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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πριν από πολλούς μήνες οι «Φίλοι του Γιώργου Κουμάντου»
συναποφάσισαν να συγκεντρώσουν σε έναν κατάλογο το πο-

λυσχιδές και εξαιρετικά εκτεταμένο έργο του, προσφέροντας έτσι
για πρώτη φορά μια, κατά το δυνατόν, συνολική εικόνα του έργου
αυτού στους σημερινούς, αλλά και τους μελλοντικούς ερευνητές.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει όχι μόνο το καθαρώς νομικό έργο
του, αλλά και δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο επί θεμάτων που
κάθε φορά απασχολούσαν την επικαιρότητα. Για την προσπάθεια
αυτή που ολοκληρώθηκε σήμερα, οι «Φίλοι του Γιώργου Κουμάν-
του» οφείλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον κ. Πανα-
γιώτη Τσούκα, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος
μετά ενδελεχή έρευνα συνέταξε την «εργογραφία» που ακολουθεί.
Επίσης στην γραμματέα του αείμνηστου καθηγητή, κ. Αλέκα Γκου-
ρογιάννη που τόσο πολύ βοήθησε και ασφαλώς στον κ. Σπύρο
Ντάβρη, εκδότη, που ανέλαβε την έκδοση της «εργογραφίας».

Αθήνα, 2 Μαΐου 2011
Εκ μέρους των «Φίλων του Γιώργου Κουμάντου»

Χρίστος Δ. Πολίτης
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Ι. ΝΟΜΙΚΑ

Α. ΒΙΒΛΙΑ

― Erwerberhaftung bei Unternehmensveräusserung. Rechtsverglei-
chende Studien zur Verdinglichung des Gläubigerrechts, Hamburg
1955

― Η υποκειμενική καλή πίστις. Συμβολή εις τα περί γνώσεως και
αγνοίας εν των αστικώ δικαίω, εκδ. Γεωργίου Β. Παύλου, Αθήναι
1958

― Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου, (Α΄ και Β΄ τόμος), εκδοτικός
οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1977.

― Ένας οδηγός στο νέο Οικογενειακό Δίκαιο σε: Γ. Α. Κουμάντος
–Θ. Κ. Παπαχρίστου, εκδοτικός οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα
1983.

― Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία, εκ-
δόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1986. 

― Οικογενειακό Δίκαιο (τόμοι Α΄ και Β΄), εκδ. Αφοί Π. Σάκκουλα,
Αθήνα 1989

― Πνευματική Ιδιοκτησία, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002
― Πνευματική ιδιοκτησία Νόμος 2121/1993. Εκσυγχρονισμένη κω-

δικοποίηση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2003. 

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ, σχόλια στη νομολογία, βιβλιοκριτικές

― Η κρίσις του Οικογενειακού Δικαίου εν Γερμανία, σε: Θ. ΞΔ΄
(1953), 533 επ. 

― Τροποποίησις του νόμου περί αναγκαστικής διαχειρίσεως, σε:
ΕΕΑΝ 12-13(1953-1954), 365 επ. 
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― Η επιχείρησις ως αντικείμενον αναγκαστικής εκτελέσεως, σε:
ΕΕΑΝ 72-73(1953-1954), 21 επ. 

― Der zweite Europa-Kongress in den Haag, σε: Jahrbuch für In-
ternationales Recht, 4(1952/53), 218 επ. 

― Προσωποκράτησις εκπροσώπου πτωχευσάσης ανωνύμου εται-
ρείας δια χρέη προς το Δημόσιον, σε: Δσνη 1(1955), 572 επ. 

― Μεταβίβασις κυριότητος επί διεθνούς πωλήσεως κινητών, σε:
ΕΕΑΝ 14-15(1955-1956), 181 επ. 

― Περί της γνώσεως ως σημείου ενάρξεως της προθεσμίας προς
αποποίησιν της κληρονομίας, σε: ΕΕΑΝ 14-15 (1955-1956), 417
επ. 

― Περί αρμοδιότητος και συντρέχοντος πταίσματος επί ζημίας εκ
μεταλλευτικών εργασιών, σε: ΕΕΑΝ 16(1957), 90 επ. 

― Η προβληματική των leges geminatae C.4, 31, 6 και C. 5,21, 1
(έγγραφον – συμψηφισμός –προιξ), σε: ΕΕΑΝ 17(1958), 161 επ. 

― Αστική εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, σε: Τιμητικός Τόμος
για τα 25 χρόνια του Αρείου Πάγου εκδιδόμενος υπό της Νο-
μικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι 1961, σελ. 165
επ. 

― Προστασία σήματος μη κατατεθειμένου, κατά τας διατάξεις
περί αθεμίτου ανταγωνισμού (σχόλιο υπό την ΠρΕφΑθ 181/1962,
σε: ΕΠΒΙ Α΄(1962), σ. 187 επ.

― La protection des arts appliqués à l’ industrie en Grèce, σε:
R.H.D.I. 15/1962, 284 επ. 

― La notion de publication dans la Convention de Berne, Modifi-
cations éventuelles à apporter à cette notion, σε: l Dirrito di Αu-
tore, ΧΧΧΙV (1063) 545 επ. = R.I.D.A. XXXXIV (1964), 4 επ. 

― Περί των προϋποθέσεων του δικαιώματος του εργοδότου επί
των εφευρέσεων του εργαζομένου, σχολ. κάτω από ΕφΘεσ.
23/1963, σε: ΝοΒ 11/1963, 399 επ.

― Περί της νομιμότητος της διαφημίσεως δια προσθέτων παροχών,
σε: Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Β’(1963), 36 επ. 

― Προβλήματα διεθνούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας
σε: Εράνιον Γεωργίου Μαριδάκη, Τόμος Γ΄, Αθήναι 1964, σ. 89
επ. 

― Σύγχρονα προβλήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε: Διαλέ-
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ξεις περιόδου 1962-1963 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών),
Αθήναι 1964, σ. 23 επ. = ΝοΒ 11(1963), 209 επ. 

― Εταιρεία ανώνυμος εδρεύουσα εν αλλοδαπή – μεταφορά έδρας
εις ημεδαπήν κατ’ απόφασιν παμψηφίας μετόχων – συνέχισις ή
μη της αυτής προσωπικότητος εν Ελλάδι – διαδικασία μεταφο-
ράς έδρας (γνωμοδότηση) σε: ΝοΒ 12(1964), 369 επ.

― Transfert du siège et changement de la nationalité d’ une société
anonyme σε: R.H.D.I. 17(1964), 387 επ. 

― Le droit d’ auteur sur les films en Grèce σε: R.H.D.I. 18(1965),
372 επ. 

― Judicial Appreciation and Judgments of Value in Copyright, σε:
Copyright 10(1965), 223 επ.

― Εstimation judiciaire et jugements de valeur dans le droit d’ au-
teur, σε: D. A. 78(1965), 231 επ. 

― Σήμα, σε: Οικονομική και Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια, (συμπλη-
ρωματικός τόμος), Αθήναι 1966.

― Broadcasting in Greece. Structure, Organization and Operation,
σε: European Broadcasting Union Review 95 B(1966), 53 επ.
La radiodiffusion en Grèce. Structure, organization, fonctionne-
ment, σε: Revue de L’ Union Europeenne de Radiodiffusion 95
B/1966, 53 επ.

― Europe Sud-Est 1966, 5 επ.
― Δικαστική εκτίμησις και αξιολογικαί κρίσεις εις το δίκαιον της

πνευματικής ιδιοκτησίας σε: ΕΕΝ 33(1966), 221 επ. 
― Film Copyright in Greece, σε: Copyright, 2(1966), 257 επ. 
― La radiodiffusion en Grèce, σε: Europe sud-est,1966, σελ.5.
― Le droit d’ auteur sur les films en Grèce, σε: RIDA 3-4 (1965)

σελ. 372 επ. 1 
― Πνευματική ιδιοκτησία επί του προγράμματος ποδοσφαιρικών

αγώνων, σε: Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Νομικών και Οι-
κονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, τόμος Ι, Εις μνήμην Κωνσταντίνου Ν. Καραβά, Θεσσαλο-
νίκη 1968, σελ. 112 επ.

― Remarques sur l’ application de l’ article 14 bis de la Convention
de Berne (Stockholm), R.I.D.A. LXI(1969), 26 επ.

― Le droit d’ auteur sur les solutions des problèmes et exercices
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mathématiques, D.A. 82(1969), 137 επ. 
― Η ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας μετά την

εν Στοκχόλμη αναθεώρησιν της Διεθνούς Συμβάσεως Βέρνης,
σε: EEμπΔ ΚΤ΄(1969) 145 επ. 

― Responsabilité, assurance, et solidarité sociale dans l’ indemnisa-
tion des dommages, σε: E.H. D.I. 23(1970), 133 επ. 

― Τέχνη και σεμνότης ενώπιον του δικαίου: Ποινική Επιθεώρησις
12(1970), 874 επ. 

― Εισαγωγικές σκέψεις [περί νόμου και εθίμου και περί της κοι-
νωνικης σημασίας της αναβίωσης του βυζαντινού γραπτού δι-
καίου εις βάρος των εθίμων της Τουρκοκρατίας κατά την ίδρυση
του νεοελληνικού Κράτους], σε: Αριστοτέλους Βαζούρα, Έθιμα
και Κράτος εις την νεοτέραν Ελλάδα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
1974 

― Διαζύγιον επί εκατέρωθεν παραπτωμάτων, σε: ΕΕΝ 39(1972),
561 επ. 

― Droit civil et droit commercial en Gréce, In M. Rotondi, Padova
1974, . 209 επ. 

― Ελευθερία και ποιότητα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σε:
ΤοΣ. Α΄(1975), 155 επ. 

