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Διδάσκει: Κοινωνιολογία του Δικαίου, Γενική 

Κοινωνιολογία, Οικονομική Ανάλυση του 

Δικαίου και των Θεσμών (Δίκαιο και Οικονομία), 

Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών, Sociology of 

Law, Théorie Générale du Droit. 

 

Σύντομο βιογραφικό του Νικολάου Γ. Ιντζεσίλογλου 

 

Ο Νικόλαος Ιντζεσίλογλου του Γεωργίου και της Ελισάβετ γεννήθηκε στην 

Θεσσαλονίκη από γονείς εκπαιδευτικούς: ο πατέρας φυσικομαθηματικός και η 

μητέρα καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας. Έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια 

στην πόλη των Γιαννιτσών, της οποίας είναι δημότης, και αποφοίτησε με άριστα από 

τα «Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Γιαννιτσών Γεωργίου Ν. Ιντζεσίλογλου».  

 

Α) Σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

Ι) Πανεπιστημιακές σπουδές 

 

Εισάχθηκε από τους πρώτους μετά από πανελλαδικές εξετάσεις στο Τμήμα 

Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και για τον λόγο τούτο 

υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). Επίσης διατήρησε την 

υποτροφία του ΙΚΥ  καθ’ όλη την διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών, λόγω 

αριστείας εντός του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών 

Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε 

με άριστα και πρώτος (απήγγειλε τον όρκο) μεταξύ των συμφοιτητών της σειράς του. 

  

Μετά την αποφοίτησή του από το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ, υπηρέτησε στον 

ελληνικό στρατό επί 29 μήνες, και εγγράφηκε ως ασκούμενος και εν συνεχεία 

δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι σήμερα 

Επίτιμο μέλος. 

ΙΙ) Μεταπτυχιακές σπουδές 

Μετά τη στρατιωτική του θητεία έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ενός έτους στο 

Αστικό Δίκαιο του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ, και εν συνεχεία μετέβη για 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης (4 έτη) 

και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας (ένα έτος), και απόκτησε 
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μεταπτυχιακά διπλώματα στους εξής 4 (τέσσερεις) επιστημονικούς κλάδους: 

 1. DEA "Sociologie du Droit" (Κοινωνιολογία του Δικαίου) στο Université de 

Droit, d' Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris 2). 

 2. DEA "Droit Européen» (Ευρωπαϊκό Δίκαιο) στο Université de Droit, d' 

Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris 2). 

 3. DEA "Sociologie" (Κοινωνιολογία) στην Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales de Paris.  

 4. DEA "Etudes Politiques" (Πολιτικές Σπουδές) στο Université de Droit, d' 

Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris 2). 

Η διδακτορική του διατριβή στη Νομική Επιστήμη (Doctorat d' Etat en Droit) 

Indjessiloglou Nicolas: "L' apport de l' analyse systémique dans le domaine juridique" 

(«Η συνεισφορά της συστημικής ανάλυσης στο νομικό χώρο»), 816 σελίδες, 

υποστηρίχθηκε στο Université de Droit, d' Economie et de Sciences Sociales de Paris 

(Paris 2), βαθμολογήθηκε με άριστα μαζί με τους επαίνους της εξεταστικής 

επιτροπής, και τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο διδακτορικών διατριβών (τιμητική 

υποτροφία Picard) του έτους 1980 στο Παρίσι. 

Β) Διδασκαλία  

 

Ι) Το έτος 1983 ανακηρύχθηκε υφηγητής (άμισθος Επίκουρος Καθηγητής) 

Κοινωνιολογίας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Το 

έτος 1985 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής, το έτος 1990 Αναπληρωτής Καθηγητής και 

το έτος 2000 Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ, όπου δίδαξε ή διδάσκει ως 

σήμερα  τα εξής μαθήματα, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης 

και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus: 

-Κοινωνιολογία του Δικαίου. 

-Γενική Κοινωνιολογία. 

-Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου και των Θεσμών. 

-Ηλεκτρονική Επεξεργασία του Δικαίου (Δίκαιο και πληροφορική). 

-Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών 

-Sociology of Law. 

-Théorie Générale du Droit.  

