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ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
To τέταρτο, τελευταίο για το 2022, τεύχος του e-Πολιτεία καλύπτει μεγάλο εύρος 
ύλης του δημοσίου δικαίου με μελέτες καταξιωμένων συναδέλφων, καθώς και νέων 
επιστημόνων, που βρίσκουν στο περιοδικό μας ένα φιλόξενο βήμα. 

Ο Σπύρος Βλαχόπουλος αναλύει την αρχή του Κράτους Δικαίου στην πρόσφατη 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο Ακρίτας Καϊδατζής τον εγγυητικό 
ρόλο του Δικαστηρίου στο πλαίσιο του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. 
Η Ελένη Κατωπόδη μας μεταφέρει στο πεδίο των προσωπικών δεδομένων και του 
blockchain, ενώ η Ιωάννα Πέρβου αναδεικνύει το ευάλωτο καθεστώς της προστασίας 
των δικαιωμάτων των αθλητών και η Iωάννα Κυμάκη εστιάζει στις συνταγματικές 
διαστάσεις της αυτορρύθμισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στο Oversight 
Board του Facebook. Η Αναστασία Σωτηροπούλου εξετάζει, από την οπτική της 
αρχής της διαφάνειας, το πρόσφατο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης των 
δραστηριοτήτων επιρροής. 

Το τεύχος εμπλουτίζουν σχόλια νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Supreme Court των ΗΠΑ, από τους 
Γιώργο Καράντζιο, Ευαγγελία Παυλίδου, Μαγδαληνή-Χριστίνα Βλάχου-Βλαχοπού-
λου και Γεράσιμο Λευκαδίτη, το συνταγματικό και κοινοβουλευτικό μας χρονικό από 
τον Θανάση Ξηρό και τρεις βιβλιοπαρουσιάσεις: από τη Σταυρούλα Μπινιάρη για το 
βιβλίο του Παύλου Ελευθεριάδη (A Union of Peoples: Europe as a Community of 
Principle, Oxford University Press 2020)∙ την Ευτυχία Κουράκου για τη μονογραφία 
του Μιχάλη Πικραμένου (Η λογοδοσία των δικαστών στη δημοκρατία. Δημόσια 
εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, Ευρασία, 2022)· και την Ιωάννα Τουρκοχωρίτη για 
το έργο της πάνω στην ελευθερία της έκφρασης στις ΗΠΑ και τη Γαλλία (Freedom 
of Expression: The Revolutionary Roots of American and French Legal Thought, 
Cambridge University Press 2022). 

Ευχαριστούμε θερμά τους συγγραφείς για τις εξαιρετικές τους συμβολές, όπως 
και όλους όσοι στηρίζουν το εκδοτικό μας εγχείρημα, το πρώτο ηλεκτρονικό περιο-
δικό δημοσίου δικαίου ελεύθερης πρόσβασης στην Ελλάδα, που κλείνει με αυτό το 
τεύχος τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Το επόμενο τεύχος μας θα κυκλοφορήσει 
τον Ιανουάριο του 2023 και η προθεσμία υποβολής των κειμένων είναι η 15η 
Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

Καλό φθινόπωρο και καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Η Συντακτική Επιτροπή 
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