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I

Προτοΰ άκόμη λήξη δ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οΕ νικηταί αότοϋ, 
πρός τον σκοπόν δπως σώσουν «τάς επερχομένας γενεάς άπδ τήν μάστιγα τού 
πολέμου, ήτις δίς εις τδ διάστημα μιας γενεάς έπεσώρευσεν άφατον θλΐψιν εις 
τήν ανθρωπότητα», άπεφάσισαν νά ένώσουν τάς προσπάθειας των διά τήν διατή- 
ρησιν τής διεθνούς ειρήνης καί ασφαλείας. Ή δμαδική αύτή κραυγή διαμαρτυ
ρίας. άληθές ανάθεμα κατά τού πολέμου, έκφράζουσα συγχρόνως τήν άνάγκην 
τής άνθρωπότητος προς συλλογικήν κατοχύρωσιν τής παγκοσμίου ειρήνης καί 
ασφαλείας, περιέχεται εις τδ προοίμιον τού Καταστατικού Χάρτου τού ’Οργανι
σμού Ηνωμένων Εθνών, δ όποιος Εδρύθη πρδ είκοσι Ιξ άκριβώς έτών.

Ό ’Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δέν είναι ή πρώτη ώργανωμένη συλλο
γική προσπάθεια διασφαλίσεως τής διεθνούς ειρήνης. Πράγματι, άφ’ ής Ιδημι- 
ουργήθησαν αί πρώται κοινωνίαι, ιδίως δέ άφ’ ής αύται ώργανώθησαν εις κυ
ριάρχους πολιτείας, οι πόλεμοι ώς άναγκαΐον κακόν βασανίζουν τήν άνθρωπότη- 
τα. Άλλ’ Ινώ οΕ πόλεμοι άνέκαθεν άποτελοΰν «καί πληγή καί πηγή τής άνθρω
πότητος», ώς λέγει δ Παλαμάς, οΕ άνθρωποι πολεμοΰντες θερμαίνονται άπό τό 
όραμα τής ειρήνης καί τείνουν διαρκώς πρός αύτό.

ΑΕ πρώται προσπάθειαι πρός ειρηνικήν διευθέτησιν των διαφορών μεταξύ 
πολιτειών είναι τόσον παλαιαί, ώστε χάνονται εις τά βάθη τής Εστορίας. 'Ως 
πρόδρομος πάντως τών προσφάτων έξειλιγμένων προσπαθειών — τής Κοινω
νίας τών ’Εθνών καί τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών — άναφέρεται δλο- 
νέν καί σταθερώτερον δ θεσμός τών άμφικτυονιών, γέννημα τού καλλιεργημέ
νου καί γονίμου πνεύματος τών άρχαίων Ελλήνων1. Ό θεσμός οδτος, τού δποί- 
ου ή άρχική προέλευσις συγχέεται μέ τόν θρύλον, προήλθεν Ικ τής συγκεντρώ- 
σεως τών εκπροσώπων γειτονικών πόλεων πρός θρησκευτικούς σκοπούς. Μέ τήν 
πάροδον δμως τού χρόνου αί άμφικτυονίαι προσέλαβον καί πολιτικόν χαρακτή-

Σημ.: Διάλεξις γενομένη εις τήν Εταιρίαν Μακεδονικών Σπουδών τήν 24ην ’Οκτω
βρίου 1971 έπί τή 26η έπετείω τοϋ ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πλήν τής είδικώς παραπεμπομένης βιβλιογραφίας έχρησιμοποιήθη καί ή κάτωθι: 
Courlander Η., Shaping our times (what the United Nations is and does), New York, 
I960, Jenks W., The world beyond the Charter, London, 1969, Johnson H., Self- 
determination within the Community of Nations, Leyden, 1967, Lador J. J. - Lede- 
rer. International group protection, Leyden, 1969, Seyrsted F., United Nations 
Forces in the law of peace and war, Leyden, 1966, Virally M., L’O.N.U., d’hier a 
demain, Paris, 1961, Virally M., Dalloz, Repertoire de droit international, t. II, 
Paris, 1969, σελ. 544 έπ., Waters M., The United Nations, New York, London, 1967.

1. Βλ. Κωνσταντάπουλον, ’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών. ’Επιτεύγματα καί προ
οπτικά!. Λόγος πανηγυρικός, 1968, σελ. 11.
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ρα, διότι κατ’ αυτάς συνεζητοΰντο καί ελύοντο είρηνικώς αί διαφοραί των πό
λεων αί δποΐαι συμμετεΐχον εις αύτάς. Μεταξύ των πολλών άμφικτυονιών τδ μεγα- 
λύτερον κύρος έγνώρισεν ή άμφικτυονία των Δελφών 2 3 4, περίφημον δέ κατέστη τδ 
άμφικτυονικόν αυτής συνέδριον, «τδ κοινδν τών Ελλήνων συνέδριον», τδ δποΐον 
άπετέλει έν είδος ύπερκοινοβουλίου τών Ελλήνων καί, άναμφισβητήτως, τδν συν- 
δετικδν κρίκον τών κυριωτέρων Ιλληνικών πόλεων Τδ συνέδριον τούτο, πρά
γματι, ήτο περιβεβλημένον μέ τόσας εξουσίας, ώστε είχε τδ δικαίωμα να κηρύσ- 
ση καί πόλεμον ακόμη, δχι μόνον εναντίον εχθρικών φύλων, άλλά καί έναντίον 
τών πόλεων - μελών τής. άμφικτυονίας, έάν αδται δέν συνεμορφοΰντο πρδς τάς 
αποφάσεις του 4.

Την ιδέαν ταύτην τής άμφικτυονίας τών Δελφών διέδωσε πολύ άργότερον 
εις τήν Εύρώπην ή ’Αναγέννησις, ώς τδ ιδεώδες πρδς τδ δποΐον πρέπει νά άντα- 
ποκρίνεται μία παγκόσμιος δργάνωσις, Ικανή νά διατηρήση την διεθνή Ιννομον 
τάξιν 5 6. Άλλά τδ άρχαΐον τούτο πρότυπον διαπολιτειακής συνεργασίας, καθώς 
καί έκεΐνα τά όποια ήκολούθησαν αύτό, παρά τήν τελειότητα τήν δποίαν είχον 
διά τήν έποχήν των, δέν είναι είμή μόνον τδ πρόπλασμα τών άναλόγων συγχρό
νων δργανώσεων. Πράγματι, αί σύγχρονοι συλλογικαί προσπάθειαι τών κρατών 
πρδς διασφάλισιν τής ειρήνης δέν περιορίζονται μόνον είς τήν διευθέτησιν πο
λεμικών διαφορών, άλλά στηρίζονται επί πολύ εύρυτέρων βάσεων, έκτεινομένων 
είς ποικίλους τομείς τού συγχρόνου διεθνούς βίου.

Πρδ τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών, ή τελευταία παρομοία προσπά
θεια ύπήρξεν, ώς γνωστόν, ή Κοινωνία τών ’Εθνών. Αΰτη συνεστήθη ύπδ τών 
συμμάχων τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, μετά τδ πέρας αύτοΰ καί είς τά 
πλαίσια τών συζητήσεων τών συνθηκών ειρήνης. Φιλοδοξία τής Κοινωνίας τών 
’Εθνών ήτο ή διατήρησις τής ειρήνης καί ασφαλείας διά συλλογικής δράσεως 
τών κρατών - μελών, φιλοδοξία δμως ή δποία τελικώς δέν έξεπληρώθη. Εύθύς 
άπδ τής ίδρύσεώς της, πράγματι, ή Κοινωνία τών ’Εθνών συνεκλονίσθη άπδ Ιρι
δας, αί δποΐαι είχον άρχίσει μεταξύ τών συμμάχων ήδη κατά τήν διάρκειαν τού 
πολέμου καί ώξύνθησαν είς τδ Ιπακρον κατά τήν σύναψιν τών συνθηκών ειρή
νης, έξ αφορμής τής διανομής τών κερδών τού πολέμου 6. Τοιουτοτρόπως, ή 
Κοινωνία τών ’Εθνών δέν είχε μακρδν βίον' άφοΰ δέ άπέτυχε πλήρως τού σκο-

2. Περί της άμφικτυονίας τών Δελφών καί της σημασίας αΰτης διά τδ Δημόσιον 
Διεθνές Δίκαιον, βλ. Tenekides G., L’amphictionie delphique. Ligende et realite. 
Άνάτυπον έκ τοϋ Annuaire de ΓΑΑΑ de l’Acad0mie de Droit International de la 
Haye, 1958, σελ. 145 έπ.

