ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ
Curriculum Vitae*
Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρόνος και τόπος γέννησης : 9 Δεκεμβρίου 1952, Θεσσαλονίκη.
Οικογενειακή κατάσταση : παντρεμένος με τη Λίλα Αντωνοπούλου, με ένα παιδί, το
Νικόλα-Θεόδωρο.
ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
1974 : Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1975 : Δίπλωμα Ανωτάτων Σπουδών (Diplôme d΄ Études Supérieures) στο δημόσιο
δίκαιο, με ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις, Σχολή Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης,
Πανεπιστήμιο Dijon, Γαλλία.
1979 : Κρατικό διδακτορικό δίπλωμα στο δίκαιο (Doctorat d’État en droit) στο διεθνές
δίκαιο, Σχολή Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Dijon, Γαλλία.
III. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1997 : Καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.-Τομέας διεθνών σπουδών, με διδακτικό
και λοιπό ακαδημαϊκό έργο (επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών
εργασιών, ερευνητικό έργο, κλπ.) στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και το
Διεθνές οικονομικό δίκαιο, στις βαθμίδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
2000 : Καθηγητής της Έδρας Jean Monnet «Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου
στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη» της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., με διδακτικό και λοιπό
ακαδημαϊκό έργο στις βαθμίδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
IV. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2009 : Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της
Ευρώπης, εκλεγείς το Νοέμβριο 2008 από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης κατόπιν πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης, με θητεία 6 χρόνων –
Επανεκλογή το Νοέμβριο 2014, με νέα θητεία 6 χρόνων - Αντιπρόεδρος της ΕΕΚΔ,
εκλεγείς τον Ιανουάριο 2013, με θητεία 2 χρόνων – Επανεκλογή ως αντιπρόεδρος τον
Ιανουάριο 2015, με θητεία 2 χρόνων.
2007-2011 : Senior expert του consortium του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού
Δικαίου (Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου) και της ΜΚΟ «Αντιγόνη-Κέντρο
Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μηβία», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRALEX-Legal experts).
2006-2012 : Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την περίοδο
2006-2009, ως εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. – Εκ νέου μέλος της
Επιτροπής για την περίοδο 2009-1012 και πρόεδρος του Β΄ τμήματος της ΕΕΔΑΟικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
2007, 2006 : Μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 του
Συντάγματος.
2003-2004 : Μέλος της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του
ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης (Στρασβούργο).
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2002 : Μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για την Εκδίκαση Αγωγών Κακοδικίας του
άρθρου 99 του Συντάγματος.
1999 : Μέλος της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστάθηκε με απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης (7.11.1997), για την εκπόνηση του σχεδίου
νόμου και εισηγητικής έκθεσης που αφορά στην υιοθέτηση από την Ελλάδα του
Προτύπου Νόμου για τη διεθνή εμπορική διαιτησία της UNCITRAL.
1999 και 1997 : Μέλος της ομάδας εργασίας (Task Force) του Υπουργείου Εξωτερικών,
που συστάθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών (4.3.1997), με
αντικείμενο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ειδικής σχέσης ΕΈ-Τουρκίας – Συνσυντάκτης της τελικής έκθεσης της ομάδας εργασίας με τίτλο «Μία αναβαθμισμένη
σχέση ΕΕ-Τουρκίας».
1998-2004 : Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των
φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας (EUMC) (Βιέννη), προταθείς από την ελληνική
κυβέρνηση και διορισθείς από την Επιτροπή ΕΚ (Μάιος 1998 - Δεκ. 2000) - Μέλος και
εισηγητής της ομάδας εργασίας του EUMC, με αντικείμενο την προετοιμασία της
κοινοτικής νομοθεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων (άρθρο 13 ΣΕΚ) (Μάιος - Ιούν.
2000) - Εκ νέου μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του EUMC, προταθείς από την
Ελληνική Κυβέρνηση και διορισθείς από την Επιτροπή ΕΚ (Ιαν. 2001 - Μάρτ. 2004),
εκλεγείς για την ίδια περίοδο αντιπρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου του EUMC –
Υπό την ιδιότητα αυτή : Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού γραφείου του EUMC (Ιαν.
2001-Μάρτ. 2004) - Εκπρόσωπος του EUMC στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση (Βρυξέλλες)
και εισηγητής για τις διατάξεις της Συνταγματικής Συνθήκης κατά των διακρίσεων
(Απρ.-Μάιος 2002).
1998-1999 : Μέλος του Stearing Committee του «Χάρτη των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων για μία μη-ρατσιστική κοινωνία», που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή
Διάσκεψη «Ένας κώδικας καλής συμπεριφοράς: πολιτικά κόμματα και μη διάκριση», η
οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη (Κάτω-Χώρες), στις 25-28.2.1998, υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1998 : Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Πρώτη Μεσογειακή Διάσκεψη Εθνικών Θεσμών
Προστασίας και Προαγωγής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Μαρακές (Μαρόκο), 279.4.1998.
1995-1998 : Μέλος του Ενδεικτικού καταλόγου μελών panel του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, προταθείς από κοινού από την Ελληνική Κυβέρνηση και από την
Επιτροπή ΕΚ.
1994-1997 : Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της ΕΕ για θέματα
ρατσισμού και ξενοφοβίας (Βρυξέλλες), προταθείς από την Ελληνική Κυβέρνηση και
διορισθείς από το Συμβούλιο ΕΕ (Σεπτ. 1994 - Δεκ. 1997) – Εκλεγείς πρόεδρος της υποεπιτροπής της ΣΕ, επιφορτισμένης με την εξέταση νομικών και θεσμικών ζητημάτων της
ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας
(building institution) (Σεπτ. 1995 - Μάιος 1996) – Εισηγητής της ΣΕ επί του σχεδίου
κανονισμού του Συμβουλίου ΕΕ για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου (Ιαν.
- Φεβρ. 1997).
1994-1996 : Νομικός σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ
(Βρυξέλλες), Μάιος 1994-Ιούν. 1996 - Υπό την ιδιότητα αυτή : Από Μάιο έως Δεκ.1994,
επικεφαλής του τμήματος της ΜΕΑ/ΕΕ για τα θέματα του τρίτου πυλώνα της ΕΕ
(συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων) και της
εφαρμογής των συμφωνιών του Σένγκεν και υπεύθυνος για τα νομικά ζητήματα της
κοινής εμπορικής πολιτικής – Από τον Ιαν. 1995 έως τον Ιούν. 1996 : υπεύθυνος
διεκπεραίωσης καταγγελιών για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου, ειδικά σε ζητήματα
αναθέσεων κρατικών προμηθειών και συμβάσεων παραχώρησης «μεγάλων έργων»·
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συμμετοχή σε διαβουλεύσεις εθνικών και κοινοτικών αρχών για την εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο· εκπρόσωπος στην ομάδα εργασίας
«Νομικοί σύμβουλοι» του Συμβουλίου ΕΕ· εκπρόσωπος στην ομάδα εργασίας «Relex»
του Συμβουλίου EE (νομικά ζητήματα των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας)·
εκπρόσωπος στην ομάδα εργασίας «Εμπορικοί σύμβουλοι» του Συμβουλίου ΕΕ, με
αντικείμενο τη σύνταξη κώδικα συμπεριφοράς της Κοινότητας και των κρατών μελών
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
1994 : Πληρεξούσιος της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, για την υπόθεση «Γνωμοδότηση 1/94 σχετικά με την αρμοδιότητα
σύναψης από τη Κοινότητα των συμφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης» (Σεπτ. - Οκτ.
