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Όνομα παραγωγού (ών)  Φαίδων Ι. Κοζύρης (1932-2010)  
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 
σημείωμα  

Ο Φαίδων  Κοζύρης (γνωστός στις ΗΠΑ ως Phaedon 
John Kozyris) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1932. 
Γιος του Ιωάννη Κοζύρη, δικηγόρου από το Τζερμιάδο 
Λασιθίου, και της Μαρίκας, το γένος Μεταξωτού από 
την Αδριανούπολη. Απόφοιτος του Α΄ Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε το 
1954, χρονιά που έφυγε στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές 
σπουδές με υποτροφία Φουλμπράιτ. Εκεί σπούδασε 
στα πανεπιστήμια του Σικάγο, της Πενσυλβάνιας και 
του Κορνέλ και απέκτησε την άδεια δικηγορίας στην 
πολιτεία της Νέας Υόρκης (αργότερα απέκτησε άδεια 
δικηγορίας και στην πολιτεία του Οχάιο). 
 
Το διάστημα 1960-1969 εργάστηκε για τη φίρμα 
Cahill, Gordon, Reindel & Ohl στη Νέα Υόρκη και το 
Παρίσι. Το 1969 έγινε καθηγητής του Συγκριτικού 
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο (Ohio State 
University). Δίδαξε εκεί μέχρι το 1995 όταν και γύρισε 
στη γενέτειρά του και το ΑΠΘ, όπου δίδαξε μέχρι το 
1999. Εκλέχθηκε ομότιμος καθηγητής και στα δύο 
πανεπιστήμια. Διετέλεσε ακόμη επισκέπτης καθηγητής 
σε διάφορα πανεπιστήμια, κυρίως των ΗΠΑ. Δίδαξε 
για πολλά χρόνια σε θερινά σχολεία που οργάνωναν 
αμερικανικές νομικές σχολές σε διάφορα μέρη στην 
Ελλάδα. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές και θερμός 
υποστηρικτής για πολλά χρόνια του προγράμματος 
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του 
Οχάιο.  
 
Ο Κοζύρης ασχολήθηκε με πολλές πτυχές της νομικής 
επιστήμης. Άφησε εκτεταμένο έργο στους τομείς του 
Συγκριτικού Δικαίου, του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, 
του Εταιρικού Δικαίου, της Θεωρίας του Δικαίου, του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και του Δικαίου της 
Θάλασσας. Συγγραφέας και επιμελητής βιβλίων και 
πολυάριθμων άρθρων σε διεθνή νομικά περιοδικά και 
μέλος επιστημονικών κέντρων. Πιο γνωστό από τα 
βιβλία του το Konstantinos D. Kerameus, Phaedon J. 
Kozyris (eds.), The Greek legal system, Kluwer, 1988, 
που έκανε πολλές εκδόσεις με τον ελαφρώς αλλαγμένο 
τίτλο Introduction to Greek Law. 
 
Ο Κοζύρης υπήρξε για χρόνια δραστήριο μέλος 
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οργανώσεων της ελληνικής διασποράς στις ΗΠΑ και 
υπήρξε το 1963 πρόεδρος της επιτροπής για την 
ίδρυση Ελληνικού Θεάτρου Αμερικής. Εκφράσθηκε 
ανοικτά εναντίον της ταύτισης μέρους της ελληνικής 
διασποράς με το καθεστώς της Δικτατορίας των 
Συνταγματαρχών και έδρασε από τις ΗΠΑ για τη 
στηλίτευση του καθεστώτος και την αποκατάσταση 
της δημοκρατίας στην Ελλάδα.  
 
Ο Κοζύρης ήταν παντρεμένος με την Λίτσα 
(Ευαγγελία) Κοζύρη, το γένος Σπυροπούλου. Από τον 
πρώτο του γάμο με τη Στέλλα Ντούλη απέκτησε δύο 
κόρες, τη Μαρία και την Κύνθια.  
 
Το 2008 διαγνώστηκε με λευχαιμία. Πέθανε το 2010 
στη Θεσσαλονίκη.  
 
[Πηγές σύνταξης βιογραφικού: «Σκέψεις και θύμησες για τον 
Φαίδωνα Κοζύρη (1932-2010)», υλικό του αρχείου]  

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής   

Διαδικασία πρόσκτησης   Δωρεά της γυναίκας του, Λίτσας Κοζύρη, τον Ιούλιο 
του 2013.  
Το αρχείο απόκειται στο ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης. 

Παρουσίαση περιεχομένου  Το αρχείο περιέχει κυρίως το πολυδιάστατο νομικό 
έργο του Κοζύρη. Κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα, 
βιβλιοκρισίες καθώς και υλικό που συγκέντρωνε για 
την έρευνά του ή για το διδακτικό του έργο. 
Παρουσιάζει πιθανόν ενδιαφέρον για ερευνητές της 
ιστορίας του δικαίου. Ακόμη περιλαμβάνει την 
αλληλογραφία του Κοζύρη, προσωπικά του τεκμήρια, 
καθώς και ορισμένα τεκμήρια που σχετίζονται με τον 
απόδημο ελληνισμό στις ΗΠΑ. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν ακόμη το εφηβικό ημερολόγιο του 
Κοζύρη, δύο συμβόλαια του 1899 του παππού του 
Κοζύρη, Γιάννη, καθώς και τα γενεαλογικά των 
Κοζύρηδων, οι φωτογραφίες και τα προσωπικά 
τεκμήρια του θείου του Κοζύρη, Κωνσταντίνου 
Μεταξωτού. Τέλος αξίζει να επισημανθεί ο εντοπισμός 
στο αρχείο εισιτηρίων κινηματογράφων, λεωφορείων 
και πλοίων (γραμμή Θερμαϊκού) της Θεσσαλονίκης  
Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή 
 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 
διατήρηση  

Τα πολλαπλά αντίτυπα (κυρίως άρθρα του Κοζύρη) 
αποσύρθηκαν από το αρχείο. Ορισμένα από αυτά θα 
δωρηθούν στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Δικαίου.  

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες 
Σύστημα ταξινόμησης  Η ταξινόμηση είναι κυρίως θεματική.  

 
Διάγραμμα ταξινόμησης: 
 
Φάκελος 1   ΒΙΒΛΙΑ (1975-2009) 

Φάκελος 2   ΑΡΘΡΑ (1959-2010) 
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Φάκελος 3    ΚΕΙΜΕΝΑ (1954-2007) 

Φάκελος 4    ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ (1977-2003) 

Φάκελος 5    ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΡΘΡΑ 
ΤΡΙΤΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) (1934-1991) 

Φάκελος 6    ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (1989-2000) 

Φάκελος 7     ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΝ TRUST LAW (ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΣΗ) (2006-
2007) 

Φάκελος 8     ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ SPAM E-MAIL 
(2002-2006) 

Φάκελος 9     ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
(1978-2008) 

Φάκελος 10   ΝΟΜΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΡΙΤΩΝ (1978-2008) 

Φάκελος 11   ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Φάκελος 12   ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, 
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ (1969-2011) 

Φάκελος 13   ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1953-2009) 

Φάκελος 14   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1936-2013) 

Φάκελος 15  ΜΑΘΗΤΙΚΑ, ΝΕΑΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
(1899-2008) 

Φάκελος 16   ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, 
ΔΙΑΦΟΡΑ (1923-1998) 

Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
Όροι αναπαραγωγής   
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνικά, αγγλικά 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις  

 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε 
ηλεκτρονική κι έντυπη μορφή 

Εντοπισμός πρωτοτύπων   
Εντοπισμός αντιγράφων   
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής  

«Σκέψεις και θύμησες για τον Φαίδωνα Κοζύρη (1932-
2010)» 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   

Παρατηρήσεις   

Παρατηρήσεις και όνομα του / της 
αρχειονόμου  

Γιώργος Κουμαρίδης 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 
Χρονολογία (ες) περιγραφής  Ιούνιος 2014 
Θέματα  ΝΟΜΙΚΗ / ΝΟΜΙΚΟΙ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ / 
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΑΜΕΡΙΚΗ  
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Αρχείο Φαίδωνα Κοζύρη 
 
Φάκελος 1 ΒΙΒΛΙΑ (1975-2009) 
  
 Βιβλία του Φαίδωνα Κοζύρη: 
  
 -Φαίδωνος Ι. Κοζύρη, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Ύλη ειδικών παραδόσεων: 

αυτοκινητικά ατυχήματα, Αφοί Π. Σάκκουλα, 1975. 
 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, Συγκριτικά στοιχεία δικαίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις Η.Π.Α. 

