Ομότιμος καθηγητής Γεώργιος Π. Νάκος
e-mail: nakos@law.auth.gr
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στην Έδεσσα Πέλλης. Εγκύκλιες και γυμνασιακές σπουδές
στην Πάτρα, Αμαλιάδα και Ερμούπολη Σύρου, και τις πανεπιστημιακές στα Τμήματα
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Νομικής της Σχολής Νομικών και
Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
Χρημάτισε υπότροφος του «Άθλου Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου» για ειδική
έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και τα δημόσια Αρχεία του Μονάχου (Κρατικό Αρχείο,
Μυστικό Αρχείο Όθωνος της Βαυαρίας (τ. Μονάρχη της Ελλάδος), Κρατικό Αρχείο Μονάχου, Αρχείο
Γεωργίου Λουδοβίκου φον Μάουρερ, κ.ά.
Αριστούχος διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ και Υφηγητής της
Ιστορίας του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου στο ίδιο Τμήμα.
Διακόνησε επί μακρά σειρά ετών, ως πανεπιστημιακός, από το 1965 μέχρι την κατάληψή του από
το όριο ηλικίας (2007), στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ, ως βοηθός, επιμελητής, λέκτορας, επίκουρος
καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής, καθηγητής, στο ίδιο πάντα γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας
του Ελληνικού και του Ρωμαϊκού Δικαίου, στο ίδιο Τμήμα και στο ίδιο γραφείο.
Δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Νομικής και στον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και
Κοινωνιολογίας του Δικαίου τα μαθήματα: Ιστορία Ελληνικού Δικαίου, Ιστορία Ελληνικού και
Ρωμαϊκού Δικαίου και Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον ίδιο Τομέα τα
μαθήματα: Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου και Θεσμούς του Δικαίου των Ευρωπαϊκών
Λαών.
Συνέγραψε πληθώρα έργων, αυτοτελών μονογραφιών, πανεπιστημιακών παραδόσεων και
ευρύτερων μελετών του γνωστικού του αντικειμένου της Ιστορίας του Ελληνικού και Ρωμαϊκού
Δικαίου, τα οποία κινούνται στο χώρο του αρχαίου ελληνικού, του βυζαντινορωμαϊκού, του
μεταβυζαντινού, της Τουρκοκρατίας και του νεοελληνικού δικαίου.
Οι κυριότερες βασικές μονογραφίες του και οι ειδικότερες μελέτες του είναι: (Μονογραφίες ) Αι
Μεγάλαι Δυνάμεις και τα εθνικά κτήματα της Ελλάδος (1821-1832) - Το Πολιτειακό καθεστώς της
Ελλάδος επί Όθωνος μέχρι του Συντάγματος του 1844 (εκ των δημοκρατικών ιδεωδών της
Επαναστάσεως του 1821 εις την απόλυτον Μοναρχίαν) [διδ.δ.] - Το νομικό καθεστώς των τέως
δημόσιων οθωμανικών γαιών (1821-1912) [υφηγ.δ.]- Ιστορία Ελληνικού Δικαίου, Μορφές αρχαίων
ελληνικών νομοθεσιών - Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου - Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου - H
Νεαρά 26 Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου - Το νέο σύστημα Δικαίου στη Μακεδονία. Μετά και Κατά την
Απελευθέρωση των Νέων Χωρών από τον οθωμανικό ζυγό - κ.ά. (ειδικότερες) μελέτες του σε θέματα
αρχαίου ελληνικού, βυζαντινορωμαϊκού και μεταβυζαντινού δικαίου, όπως: Πολιτειολογικά
Αριστοτέλη - Αι δημοσιονομικαί ρυθμίσεις των «Τοπικών Πολιτευμάτων» του Ελληνικού Αγώνος
