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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το ανά χείρας «έργο» αποτελεί «κατόρθωμα», που οφείλεται σε 
χαλκέντερη προσπάθεια του καθηγητή κ. Αντώνη Μπρεδήμα. Πιστεύ-
εται ότι κάθε αναγνώστης του απευθύνει νοερώς θερμά συγχαρητήρια 
για την ωραία «ιδέα» και εκλεκτή εκτέλεσή της, ως επίσης ειλικρινείς 
ευχαριστίες για το απολαυστικό διάβασμα και για όφελος (γνώση) 
από αυτό. Η «σφαιρική περιγραφή» των δώδεκα μαθημάτων είναι 
ομολογουμένως εξαίρετη, αρίστη. 

Η δραστηριότητα της Ακαδημίας του ∆ιεθνούς ∆ικαίου της Χάγης 
(Académie de Droit International de la Haye), στα σχεδόν ογδόντα χρό-
νια της υπάρξεώς της (από το 1923), υπήρξε (και εξακολουθεί δρα-
στηρίως να είναι), παράγων κολοσσιαίας προόδου της επιστήμης του 
διεθνούς δικαίου, δημοσίου και ιδιωτικού και των διεθνών σχέσεων. Η 
συμβολή Ελλήνων διεθνολόγων στο έργο της Ακαδημίας είναι σπου-
δαία. Τούτο μαρτυρείται από (απλή) ανάγνωση των μαθημάτων/παρα-
δόσεων, όπως αποδίδονται εδώ από τον κ. Α. Μπρεδήμα, που, καταφα-
νώς, διέθεσε πολύ χρόνο και πνευματικές δυνάμεις, σχετικώς. ∆ώδεκα 
Έλληνες ασφαλώς συνέβαλαν με τις παραδόσεις τους στην πρόοδο του 
δημοσίου διεθνούς δικαίου –και άλλοι ένδεκα, του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου. Επομένως, σωστά γράφεται στις «Συνθετικές παρατηρήσεις» 
ότι είναι «ιδιαίτερη η παρουσία των Ελλήνων διεθνολόγων στο διεθνές 
επιστημονικό γίγνεσθαι». 

Ηλίας Κρίσπης

Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών





ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το ανά χείρας πόνημα οφείλει την ύπαρξή του στη διαπίστωση ότι, 
πλην εξαιρέσεων, δεν υπάρχει κάποια σφαιρική αναφορά στα μαθή-
ματα της Ακαδημίας του ∆ιεθνούς ∆ικαίου της Χάγης που διδάχθη-
καν, ήδη από το 1924, από Έλληνες διεθνολόγους. Σημαντικά ονόματα 
της επιστήμης του ∆ημόσιου ∆ιεθνούς ∆ικαίου έχουν «παρελάσει» 
στο « Recueil des Cours » της Ακαδημίας –Νικόλαος Πολίτης, Ιωάννης 
Σπυρόπουλος και Στέλιος Σεφεριάδης προπολεμικά, ή, Κωνσταντίνος 
Ευσταθιάδης, Γιώργος Τενεκίδης, Εμμανουήλ Ρούκουνας, μεταπολε-
μικά, για να μνημονεύσω ορισμένους από αυτούς– και έχουν συμβάλει 
στην εμπέδωση της εικόνας διεθνώς ότι οι Έλληνες «επαΐοντες» είναι 
παρόντες στις εξελίξεις του ∆ημόσιου ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

Η παρούσα μελέτη δεν σκοπεύει να κρίνει τις θέσεις που υιοθετού-
νται στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών, πράγμα που θα ήταν και ανέ-
φικτο, λόγω της ποικιλίας των θεμάτων και της μεγάλης έκτασής τους. 
Εκείνο το οποίο στοχεύει είναι να φέρει στο φως τα βασικά σημεία των 
εργασιών αυτών, αφήνοντας ενδεχόμενες κριτικές και συμπεράσματα 
στην κρίση των αναγνωστών. Είναι ένας στόχος που αποτελεί οφειλή 
των νεώτερων γενεών στις παλαιότερες.

Αθήνα 10.10.2011

Αντ. Μπρεδήμας
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