και στην Ελλάδα, Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης, Αθήνα 1991. 

 
 Βιβλία με την επιμέλεια του Φαίδωνα Κοζύρη: 
  
 -Φ.Ι. Κοζύρης - Σ.Μεγγλίδου (επιμέλεια), Η «ανεξαρτησία» των ανεξάρτητων 

αρχών. Προβληματισμοί και ελπίδες ενός νέου θεσμού. Πρακτικά ημερίδας, 29 
Οκτωβρίου 2002, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας,  Αθήνα-Κομοτηνή 2003.   

 ‐Konstantinos D. Kerameus, Phaedon J. Kozyris (eds.), Introduction to Greek 
Law, third revised edition, Kluwer Law International & Ant. N. Sakkoulas, 
The Netherlands 2008. 

 
 Εργασίες του Κοζύρη που δημοσιεύθηκαν σε βιβλία (βιβλία, ανάτυπα, 

φωτοαντίγραφα) (1988-2009): 
  
 -Φαίδωνος Ι. Κοζύρη, «Η συνταγματική προστασία της ελευθερίας της 

έκφρασης και η οριοθέτηση της περιύβρισης και δυσφήμισης αρχής» στο 
Σύμμεικτα προς τιμήν του Φαίδωνος Θ. Βεγλερή, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 
1988, σσ. 227-236 (ανάτυπο). 

 -Phaedon John Kozyris, “Some observations on the sphere of applicability of 
the Vienna Convention on contracts for the international sale of goods” στο 
Μελέτες προς τιμήν Νικολάου Α. Δελούκα, Αντ. Ν Σάκκουλας, Αθήνα-
Κομοτηνή 1989, σσ. 493-503 (ανάτυπο). 

 -P. John Kozyris, “13. Report for the United States of America” στο Ian F. 
Fletcher (ed.), Cross-Border Insolvency: National and Comparative studies, 
J.C.B. Mohr, Τύμπιγκεν 1992, σσ. 243-254 (ανάτυπο). 

 -Phaedon John Kozyris, “Chapter 11, Business Associations” στο 
Konstantinos D. Kerameus, Phaedon J. Kozyris (editors), Intoduction to 
Greek law, second revised edition, Kluwer Law International & Ant. N. 
Sakkoulas, The Netherlands 1992, σσ. 211-230 (ανάτυπο). 

 -Phaedon John Kozyris, “Corporate takeovers through public markets” στο 
Académie internationale de droit compare, Rapports généraux, XIVe congrès 
international, Αθήνα 1994, σσ. 365-415 (ανάτυπο). 

 -Phaedon John Kozyris, “Corporate takeovers through the public markets” 
στο P.J. Kozyris, (ed.), Corporate takeovers through the public markets, 
Kluwer Law International, The Netherlands 1996, σσ. 3-56 (φωτοαντίγραφο).  

 -Phaedon John Kozyris, “Equity, equidistance, proportionality at sea: the 
status of island coastal fronts and a coda for the Aegean” στο Theodore C. 
Kariotis (ed.), Greece and the law of the Sea, Kluwer Law International, 
Χάγη, Λονδίνο, Βοστώνη 1997, σσ. 23-65 (ανάτυπο).  

 -Φαίδων Κοζύρης, «Η πολυεθνική επιχείρηση: έννοια, δομή και στρατηγική 
στον τομέα της εργασίας» στο Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Διεθνείς 
και πολυεθνικές διαστάσεις εργατικού δικαίου. Πολυεθνικοί όμιλοι 
επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 
11-24 (φωτοαντίγραφο). 
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 -Phaedon John Kozyris, “Human rights bad wrongs: a look from the reverse 
angle of costs and obligations” στο Problèmes d’ interpretation á la mémoire 
de Constantinos N. Kakoyris, Bruylant & Ant. N. Sakkoulas, 2000, σσ. 203-
222. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Πρόλογος» και  «Τα προβλήματα της ελληνικής 
κεφαλαιαγοράς: Η δύσκολη μετάβαση στην ωριμότητα» στο Σ. Μεγγλίδου, 
Χρηματιστήριο και προστασία των επενδυτών. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο 
και ο ευρωπαϊκός και διεθνής οικονομικός χώρος, Πρακτικά Διημερίδας 9-10 
Ιουνίου 2000,  Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001, σσ. 21-34 (φωτοαντίγραφο).   

 -Phaedon John Kozyris, “The Legal Dimension of the Current Greek-Turkish 
Conflict. A Greek Viewpoint” στο Dimitris Keridis and Dimitrios 
Triantaphyllou (eds.), Greek-Turkish Relations in the era of globalization, 
Brasseys, 2001, σσ. 102-114 (ανάτυπο).   

 -Phaedon John Kozyris, “Conflict of laws for corporate shareholdings: 
predicaments and prospects” στο J.A.R. Nafzinger & S.C. Symeonides (eds.), 
Law and Justice in a Multistate World: Essays in Honor of Arthur T. Von 
Mehren, Transnational Publishers, 2002, σσ. 295-316 (φωτοαντίγραφο).   

 -Phaedon John Kozyris, “The future of comparative law. A menu for 
cannibals?” στο Hilmar Fenge, Anastasia Grammaticaki-Alexiou (eds.), 
ELPIS for EUROPE. The European and comparative dimension of law 
teaching in Europe, Nomos, 2006, σσ. 105-112 (φωτοαντίγραφο).  

 -Phaedon John Kozyris, “Abusive Advertising on the Internet through Spam: 
Problems and Solutions” στο Katharina Boele-Woelki & Sjef van Erp (eds.), 
General reports of the XVIIth Congress of the International Academy of 
Comparative Law, Bruylant & Eleven International Publishing, The 
Netherlands 2007 (ανάτυπο). 

 -Phaedon John Kozyris, “Chapter 12, Business Associations” στο 
Konstantinos D. Kerameus, Phaedon J. Kozyris (editors), Introduction to 
Greek law, second revised edition, Kluwer Law International & Ant. N. 
Sakkoulas, The Netherlands 2008, σσ. 261-289 (φωτοαντίγραφο). 

 -Φαίδων Κοζύρης, «Οι αμερικανικές νομικές σπουδές στην Ελλάδα: 
προβλήματα και προοπτικές» στο Ελευθερία Αράπογλου (επιμέλεια), Τάσεις 
και προοπτικές των αμερικανικών σπουδών στην Ελλάδα, Ελληνική Εταιρεία 
Αμερικανικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 81-83 (βιβλίο).  

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Μακεδονία» και συναφείς όροι στο διεθνές εμπόριο» 
στο Ιωάννης Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός (επιμ.), 
Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Πατάκης, 
Αθήνα 2008, σσ.546-571 (φωτοαντίγραφο).  

 -Phaedon John Kozyris, “Justice Scalia right and wrong! A journey through 
the smoke and mirrors of interpretation” στο Essays in honour of 
Konstantinos D. Kerameus, 2009, σσ. 633-672. 

