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ΤΠΟΜΝΖΜΑ 

 

A΄. Αὐηνηειεῖο δεκνζηεχζεηο: 

 

 

1 ― Υαιηθεία θαὶ ἰζιακηθὴ δηαθπβέξλεζηο (Islamica, Arabica et Turcica I), 

πξφινγνη: Γ/ηνῦ ζεηξο θαὶ Γξ.Γ. Εηάθα, ἐλ Ἀζήλαηο 2011, 232 ζει. 

μεηάδεηαη ἡ πξφζθηεζηο ὑπὸ ηλ ἁξάβσλ ηο ἀπνθάζεσο ηνῦ Ἀηαηνὺξθ πεξὶ 

θαηαξγήζεσο ηνῦ ζεζκνῦ, ἡ ζέζηο ὅηη νὗηνο δὲλ πξνβιέπεηαη ἀπὸ ηὸ ἰζιὰκ ὡο 

ἀλαγθαῖνλ πξναπαηηνχκελνλ ηο ἰζιακηθο δηαθπβεξλήζεσο, ηὴλ ὁπνίαλ ὑπεζηήξημελ 

ὁ Ἅιε Ἀκπληὲι Ραδέθ, θαὶ θαηαδείθλπηαη ηὸ ζξεζθεπηηθο ἕσινλ αὐηο. 

 

2 ― Σὸ θνκκνπληζηηθὸλ θίλεκα Αἰγχπηνπ  (Islamica, Arabica et Turcica II) πξφινγνη: 

Γ/ηνῦ ζεηξο θαὶ Ρέθααη ἀι-αλη, β’ ἔθδνζηο, ἐλ Ἀζήλαηο 2011, 196 ζει. 

μεηάδεηαη ἡ ἱζηνξία ηνῦ θηλήκαηνο ἀπὸ ηὰ ηέιε ηνῦ ηζ’ αἰλνο κέρξη ηο ηειεπηαίαο 

δηαζπάζεσο ηνῦ K.K. Αἰγχπηνπ ηῶ 1998. Ἀλαθέξεηαη ἡ ζπκβνιὴ αὐηνῦ εἰο ηὴλ 

πνιηηηθὴλ θαὶ πνιηηεηαθὴλ δσὴλ ηνῦ ηφπνπ, ἡ ζπκκεηνρὴ εἰο ηὴλ ἐπαλάζηαζηλ ηνῦ 

1952 θαὶ ἡ ἐλ γέλεη ἐπίδξαζηο αὐηνῦ ἔπ΄ αὐηο. Πξὸο ηνχηνηο, παξνπζηάδεηαη ἡ 

ζχγρξνλνο ἱζηνξία ηο Αἰγχπηνπ ηο ἐμεηαδνκέλεο πεξηφδνπ θαὶ θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα θαηαλνήζεσο ηλ ἐπὶ αληὰη ἐπηζπκβαζλ ἀιιαγλ. εκεηνῦηαη 

ὡζαχησο, ὅηη ἡ δνκηθὴ κνξθὴ αὐηνῦ θαὶ αἱ ἰδενινγηθαί ηνπ πξνθξίζεηο ἀπεηέιεζαλ ηὸ 

πξφηππνλ ηλ ἁξαβηθνῦ ηχπνπ θνκκνπληζηηθλ θνκκάησλ. 

 

3 ― Δἰζεγήζεηο πξντζιακηαίσλ ἁξαβηθλ ζεζκίσλ (Islamica, Arabica et Turcica III), 

πξφινγνο: Γ/ηνῦ ζεηξο, ἐλ Ἀζήλαηο 2011, 146 ζει. 

Παξνπζηάδεηαη ἡ «λνκνζεζία» ηλ πξντζιακηαίσλ ἁξάβσλ εἴο ηε ηὸλ βνξξλ θαὶ ηὸλ 

λφηνλ θαὶ ηνλίδνληαη αἱ πἱνζεηήζεηο ἢ αἱ ἀπνξξίςεηο ηλ πξντζιακηαίσλ ξπζκίζεσλ 

ὑπὸ ηο ζξεζθείαο ηνῦ ἰζιάκ. 

 

4 ― Σὸ κέιινλ ηο δεκνθξαηίαο ζηὴλ Αἴγππην. Καὶ ἡ ζπκβνιὴ ηνῦ ἱππφηνπ Υάιελη 

Μφρε ἀι-Νηὴλ (Islamica, Arabica et Turcica IV), πξφινγνη: Γ/ηνῦ ζεηξο θαὶ Υάιελη 

Μφρε ἀι-Νηήλ, ἐλ Ἀζήλαηο 2011, 290 ζει. 

μεηάδεηαη ηὸ πνιηηεηαθὸλ πξφηππνλ ηο Αἰγχπηνπ ἀπὸ ηο θαξασληθο ἐπνρο κέρξη 

ηο νἰθεηνζεινῦο ἀπνρσξήζεσο ηνῦ ἱζηνξηθνῦ ἡγέηνπ ηο Αἰγχπηνπ, ηο 

νζηαιηζηηθο Γηεζλνῦο θαὶ ηνῦ Κηλήκαηνο ηλ Ἀδεζκεχησλ πξνέδξνπ Υφζλε 

Μνπκπάξαθ ἀπὸ ηὴλ πξνεδξείαλ ηο δεκνθξαηίαο. Καηαηίζεληαη θαὶ ὡξηζκέλαη 

πξνζσπηθαὶ ζθέςεηο δηὰ ηὸ πνιηηεηαθὸλ κέιινλ αὐηο. 
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5 ― Γελεηήζηνο παξαβαηηθφηεο θαηά ηε ηὸ ἰνπζηηληάλεηνλ θαὶ ηὸ ἰζιακηθὸλ δίθαηνλ. 

Ἡ κνηρεία θαὶ ηὰ ζπλαθ ἐγθιήκαηα (Islamica, Arabica et Turcica VII), πξφινγνη: 

Γ/ηνῦ ζεηξο θαὶ Ρέθααη ἀι-αλη, ἐλ Ἀζήλαηο 2012, 354 ζει. 

Καηαδείθλπηαη βάζεη ηλ πεγλ ἡ ἀλππαξμία ηο πνηλο ηνῦ ιηζνβνιηζκνῦ εἰο ηὰ 

πεξὶ ηὴλ γελεηήζηνλ ὁξκὴλ ἐγθιήκαηα ηνῦ ἰζιάκ. Παξνπζηάδεηαη, ὡζαχησο, ηὸ 

πιξεο λνκηθὸλ πιαίζηνλ ἀληηκεησπίζεσο ηνχησλ ηλ ἐγθιεκάησλ εἰο ἀκθνηέξαο ηὰο 

δηθαηνηαμίαο θαὶ ἀλαθέξνληαη αἱ δηαθνξαί ησλ. 

 

6 ― Ὁ ζεζκὸο ηλ βαθνπθίσλ θαηὰ ηὸ ἰζιακηθὸλ δίθαηνλ (Islamica, Arabica et 

Turcica IX), πξφινγνη: Γ/ηνῦ ζεηξο θαὶ Ἀλαζηαζίνπ N. Μαξίλνπ (Γξ λ. 

ἀληηπξνέδξνπ ηνῦ πκβνπιίνπ πηθξαηείαο ἐ.η.), ἐλ Ἀζήλαηο 2013, 112 ζει. 

μεηάδνληαη βάζεη ηλ πεγλ ηνῦ ἰζιακηθνῦ δηθαίνπ δεηήκαηα, ηὰ ὁπνῖα ἀθνξνῦλ ηὰ 

βαθνχθηα, ὅπσο ηί εἶλε βαθνχθηα, ὁ ξφινο ησλ, ηὸ ἔξγνλ ησλ, ἡ δηνίθεζίο ησλ θαὶ 

δηάθνξα ἄιια ἐπίκαρα λνκηθὰ δεηήκαηα. 

 

7 ― Ἡ ἀλαηξνπὴ ηλ ηπξάλλσλ ἐλ ηῆ ἀλαηνιηθῆ ξσκατθῆ αὐηνθξαηνξίᾳ θαὶ ηῶ 

ἰζιάκ. Σὸ πιαησληθὸλ ὑπφβαζξνλ (Islamica, Arabica et Turcica XIII), πξφινγνο: 

Γ/ηνῦ ζεηξο, ἐλ Ἀζήλαηο 2013, 77 ζει. [Καὶ εἰο ζπληεηκεκέλελ κνξθὴλ «Le 

renversement des tyrans à Byzance et à l’Islam» ἐλ Byzantinischen Forschungen η. 

XXXI (2013) (Internationale Zeitschrift für Byzantinistik), ζει. 191-201]. 

Σὸ θείκελνλ ἀπνηειεῖ δηεπξπκέλελ θαὶ βηβιηνγξαθηθο ἐλεκεξσκέλελ κνξθὴλ 

δηαιέμεσο, δη’ ἧο ἐπηρεηξεῖηαη ἡ θαηάδεημηο ηνῦ ἐπηηξεπηνῦ ηλ ἐμεγέξζεσλ εἰο ηὰο ὡο 

ἄλσ δηθαηνηαμίαο, ὀςέπνηε παξνπζηαζζῆ ἀπφθιηζηο ηνῦ ἄξρνληνο ἀπὸ ηο 

πιαησληθο ἀξρο ηο δηθαηνζχλεο. 

 

8 ― Ἡ πεξὶ πξντζιακηαίαο ἁξαβηθο πνηήζεσο ζεσξία ηνῦ Σάρα Υνπζέτλ (Islamica, 

Arabica et Turcica XI), πξφινγνο: Γ/ηνῦ ζεηξο, ἐπίκεηξνλ Ρέθααη ἀι-αλη, ἐλ 

Ἀζήλαηο 2014, 416 ζει. 

Παξνπζηάδεηαη ἡ ζεσξία ηνῦ Σάρα Υνπζέτλ, θαζ’ ἣλ ἡ ζεσξνπκέλε ὡο πξντζιακηαία 

πνίεζηο ὡο ἔθθξαζηο ηλ θαιλ ηερλλ, ηνῦ γξαπηνῦ ιφγνπ θαὶ ηο ὑςειο 

ινγνηερλίαο ινγίδεηαη ὑπ’ αὐηνῦ εἰο ηὴλ ἰζιακηθὴλ πεξίνδνλ θαηὰ ηὴλ ἀθκὴλ ηνῦ 

ἰζιακηθνῦ πνιηηηζκνῦ. 

 

9 ― Δἰζεγήζεηο, ἱζηνξία θαὶ θηινζνθία ηλ δηθατθλ θαὶ θνηλσληθλ ζεζκλ ηλ 

ἀξραίσλ πνιηηηζκλ ηο ἐγγὺο Ἀλαηνιο. Μεηὰ παξαξηήκαηνο πηνιεκατθλ θαὶ 

ἰζιακηθλ ζεζκλ (:ζεζκνὶ ἀξραίσλ ἀλαηνιηθλ δηθαίσλ, ἐλ Ἀζήλαηο 2019], 

(Islamica, Arabica et Turcica XII), ἐλ Ἀζήλαηο 2015, 900 ζει. 

Δἰο ηὸ βηβιίνλ ηνῦην ἐμεηάδνληαη θαηὰ βάζηλ νἱ ζεζκνὶ ηλ πνιηηηζκλ ηο 

θαξασληθο Αἰγχπηνπ, Μεζνπνηακίαο, ἰνπδαίσλ θαὶ πξντζιακηαίσλ ἁξάβσλ θαηὰ 

ηὴλ ἀξραηφηεηα, ηφζνλ ὑπὸ θηινζνθηθὴλ ὅζνλ θαὶ θνηλσληθὴλ θαὶ δηθατθὴλ ἔπνςηλ. 

