJ. Ser. A, No. 15, 1928. 

69. Βασίλης Γραμματίκας, Η Διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στα πα-
ρευξείνια κράτη της πρώην ΕΣΣΔ (Αθήνα: Παπαζήσης, 2010), 55 επ. 

70. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης και Δημήτρης Χριστόπουλος (επιμ.), Η ελληνική μειονό-
τητα της Αλβανίας (Αθήνα: Κέντρο Ερευνών Mειονοτικών Ομάδων και Κριτική, 2003), 25 επ. 

71. Στις 20 Ιουλίου 1919 μεταξύ νικητών και Πολωνίας.
72. Theodore S. Woolsey, “The Rights of Minorities under the Treaty with Poland,” AJIL

14 (1920): 389 επ. 
73. Γιουγκοσλαβία 10 Σεπτεμβρίου 1919, Τσεχοσλοβακία 10 Σεπτεμβρίου 1919, Ρουμανία

9 Δεκεμβρίου 1919, Ελλάδα 10 Αυγούστου 1920, Τουρκία 24 Ιουλίου 1923. 
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ελληνικά σχολεία, στα οποία φοιτούσαν παιδιά της ελληνικής μειονότητας, 
το ΔΔΔΔ εξέδωσε γνωμοδότηση74 σύμφωνα με την οποία υποχρέωσε την 
Αλβανία να προστατεύσει την ελληνική μειονότητα, διότι ως μέλος της ΚτΕ 
θα έπρεπε να σέβεται την προστασία των μειονοτικών ομάδων και τόνισε 
την ισότητα μεταξύ χριστιανικών μειονοτήτων και του υπόλοιπου αλβανι-
κού μουσουλμανικού πληθυσμού. 

Το σύστημα αυτό, στο οποίο η ΚτΕ έπαιζε ρόλο εγγυητή, χαρακτηρίζεται 
πρωτοποριακό για την εποχή του, έμελλε όμως να ατονήσει μετά τη διάλυσή 
της. Ο ΟΗΕ επικεντρώθηκε στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, 
στην εξάλειψη των διακρίσεων και στην ισότητα και υιοθέτησε σειρά διεθνών 
συμβάσεων και μηχανισμών προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου,75 ενώ 
χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να ασχοληθούν θεσμοί, όπως ο 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ή το 
Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), με την προστασία των μειονοτήτων. Ο ΟΑΣΕ, 
μάλιστα, δημιούργησε ειδικό θεσμό, τον Ύπατο Αρμοστή για τις Μειονό-
τητες.  

Α.1.4.4. Η προστασία των προσφύγων 

Η θέσπιση και ανάπτυξη των δικαιωμάτων για την προστασία των προ-
σφύγων ξεκίνησε από την ΚτΕ. Αν και το Σύμφωνο δεν περιείχε διάταξη που 
να σχετίζεται με το θέμα των προσφύγων, ωστόσο η μαζική έξοδος των 
800.000 και πλέον Ρώσων προσφύγων μετά την επανάσταση των μπολσεβί-
κων, το 1917, ευαισθητοποίησε το Συμβούλιο της ΚτΕ και με την προτροπή 
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού θεώρησε εαυτό αρμόδιο να ασχοληθεί με το 
θέμα, που ήταν έκτοτε μόνιμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξή του.76 

Η προστασία των προσφύγων κινήθηκε σε δύο επίπεδα, που αναπτύχθη-
καν παράλληλα. Σε ένα θεσμικό επίπεδο, στο πλαίσιο του οποίου δημιουρ-
γήθηκαν διεθνή όργανα για την προστασία και συνδρομή των προσφύγων, ό-
πως η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες77 και το Διεθνές Γραφείο για τους 

74. Μinority Schools in Albania, Advisory Opinion, PCIJ, No. 64, Ser. A/B, 64.
75. Αναφέρουμε ενδεικτικά την υποεπιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των

μειονοτήτων, στην οποία εκπρόσωπος της Ελλάδας υπήρξε επί σειρά ετών η καθηγήτρια Καλ-
λιόπη Κούφα. 

76. League of Nations, Minutes of the Council, 19, 117. Η πρώτη απόφαση του Συμβουλίου
λήφθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1921. 

77. Η απόφαση για τη δημιουργία της πάρθηκε σύντομα για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα των Ρώσων προσφύγων. LNOJ, 1921, 227-28. 
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Πρόσφυγες78 που αντικατέστησε την Ύπατη Αρμοστεία κι άρχισε στενή συ-
νεργασία με τη Γραμματεία της ΚτΕ, και το συμβατικό καθεστώς που περι-
λάμβανε σειρά διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων που αποσκοπούσαν στον 
ορισμό της έννοιας του πρόσφυγα και την προστασία του. Ανάμεσα σ’ αυτές, 
η Συμφωνία για την Έκδοση Πιστοποιητικού Ταυτότητας για τους Ρώσους 
Πρόσφυγες, γνωστή ως διαβατήριο Nansen,79 το Σχέδιο για την Έκδοση Πι-
στοποιητικού Ταυτότητας στους Αρμένιους Πρόσφυγες, η Σύμβαση περί του 
Διεθνούς Καθεστώτος των Προσφύγων του 1933, η Σύμβαση περί του Κάθε-
στώτος των Προσφύγων από τη Γερμανία του 1938 κ.ά. 

Κυρίαρχο στοιχείο της περιόδου αυτής είναι μια πρώτη αντίληψη διεθνούς 
αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες, που εκφράζεται με καθορισμένη δράση και 
δεν αποκτά την αναμενόμενη διάσταση λόγω των πολλών επιφυλάξεων που 
διατυπώθηκαν στις επιμέρους διατάξεις. Έτσι, οι προσπάθειες που κινήθηκαν 
κατά την περίοδο αυτή κρίθηκαν ως «στοιχειώδεις». Αργότερα, στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ, η προστασία των προσφύγων κατοχυρώνεται με διεθνή σύμβαση, 
τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων του 1951 και το 
Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967.80 