 

ΙΙ) Επίσης έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πολλά μαθήματα 

νομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών:   

-1) Σε Σχολές Ελευθέρων Σπουδών (Κολλέγια συνεργαζόμενα με ξένα 

πανεπιστήμια).  

-2) Σε άλλα (πέρα από το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ) πανεπιστημιακά Τμήματα 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως:  

α) Σε δύο Τμήματα (Χημικών Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών Χωροταξίας 

και Ανάπτυξης) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.  

β) Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.  

γ) Στο διατμηματικό μεταπτυχιακό «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων 

Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής του ΑΠΘ.  

δ) Σε δύο Τμήματα (Οικονομίας και Κοινωνικών Εφαρμογών της Πληροφορικής) 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

ε) Στο εξωτερικό σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών κυρίως στην Ισπανία 



(στο Master “Sociology of Law” του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του 

Δικαίου σε συνεργασία με το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου του Μπιλμπάο) και στο Βέλγιο (Master Européen de Théorie du 

Droit). 

 

3) Επί μια δεκαετία στην ΣΕΥΠ  (Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας) του 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  

 

Διδαχθέντα μαθήματα στις ως άνω Σχολές, ενδεικτικά: 

-Εισαγωγή στο Δίκαιο. 

-Εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης στο Δίκαιο. 

-Πολιτική Κοινωνιολογία. 

-Διεθνείς σχέσεις. 

-Επιστήμες της πειθούς: Ρητορική, κοινή γνώμη και προπαγάνδα.  

-Γενική ψυχολογία και ψυχολογία του ασθενή. 

-Κοινωνική Πρόνοια. 

-Βιομηχανική Κοινωνιολογία. 

-Κοινωνικές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.  

 

ΙΙΙ) Έχει επίσης διδάξει ή έχει κάνει διαλέξεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών 

Λειτουργών, και σε Σχολές Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής 

Αστυνομίας και σε σχολές επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευσης. 

 

Γ) Άλλες θέσεις ευθύνης πέρα από τη διδασκαλία 

 

Ι) Μέσα στο ΑΠΘ έχει χρηματίσει:  

-Συντονιστής και υπεύθυνος ECTS στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ, καθώς και 

συντονιστής είκοσι περίπου συμφωνιών του ΑΠΘ με ξένα πανεπιστήμια. 

-Διευθυντής του Τομέα «Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου» 

του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών.  

-Πρόεδρος του Τμήματος «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας». 

-Κοσμήτορας της «Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών». 

-Μέλος σε διάφορες επιτροπές του ΑΠΘ. 

-Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, 

ως εκπρόσωπος του ΑΠΘ. 

 

ΙΙ) Επίσης, υπήρξε μέλος των τριών Ανώτατων Ειδικών Δικαστηρίων , που έχουν 

όλα την έδρα τους στην Αθήνα, και είναι: το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, το Ειδικό 

Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας και το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του 

Συντάγματος (Μισθοδικείο).  

 

Δ) Άλλες επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες.  

 

Ι) Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή επιστημονικά 

συνέδρια. Συνεργάζεται με πολλά (περί τα είκοσι) πανεπιστήμια του εξωτερικού, και 

έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών βιβλίων και μονογραφιών, καθώς και 

επιστημονικών άρθρων στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσες.  

 



ΙΙ) Υπήρξε επιστημονικός διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού 

Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Θεωρίας του Δικαίου και Οικονομικής Ανάλυσης του 

Δικαίου «Αισυμνήτης». Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά Κοινωνιολογίας του Δικαίου και Φιλοσοφίας του Δικαίου 

(« Droit et Société».και «Archives de Philosophie du Droit »), καθώς επίσης και 

μέλος επιστημονικών επιτροπών σε ελληνικά περιοδικά κοινωνικών επιστημών 

(«Αρχειακά .Ανάλεκτα. Έκδοση των Φίλων του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του 

Δήμου Θεσσαλονίκης», «Φίλιππος. Τριμηνιαία έκδοση της Ιστορικής και 

Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών ο Φίλιππος», «Μικρασιατική Σπίθα»  του 

συλλόγου Μικρασιατών του νομού Σερρών). Είναι συντονιστής της Επιστημονικής 

Εφορίας της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων (δευτεροβάθμια 