1994).
1987-1988 : Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις πολυμερείς εμπορικές
διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης της GATT (Γενεύη), στη
Διαπραγματευτική ομάδα για τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών (Ιούν. 1987 - Νοέμ.
1988).
V. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2013(-2016) : Μέλος της Επιτροπής Ερευνών της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., ως
εκπρόσωπος της Νομικής Σχολής.
2012 : Μέλος του Συμβουλίου σύνταξης της επιθεώρησης European Politeia (Αθήνα).
2011-2012 : Αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου σπουδών της Εθνικής Σχολής
Δικαστών, ως εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής.
2010-2012 : Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ, ως εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής.
2009 : Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής του International Journal of EuroMediterranean Studies (Portoroz, Slovenia).
2008-2009 : Μέλος της επιτροπής της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για την «Ευρωπαϊκή
διάσταση της εκπαίδευσης».
2008 : Μέλος της αντιπροσωπείας του Α.Π.Θ. στην ιδρυτική διάσκεψη του EuroMediterranean University (EMUNI) (Βαρκελώνη).
2007-2008 : Διευθυντής του Τομέα διεθνών σπουδών του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. και
ex officio μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Τμήματος και του Διοικητικού
συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων της
Θεσσαλονίκης.
2005, 2006, 2007 : Μέλος των επιστημονικών επιτροπών των επιθεωρήσεων: Ευρωπαίων
Πολιτεία-Civitas Europea (Aθήνα)· Επιθεώρηση Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής
(Aθήνα)· Ελληνική Επιθεώρηση Δικαιώματα του Ανθρώπου (Aθήνα).
2001-2003 : Υπεύθυνος της νέας κατεύθυνσης «Ενιαίος ευρωπαϊκός νομικός χώρος» της
βαθμίδας μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. κατά τα ακαδημαϊκά
έτη 2001-2002 και 2002-2003, που χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους (πρόγραμμα «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ», 2001-2003), επιφορτισμένος με την οργάνωση και
το συντονισμό του διδακτικού και ερευνητικού έργου των έξι «εργαστηρίων σπουδών και
έρευνας» της νέας κατεύθυνσης, τα οποία κάλυπταν τα γνωστικά πεδία : Ευρωπαϊκός
δικαστικός χώρος, Ευρωπαϊκός κοινωνικός χώρος, η επιχείρηση στην κοινοτική έννομη
τάξη, κυριαρχία και ασφάλεια», πολιτισμός και επικοινωνία στην Ευρώπη και νέες
τεχνολογίες και ευρωπαϊκό δίκαιο.
2000-2002 : Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ.
1998 : Διευθυντής του Τομέα διεθνών σπουδών του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. και ex
officio μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Τμήματος και του Διοικητικού
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συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων της
Θεσσαλονίκης.
1998-2000 : Καθηγητής Διαρκούς Μαθήματος Jean Monnet με αντικείμενο την
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην κοινοτική έννομη τάξη στο Τμήμα
Νομικής, Τομέας διεθνών σπουδών, στη βαθμίδα μεταπτυχιακών σπουδών.
1997-2004 : Καθηγητής στη Εθνική Σχολή Δικαστών, στο δίκαιο των ΕΚ και της ΕΕ.
1997, 1992, 1988 : Εντεταλμένος διδασκαλίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
(Αθήνα), στα σεμινάρια για την κοινή εμπορική πολιτική και το κοινοτικό δίκαιο
αντιντάμπινγκ.
1993-1997 : Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Νομικής, Τομέας διεθνών σπουδών,
Α.Π.Θ.
1993-1994 : Διευθυντής του Τομέα διεθνών σπουδών του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.
1992-1994 : Yπεύθυνος, για λογαριασμό του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ., προγράμματος
Erasmus κινητικότητας σπουδαστών και διδασκόντων, με συμμετοχή πανεπιστημίων από
τη Γαλλία (Rennes), Γερμανία (Stuttgart), Μ. Βρετανία (Nottingham) και Ιρλανδία
(Cork).
1991 (έως σήμερα) : Συνδιευθυντής της σειράς «Δημοσιεύματα Ευρωπαϊκού και
Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1985-1993 : Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Νομικής, Τομέας διεθνών σπουδών,
Α.Π.Θ.
1982-1985 : Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής, Τομέας διεθνών σπουδών, Α.Π.Θ.
1982 (έως σήμερα) : Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ως εισηγητής, με
αντικείμενο το δίκαιο των ΕΚ και της ΕΕ, στο Δικηγορικό Σύλλογο Θες/νίκης, στο
Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Θεσ/νίκης, στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδος,
στο ελληνικό μεταφραστικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλπ.
1981-1989 : Μέλος της Γραμματείας σύνταξης της Ελληνικής Επιθεώρησης Ευρωπαϊκού
Δικαίου (Θεσσαλονίκη).
1981-1988 : Επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Δικαίου.
1981-1982 : Εντεταλμένος διδασκαλίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Κέντρο Αραβικών
και Ισλαμικών Σπουδών (ΕΜΚΑΙΣ) της Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών
Επιστημών, στο μεταπτυχιακό σεμινάριο διεθνών οικονομικών σχέσεων και πολιτικής
εξωτερικών οικονομικών σχέσεων της ΕΟΚ.
VΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
2014-2016 : Εταίρος του ερευνητικού προγράμματος “Financial Constitution vs. Welfare
Constitution. Redifining Autonomous and Welfare State according to the principle of
budgetary stability”, που διεξάγεται στο πλαίσιο του πανεπιστημίου “Pablo de Olavide”
της Σεβίλλης με συμμετοχή ισπανών, ελλήνων και γάλλων πανεπιστημιακών, για
λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Ισπανίας.
2009-2010 : Εταίρος του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Comparative Study
on Access to Justice on Gender Equality and Anti-discrimination Law», που διεξάχθηκε
υπό τη διεύθυνση της ευρωπαϊκής εταιρίας συμβούλων “Milieu Ltd” (Βρυξέλλες) για
λογαριασμό της ΓΔ Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2006-2008 : Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Η δράση της ΕΕ για τα
θαλάσσια εξωτερικά σύνορα (Frontex) και ο σκληρός πυρήνας της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής (οριοθέτηση και διαχείριση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο)», που
διεξάχθηκε στο Τμήμα Νομικής ΑΠΘ για λογαριασμό του Επιστημονικού Κέντρου
ανάλυσης και σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
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2004-2006 : Εταίρος του ερευνητικού προγράμματος “Combating discrimination from
the University : an idea of research and education”, στο οποίο μετείχαν, πλην του
Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, παν/μια από την Ιταλία (Φλωρεντία) και Μ. Βρετανία
(University College of London), και ΜΚΟ από την Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία και Τσεχία·
το πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης 2002-2006 κατά των
διακρίσεων της Επιτροπής ΕΚ (ΓΔ V).