Α.1.5. Η Γραμματεία της ΚτΕ 

Οι διεθνείς γραμματείες χρονολογούνται πριν από 100 περίπου χρόνια. Οι 
πρώτες γραμματειακές υπηρεσίες προσκολλημένες σε μόνιμους διεθνείς 
οργανισμούς αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες 1860-1870 με την ίδρυση της Διε-
θνούς Τηλεγραφικής Ένωσης, της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης και του 
Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών. Ωστόσο, το διοικητικό προσωπικό 
γι’ αυτούς τους οργανισμούς δεν συνιστούσε μια πολυεθνική ομάδα υπαλλή-
λων, διότι είτε προσλαμβανόταν από τη χώρα υποδοχής είτε επιλεγόταν από 
τις κυβερνήσεις. Η αντίληψη μιας πραγματικά διεθνούς γραμματείας με 
πρωταρχική ευθύνη απέναντι στον οργανισμό και όχι στις εθνικές κυβερ-
νήσεις έγινε πραγματικότητα μόνο με την ίδρυση της ΚτΕ. Δύο πιθανοί ρόλοι 
είχαν προβλεφθεί για τη Γραμματεία: ο ένας ενός διεθνούς πολιτικού προσώ-
που ή πολιτικού ηγέτη σε αντιπαραβολή με τα καθήκοντα ενός αποτελεσμα-

78. Που μετονομάστηκε τιμητικά σε Γραφείο Nansen μετά το θάνατο του τελευταίου,
διατηρώντας την ονομασία αυτή μέχρι το 1938. 

79. O Nansen ανέλαβε υπηρεσία στις 20 Αυγούστου 1921.
80. Παρούλα Νάσκου–Περράκη, Το νομικό καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και

ελληνική έννομη τάξη. Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων 
(Αθήνα–Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1991)∙ της ιδίας, Περί Ασύλου και Προσφύγων Ανάλεκτα 
(Αθήνα–Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1999). 
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τικού διαχειριστή που θα περιοριζόταν να διεκπεραιώνει τη βούληση των 
εξουσιοδοτημένων οργάνων της ΚτΕ. Έψαχναν για μια ευρέως αναγνωρι-
σμένη προσωπικότητα και απευθύνθηκαν στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος 
αρνήθηκε. Προτάθηκε επίσης ο τίτλος του Καγκελάριου, μια ιδέα που άρεσε 
και στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Γουίλσον, για να καταλήξουν στον τίτλο του 
Γενικού Γραμματέα και στον Σερ Έρικ Ντράμοντ (Sir Eric Drummond) που 
άφησε εποχή για το ήθος, το χαρακτήρα του και τις αρχές του.81 Οι διατάξεις 
του Συμφώνου δεν διαφώτιζαν για το περιεχόμενο και το ρόλο του Γενικού 
Γραμματέα.82 Εξάλλου, ούτε και τα κράτη μέλη επιθυμούσαν την ανάληψη 
παρόμοιων πρωτοβουλιών κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Παρόλο 
που στο άρθρο 11 §1 αναφέρεται ότι ο Γεν. Γραμματέας δύναται να συγκα-
λέσει αμέσως το Συμβούλιο μετά από αίτημα κράτους μέλους, στην πράξη 
ωστόσο ουδέποτε του αναγνωρίστηκε παρόμοια αρμοδιότητα. Ο Γεν. Γραμ-
ματέας δεν ενεργούσε ex officio.83 Ο Ντράμοντ άσκησε ήπια διπλωματία και 
οραματίστηκε το ρόλο του ως διαχειριστή παρά ως ηγέτη και ήταν τόσο απο-
τελεσματικός, που χρόνια μετά ο Dag Hammarkjold, Γεν. Γραμματέας του 
ΟΗΕ (1953-1961), εξέφραζε συχνά το θαυμασμό του για την προσέγγιση 
αυτή του Ντράμοντ και την παρακαταθήκη που άφησε στο διοικητικό όργανο 
της ΚτΕ. Ο Ντράμοντ δημιούργησε μια αυστηρά διεθνή γραμματεία που λει-
τουργούσε σε μόνιμη βάση συνδεδεμένη με τα λοιπά όργανα της ΚτΕ. Δη-
μιούργησε επτά διαφορετικά τμήματα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία 
της, όπως: τμήμα εντολών, δημοσιονομικό και οικονομικό, μεταφοράς και 
επικοινωνίας, αφοπλισμού, κοινωνικών θεμάτων (για το όπιο, το εμπόριο, τις 
γυναίκες και τα παιδιά), πολιτικό, νομικό και πληροφοριών.84 Η Γραμματεία 
κρίθηκε ότι διέθετε υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας, διατήρησε σοβαρό 
ύφος με σεβασμό προς τις Μεγάλες Δυνάμεις, ισορροπία με τις μικρές και 
κατάφερε να δώσει την εικόνα του επικεφαλής μιας διεθνούς γραμματείας την 
οποία όλοι σέβονταν και εμπιστεύονταν. Τέλος, κατάφερε να κρατήσει ψηλά 
το σεβασμό των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. 

81. O Drummond ήταν αρχικά μέλος της βρετανικής αντιπροσωπείας στη Συνδιάσκεψη
της Ειρήνης στο Παρίσι και ένας από τους συντάκτες του Συμφώνου της ΚτΕ. Αποχώρησε από 
τη Γραμματεία της ΚτΕ το 1933 επιστρέφοντας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας 
συνεχίζοντας την καριέρα του διπλωμάτη. 

82. Ρόλο που ορίζει ο Χάρτης του ΟΗΕ για τον Γεν. Γραμματέα στα άρθρα 97, 98 και 99.
Βλ. J. Kunz, “The Legal Position of the Secretary General of the United Nations,” AJIL 40 
(1946): 786 επ. 

83. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ρούκουνας, Μεσολάβησης και συνδιαλλαγή, 42.
84. Στυλιανός Σεφεριάδης, Μαθήματα Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα: Τυπογραφείο

Καλλέργη, 1937), τ. 1, 155. 
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Η πρακτική Ντράμοντ ενσωματώθηκε στο Χάρτη του ΟΗΕ και στις Ειδι-
κευμένες Οργανώσεις. Διέθετε χαρακτηριστικά, όπως αμεροληψία, διεθνή 
χαρακτήρα, νομιμοφροσύνη, ανεξαρτησία, που αποτελούν το θεμέλιο της α-
ποτελεσματικότητας της διεθνούς δημόσιας υπηρεσίας. Δίπλα του ο Jean 
Monnet εργάστηκε τα πρώτα χρόνια ως Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
της ΚτΕ. 

