
	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΜΑ	ΚΑΙ	ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ		

ΝΕΣΤΟΡΑ	ΚΟΥΡΑΚΗ	

	

Ο	 Νέστωρ	 Ε.	 Κουράκης	 γεννήθηκε	 στην	 Αθήνα	 το	 1947.	 Είναι	
έγγαμος	με	την	αρχιτέκτονα‐μηχανικό	Ευρυδίκη	Κουράκη	και	έχουν	
αποκτήσει	τρία	παιδιά.	

Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 των	 εγκύκλιων	 σπουδών	 του	 στο	 Κολλέγιο	
Αθηνών	 σπούδασε	 στη	 Νομική	 Σχολή	 του	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών,	
από	όπου	έλαβε	το	πτυχίο	του	με	άριστα	το	1971.	Επίσης,	σπούδασε	
Οικονομικές	 και	 Πολιτικές	 Επιστήμες	 στο	 Πανεπιστημίου	
Θεσσαλονίκης	 και	 έλαβε	 το	 αντίστοιχο	 πτυχίο	 το	 1973,	 ενώ	
παράλληλα	 εκπλήρωσε	 επί	 26	 μήνες	 τις	 στρατιωτικές	 του	
υποχρεώσεις	 στο	 Πολεμικό	 Ναυτικό	 (1971‐1973).	 Στη	 συνέχεια	
μετέβη	για	μεταπτυχιακές	σπουδές	στο	Πανεπιστήμιο	Φράιμπουργκ	
Γερμανίας	 και	 απέκτησε	 εκεί	 το	 Διδακτορικό	 του	 Δίπλωμα	 στο	
Ποινικό	 Δίκαιο	 με	 βαθμό	 άριστα	 μετά	 πλείστου	 επαίνου	 –	 summa	
cum	 laude	 to	 1977.	 Θέμα	 της	 διδακτορικής	 του	 διατριβής,	 που	
εκδόθηκε	από	 τη	Nomos	Verlag	 το	 1978,	 ήταν	 τα	Κοινωνικο‐ηθικά	
Ορια	του	Δικαιώματος	της	Αμυνας	κατά	το	Γερμανικό	και	Ελληνικό	
δίκαιο.	 Επίσης,	 παρακολούθησε	 εξειδικευμένες	 σπουδές	
Εγκληματολογίας	 στο	 Παρίσι	 και,	 μετά	 την	 επιτυχή	 ολοκλήρωσή	
τους,	 έλαβε	 το	 Δίπλωμα	 Ανωτέρων	 Σπουδών	 (DEA)	
Εγκληματολογίας	 του	 Πανεπιστημίου	 Παρισίων	 ΙΙ	 το	 1977	 και	 το	
Δίπλωμα	 του	 Ινστιτούτου	 Εγκληματολογίας	 Παρισίων	 το	 1979.	 Οι	
μεταπτυχιακές	 αυτές	 σπουδές	 πραγματοποιήθηκαν	 με	 υποτροφίες,	
αντίστοιχα,	 του	 Δικηγορικού	 Συλλόγου	 Αθηνών,	 της	 Γερμανικής	
Υπηρεσίας	 Ακαδημαϊκών	 Ανταλλαγών	 D.A.A.D.	 και	 της	 Γαλλικής	
Κυβέρνησης.	

Παρέμεινε	 στη	 Γερμανία	 επί	 διετία	 (1978‐1980),	 εργαζόμενος	
επιστημονικά	 στο	 Ινστιτούτο	 Μαξ‐Πλανκ	 για	 το	 Αλλοδαπό	 και	
Διεθνές	Ποινικό	Δίκαιο	και,	επιστρέφοντας	στην	Ελλάδα,	διορίσθηκε	
το	 1981	 Επιστημονικός	 Συνεργάτης	 στη	 Νομική	 Σχολή	 του	