2000-2001 : Υπεύθυνος προγράμματος κατάρτισης δικαστών και δικηγόρων του
Μαγκρέμπ σε θέματα κράτους δικαίου και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. και ήταν ενταγμένο
στη δράση της Επιτροπής ΕΚ (ΓΔ Ι) «MEDA for Democracy».
1998-1999 : Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος υπό την αιγίδα της Επιτροπής
ερευνών Α.Π.Θ., με αντικείμενο τη δημιουργία κέντρου διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
με εμβέλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
1991-1992 : Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος για τις νομικές και θεσμικές
διαστάσεις της εμπορικής και χρηματοδοτικής πολιτικής της ΕΟΚ στα Βαλκάνια
(Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) και χρηματοδοτήθηκε από
ιδιωτικούς εθνικούς πόρους (Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης).
1989 : Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Δικαίου (Θεσσαλονίκη) με αντικείμενο τη μονομερή και συμβατική
πρακτική της Ελλάδας σε θέματα διεθνούς οικονομικού δικαίου.
1983-1984 : Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος στο Κέντρο Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, με αντικείμενο την εξέλιξη της θέσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κοινοτικό θεσμικό σύστημα από την πρώτη έως τη
δεύτερη άμεση εκλογή των μελών του.
1982-1983 : Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Δικαίου για τις συνταγματικές πτυχές της προσχώρησης και της
συμμετοχής της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες.
VΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
1980 έως σήμερα : συμμετοχή ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια, στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, σε θέματα δικαίου της ΕΕ, ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και της μη διάκρισης και διεθνούς οικονομικού δικαίου. Ενδεικτικά :
2015 : Διεθνές συνέδριο Quis custodiet ipsos custodies? Les recours nationaux et
internationaux en cas de remise en cause des droits sociaux par l’Union
européenne – Οργάνωση : Fondation Hugot du Collège de France, Παρίσι,
4.2.2015 - Εισήγηση : La jurisprudence des instances internationales : le Comité
européen des droits sociaux.
2015 : Διεθνές σεμινάριο Le marché du travail français dans une perspective
européenne, στο πλαίσιο της Έδρας « Globalisation et monde émergeant »
FIESP-Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Παρίσι, 17.6.2015 – Εισήγηση :
Réformes intervenues dans le droit du travail en Grèce, dans le cadre de la crise
financière.
2014 : Διεθνές συνέδριο Fundamental Rights Conference 2014:Fundamental
Rights and Migration to the EU – Οργάνωση : European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA), Ρώμη, 10-11.11.2014 – Εισήγηση με θέμα : Children
in the context of migration and asylum.
2013 : Διεθνές συνέδριο : Politiques d’austerité et droits sociaux – Οργάνωση :
Foro Andalouz des Derechos Sociales (España) και FSJES Tanger (Maroc),
Tanger (Maroc), 1-4.10.2013 - Εισήγηση με θέμα : L’impact des politiques
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d’austerité des Etats européens sur les droits sociaux, à la lumière des décisions
et de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux.
2013 : Διεθνές συνέδριο Cycle des colloques franco-turques sur la dynamisation
des droits sociaux par le Comité européen des droits sociaux – Οργάνωση :
Université de Limoges (France) και Universités de Marmara et de Galatasaray
(Turquie) – Istanbul, 23-25.6.2013 – Εισηγήσεις : Rapport général στο colloque
στο Université de Marmara με θέμα «Le droit à l’environnement» και Les
particularités de la procédure des réclamations collectives du CEDS στο
colloque στο Université de Galatasaray με θέμα «Le droit des enfants».
2013 : Διεθνές συνέδριο Foreign debt and fundamental social rights –
Οργάνωση : International Association of Constitutional Law και το LibertasInternational Centre on Human Rights – Αθήνα, 28-29.6.2013 – Εισήγηση :
Avec quel prix un Etat membre de l’UEM de l’Europe peut-il être sauvé de la
faillite ? Vers un état d’exception européen ?Le cas de la Grèce.
2013-2012 : Σεμινάριο εμπειρογνωμόνων Les Rencontres sociales de la
Sorbonne-Cycle thématique « Egalité et droit social », στο πλαίσιο του Master
Droit social του Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Παρίσι, Σεπτέμβριος
2012-Μάιος 2013 – Εισήγηση (22.4.2013) : De la CJUE à la CEDH, en passant
par le CEDS : quel dialogue entre les juges européens en matière d’égalité ?
2012 : Διεθνές συνέδριο La salute come diritto fondamentale. Una ricera sui
migranti a Torino – Οργάνωση : Laboratorio dei diritti fondamentali (LDF)
Τορίνο, 3.2.2012 – Εισήγηση : Les ambiguités du droit à la santé des travailleurs
migrants irréguliers, en vertu des jurisprudences européennes des droits de
l’homme.
2011 : Διεθνές συνέδριο Sosyal Haklar. Uluslararasi Sympozyumu III Bildiriler,
Kocaeli Universitesi (Turquie), 1-2.10.2011 – Εισήγηση : L’interdiction de la
discrimination dans la Charte sociale européenne : droit positif, jurisprudence,
problèmes.
2011 : Σεμινάριο εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
Le droit social entre le droit public et le droit privé (session 1ère) της Ecole de
droit de la Sorbonne-Université de Paris 1, 30.3.2011 - Εισήγηση : La non
discrimination : problématiques européennes.
2011 : Διεθνές σεμινάριο εμπειρογνωμόνων Réflexions autour d’une
jurisprudence de la Charte sociale européenne του Institut International des
Droits de l’Homme, Στρασβούργο, 5.4.2011 – Rapport : La jurisprudence du
CEDS en matière des droits sociaux des travailleurs migrants : continuités et
mutations.
2010 : Διεθνές συνέδριο La protection des droits sociaux, στο πλαίσιο του
Proyecto de Investigatión de Excelencia, de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empressa de la Junta de Andalucía : “La construcción del Estado Social en el
ámbito autonómico y europeo’’, Σεβίλλη, 21-24.9.2010 – Εισήγηση : Les
interactions entre le droit de la Charte sociale européenne et la législation
sociale de l’UE.
2010 : Διεθνές συνέδριο Acteurs ; stratégies collectives et champ européen des
droits de l’homme / Actor, collective strategies and the European field of human
rights, Maison Inter-Universitaire des Sciences de l’Homme Alsace (MISHA),
Στρασβούργο – Εισήγηση : Les décisions du Comité Européen des Droits
Sociaux et ses effets : Désarrois nationaux et voies alternatives basées sur les
stratégies des acteurs.
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2006 : Διεθνές συνέδριο A quoi sert le droit international?/International law: do
we need it?, SEDI/ESDI (Société Européenne de Droit International/European
Society of International Law), Παρίσι – Εισήγηση : La protection judiciaire des
droits fondamentaux dans l’Union européenne, à l’épreuve de l’engagement
européen dans la lutte contre le terrorisme international.