 
 Εργασίες του Κοζύρη (αχρονολόγητες ή χωρίς στοιχεία): 
 -Φαίδων Κοζύρης, «Σύγχρονοι προβληματισμοί ερμηνείας του Δικαίου, 

ιδιαίτερα του συντάγματος, στις Ηνωμένες Πολιτείες», σσ. 125-152 
(φωτοαντίγραφο). 

 -Phaedon John Kozyris, “Justice Scalia right and wrong! A journey through 
the smoke and mirrors of interpretation”, σσ. 1-40 

 
 -Κριτικές για βιβλία του Κοζύρη (κυρίως για το Introduction to Greek Law) 

(1983-2002) 
  
 
Φάκελος 2 ΑΡΘΡΑ (1959-2010) 
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 Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει άρθρα και βιβλιοκρισίες του Κοζύρη 

δημοσιευμένα σε νομικά περιοδικά (ανάτυπα, φωτοαντίγραφα) καθώς κι ένα 
αδημοσίευτο άρθρο του. 

 
2.1 Άρθρα (1960-2010)  
 -Phaedon J. Kozyris, “Bankruptcy: The status rights…..”, Cornell Law 

Quarterly, vol. 45 (1960), σσ. 566-570. 
 -Ph. John Kozyris, “Equal joint-venture corporation in France. Problems of 

control and resolution of Deadlock”, The American Journal of Comparative 
Law, vol. 17:4, σσ. 503-528. 

 -P. John Kozyris, “No fault automobile insurance and the conflict of laws – 
Cutting the Gordian knot home-style”, Duke Law Journal,  vol. 1972:2, σσ. 
331-406. 

 -P. John Kozyris, “National and supranational law in the EEC on the eve of 
British entry”, Law and Contemporary Problems, vol. 37:2 (Spring 1972), 
σσ. 286-305. 

 -Φαίδωνος Ι. Κοζύρη, «Δοκίμιο για τη νομική παιδεία. Κρίσεις, συγκρίσεις, 
διακρίσεις και πρακτικές απόψεις», Αρμενόπουλος, 1974:10, σσ. 669-680.   

 -«Η δικηγορία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», Μηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τχ. 2 (Φεβρουάριος 
1981), σσ. 3-7.  

 -P. John Kozyris, “Reflections on Allstate-The lessening of due process in 
choice of law”, U.C. Davis Law Review, 14:4 (Summer 1981), σσ. 889-906.  

 -P.J. Kozyris, “Justified party expectations in choice-of-law and jurisdiction: 
constitutional significance or bootstrapping?”, San Diego Law Review, vol. 
19:2 (1982), σσ. 313-339. 

 -P. John Kozyris, “Corporate wars and choice of law”, Duke Law Review, 
vol. 1985:1 (February), σσ. 1- 99. 

 -P. John Kozyris, “The nullity of patents: U.S. National report agenda III.B”, 
The American Journal of Comparative Law, vol. XXXIV (1986, 
supplement), σσ. 309-316. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Ελευθερία και έλεγχος της ραδιοτηλεόρασης: 
μαθήματα από την αμερικανική εμπειρία», Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1989:2, σσ. 235-251. 

 -Κ.Δ. Κεραμέως, Φ.Ι. Κοζύρη, «Κύρος επιδόσεως στην αλλοδαπή κατά τη 
Σύμβαση της Χάγης της 15 Νοεμβρίου 1965 (ν. 1334/1983), το εσωτερικό 
ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του τόπου επιδόσεως. Γνωμοδότηση», 
Ελληνική Δικαιοσύνη, τχ. 30 (1989), σσ. 1291-1293. 

 -P. John Kozyris, “Some observations on state regulations of multistate 
takeovers – controlling choice”, The Delaware Journal of Corporate Law, 
14:2 (1989), σσ. 499-535. 

 -P. John Kozyris, “Corporate takeovers at the jurisdictional crossroads: 
preserving state authority over internal affairs while protecting the 
transferability of interstate stock through federal law”, UCLA Law Review, 
vol. 36:6 (1989), σσ. 1109-1166. 

 -P. John Kozyris, Symeon C. Symeonides, “Choice of law in the American 
Courts in 1989: an overview”, The American Journal of Comparative Law, 
vol. XXXVIII:3 (Summer 1990), σσ. 601-651. 

 -P. John Kozyris, “Values and methods in choice of law for products liability: 
a comparative comment on statutory solutions”, The American Journal of 
Comparative Law, vol. XXXVIII:3 (Summer 1990), σσ. 475-509. 

 -P. John Kozyris, “The federal role in corporate takeovers: a framework for a 
limited second congressional intervention to protect the free market”, Ohio 
State Law Journal, vol. 51:1 (1990), σσ. 263-267. 
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 -P. John Kozyris, “Interest analysis facing its critics – and, incidentally, what 
should be done about choice of law for products liability?”, Ohio State Law 
Journal, (1990), σσ. 21- 41. 

 -P. John Kozyris, “Counterpoint: the problems of affirmative action”, The 
Ohio State University Law Record, winter 1991.  

 -P. John Kozyris, “In the cauldron of Jurisprudence: the view from within the 
stew”, Journal of Legal Education, vol. 41:3-4 (September-December 1991), 
σσ. 421-441. 

 -Φαίδωνα Ι. Κοζύρη, «Τρεις προβληματισμοί στην αμερικανική θεωρία του 
δικαίου», Νομικό Βήμα, τομ. 39, τχ. 5 (Ιούλιος-Αύγουστος 1991), σσ. 715-
728. 

 -P. John Kozyris, “Resource to the objectives of the law and the role of 
equity in the new international law of maritime boundaries”, Revue de la 
Recherche Juridique Droit Prospectif, vol. 48 (1992), σσ. 257-263.    

 -Phaedon John Kozyris, “Multinational litigation and the motion of forum 
non conveniens as a remedy against jurisdictional abuse”, Revue Hellénique 
de Droit International, 1992, σσ.7-22.  

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Ο ρόλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σε 
θέματα διάκρισης εξουσιών, ομοσπονδιακής ισορροπίας και προστασίας των 
ατομικών δικαιωμάτων», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 
1992:1, σσ.71-93. 

 -P. John Kozyris, “Reflections on the impact of membership in the European 
communities on Greek legal culture”, Journal of Modern Greek Studies, vol. 
11 (1993), σσ. 29-49.  

 -P. John Kozyris, “The lack of justiciability as a problem in recognizing 
positive social and economic rights”, Revue de la Recherche Juridique Droit 
Prospectif, vol. 55 (1993-1994), σσ. 1215-1217. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Χρονικό της νομολογίας του Ανωτάτου 
Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ:1991-1992», Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1993:2, σσ. 347-353. 

 -P. John Kozyris, “The conflicts provisions of the Ali’s complex litigation 
project: a glass half full”, Louisiana Law review, vol. 54:4 (March 1994), σσ. 
953-975. 

 -P. John Kozyris, “Comparative law for the twenty-first century: new 
horizons and new technologies”, Tulane Law Review, vol. 69:1 (1994), σσ. 
165-179. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Χρονικό της νομολογίας του Ανωτάτου 
Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ:1992-1994», Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1994:3, σσ. 511-522. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Λίγες σκέψεις για το μέλλον του συγκριτικού δικαίου 
στην Ελλάδα», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1994:4, σσ. 939-
950. 

 -P. John Kozyris, “The conflict-of-laws aspects the new American business 
entity: the limited liability company”, The American Journal of Comparative 
Law, vol. XLII:3 (summer 1995), σσ. 417-425. 

 -Phaedon John Kozyris, “The limited liability company: does it exist out-of-
state? What law governs it?”, University of Cincinnati Law Review, 64:2 
(Winter 1996), σσ. 565-574. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Προτάσεις διανεμητικής δικαιοσύνης στο ‘τέλος της 
Ιστορίας’ - Τα καίρια ερωτηματικά με απλά λόγια», Κριτική Επιθεώρηση 
Νομικής Θεωρίας και Πράξης, τχ. 1 (Ιανουάριος 1996), σσ. 23-81.  