οργάνωση 54 Σωματείων απογόνων Καππαδοκών από όλη την Ελλάδα) 

 

ΙΙΙ) Έχει συνεργασθεί με δεκάδες επιστημονικούς συλλόγους και πολιτιστικά 

σωματεία, και έχει κάνει εκατοντάδες διαλέξεων και μαθημάτων σε εκδηλώσεις 

συλλόγων και ανοικτών πανεπιστημίων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και στο 

εξωτερικό, πάνω σε θέματα κοινωνικού, νομικού, ιστορικού, πολιτικού, και 

φιλοσοφικού περιεχομένου. Τέλος, έχει κάνει πάνω από 800 παρεμβάσεις σε Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας (σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθμούς). 

 

Ε) Επιστημονικά ερευνητικά ενδιαφέροντα 

 

Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται ιδίως στους 

χώρους της Κοινωνιολογίας του Δικαίου, της Θεωρίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου, 

της Νομικής Πληροφορικής,  της Γενικής Κοινωνιολογίας, της Κοινωνιολογίας των 

ΜΜΕ, της Κοινωνιολογίας των Θρησκειών, της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της Βιομηχανικής Κοινωνιολογίας, της Ιστορίας των 

Ιδεών, και της Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας.  

Από μεθοδολογική άποψη υιοθετεί την ολική-σφαιρική και συστημική 

προσέγγιση των μελετούμενων πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων, σε συνδυασμό 

με  την κατανοούσα ή κατανοητική κοινωνιολογία (verstehende Soziologie) και την 

κοινωνιοσημειωτική επιστήμη. 

Ειδικότερα θέματα με τα οποία ασχολείται είναι: το δίκαιο, η ελληνική εθνική 

ταυτότητα, οι ιστορικές προσωπικότητες και οι ιστορικο-εθνολογικές μελέτες της 

Καππαδοκίας και του μικρασιατικού ελληνισμού, η αρχαιοελληνική φιλοσοφική 

σκέψη και ιδίως η μελέτη του έργου του Αριστοτέλη, η πολυπολιτισμικότητα, η 

παγκοσμιοποίηση, η κοινωνικοποίηση, η περιθωριακότητα και η παραβατικότητα, ο 

νομικός πλουραλισμός, οι επιπτώσεις της χρήσης νέων τεχνολογιών σε διάφορους 

τομείς της κοινωνικής ζωής και ιδίως στην εργασία  και στις ανθρώπινες σχέσεις, η 

αποτελεσματικότητα των νομικών ρυθμίσεων κ.λ.π..   

Τα ως άνω μεθοδολογικά και θεματικά πεδία αφορούν οι μονογραφίες και οι 

μελέτες του. Μεταξύ αυτών των τελευταίων αναφέρονται ενδεικτικά και οι εξής πιο 

αντιπροσωπευτικές του εύρους και του είδους των ενδιαφερόντων του.  

 



 

 

1. Μονογραφίες, βιβλία και πανεπιστημιακές παραδόσεις 

Ο Νικόλαος Γ. Ιντζεσίλογλου έχει συγγράψει τις εξής μονογραφίες και βιβλία, 

καθώς και πανεπιστημιακές παραδόσεις:  

--"La perception de la Justice chez les adolescents en Grèce: étude de socialisation 

juridique" («Η περί δικαιοσύνης αντίληψη στους εφήβους στην Ελλάδα. Εμπειρική 

μελέτη νομικής κοινωνικοποίησης »), Paris: Université de Paris 2, 1976 (σελίδες 99). 

-« La notion d’entreprise dans le droit de concurrence européen » («Η έννοια της 

επιχείρησης στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού»), Paris, Université de Paris 2, 

1977 (σελίδες 158). 

-«La fonction de la personnalité du chef politique dans la théorie et dans la 

pratique politique de la cité  en Grèce antique » («Η λειτουργία της προσωπικότητας 

του πολιτικού αρχηγού στην πολιτική θεωρία και πρακτική της Πόλης στην αρχαία 

Ελλάδα»), Paris, Université de Paris 2, 1978 (σελίδες 118). 

-«L’apport de l’analyse systémique dans le domaine juridique» («Η συνεισφορά 

της συστημικής ανάλυσης στον χώρο του δικαίου»), Paris 1980 και  Lile: ARNT, 

1984 (σελίδες 816). 