2004 : Διεθνές Συνέδριο Empires et états nationaux en Méditerranée: la frontière
entre risques et protection, IFAO (Institut Français d’Afrique Orientale), Κάιρο –
Εισήγηση : L’espace Schengen et la difficile gestion politico-juridique des
frontières de l’Union européenne.
2002 : Διεθνές συνέδριο Intercultural Dialogue-Dialogue Interculturel, υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες – Εισήγηση : La contribution de
l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes à la promotion
du caractère multiculturel des sociétés européennes.
VΙΙΙ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
2014-2015 : Επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Προχωρημένων Σπουδών της Νάντης
(Γαλλία).
1994 : Εντεταλμένος διδασκαλίας μαθήματος με αντικείμενο «La place de l’Europe dans
le nouveau régime du commerce international des marchandises issu de l’ Uruguay
Round» στο Διεθνές Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Λουξεμβούργου, στο πλαίσιο της
ετήσιας συνόδου μαθημάτων με θέμα «La place de l’ Europe dans le commerce
international».
1991-1992 : Επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (Βέλγιο).
1990 : Εντεταλμένος διδασκαλίας μαθήματος με αντικείμενο “The legal framework of
the bilateral commercial relations between EEC Member States and Eastern European
State Trade Countries” στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Γάνδης
(Βέλγιο), στο πλαίσιο Erasmus Intensive Study Programme με θέμα «The Political and
Legal Framework of Trade Relations between the EC and Eastern Europe».
ΙΧ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
2004 : Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου (ESIL).
1994 : Μέλος της Γαλλικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου (SFDI).
1986 : Μέλος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης για τις Ευρωπαϊκές Σπουδές (το
ελληνικό τμήμα της ECSA) από την ίδρυσή της – Εκλεγείς μέλος του Διοικητικού
συμβουλίου της Ένωσης, με θητεία τριών χρόνων (1989-1992).
1983 : Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, εκλεγείς
Α΄ αντιπρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου της το 1998 και το 2000, με θητεία δύο
χρόνων.
Χ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1994 : Υπότροφος της Επιτροπής ερευνών Α.Π.Θ. για τη διεξαγωγή έρευνας στη Νομική
υπηρεσία της GATT.
1993 : Υπότροφος της Φλαμανδικής Κοινότητας του Βελγίου για τη διεξαγωγή έρευνας
στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Γάνδης
1988-1989 : Υπότροφος έρευνας της Επιτροπής ΕΚ (ΓΔ Ι) για την εκπόνηση μελέτης
σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών της GATT
1975-1979 : Υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης για την εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής.
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ΧΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ*
i.

Βιβλία

1. Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Από τη Συνθήκη
της Νίκαιας (2000) στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) (σ/σ). Εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2010, 192 σ.
2. H δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη. Η
σχέση της με τη συνταγματική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόλογος : Χρ.
Ροζάκης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004, 661 σελ.
3. Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ/σ). Εκδόσεις
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2001, 338 σ.
4. La formation des professionnels du droit dans le cadre du programme “MEDA pour
la démocratie”. Approches issues d' un séminaire de formation en matière d' Etat de
droit et de libertés fondamentales (c/a). Publication réalisée avec l’assistance
financière de la Communauté européenne, Faculté de droit, Université Aristote de
Thessaloniki, Thessaloniki 2001, 143 σ.
5. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Κείμενα και σχόλια (σ/σ). Θεσσαλονίκη, έκδ.
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1999, 92 σ.
6. Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα,
1997, 455 σ. – Νέα, αναθεωρημένη έκδοση υπό τον τίτλο Το νομικό πλαίσιο των
διεθνών επενδύσεων. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005, 648 σ.
7. H εμπορική και χρηματοδοτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στα
Βαλκάνια. Η νομική διάσταση. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 1993, 278 σ.
8. Διεθνές οικονομικό δίκαιο, τόμος 1, Εισαγωγή στο διεθνές οικονομικό δίκαιο - Το
καθεστώς της GATT. Θεσσαλονίκη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1992, 191 σ.
9. Τα panel της GATT. Ένας ιδιόμορφος θεσμός επίλυσης διεθνών διαφορών – H
πολιτική και νομική βαρύτητα της συμμετοχής της ΕΟΚ. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Σάκκουλα, 1991, 256 σ.
10. The Turkish Straits (in cooperation with Chr. Rozakis). Dordrecht / Boston /
Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, collection : International Straits of the World,
vol. 9, J. Mangone (General Editor), 1987, 200 σ.
11. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, τόμος 1 : Διεθνείς εμπορικές σχέσεις, τόμος 2 : Διεθνής
χρηματοδότηση, Διεθνικές επιχειρήσεις (σ/σ). Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Παρατηρητής,
1984, 235+110 σ.
12. La Grèce et Chypre dans le jeu politico-stratégique contemporain. Convergences et
rivalités dans la formation et le développement du conflit international chypriote :
1963-1974. Thèse pour le Doctorat d' Etat en droit, Université de Dijon - U.E.R. de
Relations Internationales, édition ronéotée, 1979, 656 σ.
ii.

Εκδοτική επιμέλεια

1. Προσχώρηση και συμμετοχή της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η
συνταγματική θεώρηση. Πρόλογος: Α.Α.Φατούρος. Θεσσαλονίκη-Αθήνα, Βιβλιοθήκη
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, 9, 1987, 165 σ.
*

Δεν περιλαμβάνονται βιβλιοκριτικές ή βιβλιοπαρουσιάσεις, ούτε μη δημοσιευμένες νομικές
γνωματεύσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια – Συντομογραφίες : σ/σ=συν-συγγραφέας,
c/a=co-auteur.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλήματα, πραγματοποιήσεις, προοπτικές. Πρόλογος:
Δ. Ευρυγένης. Θεσσαλονίκη-Αθήνα, Βιβλιοθήκη διεθνούς και ευρωπαϊκού
οικονομικού δικαίου, 4, 1984, 460 σ.
3. Το νομικό καθεστώς των διεθνών επενδύσεων. Το σχέδιο της Πολυμερούς Συμφωνίας
Επενδύσεων. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2000, 466 σ.
iii.

Μελέτες

1.
Les répercussions juridiques sur l’Union européenne des décisions du Comité
européen des droits sociaux relatives aux mesures d’austérité de la Grèce. Revue
Trimestrielle des Droits de l’Homme, n° 104/2014, σελ. 909-939.
2.
Οι διακρίσεις λόγω ηλικίας και η πρόκληση της διαγενεακής αλληλεγγύης στο
ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, τ. 15(1750), 1
Σεπτεμβρίου 2014, σελ. 977-996.
3.
Πλημμελής μεταφορά, στην ελληνική έννομη τάξη, της διάταξης για το σήμα φήμης
της οδηγίας 2008/95/ΕΚ- Συσταλτική ερμηνεία από τα δικαστήρια της ΕΕ των διατάξεων
κοινοτικών πράξεων για το φημισμένο σήμα (γνωμοδότηση). Επισκόπηση Εμπορικού
Δικαίου, Α/2014, σελ. 1-14.
