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ε λίγες μέρες συμπληρώνονται δεκατέσσερις μήνες από την ημέρα (11/3/20) που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε επίσημα τον κορονοϊό Covid-19 σε πανδημία. Αυτή
τη μακρά περίοδο κοινωνικής απομόνωσης, εργασίας στο σπίτι και εσωστρέφειας, εμείς οι
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι κληθήκαμε να προσαρμοστούμε ταχύτατα σε νέα πρότυπα εξ αποστάσεως μαθησιακής διαδικασίας που αποκλίνουν ριζικά από την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία. Κληθήκαμε να εξασφαλίσουμε στους φοιτητές μια νησίδα κανονικότητας και συνάμα δημιουργικότητας, που απουσίαζε από τις υπόλοιπες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Ο ρόλος μας
τη δύσκολη αυτή περίοδο ήταν πολύπλοκος, γιατί έπρεπε -τώρα περισσότερο από ποτέ- να καταστούμε «μέντορες» και να μην παραμείνουμε απλοί μεταδότες γνώσεων. Να καθησυχάσουμε, να υποστηρίξουμε, να εμπνεύσουμε, να απορροφήσουμε την αβεβαιότητα και τη στασιμότητα της παράλυσης της πανδημίας και να εμφυσήσουμε αισιοδοξία για το μέλλον και κίνητρα για πρόοδο. Ειδικότερα εμείς οι διδάσκοντες της Νομικής κληθήκαμε να ανοίξουμε νέους δρόμους για την απόκτηση
νομικής σκέψης και νομικών γνώσεων, λαμβάνοντας υπόψη την καταλυτική επίδραση της πανδημίας
σε όλους τους κλάδους του δικαίου. Πυκνή ειδησεογραφία με νομικό ενδιαφέρον, σύγχρονα διαδικτυακά διδακτικά εργαλεία ελεύθερα προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα εδώ και τώρα (podcasts,
webcasts, webinars), μα πάνω απ’ όλα η ίδια η επικαιρότητα της πανδημίας που ανέδειξε πρωτότυπα
νομικά ζητήματα μας προέτρεψαν και συνεχίζουν να μας προτρέπουν να σκεφτόμαστε τη διδασκαλία
και την έρευνα «outside the box».
Μια τέτοια πρόκληση αποτέλεσε και το παρόν τεύχος, που αποτυπώνει τη γεμάτη φαντασία και καινοτομία προσέγγιση του παρόντος και του μέλλοντος της νομικής επιστήμης από τους φοιτητές μας,
που επέλεξαν -υπό την καθοδήγησή μας- να προβληματιστούν αντισυμβατικά (out of the box). Η
αρθρογραφία απαρτίζεται από δύο κατηγορίες θεμάτων. Η πρώτη αφορά θεματικές που απασχόλησαν την επικαιρότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή αναδείχθηκαν λόγω αυτής, όπως οι νομικές
και κοινωνικές διαστάσεις του κινήματος #Metoo Greece (Νίκη Καραγιάννη και Γιάννης Παναγιώτου), οι νομικές προκλήσεις της τηλεργασίας και της ευφυούς εργασίας (smart working) (Βάια Κωτούλα και Πέτρος Μήτσης), η συνταγματικότητα του θεσμού της επίταξης κλινικών και ιατρικών
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών στα νοσοκομεία (Αλέξανδρος Καλαϊτζίδης) και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των δικαστηρίων στην Κύπρο με τη θέσπιση του συστήματος
ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων i-justice ((Νίκος Σταύρου). Η δεύτερη κατηγορία αφορά σύγχρονες νομικές θεματικές που κείνται εκτός και πέραν την πανδημίας, όπως ο ρόλος της συναίνεσης
ως κριτηρίου νομιμοποίησης των παρεμβάσεων στο ανθρώπινο σώμα (body modification), η νομική
διάσταση του φαινομένου της οικειοποίησης της τέχνης (appropriation art) (Νικόλας Ζέρβας) και η
χρησιμότητα της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου για την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων
δικαίου (Σωκράτης Αλευρογιάννης). Στο τεύχος αυτό αποχαιρετούμε τη συνάδελφο Θάλεια Πραστίτου, η οποία μετά από ενεργό πολυετή προσφορά στο περιοδικό, αποχωρεί λόγω φόρτου εργασίας για να αντικατασταθεί από τη συνάδελφο Αθηνά Κοντογιάννη η οποία αναμένεται να συμβάλει
στην περαιτέρω αναβάθμιση του περιοδικού. Τέλος, καλωσορίζουμε τη νέα βοηθό της συντακτικής
ομάδας, τη δευτεροετή φοιτήτρια Νίκη Καραγιάννη, στο πλάι του έτερου άξιου βοηθού, του τελειόφοιτου Γιάννη Παναγιώτου. Χρόνια Πολλά και καλή ανάγνωση!
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