Παξνπζηάδνληαη αἱ πεγαί, ηνῦ δεκνζίνπ θαὶ ἰδησηηθνῦ δηθαίνπ, ρσξὶο λὰ 

παξαιείπεηαη ἡ ἀλαθνξὰ εἰο ηὴλ ἀληεγθιεκαηηθὴλ πνιηηηθὴλ θαὶ ηὴλ δηθνλνκίαλ. 

Παξεκπηπηφλησο γίλνληαη ἀλαθνξαὶ εἰο ηὸ ἀξραῖνλ ἑιιεληθὸλ δίθαηνλ, ηὸ ξσκατθὸλ 

δίθαηνλ, ηὸλ ρξηζηηαληζκὸλ θαὶ ηὸ ἰζιάκ. 

 

10 ― Ὁ Μσάκεζ παξὰ Θενθάλεη ηῶ ὁκνινγεηῆ (Islamica, Arabica et Turcica XIV), 

πξφινγνο: Γ/ηνῦ ζεηξο, ἐλ Ἀζήλαηο 2015, 73 ζει. 

Παξνπζηάδεηαη ἡ πεξὶ ηνῦ βίνπ θαὶ ηο δηδαζθαιίαο ηνῦ Μσάκεζ ἐμηζηφξεζηο ηνῦ 

Θενθάλνπο, ἐληαζζφκελε ἐλ ηῶ ἱζηνξηθῶ πιαηζίῳ ηο ζπγγξαθο ηεο, θαη ἐιἐγρεηαη 
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βάζεη ησλ πνξηζκάησλ ηλ ἰζιακηθλ πεγλ θαὶ ηο ἰζιακηθο ἐπηζηεκνληθο 

ζπγγξαθηθο παξαγσγο. 

 

11 ― Σὸ λνκηθὸλ θαζεζηὼο ηνῦ «ἱεξνῦ» πνιέκνπ θαηὰ ηὸ ἰζιὰκ [Ἰζιακηθαὶ κειέηαη 

Α΄], πξφινγνο Ἰσάλλνπ Θ. Μάδε, ἐλ Ἀζήλαηο 2015, 155 ζει. 

μεηάδνληαη βάζεη ηλ ἰζιακηθλ πεγλ αἱ πξνυπνζέζεηο βάζεη ηλ ὁπνίσλ εἶλε 

ἐπηηξεπηὸλ ηὸ γθερὰλη (ἱεξὸο πφιεκνο) θαζὼο θαὶ ὅια ηὰ δεηήκαηα ηὰ ὁπνῖα δπλαηὸλ 

λὰ πξνθχςνπλ θαηὰ ηὴλ κάρελ. Γὲλ παξαιείπεηαη ὡζαχησο ἡ ἐμέηαζηο ηο ζπλζέζεσο 

ηνῦ ζηξαηεχκαηνο θαὶ ηνῦ ηξφπνπ δηεμαγσγο ηνῦ πνιέκνπ. λ ηέιεη παξνπζηάδεηαη 

ἡ ζχκπησζηο ἢ ἀζπκθσλία ηλ ἰζιακηθλ πεξὶ πνιέκνπ ἀξρλ πξὸο ηὰο ἀληηζηνίρνπο 

ηνῦ δηεζλνῦο δηθαίνπ. 

 

12 ― Ἁξαβντζιακηθὸο θφζκνο. Πεγαὶ ἱζηνξίαο, ἰδενινγίαο, πνιηηηθο, πνιηηηζκνῦ, 

Πξφινγνο Υάιελη Μφρε ἀι-Νηήλ, ἐλ Ἀζήλαηο 2016, 779 ζει. 

λ ηῶ παξφληη ηφκῳ ἔρνπλ κεηεθξαζζ θείκελα θνξπθαίσλ ἁξάβσλ ἱζηνξηθλ, 

θηινζφθσλ θαὶ πνιηηηθλ, θαιχπηνληα ηὴλ εὐξεῖαλ ζεκαηηθὴλ ηνῦ ὑπνηίηινπ θαὶ 

παξνπζηάδνληα ἐλ εἴδεη corpus εἰθφλα πεξὶ ηνῦ ἁξαβηθνῦ θφζκνπ. 

 

13 ― Πξνιεγφκελα ἁξαβντζιακηθνῦ πνιηηηζκνῦ, ἐλ Ἀζήλαηο 2016, 182 ζει. 

λ ηῆ κειέηῃ ηαχηῃ παξνπζηάδεηαη ηὸ πιέγκα ηλ θνηλσληθλ ζρέζεσλ ἐλ ηῶ 

ἁξαβντζιακηθῶ θφζκῳ ἀπ’ ἀξρο ηο ἰζιακηθο πεξηφδνπ κέρξη ηο ὁζσκαληθο. 

πηθεληξνῦηαη ἡ ἔξεπλα εἰο ηὴλ ἐθδεισζεῖζαλ ζχγθξνπζηλ ἐπηζήκνπ θξάηνπο θαὶ 

θνηλσλίαο, θαὶ ηνλίδεηαη ὅηη ηὴλ ἰζιακηθὴλ ὀξζνπξαγίαλ πεξηεθξνχξεζελ ἡ δεπηέξα. 

Καηαβάιιεηαη δὲ πξνζπάζεηα ὅπσο θαηαδεηρζῆ ἡ θαζεκεξηλφηεο ηλ ἁξάβσλ εἰο 

ηνὺο πιείνλαο ηνκεῖο ηνῦ βίνπ. 

 

14 ― Ἡ ἱεξνδηθατθὴ πξφβιεςηο θαιχςεσο ηνῦ ζψκαηνο θαηὰ ηὸ ἰζιακηθὸλ δίθαηνλ, 

ἐλ Ἀζήλαηο 2017, 51 ζει. 

Γη’ αὐηο ηο κειέηεο παξαηίζεληαη ηὰ ἱεξνδηθατθὰ ηεθκήξηα ἐπὶ ηῆ βάζεη ηλ ὁπνίσλ 

πξνθχπηεη πνῖα ζεκεῖα ηνῦ ζψκαηνο δένλ λὰ εἶλε θεθαιπκκέλα δη’ ἀκθφηεξα ηὰ 

θῦια, θαζὼο θαὶ ἐλψπηνλ ηίλσλ θαὶ κέρξη ηίλνο βαζκνῦ εἶλε ἐπηηξεπηὴ ἡ ζέαζίο ησλ. 

π’ ἴζεο ἐμεηάδεηαη ηὸ δήηεκα ηνῦ πέπινπ, ηο καλδήιαο, ηνῦ «λεθθὰκπ» θαὶ ηο 

«κπνχξγγαο». 

 

15 ― Ἡ ἁξαβηθὴ γξακκαηεία θαὶ ἡ ζρέζηο ηεο πξὸο ηὴλ ἑιιεληθὴλ, ιαηηληθήλ, 

πεξζηθήλ, ὁζσκαληθὴλ θαὶ εὐξσπατθήλ. Γχν δηαιέμεηο ηνῦ Σάρα Υνπζέτλ ἐλ Μαξφθῳ 

ηῶ 1958, ἐλ Ἀζήλαηο, 99 ζει. 

Παξνπζηάδνληαη δχν δηαιέμεηο ηνῦ πξπηάλεσο ηο ἁξαβηθο γξακκαηείαο Σάρα 

Υνπζέτλ ἐλ Μαξφθῳ ηῶ 1958, ἔλζα νὗηνο ἀλαθέξεηαη δηεμνδηθο εἰο ηὴλ ζρέζηλ ηο 

ἁξαβηθο γξακκαηείαο πξὸο ηὰο ἐπηινίπνπο. Ὁ ζρνιηαζκὸο εἶλε ἐθηελὴο κὲ 

πξνζπάζεηαλ ἐπηιχζεσο δπζεπηιχησλ πξνβιεκάησλ. Ἔλ ηηζη ζεκείνηο ὑθίζηαηαη δη’ 

ἐπηρεηξεκάησλ ἀληίθξνπζηο ηλ ζέζεσλ ηνῦ Σάρα Υνπζέτλ. 

 

16 ― Ἀδειθνὶ Μνπζνπικλνη. Ἡ κήηξα ηο ἰζιακηζηηθο ἐλφπινπ βίαο. Ἡ καξηπξία 

ηνῦ ἐμ ἀπνξξήησλ ηνῦ ἐζλάξρνπ Νάζεξ άκε άξαθ, ἐλ Ἀζήλαηο, 142 ζει. 

Καηαηίζεηαη ἡ καξηπξία ηνῦ ἐμ ἀπνξξήησλ ηνῦ πξνέδξνπ Νάζεξ πεξὶ ηο ἐλ ζέκαηη 

ὀξγαλψζεσο, ἡ ὁπνία ζρνιηάδεηαη θαηαιιήισο θαὶ θαηαδεηθλχεηαη δη’ ἀδηαζείζησλ 

ζηνηρείσλ ἡ ηξνκνθξαηηθή ηεο θχζηο. πίζεο ζπγθξίλεηαη ἡ λαζεξηθὴ πξὸο ηὴλ 

θεκαιηθὴλ πνιηηηθὴλ εἰο ηὸλ ζξεζθεπηηθὸλ ηνκέα. 
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17 ― Ἡ «ἁξαβηθὴ ἄλνημηο» ἀπὸ ηὸλ Μνπκπάξαθ εἰο ηὸλ ίζε. Ἀπφξξεηνη θαὶ 

κπζηηθαὶ ζπλνκηιίαη θαὶ ἐπαθαὶ ηνῦ ἡγέηνπ ηο αἰγππηηαθο ἀξηζηεξο θαζεγεηνῦ 

Ρέθααη ἀι-αλη, ἐλ Ἀζήλαηο, 264 ζει. 

Καηαηίζεηαη ἡ θαηαγξαθεῖζα καξηπξία ηνῦ θαζεγεηνῦ Ρέθααη ἀι-αλη θαηαιιήισο 

ἐζρνιηαζκέλε πεξὶ ηλ γεγνλφησλ ηο ιεγνκέλεο θαη’ εὐθεκηζκὸλ «ἁξαβηθο 

ἀλνίμεσο», ὅηαλ ὁ ἴδηνο ἀλέιαβε πξσηαγνληζηηθὸλ ξφινλ εἰο ηὴλ ἐπίιπζηλ ηλ ἔθηνηε 

ἀλαθπςάλησλ πξνβιεκάησλ θαὶ ἐκθαίλεηαη δη’ απηο, ὅηη ηὸ ὅινλ ἐγρείξεκα 

νὐδφισο δχλαηαη λὰ ραξαθηεξηζζῆ ὡο «ἐμέγεξζηο». 

 

18 ― Αἱ Νεαξαὶ ηνῦ Ἰνπζηηληαλνῦ, ἐλ Ἀζήλαηο, 2018, 800 ζει. 

παλαζηνηρηνζεηνῦληαη αἱ Νεαξαὶ ηνῦ Ἰνπζηηληαλνῦ κεηὰ λέαο ἐπεμεξγαζίαο ηνῦ 

θεηκέλνπ θαὶ θαηαιιήινπ εἰζαγσγο. Παξαηίζεληαη πίλαθεο παξαβνιο πξὸο ηὰ 

ινηπὰ κέξε ηνπ C.I.C. θαζὼο θαὶ ρξνλνινγηθνί. 