3. Βλ. Κωνσταντόπουλον, ένθ’ άνωτ., σελ. 11.
4. Βλ. Νεώτερον ’Εγκυκλοπαιδικόν Αεξικδν «Ήλιου», ύπδ λέξιν «Άμφικτυονία».
5. Βλ. Κωνσταντόπουλον, Διεθνές Δημόσιον Δίκαιον, τ. I (πολυγραφημέναι παραδό

σεις), 1968, σελ. 541 καί τδν αυτόν, ’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών, σελ. 11.
6. Βλ. Εύρνγένην, Ή Όργάνωσις τών Ηνωμένων ’Εθνών. Πραγματοποιήσεις καί 

προσδοκίαι. Διάλεξις, Άρμενόπουλος ΙΓ (1959), σελ. 4.



ποΰ της διά τής κηρύξεως τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, διελύθη καί τυπι- 
κώς, δΓ άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεώς της, μετά τδ πέρας τοΰ πολέμου 
αύτοΰ, την 18ην ’Απριλίου 1946.

II

1. Ή προεργασία διά την σύστασιν τοΰ νέου διεθνοΰς όργανισμοΰ προς δια- 
τήρησιν τής διεθνοΰς ειρήνης καί άσφαλείας ήρχισε καθ’ δν χρόνον εμαίνετο 
ακόμη ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Συγκεκριμένως, τό θέρος τοΰ 1941 συν- 
ήλθον εις Λονδΐνον, τό όποιον ένεφάνιζε τραγικήν δψιν Ικ τών άνηλεών βομ
βαρδισμών τής εχθρικής άεροπορίας, οί εκπρόσωποι έξορίστων κυβερνήσεων μέ 
την άπόφασιν νά θέσουν τάς βάσεις μιας νέας ειρηνικής ζωής δΓ αύτούς καί δι’ 
ολόκληρον την άνθρωπότητα. Ή σύσκεψις κατέληξεν εις τόν «Καταστατικόν 
Χάρτην τοΰ ’Ατλαντικού», δήλωσιν ύπογραφεΐσαν τήν 14ην Αύγούστου 1941, 
επί άμερικανικοΰ καταδρομικού Ιν μέσψ τοΰ Άτλαντικοΰ Ωκεανού, υπό τοΰ 
πρωθυπουργού τής Μεγάλης Βρεττανίας Ουΐνστων Τσώρτσιλ καί τοΰ προέδρου 
τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής Φραγκλίνου Ροΰσβελτ. Διά τής δη- 
λώσεως ταύτης οδτοι ύπέσχοντο εις τήν άνθρωπότητα τήν 'ίδρυσιν ένός συλλο
γικού συστήματος άσφαλείας.

Τάς άρχάς τοΰ καταστατικοΰ χάρτου τοΰ ’Ατλαντικού υίοθέτησεν ή «Δια- 
κήρυξις τών Ηνωμένων ’Εθνών» τής 1ης ’Ιανουάριου 1942, εις τήν όποιαν τό 
πρώτον έχρησιμοποιήθη ό δρος «Ηνωμένα Έθνη» προς ύποδήλωσιν τής Ινότη- 
τος τών χωρών αί δποΐαι επολέμουν κατά τοΰ Ά,ξονος7. Άλλ’ ή Ιδρυσις τοΰ 
διεθνούς όργανισμοΰ, ό όποιος έπρόκειτο νά έφαρμόση τάς άρχάς αύτάς, άπεφα- 
σίσθη άργότερον εις τήν Διάσκεψιν τής Μόσχας τής 30ής ’Οκτωβρίου 1943, είς 
τήν όποιαν έλαβον μέρος διά τών υπουργών των Ιπί τών ’Εξωτερικών ή Μεγά
λη Βρεττανία, αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής καί ή Σοβιετική Ένωσις, 
διά δέ τοΰ έν Μόσχα πρεσβευτοΰ της καί ή Κίνα. Τόν Αύγουστον τοΰ 1944 συν- 
ετάγη είς Dumbarton Oaks τής Ούάσιγκτων, ύπό τών εκπροσώπων τών ώς άνω 
τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων, τδ Σχέδιον τοΰ Καταστατικού Χάρτου τοΰ νέου 
όργανισμοΰ. Ήκολούθησεν ή διάσκεψις τής Γιάλτας τής 4ης Φεβρουάριου 1945, 
κατά τήν όποιαν άπεφασίσθη ή σύγκλησις τής διασκέψεως τοΰ 'Αγίου Φραγκί
σκου προς δριστικήν σύνταξιν τοΰ Καταστατικοΰ τούτου Χάρτου. Πράγματι δέ, 
ύπό τών τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων, είς τάς όποιας προσετέθη ώς πέμπτη καί 
ή Γαλλία, συνεκλήθη καί συνήλθε τήν 25ην ’Απριλίου 1945 είς "Αγιον Φραγκί
σκον διάσκεψις, κατά τήν όποιαν συνετάγη τό τελικόν κείμενον τοΰ Καταστατι
κού Χάρτου τοΰ νέου τούτου όργανισμοΰ. Ό Χάρτης οδτος ύπεγράφη τήν 26ην 
’Ιουνίου 1945 καί έτέθη έν ίσχύϊ, μετά τήν κύρωσίν του, τήν 24ην ’Οκτωβρίου 
1945.

7. Βλ. Εύρυγένην, έν9’ άνωτ., σελ. 5.
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Τοιουτοτρόπως, έν μέσψ των ερειπίων τα όποια έγκατέλιπεν δ δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος, έγεννήθη ό νέος διεθνής δργανισμδς διά τήν ειρήνην, δ 
’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών, εις τον όποιον ή βασανισμένη άνθρωπότης άπέ- 
θετεν δλας τάς ελπίδας της δι’ εν ειρηνικόν μέλλον. Τό γεγονός δέ δτι εις τήν 
ονομασίαν τοΰ νέου οργανισμού έχρησιμοποιήθη καί πάλιν δ δρος «Ηνωμένα 
’Έθνη» άπέκτα διπλήν σημασίαν: τής άναμνήσεως άφ’ ένός τοΰ κοινού άγώνος 
τών Ηνωμένων Εθνών κατά τδν πόλεμον, καί τής ελπίδος άφ’ Ιτέρου δτι τά 
έθνη ταΰτα θά παραμείνουν ηνωμένα καί έν ειρήνη 8.

Ό ’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών έστηρίχθη κατά βάσιν, ώς πρός τήν δρ- 
γάνωσίν του, εις τδ πρότυπον τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, χωρίς δμως νά άντι- 
γράψη αυτό. Μάλιστα, δ ’Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έπροχώρησεν εν βήμα 
πέραν τής Κοινωνίας τών Εθνών καί τών άλλων προγενεστέρων παρομοίων ορ
γανώσεων. Έγκατέλειψε τάς οότοπιστικάς έπιδιώξεις καί τάς άφηρημένας άρ- 
χάς καί έστηρίχθη άποκλειστικώς έπί ρεαλιστικών βάσεων. Λαβών ύπ’ δψιν τήν 
πραγματικότητα κατά τδν χρόνον τής ίδρύσεώς του, άντεμετώπισε τδ πρόβλημα 
τής διεθνούς ειρήνης δχι ώς άπλήν περίοδον άνακωχής, άλλ’ ώς αντικειμενικόν 
σκοπόν, δ όποιος έπρεπε νά έπιδιωχθή μέ έπιμονήν καί πείσμα, είς δφελος δλο- 
κλήρου τής άνθρωπότητος' διά τούτο καί αί βάσεις έπί τών δποίων έστηρίχθη 
διεμορφώθησαν είς τδν Χάρτην εόρύταται.

Τά άρχικά μέλη τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήσαν 50 — μεταξύ 
δέ αότών καί ή Ελλάς —, σύν τψ χρόνψ δμως ταΰτα ύπερεδιπλασιάσθησαν, 
ώστε σήμερον δ ’Οργανισμός δικαίως δύναται νά χαρακτηρισθή ώς παγκόσμιος 
όργάνωσις 9. Ό ’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών είναι ένωσις κυριάρχων κρα
τών. Δέν άποτελεΐ ύπερ-κράτος, ώστε νά κεΐται είς ύψηλοτέραν βαθμίδα έκεί- 
νης τών κρατών - μελών ή νά άπορροφδ τήν νομικήν προσωπικότητα αύτών. 
Πολύ περισσότερον, είναι όργάνωσις ή δποία στηρίζεται είς τήν συνεργασίαν, τήν 
καλήν πρόθεσιν τών μελών τά δποία άποτελοΰν αυτήν. Συνεπώς, ή δμαλή λει
τουργία αύτοΰ στηρίζεται είς τήν δραστηριότητα τών μελών του, τήν κατευθυ- 
νομένην πρός τδν κοινόν σκοπόν καί έπιτυγχανομένην μόνον μέ άμοιβαίας ύπο- 
χωρήσεις καί έκουσίαν άπαλλοτρίωσιν μέρους τής κυριαρχίας των.