4.
Για την ουσιαστική ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη. Μια έκκληση. Διεθνής και
Ευρωπαϊκή Πολιτική, τ. 31, 2014, σελ. 58-64.
4. La interacción entre el derecho social de la Unión Europea et la Carta Social
Europea. M. Terol Bercerra & L. Jimena Quesada (dir.), Tratado sobre protección de
derechos sociales, Tirant Io bianch, Valencia, 2014, σελ. 419-441.
5. Les rapports entre la Charte sociale européenne et le droit de l’Union européenne. Le
rôle singulier du Comité européen des droits sociaux et de sa jurisprudence. Cahiers de
droit européen, n° 3/2013, σελ. 319-393.
6. Η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, τ.
3/2013, σελ. 130-134.
7. Η διαδικασία των συλλογικών προσφυγών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών
Δικαιωμάτων και η συμμόρφωση στις αποφάσεις, με έμφαση στην ελληνική εμπειρία.
Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, τ. 3/2013, σελ. 158-175.
8. Δικαιώματα του ανθρώπου και μεταναστευτική πολιτική. Μια προβληματική σχέση,
στην ευρωπαϊκή και την εθνική (ελληνική) της διάσταση. Το δημόσιο δίκαιο σε εξέλιξη.
Σύμμεικτα προς τιμήν του καθηγητού Πέτρου Ι. Παραρά, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα-Κομοτηνή 2012, σελ. 945-985.
9. Ο Τουρισμός είναι δικαίωμα του ανθρώπου; Σκέψεις με αφορμή πρόσφατες εξελίξεις
στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεθνής και ευρωπαϊκή
νομική διάσταση του Τουρισμού. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Δικαίου του Τουρισμού, επιμ.:
Α.Γ. Κουτσουράδης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2012, σελ. 295-300.
10. Οι ιδιωτικοποιήσεις στο πλαίσιο του Μνημονίου. Μια ελληνο-ευρωπαϊκή νομική, και
όχι μόνο, περιπέτεια. The Books’ Journal, τ.26, Δεκέμβριος 2012, σελ. 22-28.
11. Avrupa Sosyal Şarti’nda Ayrimcilik Yasaği : Pozitif Hukuk, Içtihat ve Sorunlar.
Sosyal Haklar Uluslararasi Sempozyumu III Birdilirer, Kocaeli Üniversitesi, 25-26 Ekim
2011 (περίληψη στη γαλλική, σελ. 47-048).
12. Το ελληνικό χρέος δεν είναι «απεχθές». The Books’ Journal, τ.8, Ιούνιος 2011, σελ.
88-92.
13. Η Μεσόγειος ως πολιτικό πεδίο οικοδόμησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το
παράδειγμα της ασφάλειας. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τ. 16, 2010, σελ. 261-267.
14. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Διαδικαστικές και ουσιαστικές
όψεις της συμβολής της στην αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η
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συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΕκδήλωση τιμής στο Χρήστο Ροζάκη, επιμ.: Χ. Δίπλα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα,
2010, σελ. 45-81.
15. The European Union as an actor in the settlement of the Cyprus dispute. Questioning
the past and the future of its role – The political and legal aspects. Civitas Europa, n° 22,
June 2011, pp. 57-96.
16. Les décisions du Comité européen des droits sociaux et ses effets : Désarrois
nationaux et voies alternatives basées sur les stratégies des acteurs. 2010, publié in
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Activities/ConfStrasbourg21062010D
iscoursStangos_en.pdf.
17. Τα θαλάσσια εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
ελληνική εξωτερική πολιτική. Δελτίο Ανάλυσης Επιστημονικού κέντρου ανάλυσης και
σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, τ. 39, Αύγουστος 2008, σελ. 15-33.
18. Παρατηρήσεις και προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
επί της εφαρμογής του νόμου 3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του
ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις». Δικαιώματα του
Ανθρώπου, τ. 39/2008, σ. 887-911.
19. Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις ενοχικές
αξιώσεις για κοινωνικές παροχές. Παρατηρήσεις με αφορμή τις αποφάσεις 3, 4 και 5/2007
του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για το «πλαφόν» στο εφάπαξ βοήθημα των
Τραπεζικών Υπαλλήλων. Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως , τεύχος 8/596,
Αύγουστος 2008, σ. 617-630.
20. Η ευρωπαϊκή άδεια δημόσιας χρήσης (ελεύθερου) λογισμικού. Δείγμα γραφής της
ωρίμανσης της Ένωσης μέσα στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας και της
γνώσης. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική. Τριμηνιαία Πολιτική και Οικονομική
Επιθεώρηση, τ. 9, Ιανουάριος-Μάρτιος 2008, σ. 163-178.
21. Θεμελιώδη δικαιώματα και Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στο
Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
Ανθρωπιστικής Δράσης: Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ (επιμ. Σ.
Περράκη), Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σ. 227-246.
22. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη. Η νομολογία
του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2005 (σ/σ).
Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. 33/2007, σ. 225-267.
23. L’engagement européen contre le terrorisme international. Questionner l’impact de
cet engagement sur la protection communautaire des droits fondamentaux. Annuaire
International des Droits de l’Homme, II/2007, σ.161-179.
24. To εμπόριο της Ευρώπης με την κατεχόμενη Κύπρο : η Κυπριακή Δημοκρατία σε νέα
ευρωπαϊκή περιπέτεια. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική. Τριμηνιαία Πολιτική και
Οικονομική Επιθεώρηση, τ. 5, Απρίλιος 2007, σ. 251-256.
25. Greece. Anti-discrimination law as a new subject of law ?, Edited by Chiara Favilli,
UCODEP, Firenze, 2006, σ. 16-21.
26. Le droit communautaire à l’épreuve des réalités du droit international : Leçons tirées
de la jurisprudence communautaire récente relevant de la lutte contre le terrorisme
international (c/a). Cahiers de Droit Européen, N° 3-4, 2006, σ. 429-481.
27. The Fight Against Racism, Xenophobia and Discrimination in Greece Today. The
Normative Framework, Public Actions, and the European Challenge. D. Papadimitriou &
J. Cavounidis (eds.), Managing Migration : The Greek, EU, and International Contexts,
Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO), Athens 2006, 159-175.
28. Η συνταγματική εξέλιξη της κοινοτικής έννομης τάξης : Κοινότητα δικαίου, θεμελιώδη
δικαιώματα, δημοκρατία. Κ. Στεφάνου κ.ά. (επιμ.), Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές.

10

Τόμος Α΄. Ενοποιητική δυναμική - Δικαιοταξία-Διακυβέρνηση, Ελληνική Ένωση
Τραπεζών-Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2006, σ. 467-504.
29. Αντίθεση των ουσιαστικών και δικονομικών προνομίων της ΑΤΕ Α.Ε. (Ν. 4332/1929,
Ν. 1914/1990) προς το κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (γνωμοδότηση).