Πανεπιστημίου	 Αθηνών.	 Το	 1984,	 με	 τη	 μονογραφία	 του	 για	 τα	
Οικονομικά	 Εγκλήματα,	 εξελέγη	 ομόφωνα	 Υφηγητής	
Εγκληματολογίας	 και	 Σωφρονιστικής.	 Από	 το	 1993	 και	 έως	 την	
αφυπηρέτησή	του	το	2014	υπηρέτησε	στη	Νομική	Σχολή	Αθηνών	και	
ειδικοτερα	 στον	 Τομεα	 Ποινικων	 Επιστημων	 ως	 Καθηγητης	 α΄	
βαθμίδας.	Πέρα	από	τη	διδασκαλία	των	καθαρώς	εγκληματολογικών	
μαθημάτων	 (εγκληματολογία,	 σωφρονιστική	 –	 ποινική	 καταστολή,	
ανακριτική,	 δικαστική	 γραφολογία	 κ.λπ.),	 εισήγαγε	 στο	
Πανεπιστήμιο	 Αθηνών	 τη	 διδασκαλία	 και	 τριών	 ακόμη	 νέων	
μαθημάτων.	 Πρόκειται	 για	 τα	 μαθήματα	 του	 δικαίου	 οικονομικής	
εγκληματικότητας,	της	αντεγκληματικής	πολιτικής	και	της	έμφυλης	
εγκληματικότητας,	 για	 τα	οποία	συνέγραψε	ή	 επιμελήθηκε	σχετικά	
εγχειρίδια,	 θέτοντας	 έτσι	 τα	 θεμέλια	 για	 την	 ανάπτυξη	 των	 τριών	
αυτών	ποινικών	κλάδων	και	στη	χώρα	μας.		

Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 θητείας	 του	 στο	 Πανεπιστήμιο	 Αθηνών	
δέχθηκε	 πρόσκληση	 και	 επελέγη	 να	 διδάξει	 μαθήματα	 ποινικών	
επιστημών	 προπτυχιακού	 και	 μεταπτυχιακού	 επιπέδου	 στο	 Τμήμα	
Νομικής	του	Πανεπιστημίου	Λευκωσίας,	όπου	και	εργάζεται	από	το	
2014.	

Έχει	 τιμηθεί	 από	 την	 Ακαδημία	 Αθηνών	 με	 το	 βραβείο	 «Άγιδος	
Ταμπακοπούλου»	 (1974)	 για	 την	 εργασία	 του	 «Περί	 Καταχρήσεως	
Δικαιώματος»	 και	 από	 την	 Ένωση	 Ελλήνων	 Ποινικολόγων	 με	 το	
βραβείο	 «Κ.	 Τσιριμώκου»	 (1985)	 για	 τη	 συμβολή	 του	 «στην	
προσπάθεια	για	την	εξύψωση	του	ποινικού	Βήματος».	

Εξελέγη	Επισκέπτης	Καθηγητής	(Visiting	Fellow)	στο	Πανεπιστήμιο	
της	 Οξφόρδης,	 όπου	 εργάσθηκε	 ερευνητικά	 και	 συνδιοργάνωσε	
σεμινάριο	 αντεγκληματικής	 πολιτικής	 μαζί	 με	 τον	 εκεί	 Καθηγητή	
Roger	 Hood	 (1996,	 1997),	 ενώ	 έχει	 ακόμη	 διατελέσει	 Επισκέπτης	
Καθηγητής	 σε	 Πανεπιστήμια	 της	 Κύπρου	 και	 της	 Ιταλίας	 και	 έχει	
προσκληθεί	κατ’	επανάληψη	στην	Κύπρο	από	το	1991	για	διαλέξεις	
και	συμμετοχή	σε	συνέδρια.	Επίσης,	το	2012	εξελέγη	τακτικό	μέλος	
της	 	 Ευρωπαϊκής	 Ακαδημίας	 Επιστημών	 και	 Τεχνών,	 με	 έδρα	 το	
Salzburg	Αυστρίας.	



