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κόμα ένα τεύχος του περιοδικού ΕΝΘΑ παίρνει σάρκα και οστά, καθώς η πανδημία «ψυχομαχεί», αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να βάλει φρένο στη γνώση και στη διάδοσή
της. Το τεύχος εγκαινιάζεται με τη συνέντευξη του κύριου Δημήτρη Βερβεσού, Δικηγόρου
παρ’ Αρείω Πάγω, επανεκλεγέντος Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) και Προέδρου της Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ο οποίος μας μιλά, μεταξύ
άλλων, για τη δικηγορία του αύριο και το συμβατό της μάχιμης δικηγορίας με την ιδιότητα του Προέδρου.
Ακολουθούν δύο άκρως ενδιαφέροντα άρθρα από δύο εξαίρετους νομικούς από Ελλάδα και Κύπρο, οι
οποίοι είναι επίσης φοιτητές στο μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα, αντίστοιχα, της Νομικής
Σχολής του πανεπιστημίου μας. Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος εξετάζει την αρχή
της αναλογικότητας απέναντι στο δημόσιο συμφέρον σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσης υπό το φως
της νομολογίας του ΣτΕ για τις περικοπές των συντάξεων. Ο Ευριπίδης Χατζηνέστερος δε, στο δικό
του άρθρο, πραγματεύεται την έννοια της αφερεγγυότητας στο Κυπριακό Δίκαιο, συγκρίνοντας και αναλύοντας διάφορες σχετικές νομοθεσίες και την νομολογία, όπου αυτή χρησιμοποιείται, με ιδιαίτερη
έμφαση στην εκκαθάριση εταιρειών.
Το τεύχος εμπλουτίζεται από εργασίες προπτυχιακών μας φοιτητών, οι οποίοι ως σκεπτόμενοι εν δυνάμει νομικοί και/ή δικηγόροι «ανησυχούν», ερευνούν και μοιράζονται σκέψεις και απόψεις με την νομική
κοινότητα. Ειδικότερα, ο Πέτρος Μήτσης, στο άρθρο του, καταπιάνεται με το ακανθώδες και διαχρονικό ζήτημα των Αγγλικών Βάσεων και εξετάζει φλέγοντα ζητήματα, όπως η προσβολή της εδαφικής
ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άλλοι δύο φοιτητές της σχολής μας, ο Γιώργος Ξυνός και
ο Τζανής Τραγάκης, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναλύσουν τη νομολογία που αναπτύχθηκε σε
διάφορες χώρες του κόσμου σχετικά με τη σχέση εργασίας των οδηγών της Uber, ανοίγοντας έτσι παράθυρο στον υπόλοιπο κόσμο εντός αλλά και εκτός ΕΕ.
Τέλος, σημαντικό λιθάρι στην ύλη του τεύχους τοποθετείται από τους φοιτητές Νίκη Καραγιάννη, Αναστασία Παρέσογλου, Αικατερίνη-Χριστίνα Ψαρά, Ευαγγελία Κουρτζίδη και Γιώργο Χατζηστυλλή, οι
οποίοι σχολιάζουν νομικά θέματα της Ελληνικής και Κυπριακής επικαιρότητας, όπως είναι η ποινική
αντιμετώπιση της διασποράς ψευδών ειδήσεων, οι τηλε-δίκες, το άυλο διαζύγιο και η νομολογιακή αντιμετώπιση της διατήρησης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων.
Με γεμάτες τις σελίδες του λοιπόν, το τεύχος τίθεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου νομικού αλλά
και μη, ευελπιστώντας ότι θα αφήσει ακόμα ένα αποτύπωμα στο κυνήγι της νομικής ενημέρωσης και
διάδοσης της γνώσης, στην υπηρεσία της οποίας η συντακτική ομάδα αλλά και όλοι οι εισφέροντες σε
αυτό, αλλά και σε προηγούμενα τεύχη του ΕΝΘΑ, έχουμε ταχθεί.
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