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Χρονικό της νομολογίας του Ανωτάτου 
Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ:1995-1996», Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1997:1, σσ. 53-61. 
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 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Franchising στην Ελλάδα – συγκριτικά και διεθνιστικά 
σχόλια», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, ειδικό τεύχος 1997, σσ. 
147-163. 

 -Phaedon J. Kozyris & Christos J. Mastrokostas, “Corporate governance: the 
internal responsibility of corporate directors”, Revue Hellénique de Droit 
International, 1998:1, σσ. 163-187. 

 - Phaedon J. Kozyris, “The place of legal history in the teaching of law and in 
the formation of comparatists. Some thoughts in and from Greece”, Revue 
Hellénique de Droit International, 1998:1, σσ. 1-7. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Franchising στην Ελλάδα - συγκριτικά και διεθνιστικά 
σχόλια», Νόμος, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής 
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, τχ. 5 (1998, αφιέρωμα στην 
Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη), σσ. 327-341. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Χρονικό της νομολογίας του Ανωτάτου 
Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ:1997-1998», Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1998:4, σσ. 761-770. 

 -Phaedon John Kozyris, “Lifting the veils of equity in maritime entitlements: 
equidistance with proportionality around the islands”, Denver Journal of 
International Law and Policy, vol. 26:3 (spring 1998), σσ. 319-388. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση: δομές και αρχές μιας 
βιώσιμης ομοσπονδίας», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1999:1, 
σσ. 15-22. 

 -Φαίδων Κοζύρης, «Η ηθική της οικονομίας. Προσέγγιση στο έργο του 
Amartya Sen», Ισοπολιτεία, τόμος ΙΙ, τχ. 2 (1999), σσ. 241-250. 

 -Φαίδωνος Ι. Κοζύρη, «Το ιατρικό παράπτωμα. Σχόλια με αφορμή το 
κείμενο του καθηγητή Τ. Τζοστ», Αρμενόπουλος, έτος 53, τχ. 2 
(Φεβρουάριος 1999), σσ. 178-181. 

 -Φαίδωνος Ι. Κοζύρη, «Η πολιτογράφηση στην Αμερική», Αρμενόπουλος, 
έτος 53, τχ. 10 (Οκτώβριος 1999), σσ. 1365-1367. 

 -Phaedon John Kozyris, “Conflicts theory for dummies: après le deluge, 
where are we on producers liability?”, Louisiana Law Review, vol. 60:4 
(Summer 2000), σσ. 1161-1188. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Παγκοσμιοποίηση και τεχνολογική επανάσταση: 
πλεονεκτήματα και παρενέργειες», Δικαιώματα του Ανθρώπου, τχ. 8 (2000),  
σσ. 915-929. 

 -Phaedon John Kozyris, “Human rights and wrongs: a look from the reserve 
angle of costs and obligations”, Tulane European & Civil Law Forum, vol. 
15/16 (2000-2001), σσ. 61-79. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Προσεγγίσεις σε βασικά θέματα διεθνούς δικαίου», 
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόμ. 21, ειδικό τεύχος 
(Σεπτέμβριος 2001), σσ. 227-239.  

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Σύνταγμα, νόμοι και τηλεόραση», Νομικά Χρονικά, τχ. 
14 (Ιούλιος-Αύγουστος 2002), σ. 1. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Χρονικό της νομολογίας του Ανωτάτου 
Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ:1999-2001», Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόμ. 22, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σσ. 309-316. 

 -Phaedon J. Kozyris, “Comparative law and unification of the law”, Revue 
Hellenique de Droit International, 55 (2002), σσ. 13-19. 

 -Φαίδων Κοζύρης, «Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις εσωτερικές 
εταιρικές σχέσεις. Προτάσεις για την Ελλάδα μετά τις αποφάσεις Centros 
Überseering», Επισκόπηση Εμπ. Δικαίου, έτος 9ο, τχ. Γ΄(Ιούλιος-Σεπτέμβριος 
2003), σσ.  617-638. 

 -Phaedon J. Kozyris, “Comments and observations on draft 4 of the Ali-
Unidroit principles and rules of transnational civil procedure regarding 
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jurisdiction and the opportunity to be heard – with a comparative twist”, 
Revue Hellenique de Droit International, 56 (2003), σσ. 123-130. 

 -Phaedon J. Kozyris, “The ‘independent’ agencies in Greece”, Revue 
Hellenique de Droit International, 56 (2003), σσ. 263-288. 

 -Phaedon J. Kozyris, “Freedom from information: limiting advertising 
intrusion on the internet (spam) and on television”, Hellenic Review of 
European Law, international edition (December 2004), σσ. 17-41. 

 -Φαίδωνος Ι. Κοζύρη, «Η πιθανότητα των νόμων (το “ενδεχόμενο” στη 
διαμόρφωση, ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου)», Αρμενόπουλος, τχ. 7 
(Ιούλιος 2005), σσ. 1005-1014. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Ποία, πόθεν και προς πού η δίκαιη ισότητα στα αγαθά; 
Σχόλιο με αφορμή τη Δημοκρατία, Ελευθερία, Ασφάλεια του Ι. 
Μανωλεδάκη», Δικαιώματα του Ανθρώπου, τχ. 32 (2006), σσ. 1191-1207.  

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Η παθολογία της συνταγματικής αναθεώρησης», 
Νομικά Χρονικά, τχ. 38 (Ιούλιος-Αύγουστος 2006), σ. 1. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Τα όρια της δημόσιας ανυπακοής σε συγκριτική 
αναφορά με την “civil disobedience”. Στόχοι, όρια και μεθοδεύσεις», 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, τχ. 35 (2007), σσ. 757-768. 

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Η πιθανότητα των νόμων. Το ‘ενδεχόμενο’ στη 
διαμόρφωση, ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου», Νόμος, Επιστημονική 
Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών 
Επιστημών του ΑΠΘ, τχ. 9 (2007, αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή), 
σσ. 525-544. 

 -Phaedon John Kozyris, “Islands in the recent maritime adjudications: 
simplifying the Aegean conundrum”, Ocean Development and International 
Law, 39 (2008), σσ. 329-342. 

 -Phaedon John Kozyris, “Rome II: tort conflicts on the right track!”, The 
American Journal of Comparative Law, vol. LVI:2 (Spring 2008), σσ. 471-
498.  

 -Φαίδων Ι. Κοζύρης, «Δικαιοσύνη στα αγαθά: ιδιοκτησία, αλληλεγγύη, 
αγορά», Cogito, τχ. 10 (Ιούλιος 2010), σσ. 102-107 (δημοσιευμένο μετά το 
θάνατο του Κοζύρη).   

 
2.2 Αδημοσίευτο άρθρο (1959) 
 -“The validity of jural acts between persons living in illicit cohabitation – a 

comparative study based on American and French Law” (Δακτυλόγραφο). 
Επιστολή του Tulane Law Review Association, με την οποία ενημερώνουν 
τον Κοζύρη ότι δεν θα μπορέσουν να  δημοσιεύσουν το άρθρο (1959).      

 
2.3 Βιβλιοκρισίες (1971-1978) 
 -P.J. Kozyris, “P. Vercuroli and oth. (eds.), Evolution et perspectives du droit 

des societies, vols. I, II, Giuffre, Milano 1968”, The American Journal of 
Comparative Law, vol.18 (1971), σσ. 127-134. 

 -P. John Kozyris, “Eric Stein, Harmonization of European company laws: 
national reform and transnational coordination, Bobs-Merrill Co., 
Indianapolis 1971”, University of Pennsylvania Law Review, 121:4 (April 
1973), σσ. 940-944. 

 -P. John Kozyris, “D. Lasok & P.A. Stone, Conflict of laws in the European 
Community, Professional Books, Oxford 1987”,  McGill Law Journal, 33:3 
(June 1988), σσ. 628-630. 