 

19 ― Νάζεξ. Ὁ ἄλζξσπνο, ἡ ἰδενινγία, ἡ ἐπαλάζηαζηο. Πξφινγνο Ρέθααη ἀι-αλη, 

ἐλ Ἀζήλαηο, 2019, 794 ζει. 

Ὁ ἐλ ιφγῳ ὀγθψδεο ηφκνο ἀπνηειεῖ πξνζπάζεηαλ θαηαλνήζεσο ηνῦ θαηλνκέλνπ 

Νάζεξ δηὰ ηο ἐπηινγο θεηκέλσλ ηλ θαη’ ἐμνρὴλ ἁξκνδίσλ λ’ ἀπνηαζνῦλ ἐπὶ ηλ 

δεηεκάησλ ηνῦ ὑπνηίηινπ. 

 

20 ― Αἱ Δἰζεγήζεηο ηνῦ Ἰνπζηηληαλνῦ. Μεηὰ ηλ Ἰλζηηηνχησλ ηνῦ Θενθίινπ, ἐλ 

Ἀζήλαηο, 710 ζει. 

Παξαηίζεηαη ηὸ ιαηηληθὸλ πξσηφηππνλ ηλ Δἰζεγήζεσλ ηνῦ Ἰνπζηηληαλνῦ κεζ’ 

ἑιιεληθο ἀπνδφζεσο θαζὼο θαὶ ηὰ Ἰλζηηηνῦηα ηνῦ Θενθίινπ ὡο ἑξκελεπηηθὰ πξὸο 

ηὰο Δἰζεγήζεηο. λ ηέιεη θαηαξηίδεηαη πίλαμ αὐηλ ἐλ παξαβνιῆ πξὸο ηὰ ἐπίινηπα 

κέξε ηνπ C.I.C. Ἡ εἰζαγσγὴ εἶλε ἐθηελὴο πεξὶ ἀκθνηέξσλ ηλ θεηκέλσλ. 

 

 

 

B΄. Μειεηήκαηα / πκβνιαὶ 

 

1 ― «Ἡ ἔλλνηα ηο δηθαηνζχλεο ἐλ ηῶ ἰζιακηθῶ λφκῳ. Μειέηε ἱζηνξηθνδηθατθὴ» ἐλ 

θ. Φάξῳ η. OΓ’ (2003) (ζπλ. Ἄρκαλη Υάζαλ), ζει. 159-179. 

Καηαδείθλπηαη, βάζεη ηλ πεγλ, ἡ ζέζηο ηο δηθαηνζχλεο ἐλ ηῆ ἰζιακηθῆ 

δηθαηνηαμίᾳ, ὁ ξφινο θαὶ ἡ ἀπνζηνιή ηεο. Σίζεηαη θαὶ ηὸ λνκηθὸλ πιαίζηνλ ηλ 

ἑηεξνζξήζθσλ θαὶ ηο θνξνινγίαο, ὅπσο θαὶ ἡ ἔθηαζηο ηο ἐμνπζίαο ηλ ἀξρφλησλ. 

 

2 ― Γηάγξακκα πηνιεκατθνῦ δηθαίνπ ἐλ Ἀλαιέθηνηο (ἔθδνζηο Ἰλζηηηνχηνπ 

Ἀλαηνιηθλ πνπδλ ηο Παηξηαξρηθο Βηβιηνζήθεο Ἀιεμαλδξείαο) (ἐλ ζπλεξγαζίᾳ 

κεηὰ ηνῦ θαζεγεηνῦ Ἄρκαλη Ἰκπξαρὴκ Υάζαλ), η. Γ΄ (2003-2004), β΄ πεξίνδνο, ζει. 

185-260. 

Ἡ κειέηε αὕηε παξνπζηάδεη, ἐλ εἴδεη εἰζεγήζεσλ, ηὸ πηνιεκατθὸλ δίθαηνλ, ηφ ηε 

δεκφζηνλ θαὶ ηὸ ἀζηπθὸλ εἰο ηὰο θπξησηέξαο ἐθθάλζεηο αὐηνῦ. Γὲλ παξαιείπεη λὰ 

ηνλίζῃ θαὶ λὰ πξνβάιῃ ηὴλ δηθατθὴλ πνιπκνξθίαλ ηο πεξηφδνπ, ηὴλ ὕπαξμηλ ηξηλ 

δηθατθλ θαζεζηψησλ (ινγίνπ-θαξασληθνῦ, δεκψδνπο θαὶ ἑιιεληθνῦ) θαὶ ηὰο κεηαμὺ 

ηνχησλ ἐπηζπκβάζαο ἐπηδξάζεηο. 

 

3 ― «Ἡ ζέζηο ηλ κνλνζετζηλ ἐλ Αἰγχπηῳ ἀπὸ ηνῦ ἰζιακηθνῦ ἀλνίγκαηνο ἄρξη ηνῦ 

Μσράκεδ Ἅιε» ἐλ θ. Φάξῳ η. OE’ (2004) (ζπλ. Ἄρκαλη Υάζαλ), ζει. 135-143. 
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Ἀπνθιεηζηηθο βάζεη ηλ πεγλ θαηαδείθλπηαη ἡ ζέζηο αὐηλ ἐλ Αἰγχπηῳ, ὅπνπ θαὶ 

κεηαθξάζεηο ἃθλη ἀκὰλ (ζπλζεθλ πξνζηαζίαο). 

 

4 ― «Γακηθὸλ δίθαηνλ θαὶ πξαθηηθὴ εἰο ηὴλ Αἴγππηνλ ηλ θαηεκπδλ» ἐλ θ. Φάξῳ 

η. Οϛ΄ (2005), ζει. 195-211. 

Πεγαίσο παξνπζηάδεηαη ἡ πξαθηηθὴ ηνῦ γάκνπ θαὶ ηλ νἰθνγελεηαθλ ζρέζεσλ ἐπὶ 

ηῆ βάζεη ηλ ινγίσλ θαὶ δεκσδλ πεγλ ηο ἐπνρο, ηνληδνκέλσλ ηλ ἀπνθιίζεσλ 

ἀπὸ ηο ἰζιακηθο ὀξζνδνμίαο. 

 

5 ― «Μαμὶκ Ρνληελζφλ» ἐλ Πνιίηῃ ηεῦρ. 132 (2005), ζει. 27-29. 

Ἀλάιπζηο ηνῦ ἔξγνπ αὐηνῦ θαὶ θξίζηο ἐπὶ κέξνπο ζέζεψλ ηνπ. 

 

6 ― «Ἰζιὰκ θαὶ ἐζληζκὸο» ἐλ Πνιίηῃ ηεῦρ. 142 (2006), ζει. 28-32. 

Γείθλπηαη ηὸ ἀζχκπησηνλ ηνχησλ ηλ ἐλλνηλ ὑπὸ ἰζιακηθὴλ ἔπνςηλ. 

 

7 ― «Ἡ αὐηνδηάδεπμηο ηο γπλαηθὸο θαηὰ ηὸ ἰζιακηθὸλ δίθαηνλ» ἐλ Νέᾳ ηλη η. 91 

(2007), ζει. 81-87. 

μεηάδεηαη ὁ ηξφπνο δη΄ νὗ δχλαηαη ἡ γπλὴ δηὰ ηνῦ γακειίνπ ζπκβνιαίνπ, 

ἐθαξκνδνκέλεο ηο ἀξρο ηο ἐμνπζηνδνηήζεσο, λ’ αὐηνδηαδεπρζῆ. 

 

8 ― «Ἡ ζρέζηο ηνῦ ἰζιακηθνῦ λφκνπ πξὸο ηὸ ῥσκατθὸλ δίθαηνλ» ἐλ Θεσξίᾳ θαὶ 

Πξάμεη Γηνηθεηηθνῦ Γηθαίνπ  η. A’/γ’ (ΘΠΓΓ) (2008) (ζπλ. Ἄρκαλη Υάζαλ), ζει. 

249-356. 

μεηάδεηαη ἡ ζρέζηο αὐηλ, αἱ πξνβιεζεῖζαη ζεσξίαη θαὶ πξνζσπηθαί, βάζεη ηλ 

πεγλ, ηνπνζεηήζεηο πεξὶ ἐιάζζνλνο ζεκαζίαο ἐπηδξάζεσλ. Ὑπάξρεη πεξίιεςηο ηο 

κειέηεο εἰο ηὴλ γαιιηθήλ. 

 

9 ― «Ὁ Σάρα Υνπζέτλ θαὶ ὁ αἰγππηηαθὸο θηιειεπζεξηζκὸο» ἐλ θ. Φάξῳ η. OΘ’ 

(2008), ζει. 97-109. 

μεηάδνληαη αἱ ἰδηαηηεξφηεηεο ηνῦ αἰγππηηαθνῦ θηιειεπζεξηζκνῦ θαὶ ἡ ζπκβνιὴ ηνῦ 

Σάρα Υνπζέτλ εἰο ηὴλ δηὰ ηο παηδείαο δηάδνζίλ ηνπ. Ὑπάξρεη θαὶ κεηάθξαζηο 

θεηκέλνπ αὐηνῦ πεξὶ ηο ιιάδνο. 

 

10 ― «Ἡ ζρέζηο ηνῦ ῥσκατθνῦ δηθαίνπ πξὸο ηἀξραῖα ἀλαηνιηθὰ δίθαηα» ἐλ 

Ἀιεμαλδξηλῶ Ἀκεηῶ. Ἀθηέξσκα ζηὴλ κλήκε ηνῦ I.M. Υαηδεθψηε (Πεγαὶ θαὶ 

ηεθκήξηα ηο Παηξηαξρηθο Βηβιηνζήθεο Ἀιεμαλδξείαο ἀξ. 2), η. A’, ἐλ Ἀιεμαλδξείᾳ 

2008 (ζπλ. Ἄρκαλη Υάζαλ), ζει. 169-184. 

μεηάδνληαη αἱ πξνηαζεῖζαη ζέζεηο πεξὶ ηνῦ ζέκαηνο θαὶ ιακβάλεηαη κία κέζε, 

ὑπνζηεξίδνπζα ηὰο ἀκθνηέξσζελ ἐπηδξάζεηο. 

 

11 ― «Ἡ πξσηνθαζεδξία ηνῦ δηθαίνπ εἰο ηὸ ἰζιὰκ» ἐλ Θεσξίᾳ θαὶ Πξάμεη 

Γηνηθεηηθνῦ Γηθαίνπ (ΘΠΓΓ) η. B’/ε’-ζ’ (2009), ζει. 1026-1030. 

Γείθλπηαη ἡ λνκηθὴ θχζηο ηνῦ ἰζιάκ, ἡ θαηάηαμηο ηλ πεγλ αὐηνῦ θαὶ αἱ δηαθνξαί 

ηνπ, δηθατθο, ἀπὸ ηὸλ ρξηζηηαληζκφλ. Ὑπάξρεη πεξίιεςηο ηο κειέηεο εἰο ηὴλ 

γαιιηθήλ. 

 

12 ― «Φπιεηηζκὸο θαὶ ζχγρξνλνλ ἰζιακηζηηθὸλ θίλεκα» ἐλ Ἀιεμαλδξηλῶ Ἀκεηῶ. 