(1821-1823) - Περί του θεσμού του «πατρικού δικαιώματος» (baba-hakki) εις το εθιμικόν δίκαιον
Θράκης – Η φορολογική νομοθεσία κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν (1821-1826) - Προσπάθειες
εφαρμογής της «πολιτικής ενότητας» της Ελληνικής Επικρατείας - Δικαιικοί «μεταβολισμοί» της
ιδιοκτησίας στις Νέες Χώρες μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Επικράτεια - Η προβληματική των
ουσιαστικών ορίων λειτουργίας του Μεταβυζαντινού Ελληνικού δικαίου - Η λειτουργική διατήρηση
του βυζαντινού δικαίου στη Μακεδονία, διαμορφωτικό στοιχείο των ευρωπαϊκών δικαίων – Η

λειτουργία του Δικαίου στη Θεσσαλονίκη κατά την Τουρκοκρατία. Ενδεικτικά στοιχεία - Ιωακείμ Γ΄ ο
από Θεσσαλονίκης δις Οικουμενικός Πατριάρχης και το νομοκανονικό του έργο - Η στάση της
Διοικούσας Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας στους Αγώνες για την Ελευθερία κατά την
Τουρκοκρατία - Οι μορφές των Πολιτευμάτων του Αγώνα του 1821 ως αφετηρία αναδείξεως της
εσωτερικής φιλοσοφίας των ιδεών, θέσεων και τάσεων των επαναστατησάντων Ελλήνων - Το
πρόβλημα της «λειτουργικής» εφαρμογής της οθωμανικής γαιοκτητικής νομοθεσίας στα πλαίσια του
ισχύοντος ελληνικού Δικαίου - Το δικαιικό πλαίσιο του Αγροτικού Ζητήματος μετά την προσάρτηση
της Θεσσαλίας (1881) – Δικαιικά γαιοκτητικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της Προσωρινής
Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης (1916-1917) - Συμβολή στο γνωστικό πλαίσιο της Ιστορίας του
Ελληνικού και Ρωμαϊκού δικαίου Οι πολιτειακές τάσεις κατά την Επανάσταση του 1821,
νομιμοποιητικές αιτίες του πολιτεύματος του 1844 - Μια μορφή κοινοτικής-δικαστικής δικαιοδοσίας
στο εθιμικό δίκαιο της Θάσου - Το δικαίωμα της χωριστής ιδιοκτησίας επί δένδρων (δενδροκτησία) στη
Θάσο επί Τουρκοκρατίας – Η δικονομική εφαρμογή του δικαίου του γάμου υπό της επαρχιακής
Μητροπολιτικής Συνόδου Θεσσαλονίκης κατά την οθωμανική περίοδο - Δικαιικές αντινομίες του
απώτερου ιστορικο - δικαιικού παρελθόντος: Η «απαξίωση του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου - Οι
Χριστιανικές Κοινότητες της Θεσσαλονίκης κατά την Τουρκοκρατία και η μεταγενέστερη μετεξέλιξή
τους (Ν. 2508/1920) - Οι λόγοι διαζυγίου στα Γρεβενά το 19ο αιώνα – Οι μορφές των Πολιτευμάτων
του Αγώνα του 1821 ως αφετηρία αναδείξεως της εσωτερικής φιλοσοφίας των ιδεών, θέσεων και
τάσεων των επαναστατησάντων Ελλήνων - Εξελικτική πορεία των μεταβυζαντινών μετοχίων:
εννοιολογικό περιεχόμενο και ειδικότερες αναφορές μετοχίων εκτός Αγίου Όρους - Ενδεικτικές
αναφορές απαλλοτριωτικών αποφάσεων Αγιορειτικών μετοχίων της Θάσου - Οριοθέτηση του νομικού
καθεστώτος των τέως οθωμανικών ιδιοκτησιακών τίτλων επί των γαιών της κατηγορίας mülk (πλήρους
ιδιοκτησίας) στη Θάσο - Οι μετά την ελληνική Επανάσταση του 1821 φορολογικοί και λοιποί συναφείς
νόμοι, διαμορφωτικοί νομικών χαρακτηρισμών ιδιωτικών δικαιωμάτων - Τα εικονικά έγγραφα ως
εξασφαλιστική μορφή ιδιοκτησίας των Ορθοδόξων Χριστιανικών Καθιδρυμάτων κατά την
Οθωμανοκρατία – Ενδεικτικές περιπτώσεις λόγων διαζυγίων επί Τουρκοκρατίας στη Θάσο το 19ο αι.