Μετά τον Ντράμοντ ανέλαβαν ο Ζόζεφ Άβενολ (1933-1940),85 μέχρι τότε 
βοηθός Γενικός Γραμματέας υπεύθυνος για τα οικονομικά της ΚτΕ, κι ο Ζην 
Λέστερ (1940-1946)86 που προσπάθησε να συγκρατήσει τη σκελετωμένη 
Γραμματεία της ΚτΕ, μειώνοντας από 700 σε 100 τους εργαζόμενους, και την 
παρέδωσε στον ΟΗΕ το 1946.87 Η ΚτΕ εμφάνισε για πρώτη φορά στην ιστορί-
α των διεθνών σχέσεων ένα άρτια συγκροτημένο σώμα διεθνών υπαλλήλων.88 

Α.1.6. Οι επιτροπές της Κοινωνίας των Εθνών 

Επιτροπές που συγκροτούνταν στο πλαίσιο της ΚτΕ αποσκοπούσαν στη 
μελέτη ειδικών θεμάτων και διακρίνονταν ως ακολούθως: 

1. Οι μόνιμες επιτροπές συμβούλευαν τα όργανα της ΚτΕ σε ειδικά θέματα
υποβάλλοντας εκθέσεις κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης. Τέτοιες επιτρο-
πές ήταν: 

α. Η Επιτροπή για τη μελέτη στρατιωτικών, ναυτικών και αεροπορικών 
ζητημάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συμφώνου. 

β. Η Μόνιμη Επιτροπή Διεθνών Εντολών, η οποία προβλεπόταν από το 
άρθρο 22 του Συμφώνου, είχε σκοπό να εξετάζει τις ετήσιες εκθέσεις των 
εντολοδόχων δυνάμεων και υπέβαλλε στο Συμβούλιο τη γνώμη της σχετικά 
με τα ζητήματα των Εντολών.  

γ. Η Επιτροπή κατά της Δουλείας. 
δ. Η Διεθνής Επιτροπή Πνευματικής Συνεργασίας που απέβλεπε στην 

πνευματική συνεργασία των λαών. 
ε. Η Επιτροπή Οπίου.  
στ. Η Επιτροπή Ελέγχου που είχε σκοπό την επίβλεψη και διαχείριση των 

οικονομικών της ΚτΕ. 

85. Γάλλος διπλωμάτης. Βλέπε σχετικά James Barros, Betrayal from Within: Joseph
Avenol, Secretary General of the League of Nations, 1933-1940 (New Haven: Yale University 
Press, 1969). 

86. Ιρλανδός διπλωμάτης, βοηθός Γενικός Γραμματέας (1937-1940).
87. Douglas Gageby, The last Secretary General Sean Lester and the League of Nations

(Dublin: Town House and Country, 1999). 
88. Γεώργιος Τενεκίδης, Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον (Αθήνα: Παπαζήσης, 1959), 119 επ.
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ζ. Η Επιτροπή Κατανομής Εξόδων, η οποία είχε σκοπό την επισταμένη 
εξέταση του ζητήματος της δίκαιης κατανομής των εξόδων της Κοινωνίας, 
μεταξύ των κρατών μελών της.89 

2. Παράλληλα συγκροτούνταν από το Συμβούλιο με πρόταση της
Συνέλευσης προσωρινές συμβουλευτικές επιτροπές για ειδικά ζητήματα, οι 
οποίες έπαυαν μετά τη διεκπεραίωση του έργου τους, όπως: 

α. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την κατάργηση της σωματεμπορίας γυ-
ναικών και παιδιών. 

β. Η Επιτροπή για την κωδικοποίηση του Διεθνούς Δικαίου, που αποτε-
λείτο από επτά νομικούς, είχε σκοπό την προοδευτική κωδικοποίηση των 
κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και αποτέλεσε τον προπομπό της σημερινής 
Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ που λειτουργεί σε μόνιμη βάση.  

γ. Η προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη συνδιάσκεψη του αφοπλισμού. 
δ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Άπω Ανατολή που συστήθηκε 

σχετικά με τη διαμάχη Κίνας και Ιαπωνίας το 1937.90 

Α.1.7. Τεχνικές Ειδικές Οργανώσεις 

Εκτός των ανωτέρω βασικών οργάνων της ΚτΕ υφίσταντο και άλλοι ει-
δικοί ή τεχνικοί οργανισμοί που υποβοηθούσαν το έργο της. Σπουδαιότεροι 
από αυτούς ήταν οι εξής: 

α. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, με κύριο έργο την προστασία των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων. 

β. Η Διεθνής Οργάνωση των Συγκοινωνιών και της Διαμετακόμισης, που 
ασχολείτο με τη μελέτη ζητημάτων σχετικών με την ελευθερία των συγκοι-
νωνιών. 

γ. Η Διεθνής Οργάνωση της Δημόσιας Υγιεινής, για την πρόληψη των επι-
δημικών νόσων και την υπόδειξη των μέσων εξυγίανσης των λαών και των 
χωρών.91 

δ. Η Διεθνής Δημοσιονομική και Οικονομική Οργάνωση, η οποία ασχο-
λείτο με τα ζητήματα συναλλαγών, υποτίμησης των βιοτικών αντικειμένων, 
οικονομικής ανόρθωσης των χωρών, όπως π.χ. της Αυστρίας, της Ουγγαρίας 
κ.ά.92 

89. Όπως τις αναφέρει ο Σκαλτσάς, «Ο πρόεδρος Γ. Γουίλσον», 128-29, σημ. 27.
90. Oppenheim’s International Law, 11, σημ. 32.
91. Βλ. σχετικά Heimon van Blankenstein, L’Organisation de l’Hygiène de la Société des

Nations (Purmerend: Z. Musses, 1934). 
92. Η Επιτροπή ασχολήθηκε και με το δάνειο που δόθηκε στην Ελλάδα το 1924 για την

αποκατάσταση των προσφύγων. Βλ. Martin Hill, The Economic and Financial Organisation of 
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Β. H δημιουργία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 

Β.1. Ιστορική διαδρομή 

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος συνέβαλε στη δημιουργία κι ενός ακόμη διε-
θνούς οργανισμού, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, με αποκλειστική αρ-
μοδιότητα τα προβλήματα των εργαζομένων. 