Ἀθηέξσκα ζηὴλ κλήκε ηνῦ I.M. Υαηδεθψηε (Πεγαὶ θαὶ ηεθκήξηα ηο Παηξηαξρηθο 

Βηβιηνζήθεο Ἀιεμαλδξείαο ἀξ. 3), η. B’, ἐλ Ἀιεμαλδξείᾳ 2009, ζει. 477-484. 
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Καηαδείθλπηαη ἡ ζρέζηο ηνχησλ θαὶ ὁ ηξφπνο δη΄ νὗ ὁ θχιαξρνο κεηεηξάπε εἰο 

ραιίθελ θαὶ εἶηα εἰο κφξζζελη (:ἐπὶ θεθαιο ηλ Ἀδειθλ Μνπζνπικάλσλ). 

 

13 ― «Le Coran et le surnaturel selon la pensée juridique» παξὰ Γεσξγίῳ Ἀξακπαηδῆ 

Studies in supernaturalism, πξφινγνο Θενδνζίνπ Πειεγξίλε, ἐλ Βεξνιίλῳ 2009, ζει. 

126-135 [θαὶ εἰο ἑιιεληθὴλ ἀπφδνζηλ «Κνξάληνλ θαὶ κεηαθπζηθὴ ὑπὸ δηθατθὴλ 

ὀπηηθὴλ» ἐλ Παξλαζζῶ η. NA’ (2009), ζει. 147-154]. 

Σνλίδεηαη ἡ θαη΄ ἀξρὴλ κεηαθπζηθὴ δηάζηαζηο ηλ λνκηθλ πξάμεσλ θαὶ ηνῦ 

θνιαζκνῦ. λ ηῆ ἑιιεληθῆ ἀπνδφζεη, πεξίιεςηο εἰο ηὴλ ἀγγιηθήλ. 

 

14 ― «Ἡ ἀλαραίηεζηο ηο ηαμηθο ζπλεηδήζεσο εἰο ηὸ ἰζιὰκ» ἐλ Ἀλαιέθηνηο η. Θ’ 

(2009), β’ πεξίνδνο, ζει. 89-96. 

Ὁ ηξφπνο δη΄ νὗ ἡ δνκὴ ηο ἰζιακηθο θνηλσλίαο δὲλ ἐπηηξέπεη ηὴλ ἐθδήισζηλ, νὐ 

κὴλ θαὶ ηὴλ ἀλάπηπμηλ ηαμηθο ζπλεηδήζεσο. 

 

15 ― «Ἡ 4ε Φεβξνπαξίνπ ὡο ὁξφζεκνλ ηο πνιηηηθο δσο ηο Αἰγχπηνπ» ἐλ 

Ἀλαιέθηνηο η. Θ’ (2009), β’ πεξίνδνο, ζει. 97-104. 

μεηάδεηαη ηὸ πο ἡ ἡκέξα αὕηε ἀπεηέιεζε ηὴλ βάζηλ ηο ἀιιαγο ηνῦ πνιηηηθνῦ 

ζθεληθνῦ ηο ρψξαο θαὶ ὡδήγεζελ εἰο ηὴλ ζνζηαιηζηηθὴλ λαζεξηθὴλ ἐπαλάζηαζηλ. 

 

16 ― «Ἡ θνηλσληθὴ παξάκεηξνο ηλ ἐμνπζηαζηηθλ ζπγθξνχζεσλ ἐλ ηῶ πξσίκῳ 

ἰζιὰκ» ἐλ θ. Φάξῳ η. Π’ (2009), ζει. 85-104. 

μεηάδεηαη ὁ ηξφπνο δη΄ νὗ ἐγέλνλην αἱ πξηαη δηαζπάζεηο εἰο ηὸ ἰζιάκ, ἡ ἵδξπζηο ηο 

ραιηθείαο, ὁ ζάλαηνο ηνῦ πξνθήηνπ θαὶ ἡ ἄλνδνο ηλ θαηφρσλ ηνῦ πινχηνπ εἰο ηὴλ 

ἐμνπζίαλ. ξκελεχεηαη ἡ ἱζηνξία αὐηο ηο πεξηφδνπ ὑπὸ ηὸ πξῖζκα ηο ζεσξίαο ηνῦ 

δηαιεθηηθνῦ ὑιηζκνῦ θαὶ δὴ θαὶ ηο πάιεο ηλ ηάμεσλ. 

 

17 ― «The political posture of Egypt’s left-wing party» ἐλ Middle East Bulletin ηεῦρ. 

15 (2009), ζει. 15-16. 

Παξνπζηάδεηαη ἡ ζέζηο ηο ἀξηζηεξο εἰο ηὸ πνιηηηθὸλ ζθεληθὸλ ηο ρψξαο. 

 

18 ― «Ἡ πξνζηαζία ηλ αἰζζήζεσλ ἐλ ηῶ ἰζιακηθῶ πνηληθῶ δηθαίῳ» ἐλ θ. Φάξῳ η. 

ΠA’ (2010), ζει. 153-157. 

Ἡ ἀθνὴ ηίζεηαη εἰο ηὴλ θνξπθήλ. Ἀπαγνξεχεηαη νἱαδήηηο θαηαζηξνθὴ ηλ 

αἰζζεηεξίσλ ὀξγάλσλ εἰο ζεκεῖνλ πιήξνπο ἀρξεζηεχζεψο ησλ θαηὰ ηὴλ πνηληθὴλ 

κεηαρείξηζηλ. 

 

19 ― «Αἱ πεγαὶ ηνῦ ἰζιακηθνῦ δηθαίνπ θαὶ ἡ πξνβιεκαηηθὴ ηλ ζεκειησδλ 

δηθαησκάησλ» ἐλ θ. Φάξῳ η. ΠA’ (2010), ζει. 159-166. 

μεηάδεηαη ἡ ἰδηαηηεξφηεο ηνῦ ἰζιακηθνῦ δηθαίνπ ὡο ζείνπ δηθαίνπ ηο ὑζηέξαο 

ἀξραηφηεηνο θαὶ ἂλ εἶλε δπλαηὴ ἡ ὑπ’ αὐηνῦ πἱνζέηεζηο ηλ ζπγρξφλσλ δηθατθλ 

ηάζεσλ πεξὶ ζεκειησδλ δηθαησκάησλ. 

 

20 ― «Μέζε θαὶ θαηαινγηζκὸο εἰο ηὸ ἰζιὰκ» ἐλ θ. Φάξῳ η. ΠA’ (2010), β’ 

πεξίνδνο, ζει. 167-173. 

λ ᾧ ἡ νἰλνπνζία ἀπαγνξεχεηαη, ἡ κέζε δχλαηαη λ΄ ἀπνηειέζῃ, ὑπὸ πξνυπνζέζεηο, 

ιφγνλ ἄξζεσο ηνῦ θαηαινγηζκνῦ. 

 

21 ― «Ἡ θαηὰ ηὴλ πνηληθὴλ κεηαρείξηζηλ ἰζφηεο ηλ θχισλ ἐλ ηῶ ἰζιὰκ» ἐλ 

Ἀλαιέθηνηο η. I’ (2010), β’ πεξίνδνο,  ζει. 105-111. 
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πεηδὴ δὲλ ὑθίζηαηαη ιφγνο ἀληηζέηνπ ἀληηκεησπίζεσο, ηὰ θνξαληθὰ ἐδάθηα, 

ἑξκελεπφκελα θαηαιιήισο δηὰ ηλ θαλφλσλ ηνῦ νὐζνὺι ἀι-θέθρ, ὁδεγνῦλ εἰο ηὴλ 

πξφβιεςηλ ηο ἴζεο κεηαρεηξίζεσο. 

 

22 ― «Ὁ Ἰσάλλεο Μ. Υαηδεθψηεο ὡο ἔλαο αὐζεληηθὸο ἐθπξφζσπνο ηο 

Ρσκῃνζχλεο» ἐλ Ἀλαιέθηνηο η. Η΄ (2010), ζει. 101-104. 

Παξνπζηάδεηαη θαηὰ ηξφπνλ ζπκβνιηθὸλ ἡ ζθέςηο ηνῦ Ἰ.Μ. Υαηδεθψηε, 

ἐληαζζνκέλε εἰο ηὴλ δηαρξνλίαλ ηνῦ  ἑιιεληζκνῦ θαὶ ἐμαίξεηαη ἡ ζπκβνιή ηνπ ὑπὲξ 

ηνῦ δηαιφγνπ κὲ ηὸ ἰζιάκ. Γὲλ παξαιείπεηαη δὲ ἡ πξνβνιὴ ηνῦ πνηθηινκφξθνπ ἔξγνπ 

ηνπ θαὶ ἡ ἐπίδξαζίο ηνπ ἐπὶ ηὴλ δηακφξθσζηλ ηο ζπγρξφλνπ κνλαζηηθο θηινινγίαο. 

 

23 ― «Ὁ Ἀιεμαλδξηζκὸο ζηὸ πνηεηηθὸλ ἔξγνλ ηνῦ θαζεγεηνῦ Ἰ.Θ. Μάδε» ἐλ 

Ἀλαιέθηνηο η. Η΄ (2010), ζει 113-115. 

Καηὰ ηξφπνλ ζπκβνιηθὸλ παξνπζηάδεηαη ηὸ ἔξγνλ ηνῦ Ἰ.Θ. Μάδε ὑπὸ ηὸ πξῖζκα ηνῦ 

ἀιεμαλδξηζκνῦ, ηνῦ ὁπνίνπ ζηνηρεῖα παξαηεξνῦληαη εἰο ηὸ δηαρξνληθο ἑιιεληθὸλ 

πλεπκαηηθὸλ ηνπ ἔξγνλ. 

 

24 ― «Ἡ κεζνδνινγηθὴ πξφζιεςηο ηνῦ ἰζιὰκ» ἐλ Civitatis Gentium η. A’/α’ (2011), 

ζει. 78-86. 

μεηάδνληαη νἱ ὀξηεληαιηζηηθνὶ ηξφπνη πξνζεγγίζεσο ηο Ἀλαηνιο, ἡ ἵδξπζηο αὐηο 

ηο πεηζαξρίαο εἴο ηε ηὴλ Ἀλαηνιὴλ θαὶ ηὴλ Γχζηλ θαὶ ιακβάλεηαη ζέζηο ἐπ΄ αὐηλ. 

Μεηάθξαζηο πεξηιήςεσο εἰο ηὴλ ἀγγιηθήλ. 

 

25 ― «Αἱ δηθατθαὶ ζπλέπεηαη ηνῦ ζξεζθεπηηθνῦ ραξαθηξνο ηο ἐλ Θξᾴθῃ 

κεηνλφηεηνο θαὶ ηὸ ἄξζξνλ 13 ηνῦ ζπληάγκαηνο» ἐλ πηζεσξήζεη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

θαὶ Γηνηθεηηθνῦ Γηθαίνπ (EΓΓΓΓ) η. NE’ (2011), ζει. 291-301. 

Αἱ ζπλέπεηαη ηο ζξεζθεπηηθο θχζεσο ηο κεηνλφηεηνο θαὶ ηά, βάζεη ηνῦ 

ζπληαγκαηηθνῦ δηθαίνπ, ἐμ αὐηο ἀπνξξένληα δηθαηψκαηα. Μεηὰ κεηαθξάζεσο 

πεξηιήςεσο εἰο ηὴλ γαιιηθήλ. 

 

26 ― «Πεξὶ ηὸ θαζεζηὼο ἀλαδείμεσο ηνῦ κνπθη θαηὰ ηὴλ ἑιιεληθὴλ ἔλλνκνλ ηάμηλ» 

ἐλ πηζεσξήζεη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαὶ Γηνηθεηηθνῦ Γηθαίνπ (EΓΓΓΓ) η. NE’ (2011), 

ζει. 281-290 (ἐλ ζπλεξγαζίᾳ κεηὰ ηνῦ ἀληηπξνέδξνπ ηΔ (ἐ.η.). δξ λ. Ἀλαζηαζίνπ 

Μαξίλνπ). 