Γνμδ.: Προϋποθέσεις ισχύος του οθωμανικού γαιοκτητικού καθεστώτος στις Νέες Χώρες μετά το
1912-1913 μέχρι σήμερα - Το νομικό καθεστώς των τέως δημόσιων οθωμανικών γαιών στις Νέες
Χώρες και ιδιαίτερα στη Θράκη - Το νομικό καθεστώς των Μονών του Αγίου Όρους επί
Τουρκοκρατίας: Μεταβίβαση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, μετά την ένταξή τους στην
ελληνική επικράτεια. Δυνατότητα ουσιαστικής ή αναλογικής εφαρμογής του Ν. 2508/1920 «περί
εξακριβώσεως των περιουσιών των χριστιανικών κοινοτήτων στις Νέες Χώρες επί Τουρκοκρατίας» και
στις Αγιορειτικές Μονές.- κ.ά. μικρότερες μελέτες, άρθρα, παρουσιάσεις ιστορικο-δικαιικών έργων και
βιβλιοκρισίες.
Ειδικότερη αναλυτική αξιολόγηση του συνόλου (σχεδόν) των μελετών του παρατίθεται στις
εισαγωγικές σελίδες του Τιμητικού Τόμου «ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΩΡΗΜΑ/ΤΩ ΓΕΩΡΓΙΩ Π. ΝΑΚΩ»,
στην Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Νομικής της Σχολής ΝΟΠΕ, σειρά «ΝΌΜΟΣ», αριθ. 13,
Θεσσαλονίκη 2010, University Studio Press.
Έλαβε μέρος σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, διεθνών, πανελληνίων και τοπικών του επιστημονικού
του αντικειμένου.
Συμμετείχε σε πλείστες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Όργανα του ΑΠΘ, ως μέλος ή διευθυντής ή
αντιπρόεδρος ή Πρόεδρος, στην Εταιρεία Διαχειρίσεως και Αξιοποιήσεως της περιουσίας του ΑΠΘ
(από τη σύστασή της), στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού, ΚΕΕΜΕ (μέχρι
την κατάργησή της), στις Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές των εκάστοτε Πρυτανικών Εκλογών (από
την Πρυτανεία Μάντη μέχρι και την Πρυτανεία Μάνθου), στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών και στη
Νομική Επιτροπή (μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς του), ως εκπρόσωπος του ΑΠΘ στο
Διαπανεπιστημιακό Κέντρο αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) του οποίου

διετέλεσε τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος, όπως και στο διάδοχό του ν.π.δ.δ. Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) (μέχρι τη
συνταξιοδότησή του), καθώς, επίσης, ως μέλος σχεδόν σε όλες τις βασικές επιτροπές του ΑΠΘ,
Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών (οργανώσεως του κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου), μεγάλων
διαγωνισμών κεντρικών προμηθειών, φυλάξεως, καθαριότητας, κ.ά.,
Διετέλεσε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπου δικηγόρησε ουσιαστικά στο
Πρωτοδικείο και το Εφετείο Θεσσαλονίκης μέχρι πρόσφατα που συνταξιοδοτήθηκε, επίσης μέλος ή
πρόεδρος πολλών ιδρυμάτων, επιστημονικών φορέων και συλλόγων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
όπως: πρώην μέλος του .Σ. του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών - μέλος της Αδελφότητος
Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως τετιμημένος Άρχων Δικαιοφύλαξ του Οικουμενικού
Θρόνου - μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και ήδη μέλος και Αντιπρόεδρος, του ΔΣ της
ίδιας Εταιρείας (πρώτη θητεία, 2012-2015), μέλος του ΔΣ/ΕΜΣ (δεύτερη θητεία, 2015-2018) - μέλος
και πρώην Πρόεδρος και ήδη επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας Δικαίου - μέλος της
Society for the Law of the Eastern Churches - μέλος της Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών,
πρώην μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Εποπτείας (επί σειρά ετών, μέχρι το 2011) του Κέντρου
Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης -τέως Υπεύθυνος του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου
Θεσσαλονίκης, Τμήματος Νομικής (επί μακρά σειρά ετών, πρόσφατα -2011- καταργηθέντος) - μέλος
των Σωματείων της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης - των Φίλων του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, των Φίλων του Τελλόγλειου Ιδρύματος του ΑΠΘ - των
Συλλόγων Ρουμελιωτών - Εδεσσαίων, κ.ά.