Οι πρώτες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων 
των εργαζομένων χρονολογούνται από το 1890, όταν αντιπρόσωποι από δε-
κατέσσερα κράτη συναντήθηκαν στο Βερολίνο σε μια διπλωματική διάσκεψη 
που επαναλήφθηκε το 1897 στις Βρυξέλλες και το 1900 στο Παρίσι, και κα-
τέληξαν στη σύσταση μιας διεθνούς ένωσης εργαζομένων και λίγο αργότερα, 
στη Βασιλεία της Ελβετίας, στη δημιουργία ενός Γραφείου Εργασίας που 
ασχολείτο με τη μετάφραση και δημοσίευση της κοινωνικής νομοθεσίας των 
διαφόρων κρατών. Στη Συνδιάσκεψη του Βερολίνου πρωτοεμφανίστηκε το 
«τριμερές» σχήμα στη διεθνή εκπροσώπηση των εργασιακών συμφερόντων, 
δηλαδή κάθε κράτος αντιπροσωπεύονταν από τριμερή ομάδα, η οποία αποτε-
λείτο από έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έναν εκπρόσωπο των εργατικών 
σωματείων και έναν των εργοδοτικών ενώσεων. 

Το 1906 υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συνόδου στη Βέρνη δύο συν-
θήκες, από τις οποίες η μία αφορούσε στην απαγόρευση εργασίας των γυ-
ναικών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος, διάφορα σχέδια συμβάσεων είχαν ήδη ετοιμαστεί, επικεντρωμένα κυρίως 
στα προβλήματα εργασίας των παιδιών, στην απαγόρευση εργασίας των παι-
διών κατά τη διάρκεια της νύχτας, στη διάρκεια εργασίας των γυναικών κ.ά. 
Οι δραστηριότητες στον εργασιακό τομέα είχαν δρομολογηθεί και δημιούρ-
γησαν το κατάλληλο κλίμα, ώστε αμέσως μετά τον τερματισμό του πολέμου 
να θεωρηθεί απαραίτητη η δημιουργία ενός παγκόσμιου φορέα της διεθνούς 
μέριμνας για τις εργασιακές σχέσεις. Αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας Επι-
τροπής, στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης της Ειρήνης, στην οποία ανατέθηκε η 
επεξεργασία σχεδίου καταστατικού για την ίδρυση ενός διεθνούς οργανισμού 
εργασίας συνδεδεμένου με την ΚτΕ και με αποκλειστική αρμοδιότητα την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων. Το καταστατικό που εκ-
πονήθηκε ενσωματώθηκε αυτούσιο ως μέρος ΧΙΙΙ της Συνθήκης των Βερσαλ-
λιών και αποτέλεσε την ιδρυτική πράξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

the League of Nations (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, Division of 
International Law, 1946). 
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Β.2. Ο Καταστατικός Χάρτης της ΔΟΕ 

Το Σύμφωνο της ΚτΕ (άρθρο 23 §α) επέβαλε την υποχρέωση στα κράτη 
μέλη της «να προσπαθήσουν, να εξασφαλίσουν και διατηρήσουν δίκαιους και 
ανθρωπιστικούς όρους εργασίας για τον άνδρα, τη γυναίκα και τα παιδιά, 
εκτός του εδάφους τους και στις χώρες όπου εκτείνονται οι εμπορικές και βιο-
μηχανικές τους σχέσεις» και για το σκοπό αυτό να συντηρήσουν τις αναγκαίες 
διεθνείς Οργανώσεις.93 

Η σημασία της ίδρυσης του νέου διεθνούς οργανισμού έγκειτο τόσο στο 
γεγονός της σημαντικής προώθησης της οργάνωσης των διεθνών εργασιακών 
σχέσεων όσο και στη θεσμική δομή του. Ως προς την τελευταία πρέπει να ε-
πισημανθεί η οριστική καθιέρωση της τριμερούς σύνθεσης των αντιπροσω-
πειών των κρατών μελών (Κυβερνήσεις–Εργαζόμενοι–Εργοδότες), καθώς 
και οι ενισχυμένες αρμοδιότητες της μόνιμης Γραμματείας του οργανισμού, 
που ονομάστηκε Διεθνές Γραφείο Εργασίας με έδρα τη Γενεύη. Το κύριο όρ-
γανο της ΔΟΕ ήταν η Γενική Συνδιάσκεψη, που αποτέλεσε το πλήρους σύν-
θεσης όργανο. Τα κράτη μέλη αντιπροσωπεύονταν με τετραμελή αντιπροσω-
πεία, στην οποία συμμετείχαν δύο κρατικοί λειτουργοί και από ένας εκ-
πρόσωπος των εργοδοτικών και των εργατικών σωματείων. Μέλη της ΔΟΕ 
ήταν αυτοδικαίως όλα τα μέλη της ΚτΕ, αλλά η τελευταία αυτή ιδιότητα δεν 
ήταν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη ΔΟΕ. 

Από την πλευρά του το δεύτερο όργανο της ΔΟΕ, το Διεθνές Γραφείο Ερ-
γασίας, ήταν το όργανο δράσης και διευθυνόταν από Διοικητικό Συμβούλιο 
που απαρτιζόταν από είκοσι τέσσερα μέλη, έξι αντιπροσώπους των εργατών, 
έξι των εργοδοτών και δώδεκα των κυβερνήσεων, με τριετή θητεία. Από τα 
δώδεκα κυβερνητικά μέλη, τα οκτώ αντιπροσώπευαν τις πλέον αναπτυγμένες 
βιομηχανικά χώρες.94 Του Γραφείου προΐστατο ο Διευθυντής, που διοριζόταν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, προς το οποίο λογοδοτούσε, αλλά ήταν υπεύ-
θυνος και απέναντι στον Γενικό Γραμματέα της ΚτΕ. Το Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας ανέπτυξε πρωτοβουλίες κι επέδειξε έναν αξιοσημείωτο δυναμισμό 
χάρη στον Αλμπέρ Τομά, τον πρώτο Διευθυντή. Ο Τομά ήταν ένας δυναμι-
κός ακτιβιστής, μαχητής κι εύγλωττος, και εισηγούνταν μέτρα και προγράμ-
ματα που υποστήριζε με θέρμη, πίστευε στην κοινωνική δικαιοσύνη για την 
εργασία, καθιερώνοντας ταυτόχρονα με τη στάση του ένα προηγούμενο κι 

93. Βλ. σχετικά Παρούλα Νάσκου–Περράκη, «H Διεθνής Οργάνωση Εργασίας», στο Δί-
καιο Διεθνών Οργανισμών, 197, σημ. 5. 