Ἡ βάζεη ηνῦ ἰζιακηθνῦ δηθαίνπ ἐμέηαζηο ηο λνκνινγίαο ηνῦ ηΔ πεξὶ δηνξηζκνῦ ηνῦ 

κνπθη. Μεηὰ κεηαθξάζεσο πεξηιήςεσο εἰο ηὴλ γαιιηθήλ. 

 

27 ― «Αἱ πεγαὶ ηο ἰζιακηθο ἱζηνξίαο» ἐλ Ἀλαιέθηνηο η. IA’ (2011), ζει. 113-116. 

μεηάδνληαη αἱ θπξηψηεξαη ἰζηνξηθαὶ πεγαὶ θαὶ ἡ ἀμηνπηζηία ἑθάζηεο ἐμ αὐηλ. 

 

28 ― «Ἡ δηάθξηζηο ηλ ἐγθιεκάησλ εἰο ηὸ ἰζιὰκ» ἐλ θ. Φάξῳ η. ΠB’ (2011), ζει. 

141-147. 

μεηάδεηαη ἡ ζεσξία ηο ηξηκεξνῦο δηαθξίζεσο αὐηλ θαὶ ὑπνζηεξίδεηαη, ὅηη 

ὀξζνηέξα ηνπνζέηεζηο θαηαηάζζεη ηαῦηα εἰο δχν. 

 

29 ― «Ἀπὸ ηὴλ ζαξαλ εἰο ηὸ θέθρ. Ἡ πνξεία ἀπὸ ηὸ ἀπφιπηνλ εἰο ηὸ ζρεηηθὸλ» ἐλ 

Civitatis Gentium η. B’ (2012), ζει. 25-31. 

Αἱ δηαθνξαὶ κεηαμὺ ζαξαο θαὶ θὲθρ θαὶ βάζεη αὐηλ, ηί θαζίζηαηαη ὑπνρξεσηηθφλ, 

θαζ’ ὅηη ἀλαιινίσηνλ εἰο ηὸλ ρξφλνλ δηὰ ηὸλ πηζηὸλ κνπζνπικλνλ. Μεηὰ 

πεξηιήςεσο εἰο ηὴλ γαιιηθήλ. 
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30 ― «Ἡ πξφζθηεζηο ηο ραιηθείαο ὑπὸ ηλ ὀζσκαλλ» ἐλ Μλεκνζχλῃ η. IH’ 

(2010-2012), ζει. 383-394. 

μεηάδεηαη ηὸ ἱζηνξηθο ἀλεμαθξίβσηνλ ηο ηνηαχηεο πξνζθηήζεσο θαὶ ἡ ἀδπλακία 

ηο ηνηαχηεο ἀπνιείςεσο θαηὰ ηὸ ἰζιακηθὸλ δίθαηνλ. Μεηὰ γεξκαληθο πεξηιήςεσο. 

 

31 ― «Ἡ ἀδπλακία ηο δηὰ ηο αὐηο ἐθθνξο ηξηζζο δηαδεχμεσο θαηὰ ηὸ 

ἰζιακηθὸλ δίθαηνλ» ἐλ Γξεγνξίῳ Παιακᾶ η. 95/846 (2012), ζει. 307-311. 

Γηὰ ηο ρξήζεσο ηλ ἱεξνδηθατθλ θαλφλσλ ηνῦ ἰζιὰκ θαηαδείθλπηαη ὅηη ἡ δηὰ ηο 

κηο ἐθθνξο ηξηζζὴ ἀπνπνκπὴ ινγίδεηαη ὡο κία. 

 

32  ― «Λεμηθνγξαθηθὴ ἀλάιπζηο ηνῦ ἰζιακηθνῦ ὅξνπ ζαρὴλη (ἱεξνκάξηπξνο) ἐλ ηῆ 

ἁξαβηθῆ γξακκαηνινγίᾳ» ἐλ θ. Φάξῳ η. ΠΓ΄ (2012), ζει. 211-214. 

Ἀλαιχεηαη ἡ ιέμηο ζαρὴλη βάζεη ηλ κεζαησληθλ θαὶ ηλ ζπγρξφλσλ ἁξαβηθλ 

ιεμηθλ. 

 

33 ― «Αἱ δηθατθαὶ πξνυπνζέζεηο θεξχμεσο ηνῦ γθεράλη. Ἡ ἀπφιπηνο ἐμνπζία ηνῦ 

ραιίθνπ» ἐλ θεκεξίδη δηνηθεηηθνῦ δηθαίνπ (θεκ. ΓΓ) 2012/γ’, ζει. 382-386 (ζπλ. 

I.Θ. Μάδῃ) θαὶ εἰο γαιιηθὴλ κεηάθξαζηλ Les conditions juridiques de la proclamation 

du Gehad. Le pouvoir absolu du caliphe ἐλ Géographies, Géopolitiques et 

Géostratégies Régionales η. 1/1 (Γεθέκβξηνο 2013), ζει. 13-19. 

Γηὰ ηλ πεγλ ηνῦ ἰζιακηθνῦ δηθαίνπ θαηαδείθλπηαη ὅηη ηὸλ ἱεξὸλ πφιεκνλ εἰο ηὸ 

ἰζιὰκ κφλνλ ὁ ραιίθεο, ἂλ ὑπάξρῃ, δχλαηαη λὰ θεξχμῃ, ἄιισο ἡ θήξπμηο εἶλε ἄθπξνο 

θαὶ ὅζελ δὲλ ἐπηθέξεη ἱεξνλνκηθήλ ηηλα ὑπνρξέσζηλ. 

 

34 ― «Σὸ πεξὶ ἱεξνδηδαζθάισλ ηο κνπζνπικαληθο κεηνλφηεηνο ηο Θξᾴθεο 

ἄξζξνλ 53 ηνῦ λ. 4115/2013» ἐλ πηζεσξήζεη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαὶ Γηνηθεηηθνῦ 

Γηθαίνπ (EΓΓΓΓ) η. NZ’ (2013), ζει. 49-53 (ἐλ ζπλεξγαζίᾳ κεηὰ ηνῦ ἀληηπξνέδξνπ 

ηΔ (ἐ.η.) δξ λ. Ἀλαζηαζίνπ Μαξίλνπ). 

λ ᾧ ἐμαίξεηαη ἡ βνχιεζηο ηνῦ λνκνζέηνπ ἐλ ηῶ ζπγθεθξηκέλῳ ζέκαηη, ἀλαθέξνληαη 

αἱ ἐμ ἐπφςεσο ἰζιακηθνῦ θαὶ ζπληαγκαηηθνῦ δηθαίνπ ἀζηνρίαη, αἵηηλεο ζὰ 

πξνθαιέζνπλ δπζιεηηνπξγίαο θαηὰ ηὴλ ἐθαξκνγήλ ησλ. Μεηὰ πεξηιήςεσο εἰο ηὴλ 

γαιιηθήλ. 

 

35 ― «Ἡ ἱεξνδηθατθὴ πξφβιεςηο ηο δηαζήθεο ἐλ ηῆ ἰζιακηθῆ δηθαηνηαμίᾳ» ἐλ 

πηζεσξήζεη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαὶ Γηνηθεηηθνῦ Γηθαίνπ (EΓΓΓΓ) η. NZ’/2 (2013), 

ζει. 306-309. 

μεηάδεηαη ἡ βάζεη ηλ ἰζιακηθλ πεγλ δπλαηφηεο ηο θαηαξηίζεσο δηαζήθεο ὑπὲξ 

κφλνλ ηνῦ ἑλὸο ηξίηνπ ηο πεξηνπζίαο ηνῦ δηαζέηνπ, ὡο ἀπέιεμελ ἡ ἐλ ηῶ ἄξζξῳ 

παξνπζηαδνκέλε ἐμειηθηηθὴ κνξθή, ἣλ ἔιαβελ ὁ ζεζκὸο παξ’ ἰζιάκ. Μεηὰ γαιιηθο 

πεξηιήςεσο. 

 

36 ― «Παξαηεξήζεηο ἐπὶ ηνῦ ινγνθξαηηθνῦ ξεχκαηνο ηνῦ κνπηαδειηζκνῦ εἰο ηὸ 

ἰζιὰκ» (Σηκεηηθὸο ηφκνο θαζεγεηνῦ ππξίδσλνο N. Σξσηάλνπ), ἐλ Ἀζήλαηο 2013, 

ζει. 1194-1205. 

Ἡ πξνέιεπζηο θαὶ αἱ θπξηψδεηο δηδαζθαιίαη αὐηλ θαὶ αἱ ηπρὸλ ἐπηξξναί ησλ ἀπὸ ηὸ 

ἀξραηνειιεληθὸλ πλεῦκα θαὶ ηὸλ ρξηζηηαληζκφλ. 

 

37 ― «Ἱζηνξηθὴ ἀλαδξνκὴ ηλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαὶ ζξεζθείαο ἐλ ηνῖο αἰγππηηαθνῖο 

ζπληάγκαζη» ἐλ Αἱ ἁξαβηθαὶ ἐμεγέξζεηο θαὶ ἡ ἀλαδηακφξθσζηο ηνῦ ἁξαβντζιακηθνῦ 
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θφζκνπ [Πξαθηηθὰ Α’ Γηεζλνῦο Μεζαλαηνιηθνῦ πλεδξίνπ ηνῦ Ἀζῄλεζη 

Παλεπηζηεκίνπ], ἐπηκέιεηα Ἰ.Θ. Μάδε θαὶ Κπξ. Θ. Νηθνιάνπ-Παηξαγ, ἐλ Ἀζήλαηο 

2013, ζει. 331-338. 

Παξνπζηάδνληαη αἱ ζρέζεηο θξάηνπο θαὶ ζξεζθείαο εἰο ηὰ αἰγππηηαθὰ ζπληάγκαηα, 

ἀξρο γελνκέλεο ἀπὸ ηνῦ βειγηθλ πξνδηαγξαθλ ζπληάγκαηνο ηνῦ 1923 κέρξη ηνῦ 

ζπληάγκαηνο ηλ Ἀδειθλ Μνπζνπικάλσλ ηνῦ 2012-2013. Σίζεηαη ἐπ’ ἴζεο ηὸ 

ἱζηνξηθὸλ πιαίζηνλ ἑθάζηεο ζπληαγκαηηθο ἀλαζεσξήζεσο θαὶ ἐμεηάδεηαη δηαηί θαὶ 

ζεσξεηηθο δὲλ ζπκβαδίδεη ἡ ζπληαγκαηηθὴ ζθέςηο πξὸο ηὴλ ἱδενινγίαλ ηλ 

Ἀδειθλ Μνπζνπικάλσλ. 

 

38 ― «Ὁ ἀπαιιαθηηθὸο ὅξθνο ὡο ἀπνδεηθηηθὸλ κέζνλ ἐλ ηῆ ἰζιακηθῆ δίθῃ» ἐλ 

θεκεξίδη δηνηθεηηθνῦ δηθαίνπ (θεκ. ΓΓ) 2013/ε΄, ζει. 683-686 (ἐλ ζπλεξγαζίᾳ 

κεηὰ ηλ Ἀλαζηαζίνπ Ν. Μαξίλνπ θαὶ Ἰ.Θ. Μάδε). 

