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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΟΥΡΑΚΗ 

Ο  Νέστωρ  Ε.  Κουράκης  είναι  Καθηγητής  Ποινικών  Επιστημών  στη 
Νομική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Λευκωσίας  και  ομότιμος 
Καθηγητής  στην  αντίστοιχη  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών. 
Γεννήθηκε  στην  Αθήνα  το  1947  και  μετά  την  ολοκλήρωση  των 
εγκύκλιων σπουδών του στο Κολλέγιο Αθηνών σπούδασε Νομικάστο 
Πανεπιστήμιο 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.  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 – summacumlaudeto 1977. Θέμα της διδακτορικής 
του διατριβής, που εκδόθηκε από τη NomosVerlag 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. 
Εργάσθηκε  επιστημονικά  στο  Ινστιτούτο  Μαξ‐Πλανκ  για  το 
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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 
ειδικότερα  στον  Τομέα  Ποινικών  Επιστημών  ως  Καθηγητής  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  (δικαίου  οικονομικής  εγκληματικότητας, 
αντεγκληματικής  πολιτικής  και  έμφυλης  εγκληματικότητας).  Μετά 
την ολοκλήρωση της θητείας του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δέχθηκε 
πρόσκληση να διδάξει μαθήματα ποινικών επιστημών προπτυχιακού 
και  μεταπτυχιακού  επιπέδου  στο  Τμήμα  Νομικής  (ήδη:  Νομική 
Σχολή)  του  Πανεπιστημίου  Λευκωσίας,  όπου  και  εργάζεται  από  το 
2014. 

Έχει  τιμηθεί  από  την  Ακαδημία  Αθηνών  με  το  βραβείο 
«ΆγιδοςΤαμπακοπούλου»  (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  (VisitingFellow)  στο  Πανεπιστήμιο 
της  Οξφόρδης,  όπου  εργάσθηκε  ερευνητικά  και  συνδιοργάνωσε 
σεμινάριο  αντεγκληματικής  πολιτικής  μαζί  με  τον  εκεί  Καθηγητή 
RogerHood  (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. 

Διετέλεσε  Διευθυντής  του  Εργαστηρίου  Ποινικών  και 
Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 
και οργάνωσε σειρά ερευνών με αντικείμενα τη Βία στα Γήπεδα, τις 
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Φυλακές  Ανηλίκων,  τις  Γυναικείες  Φυλακές,  την  Ευθανασία,  τη 
Διαφθορά  κ.λπ..  Από  το  2013  και  έως  το  2015  ορίσθηκε Πρόεδρος 
του  Συμβουλευτικού  Σώματος  του  Εθν.  Συντονιστή  για  την 
Καταπολέμηση  της  Διαφθοράς.  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).  Από  τον  Απρίλιο  201  είναι 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας.   

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.  

Έχει  συγγράψει  ή  επιμεληθεί  την  έκδοση  35  βιβλίων,  μεταξύ  των 
οποίων περιλαμβάνονται και  τα  εξής:  «Θεωρία της Ποινής»  (2008), 
«Ποινική  Καταστολή»  (ε΄έκδ.,  2009  σε  συνεργ.  με  Νικ.  Κουλούρη), 
«Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων» (2004 και νέα έκδοση 2012), «Τα 
Οικονομικά  Εγκλήματα»  (γ΄έκδ.,  2007  σε  συνεργ.  με  Δημ.  Ζιούβα), 
«Εγκληματολογικοί  Ορίζοντες»  (τ.  Α΄,  Β΄,  β΄έκδ.  2005), 
«Σωφρονιστική  Νομοθεσία»  (με  Κ.  Δ.  Σπινέλλη  ‐  δ΄έκδ.,  2001), 
«Συμβολές  στη  Μελέτη  της  Ανακριτικής»  (επιμ.)  (β΄έκδ.  2005), 
«Εμφυλη  Εγκληματικότητα.  Ποινική  και  Εγκληματολογική 
Προσέγγιση  του  Φύλου»  (επιμ.)  (β΄έκδ.  2009),  «Κατάχρησις 
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 200 αυτοτελείς  εργασίες και μελέτες του  (στα 
ελληνικά,  τα  γαλλικά,  τα  γερμανικά,  τα  αγγλικά  και  τα  ιταλικά)  σε 
επιστημονικά περιοδικά,  τιμητικούς  τόμους  ή πρακτικά συνεδρίων. 
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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.  

 