94. Βλ. αναλυτικά Μaurice Guerreau, L’Organisation Permanent du Travail (Paris: Rus-
seau, 1923), 404 επ., καθώς και Paul Pic, “Le droit international ouvrier dans le Traité de Ver-
sailles,” Revue Générale du Droit International Public (1922): 60 επ. Βλ. και Κωνσταντίνος 
Ευσταθιάδης, Διεθνές Δίκαιο (Αθήνα: Τυπογραφείο Π. Κλεισιούνης, 1977), 213 επ. 
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ένα πρότυπο για τον μετέπειτα δεσμό των Ειδικευμένων Οργανώσεων με τα 
Ηνωμένα Έθνη. Το 1926 προχώρησε στην υλοποίηση μιας σημαντικής και-
νοτομίας εγκαθιδρύοντας ένα σύστημα ελέγχου εφαρμογής των συμβάσεων 
και άλλων δεσμεύσεων που αναλάμβαναν τα κράτη μέλη, σύστημα που 
υπάρχει μέχρι τις ημέρες μας. Δημιούργησε έτσι την Επιτροπή Εμπειρογνω-
μόνων, που αποτελείτο από ανεξάρτητους νομικούς επιφορτισμένους να εξε-
τάζουν τις εκθέσεις που υπέβαλλαν τα κράτη μέλη στη Γενική Συνδιάσκεψη. 

Επέμεινε στην αυτονομία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και στην 
απαλλαγή του από τον –αδικαιολόγητο– έλεγχο της ΚτΕ. Προσέδωσε δυνα-
μισμό κι αποτελεσματικότητα στη ΔΟΕ, αρχικά με την άμεση υιοθέτηση σει-
ράς συμβάσεων95 και συστάσεων, αλλά και με τη μεγάλη εκδοτική δραστη-
ριότητα που ανέπτυξε.96 Η ΔΟΕ, ως αυτόνομος οργανισμός συνδεδεμένος με 
την ΚτΕ, αποτέλεσε το πρότυπο που μετά από χρόνια θα ήταν χρήσιμο στη 
σύνδεση των Ειδικευμένων Οργανώσεων με τα Ηνωμένα Έθνη. Το πρότυπο 
βασιζόταν στο δίδυμο της αυτονομίας και συνεργασίας κι αποδείχτηκε πιο 
ελκυστικό από προτάσεις που υποβλήθηκαν για ένα συγκεντρωτικό σύστημα 
οργανισμών. Με συνεχή λειτουργία από το 1919 μέχρι σήμερα, η ΔΟΕ είναι 
από τους πιο μακρόβιους διεθνείς οργανισμούς. Αφού επιβίωσε του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου μεταφέροντας προσωρινά την έδρα της στο Μόντρεαλ 
και τροποποίησε μερικώς το καταστατικό της, η ΔΟΕ αποτελεί την πρώτη 
Ειδικευμένη Οργάνωση του συστήματος των ΗΕ που συνήψε συμφωνία 
προσδιορισμού αυτής της σχέσης με τα Ηνωμένα Έθνη. 

Γ. Προσπάθειες δημιουργίας περιφερειακών οργανισμών  

Γ.1. Στο πλαίσιο της ΚτΕ 

Η περιφερειακή οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας αναπτύχθηκε κατά τη 
διάρκεια του μεσοπολέμου. Δημιουργήθηκαν δηλαδή θεσμικοί μηχανισμοί 
διαπολιτειακής συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη ορισμένου αποτελέσμα-
τος σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή. 

Το Σύμφωνο της ΚτΕ (άρθρο 21) περιέλαβε μια διάταξη, υπό την πίεση 
των ΗΠΑ, που αναφερόταν σε μια σειρά από ειδικές ή μερικές υποχρεώσεις 

95. Μεταξύ άλλων, τη Σύμβαση περί Καθορισμού Κατωτάτου Ορίου Ηλικίας των Ανη-
λίκων στις Βιομηχανικές Εργασίες, του 1919, στις Εργασίες στη Θάλασσα, του 1920, Περί 
Καταστολής της Εμπορίας Γυναικών και Παιδιών, του 1921, Περί Καθορισμού του Κατωτάτου 
Ορίου Εργασίας των Ανηλίκων σε μη Βιομηχανική Εργασία, του 1932, στην Αναγκαστική Ερ-
γασία, του 1930 κ.ά. 

96. Επί των ημερών του εκδόθηκαν η Revue Trimestrielle du Travail, το Bulletin Officiel, 
η Revue International du Travail κ.ά. 
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των κρατών μιας γεωγραφικής περιοχής, όπως α) τις συμβάσεις διαιτησίας 
που αφορούσαν την ειρηνική επίλυση των διαφορών, β) τις περιφερειακές 
συνεννοήσεις, που αφορούσαν είτε συμφωνίες μεταξύ κρατών ορισμένης 
γεωγραφικής περιοχής είτε συμφωνίες σε σχέση με ορισμένη γεωγραφική 
περιοχή. Παράδειγμα, το δόγμα Monroe, που αναφέρεται και στη διάταξη. 
Ωστόσο, η διάταξη του άρθρου 21 ήταν ασαφής ως προς το ρόλο των ειδικών 
ή μερικών συμφωνιών στη διατήρηση της ειρήνης. Λόγω της ασάφειας αυτής, 
οι συμφωνίες δεν εντάχθηκαν υπό την αιγίδα της ΚτΕ, ενώ αμφίβολος πα-
ρέμεινε ο ρόλος τους σε θέματα διεθνούς συλλογικής ασφάλειας.97 Ανάμεσα 
στις προσπάθειες αυτές ήταν το Σύμφωνο Λοκάρνο, Briand–Kellogg και η 
Γενική Πράξη της Γενεύης. 