μεηάδεηαη ὁ ὅξθνο ὡο ἀπνδεηθηηθὸλ κέζνλ ἐλ ηῆ ἀξραίᾳ ιιάδη, ηῶ  ξσκατθῶ 

δηθαίῳ, ηῆ Παιαηᾶ θαὶ Καηλῆ Γηαζήθῃ θαὶ ηῆ αὐηνθξαηνξίᾳ ηνῦ κεζαησληθνῦ 

ἑιιεληζκνῦ. λ ζπλερείᾳ ἀθνινπζεῖ ἡ ἰζιακηθὴ πξφβιεςηο θαηὰ ηὰο ηέζζαξαο 

ἱεξνδηθατθὰο ζρνιὰο ηνῦ ἰζιάκ, κὲ ηὰο ὑπαξρνχζαο ἀπνθιίζεηο. 

 

39 ― «Πεξὶ ηο ὑπάξμεσο κηλαξὲ θαὶ ηξνχιινπ εἰο ηὰ ἰζιακηθὰ ηεκέλε. 

Γλσκνδφηεζηο» ἐλ Ννκηθῶ Βήκαηη η. ΞΒ΄/α΄ (2014), ζει. 242. 

Καηαδείθλπηαη βάζεη ηλ πεγλ ὅηη ἡ ὕπαξμηο ηφζνλ κηλαξὲ ὅζνλ θαὶ ηξνχιινπ εἰο 

ηὰ ἰζιακηθὰ ηεκέλε δὲλ εἶλε ὑπνρξεσηηθή, νὐ κὴλ ἀιιὰ θαὶ θαη’ αὐζηεξὰλ 

ὀξζνδνμίαλ ἡ ἀπνπζία ησλ εἶλε ἐπηβεβιεκέλε. 

 

40 ― «Ἡ θνξνινγία ηο δαθ εἰο ηὸ ἰζιὰκ» ἐλ θεκεξίδη δηνηθεηηθνῦ δηθαίνπ 

(θεκ. ΓΓ) 2014/γ΄, ζει. 394-401. 

Παξνπζηάδνληαη αἱ ζέζεηο ηλ θνξπθαίσλ εἰδηθλ κνπζνπικάλσλ λνκνθαλνλνιφγσλ 

πεξὶ ηνῦ ζέκαηνο θαὶ ιακβάλεηαη ηνπνζέηεζηο ὑπὲξ ἐθείλεο, θαζ’ ἣλ ἡ δαθ ἀπνηειεῖ 

θφξνλ. 

 

41 ― «Σὰ αἴηηα ηνῦ ζξεζθεπηηθνῦ ἐμηξεκηζκνῦ» ἐλ Ἀξαβηθὴ Ἄλνημε (Πξαθηηθὰ 

Ἡκεξίδαο 28
εο

 λνεκβξίνπ 2013) [ηαηξεία πνπδλ Νενειιεληθνῦ Πνιηηηζκνῦ θαὶ 

Γεληθο Παηδείαο. ρνιὴ Μσξαΐηε], ἐλ Ἀζήλαηο 2014, ζει. 47-58. 

Παξνπζηάδνληαη αἱ δηάθνξνη αἰηίαη αἱ ὁπνῖαη ὁδεγνῦλ ἀξρηθο εἰο ηὸλ ἐμηξεκηζκὸλ ἐλ 

γέλεη, θαὶ θαη’ ἐπέθηαζηλ ηὸλ ζξεζθεπηηθφλ. Καηφπηλ θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λὰ 

ἐληαρζνῦλ εἰο ηὸ ἱζηνξηθὸλ θαὶ θνηλσληθὸλ πιαίζηνλ ηο ζπγρξφλνπ ἰζιακηθο 

πξαγκαηηθφηεηνο πξὸο ἑξκελείαλ ηνῦ θαηλνκέλνπ ηλ ηειηθο ἀπνηπρνπζλ θαὶ 

ἔμσζελ ὑπνθηλεζεηζλ ηαξαρλ ηνῦ 2011. Πξνθξίλεηαη θαηὰ βάζηλ ὁ νἰθνλνκηθὸο 

θαὶ δεπηεξεπφλησο ὁ ςπρνινγηθὸο παξάγσλ ― ρσξὶο ὅκσο λὰ ὑπνιείπεηαη εἰο 

ζπνπδαηφηεηα. 

 

42 ― «Ἡ ἐπαλείζνδνο ἐμηζιακηζζέλησλ εἰο ηὸλ ρξηζηηαληζκὸλ ἐμ ἐπφςεσο 

ἰζιακηθο» ἐλ Θενινγίᾳ η. ΠΔ΄/γ΄ (2014), ζει. 319-323. 

λ πξψηνηο παξνπζηάδεηαη ἐλ ηάρεη ἡ ρξηζηηαληθὴ ξχζκηζηο πεξὶ ἐπαλεηζφδνπ 

ρξηζηηαλνῦ εἰο ηὸλ ρξηζηηαληζκὸλ θαὶ ἐλ ζπλερείᾳ ἐθηελο ἡ ἰζιακηθή. Ἡ ὅιε 

πξνβιεκαηηθὴ ἐληάζζεηαη εἰο ηὴλ ἐμέηαζηλ ηνῦ ἐγθιήκαηνο ξέληα (ἀπνζηαζίαο-

θαζνζηψζεσο), ηνῦ ὁπνίνπ ἡ ἀλάιπζηο ὁδεγεῖ εἰο ηὸ ζπκπέξαζκα ὅηη ηὸ ηνηνῦην δὲλ 

εἶλε ἐπηηξεπηφλ. 
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43 ― «Ὁ ἀληηξαηζηζηηθὸο λφκνο 4285/2014 θαὶ δεηήκαηα ζξεζθεπηηθο ἐιεπζεξίαο» 

ἐλ Θεσξίᾳ θαὶ Πξάμεη Γηνηθεηηθνῦ Γηθαίνπ (ΘΠΓΓ) η. Ε΄/ηεῦρ. 71 (12/2014), ζει. 

993-996 (ἐλ ζπλεξγαζίᾳ κεηὰ ηνῦ Ἀλαζηαζίνπ Ν. Μαξίλνπ). 

μεηάδεηαη ἡ ἐλ ηῶ λφκῳ ἀλαθεξνκέλε πεξίπησζηο ηλ ὁκνθπινθίισλ θαὶ 

ἐληάζζεηαη εἰο ηὴλ πξνβιεκαηηθὴλ ηνῦ ἄξζξνπ 13 ηνπ ζπληάγκαηνο, ἀθ’ ὅζελ 

ζπλάγεηαη, ὅηη θαηαζηξαηεγεῖηαη ἡ ζξεζθεπηηθὴ ἐιεπζεξία εἰο ἄλσ ηο κηο 

ἐθδειψζεηο αὐηο θαὶ ἄξα, θαηὰ ηὴλ ἔπνςηλ ηλ ζπγγξαθέσλ, ἐλ ηῶ ζεκείῳ ηνχηῳ ὁ 

λφκνο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζπληαγκαηηθφηεηνο. π’ ἴζεο ηνλίδεηαη, ὅηη δη’ ὅιαο 

ηὰο ἄιιαο ἐλ ηῶ λφκῳ ἀλαθεξνκέλαο πεξηπηψζεηο αἱ πξνβιεπφκελαη πνηλαὶ ὡο ἐθ ηο 

θαηαηάμεψο ησλ εἰο ηὰ πιεκκειήκαηα, δὲλ ἀληαπνθξίλνληαη εἰο ηὴλ βαξχηεηα ηλ 

δηαπξαηηνκέλσλ ἐγθιεκάησλ θαὶ ὑπνζηεξίδεηαη ὅηη ζὰ ἔδεη λὰ ραξαθηεξηζζνῦλ 

θαθνπξγήκαηα. 

 

44 ― «Ὁ ξφινο ηλ παιαηθάησλ ὀξζνδφμσλ παηξηαξρείσλ εἰο ηὸλ ἰζιακηθὸλ 

θφζκνλ» ἐλ θεκεξίδη δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ (θεκ. ΓΓ) 2015/β΄, ζει. 258-261 (ἐλ 

ζπλεξγαζίᾳ κεηὰ ηνῦ Ἰ.Θ. Μάδε). 

μεηάδεηαη ηὸ λνκηθὸλ θαζεζηὼο ὑπὸ ηὸ ὁπνῖνλ ηεινῦλ ηὰ παιαίθαηα παηξηαξρεῖα 

Ἀιεμαλδξείαο, Ἀληηνρείαο θαὶ Ἱεξνζνιχκσλ ἐλ ηῆ ἐγγὺο Ἀλαηνιῆ θαὶ ὁ ξφινο ηὸλ 

ὁπνῖνλ ἐπηηεινῦλ αὐηφζη ὑπὲξ ηο εἰξήλεο θαὶ ηο ζηαζεξφηεηνο αὐηλ ηλ πεξηνρλ 

θαὶ δὴ θαὶ κεηὰ ηὰ γεγνλφηα ηο θαινπκέλεο «Ἁξαβηθο Ἀλνίμεσο». 

 

45  ― «Σὸ ζεηηηθὸλ ζρίζκα θαὶ αἱ θπξηψδεηο ἀπὸ ηνῦ ζνληηηζκνῦ ἀπνθιίζεηο ηνπ» ἐλ 

Θεσξίᾳ θαὶ Πξάμεη Γηνηθεηηθνῦ Γηθαίνπ (ΘΠΓΓ) 10/2015, ζει. 969-973. 

λ ηῆ κειέηῃ θαζνξίδεηαη ηί εἶλε ηὸ ζρίζκα θαὶ πνία ἡ δηαθνξὰ ηνπ ἀπὸ ηο 

αἱξέζεσο, θαὶ ἐμεηαδνκέλεο ἐλ ζπλερείᾳ ηο δηδαζθαιίαο ηνῦ ζεηηηζκνῦ πξνθχπηεη 

ὅηη αἱ ὑθηζηάκελαη ἀπνθιίζεηο δὲλ κο ἐπηηξέπνπλ λὰ ὁκηικελ πεξὶ αἱξέζεσο. 

 

46  ― Ἡ ζχγθξνπζηο ηνῦ αἰγππηηαθνῦ ἰδεψδνπο θαὶ ηνῦ ηνπξθηθνῦ ἐλ Ἡ δηαρξνληθὴ 

ηνπξθηθὴ ἀπεηιὴ ἔλαληη ηνῦ ἑιιεληζκνῦ θαὶ ηλ ἄιισλ ιαλ ηο ἐγγὺο Ἀλαηνιο, 

[Πξαθηηθὰ ἐπηζηεκνληθο ἡκεξίδνο], ἐλ Ἀζήλαηο 2016, ζζ. 63-69. 

μεηάδνληαη ηὰ αἴηηα ηνῦ ἰδενινγηθνῦ δηαθνξηζκνῦ λαζεξηζκνῦ-θεκαιηζκνῦ ἐπὶ ηῆ 

βάζεη ἱζηνξηθο ἀλαιχζεσο ηλ θξαηηθλ δνκλ, θαηαδείθλπηαη ἡ ἀληηπαιφηεο 

ἁξάβσλ-ὁζσκαλλ, ἀλαιχεηαη ἡ δηαθνξεηηθὴ ζξεζθεπηηθὴ πνιηηηθὴ ἀκθνηέξσλ ηλ 

θαζεζηψησλ θαὶ πξνθξίλεηαη ἡ πξψηε ὡο θαηαιιεινηέξα δηὰ ηὸλ ἀθαληζκὸλ ηνῦ 

ἰζιακηζκνῦ. 