― Διαζύγιο, (άρθρα 1438-1464) σε: ΕρμΑΚ, 1975.
― Προτάσεις για ένα δημοκρατικό σύνταγμα, σε: Φαίδων Βεγλερής,

Ξενοφών Γιαταγάνας, Γεώργιος Κουμάντος, Αριστόβουλος Μά-
νεσης, Γιώργος Μαυρογορδάτος, Νίκος Παπαντωνίου, Σπύρος
Πλασκοβίτης, εκδ. Ερμής, Αθήναι 1975

― Το κράτος, η οικογένεια και το παιδί, σε: Ιατρική 29(1976) 
― Νομικές όψεις της διαφημίσεως, σε: «Διαφήμιση και Ανθρωπος»,

έκδοση «Δέλτα-Δέλτα Δήμου», Αθήνα 1976, σ. 93 επ.
― Die Urheberrechtseinschränkung und die Finanzierung der

Erziehungspolitik), σε: Brügger, Paul (Hrsg.), Homo creator,
Festschrift für Alois Troller, Hrsg: Basel und Stuttgart, 1976, σ.
181 επ. 

― Evolutions et problèmes du droit de la famille en Grèce, σε:
R.I.D.A. 30 (1977)

― Le droit de reproduction et l’ évolution de la technique, σε:
R.I.D.A. LXXXXVIII/1978, 2 επ. = A.L.A.I. Centenaire, 87 επ.
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― Οbservations sur le projet d’ une loi type en matière de marques,
de brevets, de dessins et modeles, σε: M. Rotondi, Padova-New
York 1979, σ. 299 επ. 

― Sur le droit international privé du droit d’ auteur, σε: Diritto di
autore, Milano, ANNO L( 1979), 616 επ.

― Les bases de donnees dans la directive communautaire, σε:
R.I.D.A., 17(1979), σ. 9 

― Πνευματική Ιδιοκτησία, πραγματικότητες και προοπτικές, σε:
Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο, εκδ. «Παρατηρητής», Θεσ-
σαλονίκη 1981 σ. 21 επ.

― Défis et promesses des mass média pour le droit d’ auteur, σε:
D.A. 94/1981, 12 επ. = C.I.S.A.C., 32ο congrès, Dakar, 225 επ. 

― Σχόλιο στη ΜονΠρωτΘεσ. 538/1981, σε: ΝοΒ 23/1981, 738 επ.
(739)

― Le nouveau droit de la famille en Grèce, σε: R.Η.D.I. (1982 -
1983) 

― Copyright and the financing of Education policy, σε: Copyright
bulletin, No 4(1982), 14 επ. 

― Iσονομία - Έλεγχος διαφωνιών, σε: Ο φάκελος της ισότητας, εκ-
δόσεις Ουσσέας, Αθήνα 1982 [συλλογικος τόμος]

― Ισονομία: Έλεγχος διαφωνιών, σε: Ο φάκελος της ισότητας σε:
εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1982 [συλλογικός τόμος] 

― Το νέο δίκαιο του διαζυγίου: απολογισμός συμβιβασμών, σε:
Δίκαιο και Πολιτική, 4(1983), 89 επ.

― Le droit d’ auteur et la rémunération équitable: GRUR 1983,
6/7(1983), 424 επ.

― Η διεθνής νομική προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε:. Ει-
σαγωγική έκθεση 13ου συνεδρίου ευρωπαϊκού δικαίου, Δελφοί,
1983 (πολυγραφημένη έκδοση) 

― Σχόλιο στην ΠρωτΑθ. 1454/1983, σε: ΝοΒ 32(1984), 1571 επ.
(1572)

― Les correspondances inédites en droit comparé, σε: (Francon/
Goyard (eds), Les correspondances indedités, Paris, 1984, σ. 201
επ. = Rechte an Briefen. Eine rechtsvergleichende Skizze, σε:
Festschrift Hubmann, Frankfurt am Main, 1985, σ. 192 επ. 

― Τowards Freedom from Discrimination, σε: Journal of family
Law, 137 επ. 
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― Διαχρονικό Δίκαιο της Συμμετοχής στα αποκτήματα, σε: Δσνη
26(1985) 

― The Future of the Berne Convention (Columbia – VLA journal
of Law and the Arts 11/1986, 225 επ. ) 

― Πνευματική ιδιοκτησία και τεχνικές εξελίξεις, σε: “Προσφορά
στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο”, Τόμος Β’, Αθήνα 1987, σ. 71
επ.

― Υπολείμματα υπαιτιότητας στο διαζύγιο, σε: ΝοΒ 35(1987), 273
επ.

― Le droit international privé et la Convention de Berne σε: D.A.
101(1988), 439 επ. 

― Droit d’ auteur, droits voisins, droit de réponse en Grèce σε: Re-
vue International de Droit Comparé, 21(1989), 421 επ.

― La nouvelle loi espagnole et la convention de Berne σε: R.I.D.A.
139(1989), 102 επ. 

― Νομικά Προβλήματα, σε: έντυπο 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Αids, τεύχος 18-19/3/1989.

― La connaisance et les valeurs σε: έκδοση Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1990,
σ. 439 επ. 

― Réflexions préalables sur la protection internationale des biens
culturels, Verlag Stampfli & Cie AG, Bern, 1990 

― Greece: “Digesting” the New family law - Particular problems
Concerning the application of the New family law (G. Koumantos
and Christine Stambelou) σε: Journal of family law, University of
Louisville, 1990, 518 επ. 

― Δεκαπέντε χρόνια νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία,
σε:. ΝοΒ (1991), 497 επ. = Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη,
Δεύτερο μέρος, Θεσσαλονίκη 1991.

― Η ιδιαίτερη προστασία της πνευματικής παραγωγής και προ-
σωπικότητας του εργαζομένου, σε: ΕΕργΔ. 51(1992), 353.

― Le droit d’ auteur et les ménages de la technique, σε: Ιnstitute
de France, Académie de Beaux-Arts, 1992

― Jean Carbonnier, Το έργο του, σε: Επίσημοι Λόγοι Πανεπιστη-
μίου, Αθήνα 1992, σ. . 

― Nouvelles technologies et titulaires des droits, σε: I.R.P.I., L’
avenir de la propriété intellectuelle, Paris, 1993, 15 επ. 
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― Le système européen des brevets - un système coopératif. L’
opinion d’ un office national (I.N.P.I. - EPO: Seminario: Oportu-
nidades e desafios para Portugal: o sistema europene de patentes,
Lisboa 18 e 19 Novembre 1993, 69 επ. 

― Η Πνευματική Ιδιοκτησία και οι απειλές από την τεχνική, σε:
ΕλλΔ(1993), 1226 επ.

― Σχολιο στη: ΜονΠρωτΘεσ. 12163/1993, σε: Αρμενόπουλος
ΙΗ΄(1994), 182 επ. (184 επ.) 

― Διανοητική ιδιοκτησία, σε: ΕλλΔ 35(1994), 1464 επ. 
― Le droit d’ auteur et le droit internationale privé face à la diffu-

sion internationale des oeuvres (OMPI: Colloque Mondial de l’
OMPI sur l’ avenir du droit d’ auteur et des droits voisins, Paris,
6/ 1994, 247 επ. 

― La nouvelle loi hellénique sur le droit d’ auteur et les droits voi-
sins, σε: R.I.D.A. 159(1994), 204 επ. 

― Σχόλιο στη ΜονΠρωτΘεσ. 12167/1993, σε: Αρμενόπουλος
ΛΗ΄(1994), 184 επ.

― Πνευματική Ιδιοκτησία, σε: “Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου
στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο”, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα – Κομοτηνή 1995, σ. 101 επ.

― Règles générales sur les contrats de droit d’ auteur dans la nou-
velle loi hellénique, σε: Propriétés intellectuelles. Melanges en l’
Honneur de André Francon, Paris, 1995, 311 επ.

― Les aspects de droit international privé, σε: A.L.A.I., (1996), 257
επ. 

― Les aspects de droit internationale privé en matière d’ infra-
structure mondiale d’ information, σε: Κοινοδικίον 2/1996, 241
επ. 

― Βιβλιοκρισία: Στεφ. Ματθία «Μελετήματα ιδιωτικού δικαίου»,
σε: ΝοΒ 45 (1997), 1208 επ. 

― Le bases de données dans la Directive communautaire, σε:
R.I.D.A. 171(1997), 78 επ. 

― Reflections on the Concept of Intellectual Property, σε: Intellectual
Property and Information Law, Essays in Honour of Herman
Cohen Jehoram, The Haque, London, Boston, 1998, σ. 39 επ. 

― Επικοινωνία και Διανοητική Ιδιοκτησία, σε: Εθνική Επιτροπή
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Εορτασμού των 50 χρόνων από την Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αθήνα, 11/ 1998.

― Βιβλιοκρισία του: «Αργύριος Σταυράκης, Νεοελληνική νομική
γλώσσα και ορολογία», σε: ΝοΒ 46(1998), 301. 

― Νομικές επιπτώσεις των προόδων της Ιατρικής, σε: Νοσοκομειακά
Χρονικά, 1(1999), 5 επ. 

― Chronique de Crèce, σε: R.I.D.A., 182(1999), 52 επ. 
― Faut-il avoir peur du droit moral?, σε: R.I.D.A. 180(1999), 87επ. 
― Η νέα οδηγία 2001/29 και το ελληνικό δίκαιο σε: «Κοινωνία

των πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία - Η νέα κοινοτική
ρύθμιση» (συλλογικός τόμος), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα – Κομοτηνή 2001

― Βιολογία και Δίκαιο, σε: Ίνδικτος 14(2001). 
― Communication and intellectual Property, σε: Scientific and Tehno-

logical Developments and Human Right, Athens, 2001.
― Βάσεις δεδομένων και κοινοτικές οδηγίες, σε:. ΝοΒ(2002), 501

επ. = (τιμητικός τόμος Κ. Μπέη), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα-Κομοτηνή, 2003

― Πρόλογος, σε: «Θ. Παπαχρίστου, Τεχνητή αναπαραγωγή και
Αστικό Δίκαιο, εκδόσεις Π. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2003».

