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Το δηµό σιο δί καιο εξελί σσεται µέ σα από  τη διαρκή  δοκιµασί α της θεωρί ας σε νέ α δε-
δοµέ να και την αναµέ τρηση των ιδεώ ν µε τις θεµελιώ δεις έ ννοιες του συνταγµατικού  
και του διοικητικού  δικαί ου. Το γνωστικό  αντικεί µενο αναπτύ σσεται σε καινού ργιες 
κατευθύ νσεις και εµπλουτί ζεται από  τη συγκριτική  µελέ τη και τον διεπιστηµονικό  δι-
ά λογο. Την τελευταί α δεκαετί α, ο νοµικό ς λό γος προσδιορί στηκε κατεξοχή ν από  τις 
κρί σεις, ιδί ως από  την οικονοµική  κρί ση και την πανδηµί α. Στο πεδί ο του συνταγµατι-
κού  και, ευρύ τερα, του δηµοσί ου δικαί ου ανέ κυψαν νέ ες προκλή σεις και διλή µµατα, 
µε ιδιαί τερη έ νταση και εµβέ λεια. Ακό µη και τα πιο απρό σµενα σενά ρια ή ρθαν στο 
νοµικό  προσκή νιο και δοκί µασαν τα ό ρια του Συντά γµατος, καθώ ς και τους γνωστι-
κού ς µας ορί ζοντες. Ό µως, το Σύ νταγµα εί ναι εξ ορισµού  προορισµέ νο, ό πως έ λεγε ο 
Αλέ ξανδρος Σβώ λος, να «εγκοιτώ νει» την κοινωνική  ύ λη και ταυτό χρονα να µακρο-
ηµερεύ ει και να επιβιώ νει των κρί σεων. Κλή θηκε, λοιπό ν, ά λλη µί α φορά  να επιβε-
βαιώ σει τη βασική  του αυτή  λειτουργί α. Η επιστηµονική  παραγωγή  ανταποκρί θηκε µε 
µεγά λη συνέ πεια και ετοιµό τητα στις εξαιρετικέ ς συνθή κες: η ερµηνεί α του δικαί ου 
των κρί σεων, και ιδί ως τα συνταγµατικού  επιπέ δου ζητή µατα που τέ θηκαν, εί ναι ό χι 
µό νο στη χώ ρα µας, αλλά  και διεθνώ ς, στην επιστηµονική  αιχµή  και κυριαρχού ν στα 
διαδικτυακά  fora που ά νθησαν στην περί οδο της πανδηµί ας. Οι κρί σεις στά θηκαν 
αφορµή  για να επιστρέ ψουµε σε θεµελιώ δη ζητή µατα της οργά νωσης της πολιτεί ας, 
της λειτουργί ας των θεσµώ ν, της δηµοκρατική ς αρχή ς και, βεβαί ως, της προστασί ας 
των ατοµικώ ν ελευθεριώ ν. 

Μέ σα σε αυτή  τη συγκυρί α ωρί µασε και η ιδέ α ενό ς διαδικτυακού  περιοδικού  
ελεύ θερης πρό σβασης, ενό ς ανοικτού  χώ ρου αποτύ πωσης και εξέ λιξης της επιστη-
µονική ς αυτή ς συζή τησης. Mε µεγά λη χαρά  σά ς καλωσορί ζουµε στο e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 
το νέ ο ηλεκτρονικό  περιοδικό  δηµοσί ου δικαί ου στην υπηρεσί α του νοµικού , από  
ό ποια θέ ση και αν αυτό ς ή  αυτή  υπηρετεί  το δί καιο: του δικαστή , του δικηγό ρου, 
του φοιτητη , του πανεπιστηµιακού . Το e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ανταποκρινο µενο στις συ γχρονες 
απαιτή σεις, έ ρχεται να προσφέ ρει εύ κολη και δωρεά ν πρό σβαση σε τεκµηριωµέ να 
κεί µενα υψηλή ς ποιό τητας, που θα δηµοσιεύ ονται µετά  από  ανώ νυµη αξιολό γηση 
καταξιωµέ νων κριτώ ν. Με πλού σια ύ λη που θα περιλαµβά νει µελέ τες, σχό λια νοµο-
λογί ας, βιβλιοκρισί ες και επί καιρες παρεµβά σεις. Το περιοδικό  διευθύ νεται από  επι-
τροπή  Καθηγητώ ν ∆ηµοσί ου ∆ικαί ου, σε συνεργασί α µε Επιστηµονική  και Συντακτική  
Επιτροπή , τις οποί ες µπορεί τε να δεί τε εδώ . 

Το πρώ το τεύ χος καλύπτει ποικί λα θέ µατα του δηµοσί ου δικαί ου. Φιλοδοξί α µας 
εί ναι το περιοδικό  να συντονί ζεται µε τον ρυθµό  της εποχή ς του, αλλά  παρά λληλα να 
ενθαρρύ νει και να ανανεώ νει τη µελέ τη των κλασικώ ν θεµά των του δηµοσί ου δικαί-
ου. Ιδί ως δε να δώ σει βή µα σε νέ ους συναδέ λφους και ερευνητέ ς, στην Ελλά δα και 
το εξωτερικό , µε απώ τερο στό χο την αναζωογό νηση της κοινό τητά ς µας. Σας καλού -
µε να αγκαλιά σετε το εγχεί ρηµα µε αρθρογραφί α και ά λλες συµβολέ ς στην ηλεκτρο-
νική  διεύ θυνση info@epoliteia.gr, ακολουθώ ντας τις οδηγί ες που υπά ρχουν  εδώ .

Με θερµέ ς ευχαριστί ες και ευχέ ς για τη νέ α χρονιά.  

Η Συντακτική  Επιτροπή  
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