 -P. J. Kozyris, “C. Perelman & R. Vander Elst (eds.), Les notions à contenu 
variable e droit, Bruylant, Brussels 1984”, The American Journal of 
Comparative Law, vol. XXXVI: 1 (winter 1988), σσ. 191-195. 

 -P. John Kozyris, “K. Kerameus, G Kremlis and J. Tagaras, The Brussels 
convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in Greece, 
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Sakkoulas, Athens 1989”, The American Journal of Comparative Law, vol. 
XL:1 (Winter 1992), σσ. 274-276. 

 -Phaedon John Kozyris, “The Macedonians of Greece: Denying Ethnic 
Identity, Human Rights Watch, Helsinki 1994”, Journal of Modern Greek 
Studies, vol. 14:2 (October 1996), σσ. 358-361. 

 -Phaedon John Kozyris, “P. Yessou-Faltsi, Civil procedure in Hellas, 
Sakkoulas - Kluwer, Athens 1996”, The American Journal of Comparative 
Law, vol. XLVI:3 (Summer 1998), σσ. 581-582. 

  
 Χωρίς στοιχεία δημοσίευσης: 
 -Helsinki Watch, Denying Human Rights and Ethnic Identity, The Greeks of 

Turkey, Νέα Υόρκη 1992.  
 -Marangopoulos Foundation for Human Rights, Human Rights in Europe and 

Africa: a comparative analysis, Hellenic University Press, Αθήνα 1992.    
 
 
Φάκελος 3 ΚΕΙΜΕΝΑ (1954-2007) 

 
3.1 Εισηγήσεις, ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια (1954-2004) 
 -Περιέχονται κείμενα (δακτυλόγραφα, εκτυπώσεις H/Y) και προσκλήσεις 

από ομιλίες, διαλέξεις και εισηγήσεις του Κοζύρη για διάφορα θέματα καθώς 
και προγράμματα συνεδρίων που συμμετείχε (1954-2004). 

 
3.2 Δημοσιευμένες παραδόσεις μαθημάτων (1974-1975) 
 -Φ.Ι. Κοζύρη, Εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, Αριστοτέλειον Πανεπιστή-

μιον Θεσσαλονίκης, Σχολή Ν.Ο.Ε., Σπουδαστήριον ιδιωτικού, διεθνούς και 
συγκριτικού δικαίου, Θεσσαλονίκη 1974-75. 

 -Φ.Ι. Κοζύρη, Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Ύλη ειδικών παραδόσεων (αυτοκινη-
τικά ατυχήματα), Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Σχολή 
Ν.Ο.Ε., Σπουδαστήριον Ιδιωτικού, Διεθνούς και Συγκριτικού δικαίου, Θεσ-
σαλονίκη 1975. 

  
3.3 Λοιπά νομικά κείμενα (1991-2007) 
 Περιέχονται άρθρα, σημειώσεις και γνωμοδοτήσεις (δακτυλόγραφα, εκτυπώ-

σεις H/Y).  
 
3.4 Άρθρα σε εφημερίδες (1962-2000) 
 -Στήλη σχετικά με την πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση του ελληνισμού 

στις ΗΠΑ από άγνωστη εφημερίδα της διασποράς. Περιλαμβάνονται πολλά 
άρθρα του Κοζύρη (Απρίλιος-Μάιος 1962).  

 «Η νομική άμυνα κατά του πραξικοπήματος», Το Βήμα, σε δύο μέρη, το 
πρώτο μέρος έχει ημερομηνία 8.4.1975.  

 “U.S. should respect World Court authority”, Columbus Citizen Journal, 
22.4.1985.  

 “Professor discusses realities of controversy”, The Ohio State Lantern, 
25.4.1994.  

 «Η μάστιγα της “πολιτικής” διαφθοράς», Το Βήμα, 2.8.1999.  
 «Διαφθορά: πολεμώντας τη λερναία Ύδρα», Το Βήμα, 3.8.1999. 

«Προεκτάσεις των ελληνοαμερικανικών σχέσεων», Η Καθημερινή, 
4.10.1999.  

 «Λουλούδια και αγκάθια στο Αιγαίο», Η Καθημερινή, 8.1.2000.  
 «Ποια παγκοσμιοποίηση θέλουμε», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 25-

26.3.2000.  
 
3.5 Ποιήματα 
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 -Ποιήματα του Κοζύρη, κυρίως στα αγγλικά. Περιέχονται και ορισμένα στα 
ελληνικά. Σε ένα υπογράφει με το ψευδώνυμο Φ.Κ. Ιωάννου (δφα και χφα). 

 
3.6 Κείμενο με τίτλο «A trip to Greece» και πρόχειρες σημειώσεις 
   
 
Φάκελος 4 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ (1977-2003) 

 
4.1 Υλικό πανεπιστημιακών παραδόσεων (1994-2003)  
   
4.2 Υλικό σεμιναρίων στα οποία δίδαξε ο Κοζύρης (1992-2002) 
 
4.3 Επαγγελματική ζωή (1977-1991) 
 -Υλικό (προτάσεις, διαφημιστικά δίπτυχα, προγράμματα σπουδών) σχετικά 

με το πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Οχάιο, 
στο οποίο συμμετείχε ενεργά ο Κοζύρης (1977-1991). 

 -Υλικό σχετικά με εκπαιδευτικές επισκέψεις του Κοζύρη στην ΕΣΣΔ και 
στην Κίνα (1988-1989). 

  
 
Φάκελος 5 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΡΘΡΑ ΤΡΙΤΩΝ, 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) (1934-1991) 
  
5.1 Άρθρα τρίτων από περιοδικά και βιβλία (φωτοαντίγραφα) (1934-1991) 
 
5.2 Σημειώσεις του Κοζύρη  
   
 
Φάκελος 6 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (1989-2000) 
  
 Ο Κοζύρης συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που συνέστησε ο Ιατρικός 

Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την σύνταξη κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. 
 
6.1 Επιτροπή δεοντολογίας (αλληλογραφία, σχεδιάσματα κώδικα, προτάσεις 

των μελών, σημειώσεις του Κοζύρη) (2000)  
 
6.2 Υλικό σχετικά με ζητήματα ιατρικής δεοντολογίας (άρθρα, 

δημοσιεύματα, οδηγοί, νόμοι) (1989-2000) 
 
 
Φάκελος 7 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟΝ TRUST LAW (ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΣΗ) (2006-2007) 
  
 Ο Κοζύρης συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της οδηγίας.  
 Στο φάκελο περιέχονται: αλληλογραφία των μελών της ομάδας εργασίας, 

αναφορές σχετικά με το ζήτημα της καταπίστευσης σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σημειώσεις του Κοζύρη, 
πρόχειρα σχέδια της οδηγίας (2006-2007). 

 
 
Φάκελος 8 ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ SPAM E-MAIL (2002-2006) 
 
8.1 Συνέδριο Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με 

τίτλο «Διαφήμιση και Παρενόχληση, Σπαμ και Τηλεόραση», 4 
Φεβρουαρίου 2005 (2003-2005) 
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 -Πρόταση, σχέδιο και κείμενο προγράμματος, πρόγραμμα, σημειώσεις (2003-
2005). 

 -Αλληλογραφία, εκτυπώσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (2004-2005). 
 -Κείμενο του Κοζύρη για το συνέδριο με τίτλο «Διαφήμιση και 

παρενόχληση: αναζητώντας τη χρυσή τομή. Εισαγωγικές παρατηρήσεις».   
 
8.2 17ο Συνέδριο της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου, Ουτρέχτη, 

16-22 Ιουλίου 2006 (2004-2006) 
 -Αλληλογραφία, εκτυπώσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πρόγραμμα 

συνεδρίου (2004-2006). 
 -Σημειώσεις και κείμενο Κοζύρη (2005). 
 -Υλικό σχετικά με spam (ανεπιθύμητη) αλληλογραφία (ερωτηματολόγια, 

νομικές οδηγίες, νομικά και άλλα άρθρα) (2004-2006). 
 