Στο πλαίσιο της ΚτΕ, το 1929, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Aris-
tide Briand υπέβαλε πρόταση στην ετήσια σύνοδο της Συνέλευσης για τη δη-
μιουργία μια ομοσπονδιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό το συντονισμό 
των οικονομικών και πολιτικών θεμάτων. Πίστευε ότι η Ένωση αυτή θα 
έπρεπε να δημιουργηθεί στους κόλπους της ΚτΕ και θα τελούσε υπό την αι-
γίδα της. Η ιδέα του βασιζόταν στα κοινά χαρακτηριστικά που διέθεταν τα 
ευρωπαϊκά κράτη και έκρινε ότι θα ήταν ευκολότερο να επιλυθούν ζητήματα 
μέσα σε έναν περιορισμένο γεωγραφικό χώρο από τα ίδια τα κράτη, παρά να 
ζητείται βοήθεια από κράτη άλλων περιοχών.98 Το 1930 υπέβαλε ένα λεπτο-
μερές σχέδιο που συμπεριλάμβανε τα 27 ευρωπαϊκά κράτη μέλη της ΚτΕ που 
θα συνέρχονταν σε κανονικές διασκέψεις και το έργο τους θα επικουρούσε 
μια Μόνιμη Πολιτική Επιτροπή. Το σχέδιο συζητήθηκε στη σύνοδο του 1931 
και κατέληξε με τη δημιουργία μιας Επιτροπής Έρευνας υπό τη προεδρία του 
Briand και τη βοήθεια του Ντράμοντ.99 Σύμφωνα με το σχέδιο του Briand, 
κατοχυρωνόταν η ισότητα των κρατών, δημιουργούνταν μόνιμα όργανα, ό-
πως η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη και η Πολιτική Επιτροπή με εκτελεστικό 
ρόλο, και μια Γραμματεία σε μόνιμη βάση. Το σχέδιο, τολμηρό για την εποχή 
του, δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. 

 
 

97. Το ζήτημα του ρόλου των περιφερειακών συμφωνιών ή συμφώνων εντάχθηκε στο 
Κεφάλαιο 8 του Χάρτη του ΟΗΕ με επεξηγήσεις, χωρίς ωστόσο να πρωτοτυπήσει ουσιαστικά 
σε σχέση με την ΚτΕ. Για το θέμα βλ. Καλλιόπη Κούφα, Περί της περιφερειακής μορφής της 
Διεθνούς Κοινωνίας (Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέ-
σεων, 1975) και ειδικότερα για την ΚτΕ, 64 επ. 

98. Λάσκαρις, Διπλωματική Ιστορία, 208. 
99. Βρίσκεται κατατεθειμένο στα αρχεία της ΚτΕ. 
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Γ.2. Άλλες πρωτοβουλίες  

Γ.2.1. Η Διμερής Σύμβαση Βελγίου–Λουξεμβούργου 

Στις 25 Ιουλίου 1921 υπογράφηκε μία διμερής Σύμβαση Οικονομικής Συ-
νεργασίας μεταξύ Βελγίου και Λουξεμβούργου, που τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Μαρτίου 1922. Η Σύμβαση αυτή αποτέλεσε την απαρχή των οικονομικών 
συμφωνιών που ακολούθησαν στη συνέχεια. Προέβλεπε διάρκεια ισχύος πε-
νήντα ετών (έως το 1972), δημιουργία ενιαίου οικονομικού χώρου και 
οραματιζόταν μια κοινή αγορά χωρίς δασμούς.100 Έθετε τις βάσεις για ομοιό-
μορφη νομοθεσία τόσο στα εισαγόμενα όσο και στα εξαγόμενα προϊόντα.101 

Γ.2.2. Η Μικρή Συνεννόηση 

Η Μικρή Συνεννόηση102 ιδρύθηκε στη Γενεύη στις 16 Φεβρουαρίου 1933 
και περιλάμβανε την πρώην Γιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία και την πρώην Τσε-
χοσλοβακία. Η περιφερειακή αυτή οργάνωση προέκυψε από το συνδυασμό 
διμερών συνθηκών συμμαχίας μεταξύ των τριών κρατών, οι οποίες είχαν συ-
ναφθεί στα έτη 1921-1922 και είχαν παραταθεί τον Μάιο του 1929, καθι-
στώντας έτσι δυνατό ένα πολυμερές σχήμα, του οποίου σκοπός ήταν η εφαρ-
μογή ενός περιορισμένου συστήματος συλλογικής ασφάλειας. 

Το ιδρυτικό σύμφωνο της Συνεννόησης προέβλεπε την αρχή της απόλυτης 
ισότητας μεταξύ των τριών κρατών και θέσπιζε έναν σκιώδη κοινό θεσμικό 
μηχανισμό με τη μορφή Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, που κατηύθυνε 
την εξωτερική πολιτική και λάμβανε αποφάσεις με βάση την αρχή της ομοφω-
νίας. 

 
 
 
 

100. Pierre Pescatore, “Union Economique Belgo-Luxembourgeoise: Expériences et Per-
spectives d’avenir,” CPE 17/4 (1965): 367. 

101. Pierre Pescatore, “La notion du Marche Commun dans les Traités instituant l’Union 
économique belgo-luxembrourgeoise, le Benelux et les Communautés européennes,” στο En 
hommage à Victor Gothot (Liège: Faculté de Droit de l’Université de Liège, 1962), 50 επ. 

102. Robert J. Kerner and Harry N. Howard, The Balkan Conference and the Balkan En-
tente, 1930-1935 (Berkeley: University of California Press, 1936), 126 επ. Κωνσταντίνος Σβο-
λόπουλος, Το Βαλκανικό Σύμφωνο και η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1928-1943 (Αθήνα: 
Εστία, 1974), 29 επ. 
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Γ.2.3.Το Σύμφωνο Βαλκανικής Συνεννόησης 

Στις 9 Φεβρουαρίου 1934 υπογράφηκε στην Αθήνα το Σύμφωνο Βαλκα-
νικής Συνεννόησης από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Τουρκία.103 Παρά 
τις προσπάθειες, η συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Αλβανίας δεν κατέστη 
δυνατή εξ αιτίας των αναθεωρητικών τους τάσεων και του ζητήματος των 
μειονοτήτων. Το επίσημο κείμενο του Συμφώνου περιλάμβανε, στις λιγοστές 
διατάξεις του, εγγύηση των υφιστάμενων μεθοριακών διαρρυθμίσεων στον 
βαλκανικό χώρο και παράλληλα την ανάληψη της υποχρέωσης εκ μέρους των 
κρατών να απόσχουν από οποιαδήποτε πολιτική συνεννόηση με τρίτο βαλ-
κανικό κράτος ή πολιτική υποχρέωση έναντι σε τρίτα κράτη χωρίς κοινή και 
αμοιβαία συγκατάθεση. Στο επίσημο Σύμφωνο ήταν επίσης προσαρτημένο 
ένα Μυστικό Πρωτόκολλο το οποίο όριζε ότι, εάν ένα από τα συμβαλλόμενα 
κράτη δεχθεί επίθεση από οποιαδήποτε μη βαλκανική δύναμη και εάν μια 
βαλκανική δύναμη συνενωθεί στην επίθεση αυτή είτε ταυτόχρονα είτε μετα-
γενέστερα, το Σύμφωνο θα ισχύσει εξ ολοκλήρου κατά του βαλκανικού αυτού 
κράτους. Με τη ρήτρα αυτή δημιουργείται για πρώτη φορά στον βαλκανικό 
χώρο σύστημα περιφερειακής συλλογικής ασφάλειας.104 