― «Αίμα και Νόμος», σε: Τιμητικός Τόμος Ζ. Σ. Μαντζαβίνου,
2003, 274 επ. 

― «Eνοχλητικοί φιλοξενούμενοι, νέα τεχνολογία και πνευματική
ιδιοκτησία», σε: Αφιέρωμα στον Λ. Κοτσίρη, Επιστημονική Επε-
τηρίδα της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, σ. 541 επ. 

― Urheberrechthiche Verträge und wirtschaftliche Macht (Festschrift
Nordemann), München Chronique de Grèce, Koumantos, Koria-
topoulou-Angeli σε: R.I.D.A. 200(2004), 

― Πρόλογος, σε: «Η προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Η
νέα κοινοτική Οδηγία 2004/48), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα-Κομοτηνή 2005» (συλλογικό έργο)

― Πνευματική ιδιοκτησία και απαγόρευση κατάσχεσης εντύπων,
σε: Γενέθλιον Αποστόλου Γεωργιάδη, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα
Αθήνα, 2006, σ. 421 επ.,

― Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο, σε: Αστι-
κός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, VII(2007). 
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― H πολιτική δικονομία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε: Αφιέρωμα
στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Επιστημονική Επετηρίδα του
Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολι-
τικών Επιστημών, Τόμος Ι, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 607 επ. 

― Ένα ημιτελές ψηφιδωτό (ένα διάγραμμα του ευρωπαϊκού δι-
καίου της πνευματικής ιδιοκτησίας), σε: Τιμητικός Τόμος Μιχάλη
Σταθόπουλου (υπό έκδοση)

ΙΙ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

― Απολογία ενός αστικολόγου. Πνευματικό οδοιπορικό από την
Κοινωνιολογία στο Αστικό Δίκαιο, α΄εκδ. Αθήνα 1973, β΄εκδ.
Αθήνα 1976.

― Προβλήματα Βιοηθικής, εκδόσεις Πόλις, 2003

ΙΙΙ. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 

Α. ΒΙΒΛΙΑ 

― Δημοκρατική πολιτεία και πολιτισμός, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, Αθήνα
1972

― Στόχος: η Δημοκρατία, εκδόσεις ΕΡΜΕΙΑΣ, Αθήνα 1975 [άρθρα
που δημοσιεύτηκαν στην εφ. «Το Βήμα» από την Δικτατορία
έως τον Απρίλιο του 1975] 

― Δημοκρατία στην πράξη, Αθήνα, 1979 (άρθρα που δημοσιεύτηκαν
στην εφημερίδα «το Βήμα» από τον Απρίλιο 1975 έως τον Σε-
πτέμβριο 1978) 

― Θητεία στην ελευθερία, εκδόσεις Πόλις, 2007 (άρθρα που δημο-
σιεύτηκαν στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»)

Β. ΑΡΘΡΑ

― Chez les Benjamins de la Grece, σε: εφ. “Benjamin”, 26-9-1940
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― Γιατί πολεμάμε, σε: εφ. «Μαχητής», 2/1943
― Η κατάχτηση της Ειρήνης, σε: εφ. «Μαχητής», Απρίλιος 1943 
― Η δίωξη των Εβραίων, σε: εφ. «Δόξα» 23.10.1943 
― Το διάγγελμα του Ουϊλσων, σε: εφ. «Δόξα», 20.11.1943 
― Λαοκρατία και Σοσιαλισμός, σε: εφ. «Δόξα», 20.11.1943
― Συνέχεια δίχως τέλος(;), σε: εφ. «Δόξα», 25.10.1944 
― Η κυβέρνηση του Ντε Γκωλ, σε: εφ. «Δόξα», 25.10.1944 
― Γεγονότα και απόψεις, σε: εφ. «Δόξα», 5.2.1945, 12.2.1945 και

19.2.1945, 
― Είναι δυνατή η σπουδαστική Ενότητα; σε: εφ. «Φοιτητική φωνή»,

25.6.1945
― Μια επέτειος πλούσια σε διδάγματα, σε: εφ. «Φοιτητική φωνή»,

14.7.1945. 
― Οι ταραχές στα ανώτατα ιδρύματα, σε: εφ. «Φοιτητική Φωνή»

18.6.1945
― Το κοινωνικό πρόβλημα και το δίκαιο, σε: εφ. «Ο Νέος Μαχη-

τής», Αύγουστος 1947, σελ. 18 επ. (περί του βιβλίου του G. Ri-
pert, Arpects juridiques du capitalisme modern, Paris 1946)

― Σοσιαλισμός και κρατικοποίηση, σε: περ. «Νέος Λόγος» (Αθήνα),
Απρίλης 1947, σελ. 4 επ. 

― Η ναυμαχία του Ναυαρίνου, σταθμός και σύμβολο, σε: εφ. «Ηχώ
της Μεσσηνίας», 10.11.1947

― Η σκοπιά του ανθρώπου, σε: εφ. «Νέος Μαχητής», Σεπτέμβριος
1949, (βιβλιοκριτική σε βιβλίο του Κoestler) 

― Μια εγκόσμια θρησκεία, σε: εφ. «Νέος Μαχητής», Οκτώβριος
1949, (περί κομμουνισμού) 

― Η γυναίκα, ένας άνθρωπος, σε: εφ. «Νέος Μαχητής», Νοέμβριος
1949 (βιβλιοκριτική στο «Το δεύτερο φύλλο» της Simone de
Beauvoir) 

― Εισφορά ανθρωπισμού, σε: εφ. «Νέος Μαχητής», Ιανουάριος
1950, (βιβλιοκριτική για το βιβλίο του Θ. Παπακωνσταντίνου
«Εναντίον του Ρεύματος. Μια επίμονη πορεία προς τον ανθρω-
πισμό») 

― Δικαιοσύνη και εξέλιξη, (κριτική στο βιβλίο του Georges Ripert,
Le Declin du Droit Etudes sur La légisteration contemporaine,
Paris 1949), σε: εφ. «Νέος Μαχητής», Απρίλιος 1950. 
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― Ο φανατισμός της ελευθερίας, σε: εφ. «Προοδευτικός φιλελεύ-
θερος», 5.4.1950 

― Η παρουσία του πνεύματος, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-
ρος», 14.4.1950 

― Προοπτική της ελπίδας, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,
22.4.1950

― Με τη δύναμη της αλήθειας, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-
ρος», 5.5.1950

― Μια αναγκαία τομή, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,
12.5.1950

― Απολογισμός και αναζητήσεις, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθε-
ρος», 19.5.1950

― «Ανένηψαν...» σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελευθερος», 26.5.1950
― Η προστασία του βιβλίου, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

1.6.1950
― Η εργατική τάξη στην πολιτική, σε: εφ. «Νέος Μαχητής» Ιούνιος

1950, σελ. 15 (περί του αγγλικού εργατικού κινήματος)
― Ελλειπτικές αλήθειες, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

8.6.1950 
― Ραδιόφωνο και Ελευθερία, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-

ρος», 15.6.1950 
― Η τέχνη του ραδιοφώνου, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

22.6.1950
― Περιπλανήσεις, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος», 29.6.1950
― Περί κριτηρίων και κριτικής, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-

ρος», 6.7.1950
― Βαστίλλη, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος», 13.7.1950 
― Προς τη βαρβαρότητα; σε: εφ. «Μαχητής», Ιούλιος 1950, σελ.15.

(αναφορά στο βιβλίο του George Orwell, «1984») 
― Τα του Καίσαρος, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

20.7.1950
― Ένα πρωτότυπο λεξικό, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

27.7.1950
― Το αίτημα της ελληνικότητας, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύ-

θερος», 3.8.1950
― Αντιδράσεις, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος», 10.8.1950
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― Ένας πνευματικός υπόδικος, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-
ρος», 17.8.1950

― Άνθρωποι και υπεράνθρωποι, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύ-
θερος», 24.8.1950

― Εν τη ερήμω..., σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος», 4.9.1950
― Η ενίσχυση της επιστήμης, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-

ρος», 11.9.1950
― Επικίνδυνες απουσίες, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος,

18.9.1950
― Κοινωνία και ανασυγκρότηση, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύ-

θερος» 25.9.1950
― Διδάσκει η ιστορία; σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

2.10.1950
― Ανώτατη Παιδεία, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

16.10.1950 
― Οι Γιόγκι της Δύσης, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

23.10.1950
― Ευρωπαϊκή Αγωγή, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

30.10.1950
― Το πρωτείο της πολιτικής, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

6.11.1950 
― Σκέψεις πάνω σε δύο ταινίες, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύ-

θερος», 13.11.1950
― Νέο Ποινικό Δίκαιο, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

20.11.1950 
― Κινηματογραφική Λέσχη, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

27.11.1950 
― Φιλολογικός «Φιλελεύθερος» Λαϊκές Εκδόσεις, σε: «Προοδευ-

τικός Φιλελεύθερος», 29.11.1950
― Απολογία Κανιβάλου, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

4.12.1950.
― Αλλαγές που ξαφνιάζουν, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

11.12.1950. 
― «Φιλολογικός Φιλελεύθερος». Νέα Βιβλία, σε: «Προοδευτικός

Φιλελεύθερος», 13.12.1950 
― Μπέρναρ Σω, η χαμογελαστή επανάσταση, σε: περ. «Στάχυς»
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Δεκέμβριος 1950
― Η σιωπή της Σεμνοτυφίας, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-

ρος», 18.12.1950
― Χριστουγεννιάτικες σκέψεις, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-

ρος», 23.12.1950
― Ο μισός αιώνας, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

30.12.1950
― Το ξένο βιβλίο, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 3.1.1951
― Η περίπτωση Τίτο, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