-«Ανθρώπινες σχέσεις στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας της εργασίας, των 

επαγγελμάτων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων», Παραδόσεις για τους φοιτητές της 

ΣΕΥΠ (Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 1984 

(σελίδες 152). 

-«Ψυχολογία του ασθενή», Παραδόσεις για τους φοιτητές της ΣΕΥΠ (Σχολή 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 1984 (σελίδες 62). 

«Οργάνωση επιχείρησης», Παραδόσεις για τους φοιτητές της ΣΕΥΠ (Σχολή 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 1984 (σελίδες 118). 

-«Η κοινωνικοποίηση του ατόμου», Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, αχρονολόγητο, 

(1983-1984) (σελίδες 333). 

-«Ηλεκτρονική Επεξεργασία του Δικαίου», Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής; 1989 

(σελίδες 143). 

-«Κοινωνιολογία του Δικαίου. Επιστημολογική προβληματική. Το αντικείμενο της 

Κοινωνιολογίας του Δικαίου και η θέση του στη Νομική Επιστήμη», Θεσσαλονίκη: 

Σάκκουλα, 1990 (σελίδες 183),. 

-«Κοινωνία και Νέα Τεχνολογία», Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1992 (σελίδες 539),. 

-«Κοινωνιολογία», συλλογικό έργο, Αθήνα: ΟΕΔΒ, 1998 (σχολικό βιβλίο της 

τρίτης Λυκείου) (σελίδες 252).  

-«Περί της νεοελληνικής ταυτότητας: Εθνική ταυτότητα και Ελληνισμός στην 



εποχή της νεωτερικότητας», Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 2006 (σελίδες 238).  

-«Κριτική εισαγωγή στην Κοινωνιολογία». Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 2008. 

-«Κοινωνιολογία του Δικαίου. Εισαγωγή σε μια ρεαλιστική νομική επιστήμη. 

Διεπιστημονική προσέγγιση του νομικού φαινομένου», Θεσσαλονίκη: εκδοτικός 

οίκος Σάκκουλα, 2012 (σελίδες  426).  

-«Κοινωνία και νέα τεχνολογία: Εισαγωγή στην Γενική Κοινωνιολογία και 

κοινωνικοί προβληματισμοί»,(β΄ έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, (σελίδες 592 + ΧΧΙV).  

 

2. Επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά 

συνεδρίων 

Ο Νικόλαος Γ. Ιντζεσίλογλου έχει δημοσιεύσει επίσης δεκάδες επιστημονικών 

άρθρων σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, σε περιοδικά κοινωνικού 

περιεχομένου, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, όπως, ενδεικτικά,  

μεταξύ άλλων, και τα εξής:  

-«Παρουσίαση του πρώτου τεύχους των «Αρχειακών Αναλέκτων» (περιοδική 

έκδοση του Σωματείου «Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης)», στο «Αρχειακά 

Ανάλεκτα», τεύχος 2, Θεσσαλονίκη, 2015, σελίδες 213-218.  

- «Η Καππαδοκία ως χώρα πολιτισμού και μεγάλων προσωπικοτήτων», στα 

πρακτικά από τα «Μαθήματα ιστορίας και κουλτούρας του ελληνισμού της Ανατολής 

(Καππαδοκίας, Μ. Ασίας, Θράκης, Πόντου)», έκδοση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών και της Ευξείνου Λέσχης 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2015, 8 σελίδες.   

- «Αξίες, αξιοκρατία και αξιολογική ουδετερότητα», στον τιμητικό τόμο για τον 

ομότιμο Καθηγητή και Ακαδημαϊκό Μαριάνο Δ. Καράση με τίτλο: «Δίκαιο και 

Θεωρία Δικαίου», Αθήνα: εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2014, σελίδες 51-87. 

 

- «Εισαγωγή» στο πρώτο τεύχος της περιοδικής έκδοσης «Αρχειακά Ανάλεκτα» 

του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, 2014, σελίδες 11-22. 