Υπήρξε	 μέλος	 της	 Επιτροπής	 Έκδοσης	 του	 νομικού	 περιοδικού	
«Ποινικός	 Λόγος»	 (2001‐2011).	 Επίσης	 είναι	 συνδιευθυντής	 της	
δίγλωσσης	επιστ.	σειράς	«Μελέτες	Ευρωπαϊκής	Νομικής	Επιστήμης/	
Εuropean	 Studies	 in	 Law»	 (εκδ.	 Α.Ν.	 Σάκκουλα,	 από	 το	 1999),	 ενώ	
επί	 14	 έτη	 (2001‐2015)	 διετέλεσε	 Διευθυντής	 του	 Εργαστηρίου	
Ποινικών	 και	 Εγκληματολογικών	 Ερευνών	 της	 Νομικής	 Σχολής	
Παν/μίου	 Αθηνών.	 Στο	 πλαίσιο	 των	 δραστηριοτήτων	 αυτού	 του	
Εργαστηρίου	 (http://old.law.uoa.gr/crime‐research/)	
περιλαμβάνονται,	 μεταξύ	 άλλων:	 Τριανταένας	 τόμοι	 εκδόσεων	 για	
όλο	 το	 φάσμα	 της	 εγκληματολογικής	 επιστήμης	 (με	 χορηγό	 τον	
εκδότη	 κ.	 Αντ.	 Σάκκουλα),	 εικοσιοκτώ	 ελληνόφωνα	 και	 επτά	
αγγλόφωνα	 τεύχη	 του	 μοναδικού	 στην	 Ελλάδα	 δωρεάν	
προσβάσιμου	ηλεκτρονικού	εγκληματολογικού	περιοδικού	«The	Art	
of	 Crime”	 (www.theartofcrime.gr),	 δεκάδες	 ημερίδες	 και	 συνέδρια,	
πανεπιστημιακά	 σεμινάρια	 κλινικής	 ψυχολογίας	 και	 δικαστικής	
γραφολογίας,	 τακτική	 συνεργασία	 με	 πανεπιστήμια,	 ερευνητικά	
κέντρα	και	κοινωνικούς	φορείς	της	Ελλάδας	και	του	εξωτερικού,	και	
πάνω	 από	 δεκαπέντε	 επιστημονικές	 έρευνες	 σε	 κρίσιμα	
εγκληματολογικά	θέματα,	όπως	τα	ζητήματα	της	ευθανασίας	και	της	
διαφθοράς/	 δωροδοκίας.	 Σημειώνεται	 ιδιαίτερα	 ότι	 οι	
δραστηριότητες	αυτές	πραγματώθηκαν	όλα	αυτά	τα	χρόνια	κυρίως	
με	 εθελοντική	 εργασία	 φοιτητών,	 συνεργατών	 και	 διδασκόντων,	
μέσα	 σε	 μια	 συνεχή	 προσπάθεια	 για	 την	 προώθηση	 των	 ποινικών	
επιστημών.		

Κατά	 καιρούς	 του	 ζητήθηκε	 και	 δέχθηκε	 να	 αναλάβει	 δημόσια	
αξιώματα	και	να	προσφέρει	τις	υπηρεσίες	του	στη	Χώρα.	Διετέλεσε	
έτσι	αρχικά	μέλος	(2004)	και	στη	συνέχεια	Αντιπρόεδρος	(2008)	του	
Εθνικού	Συμβουλίου	Ραδιοτηλεόρασης,	έως	τη	λήξη	της	θητείας	του	
το	 2011.	 Επίσης,	 υπήρξε	 ιδρυτικός	 Πρόεδρος	 του	 Κεντρικού	
Συμβουλίου	 Πρόληψης	 της	 Παραβατικότητας	 (2005‐2009),	 στο	
πλαίσιο	 του	 οποίου	 διοργανώθηκαν	 συνέδρια,	 δημιουργήθηκε	
ιστοσελίδα,	 εκδόθηκαν	 βιβλία	 (http://www.niotho‐asfalis.gr/na/)	
και	 επιτεύχθηκε	 η	 σύσταση	 και	 λειτουργία	 100	 περίπου	 τοπικών	
συμβουλίων	 πρόληψης	 της	 παραβατικότητας.	 Ακόμη,	 εχρημάτισε	 –
άνευ	 αμοιβής‐	 ιδρυτικός	 Πρόεδρος	 του	 Κέντρου	 Επανένταξης	
Αποφυλακισμένων	 «Επάνοδος»	 (2007‐2010),	 μέσω	 του	 οποίου	