2. Ό ’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών έπροικίσθη ύπό τοΰ Χάρτου μέ Ιξ 
κύρια δργανα: τήν Γενικήν Συνέλευσιν, τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας, τό Οικονομι
κόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον, τό Συμβούλιον Κηδεμονίας, τό Διεθνές Δικα- 
στήριον καί τήν Γραμματείαν (άρθρον 7 τοΰ Χάρτου). Μέ τά δύο σημαντικώτε- 
ρα τών δργάνων τούτων, τήν Γενικήν Συνέλευσιν καί τό Συμβούλιον ’Ασφα
λείας, ας μοΰ έπιτραπή νά σάς άπασχολήσω δι’ δλίγων.

ϋ. Βλ. Εύσταθιάδην, Ό ’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών, σελ. 10.
9. Βλ. Κωνσταντόπονλον, ’Οργανισμός 'Ηνωμένων ’Εθνών, σελ. 40.



Α. Ή Γενική Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς είναι τδ δργανον συζητήσεως, τδ βου- 
λευόμενον10 και άποφασίζον δργανον τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
ΑΕ αρμοδιότητες αυτής είναι έξαιρετικώς εύρεΐαι καί εκτείνονται έπί παν
τός θέματος τής δικαιοδοσίας τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έκτος 
εκείνων τών οποίων έχει ήδη έπιληφθή τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας (άρθρον 12). 
Άλλ’ αί έξουσίαι τής Γενικής Συνελεύσεως, ώς διαγράφονται εις τδν Χάρτην, 
δεν είναι άποφασιστικαί. Πράγματι, ή Γενική Συνέλευσις δέν λαμβάνει άποφά- 
σεις, άλλα μόνον συζητεΐ καί προβαίνει εις προτάσεις είτε πρδς τα κράτη - μέλη 
απ’ ευθείας, είτε προς διάφορα όργανα τοΰ ’Οργανισμού (άρθρον 10).

Ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται άπαξ τού έτους καί εκτάκτως δταν πα- 
ρίσταται ανάγκη, συμμετέχουν δέ εις αυτήν πάντα τά κράτη - μέλη διά μιας 
ψήφου (άρθρον 18 § 1).

Ή Γενική Συνέλευσις, εχουσα μόνον δικαίωμα συζητήσεως τών θεμάτων 
καί διατυπώσεως συστάσεων, ήτο προωρισμένη εκ τού Χάρτου νά άποτελέση τό 
κέντρον συζητήσεως τών διεθνών προβλημάτων, τό βήμα τής διεθνούς κοινής 
γνώμης. Άλλ’ ένεκα τών αδυναμιών, αί δποΐαι ένεφανίσθησαν κατά τήν λει
τουργίαν τοΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας, περί τών όποιων θά δμιλήσωμεν μετ’ όλί- 
γον, ή Γενική Συνέλευσις άπέβη έν τή πράξει τό άποτελεσματικώτερον δργανον 
τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών.

Β. Τό Συμβούλιον Ασφαλείας είναι τό εκτελεστικόν δργα
νον τής πολιτικής τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών' τό δργανον εις τό όποι
ον είναι έμπεπιστευμένος ό κύριος καί ύψηλός σκοπός τοΰ ’Οργανισμού, ή διατή- 
ρησις τής διεθνούς ειρήνης καί ασφαλείας.

Τά άρχικώς ένδεκα μέλη τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας ηύξήθησαν είς δέκα 
πέντε μετά τήν έν έτει 1963 άναθεώρησιν τού Χάρτου. Έξ αύτών, τά πέντε μέ
λη είναι μόνιμα (αί πέντε μεγάλαι δυνάμεις) καί τά δέκα μή μόνιμα, έκλεγό- 
μενα άνά διετίαν υπό τής Γενικής Συνελεύσεως. "Εκαστον μέλος διαθέτει μίαν 
ψήφον είς τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας. Αί αποφάσεις δέ αύτοΰ λαμβάνονται διά 
ψήφων τουλάχιστον έννέα τών μελών του' καί αν μέν άφοροΰν εις διαδικαστικά 
θέματα άρκοΰν αί ψήφοι οίωνδήποτε μελών του, άν δέ άφοροΰν είς θέματα ουσί
ας απαιτούνται δπωσδήποτε αί ψήφοι τών πέντε μονίμων μελών (άρθρον 27 §§ 
2 καί 3 τού Χάρτου, ώς έτροποποιήθη έν έτει 1963). Τοιουτοτρόπως, έκαστον 
μόνιμον μέλος δύναται διά τής διαφωνίας του νά ματαιώση τήν λήψιν άποφά- 
σεων έπί ουσιαστικών θεμάτων. Πρόκειται περί τοΰ περιφήμου κανόνος τής 
«όμοφωνίας τών μεγάλων δυνάμεων», ό όποιος ίσοδυναμεΐ έν τή πράξει μέ τό 
δικαίωμα άρνησικυρίας, τό γνωστόν veto. Τό δικαίωμα τούτο, τό όποιον, ώς 
γνωστόν, έπανειλημμένως ήσκήθη μέχρι τοΰδε καί ύπό άλλων μελών, άλλά μετά 
ιδιαιτέρας συχνότητος έκ μέρους τής Σοβιετικής Ένώσεως, παρέλυσε συχνά, καί

10. Βλ. Ενρνγένην, ϊνθ’ άνωτ., σελ. 9.
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είς κρίσιμους μάλιστα περιστάσεις, τήν λειτουργίαν τοΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας. 
Κατόπιν τούτου, έγένοντο έπανειλημμένως προτάσεις περί καταργήσεως αύτοΰ, 
αί όποΐαι όμως προσέκοπτον πάντοτε επί νομικών καί πρακτικών έμποδίων. Νο- 
μικώς, πράγματι, ή κατάργησις τοΰ δικαιώματος τούτου δύναται νά γίνη μόνον 
διά της όδοϋ τής τροποποιήσεως τοΰ Χάρτου, ή όποια δμως ύπόκειται, έπίσης, 
κατά τό άρθρον 108 τοΰ Χάρτου, εις τό δικαίωμα άρνησικυρίας. Πρακτικώς, έξ 
άλλου, ή κατάργησις τοΰ veto δέν φαίνεται έφικτή, διότι ή άναγνώρισις αύτοΰ 
άπετέλεσεν, ούτως είπεϊν, τό αντάλλαγμα διά τοΰ όποιου έξησφαλίσθη ή εις τόν 
’Οργανισμόν Ηνωμένων ’Εθνών συμμετοχή τών συγχρόνων ύπερδυνάμεων, Ιδί
ως δέ τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής καί τής Σοβιετικής Ένώσεως H.

Πάντως, άπάμβλυνσις τών όξυτήτων έκ τής αόθαιρέτου προβολής τοΰ veto 
έπετεύχθη εις τήν πράξιν διά διαφόρων μεθόδων τολμηράς έρμηνείας τών δια
τάξεων τοΰ Χάρτου, διά τών όποιων άλλοτε μέν θέματα άρμοδιότητος τοΰ Συμ
βουλίου ’Ασφαλείας ήχθησαν εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν, άλλοτε δέ θέματα ού- 
σίας έχαρακτηρίσθησαν ως θέματα διαδικασίας, διά νά ύπαχθοΰν είς τήν άρχήν 
τής κοινής πλειοψηφίας, τής σχηματιζομένης διά τών ψήφων οίωνδήποτε μελών, 
καί νά διαφύγουν τοιουτοτρόπως τόν κίνδυνον προβολής τοΰ veto11 12.

Επειδή ή διατήρησις τής διεθνούς ειρήνης καί άσφαλείας άπαιτεΐ σταθε- 
ράν καί διαρκή έπαγρύπνησιν, τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας προβλέπεται έκ τοΰ 
Χάρτου ως δργανον διαρκείας, ώστε, έν άνάγκη, νά δύναται νά τεθή άμέσως έν 
λειτουργία δ μηχανισμός του.