 

- «Πρόλογος» στο βιβλίο του Besemer Christoph : “Διαμεσολάβηση. Μεσολάβηση 

σε συγκρούσεις» (μετάφραση του Θεοχάρη Αγγελίδη), Θεσσαλονίκη: Αντιγόνη, 

κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη 

και τη μη βία, 2014 (σελίδες 3-6). 

 

- «Πρόλογος» στο βιβλίο της Ευαγγελίας Γ. Κουτίδου: «Διά βίου μάθηση. Συστημική 

και διεπιστημονική προσέγγιση υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας του δικαίου», 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, σελίδες XII – XVII.  

 

-«Σκέψεις και προβληματισμοί για τη συνέχεια του ελληνικού έθνους και την 

ελληνική εθνική tαυτότητα», στο περιοδικό «Μικρασιατική Σπίθα»,  τόμος 18, 2013, 

σελίδες 7-42. 



 

«Μεθοδολογικοί και επιστημολογικοί προβληματισμοί στο έργο του Ι. 

Μανωλεδάκη», στον συλλογικό τόμο «Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη: Η συμβολή του 

στη νομική επιστήμη», επιστημονική εκδήλωση που οργάνωσε η «Εταιρεία Νομικών 

Βορείου Ελλάδος», Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 2012, σελίδες 179-214. 

 

-Intzesiloglou Nikolaos: «Jean Carbonnier vu par un de ses étudiants post-

universitaire grec », in « Jean Carbonnier (1908-2003). Art et science de la 

législation », colloque international organisé par la Bibliothèque Cujas en coopération 

avec le Senat et l’Association Française « Droit et Cultures », avec le soutien de 

la Mission de recherche Droit et Justice, le 5 et 6 Novembre au Palais du Luxembourg 

à Paris, Senat et Cujas Bibliothèque Internationale, 2012, pp. 119-129. 

 

-«Η συμβολή των Καππαδοκών στο σύγχρονο πολιτισμό, καθώς και στην 

πολιτισμική, οικονομική και κοινωνική ζωή του νέου Ελληνισμού», στα πρακτικά 

του 5
ου

 επιστημονικού συμποσίου που οργάνωσε το «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης 

Μικρασιατικού Πολιτισμού» (Κε.Μι.Πο), στις 25-27 Νοεμβρίου 2011, Δήμος Νέας 

Ιωνίας: εκδόσεις Κε.Μι.Πο., 2012, σελίδες  89-109.  

-«Η πολυπλοκότητα των κοινωνικών φαινομένων και η αξιολογική ουδετερότητα 

στο πλαίσιο των ανοικτών συστημάτων», στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο 

Καθηγητή κ. Γ. Νάκο,  στην Επιστημονική Επετηρίδα του τμήματος νομικής της 

Σχολής ΝΟΠΕ, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 2010, σελίδες 211-231. 

-“Κοινωνικοποίηση των νέων και παραβατικότητα”, στον τόμο των πρακτικών της 

επιστημονικής ημερίδας, που οργάνωσαν η κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του 

ΑΠΘ και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, στις 5 Μαϊου 2008, με θέμα: “Παραβατικότητα και σχολείο”, 

Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2009, σελίδες 49-108.  

-«Το κοινωνικό φαινόμενο της ξενοφοβίας», στα πρακτικά Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου, Βέροια, 2008, σελίδες 185-207. 

-«Όψεις της ζωής των Καππαδοκών», στο λαογραφικό περιοδικό «Μικρασιατική 

Σπίθα», τεύχος 13, 2008, σελίδες  24-62.  

-«Αναφορά στους Καππαδόκες των νεώτερων χρόνων. Σύγχρονες προσωπικότητες 

της Καππαδοκίας», στο περιοδικό «Φίλιππος», τριμηνιαία έκδοση της Ιστορικής και 

Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «ο Φίλιππος», τεύχος 58
ο
, 2008, σελίδες 16-22.  

-«Αναφορά στους Καππαδόκες των νεώτερων χρόνων. Η εθνική-εκπαιδευτική 

αφύπνιση των Καππαδοκών», στο περιοδικό «Φίλιππος», τριμηνιαία έκδοση της 

Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «ο Φίλιππος», τεύχος 57
ο
, 2007, 

σελίδες 6-12.  

-«Οι Καππαδόκες στρατηγοί-αυτοκράτορες», στο περιοδικό «Φίλιππος», 

τριμηνιαία έκδοση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «ο 

Φίλιππος», τεύχος 55
ο
, 2007, σελίδες 6-15.  