τέθηκαν	για	πρώτη	φορά	οι	βάσεις	για	την	παροχή	από	το	Κράτος	
βοήθειας	 και	 στήριξης	 σε	 κρατούμενους	 που	 αποφυλακίζονται	
(παροχή	 πληροφοριών	 και	 συμβουλευτική,	 χρηματικά	 επιδόματα,	
διευκόλυνση	για	 διαμονή	σε	 ξενοδοχεία	 και	 για	 εξεύρεση	 εργασίας,	
δημιουργία	 ιστοσελίδας:	 www.epanodos.org.gr,	 διοργάνωση	
επιστημονικού	 συνεδρίου,	 ευαισθητοποίηση	 της	 κοινής	 γνώμης	
μέσω	 κοινωνικών	 μηνυμάτων,	 έκδοση	 οδηγού	 χρήσιμων	
πληροφοριών	«Μετά	την	Αποφυλάκιση»,	κ.λπ.).	Τέλος,	από	το	2013	
και	 έως	το	2015	ορίσθηκε	Πρόεδρος	του	Συμβουλευτικού	Σώματος	
του	 Εθν.	 Συντονιστή	 για	 την	 Καταπολέμηση	 της	 Διαφθοράς.	
Ορισμένες	 από	 τις	 εισηγήσεις	 που	 αναπτύχθηκαν	 στις	 συνεδρίες	
αυτού	 του	 οργάνου	 και	 σε	 ad	 hoc	 συνέδρια	 με	 αντικείμενο	 τη	
διαφθορά	 δημοσιεύθηκαν	 το	 2015	 σε	 ειδικό	 τόμο,	 με	 συνεπιμέλεια	
από	 τον	 ίδιο	 και	 την	 Αναστασία	 Σαμαρά‐Κρίσπη	 και	 με	 τίτλο	
«Δημόσια	 Διοίκηση	 και	 Διαφθορά.	 Το	 Πρόβλημα	 και	 οι	 Τρόποι	
Επίλυσής	του»	(εκδ.	Αντ.Ν.	Σάκκουλα,	2015).		

Υπήρξε	επιστημονικός	συνεργάτης	σε	δύο	Διακομματικές	Επιτροπές	
της	 Βουλής	 για	 το	 Σωφρονιστικό	 Σύστημα	 (1994	 και	 2009),	 και	
Πρόεδρος	της	Επιτροπής	που	εξασφάλισε	τα	αναγκαία	κονδύλια	και	
προχώρησε	 στην	 ανέγερση	 υπερσύγχρονης	 εκτυπωτικής	 και	
βιβλιοδετικής	μονάδας	στη	Φυλακή	Κορυδαλλού	(1992‐1993).	Είναι	
Αντιπρόεδρος	 του	 Δ.Σ.	 της	 Ελληνικής	 Εταιρείας	 Εγκληματολογίας.	
Έχει	 επίσης	 χρηματίσει	 μέλος	 Δ.Σ.	 του	 Κεντρικού	 Επιστημονικού	
Συμβουλίου	 Φυλακών,	 της	 Ελληνικής	 Εταιρείας	 Ποινικού	 Δικαίου,	
του	 Οργανισμού	 κατά	 των	 Ναρκωτικών	 (Ο.ΚΑ.ΝΑ.),	 της	 Ένωσης	
Σφακιανών	 και	 του	 Συλλόγου	 Αποφοίτων	 του	 Κολλεγίου	 Αθηνών.	
Είναι,	 ακόμη,	 μέλος	 ελληνικών	 και	 ξένων	 επιστημονικών	 συλλόγων	
και	 εταιρειών,	 όπως	 της	 Εταιρείας	 Δικαστικών	 Μελετών,	 της	
Association	 international	 de	 Droit	 pénal	 και	 της	 European	
Association	of	Criminology.		

Πέρα	 από	 τη	 θεωρητική	 μελέτη	 του	 εγκληματικού	 φαινομένου,	
διενήργησε	 και	 σημαντικές	 έρευνες,	 κυρίως	 στο	 πλαίσιο	 του	
Εργαστηρίου	 Εγκληματολογικών	 και	 Ποινικών	 Ερευνών,	 στην	
περίοδο	 κατά	 την	 οποία	 υπήρξε	 διευθυντής	 του.	 Ειδικότερα,	
διατέλεσε	 επιστημονικός	 υπεύθυνος	 της	 έρευνας	 για	 τη	 «Βία	 στα	



Ελληνικά	 Γήπεδα»	 (1986‐1988),	 της	 οποίας	 τα	 πορίσματα	
παρουσιάσθηκαν	 σε	 έκθεση	 με	 τον	 τίτλο	 «Report	 on	 the	 incidence	
and	 violence	 at	 Greek	 sports	 stadiums»	 προς	 την	 13η	 άτυπη	
διάσκεψη	 των	 Υπουργών	 Αθλητισμού	 των	 χωρών‐μελών	 του	
Συμβουλίου	 της	 Ευρώπης.	 Έχει	 ακόμη	 οργανώσει	 και	 διευθύνει	
επιστημονικές	 έρευνες	 για	 τις	 φυλακές	 ανηλίκων	 (1993‐1994),	 για	
τις	 γυναικείες	 φυλακές	 (1994‐1996),	 για	 τους	 πρώην	 ανηλίκους	
κρατουμένους	(1999‐2002:	επαναληπτική	έρευνα	‐follow‐up),	για	τις	
συμμορίες	ανηλίκων	στην	Ελλάδα	(2002‐2004),	για	το	πρόβλημα	της	
ευθανασίας	(2005‐2007)	για	τον	φόβο	του	εγκλήματος	σε	περιοχές	
της	Αθήνας	(από	κοινού	με	την	Καθηγήτρια	Χριστίνα	Ζαραφωνίτου,	
2006‐2008)	και	για	τις	στάσεις	των	Ελλήνων	φοιτητών	στο	θέμα	της	
διαφθοράς	(2014).	