8.3 Δημοσιεύματα εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων σχετικά με τα 

spam (αποκόμματα και εκτυπώσεις H/Y) (2002-2005).  
 
 
Φάκελος 9  ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (1978-2008) 
  
9.1 Χρηματιστήριο, κεφαλαιαγορά (1997-2003) 
 -Διημερίδα Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με 

τίτλο «Χρηματιστήριο και προστασία των επενδυτών», 9-10 Ιουνίου 2000 
(περιέχει αλληλογραφία, πρόγραμμα, ανακοίνωση, αφίσα, βιβλιοκριτική της 
έκδοσης των πρακτικών της διημερίδας (2000-2001). 

 -Σημειώσεις. 
 -Δημοσιεύματα (1997-2001). 
 -Νομικά άρθρα και νόμοι (1999-2003). 
 
9.2 Δίκαιο της Θάλασσας και θαλάσσιες διαφορές (2008) 
 -Δύο εκδοχές άρθρου με προσωρινό τίτλο “The Aegean conundrum 

simplified: the recent maritime adjudications confirm the entitlement of 
islands” που στάλθηκε από τον Κοζύρη για δημοσίευση σε επιστημονικό 
περιοδικό και η σχετική αλληλογραφία (2008). 

 -Σημειώσεις. 
 -Νομικά άρθρα.   
 
9.3 Franchise (1991-1998) 
 -Σημειώσεις, κείμενο με τίτλο «Franchising στην Ελλάδα - συγκριτικά και 

διεθνιστικά σχόλια». 
 -Υλικό σχετικά με υπόθεση McDonald’s - Ράπτη (αλληλογραφία, σύμβαση, 

νομικό υπόμνημα) (1996-1997). 
 -Νομικά άρθρα (1991-1998).  
 
9.4 Ανθρώπινα δικαιώματα (1978-2003) 
 -Σημειώσεις και προσχέδιο του άρθρου “The lack of justiciability as a 

problem in recognizing positive social and economic rights” (1993).  
 -Νομικά άρθρα και νόμοι (1978-2003). 
 
9.5 Φεντεραλισμός (1993-1998) 
 -Σημειώσεις. 
 -Νομικά άρθρα και δημοσιεύματα (1993-1998). 
 
9.6 Υλικό σχετικά με μια δύσκολη νομικά υπόθεση κληρονομιάς (2001)  
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Φάκελος 10 ΝΟΜΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΡΙΤΩΝ (1978-2008) 
  
 Άρθρα, αποσπάσματα βιβλίων, εισηγήσεις συνεδρίων (ανάτυπα, 

φωτοαντίγραφα) σχετικά με διάφορα νομικά ζητήματα (αρκετά για τη 
Φιλοσοφία του Δικαίου και τη θεωρία του John Rawls) (1978-2008). 

 
 
Φάκελος 11 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 
 
 
Φάκελος 12 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ (1969-2011) 
 
12.1  Νομολογίες, γνωμοδοτήσεις, κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης (1996-

2008) 
 
12.2 Διάφορα   
 -Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Περιέχονται 

ενημερωτικά έντυπα και τα πρακτικά της συνεδρίασης του επιστημονικού 
συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ της 29.6.1998.  

 -Σύνταγμα των ΗΠΑ και αντίτυπο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας 
 
12.3 Νομικά (1985-2002) 
 -Δίκαιο ζημιάς (tort law) και ηθική βλάβη (1994-1998). 
 -Φιλοσοφία του δικαίου, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία (1985-2002). 
 -Δημοσιεύματα της εφημερίδας Το Βήμα σχετικά με την εκλογή Προέδρου 

της Δημοκρατίας το 1985 και τα συνταγματικά προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν (1985). 

 -Διάφορα. 
 
12.4 Λοιπά (1969-2011) 
 -Αμάρτια Σεν (1998-2001). 
 -Τηλεόραση, κοινωνία της πληροφορίας (1996-1998). 
 -Διαπλοκή, διαφθορά (1998-1999). 
 -Κολέγια στην Ελλάδα (1991-1992). 
 -Διάφορα (1969-2011). 
 
 
Φάκελος 13 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1953-2009) 
 
13.1 Εισερχόμενη επαγγελματική και προσωπική αλληλογραφία (1953-2009) 
 -1953-1980. 
 Μαρία Δελιβάνη, Office of the Attorney General, David Curtis, The Joint 

Publishers, Στέλιος Νέστωρ, Παν. Ι. Ζέπος, Time Magazine (απαντήσεις σε 
επιστολές του Κοζύρη, τα αντίγραφα των οποίων βρέθηκαν συνημμένα), 
Robert F. Kennedy, Edward P. Bullard, William B. Saxbe, CBS News, 
Charles Klaus, Bill Gillie, Ριχάρδος Σωμερίτης (σε επιστολόχαρτο του 
Athènes - Presse libre) προς κ. Μεταξητό (παραφθορά του επωνύμου της 
μητέρας του Κοζύρη, Μεταξωτός, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Κοζύρης για 
λόγους μυστικότητας) σχετικά με το ψεύτικο βιογραφικό του υπουργού και 
μετέπειτα πρωθυπουργού της Χούντας, Αδαμάντιου Ανδρουτσόπουλου 
(συνημμένη βρέθηκε απάντηση του Κοζύρη, ο οποίος δίνει πληροφορίες 
σχετικά με το ζήτημα), Σπυρίδων Γρανίτσας (ανταποκριτής ελληνικών 
εφημερίδων στις ΗΠΑ) σχετικά με την προσπάθεια αντικαθεστωτικών 
Ελλήνων δημοσιογράφων που ζούσαν στο εξωτερικό (Επιτροπή 
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Ελευθεροτυπίας) να διεκδικήσουν επαγγελματικά δικαιώματα για τους 
εξόριστους (συνημμένα βρέθηκαν δημοσιεύματα για τη βράβευση του 
Γρανίτσα από την ITT), Ιούλιος Ιωσηφίδης σχετικά με έκκληση για 
οικονομική βοήθεια που έκανε ο Σπύρος Μερκούρης για την αντιμετώπιση 
εξόδων για τη δίκη δύο μελών της Δημοκρατικής Άμυνας στη Γερμανία 
(συνημμένο βρέθηκε αντίγραφο της επιστολής του Μερκούρη), Jack 
Christofferson, John A. Hinckley, Bruno Colapietro, Φ.Θ. Βεγλερής, 
Γεώργιος Κουμάντος, Θεόδωρος Κουλουμπής, Χρήστος Ροκόφυλλος, 
Αριστόβουλος Μάνεσης, James J. Kalled, Γεώργιος Κουμάντος, Έρση Φω-
τοπούλου, Ανδρέας Καζάζης, Constantine J. Efthymiou (President of 
KRIKOS, a professional resources for Greece organization), Kimon Friar, 
Γ.Α. Πατσαλίδης, Edward M. Kennedy (σχετικά με το Κυπριακό), Davis E. 
Keeler, Kimon Friar, Αλέξης Αλεξίου, C. P. Angell. 