-«Προσωπικότητες της Καππαδοκίας», στο περιοδικό «Φίλιππος», τριμηνιαία 

έκδοση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «ο Φίλιππος», τεύχος 
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ο
, 2007, σελίδες 6-17.  

-"Με αφορμή το έργο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Προβληματισμοί για την 

γνώση, τον πολιτισμό, την πολιτική, την ηθική και τη μεταφυσική», στο συλλογικό 

τόμο προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Βασιλείου Γιούλτση, «Σπουδή στην 

κατακόρυφη και οριζόντια κοινωνικότητα», Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 

2007, σελίδες 289-312.   

-«Η μικρασιατική καταστροφή κι ο ελληνισμός της Καππαδοκίας», στο περιοδικό 

«Μικρασιατική Σπίθα» αρ. τεύχους 12, 2007, σελίδες, 9-23. 

-«"Δίκαιο και Λογοτεχνία" και  "Δίκαιο ως Λογοτεχνία". Μια εισαγωγική και 

κριτική προσέγγιση», στο «Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: 

75 χρόνια», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006, σελίδες 181-196. 

-«Socio-semiotic and socio-cybernetic approaches to legal regulation in an 

interdisciplinary framework» («Κοινωνιο-σημειωτική και κοινωνιο-κυβερνητική 

προσεγγίσεις σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο»), in «Epistemology and Ontology», 

IVR-Symposium Lund 2003, edited by Zenon Bankowski, Stuttgart: Franz Steiner 

Verlag, 2005, pp. 61-75.  

-«Ο άλλος εαυτός κι ο χρόνος», στην «Επιστημονική Επετηρίδα του 

Αρμενόπουλου», του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης», αρ. τεύχους 26, 

Θεσσαλονίκη 2005, σελίδες 39-47. 

-«Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας μαθημάτων κοινωνιολογίας στην 

δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», στα πρακτικά του Πανελληνίου 

συνεδρίου, που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο στις 18-20 Μαρτίου 2005, Θεσσαλονίκη: 

εκδόσεις Ζήτη, 2005, σελίδες 145-160.   

-«Το ιστορικό αίτημα για «ανοικτό» τρόπο σκέψης», στον συλλογικό τόμο προς 

τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λάμπρου Κοτσίρη , «Νόμος», Επιστημονική 

Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής tης Σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ, τεύχος 8, 

Θεσσαλονίκη 2004, σελίδες 393-428.   

-«The principle of justice and its LIC function in the globalization era: a systemic 

interdisciplinary approach”, («Η αρχή της δικαιοσύνης, και οι κοινωνικές λειτουργίες 

της στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: μια συστημική διεπιστημονική προσέγγιση»), 

in “Pluralism and Law”, Proceedings of the 20
th

 IVR World Congress, Volume 4: 

Legal Reasoning, Amsterdam, 2001, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004, pp. 138-

150. 

-«Η αριστοτελική σκέψη και τα ανοικτά συστήματα: Εφαρμογές στην κοινωνική 

οργάνωση, στο δίκαιο, στην οικονομία και στην πολιτική του 21ου αιώνα», στο 

Καλογεράκος Γ. Ιωάννης (επιμ.): «Ο Αριστοτέλης και η σύγχρονη εποχή», Ιερισσός, 

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2004, σελίδες 125-161. 

-“Integrating Sociology of Law in a Global Legal Science” («Ενσωματώνοντας την 

Κοινωνιολογία του Δικαίου σε μια Σφαιρική Νομική Επιστήμη»), in “Theorie des 

Rechts und der  Gesellschaft”, Festschrift für Werner Krawietz zum 70, Geburtstag, 



Berlin: Duncker & Humblot, 2003, S. 721-746.  

-«The DIAS proposal. A research program conceiving law as an open social 

system" («Η πρόταση ΔΙΑΣ.. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα, που θεωρεί το δίκαιο ως 

ανοικτό κοινωνικό σύστημα»),  in "Rechtstheorie", Βd. 33, 2002, S. 413-482. 

