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ίναι πλέον η τρίτη φορά που έχω την τιμή να παρουσιάζω μέσω ενός προλογικού σημειώματος ένα τεύχος αυτού του περιοδικού. Η συγκίνηση, ωστόσο, δεν έχει μειωθεί,
καθώς κάθε τεύχος είναι το αποτέλεσμα μιας περιπέτειας. Ενώνονται ακαδημαϊκοί
ή/και δικηγόροι με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές της Νομικής
Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε μια κοινή προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με την επικαιρότητα της νομικής επιστήμης. Είναι σχεδόν αδύνατο a priori να μαντέψει
κάποιος την μορφή που θα έχει τελικά το κάθε τεύχος, ποιοι από τους κλάδους του δημοσίου,
διεθνούς ή ιδιωτικού δικαίου θα συμπεριληφθούν, ποιες θεματικές του ενωσιακού, διεθνούς,
κυπριακού ή ελλαδικού δικαίου θα αναπτυχθούν. Η καθολική αυτή προσέγγιση είχε αποφασιστεί εξ αρχής από την εκδοτική επιτροπή και αποτελεί ένα σημείο αναφοράς του περιοδικού,
στην προσπάθεια του – όπως το μαρτυρεί άλλωστε και ο ίδιος ο τίτλος του – να ενώσει διάφορες παραδόσεις και «κουλτούρες» της νομικής επιστήμης.
Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν και μαζί με αυτούς και οι τρόποι ενημέρωσης. Τι χρησιμότητα
έχει, άραγε, ένα περιοδικό ενημέρωσης για τη νομική επιστήμη στην ψηφιακή εποχή; Πλέον,
η κάθε απόφαση, το κάθε σχόλιο δημοσιεύεται με αστραπιαίο τρόπο σε ψηφιακές πλατφόρμες,
σε κοινωνικά δίκτυα, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Η ψηφιακή επανάσταση εξακολουθεί
κάθε δεκαετία ολοένα και περισσότερο να εκπλήσσει με τις φαινομενικά απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει. Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται ευλόγως ακόμη και το ζήτημα
της ίδιας της ύπαρξης πιο παραδοσιακών μορφών επικοινωνίας.
Πιστεύω ότι, ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, το ΕΝΘΑ εκπληρώνει τον σκοπό του. Ο λόγος;
Αφενός, μονογραφίες και εγχειρίδια αδυνατούν να προσφέρουν επίκαιρη ενημέρωση σε έναν
κόσμο ριζικών αλλαγών ακόμα και των θεσμών και των ρυθμίσεων. Αφετέρου, η άμεση ψηφιακή πληροφόρηση μέσω των ιστολογίων, των διαδικτυακών δημοσιεύσεων και των σχολίων
σε κοινωνικά δίκτυα απλά απεικονίζουν στιγμιότυπα μιας ζωντανής επιστήμης. Πρόκειται βεβαίως για μια εξαιρετικά χρήσιμη πρώτη ύλη έρευνας και ενημέρωσης, αλλά ταυτόχρονα ο
νομικός μπορεί εύλογα να χαθεί μέσα σε αυτό το ψηφιακό «τσουνάμι» νομικών ειδήσεων. Συνεπώς, τα νομικά περιοδικά παραμένουν ο απαραίτητο κρίκος μεταξύ της εις βάθος ανάλυσης
που προσφέρει η μονογραφία και της άμεσης πληροφόρησης μέσω των συγχρόνων μέσων ενημέρωσης. Με την επέμβαση μιας εκδοτικής επιτροπής, διαμορφώνεται ένα απαραίτητο φίλτρο το οποίο επιτρέπει στον αναγνώστη να εστιάσει στις σημαντικότερες μεταβολές του δικαίου. Το ίδιο το πέρασμα του χρόνου δρα ώστε να δοθεί η απαραίτητη απόσταση η οποία
διακρίνει την απλή είδηση από την ενημέρωση.
Συμπερασματικά, χρειαζόμαστε (ίσως και περισσότερο από ποτέ!) νομικά περιοδικά. Βεβαίως,
αυτό δεν σημαίνει ότι ένα νομικό περιοδικό πρέπει να απορρίπτει κάθε αλλαγή και, χαρακτηριστικά, από αυτό το τεύχος ξεκινά αυτό που ελπίζω να γίνει μια νέα παράδοση : η προσθήκη
μιας συνέντευξης ενός διακεκριμένου νομικού επιστήμονα. Αγαπητοί αναγνώστες, ελπίζοντας
ότι τα σύντομα νέα, η συνέντευξη ή/και οι διάφορες μελέτες του τρέχοντος τεύχους θα προκαλέσουν εκπλήξεις, ερωτήματα ή ακόμη και διαφωνίες, σας εύχομαι καλή ανάγνωση και σας
ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
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