Αί έξουσίαι τοΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας, κατά τόν Χάρτην, είναι τόσον έκ- 
τεταμέναι, ώστε νά καθιστούν αυτό τό ισχυρότερον δργανον τοΰ ’Οργανισμού 
Ηνωμένων ’Εθνών. ’Εν τούτοις, ή πρό μικρού τονισθεΐσα άδυναμία του, ή προ- 
ερχομένη έκ τοΰ τρόπου λήψεως τών αποφάσεων έπΐ θεμάτων ουσίας, έμείωσε 
σημαντικώς τήν σημασίαν αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως ένφ κατά τόν Χάρτην ή Γενική 
Συνέλευσις έφαίνετο νά είναι τό άσθενέστερον δργανον καί τό Συμβούλιον Ά
σφαλείας τό ισχυρότερον, ώς άποφασιστικόν καί έκτελεστικόν δργανον, έν τή 
πράξει άντεστράφησαν οί δροι καί τό κέντρον βάρους μετετοπίσθη άπό τό Συμ
βούλιον ’Ασφαλείας είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν13·

III

Μετά τάς συντόμους ταύτας παρατηρήσεις, έρχόμεθα νά ίδωμεν δι’ όλίγων 
τό ειρηνευτικόν έργον τοΰ ’Οργανισμού Ενωμένων ’Εθνών, τό όποιον άλλωστε 
αποτελεί τόν πυρήνα καί τήν δικαίωσιν τής ύπάρξεώς του.

1. «Ή διατήρησις τής διεθνοΰς ειρήνης καί άσφα-

11. Βλ. Εύρνγένην, έ'νθ’ άνωτ., σελ. 10.
12. Βλ. Εύρνγένην, ενθ’ άνωτ., σελ. 11 έπ.
13. Βλ. Κωνσταντόπουλον, ’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών, σελ. 32.
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λεία ς» είναι ό βασικός σκοπός τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώς βρί
ζεται είς το άρθρον 1 § 1 τού Καταστατικού αύτοΰ Χάρτου. Πρός πραγματο
ποίησή δέ τοΰ σκοπού τούτου ό Χάρτης ούτος καθιερώνει δλόκληρον σύστημα 
μέτρων. Είδικώτερον, τό σύστημα τούτο περιλαμβάνει κατ’ αρχήν μέτρα πρός 
ειρηνικήν διευθέτησιν των διαφορών, έν συνεχείφ δέ μέτρα προσωρινά ή καί έξ- 
αναγκαστικά, δυνάμενα να φθάσουν μέχρι τής χρήσεως βίας πρός άποτροπήν ή 
πρός τερματισμόν συρράξεως. Τό δλον δέ τούτο σύστημα συμπληροΰται δι’ έπι- 
τυχών έν πολλοΐς προσπαθειών πρός ρύθμισιν τών άφοπλισμών καί εξοπλισμών 
καί πρός χρησιμοποίησιν δι’ ειρηνικούς σκοπούς τών όλονέν πληθυνομένων έπι- 
τευγμάτων τής τεχνικής προόδου, ώς είναι ή ατομική καί ή πυρηνική ένέργεια 
καί ή έξερεύνησις τοΰ διαστήματος.

Α. Ή γενική άρχή τής ειρηνικής διευθετήσεως τών διεθνών 
διαφορών τίθεται είς τό αρθρον 2 § 3 τού Χάρτου, κατά τό όποιον τά μέλη τού 
’Οργανισμού Ενωμένων Εθνών οφείλουν νά διακανονίζουν τάς διεθνείς αύτών 
διαφοράς δι’ ειρηνικών μέσων. Έξ άλλου, ώς ορίζει τό άρθρον 2 § 4, τά κρά
τη - μέλη, διά τής εισόδου των είς τόν ’Οργανισμόν Ηνωμένων ’Εθνών, παρη- 
τήθησαν τοΰ δικαιώματος τής χρήσεως ή τής άπειλής βίας είς τάς διεθνείς αύ
τών σχέσεις, κατά τρόπον άσυμβίβαστον πρός τούς σκοπούς τών Ηνωμένων ’Ε
θνών. ’Εν τούτοις, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού Χάρτου, άπομένουν δύο πε
ριπτώσεις κατά τάς οποίας επιτρέπεται ή χρήσις ή άπειλή βίας ύπά τών κρα
τών - μελών: πρώτον, ή περίπτωσις τής νομίμου άμύνης καί δεύτερον, ή περί- 
πτωσις τής τοπικής ένεργείας. Πράγματι, τά κράτη - μέλη διατηρούν κατά μέν 
τό άρθρον 51 τού Χάρτου «τό φυσικόν δικαίωμα τής άτομικής ή συλλογικής 
άμύνης» είς περίπτωσιν ενόπλου έπιθέσεως, κατά δέ τό άρθρον 52 τό δικαίωμα 
συνάψεως τοπικών συμφωνιών ή οργανώσεων, διά τά ζητήματα τά όποια «είναι 
κατάλληλα διά τοπικήν ενέργειαν». Πρέπει δέ νά παρατηρήσωμεν, δτι τό πρώ
τον τών άρθρων τούτων άπεδείχθη μεγάλης πρακτικής σημασίας, διότι έπ’ αυ
τού έστηρίχθη ή νομιμότης περιφήμων άμυντικών συμφωνιών, ώς είναι τό Βο
ρειοατλαντικόν Σύμφωνον (ΝΑΤΟ), αί όποϊαι άπετέλεσαν τάς βάσεις ένός παγ
κοσμίου συστήματος ασφαλείας, δπου τό σύστημα τοΰ Χάρτου εύρέθη είς άδυνα- 
μίαν νά εξασφάλιση αύτήν.

Κατά τά λοιπά, είς τό σύστημα τοΰ Χάρτου προέχει ή έξάντλησις πάσης 
προσπάθειας πρός ειρηνικήν διευθέτησιν τών διεθνών διαφορών. Έάν δέ τά μέ
ρη άποτύχουν είς τήν προσπάθειαν ειρηνικής έπιλύσεως τής διαφοράς των, δφεί- 
λουν νά άναφέρουν τούτο είς τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας, τό όποιον πρέπει νά 
έπιληφθή, έφ’ δσον ή διαφορά είναι ικανή νά θέση έν κινδύνψ τήν διεθνή ειρή
νην καί άσφάλειαν (άρθρον 33 § 1). Μάλιστα δέ, είς τό Συμβούλιον ’Ασφαλεί
ας δύνανται νά άπευθύνωνται οχι μόνον τά κράτη - μέλη, άλλά καί κράτη μή 
μέλη, έφ’ δσον έκ τών προτέρων δέχονται νά ύποβληθοΰν είς τάς ύποχρεώσεις 
ειρηνικού διακανονισμού τάς όποιας προβλέπει ό Χάρτης (άρθρον 35 § 2).
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To Συμβούλιον ’Ασφαλείας προσκαλεΐ τά μέρη νά επιλύσουν την διαφοράν 
των δι’ ειρηνικών μέσων άπαριθμουμένων ένδεικτικώς εις τό άρθρον 33, ήτοι 
διά διαπραγματεύσεων, διαιτησίας, δικαστικού διακανονισμού, προσφυγής εις 
τοπικάς οργανώσεις κλπ., ή είσηγεΐται δσους τρόπους διακανονισμού ήθελε κρί
νει καταλλήλους ή την παραπομπήν τής διαφοράς, εάν αϋτη είναι νομική, εις 
τό Διεθνές Δικαστήριον (άρθρον 36 § 1).