Περαιτέρω,	 συμμετέσχε,	 ως	 εκπρόσωπος	 της	 Ελλάδος,	 σε	
συνδιασκέψεις	 του	 Συμβουλίου	 της	 Ευρώπης	 και	 της	 Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	 για	 θέματα	 εγκληματολογίας,	 φυλακών,	 διαφθοράς	
(GRECO),	 παραβατικών	 ανηλίκων,	 αντεγκληματικής	 πολιτικής	 και	
πρόληψης	 της	 εγκληματικότητας	 (EUCPN),	 καθώς	 επίσης	 στις	
συνόδους	των	Επιτροπών	του	ΟΗΕ	για	τα	Ατομικά	Δικαιώματα	και	
για	 τα	 Οικονομικά,	 Κοινωνικά	 και	 Πολιτιστικά	 Δικαιώματα.	 Επίσης	
έχει	 λάβει	 μέρος	 ως	 εθνικός	 εισηγητής	 σε	 συνέδρια	 της	 Διεθνούς	
Εταιρείας	Ποινικού	Δικαίου	και	του	Διεθνούς	Συνεδρίου	Συγκριτικού	
Δικαίου.		

Από	 πλευράς	 νομοπαρασκευαστικού	 έργου,	 συμμετέσχε	 στις	
Επιτροπές	που	κατήρτισαν	 τον	 ισχύοντα	Σωφρονιστικό	Κώδικα	 (ν.	
2776/1999),	 τον	 αναθεωρημένο	 νόμο	 περί	 Ναρκωτικών	 (ν.	
2161/1993),	 τον	 αναθεωρημένο	 Αθλητικό	 Νόμο,	 ως	 Πρόεδρος	 (ν.	
3057/2002),	 καθώς	 και	 τους	 δύο	 νόμους	 για	 την	Αναθεώρηση	 του	
Δικαίου	 των	 Ανηλίκων	 (ν.	 3189/2003	 και	 ν.	 3860/2010),	 ενώ	
προετοίμασε	επίσης	τις	διατάξεις	που	ενσωματώθηκαν	με	το	ά.	26	ν.	
2915/2001	 στον	 Κώδικα	 Ποινικής	 Δικονομίας	 (ά.	 533	 επ.)	 για	 την	
αποζημίωση	 των	 αδίκως	 καταδικασθέντων	 και	 έλαβε	 μέρος,	 με	
εισηγήσεις	 	 για	 ποινολογικά	 θέματα,	 στην	 Επιτροπή	 Αναθεώρησης	
του	Ποινικού	Κώδικα	(2006‐2009).	



Παράλληλα	 με	 τις	 διδακτικές,	 ερευνητικές	 και	 συγγραφικές	 του	
δραστηριότητες,	 άσκησε	 και	 δικηγορία,	 λαμβάνοντας	 μέρος	 σε	
ποινικές	δίκες	ή	εκπονώντας	γνωμοδοτήσεις.			

