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Το τρίτο τεύχος του e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ ανοίγει µε δύο σηµαντικές παρεµβάσεις: του Προέ-
δρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρµά στην τελετή της ανακήρυξής του σε 
επίτιµο διδάκτορα της Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ, η οποία πραγµατεύεται το θέµα των 
ορίων και περιθωρίων της δικαστικής εξουσίας στην απονοµή της δικαιοσύνης, και 
του Γιάννη ∆ρόσου για τη συµβατότητα των µέτρων που συνεπάγονται οι κυρώσεις 
κατά των Ρώσων πολιτών µε τις συνταγµατικές µας αρχές. Στις µελέτες, η έµφαση 
έχει δοθεί στο συνταγµατικό δίκαιο και στο πεδίο των ατοµικών και κοινωνικών δι-
καιωµάτων. Ο Γιάννης Τασόπουλος αναλύει µεθοδικά και συστηµατικά τις πρόσφατες 
εξελίξεις στο δικαίωµα στο απόρρητο της επικοινωνίας και µας προειδοποιεί για τον 
κούφιο πυρήνα του, ενόψει της διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας. Η Αικατερίνα 
Παπανικολάου εστιάζει διεισδυτικά στο δικαίωµα στην κατοικία, το οποία συνιστά 
διαρκή πρόκληση και δείκτη σεβασµού του κοινωνικού κράτους δικαίου, ενώ η Στέλ-
λα Χριστοφορίδου εντοπίζει και εκθέτει αναλυτικά τα κανονιστικά και πραγµατικά 
δεδοµένα της αξιοπρεπούς διαβίωσης, µιας καινοτοµίας του ελληνικού Συντάγµατος. 
Η Σταυρίνα Σιαχάµη µας εισάγει στο νοµικό φαινόµενο του SLAPP και την προστασία 
της ελευθερίας της έκφρασης. Στην ύλη περιλαµβάνονται επίσης εµπεριστατωµένα 
και επίκαιρα σχόλια σε ελληνική και ξένη νοµολογία και σε αποφάσεις ανεξαρτήτων 
αρχών, καθώς και δύο σηµαντικές βιβλιοκρισίες από τον Γιώργο Σωτηρέλη για τη δυ-
ναµική επιστροφή της Πολιτειολογίας στα οµώνυµα έργα του ∆ηµήτρη Τσάτσου και 
του Κώστα Χρυσόγονου και από τον Απόστολο Βλαχογιάννη για το τελευταίο βιβλίο 
των Ξενοφώντα Κοντιάδη και Αλκµήνης Φωτιάδου µε αντικείµενο τη συνταγµατική 
ανθεκτικότητα στη δοκιµασία των κρίσεων. Ευχαριστούµε θερµά τους συγγραφείς 
και αναµένουµε τις συµβολές σας για το επόµενο τεύχος του περιοδικού µε καταλη-
κτική ηµεροµηνία την 15η Σεπτεµβρίου 2022 στο info@epoliteia.gr, ακολουθώντας 
τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ.

Καλή ανάγνωση και καλό καλοκαίρι!

Η Συντακτική Επιτροπή