Β. Άλλ’ ώς είναι φυσικόν, ή έπίλυσις τών διεθνών διαφορών δέν δύναται 
νά έπιτευχθή πάντοτε διά τών άνωτέρω ήπιων μέτρων. Διό καί ό Χάρτης παρέ
χει εξουσίαν εις τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας προς ενεργόν δράσιν. Τοιουτοτρό
πως, τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας, διά νά άποφύγη τήν έπιδείνωσιν καταστάσεως, 
δύναται νά άποφασίση τήν λήψιν προσωρινών μέτρων, έν συνεχεία δέ μέ
τρων μη συνεπαγομένων χρήσιν βίας, ώς τήν διακοπήν τών μέσων συγκοινω
νίας, τών διπλωματικών ή οικονομικών σχέσεων κ.ο.κ. (άρθρον 41). Έάν δέ 
καί τά μέτρα ταΰτα άποβοΰν άτελεσφόρητα, τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας δύναται 
νά προσφύγη εις βιαιότερα μέτρα, δηλαδή νά άναλάβη στρατιωτικήν 
δράσιν δι’έναερίων, θαλασσίων καί κατά ξηράν δυνάμεων (άρθρον 42). 
Προς τόν σκοπόν τούτον ό Χάρτης προβλέπει τήν δημιουργίαν στρατιωτι
κού οργάνου, τιθεμένου εις τήν διάθεσιν τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας. Διά 
τής προβλέψεως ταύτης τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας καί, συνεπώς, δ ’Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών, έπροικίσθη μέ έκτελεστικήν ύπερκρατικήν εξουσίαν14. Μά
λιστα, εις τόν Χάρτην προβλέπεται επιτροπή στρατιωτικού επιτελείου, τής οποί
ας έργον είναι νά συμβουλεύη καί νά βοηθή τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας έπί θε
μάτων σχετιζομένων μέ τάς στρατιωτικάς άνάγκας. Τάς άπαιτουμένας στρα- 
τιωτικάς δυνάμεις καί πάσαν άλλην άναγκαίαν συνδρομήν προβλέπεται δτι θά 
θέτουν εις τήν διάθεσιν τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών τά μέλη αότοΰ βά
σει ειδικών συμφωνιών (άρθρον 43). Δυστυχώς, δμως, δ ψυχρός πόλεμος, δ 
δποΐος έσφράγισε τά πρώτα ετη τής λειτουργίας τού ’Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, παρημπόδισε τήν επιτυχή πραγματοποίησιν τών προβλέψεων τού Χάρ
του καί εματαίωσε τάς διαπραγματεύσεις πρός υπογραφήν τών ειδικών συμφω
νιών, τών άπαιτουμένων διά τήν δημιουργίαν μονίμου διεθνούς στρατιωτικού σώ
ματος. Τούτο δέ είχεν ώς φυσικόν Ιπακόλουθον τήν σημαντικήν άποδυνάμωσιν 
τών εξουσιών τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας.

Γ. Πάντως, τό έν συντομία περιγραφέν σύστημα διατηρήσεως τής διεθνούς 
ειρήνης καί άσφαλείας έφηρμόσθη εις τήν πράξιν, άν καί δχι άνευ δυσχερει- 
ών, μέ αίσια μάλιστα πολλάκις άποτελέσματα. Συγκεκριμένως, έχρησιμοποιήθη 
κατά καιρούς σχεδόν δλόκληρος ή βαθμίς τών προβλεπομένων μέτρων, άπό τών 
ήπιωτέρων μέχρι τών βιαιοτέρων. Ούτως, άλλοτε εγένοντο συστάσεις. Άλλοτε 
έχρησιμοποιήθησαν σώματα πολιτικών ή στρατιωτικών παρατηρητών, ώς συνέβη

14. Βλ. Εύσταθιάδην, ϊνθ’ άνωτ., σελ. 31.
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εις τήν Παλαιστίνην, το Κασμίρ, τον Λίβανον, την Ύεμένην. Καί άλλοτε, τέ
λος, έχρησιμοποιήθη στρατιωτική δύναμις πρός έπιβολήν τής διεθνούς τάξεως, 
κατ’ αρχήν πάντως άνευ χρήσεως εξαναγκασμού, ώς συνέβη εις τήν διώρυγα 
τοΰ Σουέζ τό 1956, εις τό Κογκδ το 1960, εις τήν Κύπρον τδ 1964 καί είς τήν 
Κορέαν τό 1950, δτε ελαβε χώραν καί εξαναγκασμός υπό τήν σημαίαν τοΰ ’Ορ
γανισμού Ηνωμένων Εθνών.

2. Άλλ’ ώς έλέχθη ήδη, τό σύστημα τοΰ Χάρτου πρός προστασίαν τής δι
εθνούς ειρήνης καί ασφαλείας προβλέπει καί διεθνή συνεργασίαν πρός έπίλυσιν 
τού προβλήματος τών αφοπλισμών καί έξοπλισμών.

Α. Είναι προφανές, πράγματι, δτι δέν δύναται να γίνη λόγος περί πραγμα
τικής ειρήνης καί ασφαλείας, δταν τα μέλη τής διεθνούς κοινωνίας ϊστανται 
έναντι άλλήλων μέ τήν άπειλήν τών δπλων, ιδίως μάλιστα τών συγχρόνων κα
ταστρεπτικών δπλων, τα όποια είναι ικανά, έν ριπή όφθαλμοΰ, νά σπείρουν τόν 
όλεθρόν είς τήν ανθρωπότητα. Φυσικόν είναι, κατά συνέπειαν, τό γεγονός., δτι 
τό πρόβλημα τών αφοπλισμών καί τών εξοπλισμών άπετέλεσε κύριον (Αντικειμε
νικόν σκοπόν τού Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών, διατυπωθέντα 
είς τό άρθρον 11 αυτού. Τό πρόβλημα δμως τούτο δέν άντιμετωπίζεται είς τόν 
Χάρτην ώς πρόβλημα αφοπλισμού έν γένει, άλλ’ είδικώτερον ώς πρόβλημα περι
ορισμού καί ελέγχου τών έξοπλισμών. Βάσει τής πείρας τοΰ παρελθόντος, πρά
γματι, έκρίθη αμφίβολος ή σκοπιμότης τοΰ πλήρους αφοπλισμού, διότι δέν είναι 
βέβαιον αν δ αφοπλισμός σημαίνη πράγματι ειρήνην ή, άντιθέτως, πόλεμον. 
Τοιουτοτρόπως, σήμερον πρυτανεύει ή συμβιβαστική άποψις, κατά τήν όποιαν ή 
ειρήνη έπιτυγχάνεται διά τής διεθνούς μέν συνεργασίας, αλλά καί διά τής έγ- 
γυήσεως τήν όποιαν παρέχει ή ισχύς !5. Ώς έκ τούτου λοιπόν, τό πρόβλημα συγ- 
κεντρούται είς τόν περιορισμόν τών έξοπλισμών καί τήν θέσιν αυτών ύπό άποτε- 
λεσματικόν διεθνή έλεγχον, πρός έξισορρόπησιν τών τάσεων τών κρατών πρός 
έξοπλισμόν. ΙΙρός τήν κατεύθυνσιν δέ ταύτην έστράφησαν καί αί προσπάθειαι 
τού ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διαπνεόμεναι μάλιστα άπό τήν εύγενή ιδέ
αν τής χρησιμοποιήσεως δι’ ειρηνικούς σκοπούς τού έμψύχου καί άψύχου υλικού, 
τό όποιον συνήθως διατίθεται διά τούς έξοπλισμούς. Είναι άληθές, βεβαίως, δτι 
λόγψ διαστάσεως τών απόψεων τών ένδιαφερομένων χωρών, αί σχετικαί προσ- 
πάθειαι τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών δέν έστέφθησαν ύπό πλήρους έπιτυ- 
χίας. Σημαντικά δμως έπιτεύγματα άπό τής άπόψεως ταύτης, άπετέλεσαν άναμ- 
φιβόλως,ή κατόπιν συμφωνίας, ύπογραφείσης είς Γενεύην τόν ’Ιούνιον τοΰ 1963, 
έγκατάστασις άμέσου τηλεφωνικής έπικοινωνίας μεταξύ Ούάσιγκτων καί Μό
σχας' ή Σύμβασις τής Μόσχας τοΰ 1963, διά τής όποιας άπηγορεύθησαν αί άτο- 
μικαί δοκιμαί είς τήν άτμοσφαίραν, είς τό διάστημα καί ύπό τό ύδωρ' ή λήψις 
άποφάσεων καί ή σύναψις συμβάσεων, διά τών όποιων προβλέπεται ή άπαγόρευ-

15. Βλ. Εύσταθιάδην, £νθ’ άνωτ., σελ. 44.
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σις χρήσεως ατομικών οπλών εις το διάστημα ή τίθενται περιορισμοί είς τήν πα
ραγωγήν των 1C.

Β. Ή άξιοποίησις, έξ άλλου, τής ατομικής ένεργείας καί των νεωτέρων 
επιτευγμάτων τής τεχνολογίας δι’ ειρηνικούς σκοπούς άπετέλεσε καί άποτελεΐ 
εν των κυριωτέρων μελημάτων τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών. Είς τά 
πλαίσια ειδικού προγράμματος, ύπό τον τίτλον «το άτομον διά τήν ειρήνην», 
έπραγματοποιήθησαν πολλα'ι συνδιασκέψεις, αί όποΐαι είχον ώς άποτέλεσμα νά 
καταπέση το φράγμα τής μυστικότητος, τδ όποιον έπί μακρόν χρόνον ήμπόδιζε 
τήν ανταλλαγήν πληροφοριών καί απόψεων έπί θεμάτων πυρηνικής ένεργείας 
μεταξύ των έπιστημόνων διαφόρων χωρών. Πολλαί δέ έπιτροπαί τού ’Οργανι
σμού Ηνωμένων ’Εθνών ασχολούνται μέ θέματα πυρηνικής ένεργείας καί άλλαι 
μέ τήν πρακτικήν έφαρμογήν αύτής είς τήν γεωργίαν καί τήν βιομηχανίαν καί 
μέ τήν μελέτην καί έπίλυσιν των έξ αύτής προκυπτόντων προβλημάτων.

