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ε το παρόν τεύχος συμπληρώνονται τρία έτη κυκλοφορίας του περιοδικού ΕΝΘΑ. Ο απολογισμός αυτής της τριετίας έχει, αναμφίβολα, θετικό πρόσημο. Το περιοδικό παρουσίασε ανοδική πορεία
από τη γέννησή του ως σήμερα από την άποψη προθυμίας φοιτητών (και όχι
μόνο) για δημοσίευση άρθρων σε αυτό, ενώ επίσης διευρύνθηκε η επιστημονική επιτροπή του περιοδικού. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι το ΕΝΘΑ αποτέλεσε πρότυπο για όμοια εγχειρήματα και από άλλες νομικές σχολές. Το
τελευταίο, μάλιστα, είναι ίσως το σημαντικότερο επίτευγμά του καθώς αφενός
συνέβαλε στην ενεργότερο συμμετοχή φοιτητών στον επιστημονικό διάλογο
όχι μόνο εντός του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, αφετέρου είναι ενδεικτικό της ευρύτερης θετικής αποδοχής που είχε. Άλλωστε, στόχος του περιοδικού εξαρχής δεν ήταν η εσωτερική κατανάλωση, αλλά να συμβάλλει γενικότερα στην προαγωγή της νομικής επιστήμης, αναδεικνύοντας ζητήματα
της τρέχουσας νομικής επικαιρότητας και διατηρώντας πάντα το φοιτητοκεντρικό χαρακτήρα του.
Αναφορικά με το ζήτημα ενασχόλησης με ζητήματα της νομικής επικαιρότητας, κρίθηκε αναγκαίο στο παρόν τεύχος να γίνει εν μέρει μια εξαίρεση, στο
πλαίσιο πάντως του γενικότερου σκοπού του περιοδικού, δηλαδή της ποικιλότροπης συμμετοχής φοιτητών στον επιστημονικό διάλογο. Το τεύχος αυτό φιλοξενεί μια μεταφρασμένη εκδοχή της εισήγησης που ανέπτυξε μια ομάδα από
φοιτήτριες και φοιτητές (τότε) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο
διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Culture and Empire in the Eastern
Mediterranean», που διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούνιο 2015. Η εισήγησή τους είχε ως θέμα «The British Empire Effect on
the Cyprus Legal System: Nations United by Law» και ασχολήθηκε με νομικές πτυχές της ευρύτερης θεματικής του συνεδρίου˙ ειδικότερα, ασχολήθηκε
με το ζήτημα της επιρροής της βρετανικής αποικιοκρατίας στο σύγχρονο κυπριακό δίκαιο. Επρόκειτο για μια εισήγηση που απέσπασε ιδιαίτερα θετικά
σχόλια από τους παρευρεθέντες και θεωρήθηκε σκόπιμο να δημοσιευθεί από
αυτό εδώ το βήμα, προκειμένου να αναδείξει και μια ακόμα μορφή φοιτητικής
επιστημονικής δραστηριότητας.
Κατά τα λοιπά, στο παρόν τεύχος φιλοξενούνται για μια ακόμα φορά αναλύσεις και προβληματισμοί που αφορούν τη νομική επικαιρότητα. Παραδίδεται
και αυτό το τεύχος στην επιεική κρίση των αναγνωστών του, ευελπιστώντας να
αποτελέσει ένα ακόμα βήμα στην αδιάκοπη πορεία του ΕΝΘΑ προς τη συνεχή βελτίωση.
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