Η θεσμική δομή της Βαλκανικής Συνεννόησης προβλεπόταν στον Κανονι-
σμό Οργάνωσης,105 με τη δημιουργία ενός Μόνιμου Συμβουλίου, που αποτε-
λείτο από τους υπουργούς των Εξωτερικών των κρατών μελών. Ταυτόχρονα 
προβλεπόταν η σύγκληση δύο τακτικών ετήσιων συνόδων του Συμβουλίου, 
με εναλλασσόμενο Προεδρείο από κάθε κράτος μέλος και εναλλασσόμενη 
έδρα στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Αυτή η χαλαρή θεσμική δομή 
βασιζόταν διοικητικά σε μια Μόνιμη Γραμματεία, που ακολουθούσε το Προ-
εδρείο στην εναλλασσόμενη έδρα του, και σε ένα Συμβουλευτικό Οικονομικό 
Συμβούλιο. 

Τα διεθνή προβλήματα που εμφανίστηκαν τα έτη 1936-1939, αλλά και η 
έλλειψη ειλικρινούς πρόθεσης εκ μέρους των συμβαλλόμενων κρατών για 
θεσμοποιημένη πολιτική συνεργασία δεν επέτρεψαν την αποτελεσματική 

103. Η ιδέα οφείλετο στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και στην ιδιωτική οργάνωση που 
δημιούργησε με την ονομασία «Εταιρεία των Φίλων της Ειρήνης». Ζήτησε από την ελληνική 
κυβέρνηση τη σύγκληση Διαβαλκανικής Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε το 1930 κι έγινε 
δεκτή με ενθουσιασμό από τους βαλκανικούς λαούς. 

104. Ιωάννου, Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας, 106. Για το παρασκήνιο των διπλωμα-
τικών διαβουλεύσεων και το ρόλο που διαδραμάτισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος βλ. Λάσκαρις, 
Διπλωματική Ιστορία, 281 επ. 

105. Που υπογράφηκε στην Άγκυρα το 1934. 
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λειτουργία του Βαλκανικού Συμφώνου.106 Αποδείχθηκε γράμμα κενό και δια-
λύθηκε με την έκρηξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

Γ.2.4. Ενωμένη Ευρώπη 

Παράλληλα με τις προσπάθειες του Briand στην ΚτΕ, παρατηρούμε στην 
Ευρώπη τις πρώτες κινήσεις για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης, αρχής 
γενομένης από το 1922, οπότε δημοσιεύτηκε το βιβλίο του κόμη Richard 
Coudenhove–Kalergi, ενός Αυστροούγγρου διπλωμάτη, με τίτλο PanEuropa: 
ένα σχέδιο. Στο βιβλίο σημειώνει την τεράστια βιομηχανική υποδομή που 
χρειάζεται ένας πόλεμος και τη δυνατότητα αποφυγής των συγκρούσεων με-
ταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων. Προτείνει να τεθεί ο άνθρακας της Γερμανίας 
και ο χάλυβας της Γαλλίας υπό τον έλεγχο μιας διεθνούς αρχής, ως λύση για 
την αποτροπή ενός νέου πολέμου μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. 

Για τον Coudenhove–Kalergi, υπάρχει ανάγκη δημιουργίας μια ισχυρής 
Ευρώπης, ικανής να αντισταθμίσει τις δυνάμεις των ΗΠΑ, της Σοβιετικής 
Ένωσης και της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γι’ αυτόν Ευρώπη σημαίνει το 
χώρο από τη Γαλλία έως την Πολωνία. Το 1926 ίδρυσε την Πανευρωπαϊκή 
Ένωση και το 1927 οργάνωσε το Συνέδριό της στη Βιέννη με δύο χιλιάδες και 
πλέον συμμετέχοντες και με θέματα συζήτησης την ειρηνική συνεργασία των 
κυρίαρχων κρατών και το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης.107 Τον στήριξαν 
όλοι οι διανοούμενοι της εποχής: Giullaume Apollinaire, Albert Einstein, Sig-
mund Freud, Thomas Man, Pablo Picasso, Jose Ortega y Gasset, Rainer Maria 
Rilke, Saint John Perse κ.ά. 

Στη δεκαετία του ’30 το σχέδιο υποστηρίζεται πολιτικά από τους Aristide 
Briand και Eduard Herriot, είκοσι έξι κράτη καλούνται να ενταχθούν στην 
προσπάθεια αυτή υπό τη προεδρία Briand υποστηριζόμενου από τον Jean 
Monnet, που τονίζει κατά την ίδρυσή της ότι πρόκειται για μια de facto 
διακυβερνητική οργάνωση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η οικονομική κρίση 
του 1929 όμως εμπόδισε την ευόδωση των προσπαθειών. 

Το όραμα αυτό του Coudenhove–Kalergi θα γίνει πραγματικότητα στις 9 
Μαΐου 1950, όταν ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Robert Schumann θα 
προτείνει στη Γερμανία να τεθεί η παραγωγή άνθρακα και χάλυβα κάτω από 
κοινό έλεγχο στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης ανοικτής στα ευρω-

106. Η Γιουγκοσλαβία, π.χ., ενδιαφερόταν περισσότερο για την εξυπηρέτηση βασικών της 
προβλημάτων σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ήταν υπέρ της δημιουργίας ενός διπλωμα-
τικού forum παρά μιας συνεργασίας με μόνιμους θεσμούς. 

107. Pierre H. Teitgen, “Europe de l’Ouest,” στο Les Organisations Régionales Internatio-
nales. Recueil de Cours, Fascicule I (Paris: Editions Montchrestien, 1971), 9 επ. 
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παϊκά κράτη. Το 1951 υπογράφηκε στο Παρίσι η Συνθήκη ΕΚΑΧ για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.  