8.1.1951
― Μια πορεία με λυπητερό τέρμα, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλε-

λεύθερος», 15.1.1951
― Στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-

ρος», 22.1.1951
― Ένας πιστός της ειρήνης, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

29.1.1951
― Η εποχή μας και η τέχνη της, σε: περ. «Στάχυς» 1/1951, σελ.111

επ.
― Προσέγγιση στον άνθρωπο, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-

ρος», 5.2.1951
― Ο κόσμος του βιβλίου, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος

10.2.1951 
― Το μπαλλέτο του υπαρξισμού, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύ-

θερος», 12.2.1951
― Με τα κριτήρια της «ορθοδοξίας», σε: εφ. «Προοδευτικός Φι-

λελεύθερος», 19.2.1951
― Ο τελευταίος μιάς εποχής, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

26.2.1951
― Γλωσσικά και άλλα, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

5.3.1951
― Οι κανόνες του παιχνιδιού, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθε-

ρος», 12.3.1951
― Δικτατορικά, Α, Β, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος», 14,

15.3.1951
― Η κρίση του βιβλίου, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

19.3.1951
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― Το ξένο βιβλίο, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος 24.3.1951 
― Οι περιπέτειες των βραβείων, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύ-

θερος», 26.3.1951 
― Το ξένο βιβλίο, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος», 31.3.1951 
― Η γυναίκα στην κοινωνία, σε: εφ. «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

2.4.1951 
― Γύρω από την ηθική, σε: «Προοδευτικός Φιλελύθερος», 2.7.1951
― Δικαιολογία μίας σιωπής, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

9.7.1951
― Σκάνδαλον, μωρία, δύναμις, σε: «Προοδευτικός Φιλελύθερος»,

16.7.1951
― Η μάχη με τη γραφειοκρατία, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»,

23.7.1951 
― Το ξένο βιβλίο, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 26.7.1951
― Το ξένο βιβλίο, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 30.7.1951
― Οι υποτροφίες και το κοινωνικό πρόβλημα, σε: «Προοδευτικός

Φιλελεύθερος» 30.7.1951 
― Ιδεολογία και κόμμα, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

6.8.1951 
― Η εισφορά του μαρξισμού, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

13.8.1951 
― Λαός και ηγέτες, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»20.8.1951 
― Η αρετή του ψηφοφόρου, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

3.9.1951 
― Κατεύθυνση: Γιουργκοσλαβία, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

10.9.1951 
― Η σύγχρονη εικόνα της Γιουγκοσλαβίας, σε: «Προοδευτικός Φι-

λελεύθερος» 17.9.1951 
― Το οικονομικό πρόβλημα του σημερινού καθεστώτος, σε: «Προ-

οδευτικός Φιλελεύθερος» 18.9.1951 
― Τα οικονομικά προβλήματα του σημερινού καθεστώτος, σε:

«Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 19.9.1951 
― Τα οικονομικά προβλήματα του σημερινού καθεστώτος, σε:

«Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 19.9.1951
― Το θέμα των ελευθεριών εις το Κράτος του Τίτο, σε: «Προ-

οδευτικός Φιλελεύθερος» 20.9.1951
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― Συμπεράσματα, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 24.9.1951 
― Ιταλία και τουρισμός, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

1.10.1951 
― Ελβετικές λεπτομέρειες, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

9.10.1951 
― Η θέσις της Γερμανίας εντός της Δ. Ευρώπης, σε: «Προοδευτικός

Φιλελεύθερος» 10.10.1951 
― Γερμανία έτος 999, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

22.10.1951 
― Το μέλλον της Γερμανίας, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

20.10.1951 
― Στο σχολείο της δημοκρατίας, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

9.11.1951 
― Γερμανία και ναζισμός, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

12.11.1951 
― Το ραδιόφωνο του απόδημου, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 
― 19.11.1951 
― Η ομολογία του Τσβάιχ, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

30.11.1951 
― Γερμανοί και Εβραίοι, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

5.12.1951 
― Μάθημα εγχειρήσεως δια της τηλεοράσεως, σε: «Προοδευτικός

Φιλελύθερος» 18.12.1951 
― Η κίνησις του ξένου βιβλίου, σε: «Προοδευτικός φιλελεύθερος»

21.12.1951 
― Βορεινά Χριστούγεννα, σε: «Προοδευτικός Φιλελύθερος»

26.12.1951 
― Το Ελληνικό πάθος, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 2.1.1952
― Πλατύτεροι ορίζοντες, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»7.1.1952
― Στις παραμονές της Ευρώπης, σε «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

9.1.1952 
― Μιά συμβολή στην κοινωνιολογία του παρόντος, σε: «Προοδευ-

τικός Φιλελεύθερος» 14.1.1052
― Η εξομοίωση των μεθόδων, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

22.1.1952
― Θεωρία και πάθος, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 30.1.1952
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― Γερμανία και Ελλάδα, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»
4.2.1952

― Γερμανικές απαντήσεις, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»
6.2.1952

― Η μοίρα των κλασικών, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»
25,2.1952 

― Προβλήματα της Ευρώπης, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»
27.2.1952

― Μικρή νυχτερινή πολιτική, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος
4.3.1952

― Σοσιαλισμός 1952, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος 10.3.1952
― Χαϊντελμπέργκ, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 15.3.1952 
― Ένα άλυτο πρόβλημα, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

22.3.1952 
― Η Ευρώπη και ο Τίτο, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

31.3.1952 
― Οι καθυστερημένοι, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 12.4.1952
― Προσωπεία της δικτατορίας, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

26.4.1952
― Η θεμελίωση της ελευθερίας, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

30. 4.1952
― Φαινομενολογία της δικτατορίας, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύ-

θερος» 5.5.1952 
― Το μυστικό της Ρώμης, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθε-

ρος»14.6.1952 
― Αλήθεια και Τέχνη, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 25.6.1952 
― Η συμφωνία της Μπου δεν θα κυρωθεί; σε: «Προοδευτικός Φι-

λελεύθερος» 30.6.1952
― Βιέννη ΙΙ: Η σοσιαλιστική κατασκήνωση, σε: «Προοδευτικός Φι-

λελεύθερος» 9.8.1952
― Βιέννη ΙΙΙ: Η αρχή της ειρήνης, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος»

13.8.1952 
― Η ανθρώπινη όψη, σε: «Προοδευτικός Φιλελεύθερος» 25.8.1952
― εξοπλισμός της Γερμανίας αποτελεί το επίκεντρον του ευρω-

παϊκού προβλήματος, σε: εφ. «Ελληνικά χρονικά», 29.6.1952
― Αι κοινωνικαί εξελίξεις εις την Γερμανίαν, σε: εφ. «Ελληνικά
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χρονικά», 14/1952. 
― Σοσιαλισμός και Ευρώπη, σε: εφ. «Μαχητής», Ιούλιος-Αύγου-

στος 1952. 
― Η μαρτυρία ενός νέου, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 17.11.1954

(επιστολή για βιβλίο Ρ. Προβελεγγίου)
― Μπερνάρ Σω – Η χαμογελαστή επανάσταση, κριτική, σε: περ.

«Σταχυς», 12/1959, σελ. 73 επ.
― Η καταστροφή που έρχεται, σε: εφ. «Το Βήμα», 24.9.1974
― Το τέλος της φύσεως σε: εφ. «Το Βήμα», 5.11.1974
― Ο μύθος της αναπτύξεως, σε: εφ. «Το βήμα», 3.12.1974 
― Ανάπτυξη μηδέν σε: εφ. «Το Βήμα», 31.12.1974 
― Η οικολογία σαν άλλοθι, σε: εφ. «Το Βήμα», 28.1.1975 
― Το ακέραιο ερωτηματολόγιο της οικολογίας, σε: εφ. «Το Βήμα»,

25.2.1975
― Η απόρριψη της κοινωνίας από τους νέους, σε: εφ. «Το Βήμα»,

25.3.1975 
― Η αμφισβήτηση και το κατεστημένο, σε: εφ. «Το Βήμα»,

22.4.1975
― Οι απίθανοι δρόμοι της σωτηρίας, σε: εφ. «Το Βήμα», 27.5.1975 
― Το προνόμιο και η ντροπή (σκέψεις για την ιδιωτική εκπαί-

δευση), σε: Δελτίο Ομοσπονδίας Μέσης εκπαίδευσης, 431(1975)
σελ. 7 επ. 

― Συνέντευξη σε: περ. «Ανάλυση» τεύχος 6-7(75) (περί του νέου
συντάγματος). 

― Η ελπίδα και ο φόβος της σωτηρίας, σε: εφ. «Το Βήμα», 1.7.1975 
― Το δικαίωμα της επανορθώσεως, σε: περ. «Ο Ταχυδρόμος»,

18.7.1975, (περί επανορθώσεως από προσβλητικά δημοσιεύματα) 
― Οικολογικές πρώτες βοήθειες, σε: εφ. «Το Βήμα», 22.7.1975 
― Μέτρα και μέθοδοι για την οικολογία, σε: «Το Βήμα», 19.8.1975
― Ένα φως της διασποράς, σε: εφ. «Το Βήμα», 30.9.1975
― Τα αδιέξοδα των ίσων ευκαιριών, σε: εφ. «Το Βήμα», 28.10.1975 
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Τα Νέα», 4.11.1975 (περί σοσιαλισμού)
― Οι άλλες όψεις της ισότητας των φύλων, σε: εφ. «Το Βήμα»

25.11.1975 
― Σπουδές και επάγγελμα, σε: εφημ. «Δικηγορική», αρ. φύλλου

11/2ος 1976 
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― Για τα πεντάχρονα του ΙΝΚΑ, σε: έντυπο «Ενημέρωση Κατα-
ναλωτών» φύλλο 15,16(1976) 

― Συνέντευξη, σε: εφ. «Τα Νέα», 22.1.1976 (περί ιατρικών λα-
θών)

― Συνέντευξη σε: εφ. «Τα Νέα», 16.1.1976 
― Τεχνική και ελευθερία στην πληροφόρηση, σε: εφ. «Το Βήμα»,

27.1.1976
― Μια πονηρή απρέπεια, σε: εφ. «Το Βήμα», 18.5.1976 
― Αγόρευση στο δικαστήριο σε: εφ. «Το Βήμα», 19.5.1976 (στη

δίκη των εφημερίδων για τη δολοφονία Γουέλτς)
― Νεοελληνική πολιτική επιγραφολογία, σε: εφ. «Το Βήμα»,

22.6.1976
― Δημοσίευμα σε: εφ. «Χριστιανική Δημοκρατία», 3.7.1976, σελ.