Τέλος, ή έξερεύνησις τοΰ διαστήματος καί αί προσπάθειαι κατακτήσεως 
αυτού έκίνησαν ευθύς έξ αρχής τό ένδιαφέρον τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Ε
θνών. Σήμερον δέ αί προσπάθειαι αυτού τείνουν κυρίως είς τήν έπίτευξιν δι
εθνούς συνεργασίας καί είς τον τομέα τούτον καί τήν νομοθετικήν ρύθμισιν τών 
έκ τής έξερευνήσεως τοΰ διαστήματος άνακυπτόντων προβλημάτων.

IV

Αυτός είναι ό βασικός σκοπός τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών καί τό 
πρός έπίτευξιν αυτού προβλεπόμενον σύστημα τού Καταστατικού Χάρτου του' 
σκοπός καί σύστημα προσβλέποντα είς διατήρησιν τής διεθνούς ειρήνης καί 
ασφαλείας.

1. Ό σκοπός οδτος, βεβαίως, πλαισιώνεται καί ύπό άλλων, άναφερομένων 
έπίσης είς τό άρθρον 1 τού Καταστατικού Χάρτου' οί σκοποί δέ αύτοί είναι ή 
άνάπτυξις φιλικών δεσμών μεταξύ τών έθνών καί ή διεθνής συνεργασία έπί οι
κονομικών, κοινωνικών, έκπολιτιστικών καί άνθρωπιστικών θεμάτων. ’Αλλ’ δ 
σκοπός τής διατηρήσεως τής διεθνούς είρήνης καί άσφαλείας είναι τόσον εύρύς, 
ώστε δύναται νά εϊπη τις δτι οί ύπόλοιποι σκοποί περιέχονται έν αύτφ ή δτι εί
ναι απλά μέσα πρός έπίτευξιν αύτοΰ 17. Πράγματι, ή ύπόθεσις τής είρήνης δέν 
είναι μόνον πολιτικόν θέμα, δέν είναι ή καθ’ ώρισμένην χρονικήν στιγμήν άν- 
υπαρξία πολέμου, άλλα είναι πολύ περισσότερον ή σταθερά καί διαρκής συν- 
ύπαρξις τών κρατών 18. Συνεπώς, τό καθήκον πρός διατήρησιν τής είρήνης δέν 
έξαντλεΐται άπλώς είς τήν άπομάκρυνσιν τών αφορμών τοΰ πολέμου καί τήν 16 17 18

16. L’Organisation des Nations Unies, έκδοσις τής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών 'Η
νωμένων Έθνών (είς τήν γαλλικήν), 1966, σελ. 17.

17. Βλ. Εύσταθιάδην, ένθ’ άνωτ., σελ. 12.
18. Βλ. Εύρυγένην, ένθ’ άνωτ., σελ. 14.
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άποσόβησιν συρράξεων, άλλα περιλαμβάνει καί τήν προσπάθειαν έξαλείψεως των 
αιτίων τοΰ πολέμου, ώστε ή ειρήνη να έδραιοΰται επί εύρειών καί στερεών βάσε
ων. Είναι δέ αί βάσεις αόταί, άκριβώς, ή άνάπτυξις φιλικών σχέσεων μεταξύ τών 
κρατών καί ή συνεργασία αυτών επί οικονομικών, κοινωνικών, έκπολιτιστικών 
καί άνθρωπιστικών θεμάτων. Ή συνεργασία επί τών τελευταίων τούτων θεμά
των, ιδίως, άποβλέπει εις τό νά έκλείψουν ή να άμβλυνθοΰν αί άνισότητες αί 
όποΐαι χωρίζουν τούς λαούς, ώστε νά άποφεύγωνται αί οίκονομικαί καί κοινωνι- 
καί άναταραχαί, αί δποΐαι άνέκαθεν ύπήρξαν τα βαθύτερα αίτια τών πολέμων. 
’Από τής άπόψεως δέ ταύτης, δύναται νά είπη τις δτι δ ’Οργανισμός Ηνωμένων 
’Εθνών, αν δεν έπέλυσε πάντα τά σχετικά προβλήματα, έχει έν τούτοις νά επί
δειξη πλούσιον καί σοβαρδν έργον. Πράγματι, τά προβλήματα ταΰτα συχνά εί
ναι συντριπτικά καί ή επίλυσίς των φαίνεται αδύνατος έκ πρώτης όψεως, αν 
ληφθή ύπ’ δψιν ή έκτασις καί δ άριθμός των, δ δποΐος συνεχώς ανέρχεται λό- 
γψ τής έξελίξεως τής τεχνολογίας καί τής άναπτύξεως τοΰ άνθρωπίνου πνεύμα
τος. Ούδείς δμως θά ήδύνατο σοβαρώς νά άμφισβητήση τήν συμβολήν, είς τήν 
άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τούτων, τοΰ Οίκονομικοΰ καί Κοινωνικοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Όργανισμοΰ Ηνωμένων ’Εθνών καί τών πολυαρίθμων ειδικών δρ- 
γανώσεων, αί δποΐαι πρδς τον σκοπόν τοΰτον ίδρύθησαν είς τά πλαίσια αύτοΰ, 
ώς είναι π.χ. ή ’Εκπαιδευτική, ’Επιστημονική καί Πολιτιστική Όργάνωσις 
(UNESCO), ή Διεθνής Όργάνωσις Υγείας, ή Διεθνής Όργάνωσις Προσφύ
γων, ή Διεθνής Όργάνωσις Τροφίμων καί Γεωργίας, ή Διεθνής Τράπεζα, 
τδ Διεθνές Νομισματικόν Ταμεΐον καί άλλαι.

’Εκ τοΰ έργου τούτου τοΰ Όργανισμοΰ Ηνωμένων ’Εθνών, τό δποΐον είναι 
πολύ ενδιαφέρον άλλά καί λίαν έκτεταμένον, θά προσπαθήσωμεν νά έξάρωμεν 
σήμερον Ιν συντομία μόνον τάς προσπάθειας, τάς άναφερομένας είς τήν κατάρ- 
γησιν τών φυλετικών διακρίσεων καί τά άποτελέσματα τών προσπαθειών τού
των' τοσούτψ μάλλον, καθ’ οσον λόγω τής σημασίας τοΰ θέματος, τδ τρέχον έτος 
έχαρακτηρίσθη είδικώτερον ώς «Διεθνές έτος διά τήν καταπολέμησιν τοΰ ρατσι
σμού καί τών φυλετικών διακρίσεων».

2. Ή δράσις τοΰ Όργανισμοΰ Ενωμένων ’Εθνών πρδς καταπολέμησιν τών 
φυλετικών διακρίσεων, άναγομένη είς τδ άνθρωπιστικόν καί κοινωνικδν έργον 
αύτοΰ, συμβάλλει έμμέσως είς τήν ειρηνικήν συμβίωσιν τών λαών, δεδομένου 
δτι τδ φαινόμενον τών φυλετικών διακρίσεων έχει κοινωνικάς μέν ρίζας, άλλά 
καί άπειλητικάς διά τήν ειρήνην έπιπτώσεις. Τδ αίσθημα τής φυλετικής ύπερο- 
χής καί, κατ’ έπέκτασιν, τοΰ φυλετικοΰ μίσους, ύπήρξεν, ώς γνωστόν, άποτέλε- 
σμα τής συναντήσεως λαών διαφόρων πολιτιστικών Ιπιπέδων. Κατόπιν τής συ- 
ναντήσεως ταύτης, οί πλέον προηγμένοι λαοί έξεδήλωσαν αισθήματα ύπεροχής, 
τά δποΐα μάλιστα προσεπάθησαν νά στηρίξουν καί θεωρητικώς, επικαλούμενοι 
τήν ύπεροχήν, ή, άναλόγως, τήν κατωτερότητα ώρισμένης φυλής ή δμάδος άν-
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θρώπων ώρισμένου χρώματος ή εθνικής καταγωγής 19. Άλλ’ έν τή παρόδψ τοϋ 
χρόνου, οι ώς κατώτεροι θεωρούμενοι λαοί προέβαλον άντίστασιν, ή δποία έθε- 
σεν έν άμφιβόλω τήν άξίωσιν υπεροχής τής λευκής ιδίως φυλής, ή άντίστασις δέ 
αϋτη ώδήγησεν εις τάς φυλετικάς συγκρούσεις. Αί συγκρούσεις αδται άπετέλε- 
σαν καί εξακολουθούν να αποτελούν αληθή άπειλήν κατά τής ειρήνης καί άσφα- 
λείας' καί μάλιστα δχι μόνον των χωρών, έντός τών οποίων ζοΰν πλείονες φυ- 
λαί, αλλά καί τής διεθνούς κοινωνίας' διότι αί έσωτερικαί φυλετικά! συγκρού
σεις μοιραίως επηρεάζουν καί τάς διεθνείς σχέσεις τών πολιτειών 20, ιδίως τών 
άποτελουμένων από λαούς συγγενείς προς τάς συγκρουομένας φυλάς.