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, έτος 12ο, τ. Α΄, Ιανουάριος-Μάρτιος 2006, σ. 63-85.
30. Combating Drugs in the European Union. In Quest of an Enemi or in Search of the
European Citizen? Drug Addiction, Treatment and Prevention in a United Europe :
Diversity and Equality, 10th European Conference on Rehabilitation and Drug Policy,
10th-14th May 2005, Bokk of proceedings, Athens, Kethea, 2006, σ. 36-41.
31. Από τη Διεθνή Οικονομική Τάξη στην Παγκόσμια Δημόσια Τάξη (Στάσεις στη
διαδρομή της σκέψης και των βιωμάτων των νομικών του διεθνούς οικονομικού δικαίου,
του Αργύρη Φατούρου συμπεριλαμβανομένου). Σ. Περράκης (επιμ.), Ελληνική Εταιρία
Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων-Τιμή Αργύρη Φατούρου, Αθήνα-Κομοτηνή,
Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2005, σ. 29-43.
32. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη. Η νομολογία
του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Ιούλιος 2000Δεκέμβριος 2004] (σ/σ). Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. 27/2005, σ. 861-947.
33. Η νομιμότητα του περιορισμού του τραπεζικού ανατοκισμού (άρθρο 39 Ν. 3259/2004),
υπό το φως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (γνωμοδότηση).
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Ιούνιος 2005, αρ. τ. 116, σ. 651-659.
34. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού, ανάμεσα στους
καταναγκασμούς των εθνικών πολιτιστικών πολιτικών και των οργανωμένων
επαγγελματικών συμφερόντων. Ε. Τροβά (εκδ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004, σ. 573-587.
35. To διεθνές οικονομικό δίκαιο στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Α. Καζάκος (εκδ.),
Το δίκαιο μπροστά στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Σάκκουλα, 2002, σ. 446-489.
36. Προς ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα : κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιότητα του
πολίτη της Ένωσης. στο Κ. Στεφάνου κ.ά. (εκδ.), Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές,
τόμος Α΄, Ιστορία, Θεσμοί, Δίκαιο, Αθήνα, I. Σιδέρης, 2001, σ. 403-443.
37. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη. Η νομολογία
του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ιανουάριος 1998 Ιούνιος 2000 (σ/σ). Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. 11/2001, σ. 829-887.
38. Το σχέδιο της Πολυμερούς Συμφωνίας Επενδύσεων. Μια ανάγνωση χαρακτηριστικών
της διατάξεων, υπό το φως της κριτικής που ασκήθηκε από την κοινωνία των πολιτών. Π.
Στάγκος & Α. Μπρεδήμας (εκδ.), Το νομικό καθεστώς των διεθνών επενδύσεων. Το
σχέδιο της Πολυμερούς Συμφωνίας Επενδύσεων, op.cit., 2000, σ. 80-110.
39. La conditionnalité politique, en termes de protection des droits de l' homme, de
démocratie et de l' Etat de droit, des relations économiques extérieures de la
Communauté et de l' Union européenne. H. Ruiz-Fabre et al. (éds.), L' effectivité des
actes des organisations internationales. Mécanismes de suivi et de contrôle, Paris,
Pedone, 2000, σ 273-321.
40. La jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes
concernant les travailleurs migrants, ressortissants de pays tiers. Revue des Affaires
Européennes, nos. 1-2, 2000, σ. 107-117.
41. Η κρίση των αντιρατσιστικών πολιτικών στην Ευρώπη. Ποιος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου των φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας; Π. ΝάσκουΠερράκη (εκδ.), Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και
την Ευρώπη, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Κείμενα Επικαιρότητας, 9, 2000, σ.
111-125 – (Σε συντομευμένη εκδοχή :) Κοινωνία Πολιτών, 2000, 4, σ. 67-74.
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42. Η ορθή νομική βάση για τη θέσπιση του Corpus Juris υπό τους όρους της Συνθήκης
ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Υπεράσπιση, 5/1999, σ. 1123-1137.
43. Διεθνής διαιτησία επί διαφορών που ανακύπτουν από επενδύσεις. Η Σύμβαση της
Ουάσιγκτον της 18.3.1965 και η εφαρμογή της από τα διαιτητικά δικαστήρια του Διεθνούς
Κέντρου για την Επίλυση Διαφορών από Επενδύσεις (γνωμνοδότηση). Αρμενόπουλος
1998, 3, σ. 257-285.
44. Προστασία του περιβάλλοντος και δίκαιο της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου. Η
δύσκολη συνύπαρξη. Νόμος & Φύση, τ. 2, 1996, σ. 223-251.
45. H κοινοτική αρμοδιότητα στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Η
πολιτική επιχειρηματολογία και τα νομικά προβλήματα που ανακινούνται από πρόσφατες
προτάσεις για τη θεσμοθέτησή της. Αρμενόπουλος 1996, 7, σ. 155-170.
46. La « communautarisation » de la politique d' immigration au sein de l' Union
européenne. Remarques relatives a certains développements récents, allant au-delà de la
problématique sur la « communautarisation » des règles du Troisième Pilier de l' Union
(avis juridique). Revue des Etrangers, no. 88, avril-juin 1996, σ. 106-124.
47. Το καθεστώς επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Α.
Φατούρος & Κ. Στεφάνου (εκδ.), Οι Συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης για το
διεθνές εμπόριο των αγαθών και των υπηρεσιών, Aθήνα, A. N. Σάκκουλας, 1995, σ. 121165.
48. Le judiciaire : Une protection ? Α. Nayer (éd.), Protection de l' étranger dans une
Europe bouleversée, Bruxelles, Editions de la Charte, 1995, σ. 67-78.
49. La Communauté européenne et le nouveau régime du commerce international des
marchandises issu de l' Uruguay Round. Τh. Flory (éd.), La place de l' Europe dans le
commerce mondial, Editions de l' Institut Universitaire de Luxembourg, 1995, σ. 263297.
50. Some thoughts about the meaning of cooperation and its implication in the world oil
market. J. Vandame & N. Frangakis (eds.), Energy options in a changing world : A
European perspective, Athens / Deventer, Sakkoulas / Kluwer, 1994, σ. 122-127.
51. Η συνεργασία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Θ. Χριστοδουλίδης & Κ. Στεφάνου (εκδ.) Η
Συνθήκη του Μάαστριχτ, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 1993, σ. 325-392.
52. Τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ΕΟΚ. Επιθεώρηση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τ. 9, 1992, σ. 65-97.
53. Les ressortissants d'Etats tiers au sein de l' ordre juridique communautaire. Cahiers
de Droit Européen, N° 3-4, 1992, σ. 306-347.
54. Η ρήτρα της αμοιβαιότητας κατά την κοινοτική μεταχείριση των αλλοδαπών
τραπεζικών ιδρυμάτων. Μια ανάγνωση του τίτλου ΙΙΙ της δεύτερης τραπεζικής οδηγίας, υπό
το φως του κοινοτικού και του διεθνούς οικονομικού δικαίου (γνωμοδότηση). Επιθεώρηση
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τ. 14-15, 1992, σ. 203-222.