5 (συμπαράστασης στο Ν. Ψαρουδάκη)
― Μια μικρή τορπίλη μάλλον δημοκρατική, σε: εφ. «Το Βήμα»

20.7.1976
― Συνέντευξη σε: περ. «Πολιτικά θέματα», τεύχος 102/26-7-1976

(περί της εσωκομματικής πολυφωνίας).
― Μια νίκη με ερωτηματικά, σε: εφ. «Το Βήμα», 18.8.1976
― Φεμινισμός και γαστρονομία, σε: εφ. «Το Βήμα», 14.9.1976
― Ο λόγος, η Λύρα και η ενδιάμεση σιωπή, σε: εφ. «Το Βήμα»,

12.10.1976 
― Μια δίκη, μια σύμβαση και μια παράσταση, σε: εφ. «Το Βήμα»

7.12.1976 
― Ύστερα από τριάντα τρία χρόνια, σε: εφ. «Το Βήμα», 1.3.1977
― Ύμνος και θρήνος για το πεζοδρόμιο», σε: εφ. «Το Βήμα»,

29.3.1977 
― Τα μεγάφωνα της αναγκαστικής ευλάβειας, σε: εφ. «Το Βήμα»,

21.6.1977 
― Η επικείμενη εκτόπιση του Πανεπιστημίου, σε: εφ. «Το Βήμα»,

19.7.1977
― Συμπεράσματα από τις προεκλογικές συμπεριφορές, σε: εφ.

«Το Βήμα», 8.11.1977
― Τα παιδιά ανήκουν στους άντρες και τους πλούσιους, σε: «Το

Βήμα», 6.12.1977
― Συνέντευξη, σε: περ. «Πολιτικό Κριτήριο», 4(1978), (περί γάμου
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και οικογένειας)
― Και ο αντεπίλογος, σε: εφ. «Το Βήμα», 14.7.78 (περί διαφημί-

σεως) 
― Συνέντευξη για το Κυπριακό, σε: εφ. «Λαϊκοί αγώνες»,

27.7.1978. 
― Από την κλειδαρότρυπα της ιστορίας, σε: εφ. «Το Βήμα»,

1.8.1978
― Συνέντευξη σε: εφ. «Τα Νέα», 5.8.1978 (περί παιδείας) 
― Το δίκηο του Βασίλη, σε: εφ. «Το Βήμα», 19.9.78 (περί των

πνευματικών δικαιωμάτων του Βασίλη Τσιτσάνη)
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Τα Νέα», 23.8.1978, (περί του «Νόμου –

Πλαισίου Παιδείας»).  
― Για ένα νέο σχήμα ανώτατης παιδείας - . Ι. Οι διαπιστώσεις. -

σε: εφ. «Το Βήμα», 24.9.1978. 
― Για ένα νέο σχήμα Ανώτατης Παιδείας, σε: εφ. «Το Βήμα»,

8.10.1978.
― Το καλώδιο και το χρώμα, σε: εφ. «Το Βήμα», 22.10.1978 
― Ποιόν υποχρεώνουν τα δικαιώματα του παιδιού; σε: εφ. «Το

Βήμα», 5.11.1978 
― Προβλήματα και παιδιά, σε: εφ. «Το Βήμα», 19.11.1978
― Τα νοίκια, η στέγη και η γη, σε: εφ. «Το Βήμα», 3.12.1978, (άρ-

θρο περί στεγαστικών προβλημάτων)
― Τα απολιτικά, σε: εφ. «Το Βήμα», 17.12.1978, (περί πολιτικής

απάθειας των πολιτών)
― Λογαριασμοί Πρωτοχρονιάς, σε: εφ. «Το Βήμα», 31.12.1978 (

περί πολιτικού απολογισμού του έτους 1978)
― Συνέντευξη σε: περ. «Ο αγώνας της γυναίκας», 1(1979) (περί

των αμβλώσεων)
― Ένα πρόβλημα ανομολόγητο, σε: εφ. «Το Βήμα», 14.1.1979,

(περί Μουσουλμάνων της Θράκης)
― Δύο ακόμα διεθνείς, σε: εφ. «Το Βήμα», 28.1.1979, (περί κατα-

πατήσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία», 7.2.1979 (περί πολιτικού

γάμου)
― Συνέντευξη σε: εφ. Το Βήμα, 11.2.1979 (περί χωρισμού της Εκ-

κλησίας από το Κράτος)
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― Φίμωτρο για τον Τύπο, σε: εφ. «Το Βήμα», 11.2.1979 
― Ο έλεγχος των νόμων, σε: εφ. «Το Βήμα», 11.2.1979 (περί της

αντισυνταγματικότητας των νόμων) 
― Στο περιθώριο της ένταξης (πραγματικά προβλήματα και μά-

ταιος διχασμός), σε: εφ. «Το Βήμα» 25.2.1979, (περί της εντά-
ξεως της Ελλάδας στην ΕΟΚ)

― Τι θα γινόμασταν χωρίς εικοσιένα, σε: εφ. «Το Βήμα», 25.3.1979,
(σχετικά με την επανάσταση του 1821)

― Κατάρα, αρετή ή δικαίωμα; σε: εφ. «Το Βήμα», 8.4.1979, (περί
εργασίας) 

― Η εύθραστη ευημερία, σε: εφ. «Το Βήμα», 22.4.1978, ( περί οι-
κονομίας)

― Συνέντευξη, σε: περ. «Σύγχρονα Θέματα» 4/1979 (περί της
ανώτατης παιδείας),

― Επικήδειος λόγος για Μαριδάκη, σε: εφ. «Σιφναϊκή φωνή»,
5/1979. 

― Παράσιτα οι δικηγόροι; σε: εφ. «Το Βήμα», 6.5.1979 
― Κτηματολόγιο – τα υπέρ και οι κατά, σε: εφ. «Το Βήμα»,

20.5.1979 
― Συνέντευξη σε: εφ. «Ακρόπολις» 20.5.1979, (περί καταργήσεως

του όρκου)
― Περίφραξη της θάλασσας (και οι προσεχείς ευρωπαραλίες), σε:

εφ. «Το Βήμα» 3.6.1979 
― Προσοχή στις βεβηλώσεις, σε: εφ. «Το Βήμα»,17.6.1979 (περί

εκκλησίας – διαίρεση σκηνώματος αγίου) 
― Η εξαιρετική σκληρότητα, σε: εφ. «Το Βήμα», 1.7.79, (περί των

λόγων διαζυγίου)
― Για μια ζωή χωρίς πετρέλαιο, σε: εφ. «Το Βήμα», 15.7.1979 
― Οι νόμοι και οι νονοί, σε: εφ. «Το Βήμα», 29.7.1979, (περί συγ-

καλύψεως παρανομιών)
― Το πάθος της διάρκειας, σε: εφ. «Το Βήμα», 12.8.1979, (περί

παρατάσεως της παραμονής κόμματος στην εξουσία) 
― Παραπαιδεία: λειτουργίες και αντίδοτα, σε: εφ. «Το Βήμα»,

26.8.1979, 
― Παρατηρήσεις σ’ ένα πρόγραμμα παιδείας, σε: εφ. «Το Βήμα»,

9.9.1979 (περί του προγράμματος Κ.Ο.ΔΗ.ΣΟ.) 
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― Η ώρα του πολιτικού γάμου, σε: εφ. «Το Βήμα», 23.9.1979
― Πολιτείες του Θεού – Η αρνητική όψη: 7.10.1979, (περί της ανω-

μαλίας της θρησκείας στα εγκόσμια – Ιράν)
― Για την καταπολέμηση των άλλων τερηδόνων, σε: εφ. «Το

Βήμα», 21.10.1979, (περί της φθοριώσεως του νερού και πιθανών
συνεπειών της σε άλλους τομείς) 

― Η ηλεκτρονική απειλή (κατά του ιδιωτικού βίου), σε: εφ. «Το
Βήμα», 4.11.1979

― Για ένα άλλο μέλλον, σε: εφ. «Το Βήμα», 18.11.1979
― Χαμένες πηγές σε: εφ. «Το Βήμα», 3.12.1979, (για τη χρηματο-

δότηση της πνευματικής δημιουργίας),
― Τα σχήματα του παρελθόντος δεν ταιριάζουν στο μέλλον, σε:

εφ. «Το Βήμα», 16.12.1979 
― Η Μεγάλη Ελλάδα και η μικρή Κύπρος, σε: εφ. «Το Βήμα»,

30.12.1979
― Συνέντευξη σε: εφ. «Το Βήμα», 30.12.1979, (υπό τον τίτλο «Τα

σημαντικότερα γεγονότα του ’79» 
― Αναζητώντας κάποιο σοσιαλισμό σε: εφ. «Το Βήμα», 13.1.1980 
― Στο περιθώριο μιας αναταραχής, σε: εφ. «Το Βήμα» 27.1.1980

(περί των φοιτητικών κινητοποιήσεων κατά του νόμου 815)
― Ευρώπη: Η πολιτική διάσταση, σε: εφ. «Το Βήμα», 10.2.1980