-«Δικαιοσύνη και έννομη τάξη στον καιρό της παγκοσμιοποίησης», στα πρακτικά 

του 2
ου

 επιστημονικού συνεδρίου των ελληνικών Νομικών Σχολών, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελίδες 165-185. 

-«Παγκοσμιοποίηση και κεφαλαιοκρατικό σύστημα με ανταγωνιστική αγορά», 

στα πρακτικά του 2
ου

 επιστημονικού συνεδρίου των ελληνικών Νομικών Σχολών, 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελίδες 257-277. 

-«Καππαδοκών βίοι», στα πρακτικά του Α΄ πανελλαδικού Επιστημονικού 

Συνεδρίου που οργάνωσε η Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, στις 22-24 Σεπτεμβρίου 

2000, με γενικό τίτλο «Καππαδοκία. Ιστορία, Θεολογία, Παιδεία, Πολιτισμός», 

Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ποιμαντικής και κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ, 2002, 

σελίδες 109-162. 

-“Παγκοσμιοποίηση και Βαλκάνια», στα πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου με τίτλο «Βαλκάνια. Ιστορία, πολιτισμός και προοπτικές», Γιαννιτσά: 

Ιστορική και λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος», 2000, σελίδες 105-138.  

-“Περί της κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. Το παράδειγμα της εθνικής 

ταυτότητας”, στο συλλογικό τόμο Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα κ.α.: “”Εμείς” και οι 

“άλλοι””, Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δάρδανος, 1999, σελίδες 177-202. 

-«Προσωπικές επιλογές και πολιτισμικές στρατηγικές στην ελληνική κοινωνία του 

21
ου

 αιώνα», στα πρακτικά της Επιστημονικής διημερίδας με γενικό θέμα: «Ελληνική 

κοινωνία, παιδεία και Εκκλησία, στα πρόθυρα του 21
ου

 αιώνα. Προβληματισμοί-

Προοπτικές», που οργάνωσαν η Σχολή γονέων και ο Δήμος Κατερίνης στις 24-25 

Απριλίου 1999 στην Κατερίνη, σελίδες  23-35. 

-«Espace-temps et champs de relativité juridiques dans la galaxie du système 

ouvert » (« Χωρόχρονος και νομικά πεδία σχετικότητας στον γαλαξία του ανοικτού 

συστήματος»), in François Ost et Mark van Hoecke, eds: «Temps et Droit . Le Droit 

a-t-il pour vocation de durer ? » , Bruxelles : Bruylant, 1998, pp. 272-314. 

-“Από το προσωπείο στο πρόσωπο: Η άσκηση ως μεθοδολογία αυτογνωσίας, 

υπαρξιακής γνησιότητας και πολιτισμικής ανέλιξης”, στον συλλογικό τόμο “Παιδεία, 

φιλοσοφία, πολιτισμός της νεωτέρας Ελλάδος. Αυτογνωσία και μέλλον”, Αθήνα: 

Σύνδεσμος Επιστημονικού Προβληματισμού, 1998, σελίδες 52-84. 

-«Σκέψεις για τις πανεπιστημιακές σπουδές επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, με 

αφορμή το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ», στα πρακτικά του 

συνεδρίου «Η κατασκευή της πραγματικότητας και τα ΜΜΕ», που οργάνωσε το 

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ τον  Απρίλιο του 1996 στην Αθήνα, 

εκδόσεις αλεξάνδρεια, 1998, σελίδες 534-548. 

-"L' espace-temps du système juridique : De la spatio-temporalité systémique à la 



spatio-temporalité juridique" (Ο χωρόχρονος του νομικού συστήματος. Από τον 

συστημικό χωρόχρονο στο νομικό χωρόχρονο»), in « Archives de Philosophie du 

Droit», numéro 42, 1997, pp. 285-341. 

-«Offene Rechts-systeme und Interdisziplinaritât» («Ανοικτό νομικό σύστημα και 

διεπιστημονικότητα»), in  Michael Fischer und Paul Hoyningen-Huene (Hrsg.): 

«Paradigmen», «Salzburger Schriften zur Rechts-, Staats- und Sozialphilosophie», 

Bd. 17, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1997, S. 141-165.  

-«Η προβληματική της αποτελεσματικής ρύθμισης στον χώρο της μαζικής 

επικοινωνίας», στο συλλογικό «Τα ΜΜΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 

Αθήνα: παπαζήση, 1996, σελίδες 39-62.  