55. La Communauté et les Etats membres face à la crise yougoslave. M. Telò (éd.), Vers
une nouvelle Europe ? - Towards a New Europe?, Bruxelles, Editions de l' Université de
Bruxelles, 1992, σ. 177-183.
56. La lutte de la Communauté contre le racisme et la xénophobie. Revue du Marché
Commun, N° 324, juin 1991, σ. 289-297.
57. Remarques sur la coopération politico-diplomatique multilatérale dans les Balkans,
de 1988 à 1989. M. Torelli (éd.), Les relations inter-européennes. Cinquième rencontre
franco-hellénique, Toulon, Janvier 1990, Paris, PUF, 1990, σ. 325-340.
58. Le différend Greco-turc au sujet de la position de l'île de Lemnos dans le dispositif de
l' OTAN. Objectifs et impacts de la conduite de la Grèce. S. Vaner (éd.), Le différend
greco-turc, Paris, Editions L' Harmattan, 1988, σ. 183-198.
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59. Ένταξη και συμμετοχή της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες : πολιτικός διάλογος
και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Π. Στάγκος (εκδ.), Προσχώρηση και συμμετοχή της
Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η συνταγματική θεώρηση, 1987, σ. 37-65.
60. Η ταυτότητα της συμβολής του Δημητρίου Ευρυγένη στην επεξεργασία των κανόνων
του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : εθνο-πολιτική ενατένιση και δημιουργική
νομική σκέψη και δράση. Επιστημονικό Μνημόσυνο Δημητρίου Ευρυγένη, Αθήνα,
Α.Ν.Σάκκουλας, 1987, σ. 37-45.
61. La Grèce et la coopération pour le développement : De Yaoundé à Lomé III. M.
Torelli (éd.), Les grands dossiers de la Communauté européenne. Convergences et
divergences franco-helléniques (Actes du colloque franco-hellénique de Rennes, 30 & 31
janvier 1986), Paris, PUF, 1987, σ. 25-44.
62. Οι συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της
κοινής εμπορικής πολιτικής. Μια οργανική παράμετρος της ελληνικής πολιτικής στις
ευρωπαϊκές Κοινότητες κατά την περίοδο 1981-1985. Π. Καζάκος & Κ. Στεφάνου, Η
Ελλάδα στην ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η πρώτη πενταετία. Τάσεις-ΠροβλήματαΠροοπτικές, Αθήνα, Α.Ν.Σάκκουλας, 1987, σ. 211-263.
63. Η ελεύθερη κυκλοφορία των καλλιτεχνικών αγαθών στην Κοινότητα και η πολιτιστική
διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2-3
: 1985, σ. 683-709.
64. Εισαγωγή. Π. Στάγκος (εκδ.),
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλήματα,
πραγματοποιήσεις, προοπτικές, op.cit., 1984, σ. Χ-ΧV.
65. Παρατηρήσεις για τις νομικές και πολιτικές επιπτώσεις της άμεσης εκλογής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1979). Π. Στάγκος (εκδ.), Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Προβλήματα, πραγματοποιήσεις, προοπτικές, op.cit., 1984, σ. 281-311.
66. Εθνική και κοινοτική κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : 1977 και
1982. Π. Στάγκος (εκδ.), Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλήματα, πραγματοποιήσεις,
προοπτικές, op.cit., 1984, σ. 413-421.
67. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η προοπτική
καθιέρωσής του στην Ελλάδα. Σύγχρονα Θέματα, τ. 21, 1984, σ. 35-44.
68. Παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας και το καθεστώς της συμμετοχής της Κοινότητας. Ελληνική
Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 3 : 1984, σ. 473-511.
69. Η δεύτερη άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και
η δυναμική του κομματικού φαινομένου στον ευρωπαϊκό χώρο : μια συνθετική επισκόπηση.
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1 : 1984, σ. 144-152.
70. Η διένεξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ΙΒΜ και ο συμβιβασμός
μεταξύ Επιτροπής-ΙΒΜ της 1.8.1984. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 :
1984, σ. 210-221.
71. Τα όρια παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πολιτικές διαδικασίες των
κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού
Δικαίου 1 : 1983, σ. 177-180.
72. Ο νόμος 1180/20.7.1981 για την εκλογή των ελλήνων ευρωβουλευτών. Πρόκληση και
πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού πολιτικού συστήματος με αφορμή τις
διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1
: 1982, σ. 163-172.
73. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Κράτη-Έθνη και Διεθνές Σύστημα. Δίκαιο και Πολιτική,
τ.1, 1983, σ. 51-112.
74. Η 6η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, Βελιγράδι,
6.6-4.7.1983. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 : 1983, σ. 371-384.
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85. Οι πολιτικο-κοινωνικές διαστάσεις του ισλαμικού φαινομένου. Η επίδραση του Ισλάμ
στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων και της ιδεολογίας των κοινωνικών αγώνων
στη Μέση Ανατολή. Οικονομία και Κοινωνία, τ. 13, Ιούνιος-Ιούλιος 1980, σ. 59-73.
86. Οι Πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου (1960-1975). Ο Πολίτης, Α΄ Μέρος, τ. 3-4,
Ιούλιος-Αύγουστος 1976, σ. 38-43 – Β΄ Μέρος, τ. 5, Σεπτέμβριος 1976, σ. 54-62.
iv.

Αρθογραφία στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

1.
Grèce : cent jours après, l’effet Tsipras n’est pas là. Ouest France, Jeudi 7 mai
2015.
2.
L’Europe doit aider Tsipras à modérer sa politique. Le Monde, Vendredi 20
mars 2015-07-10
3.
Σύνταγμα και «χρυσός κανόνας». Τα Νέα, 19.2.2013.
4. Η αξία και η απαξία των πανεπιστημιακών. Τα Νέα, 5.9.2012
5. Παράνομοι μετανάστες, ελληνική μοναξιά. Τα Νέα, 2.4.2012
6. Η Χάγη και το Δίστομο. Τι αποφασίστηκε από το Διεθνές Δικαστήριο για τις γερμανικές
αποζημιώσεις. Τα Νέα, 8.2.2012.
7. Ευρώπη χωρίς αλληλεγγύη. Η άδοξη κατάληξη του προγράμματος σίτισης των άπορων
πολιτών της ΕΕ. Τα Νέα, 5.1.2012.
8. Σε ποιον ανήκουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα; Εμείς, το πανεπιστήμιο! The
Books’ Journal, τ. 11, Σεπτέμβριος 2011, σελ. 22-23.
9. Το «φρένο χρέους» και ο «χρυσός κανόνας». Η δημοσιονομική πειθαρχία στην ΕΕ, το
Σύνταγμα και το γερμανογαλλικό παράδειγμα. Τα Νέα, 23.8.2011.
10. Αγανακτισμένοι και εξουθενωμένοι. Τα Νέα, 15.6.2011
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11. Η επιστροφή στο προσκήνιο του «βασικού μετόχου». Το Βήμα, 14.1.2009, σ. Α9.