(περί πολιτικής ενοποιήσεως της Ευρώπης)
― Πριν από τα προεκλογικά, σε: εφ. «Το Βήμα», 24.2.1980, 
― Αστυνομικές Ανασφάλειες σε: εφ. «Το Βήμα», 9.3.1980
― Ένα νομοσχέδιο ισότητας, σε: εφ. «Το Βήμα» 23.3.1980 (περί

της αναμορφώσεως του Οικογενειακού Δικαίου)
― Τα παραλειπόμενα της ειρήνης, σε: εφ. «Το Βήμα», 6.4.1980
― Η υποθηκευμένη προσωπικότητα, σε: εφ. «Το Βήμα», 20.4.1980 
― Η εκκλησιαστική περιουσία – μια άλλη θέση, σε: εφ. «Το Βήμα»,

4.5.1980 
― Η πολιτική τυφλόμυγα, σε: εφ. «Το Βήμα», 18.5.1980 
― Διαστημική επικοινωνία, σε: εφ. «Το Βήμα» 1.6.1980, (περί

επικοινωνίας μέσω δορυφόρων) 
― Πανεπιστήμιο του Ελληνισμού, σε: εφ. «Το Βήμα» 15.6.80,

(περί δημιουργίας πανεπιστημίου για παιδιά Ελλήνων μετανα-
στών)
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― Και η κοινωνική τυφλόμυγα, σε: εφ. «Το Βήμα», 27.7.1980
― Οι μάταιοι θεραπευτές, σε: εφ. «Το Βήμα», 10.8.1980. (για τη

«βελτίωση» της ΕΡΤ),
― Ένας νόμος χειρότερος από την κασετοπειρατεία, σε: εφ. «Το

Βήμα» 24.8.1980 
― Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Κράτος, σε: εφ. «Το Βήμα»,

7.9.1980, (Περί παρεμβάσεως ή μη του Κράτους σε πολιτιστικά
αγαθά)

― Το αίτημα της διαφάνειας (στα «απόρρητα» των δημοσίων επι-
χειρήσεων), σε: εφ. «Το Βήμα», 19.9.1980 

― Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, σε: εφ. «Το Βήμα»,
21.9.1980, ( περί του Τουρκικού πραξικοπήματος)

― Συνέντευξη σε: περιοδικό «Η ΓΥΝΑΙΚΑ», 24.9.-7.10. 1980 
― Επιλογές και προθεσμίες (η κρίσιμη ώρα της ισότητας των φύ-

λων) σε: εφ. «Το Βήμα», 5.10.1980, (περί συντάξεως νομοσχε-
δίου για την ισότητα των φύλων)

― Το αίτημα της διαφάνειας (στα «απόρρητα» των δημοσίων επι-
χειρήσεων»), σε: εφ. «Το Βήμα» 19.10.1980 

― Συνέντευξη σε: εφ. «Τα Νέα», 24.10.1980, (περί του «Νόμου-
Πλαισίου για την Παιδεία»)

― Η κοινωνικοποίηση των παρανομιών, σε: εφ. «Το Βήμα»,
2.11.1980 (περί νομιμοποιήσεως παρανομιών)

― Οι παγίδες της δημοσκοπίας, σε: εφ. «Το Βήμα», 16.11.1980,
(περί των δημοσκοπήσεων)

― Τα παραλειπόμενα του «Νόμου-Πλαισίου», σε: εφ. «Το Βήμα»,
30.11.1980

― Τα αυριανά προβλήματα, (του οικογενειακού Δικαίου), σε: εφ.
«Το Βήμα», 13.12.1980. 

― Η προσβολή της νοημοσύνης, σε: εφ. «Το Βήμα», 14.12.1980
(περί της κακής ποιότητας των προγραμμάτων ραδιοφωνίας
και τηλεόρασης)

― Η πολωνική αμφισβήτηση, σε: εφ. «Το Βήμα», 28.12.1980 (περί
της εξεγέρσεως των Πολωνών εργατών)

― Η καταπάτηση της θάλασσας, σε: εφ. «Το Βήμα», 11.1.1981
(περί αυθαίρετης δόμησης της παραλίας)

― Απογραφή δυσκολιών σε: εφ. «Το Βήμα», 8.2.1981 (περί του
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νόμου περί ΑΕΙ)
― Η δημοκρατία και η ανοχή, σε: εφ. «Το Βήμα», 8.3.1981 (περί

της ανοχής ως προς το Πολιτειακό)
― Eισιτήρια για την ΕΟΚ (Ποικιλία δεύτερη) σε: εφ. «Το Βήμα»,

22.3.1981 (περί των αλλαγών που απαιτούνται για την ένταξή
μας στην ΕΟΚ)

― Μόνο ζημιές (από την κηδεία του Τατοϊου), σε: εφ. «Το Βήμα»,
22.2.1981, (περί του Πολιτειακού με αφορμή την κηδεία της
Φρειδερίκης)

― Η Αλβανία κι εμείς (ένας πόλεμος στην κατάψυξη), σε: εφ. «Το
Βήμα», 5.4.1981 (περί της πολιτικής έναντι της Αλβανίας)

― Ενεργειακά: η κρίση και η πρόκληση, σε: εφ. «Το
Βήμα»19.4.1981, (περί της ενεργειακής κρίσης)

― Καταγραφή αποσκευών (πριν από ένα ταξείδι), σε: εφ. «Το
Βήμα», 3.5.1981 (περί της Κίνας) 

― Κινέζικο σταυροδρόμι, σε: εφ. «Το Βήμα», 17.5.1981, ( περί Κί-
νας)

― Το φανέρωμα της ψήφου, σε: εφ. «Το Βήμα» 31.5.1981
― Από την κεραία στο καλώδιο σε: εφ. «Το Βήμα» 14.6.1981,

(περί καλωδιακής τηλεόρασης)
― Οικονομική σχολή: πότε και πώς; σε: εφ. «Το Βήμα» 28.6.1981
― Το θάρρος της ελπίδας, σε: εφ. «Το Βήμα», 12.7.1981
― Εισιτήρια για την ΕΟΚ (Ποικιλία Τρίτη), σε: εφ. «Το Βήμα»

26.7.1981
― Προεκλογικά: Μονόλογοι ή διάλογος; σε: εφ. «Το Βήμα»

9.8.1981
― Το φουλάρι, σε: εφ. «Το Βήμα», 23.8.1981 (περί Κίνας)
― Προεκλογική ευημερία, σε: εφ. «Το Βήμα», 6.9.1981
― Ένοπλες και δημοκρατικές, σε: εφ. «Το Βήμα», 20.9.1981
― Ενισχύσεις για ένα οχυρό, σε: εφ. «Το Βήμα», 4.10.1981 
― Εκλογικά πανηγύρια, σε: εφ. «Το Βήμα», 18.10.1981 
― Η μόνιμη απειλή, σε: εφ. «Το Βήμα» 1.11.1981 
― Εκκαθάριση λογαριασμών (για … ποικιλίες εισιτηρίων), σε: εφ.

«Το Βήμα», 27.12.1981
― Συνέντευξη, σε: περιοδικό «Προσανατολισμοί», 12/1981 (περί

πολιτικού γάμου)
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― Προβλήματα και λύσεις (για τον πολιτικό γάμο), σε: «Το Βήμα»
24.1.1982

― Αυταρχισμός χωρίς προβλήματα, σε: εφ. «Το Βήμα» 10.1.1982 
― Παρανοήσεις και παραπλανήσεις, σε: εφ. «Το Βήμα» 7.2.1982 
― Συνέντευξη, σε: περιοδικό «Γυναίκα» 10.3.1982 (περί πολιτικού

γάμου)
― Η άγνοια του νόμου, σε: «Ελληνική Γνώμη», 30.1.1983
― Τρόποι της λογοκρισίας, σε: περιοδικό «Το Δέντρο» Μάρτιος-

Απρίλιος 1984,
― Συνέντευξη σε: περιοδικό «Πανθεον», τεύχος 802/5-1984 (περί

εργασίας και ελεύθερου χρόνου)
― Να συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη, σε: εφ. «Θούριος».

8.3.1984, (περί πανεπιστημιακών συγγραμμάτων)
― Πέρα από το Μαύρο και το Άσπρο, σε: περ. «Η Λέξη», 5/87

(περί δικτατορίας)
― Ευρωπαϊκή δορυφορική τηλεόραση: Επικοινωνία ή απομονωτι-

σμός, σε: περ. «Το Δέντρο», 12/1985
― Συνέντευξη, σε: «ΕΝΑ», 2711.1986 (περί του άρθρου 15 του

Συντάγματος για την ραδιοτηλεόραση) 
― Κρατική και ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, σε: ΟΠΕΚ (Ομάδα Πρω-

τοβουλίας «Επιστήμη και Κοινωνία), 1986
― Ανώτατη Παιδεία: Υπάρχει ελπίδα; σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,

25-8-1987 
― Συνέντευξη, σε: περ. «Πάνθεον» 8.9.1987 (υπό τον τίτλο «Το

σύνδρομο του «λευκού κολλάρου»)
― Σε πόση αλήθεια αντέχουμε; σε: εφ. «Ελευθεροτυπία», 9,10.1987
― Και ποιος ελέγχει τους ελεγκτές; σε: εφ. «Ελευθεροτυπία», 23-

10-1987
― Πανεπιστημιακά συγγράμματα: Μια πρόταση, σε: εφ. «Ελευ-

θεροτυπία», 6.11.1987 
― Δωρεάν παιδεία ή μισθός φοιτητικός; σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,

20.11.1987 
― Νόμος, μύθοι και πραγματικότητα, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,

4.12.1987
― Η τεχνητή γονιμοποίηση και ο νόμος, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,

18.12.1987 
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― Ας αναζητηθεί η συναίνεση από τα «μικρά», σε: εφ. «Ελευθε-
ροτυπία», 4-1-1988

― Δικαιοσύνη, ένας υψηλός ασθενής, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία», 8-
1-1988 

― Τηλεόραση: Το ανύπαρκτο μονοπώλιο, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,
22.1.1988 

― Γραφειοκρατικού τέρατος κατορθώματα, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 5.2.1988 

― Κριτής των δικαστηρίων οι εισαγγελείς, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 19.2.1988 

― ΄Αξιον εστί το πνευματικό δικαίωμα, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,
4.3.1988 

― Φοροδιαφυγές επί πληρωμή – ως πότε; σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 17.3.1988 

― Ας πουλήσουμε ακριβά τον ήλιο μας, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,
1.4.1988.