 -1981-2009. 
 Μαριλένα Κεραμέως, WOSU FM-TV, Πρωινή Greek-American daily 

newspaper (συνάπτεται η απάντηση του Κοζύρη η οποία συνοδεύεται από 
ένα άρθρο με τίτλο «Η ομογένεια και οι εκλογές στην Ελλάδα»), Kimon 
Friar, John Anton, Γεράσιμος Αρσένης, Marilyn and Don Sanders, Νίκος 
Γονατάς (απάντηση σε επιστολή του Κοζύρη που συνάπτεται), Alfred F. 
Conard, Speros Vryonis Jr., Δημήτρης Σερμέτης, Harry Meshel, Paul 
Sarbanes, Eva Konstantellou (Journal of Modern Greek Studies), Nick L. 
Georgakopoulos (απάντηση σε επιστολή του Κοζύρη που συνάπτεται),  Bruse 
E. Lundegren, Peter Winship, Antonin Scalia, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Case 
Western Reserve University, Ελένη Μαυροματίδου, Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, Peter Korda (απάντηση σε επιστολή του Κοζύρη που 
συνάπτεται), Morris Beja, Νικηφόρος Διαμαντούρος, Χρήστος Ροζάκης, 
Αντώνης Καζογλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρούλα 
Νάσκου-Περράκη (Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου), 
Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ, Στέφανος Ματθίας (Πρόεδρος 
Αρείου Πάγου), ΕΛΙΑΜΕΠ, Βασίλειος Σκουρής (Κέντρο Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου), Γιάννης Ευρυγένης, American Hellenic 
Institute, Δημήτρης Καιρίδης, Γεώργιος Κουμάντος, Gerhard Nagorny, 
Γεώργιος Κουμάντος, Βιβλιοθήκη Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, Σύλλογος 
Τζερμιαδιανών, Αριστείδης Χατζής, Άρτεμις Λεοντή, Γιάννης Ναζίρης, 
Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Αθανάσιος Τσιούρας, Διεθνής 
Διαφάνειας-Ελλάς, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις 
Σάκκουλα.  

 -Επιστολές χωρίς χρονολογία. 
 Βαγγέλης Καλότυχος, Πατρίσια Μπαρμπέιτο, Vivian Grosswald Curran, 

Βασίλης Λαμπρόπουλος. 
 -Επιστολές ανυπόγραφες ή με δυσανάγνωστη υπογραφή. 
 -Επιστολές τρίτων.  
 
13.2 Καρτ-ποστάλ (1955-2000)  
 -Αλληλογραφία (1955-2000). 
 -Άγραφες. 
 
13.3 Εξερχόμενη αλληλογραφία (1952-2008) 
 -Αντίγραφα επιστολών (1952-2008). 
 -Επιστολές (αντίγραφα και αποκόμματα) του Κοζύρη σε εφημερίδες, 

περιοδικά και Γερουσιαστές των ΗΠΑ εναντίον της Δικτατορίας των 
Συνταγματαρχών (ορισμένες με το ψευδώνυμο Γιώργος Μεταξωτός) (1969-
1971). 

 -Επιστολές (αντίγραφα και αποκόμματα) του Κοζύρη σε εφημερίδες και 
περιοδικά (1965-2008). 
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13.4 Οικογενειακή αλληλογραφία (1954-2008) 
 -Αλληλογραφία μεταξύ του Κοζύρη και του πατέρα του, Ιωάννη. 

Περιέχονται επιστολές της πρώτης συζύγου του Κοζύρη, Στέλλας, καθώς και 
των γονιών της, Ιωάννη και Αργυρώς Ντούλη (1954-1964). 

 -Αλληλογραφία μεταξύ του Κοζύρη και του αδελφού του, Κίμωνα (1964-
1980). 

 -Κώστας, θείος του Φαίδωνα Κοζύρη (1979-1986). 
 -Kynthia Kozyris, κόρη του Κοζύρη, προς τον ίδιο και τη σύζυγο του, Λίτσα 

(1995-1997). 
 -Λοιποί συγγενείς (1964-2008). 
 
 
Φάκελος 14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1936-2013) 
  
14.1 Πιστοποιητικά, πτυχία, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, κτηματικά, 

οικονομικά (1936-1997) 
 -Πιστοποιητικά (1936-1971). 
 -Έγγραφα σχετικά με διαμονή και πολιτογράφηση στις ΗΠΑ (1956-1960). 
 -Πτυχία, πιστοποιητικά σπουδών, βραβεία, σημειώσεις μαθήματος εμπορικού 

δικαίου (1949-1960). 
 -Άδειες ασκήσεως νομικής (1954-1982). 
 -Κτηματικά (1968-1997). 
 -Οικονομικά (1956-1989). 
 -Αποδείξεις. 
 
14.2 Διαβατήρια, ταυτότητες, δίπλωμα οδήγησης, εκλογικό βιβλιάριο (1954-

2006) 
  
14.3 Βιογραφικά, δημοσιεύματα, ποικίλα, φωτογραφίες (1932-2013) 
 -Βιογραφικά, εργογραφίες, κατάλογος παραπομπών στο έργο του Κοζύρη 

(1991-2004). 
 -Δημοσιεύματα για τον Κοζύρη (αποκόμματα) (1956-1995). 
 -Έντυπο με τίτλο «Σκέψεις και θύμησες για τον Φαίδωνα Κοζύρη (1932-

2010)» που τυπώθηκε το 2013, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του. 
 -Φάκελοι, επιστολόχαρτα, επισκεπτήρια με τυπωμένα τα στοιχεία του 

Κοζύρη. 
 -Φωτογραφίες.  
 -Γάμος Kynthia Kozyris, κόρης του Κοζύρη (1998). 
 -Ποικίλα. Περιέχεται ο κατάλογος επιβατών του πλοίου  S.S. Constitution 

(δρομολόγιο της 10 Ιουλίου 1954) με το οποίο ταξίδεψε ο Κοζύρης στις 
ΗΠΑ, πιστοποιητικό ιδρυτικού μέλους της αδελφότητας Phi Beta Delta 
(Honor Society for International Scholars), δίπλωμα επίτιμου μέλους της 
τάξης του 1995 του Κολεγίου Νομικής του Πανεπιστημίου του Οχάιο και 
πρόσκληση σε εκδήλωση αποχαιρετισμού για τον Φαίδωνα και τη Λίτσα 
Κοζύρη (1954-1996).  

 
 
Φάκελος 15 ΜΑΘΗΤΙΚΑ, ΝΕΑΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ (1899-2008) 
 
15.1 Παιδικά, μαθητικά, νεανικά (1932-1947) 
 -«Το ημερολόγιο του μωρού μας» (μικρό έντυπο λεύκωμα με στοιχεία για τη 

βρεφική ηλικία του Φαίδωνα Κοζύρη) (1932-1938).  
 -Ημερολόγια (1945-1947). 
 -Μαθητικές εργασίες (1947). 
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 -Εισιτήρια κινηματογράφων, λεωφορείων και πλοίων (γραμμή Θερμαϊκού) 
της Θεσσαλονίκης. 

 -Σημειώσεις. 
 -Σχέδια (1946). 
 -Εργασίες και σημειώσεις για ζητήματα ψυχολογίας (κυρίως για τον 

Μπερξόν). 
  -Τέσσερα νεανικά κείμενα: «Ο Έλληνας», «Έναν νεκρό που ζει ακόμα», 

«Νευρική κρίση», «Το ψυχοπαίδι του κτηματία (απ’ το αγγλικό)» (δφα, χφα). 
 -Νεανικά κείμενα (άτιτλα, πρόχειρα). 
 
15.2 Οικογενειακά  (1899-2008) 
 -Κωνσταντίνος Μεταξωτός (αδελφός της μητέρας του Κοζύρη). Απολυτήριο 

Γυμνασίου Αδριανούπολης, ταυτότητα γαλλικού κράτους, διαβατήριο, φύλλο 
πορείας, πιστοποιητικά και ταυτότητα Πολιτικής Διοίκησης Θράκης 
(υπάλληλος της οποίας διετέλεσε ο Μεταξωτός), ταυτότητες της CGT 
(Confédération Générale du Travail), βεβαιώσεις εργασίας στην Credit 
Lyonais, φωτογραφίες (1914-1940). 