Έν όψει τούτου, ήδη από τών άρχών τού 20οΰ αΐώνος ήρχισε ζωηρά κίνη- 
σις πρός χειραφέτησιν τών έγχρώμων φυλών καί καταδίκην τών φυλετικών δια
κρίσεων, χωρίς δμως νά καταστή δυνατόν νά έξαλειφθοΰν αδται. Άντιθέτως, Ικ- 
δηλώσεις φυλετικών διακρίσεων — έπεκταθεΐσαι μάλιστα καί έπί άλλων περι
πτώσεων πλήν τών έγχρώμων φυλών — έξηκολούθησαν νά άποτελοΰν ούσιώδες 
κίνητρον τής ανθρώπινης συμπεριφοράς εις πολλά σημεία τής γής. Αί εκδηλώ
σεις δέ αδται προσέλαβον ενίοτε τοιαύτην εντασιν, ώστε προεκάλεσαν τήν άγα- 
νάκτησιν τής άνθρωπότητος' διό καί μετά τό πέρας τού δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου ήρχισεν έντονος κίνησις πρός έξάλειψιν τών πάσης φύσεως διακρίσεων, 
μέ θετικά μάλιστα αποτελέσματα.

Ό ’Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, άποτελούμενος άπό λαούς διαφόρων 
φυλών, όχι μόνον έτάχθη κατά τών φυλετικών διακρίσεων, άλλ’ άνέλαβε καί 
αληθή σταυροφορίαν πρός κατάργησιν αυτών, παρά τάς ενδογενείς δυσχερείας, 
τάς οποίας ώς έκ τής συνθέσεώς του είχε νά άντιμετωπίση. Οδτως, δ ’Οργανι
σμός Ηνωμένων Εθνών έβασίσθη έπί τών ιδεών τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας 
καί τής ίσότητος πάντων αδιακρίτως τών ανθρώπων. Τοιουτοτρόπως, διά τού 
άρθρου 1 τού Καταστατικού Χάρτου αυτού, έταξεν ώς σκοπόν του τήν διεθνή 
συνεργασίαν διά τής προαγωγής καί ένθαρρύνσεως τού σεβασμού «πρός τά δι
καιώματα τού ανθρώπου καί τάς θεμελιώδεις έλευθερίας διά πάντας, άνευ δια- 
κρίσεως φυλής, φύλου, γλώσσης ή θρησκείας» καί διά τών άρθρων 13 καί 62 
άνέθεσεν άντιστοίχως εις μέν τήν Γενικήν Συνέλευσιν τό καθήκον νά έγκαινιά- 
ζη μελέτας καί νά κάμνη προτάσεις πρός τόν σκοπόν τούτον, είς δέ τό Οικονο
μικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον τό καθήκον νά κάμνη σχετικάς εισηγήσεις. 
Περαιτέρω, διά μέν τών διατάξεων περί Διεθνούς Οικονομικής καί Κοινωνικής 
συνεργασίας (άρθρα 55 έπ. τού Χάρτου) ύπεσχέθη νά εύνοήση τόν καθολικόν 
σεβασμόν καί τήν διασφάλισιν τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου καί τών θεμε
λιωδών έλευθεριών διά πάντας, άνευ επίσης διακρίσεως φυλής, φύλου, γλώσσης 
ή θρησκείας' διά δέ τών διατάξεων περί Διεθνούς Συστήματος Κηδεμονίας (άρ- 19 20

19. Βλ. Preiswerk R., Race and colour in international relations, έν The year 
book of world affairs, 1970, σελ. 57.

20. Βλ. λεπτομερώς, Preiswerk, ίνθ’ άνωτ., σελ. 64 έπ.
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θρα 75 έπ.) έταξε διά μίαν είσέτι φοράν ώς σκοπόν του τήν παρότρυνσιν πρδς 
τον σεβασμόν τοΰτον.

3. Βλέπομεν, συνεπώς, δτι δ ’Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έστρεψεν εύ- 
θύς έξ αρχής δλην τήν προσοχήν του πρός τήν άνάγκην έξαλείψεως τών φυλε
τικών διακρίσεων. Ή δράσις δέ τήν οποίαν έν συνεχεία πολυσχιδώς άνέπτυξε 
πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, είχε καρπούς τούς οποίους δέν δύναταί τις νά 
άγνοήση.

Οδτω, λίαν εντυπωσιακά, αλλά καί ουσιαστικά συγχρόνως άποτελέσματα 
είχεν ή Δήλωσις περί άποδόσεως τής ανεξαρτησίας εις άποικιακάς χώρας καί 
λαούς τής 14ης Δεκεμβρίου 1960. Ή δήλωσις δέ αΰτη, διά τής όποιας τά Ηνω
μένα ’Έθνη κατεδίκασαν πανηγυρικώς τήν άποικιοκρατίαν καί τάς πρός αύτήν 
συνδεδεμένας μεθόδους άπομονώσεως καί διακρίσεως ύφ’ οίανδήποτε μορφήν, έν 
συνδυασμψ πρός τάς άρχάς τάς οποίας διακηρύσσει δ Χάρτης, άπετέλεσε σημαν
τικόν παράγοντα διά τήν άνεξαρτητοποίησιν πεντήκοντα περίπου χωρών, μή 
ύπολογιζομένων εκείνων αί δποΐαι εύρίσκονται εις τήν δδόν τής άποκτήσεως 
τής άνεξαρτησίας των. Έν συνεχείφ, ήλθεν ή Ιπίσης σημαντική Δήλωσις τών 
Ηνωμένων Εθνών τής 20ής Νοεμβρίου 1963 περί καταργήσεως πάσης μορφής 
φυλετικής διακρίσεως. Τέλος δέ, θετικήν συμβολήν, ΙπΙ ειδικών τομέων τοΰ 
προβλήματος τούτου, άπετέλεσαν άφ’ ένός μέν ή Σύμβασις περί διακρίσεως έρ- 
γασίας καί επαγγέλματος, τήν δποίαν προώθησε τό έτος 1958 ή Διεθνής Όργά- 
νωσις Εργασίας, άφ’ ετέρου δέ ή Σύμβασις κατά τών διακρίσεων έν τή παιδείφ, 
τήν δποίαν υίοθέτησεν ή UNESCO έν ετει 1960.

Τό έπιστέγασμα δμως τών προσπαθειών τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων Ε
θνών πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην άπετέλεσεν ή Διεθνής Σύμβασις πρός κατάρ- 
γησιν πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων, τήν δποίαν ή Γενική Συνέλευσις 
υίοθέτησεν δμοθύμως τδν Δεκέμβριον τοΰ 1965 καί έθεσε πρός ύπογραφήν καί 
κύρωσιν. Ή υίοθέτησις τής Συμβάσεως ταύτης έχαιρετίσθη μέ άμετρον ένθου- 
σιασμόν από τά μετέχοντα εις τήν Συνέλευσιν τοΰ Όργανισμοΰ μέλη. Ό έκπρό- 
σωπος τής Ghana έθεώρησεν αύτήν ώς τήν εότυχεστέραν στιγμήν τής Γενικής 
Συνελεύσεως, ό δέ έκπρόσωπος τής Γαλλίας έχαρακτήρισε τήν σύμβασιν ώς τήν 
σημαντικωτέραν μέχρι τοΰδε έπί τοΰ θέματος υίοθετηθεΐσαν 21.