― Σημαδεμένες οι εκλογές των πρυτάνεων, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 15.4.1988

― Συνέντευξη σε: «Ελευθεροτυπία», 22.4.1988 (υπό τον τίτλο
«Το φορολογικό σύστημα φταίει όχι οι εφοριακοί)

― Για τη στέγη: Αστυνόμευση ή οικοδόμηση; σε: εφ. «Ελευθερο-
τυπία», 13.5.1988

― Αδεξιότητες και “συγγενικά δικαιώματα”, σε: εφ. «Ελευθερο-
τυπία», 27.5.1988 

― Στη χώρα όπου ένας λαός περισσεύει, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,
10.6.1988 

― Η ολυμπιάδα, το χρήμα και το πνεύμα, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 24.6.1988

― Δημόσιος τομέας και κριτήρια προσλήψεων, σε: εφ. «Ελευθερο-
τυπία», 8.7.1988

― Η μυθολογία για το ταμπού «Αυτοδιοίκηση», σε: εφ. «Ελευθε-
ροτυπία», 8.8.1988

― Ενίσχυση των πνευματικών δημιουργών, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 19. 8.1988 

― Ανεξαρτησία και άμυνα της Ευρώπης, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,
2.9.1988 
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― Το σκάνδαλο των εθελοντών του πειρασμού, σε: εφ. «Ελευθε-
ροτυπία», 30.9.1988

― Τοκογλυφία και άστεγα πλεονάσματα, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 14.10.1988

― Σύστημα σπουδών αντί για σύστημα εξετάσεων, σε: εφ. «Ελευ-
θεροτυπία», 11.11.1988 

― Πανεπιστημιακό άσυλο και πραγματικότητα, σε: εφ. «Ελευθε-
ροτυπία», 29.10.1988

― Σκάνδαλα: Τι κρύβουν και τι φανερώνουν; σε: εφ. «Ελευθερο-
τυπία», 23.12.1988 

― Αντίσταση σε παντοτινούς πειρασμούς, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 7.1.1989

― «Ιδιωτικοποίηση» και ισότητα αγραμματοσύνης, σε: εφ. «Ελευ-
θεροτυπία», 17.1.1989

― Η ένοχη σιωπή της διανόησης, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία, 3.3.1989
― Οι μετανοούσες Μαγδαληνές και το μέλλον, σε: εφ. «Ελευθερο-

τυπία», 31.3.1989 
― Πανεπιστήμια για Αττική και Οικουμένη, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-

πία», 14.4.1989
― Πού οδηγεί η παράκαμψη των θεσμών, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,

28.4.1989
― Πώς θα κλείσουν τα μονοπάτια της παρανομίας; σε: εφ. «Ελευ-

θεροτυπία», 12.5.1989 
― Οι εκλογές ως ηθικός ξεσηκωμός, σε: «Ελευθεροτυπία», 26.5.1989 
― Τα προβλήματα αρχίζουν μετά τις εκλογές, σε: εφ. «Ελευθερο-

τυπία, 9.6.1989
― Κυβέρνηση για πρώτες βοήθειες, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»

23.6.1989
― Η σύμπραξη μπορεί να πάει μακρύτερα, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-

πία», 7.7.1989
― Ο ζωτικός μύθος της επανάστασης, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,

21.7.1989 
― Πόσο πρόωρες οι προεδρικές εκλογές; σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,

1.9.1989 
― Παραγραφές και περίεργες παρανοήσεις, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-

πία», 13.10.1989
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― Αυτοδυναμία, συναίνεση και ρεαλισμός, σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 27.10.1989 

― Ας δούμε τώρα τα σοβαρά προβλήματα…, σε: εφ. «Ελευθερο-
τυπία», 10.11.1989

― Το σύνθετο όραμα των Ανατολικών, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,
24.11.1989

― Τα αναβολικά, οι κομπίνες, τα στέμματα…, σε: εφ. «Ελευθερο-
τυπία», 8.12.1989.

― Ναρκωτικά: Απαγόρευση ή έλεγχος; σε: εφ. «Ελευθεροτυπία»,
22.12.1989 

― Κυριαρχία ή δημοκρατική αλληλεγγύη; σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 5.1.1990 

― Διδάγματα από εξωτική πολιτεία, σε: εφ. «Ελευθεροτυπία,
19.1.1990 

― Δημαγωγία και συντεχνιακός αναρχισμός, σε: εφ. «Ελευθερο-
τυπία» 2.2.1990

― Παραβίαση και αποκατάσταση του ασύλου, σε: εφ. «Ελευθερο-
τυπία» 2.3.1990

― Πέρα από την αυτοδυναμία και τις συναινέσεις, σε: εφ. «Ελευ-
θεροτυπία», 16.3.1990 

― Εξαφάνιση και θρίαμβος του «Κέντρου», σε: εφ. «Ελευθεροτυ-
πία», 30.3.1990 

― Πνευματική Ιδιοκτησία: όταν η κριτική αστοχεί, σε: εφ. «Η Κα-
θημερινή» 17.1.1993 

― Για το «δικαίωμα παρακολούθησης» των έργων τέχνης, σε: εφ.
«Η Καθημερινή», 18.9.1994

― Τηλεόραση: η άλλη όψη του νομίσματος, σε: εφ. «Η Καθημερινή»
25.12.1994 

― Σφαιρική επικοινωνία, μια αδιέξοδη λεωφόρος, σε: εφ. «Η Κα-
θημερινή», 13.8.1995

― Συνέντευξη, σε: εφ. Η Πρώτη», 19.7.1990 (υπό τον τίτλο «Ση-
μαδεμένη τράπουλα ο νόμος για ιδιωτική ΤV)

― Οι αυταπάτες περί ανεργίας, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 6.10.1996
― Τα πασίγνωστα του ελληνικού τουρισμού, σε: εφ. «Η Καθημε-

ρινή», 20.10.1996
― Στο επίκεντρο οι εισαγωγικές, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 3.11.1996
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― Παρκόμετρα στο σκοτάδι, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 1.12.1996
― Επιλεγόμενα περί επαναστάσεων, σε: εφ. «Η Καθημερινή,

29.12.1996
― Ο φόρος της αφέλειας, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 9.2.1997 (περί

λειτουργίας των καζίνων)
― Δημοκρατία και κομματική βάση, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

9.3.1997
― Οι κρυφές χάρες των πεζοδρόμων, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

23.3.1997
― Ναρκωτικά: κατόρθωμα και μεγάλα συμφέροντα, σε: εφ. «Η

Καθημερινή», 20.4.1997 
― Έρανοι και απολογισμοί, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 18.5.1997
― Ο αμείλικτος κατήφορος, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 25.5.1997
― Η χάραξη της πολιτικής και ο διάλογος, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

6.7.1977 
― Συμφωνίες, διαφωνίες και κάποιες γκρίζες περιοχές, σε: εφ.

«Η Καθημερινή», 20.7.1997
― Μυστήρια και μυστικά της φορολογικής δήλωσης, σε: εφ. «Η

Καθημερινή» 31.8.1997
― Τα φαντάσματα του Καποδίστρια, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

14.9.1997. 
― Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα όριά της, σε: εφ. «Η Καθημε-

ρινή», 28.9.1997.
― Συνέντευξη σε: εφ. «Πελοπόννησος», 16.11.97, ( περί του οικο-

γενειακού δικαίου)
― Για να μην είναι η σιωπή χρυσός, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

7.12.1997
― Το ηλεκτρονικό φακέλωμα, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 21.12.1997

(περί της συνθήκης Σέγκεν)
― επιστολή σε: εφ. Καθημερινή, 18.1.1998 ( περί των δικαιωμάτων

των πνευματικών δημιουργών)
― Γιατί η Ολυμπιακή; σε: εφ. «Η Καθημερινή», 18.1.98
― Η ακατόρθωτη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου, σε: εφ. «Η

Καθημερινή», 15.3.1998 
― Ένα δικαίωμα στην ασφάλεια, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

29.3.1998
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― Πού χωράει η δυστυχία του κόσμου; σε: εφ. «Η Καθημερινή»,
12.4.1998 (περί των οικονομικών μεταναστών) 

― Το έλλειμμα της επικοινωνίας, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,
10.5.1998

― Καινούργια μαθήματα, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 7.6.1998
― Από τα αγαθά κάποιων πολέμων, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

21.6.1998 (περί προνομίων των αναπήρων πολέμου)
― Για την οικονομική στήριξη της πνευματικής δημιουργίας, σε:

εφ. «Η Καθημερινή», 5.7.1998 
― Επισήμανση κινδύνων για την πνευματική ιδιοκτησία, σε: εφ.