 -Αναστασία Μεταξωτού. Φωτοαντίγραφο λευκώματος της Αναστασίας 
Μεταξωτού, μαθήτριας της Γ΄ Γυμνασίου του Ζαππείου Παρθεναγωγείου 
(1911). 

 -Γενεαλογία και ιστορία της οικογένειας Κοζύρη. Περιέχει φωτοαντίγραφα 
του εντύπου του Ευστράτιου Βλαχάκη, Η μάχη των Βρυσών, έκδοση 
Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νεάπολης Κρήτης, 1999, 
οικογενειακά δέντρα, δακτυλόγραφο ανυπόγραφο κείμενο με τίτλο «Κράτος 
Μεραμπέλο, Επαρχία Πέτρας, Χωρίον Κριτσά», απόκομμα εφημερίδας του 
Ηρακλείου με ημερομηνία 15.5.1964 και τίτλο «Η θεία η Κοζύραινα», 
απόκομμα του περιοδικού Candia στο οποίο δημοσιεύεται επιστολή του 1882 
προς τον Κωνσταντίνο Κοζυράκη, σημειώσεις του Κοζύρη, βιβλιογραφία για 
τον οπλαρχηγό του 19ου αιώνα Κωνσταντίνο Π. Κοζύρη (1964-1999). 

 -Γεώργιος Κοζύρης (παππούς Φαίδωνα Κοζύρη, συμβολαιογράφος). Δύο 
συμβόλαια (1899). 

 -Ιωάννης Κοζύρης (πατέρας του Φαίδωνα Κοζύρη). Βιογραφικό, νεκρολογία 
σε εφημερίδα (10.3.1973), ψηφοδέλτιο Προοδευτικής Αγροτικής 
Δημοκρατικής Ενώσεως για το Δήμο Θεσσαλονίκης (;) με υποψήφιο τον 
Ιωάννη Κοζύρη, προεκλογική αφίσα, φάκελοι του δικηγορικού του γραφείου 
(1973). 

 -Κίμων Κοζύρης (αδελφός του Φαίδωνα Κοζύρη, αναγγελία κηδείας), Λιλή 
Κοζύρη (νύφη του Φαίδωνα Κοζύρη, συνέντευξη στο Ζω στη Θεσσαλονίκη- 
ένθετο των Νέων, 25.4.2008).  

 -Ποιήματα θείου Κώστα.  
 
15.3 Λίτσα Κοζύρη (1999-2001)   
 -Υλικό σχετικά με τη Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά (παιδικός σταθμός, 

νηπιαγωγείο), στην οποία συμμετείχε ως εταίρος η Λίτσα Κοζύρη. 
Περιέχεται τρίπτυχο διαφημιστικό της σχολής, μισθωτήρια συμβόλαια, 
συμφωνητικά, φάκελος με υλικό σχετικά με δύο ραδιόφωνα της 
Θεσσαλονίκης, το ράδιο Παρατηρητής και το ράδιο Ανατολικός, 
αλληλογραφία του Κοζύρη με άλλους νομικούς, με το πολιτικό γραφείο του 
Πρωθυπουργού και με άλλες υπηρεσίες σχετικά με την υπέρμετρη 
φορολόγηση που κλήθηκε να πληρώσει η Λίτσα Κοζύρη για τη συμμετοχή 
της στην εταιρία, δημοσιεύματα για τη φορολόγηση εταιριών (1999-2001).   

  
15.4 Αδριανούπολη (1970-2004) 
 -Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως, Προσκυνηματική εκδρομή 

στην Αδριανού, 25-28 Μαρτίου 2004, οδηγός εκδρομής. 
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 -Υλικό από την εκδρομή (χάρτες, έντυπα, πρόγραμμα και κυρίως 
φωτογραφίες). Περιέχονται ακόμη τέσσερις φωτογραφίες του 1970, σε δύο 
από τις οποίες εμφανίζεται το σπίτι της οικογένειας Μεταξωτού, οικογένειας 
της μητέρας του Κοζύρη (1970-2004).1    

 
 
Φάκελος 16 ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ (1923-1998) 
 
16.1 Απόδημος Ελληνισμός στις ΗΠΑ (1962-1995) 
 -Πρόχειρα κείμενα και σημειώσεις του Κοζύρη. 
 -Επιστολή-αναφορά του διπλωματικού ακολούθου τύπου της Ελληνικής 

Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον προς τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο 
Καραμανλή. Η επιστολή αναφέρεται στη λειτουργία των Γραφείων Τύπου 
και Πληροφοριών Ουάσιγκτον και Νέας Υόρκης, στα προβλήματά τους και 
στα τεκταινόμενα σε αυτά κατά τη διάρκεια της Χούντας (16.7.1975). 

 -Εφημερίδες. Περιέχονται φύλλα της εφημερίδας Ελεύθερον Έθνος, The 
Hellenic American, ανεξάρτητη δεκαπενθήμερη εφημερίς, Νέα Υόρκη,  
(21.8.1967, 7.9.1967, 21.9.1967, 28.10.1967, 15.11.1967, 15.12.1967) και της 
εφημερίδας Η Ομογένεια, μηνιαία ελληνική εφημερίδα, Νέα Υόρκη 
(Νοέμβριος 1973, Σεπτέμβριος 1974). 

 -Εκδηλώσεις. Προγράμματα, προσκλήσεις, δημοσιεύματα για διάφορες 
εκδηλώσεις (συναυλίες, παραστάσεις, διαλέξεις) (1962-1995).  

 -Διάφορα. Περιέχεται ενημερωτικό υλικό για προγράμματα νεοελληνικών 
σπουδών σε αμερικανικά πανεπιστήμια, άρθρα για τις  νεοελληνικές σπουδές 
και την ελληνική διασπορά και ένα μονόφυλλο που καταγγέλλει τις σχέσεις 
του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου με τη Χούντα (1969-1994). 

  
16.2 Διάφορα (1923-1998) 
 -60 years in Greece. The Fulbright Foundation (ενημερωτικό έντυπο 36 

σελίδων, το οποίο περιέχει φωτογραφίες από το αρχείο του Κοζύρη). 
 -Κίνηση Πολιτών Περιφερειακής Ελλάδας. Περιέχονται σχόλια του Κοζύρη 

για το πολιτικό αυτό εγχείρημα, αίτηση εγγραφής μέλους, καταστατικό, 
συνέντευξη της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, ηγετικού στελέχους της 
Κίνησης (1997-1998). 

 -Δίφυλλο της Επιτροπής Αγώνα για την Προστασία της Πολιτικής 
Ομαλότητας (μάλλον το 1985 με αφορμή την εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας), έντυπο του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη, πρώτη πόλη. 
Εγγύηση Λαζαρίδης» (υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης). 

 -Δημήτρης Δελιβάνης. Σύντομο κείμενο του Κοζύρη με αφορμή το θάνατο 
του Δελιβάνη, κάρτα αναγγελίας του θανάτου του Δελιβάνη (1997). 

 -Έντυπα, φωτοαντίγραφα, εκτυπώσεις H/Y (1923-1958). 
 -Jokes (γελοιογραφίες, χιουμοριστικά κουίζ, ανέκδοτα) (δημοσιεύματα, 

εκτυπώσεις H/Y, φωτοαντίγραφα). 
 -Προβλήματα λογικής (εκτυπώσεις H/Y/). 
 -Διάφορα. Περιέχεται δακτυλόγραφο κείμενο του Kimon Friar με τίτλο 

«Phonetic transliteration from modern Greek into English».     
 
 
 
 
 

 
1 Το υλικό αυτό βρέθηκε τακτοποιημένο μέσα σε ένα ντοσιέ. Μαζί του υπήρχε και υλικό σχετικά με 
την οικογένεια Μεταξωτού (κυρίως τον Κωνσταντίνο Μεταξωτό, θείο του Κοζύρη), το οποίο 
αποσπάστηκε και τοποθετήθηκε στον υποφάκελο 15.2. 