Γ.2.5. Η Βαλτική Ένωση 

Η Βαλτική Ένωση συγκροτήθηκε από τα τρία βαλτικά κράτη, Εσθονία, Λε-
τονία και Λιθουανία, και βασίστηκε στη Συνθήκη Κατανόησης και Συνερ-
γασίας που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 12 Σεπτεμβρίου 1934.108 Κύριος 
σκοπός της Ένωσης ήταν η κοινή εξωτερική πολιτική, η ενίσχυση και διπλω-
ματική υποστήριξη στα διεθνή δρώμενα, καθώς και η πολιτική υποστήριξη εν 
γένει.109 Τα τρία κράτη υπέγραψαν το καθένα χωριστά, το 1920, συμφωνία με 
τη Ρωσία για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας τους. 

 
Συμπερασματικά, οι πρώτες προσπάθειες για δημιουργία περιφερειακών 

οργανώσεων δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Οι οργανώσεις αυτές λειτουργούσαν 
μέσω περιοδικών συναντήσεων των υπουργών Εξωτερικών των κρατών 
μελών, που ήταν και το κύριο όργανό τους, και είχαν τοπικό ενδιαφέρον και 
περιορισμένη διάρκεια. Έθεσαν όμως τις βάσεις, τις ιδέες και την ανάγκη για 
συνεργασία των κρατών σε μικρότερα σχήματα. 

Συμπεράσματα  

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κυοφόρησε την ιδέα της δημιουργίας ενός οι-
κουμενικού διεθνούς οργανισμού βασισμένου στον ορθό λόγο και στο δίκαιο. 
Αποτέλεσε «την πρώτη εμπειρία της διεθνούς κοινότητας στην αναζήτηση 
μιας διεθνούς αρχής υπεράνω αυτής των κρατών, ‘μιας αρχής που να βασί-
ζεται και να προϋποθέτει έναν ανώτερο πολιτισμό’».110 Συνέβαλε στην ε-
φαρμογή της δημοκρατικής αρχής στις διεθνείς σχέσεις, στη διασφάλιση των 
προϋποθέσεων για την παγίωση της ειρήνης, της ειρηνικής επίλυσης των 
διεθνών διαφορών και της εγγύησης σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης σε βάρος 
ενός κράτους μέλους. Πάνω από όλα συνέβαλε στην ανάγκη δημιουργίας ενός 
κόσμου απαλλαγμένου από το φάσμα του πολέμου και παγίωσε το status quo 
στην Ευρώπη. Βοήθησε στη διεύρυνση της αντίληψης ότι ο κόσμος χρειαζό-
ταν μια άλλη οπτική για την αναδόμηση του Διεθνούς Δικαίου, μια αντίληψη 
που εγκαθιδρύθηκε με τη δημιουργία του ΟΗΕ.111 Κυρίως όμως δημιούργησε 

108. Text of the Τreaty of Good Understanding and Cooperation between Estοnia, Latvia, 
Lithuania, LNTS 227 (1934). 

109. Hain Rebas, “Baltic Regionalism,” Journal of Baltic Studies 2 (1988): 101-04. 
110. Σεφεριάδης, Μαθήματα Διεθνούς Δικαίου, 55. 
111. Αναλυτικά στο Thomas Skouteris, “The Notion of Progress in International Law Dis-

course” (PhD thesis, Athens, 2008), 195 επ. 
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δύο παγκόσμιους οργανισμούς–ορόσημο για τη διαδικασία επίτευξης ενός πιο 
εύρυθμου κόσμου: την ΚτΕ, ένα νεωτεριστικό εγχείρημα στη σφαίρα των 
διεθνών σχέσεων, και τη ΔΟΕ, μάχιμη μέχρι τις μέρες μας για την εξασφάλιση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων με έμφαση στα οικονομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα. Η ΔΟΕ κατέκτησε επιπλέον τη μεγαλύτερη αποδοχή από τα κρά-
τη, διασφαλίζοντας την επιτυχία της με την υιοθέτηση σειράς διεθνών συμβά-
σεων για την προστασία των εργαζομένων. 

Μέσω της ΚτΕ άνοιξε ο δρόμος για την αποαποικιοποίηση και την ανεξαρ-
τησία των λαών, για τη συλλογική ασφάλεια, για τη δημιουργία περιφερεια-
κών συμφωνιών, για την κωδικοποίηση του Διεθνούς Δικαίου, για την κατάρ-
γηση της μυστικής διπλωματίας και τη δημοσίευση όλων των συμβάσεων και 
συμφωνιών που συνάπτονταν μεταξύ των κρατών (στα Treaty Series), άνοιξε 
δειλά το δρόμο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και για 
πολλούς άλλους τομείς, τεχνικούς και κοινωνικούς, που απολαμβάνει ο κό-
σμος σήμερα μέσω του ΟΗΕ που τη διαδέχτηκε και των λοιπών Ειδικευμένων 
Οργανώσεων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Η ίδρυση της ΚτΕ και 
η απαρχή μιας θεσμοθετημένης συνεργασίας των κρατών μέσω διεθνών ορ-
γανισμών διεύρυναν τη θεωρία του κλασικού Διεθνούς Δικαίου,112 που μέχρι 
τότε αναγνώριζε ως μοναδικό υποκείμενό του το κράτος, και δημιούργησε 
νέο αυτόνομο κλάδο και κατ’ επέκταση και θεωρία.113 Συνέβαλε θετικά στην 
ανάπτυξη των διεθνών οργανισμών, προσέδωσε άλλη διάσταση στη δομή της 
διεθνούς κοινωνίας, αλλά κυρίως στην οργάνωση των διεθνών σχέσεων. 
Πέραν της αποτυχίας της να ανακόψει τον επερχόμενο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και την εξάπλωση του φασισμού, η συμβολή της στη διαμόρφωση της 
διεθνούς κοινωνίας και στην επιβολή κανόνων του Διεθνούς Δικαίου κρίνεται 
σημαντική.

112. Georg Schwarzenberger, “The frontiers of International Law,” Stevens 59 (1962): 274. 
113. Roderick C. Ogley, “Towards a General Theory of International Organizations,” Inter-

national Relations 3 (1969): 599-619. 
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