12. Να απογαλακτιστεί το πανεπιστήμιο από την κομματική χειραγώγηση. Ελευθεροτυπία,
12.6.2008, σ. 43.
13. Ανάγκη διεξόδου από μια δύσκολη σχέση. Η καταπολέμηση της διαφθοράς, ο «βασικός
μέτοχος», το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αντί, 8.4.2005, σ. 40-42.
14. Υπερέχει το ευρωπαϊκό Δίκαιο από το εθνικό; Κέρδος, 23.3.2005, σ.31.
15. Ερωτηματικά για το νέο νόμο κατά των διακρίσεων. Ανούσια συμβουλευτική αρχή;
Ελευθεροτυπία, 3.3.2005, σ. 9.
16. Η Κοινωνία των Πολιτών στο προσκήνιο. Αγγελιοφόρος, 18.2.2003, σ.9.
17. Το «εργαλείο Ευρώπη». Η πρόταση Γιόσκα Φίσερ. Το Βήμα, 27.6.2000, σ. Α1+Α2.
18. Το διεθνές δίκαιο και το καθήκον των νομικών μπροστά στη γιουγκοσλαβική κρίση.
Αντί, τ. 687, 21.5.1999, 24-27.
19. Η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών. Η παραμορφωμένη προβολή της στην Ελλάδα.
Αντί, τ. 677, 1.1.1999, σ. 18-21.
20. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεσμεύονται στον αγώνα κατά του ρατσισμού. Μια
πρόκληση για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Αντί, τ. 657, 27.3.1998, σ. 30-31.
21. Μια άλλη οπτική για την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας. Οικονομικές, πολιτικές και
πολιτιστικές διαστάσεις. Το Βήμα της Κυριακής, 3.5.1992, σ. Α49.
22. Η ζωντανή ύλη και οι ευρεσιτεχνίες. Ένα σύγχρονο νομικό πρόβλημα. Αντί, τ. 489,
20.3.1992, σ. 44-45.
23. Κύπρος και ΕΟΚ. Η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής διάστασης του κυπριακού
προβλήματος: μια ακόμη «χαμένη ευκαιρία» για την επίλυση του; Το Βήμα της
Κυριακής, 22.9.1991, σ. Β10.
24. Έχει η ΕΟΚ πολιτιστική πολιτική; Το Βήμα της Κυριακής, 28.7.1991, σ. Β4.
25. Η νέα παγκόσμια τάξη. Κυοφορία και προοπτικές. Αντί, τ. 470, 12.7.1991, σ. 28-29.
26. Το νομικό καθεστώς της «μίζας». Το Βήμα της Κυριακής, 16.6.1991, σ. Β8.
27. Η «εμπορευματική» γοητεία της κουλτούρας στην Ευρώπη. Το Βήμα της Κυριακής,
31.3.1991, σ. Β10.
28. Η πρόφαση της νομιμότητας ενός καταστροφικού πολέμου. Ανάλυση των αποφάσεων
του ΟΗΕ που επικαλέστηκαν οι ΗΠΑ για την κήρυξη του πολέμου στον Κόλπο.
Θεσσαλονίκη, Μέρος Α΄, 15.3.1991 - Μέρος Β΄, 16.3.1991, σ. 8.
29. Οι ΗΠΑ αφεντικό του ΟΗΕ. Το διεθνές δίκαιο της ειρήνης, υπό το πλήγμα του
πολεμοχαρούς στοιχήματος των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Το Βήμα της Κυριακής,
3.3.1991, σ. Β2.
30. Η πορεία της Άγκυρας προς Βρυξέλλες, περνά ή σταματά στην Αθήνα; Αντί, τ. 327,
2.10.1986, σ. 22-23.
31. Η διάσκεψη κορυφής του Τόκυο. Οι αλλαγές που προκάλεσε στη δομή του θεσμού των
διασκέψεων κορυφής και η αναδίπλωση των ευρωπαϊκών χωρών μπροστά στις
ηγεμονικές βλέψεις των ΗΠΑ. Αντί, τ. 317, 23.5.1986, σ. 39-41.
32. Διεθνείς πρακτικές και θεσμοί για την επαναδιαπραγμάτευση του εξωτερικού χρέους
των αναπτυσσόμενων χωρών. Μέρος Α΄: Αντί, τ. 302, 25.10.1985, σ. 20-22 – Μέρος
Β΄: Αντί, τ. 303, 8.11.1985, σ. 26-29.
33. Η συμβολή της ΕΟΚ στη θεσμική ανανέωση του κράτους δικαίου, με αφορμή τα
πορίσματα της Έκθεσης του Ευρωβουλευτή Ευρυγένη για την άνοδο του φασισμού και
του ρατσισμού στην Ευρώπη. Αντί, τ. 306, 20.12.1985, σ. 40-43.
34. Η εμπλοκή των ΗΠΑ στην Νικαράγουα. Η αντοχή των σαντινίστας και το (εναντίον
τους) μέτωπο των άλλων χωρών της Κεντρικής Αμερικής. Προοπτική, 1984, 12/3, σ.
38-41.
35. Τριακονταετής πόλεμος για την Παλαιστίνη – Μέρος Α΄ : Το Βήμα της Κυριακής,
18.7.1982, σ. 3 -Μέρος Β΄: Το Βήμα, 20.7.1982, σ. 3.
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36. Αραβικός σοσιαλισμός ή συριακός μεσιανισμός; Το Βήμα της Κυριακής, 7.3.1982, σ.
8.
37. Οι οδύνες της ειρήνης με τη Δύση και το Ισραήλ στην Αίγυπτο του Σαντάτ – Μέρος Α΄.
Το Βήμα, 15.9.1981, σ. 3 – Μέρος Β΄: Ο «εκδημοκρατισμός» των θεσμών αφήνει στην
Αίγυπτο άθικτες αυταρχικές δομές και μεθόδους. Το Βήμα, 16.9.1981, σ.3.
38. Οι προοπτικές της ιρανικής επανάστασης – Μέρος Α΄:Η εδραίωση της αυταρχικής
εξουσίας δεν λύνει τα προβλήματα του Ιράν. Το Βήμα, 24.7.1981, σ. 3 – Μέρος Β΄: Το
ισλάμ μεταμορφώθηκε στο Ιράν σε νέας μορφής κρατική τρομοκρατία. Το Βήμα,
25.7.1981, σ. 3.
39. Τουρκία: Η ισλαμική παράδοση, αντίδοτο στην αρετή της πενίας. Το Βήμα της
Κυριακής, 17.8.1980, σ. 4-6.
40. Τουρκία : Ο στρατός στο ρόλο του … καπιταλιστή. Το Βήμα της Κυριακής, 2.3.1980,
σ. 14.
41. Σουνίτες και σιίτες στην Τουρκία σήμερα. Η μυθολογία του τουρκικού εθνικισμού και η
προβληματική εθνική ολοκλήρωση, μέσα από πρόσφατες μελέτες τούρκων και
δυτικοευρωπαίων κοινωνιολόγων. Το Βήμα, 28.12.1978, σ. 3.
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