 

47  ― Γχν ἀληηθξνπφκελαη ἀιιήισλ ἰζιακηθαὶ ζεσξίαη πεξὶ αὐμήζεσο ηλ ηηκλ εἰο 

ηὸ ἰζιὰκ ἐλ Civitas Gentium  η. Δ΄/2 (2017) ζζ. 13-14. 

Ἀλαιχνληαη δχν παξαδείγκαηα αἰηηνινγήζεσο ηο αὐμήζεσο ηηκλ ὑπὸ 

κνπζνπικάλσλ λνκνθαλνλνιφγσλ ηνῦ Μεζαίσλνο, δη’ ὧλ ἐκθαίλεηαη, ηφζνλ ἡ 

θηιειεπζέξα ηνπνζέηεζηο ὅζνλ θαὶ ἡ ζπληεξεηηθὴ θαηεχζπλζηο. 

 

48  ― Ἀπὸ ηνὺο ραξηδίηαο εἰο ηὸ Ἰζιακηθὸλ Κξάηνο Ἰξὰθ θαὶ πξίαο ἐλ Civitas 

Gentium η. 5΄/1 (2018) ζζ. 81-88. 

λ ηῶ ἄξζξῳ ηνχηῳ θαζνξίδνληαη αἱ δηαθνξαὶ ἰζιὰκ θαὶ ἰζιακηζκνῦ θαὶ γίλεηαη 

ἱζηνξηθὴ ἀλαδξνκὴ εἰο ηὸλ δεχηεξνλ, ὁ ὁπνῖνο ηνπνζεηεῖηαη εἰο ηὸ ἱζηνξηθὸλ πιαίζηνλ 

εὐζὺο κεηὰ ηὸ ζρίζκα ηλ ζεηηλ θαὶ παξαθνινπζεῖηαη ἡ ἰδενινγία ηνπ κέρξη ηο 

ἐκθαλίζεσο ηνῦ ΗΚΗ. 
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49  ― Ὁ ξφινο ηνῦ πξνζθπλεκαηηθνῦ ηαμεηδίνπ πξὸο ἱεξὰλ ἀπνδεκίαλ (ρὲγγ) εἰο ηὴλ 

δηάδνζηλ ηνῦ ἰζιὰκ ἐλ Civitas Gentium η. ο΄/2 (2018) ζζ. 23-29. 

Ἀλαιχεηαη ὁ ππιὼλ ἱεξο ἀπνδεκίαο θαὶ ἀπνδείθλπηαη ὅηη ἡ ηαμεηδησηηθὴ ηνπ 

ἐθδήισζηο θαηὰ ηνὺο πάιαη ρξφλνπο ζπλέβαιε ηὰ κέγηζηα εἰο ηὴλ ζχζθηγμηλ ηλ 

ζεζκλ κεηαμὺ ηλ κνπζνπικάλσλ ἐλῶ θαηὰ ηὴλ ζχγρξνλνλ ἐπνρὴλ ἐπεηέιεζε ξφινλ 

θαηαιπηηθὸλ εἰο ηὴλ δηάδνζηλ ηο ἰζιακηζηηθο ζθέςεσο.  

 

50 ― Ἡ ἐπηνῦζα ηο ἁιψζεσο δηὰ ηνὺο ἑηεξνδφμνπο. Σὸ λνκηθὸλ πιαίζηνλ ἐλ Civitas 

Gentium η. Z΄/1 (2019) ζζ. 37-42. 

Παξνπζηάδεηαη ηὸ ἰζιακηθὸλ πιαίζηνλ πεξὶ θαηαθηήζεσο θαὶ κεηαρεηξίζεσο ηλ 

ἑηεξνδφμσλ, ὅπσο ἐπίζεο θαὶ ηὸ λνκηθὸλ θαζεζηὼο ηὸ ὁπνῖνλ δηεῖπε ηνὺο 

ἑηεξνδφμνπο ἐλ ηῶ ὁζσκαληθῶ θξάηεη ὑπὸ ηὸ πξῖζκᾳ αὐηο ὡο ἰζιακηθνῦ θξάηνπο 

ὀθείινληνο λὰ ἐθαξκφζῃ ηὰ ἰζιακηθο ηεζεζπηζκέλα. Οὕησ ζεσξεῖηαη, ὅηη ἡ 

ἀπφθαζηο ηνῦ Μσάκεζ ηνῦ πνξζεηνῦ πξὸο παξαρψξεζηλ πξνλνκίσλ ἐμεπήγαδελ ἐμ 

ἱεξνδηθατθο ἐπηηαγο θαὶ ὑπνρξεψζεσο. 

 

 51 ― Εεηήκαηα πεξὶ ηλ «ἱεξνδηθείσλ» ηο Θξᾴθεο ἐλ Θ.Π.Γ.Γ. η. Β΄/3 (2019) ζζ. 

213-215. 

Ἀλαθέξνληαη ηὰ ἐλππάξρνληα πξνβιήκαηα ἐθ ηνῦ ἐλ ιφγῳ ζεζκνῦ θαὶ θαηαηηζέληαη 

πξνηάζεηο ἐπηιχζεψο ησλ ἐπὶ ηῆ βάζεη ηλ ζεζκνζεηήζεσλ ηνῦ ἰζιακηθνῦ δηθαίνπ. 

 

52 ― Ἡ θφλεπζηο κνπζνπικάλσλ ὑπὸ κνπζνπικάλσλ θαηὰ ηὸ ἰζιακηθὸλ δίθαηνλ. 

(ὑπὸ ἔθδνζηλ). 

μεηάδεηαη ἂλ θαὶ ὑπὸ πνίαο πξνυπνζέζεηο εἶλε ἐπηηξεπηὴ ἡ θφλεπζηο κνπζνπικάλσλ 

ὑπὸ κνπζνπικάλσλ βάζεη ηλ ζεζκλ ηνῦ ἰζιακηθνῦ δηθαίνπ. 

 

53 ― Ἡ ζέζηο ηο αἰγππηηαθο Ἀξηζηεξο πεξὶ ηνῦ ἰζιακηζηηθνῦ δεδνκέλνπ θαηὰ ηὴλ 

ηειεπηαίαλ πεξίνδνλ ηνῦ Κ΄ αἰλνο (ζπλεξγαζίᾳ Ἰ.Θ. Μάδε) (ὑπὸ ηχπσζηλ). 

μεηάδνληαη αἱ ζέζεηο ηλ ἀξηζηεξλ θνκκάησλ θαὶ ὀξγαλψζεσλ ἐλ Αἰγχπηῳ πεξὶ 

ηνῦ ἰζιακηζκνῦ βάζεη ηλ πξνγξακκαηηθλ ησλ ζέζεσλ. 

  

54 ― Ὁ πξφεδξνο Νάζεξ ἐλ Ἀζήλαηο (ὑπὸ ηχπσζηλ). 

Ἡ ἐλ ἔηεη 1961 ἐπίζθεςηο ηνῦ πξνέδξνπ εἰο Ἀζήλαο ἐληάζζεηαη εἰο ηὸ ἱζηνξηθὸλ ηεο 

πιαίζηνλ, ὅηε ὁ ἑιιεληζκὸο ἐλ Αἰγχπηῳ ἐγθαηέιεηπε ηὴλ ρψξαλ ἐπαλαπαηξηδφκελνο, 

θαὶ παξνπζηάδνληαη αἱ εὐγελεῖο θαὶ ἐλζνπζηψδεηο ζέζεηο ηνῦ Νάζεξ πεξὶ ἑιιεληζκνῦ, 

ἀξραίνπ θαὶ λένπ, ὡο αὗηαη δηεηππψζεζαλ θαηὰ ηὸ πξὸο ηηκήλ ηνπ παξαηαζὲλ 

ἐπίζεκνλ γεῦκα ὑπὸ ηνῦ ηφηε ἀλσηάηνπ ἄξρνληνο ηο ιιάδνο. 

 

 55 ― Λεμηθνγξαθηθὴ ἀλάιπζηο ηνῦ ἰζιακηθνῦ ὅξνπ θαθθὴρ (λνκνθαλνλνιφγνο) 

(ὑπὸ ηχπσζηλ). 

Ἀλαιχεηαη ἡ ιέμηο θαθθήρ, ζεκαίλνπζα ἀξρηθο ηὸλ γλσξίδνληα, βάζεη κεζαησληθλ 

θαὶ ζπγρξφλσλ ἁξαβηθλ ιεμηθλ θαὶ ηίλη ηξφπῳ θαηέζηε ζεκαίλνπζα ηὸλ 

λνκνθαλνλνιφγνλ.   

 

56 ― Νάζεξ θαὶ θνκκνπληζηαί. Μία ἄγλσζηνο ζπλάληεζηο (ὑπὸ ηχπσζηλ). 

μεηάδεηαη ἂλ ἡ καξηπξία ηνῦ άκε άξαθ πεξὶ ηνῦ «ζπληξφθνπ Υάιελη» ηο Ράυα 

(Κ.Κ.Αἰγχπηνπ ἤηνη ηνῦ θαζεγεηνῦ Φνπὰλη Μφξζε, ἀλαζεσξεῖ ηὴλ παξαδεδνκέλελ 

ἀξρὴλ πεξὶ ηο ὑπὸ ηνῦ θαζεζηηνο γλψζεσο ηνῦ πξνζψπνπ.  

 

57 ―Ἡ πνηληθὴ κεηαρείξηζηο ηο νἰλνπνζίαο εἰο ηὸ ἰζιὰκ (ὑπὸ ηχπσζηλ). 
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Παξνπζηάδεηαη θαὶ ἀλαιχεηαη ἡ ζρεηηθὴ  ἰζιακηθὴ λνκνζεζία πεξὶ ηὴλ κεηαρείξηζηλ 

ηο νἰλνπνζίαο θαὶ θαηὰ πφζνλ ηὸ ἔγθιεκα ἐκπίπηεη θαὶ εἰο πνῖνλ πνζνζηὸλ εἰο ηὰ 

ἐγθιήκαηα ρνληνχλη. 

 

58 ― Ἡ θφλεπζηο κνπζνπικάλνπ ὑπὸ κνπζνπικάλνπ θαηὰ ηὸ ἰζιακηθὸλ δίθαηνλ  

(ὑπὸ ηχπσζηλ). 

μεηάδνληαη αἱ δηθατθαὶ πξνυπνζέζεηο βάζεη ηλ ὁπνίσλ εἶλε ἐπηηξεπηὴ ἡ θφλεπζηο 

ἑλὸο κνπζνπικάλνπ, ἔλζα ἡ πξνεγνπκέλε δηθαζηηθὴ ἀπφθαζηο εἶλε ὅισο 

πξναπαηηνχκελνλ θαὶ ἐπηβεβιεκέλε. 

 

59 ― Ἡ θνξνινγηθὴ ἀπαιιαγὴ θιεξηθλ θαὶ κνλαρλ  θαηὰ ηὸ ἰζιακηθὸλ 

δίθαηνλ (ὑπὸ ηχπσζηλ). 

μεηάδνληαη νἱ ιφγνη δηὰ ηνὺο ὁπνίνπο θαηὰ ηὸ ἰζιακηθὸλ δίθαηνλ ὑθίζηαηαη 

ἀπαιιαγὴ ηφζσλ ηλ ἀιινζξήζθσλ κνλνζετζηλ θιεξηθλ ἤηνη ρξηζηηαλλ θαὶ 

κνλαρλ ἀπὸ ηο θαζνιηθο ὑπνρξεψζεσο θαηαβνιο θνξνινγίαο. 