«Η Καθημερινή» 19.7.1998
― Το «επικίνδυνο» Λεξικό, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 2.8.1998

(περί του λεξικού «Μπαμπινιώτη»)
― Γλωσσική μελλοντολογία, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 30.8.1998
― Ένα άλλο μήνυμα των δημοτικών εκλογών, σε: εφ. «Η Καθημε-

ρινή» 8.11.1998,
― Πνευματική Ιδιοκτησία: ένα ανθρώπινο δικαίωμα που απειλείται

από τα άλματα της σύγχρονης τεχνολογίας σε: εφ. «Η Καθημε-
ρινή», 6.12. 1998

― Περί «δίκαιης δίκης, σε: εφ. «Η Καθημερινή»», σ. 28.2.1999
― Η επίκαιρη αρετή της ανοχής, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

10/11.4.1999
― Τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 6.6.1999
― Η ώρα των φίλων του σερβικού λαού, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

18.7.1999
― Ψήφοι και γλώσσες, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 12.9.1999
― Αθώος ο Εγκέλαδος, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 26.9.1999
― Πολεμώντας τη γραφειοκρατία, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

10.10.1999
― Ψάχνοντας στα χαλάσματα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 5.12.1999
― Ένα άλλο όπιο του λαού, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 19.12.1999
― Alle fonti comuni del Cristianesimo, σε: «Οbservatore Romano»,

8.VI.2000
― Ο Καζαμίας με τα σταυροδρόμια, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

1/2.1.2000
― Προληπτική άμυνα της δημοκρατίας; σε: εφ. «Η Καθημερινή»

13.2.2000 
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― Για ένα τίμιο πιάτο, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 27.2.2000
― Η ημέρα του πολίτη, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 9.4.2000
― Γιατί υπάρχουν φυλακές, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 7.5.2000
― Αναφορά στο λαό, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 21.5.2000
― Μορφές κοινωνικού κράτους; σε: εφ. «Η Καθημερινή», 4.6.2000
― Πότε είναι η ώρα του νομοθέτη, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

13.8.2000 
― Τα νομικά των ταυτοτήτων, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 24.9.2000 
― Ολυμπιακή και Ολυμπιακοί, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 10.9.2000
― Αποχαιρετισμός στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε: εφ. «Η

Καθημερινή», 19.11.2000. 
― Πονηρές συναινέσεις για το Σύνταγμα, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

5.11.2000 
― Εισαγόμενο εργατικό δυναμικό, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

17.12.2000
― Μια καλή απόφαση για το 2001, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

31.12.2000 
― Ο τράχηλος του Έλληνα, σε: εφ. « Η Καθημερινή» 14.1.2001
― Η αγορά και οι αγελάδες, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 28.1.2001
― Το χρήμα και το πνεύμα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 11.2.2001
― Ζαβολιές και αιτήματα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 25.2.2001 
― Πριν από ένα χρόνο, σε: εφ. « Η Καθημερινή», 24-25.3.2001 
― Χαμένες εφευρέσεις, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 22.4.2001
― Η μέθοδος της αοριστολογίας, σε: εφ. «Καθημερινή, 6.5.2001
― Το μετέωρο βήμα της ιδιωτικοποίησης, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

3.6.2001
― Τα αδελφάκια του Μεγάλου Αδελφού, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

17.6.2001
― Η μονιμοποίηση των παρανόμων, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

1.7.2001
― Οι απόντες της Γένοβας, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 26.8.2001
― Σκέψεις για μια δύσκολη ψυχραιμία, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

23.9.2001 
― Τρομοκρατία και φτώχεια, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 4.11.2001
― Οι νέες ανισότητες, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 9.11.2001 
― Ξέφραγο το Διαδίκτυο; σε: εφ. «Η Καθημερινή» 18.11.2001
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― Τρομοκρατία και Διεθνές Δίκαιο, «Η Καθημερινή» 25.11.2001 
― Όταν ο φόβος δεν παραλύει, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 2.12.2001 
― Οι μακρινοί Έλληνες, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 30.12.2001
― Η επόμενη μάχη, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 13.1.2002. 
― Η Ευρώπη των εφευρέσεων, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 27. 1.1002
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 3.2.2002,(οικονομική) υπό

τον τίτλο «επιβραβεύοντας την εφευρετικότητα» (περί εφευρέ-
σεων και ΟΒΙ)

― Επιλογές σε μια πλαστή κρίση, σε: εφ. «Η Καθημερινή»
10.2.2002 

― Το εθνικό συμφέρον των άλλων, σε: εφ. «Καθημερινή» 24.2.2002
― Η σκοτεινή πλευρά, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 10.3.2002 
― Ορια της διακριτικότητας, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 24.3.2002
― Μήπως «πριν» ήταν καλύτερα; σε: εφ. «Η Καθημερινή, 7.4.2002 
― Χαρμόσυνα, σε: εφ. «Καθημερινή», 4-5.5.2002
― Κατασκευαστές γεγονότων, σε: εφ. «Η Καθημερινή 19.5.2002 
― Επιστολή, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 1.6.2002, υπό τον τίτλο

«Δικαστική αισιοδοξία» 
― Δημιουργίες χωρίς δημιουργούς, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

16.6.2002 
― Στα εικοσάχρονα του πολιτικού γάμου, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

14.7.2002
― Μια κακή επιλογή, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 28.7.2002
― Ο οίκος και ο δήμος, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 25.8.2002
― Οι κατευθυνόμενες προτιμήσεις, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

8.9.2002 
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Η Αυγή», 25.9.2002, (περί τεχνητής γονι-

μοποίησης) 
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Έθνος της Κυριακής», 13.10.2002, (περί

της απελευθερώσεως της Αθήνας από τους Γερμανούς) 
― Μια οικονομία γεμάτη μυστικά, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

3.11.2002 
― Το δώρο της δημοσιότητας, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 17.11.2002 
― Προεδρικές δυνατότητες, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 29.12.2002
― Πολιτικά ερωτηματολόγια, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 26.1.2003  
― Η ταλαίπωρη καθημερινότητα, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

9.2.2003 
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― Ψύχραιμα περί χρηματιστηρίου, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,
18.5.2003 

― Τα μη κερδοσκοπικά, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 1.6.2003  
― Η διατίμηση των θανάτων, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 15.6.2003 
― Το άλλο θεμέλιο της Ευρώπης, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

29.6.2003  
― Αταξικοί αγώνες, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 13.7.2003  
― Μονάδες ή ιδρύματα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 27.7.2003  
― Κίνητρα ψήφου, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 10.8.03  
― Η συμβίωση με τον κολοσσό, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 24.8.2003 
― Προεκλογικά: οι πράξεις και τα κίνητρα, σε: εφ. «Η Καθημερινή»

7.9.2003
― Παράδοξα ενός πολέμου, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 20.9.2003  
― Συστήματα και κόμματα, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 5.10.2003
― Η αμφίβολη γενικότητα, σε: εφ. «Η Καθημερινή» 30.11.03 
― Περιβάλλον: προσοχή εκλογές, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 22.2.2004 
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Το Καποδιστριακό», 15.6.2004
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Το Καποδιστριακό», 15.4.2005, (περί της

21ης Απριλίου)  
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Η Ελευθεροτυπία» 11.6.2005, υπό τον

τίτλο (περί επιμελείας τέκνων)
― Συνέντευξη σε: περιοδικό «Ηλιαία», 10/2005 σελ. 20, υπό τον

τίτλο «Φοβόμαστε την αλήθεια!»  
― Συνέντευξη, σε: περιοδικό «ΑΝΤΙ» 4.11.2005 σελ. 25, υπό τον

τίτλο «Περί των σχέσεων μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας» 
― Αρχή νέου κεφαλαίου, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 9.1.2005 
― Διαπλοκές υπάρχουν πολλές, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 23.1.2005  
― Μονόλογος πριν από το διάλογο, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

6.2.2005 
― Η κρίση των «θεμελίων», σε: εφ. «Η Καθημερινή», 20.2.2005  
― Η ώρα της Πολιτείας, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 6.3.2005 
― Η πίστη του τρομοκράτη που αυτοκτονεί, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

18.9.2005
― «Η Οι μέσα και οι έξω, σε: εφ Καθημερινή», 8.1.2006 
― Εισαγγελέας ή τίποτα, σε: εφ.. «Η Καθημερινή», 16.4.2006 
― Και πάλι για την ανώτατη παιδεία, σε: εφ. «Το Καποδιστριακό»,

1.5.2006
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― Τα ασημικά της οικογένειας, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 11.6.2006 
― Ένα προνόμιο δυσμενές, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 17.6.2006 
― Για την υπεράσπιση του Γκίντερ Γκρας, σε: εφ. «Η

Καθημερινή», 3.9.2006 
― Η μάταιη αυστηρότητα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 15.10.2006 
― Αδιάκριτες περιέργειες, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 29.10.2006 
― Για το κόστος της υγείας, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 10.12.2006 
― Μία υπονόμευση της ελευθερίας, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

24.12.2006 
― Όσα δεν λύνει η αγορά, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 6.1.2007  
― Μια ανύμπορη κοινότητα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 4.2.2007 
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Το Καποδιστριακό» 15.2.2007 (Περί

ζητημάτων ηθικής σε θέματα επιστήμης και έρευνας) 
― Καλά οικολογικά μαντάτα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 18.2.2007 
― Χρήσιμα ημίμετρα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 4.3.2007 
― Από τον Ιπποκράτη στις μέρες μας, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

18.3.2007  
― Ποιος πρέπει να αποφασίζει, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 1.4.

2007 
― Αφελειών το ανάγνωσμα, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 15.4.2007 
― 21 Απριλίου: Σαράντα χρόνια, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

22.4.2007  
― Συνέντευξη, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 27.5.2007 σελ. 9, υπό τον

τίτλο «Η δημοκρατία δεν επιβάλλεται…» 
― Μια πρόβλεψη και δύο προτάσεις, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

29.4.2007 
― Να αποφασίσουμε τι θέλουμε, σε: εφ. « Η Καθημερινή»

13.5.2007 
― Η άλλη διάσταση, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 27.5.2007 
― Περιμένοντας ευτυχές γεγονός, σε: εφ. «Η Καθημερινή»,

10.6.2007 
― Η ευκαιρία του Πεκίνου, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 24.6.2007   
― Συμμετρικές παρερμηνείες, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 8.7.2007 
― Μία μεγάλη συμμαχία, σε: εφ. «Η Καθημερινή», 19. 8.2007 
― Συνέντευξη σε: περιοδικό «Κ» σ. 6 «Η Καθημερινή» 2007
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