-«Βιβλιοκριτική του συλλογικού βιβλίου «Νεοφιλευθερισμός-Δίκαιο. Μια κριτική 

προσέγγιση», Αθήνα-Κομοτηνή: Α. Σάκκουλας, 1991», στο περιοδικό 

«Αισυμνήτης», αρ. τεύχους 5, 1994, σελίδες 326-334.   

-« Ελληνική πολιτισμική ταυτότητα, αυτογνωσία και εκσυγχρονισμός», στο 

περιοδικό «Αισυμνήτης. Χρονικά της Κοινωνιολογίας του Δικαίου», αρ. τεύχους 5, 

1994, σελίδες 235-276. 

-« L’intégration européenne et le rôle idéologique de la Grèce dans les Balkans » 

(«Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ο ιδεολογικός ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια»), 

in « Die Balkanlander im Europa der Gegenwart », Thessaloniki : IMXA, 1994, pp. 

93-112. 

-«The open system research program in a tridimensional social science of law» 

(“Το ερευνητικό πρόγραμμα του ανοικτού συστήματος σε μια τρισδιάστατη 

κοινωνική επιστήμη του δικαίου», in “Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit”, Berlin: 

Dunker und Humblot, 1993, pp. 247-264. 

-« Raison pratique, science juridique et perspective socio-juridique : une approche 

systémique » («Πρακτικός λόγος, νομική επιστήμη και νομικοκοινωνιολογική 

προοπτική : μια συστημική προσέγγιση»), in «Archiv für Rechts- und 

Sozialphilosophie (ARSP), Beiheft nr. 52,  Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 1993, pp. 

113-121. 

-‘L’approche systémique et le réalisme jurisprudentiel : Un cas d’action du sous-

système judiciaire des Communautés européennes » (« Συστημική προσέγγιση και 

δικαστικός ρεαλισμός. Μια περίπτωση της δράσης του δικαστικού υποσυστήματος 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»), in «Revue de la Recherche Juridique . Droit 

prospectif . Cahiers de méthodologie juridique»,  XVIII-55, Presses Universitaires d’ 

Aix-Marseille, 1993-4, pp. 1103- 1126. 

-«Un essai d’approche socio-historique de quelques aspects du Droit byzantin» 

(«Μια δοκιμή ιστορικο-κοινωνικής προσέγγισης κάποιων όψεων του Βυζαντινού 

δικαίου»), in Bruno de Witte & Caroline Forder (eds): « The common law of Europe 

and the future of legal education », Deventer-Maastricht: Kluwer-Metro, 1992, 

pp.567-591. 

-«Μια προβληματική για την οργάνωση του ερευνητικού πεδίου της 



κοινωνιολογίας του δικαίου της οικογένειας», στον συλλογικό τόμο προς τιμή του 

Καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη, «Νόμος», Επιστημονική Επετηρίδα του τμήματος 

Νομικής της Σχολής ΝΟΕ του ΑΠΘ, αρ. τεύχους 3, 1991, σελίδες 59-89. 

-“Νομικοκοινωνιολογική προσέγγιση των πρακτικών της τεχνητής και 

εξωσωματικής γονιμοποίησης», στο περιοδικό «Δημοσιεύματα του Ελληνικού 

Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης», αρ. τεύχους 8, 1991, σελίδες 

6-19. 

-Système juridique et culture: Une approche sociologique globale du phénomène 

juridique» («Νομικό σύστημα και πολιτισμός: μια σφαιρική--συνολική  

κοινωνιολογική προσέγγιση του νομικού φαινομένου») in F. Chazel et  J. Commaille 

(sous la dir.) : « Normes juridiques et régulation sociale », Paris : LGDJ, 1991, pp. 

391-413. 

-«Révolution: Rupture et continuité dans le Système Juridique » (« Επανάσταση: 

Ρήξη και συνέχεια μέσα στο νομικό σύστημα»), in Attwooll Elspeth : « Shaping 

Revolution »,  Aberdeen University Press, 1991, pp. 128-138. 

-« Un programme d’intégration de la Sociologie Juridique dans une science 

juridique à l’objet d’étude élargi » (« Ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης της 
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