Καί, πράγματι, ή διεθνής αΰτη σύμβασις, τής δποίας ή άνάλυσις δέν είναι 
δυνατή εις τά πλαίσια τής παρούσης δμιλίας, καταδικάζει διά μακρών καί έν- 
τόνως τάς φυλετικάς διακρίσεις, τόσον άπό θεωρητικής δσον καί πρακτικής άπό- 
ψεως (βλ. προοίμιον καί πρώτον μέρος)' έν συνεχείφ δέ, έπιβάλλει συγκεκριμέ-

21. Βλ. Schwelb Ε., The International Convention of the elimination of all 
forms of racial discriminations, έν The international and comparative law quarterly 
15 (1966), σελ. 966, ένθα άναφέρονται και άλλοι άντιπρόσωποι έκφρώσαντες τήν ίκανοτοίη-
σιν των.
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νας ύποχρεώσεις εις τά συμβαλλόμενα μέρη πρός τδν σκοπόν έξαλείψεως τών 
φυλετικών διακρίσεων, προβλέπουσα μάλιστα καί την σύστασιν τόσον Ιπιτροπής 
μέ εύρείας αρμοδιότητας, δσον καί ειδικών Ιπιτροπών συνδιαλλαγής (μέρος δεύ
τερον). Ή σύμβασις αδτη, παρ’ δλον δτι δεν διέφυγε τής κριτικής 22, είναι γε
γονός δτι άπετέλεσεν εν άνευ προηγουμένου Ιπίτευγμα είς την προσπάθειαν άνα- 
γνωρίσεως τής ίσότητος τών φυλών. Όμοΰ δέ μέ τάς προμνησθείσας δύο συμβά
σεις τής Διεθνούς Όργανώσεως Εργασίας καί τής UNESCO, άποτελοΰν σήμε
ρον τόν πυρήνα τού διεθνούς συμβατικού δικαίου έπί τού θέματος τής καταργή- 
σεως τών φυλετικών διακρίσεων. Ή σύμβασις δμως τού 1965 έχει τήν έξής έπί 
πλέον σημασίαν: δτι άποτελεΐ τό πρώτον σημαντικόν διεθνές νομοθετικόν κείμε
νον, είς τήν κατάρτισιν τού οποίου συνέπραξαν καί αί προσφάτως άνεξαρτητο- 
ποιηθεΐσαι χώραι, αί όποΐαι, μάλιστα, διεδραμάτισαν κατ’ αυτήν ήγετικόν καί 
αποφασιστικόν ρόλον 23.

Τήν διεθνή ταύτην σύμβασιν ύπέγραψε καί έκύρωσε προσφάτως, ήτοι τόν 
Μάρτιον τού 1970 καί ή Ελληνική Κυβέρνησις, έπιβεβαιώσασα διά μίαν είσέτι 
φοράν τήν πίστιν τής Χώρας μας είς τάς βασικάς άρχάς τού Καταστατικού Χάρ
του, τάς όποιας αυτή άπεδέχθη ευθύς εξ αρχής ώς ιδρυτικόν μέλος τού ’Οργα
νισμού Ηνωμένων Εθνών.

Υ

Τό εργον τού ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συζητεΐται συχνάκις μέ πολύν 
σκεπτικισμόν, ενίοτε δέ καί μέ δόσιν σαρκασμού. Καί είναι μέν άληθές, δτι ό 
’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών δέν έπέτυχε νά λύση πάντα τά διεθνή προβλή
ματα, τά όποια άνέκυψαν κατά τήν διάρκειαν τού είκοσιεξαετοΰς βίου του. 
Πλήν δμως, είναι άδικον νά έξαίρωνται μόνον αί άδυναμίαι καί άποτυχίαι καί 
νά παραβλέπωνται αί έπιτυχίαι καί αί δυνατότητες αύτοΰ. Πράγματι, δέν είναι 
τυχαίον τό γεγονός, δτι, άπό τής ίδρύσεως τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών, 
πάντα σχεδόν τά κράτη έθεώρησαν τιμήν των νά άποκτήσουν μίαν έδραν είς 
αυτόν, είς τρόπον ώστε ούτος νά έχη γίνει σήμερον άληθής παγκόσμιος δργάνω- 
σις24. Έξ άλλου, τά μέλη αύτοΰ έδωσαν έπανειλημμένως δείγματα έξόχου συν
εργασίας, κατορθώσαντα, μέ κατανόησιν καί θυσίαν τού εγωισμού των, νά άπο- 
σοβήσουν διεθνείς συρράξεις καί νά σώσουν τήν ειρήνην. Τά μικρά δέ κράτη, 
τά όποια δέν διαθέτουν τήν ίσχύν τών μεγάλων δυνάμεων, συχνά προσέφυγον είς 
αύτόν καί έτυχον τής εύεργετικής προστασίας του. Τέλος, θαυμαστά ύπήρξαν τά 
αποτελέσματα τής συνεργασίας μεταξύ τών μελών αύτοΰ είς τόν οικονομικόν καί 
κοινωνικόν τομέα, πρός άνύψωσιν τού βιοτικού καί πνευματικού έπιπέδου τών λα- 22 23 24

22. Βλ. Preiswerk, ενθ’ άνωτ., σελ. 85.
23. Βλ. Schwelb, ενθ’ άνωτ., σελ. 1057.
24. Βλ· Κωνσταντόπουλον, ’Οργανισμός 'Ηνωμένων Εθνών, σελ. 40.
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ών των, διά τής οποίας, έμμέσως μέν άλλα σταθερώς, ώς έλέχθη, έδραιοΰται ή 
ειρήνη.

Οί έπικριταί τοϋ έργου τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έκκινοΰν, προ
φανώς, έξ εσφαλμένης έκτιμήσεως τής ουσίας καί τοΰ ρόλου αύτοΰ. Ό ’Οργα
νισμός Ηνωμένων Εθνών, πράγματι, δέν είναι πανάκεια τών διεθνών προβλη
μάτων, οΰτε διαθέτει μαγικάς δυνάμεις πρός έπίλυσιν αυτών. Είναι απλώς δη
μιούργημα τής έπιθυμίας τοΰ άνθρώπου δι’ ειρήνην καί τής θελήσεως αύτοΰ να 
έργασθή δι’ αύτήν. Είναι ένωσις κρατών πρός επιδίωξιν καί έπίτευξιν τοΰ κοι- 
νοΰ σκοποΰ τής ειρήνης" συνεπώς δέ, ένωσις εντός τής όποιας τα κράτη - μέλη 
δέν δύνανται νά παραμένουν άδρανή, άλλ’ οφείλουν να άναπτύσσουν δραστηριό
τητα κατάλληλον διά την έπίτευξιν τοΰ κοινοΰ σκοποΰ. ”Αν δέ ληφθή ύπ’ δψιν 
δτι ή ένωσις αυτή περιλαμβάνει ποικίλους λαούς, δτι είναι δ κόσμος δλόκληρος 
μέ τάς άδυναμίας καί τά προτερήματά του καί δτι εις τούς κόλπους της περι
κλείει ίσχυράς άντιθέσεις ιδεολογιών καί κοσμοθεωριών, πρέπει νά δμολογηθή 
δτι ή επιδίωξις καί έπίτευξις τοΰ σκοποΰ αύτής δέν είναι έργον άπλοΰν 25. Συ
νεπώς, αί δυνατότητες καί ή άξια τοΰ Όργανισμοΰ Ηνωμένων Εθνών έξαρ- 
τώνται πρωτίστως άπό τά μέλη αύτοΰ" άπό τό άν καί κατά πόσον ταΰτα είναι 
διατεθειμένα νά συνεργάζωνται, νά εκπληρώνουν τάς υποχρεώσεις των καί νά 
θυσιάζουν μέρος τών κυριαρχικών των δικαιωμάτων χάριν τοΰ ιδεώδους τής ει
ρήνης. Είναι δέ έκτος πάσης άμφιβολίας, δτι κατά τήν διάρκειαν τής είκοσιεξα- 
ετοΰς ύπάρξεώς του, τά μέλη τοΰ Όργανισμοΰ Ηνωμένων Εθνών, ώθούμενα άπό 
τήν άνάγκην τής ειρήνης, έδειξαν έπανειλημμένως δείγματα προθέσεως πρός 
συνεργασίαν 26, τόσα, ώστε νά μή δικαιολογήται ή έκφρασις δυσπιστίας ώς πρός 
τήν άποτελεσματικότητα αύτοΰ καί ή άπαισιοδοξία ώς πρός τδ μέλλον του. Άν- 
τιθέτως, δύναται μετά βεβαιότητος νά λεχθή δτι δ ’Οργανισμός Ηνωμένων Ε
θνών θά δυνηθή νά επιτύχη τοΰ σκοποΰ του, νά δδηγήση τήν άνθρωπότητα άπό 
τό δνειρον εις τήν πραγματικότητα τής ειρήνης.

25. 'Υπό τό αύτά πνεΰμα Εύρυγένης, ένθ’ άνωτ., σελ. 16.
26. Βλ. Εύρυγένψ, ϊνθ’ άνωτ., σελ. 19.
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