 

 

 

Γ΄. Μεηαθξάζεηο:  

 

1 ― Δἰζαγσγή, κεηάθξαζηο, ζρφιηα εἰο Ρέθααη ἀι-αλη, Ἄκκνο (Islamica, Arabica 

et Turcica V),  πίκεηξνλ Ἰ.Θ. Μάδε, ἐλ Ἀζήλαηο 2011, 172 ζει. 

Μεηάθξαζηο ἐθ ηο ἁξαβηθο, ἔλζα θαὶ ζρφιηα εἴο ηε ηὸ ἔξγνλ ηνῦ Ρέθααη ἀι-αλη 

θαὶ ηὴλ ζχγρξνλνλ θνηλσληθὴλ πξαγκαηηθφηεηα ηο Αἰγχπηνπ. 

 

2 ― Δἰζαγσγή, κεηάθξαζηο εἰο Ρέθααη ἀι-αλη, Ὁ καξμηζκὸο ηνῦ κέιινληνο 

(Islamica, Arabica et Turcica VI), πξφινγνο Ἰ.Θ. Μάδε, ἐλ Ἀζήλαηο ̧ 102 ζει. 

λ ηῆ εἰζαγσγῆ παξνπζηάδεηαη κεηὰ θξηηηθο δηαζέζεσο ηὸ πεξηερφκελνλ ηνῦ 

βηβιίνπ. 

 

3 ― Δἰζαγσγή, ἐπηκέιεηα, κεηάθξαζηο εἰο Ρέθααη ἀι-αλη, Ἡ δηαπάιε ἰζιὰκ θαὶ 

ἰζιακηζκνῦ. Ἱζηνξία θαὶ ἰδενινγία ηο ἰζιακηζηηθο ηξνκνθξαηίαο [Ἰζιακηθαὶ 

Μειέηαη Β΄], 2015, 291 ζει. 

λ ηῆ εἰζαγσγῆ δηεπθξηλεῖηαη ἡ δηαθνξὰ ηνῦ ἰζιὰκ ἀπὸ ηνῦ ἰζιακηζκνῦ θαὶ 

θαηαδείθλπηαη ὅηη ὁ κεγαιείηεξνο ἐρζξὸο ηνῦ ἰζιὰκ εἶλε ὁ ἰζιακηζκφο, ὅπνπ θαὶ 

ἀλαθνξὰ εἰο ηὴλ ἔλλνηαλ ηο ἐπαλαζηάζεσο εἰο ηὸλ ἀξαβηθὸλ θφζκνλ, ὑπὸ ηὸ πξῖζκα 

ηο ἐλ Αἰγχπηῳ ἐθδεισζείζεο ζηξαηησηηθο ηῶ 2013 ἐπεκβάζεσο, ηῆ ιατθῆ ἐληνιῆ, 

πξὸο ἐθζξφλεζηλ ηνῦ ἰζιακηζκνῦ. 

 

4 ― Δἰζαγσγή, ἐμειιήληζηο ζεκεηψζεηο εἰο Ρέθααη ἀι-αλη, Ναζεξηθὰ θχιια εἰο 

ἄθξσο ἀπφξξεηνλ θάθειινλ, ἐλ Ἀζήλαηο 2019, ζει. 128. 

λ ηῆ εἰζαγσγῆ ἐπηρεηξείηαη ςπρνγξάθεζε ηο πξνζσπηθφηεηνο ηνῦ αληάη. 

 

 

Γ΄. πηκέιεηαη: 

 

1 ― Δἰζαγσγὴ εἰο N.Π. ιεπζεξηάδελ, Ἀλαηνιηθαὶ Μειέηαη η. A’, ἐλ Ἀζήλαηο 2011 

(30 ζει. ). 
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μεηάδνληαη ηὰ πξνλφκηα βάζεη ηλ ραληήζ, ηλ ἱζηνξηθλ θεηκέλσλ θαὶ ηλ 

ζπλζεθλ ηνῦ πξνθήηνπ θαὶ ηλ δηαδφρσλ ηνπ. Γὲλ παξαιείπεηαη ἡ ἀλαθνξὰ εἰο ηνὺο 

αἰρκαιψηνπο πνιέκνπ θαὶ ηὸλ ἄκαρνλ πιεζπζκφλ. 

 

2 ― Δἰζαγσγή, ἐπηκέιεηα εἰο Ἰσάλλνπ Θ. Μάδε, Μπζηηθὰ ἰζιακηθὰ ηάγκαηα. Ὁ 

κηθξαζηαηηθὸο ρξνο, ἐλ Ἀζήλαηο 2012 (228 ζει.). 

Ἡ εἰζαγσγὴ ἀπνηειεῖ ἱζηνξηθὴλ ἀλαδξνκὴλ ηνῦ θαηλνκέλνπ ηνῦ ζνπθηζκνῦ, 

ἐμεηαδνκέλνπ ἐλ ζπλερείᾳ ὑπὸ ἱεξνδηθατθὸλ πξῖζκα. 

 

3 ― Πξαθηηθὰ A’ δηεζλνῦο κεζαλαηνιηθνῦ ζπλεδξίνπ ηνῦ Ἀζῄλεζη παλεπηζηεκίνπ 

«Αἱ ἁξαβηθαὶ ἐμεγέξζεηο θαὶ ἡ ἀλαδηακφξθσζηο ηνῦ ἁξαβντζιακηθνῦ θφζκνπ» 

(ἐπηκέιεηα ηῆ ζπλεξγαζίᾳ Ἰ.Θ. Μάδε), ἐλ Ἀζήλαηο 2013 (922 ζει.). 

 

4 ― Δἰζαγσγή, ἐπηκέιεηα, ζρφιηα εἰο Ἰσάλλνπ Θ. Μάδε, Verba Geopolitica et 

islamica, η. Α’: 1995-2013 (Islamica, Arabica et Turcica IX), ἐλ Ἀζήλαηο 2014 (934 

ζει.). 

λ ηῆ εἰζαγσγῆ παξνπζηάδεηαη ηὸ ἐπηζηεκνληθὸλ ἔξγνλ ηνῦ θαζεγεηνῦ Ἰ.Θ. Μάδε 

θαὶ αἱ ζπκβνιαί ηνπ εἰο ηὴλ γεσπνιηηηθὴλ θαὶ ηὰο ηνκὰο ηὰο ὁπνίαο ἐπήλεγθελ ἡ 

ἐξεπλεηηθή ηνπ ἐξγαζία εἰο ηὴλ κειέηελ ηνῦ ἰζιάκ. 

 

5 ― πηκέιεηα εἰο Ἰσάλλνπ Θ. Μάδε, Ὁ δσηηθὸο ρξνο ηνῦ Φξεηδεξίθνπ Ράηζει, ἐλ 

Ἀζήλαηο 2014 (388 ζει.). 

 

6 ― Δἰζαγσγὴ - ἐπηκέιεηα εἰο Ἀλαζηαζίνπ Ν. Μαξίλνπ, Πνιηηηθὴ θαὶ Γίθαηνλ, 

πξφινγνο Ἰ.Θ. Μάδε, ἐλ Ἀζήλαηο 2015, 248 ζει. 

λ ηῆ εἰζαγσγῆ ἀλαιχεηαη ηὸ ζπγγξαθηθὸλ ἔξγνλ ηνῦ ἐπηηίκνπ ἀληηπξνέδξνπ ηΔ δξ 

Ἀλαζηαζίνπ Ν. Μαξίλνπ θαὶ ἡ πνηθηιφκνξθνο ζπκβνιή ηνπ εἰο ηὸ ἐθθιεζηαζηηθὸλ 

δίθαηνλ θαὶ ηὰ δεηήκαηα ηο ζξεζθεπηηθο ἐιεπζεξίαο. 

 

7 ― Δἰζαγσγὴ εἰο Σάρα Υνπζέτλ, Φὴ ἀι-ζαὶξ ἀι-γθάρειπ, ἐλ Καΐξῳ 2015 

(ἁξαβηζηί). 

Ἡ ἔθδνζηο αὐηὴ ἀπνηειεῖ ἐπαλέθδνζηλ ηνῦ πνιπθξφηνπ βηβιίνπ ηνῦ Σάρα Υνπζέτλ 

πεξὶ ηο πξντζιακηαίαο ἁξαβηθο πνηήζεσο γελνκέλελ  ὑπὸ ηνῦ ὑπνπξγείνπ 

πνιηηηζκνῦ ηο Αἰγχπηνπ θαὶ ἐθδνζεῖζαλ ὑπὸ ηνῦ θξαηηθνῦ ἐθδνηηθνῦ νἴθνπ «Γεληθὸο 

ὀξγαληζκὸο βηβιίνπ». εκεησζήησ, ὅηη εἰο ηὴλ ἔθδνζηλ, ηὴλ ὁπνίαλ πξνινγίδεη ὁ 

καζεηὴο ηνῦ Σάρα Υνπζέτλ θαὶ πξῴελ ὑπνπξγὸο πνιηηηζκνῦ θαζεγεηὴο Γθάκπεξ 

Ἁζθνχξ, ἑηέξαλ εἰζαγσγὴλ ζπγγξάθεη ὁ ζεσξνχκελνο ὡο ὁ θνξπθαῖνο ηλ 

κειεηεηλ ηνῦ ἔξγνπ ηνῦ Σάρα Υνπζέτλ θαζεγεηὴο Ἁκπληὲι Μέλαεκ Σαικα. 

 

8 ― Δἰζαγσγὴ - ἐπηκέιεηα εἰο Ἰσάλλνπ Θ. Μάδε, Γεσπνιηηηθὰ δεηήκαηα ζηὴλ 

εὐξπηέξαλ Μέζε Ἀλαηνιὴ θαὶ ηὴλ Μεζφγεην, η.Α΄, ἐλ Ἀζήλαηο 2016, 772 ζει. 

 

9 ― Δἰζαγσγὴ - ἐπηκέιεηα εἰο Ἰσάλλνπ Θ. Μάδε, Γεσπνιηηηθὰ δεηήκαηα ζηὴλ 

εὐξπηέξαλ Μέζε Ἀλαηνιὴ θαὶ ηὴλ Μεζφγεην, η.Β΄, ἐλ Ἀζήλαηο 2017, ζζ. 781-1586. 

 

10 ― Δἰζαγσγὴ - ἐπνπηεία ἐπὶ ηο κεηαθξάζεσο Γθακὰι Ἁκπληὲι Νάζεξ, Ἡ 

Φηινζνθία ηο παλαζηάζεσο, ὑπὸ ηο κεηαθξαζηηθο ὁκάδνο ηνῦ εκηλαξίνπ 

Ἁξαβντζιακηθλ πνπδλ ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελλ, ἐλ Ἀζήλαηο 2019, 103 ζει. 
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Δ΄. Λήκκαηα εἰο ἐγθπθινπαηδείαο 

 

1 ― Ἄδραξ ἐλ ΜΟΥΖ η. Α΄, ζ. 59. 

2 ― Ἰζιακηθὴ Αἴγππηνο ἐλ ΜΟΥΔ η. Α΄, ζζ. 703-704. 

3 ― Ἰζιὰκ ἐλ ΜΟΥΔ η. Θ΄, ζζ. 4-6. 

4 ― Σὸ ἱεξὸλ θνξάληνλ ἐλ ΜΟΥΔ η. Θ΄, ζζ. 6-7. 

5 ― Ἰγγκα ἐλ ΜΟΥΔ η. Θ΄, ζ. 7. 

6 ― Κπο ἐλ ΜΟΥΔ η. Θ΄, ζ. 7. 


