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O

νέος χρόνος σηματοδοτεί μια καινούρια αρχή, με υψηλότερους στόχους και ταυτόχρονα μας ωθεί να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες μας και να αξιοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο μας. Βρισκόμαστε πριν από την έναρξη ενός νέου τετραμήνου, και πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία που μας δίνει ο χρόνος για να συνεργαστούμε
καλύτερα, να ακονίσουμε τις δεξιότητες μας, να δημιουργήσουμε, να μελετήσουμε, να ζήσουμε, να ακούσουμε, να νιώσουμε, να μάθουμε.
Το νέο τεύχος του ΕΝΘΑ με έκανε να ξανασκεφτώ τον χρόνο που αφιερώνουν όσοι γράφουν
για να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους και προσπαθούν να τελειοποιήσουν το τελικό κείμενο.
Με έκανε να αναλογιστώ το επίπονο έργο της έκφρασης, της κριτικής, της δημιουργίας, του
υπέρβασης ορίων, της εμβάθυνσης ενός θέματος και της διαμόρφωσης μιας ιδέας, όλα χαρακτηριστικά της συγγραφής ενός άρθρου. Ταυτόχρονα, όμως, η συγγραφή είναι και μια βαθιά
ψυχολογική ενδοσκόπηση, καθότι οδηγεί σε έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις από την
αισιοδοξία στην απαισιοδοξία και από την ικανοποίηση στην απογοήτευση και αντίστροφα. Ως
εκ τούτου, ο σεβασμός προς τη δουλειά ενός συγγραφέα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από
τη διαφωνία σε επιμέρους απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν.
Ακόμα μια φορά με το νέο τεύχος του ΕΝΘΑ, θα έχουμε την ευκαιρία να διευρύνουμε τις
γνώσεις μας και να ανακαλύψουμε νέες προσεγγίσεις επί επίκαιρων νομικών θεμάτων μέσα από
άρθρα που εκπονήθηκαν με αγάπη και υπομονή. Μέσω του περιοδικού αυτού, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές της Νομικής Σχολής να εμβαθύνουν και να αναλύσουν θέματα
που τους ενδιαφέρουν. Επίσης σε έκαστο τεύχος, ένας προσκεκλημένος ακαδημαϊκός/δικηγόρος μας κάνει την τιμή να προβαίνει σε ανάλυση θέματος της ειδικότητας του.
Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε τον Δρ Χλούπη, ο οποίος έχει αναπτύξει παραμέτρους του ευρέος θέματος της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
σύγχρονων μορφών εγκληματικής δράσης. Εστιάζει στο υπερεθνικό έγκλημα, με αναφορά στις
ανακριτικές πράξεις και τη σύνδεση κάποιων τεχνικών με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταλήγει ότι η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος δεν «αγιάζει τα μέσα».
Ακολουθεί άρθρο του Ανδρέα Χριστοδούλου, ο οποίος εξετάζει κατά πόσο οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας μπορούν να παίξουν ρόλο στην ενδυνάμωση του ρόλου
του κυπριακού κοινοβουλίου. Επίσης εξετάζει κατά πόσο το Πρωτόκολλο αρ. 2 της Συνθήκης
της Λισαβόνας αναβάθμισε την πτυχή του νομοθετικού έργου. Στη συνέχεια ο Γιάννης Ψαράκης και ο Μιχάλης Καπίρης αναλύουν , στο πλαίσιο του ελληνικού εργατικού δικαίου, τις εναλλακτικές προς την απεργία μορφές του εργατικού αγώνα και την νομιμότητα τους στις σύγχρονες κοινωνίες. Το άρθρο της Μαρία Καλαμποκά και του Αναστάσιου Πάπαρη εξετάζει το
επίκαιρο ζήτημα του crowdfunding, υπό το πρίσμα του κυπριακού δίκαιου των συμβάσεων,
και καταλήγει ότι εκκρεμούν ακόμη διάφορα θέματα ώστε να υπάρχει μια πλήρης εικόνα σχετικά με την νομιμότητα του crowdfunding και την εγκυρότητα της σύμβασης.
Το άρθρο της Δήμητρας Ζιώγα αναφορικά με τα αίτια της νεανικής παραβατικότητας, εστιάζει
σε νομολογιακά παραδείγματα και καταλήγει ότι η σταδιοδρομία ενός νέου μπορεί να επηρεαστεί από προηγούμενες καταδίκες. Προτείνει δε την κωδικοποίηση διεθνών διατάξεων, ώστε
να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα ανηλίκων και να προταθεί η κοινωνικοποίηση και επανέ-
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νταξή τους. Τέλος, το άρθρο του Ευάγγελου Ευαγγέλου σχολιάζει το θέμα της νομικής διάστασης της κλιματικής αλλαγής υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου, με αναφορά στη Σύμβαση πλαίσιο του Ο.Η.Ε. για την κλιματική αλλαγή, το Πρωτόκολλο του Κιότο και τη Συμφωνία των Παρισιών ενώ προβληματισμός επικρατεί από την απόσυρση των ΗΠΑ από τη
Συμφωνία των Παρισιών.
Το νομικό περιοδικό ΕΝΘΑ κλείνει ακόμα ένα κενό στην ενημέρωση για νομικά θέματα, που
είναι τόσο απαραίτητη για τους φοιτητές, τους δικηγόρους, τους δικαστές, τους ακαδημαϊκούς
αλλά και για όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με νομικά θέματα. Η επικαιροποίηση της
γνώσης σήμερα είναι ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία, και παρόλο που έγινε ευκολότερη με
την διαδεδομένη χρήση των νέων τεχνολογιών, είναι αρκετά επώδυνη, καθότι οι γνώσεις διαδίδονται τόσο γρήγορα και άμεσα που είναι δύσκολο για οποιοδήποτε πρόσωπο να καταφέρει
να απορροφήσει τις ορθές πληροφορίες. Πιστεύω ότι τα άρθρα του περιοδικού ΕΝΘΑ προσφέρουν την κατάλληλη καθοδήγηση και εμβάθυνση σε ορισμένα θέματα ώστε οι αναγνώστες
να λάβουν ολοκληρωμένη εικόνα του εκάστοτε εξεταζόμενου θέματος.
Τέλος, να επαναλάβουμε ότι η κυκλοφορία τέτοιων επιστημονικών περιοδικών, και μάλιστα
δωρεάν, προάγει τη νομική επιστήμη, τόσο με την εθελοντική δουλειά των συγγραφέων και
επιμελητών όσο και με την ανάδειξη επίκαιρων θεμάτων στο νομικό κύκλο και στο κοινό γενικότερα. Και αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα και μέσω της ηλεκτρονικής ανάρτησης
του περιοδικού στο διαδίκτυο, με όλο και περισσότερους αναγνώστες.
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