Έχει	 συγγράψει	 ή	 επιμεληθεί	 την	 έκδοση	 35	 βιβλίων,	 μεταξύ	 των	
οποίων	περιλαμβάνονται	και	 τα	 εξής:	 «Θεωρία	της	Ποινής»	 (2008),	
«Ποινικη	 Καταστολη»	 (ε΄	 εκδ.,	 2009	 σε	 συνεργ.	 με	 Νικ.	 Κουλουρη),	
«Δίκαιο	Παραβατικών	Ανηλίκων»	(2004	και	νέα	έκδοση	2012),	«Τα	
Οικονομικα	 Εγκληματα»	 (γ΄	 εκδ.,	 2007	 σε	 συνεργ.	 με	 Δημ.	 Ζιούβα),	
«Εγκληματολογικοι	 Οριζοντες»	 (τ.	 Α΄,	 Β΄,	 β΄	 εκδ.	 2005),	
«Σωφρονιστική	 Νομοθεσία»	 (με	 Κ.	 Δ.	 Σπινέλλη	 ‐	 δ΄	 εκδ.,	 2001),	
«Συμβολες	 στη	 Μελετη	 της	 Ανακριτικης»	 (επιμ.)	 (β΄	 εκδ.	 2005),	
«Εμφυλη	 Εγκληματικότητα.	 Ποινική	 και	 Εγκληματολογική	
Προσεγγιση	 του	 Φυλου»	 (επιμ.)	 (β΄εκδ.	 2009),	 «Καταχρησις	
Δικαιώματος»	(1978),	«Αντεγκληματική	Πολιτική»	(επιμ.	έκδοσης,	4	
τόμοι:	 1994,	 2000,	 2002	και	 2003,	 οι	 τρεις	 τελευταίοι	 με	 επιμ.	Νικ.	
Κουλούρη),	 «Έφηβοι	 Παραβάτες	 και	 Κοινωνία»	 (δίγλωσση	 έκδοση	
στα	 ελληνικά	 και	 αγγλικά,	 1998),	 «Τα	 κοινωνικοηθικά	 όρια	 του	
δικαιώματος	της	άμυνας»	(στα	γερμανικά,	1978),	κ.ά.	Έχουν	επίσης	
δημοσιευθεί	περί	τις	190	αυτοτελείς	 εργασίες	και	μελέτες	του	(στα	
ελληνικά,	 τα	 γαλλικά,	 τα	 γερμανικά,	 τα	 αγγλικά	 και	 τα	 ιταλικά)	 σε	
επιστημονικά	περιοδικά,	 τιμητικούς	 τόμους	ή	πρακτικά	συνεδρίων.	
Σε	 πρωτοποριακές	 για	 την	 εποχή	 τους	 εργασίες	 του,	 εισηγήθηκε	
σημαντικές	 καινοτόμες	 ιδέες	 και	 θεωρίες,	 όπως	 τη	 θεωρία	 για	 τη	
συνθετική	 εγκληματολογία	 ως	 μέσο	 γεφύρωσης	 του	 χάσματος	
μεταξύ	 «παραδοσιακής»	 και	 «νεωτεριστικής»	 εγκλημαολογίας	
(αρχικά	 το	 1985),	 τη	 θεωρία	 της	 θεσμικής	 δυσλειτουργίας	 ως	
υπόβαθρο	 για	 τη	 συνολική	 ερμηνεία	 σύγχρονων	 μορφών	 της	
νεανικής	 παραβατικότητας	 (αρχικά	 το	 1987),	 την	 ιδέα	 για	 τη	
δημιουργία	 της	 ποινικής	 εθνοψυχολογίας	ως	 κλάδου	 των	ποινικών	
επιστημών	που	θα	μπορούσε	να	εξηγήσει	την	αποδοχή	ή	όχι	 ξένων	
ποινικών	 νομοθεσιών	 από	 ορισμένα	 έθνη‐κράτη	 (το	 1982),	 καθώς	
και	 την	 ανάγκη	 της	 εγκληματολογίας	 	 να	 στραφεί	 ‐σε	 επίπεδο	
πρόληψης‐	 προς	 την	 ιδέα	 της	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης	 και	 της	
καταπολέμησης	των	κοινωνικών	ανισοτήτων	και	αδικιών	(το	2010).				



Σημειώνεται	ότι	πέρα	από	τα	βιβλία	του	με	καθαρά	νομικό	(ποινικό	
ή/	και	 εγκληματολογικό)	χαρακτήρα,	 έχει	ασχοληθεί	και	με	θέματα	
αρχαιοελληνικού	 πολιτισμού	 και	 βυζαντινής	 στρατηγικής.	 Καρπός	
αυτών	 των	 ενδιαφερόντων	 του	 υπήρξαν	 και	 τα	 	 έργα:	 «Κλασικά	
Ιδεώδη	 για	 μια	 Σύγχρονη	 Παιδεία»	 (2009),	 με	 πρόλογο	 του	
ακαδημαϊκού	 Κωνσταντίνου	 Δεσποτόπουλου,	 και	 	 «Διαχρονικές	
αρχές	 βυζαντινής	 στρατηγικής	 και	 τακτικής»	 (2012),	 με	 	 πρόλογο	
του	 αντεπιστέλλοντος	 μέλους	 της	 Ακαδημίας	 Αθηνών	 Βασίλειου	
Μαρκεζίνη	και	με	επίλογο	του	Καθηγητή	Σπ.	Τρωιάνου.		

		

																																	

 


