
Digesta 20143

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με την, ηλεκτρονική πλέον, (επαν)έκδοσή του από φέτος εισέρχεται το 
Digesta στην τέταρτη περίοδο της παρουσίας του στο χώρο των νομικών 
εκδόσεων. 

Ήδη από το πρώτο τεύχος, το έτος 1998, ως αμιγώς πανεπιστημιακό έντυπο 
(της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, χρηματοδοτούμενο από αυτήν) εμφανίστηκε με 
εναλλακτική δομή και περιεχόμενό σε σχέση με τα λοιπά νομικά περιοδικά: 
Περιέλαβε κείμενα «διδακτικής» αρθρογραφίας, πρόβαλε τη φοιτητική παρουσία 
σε επιστημονικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρείχε «βήμα» 
στη νέα γενιά νομικών με τη «στήλη των νέων επιστημόνων» και φρόντισε η 
δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων να γίνεται κατά κυριολεξία ως «Διάλογος» 
θεωρίας και νομολογίας, καθώς ουδεμία απόφαση παρατέθηκε δίχως σχολιασμό 
της. Όλα αυτά θα συνεχιστούν και στην ηλεκτρονική του έκδοση.

Τη φυσιογνωμία του αυτή διατήρησε το Digesta και κατά τη δεύτερη περίοδο, 
οπότε την έκδοσή του ανέλαβε ο οίκος Δίκαιο & Οικονομία του Π.Ν. Σάκκουλα. 
Όταν δε η οικονομική στενότητα του ΔΠΘ δεν επέτρεπε πλέον την κάλυψη της 
δαπάνης για στοιχειοθεσία και εκτύπωση (αμοιβή ουδείς ουδέποτε έλαβε), το 
περιοδικό γνώρισε την τρίτη του περίοδο με εκδότη (κατ’ ουσία χρηματοδότη) 
τον Β. Κατσαρό. 

Δυστυχώς η κρίση που ενέσκηψε στην οικονομία δεν άφησε ανεπηρέαστο το 
νομικό τύπο και, παρά τη βούληση των συντελεστών του περιοδικού, οδήγησε 
στην αναστολή της εκδόσεώς του το έτος 2010.

Επιστρέφοντας το Digesta για να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε (μέρος 
της ύλης που δημοσιεύεται εδώ προοριζόταν για τεύχος του 2010) -ενστερνιζόμενο 
και τώρα την επισήμανση με την οποία άρχιζε ο πρόλογος του πρώτου τεύχους 
του1- φιλοδοξεί πάλι να εκφράσει κάτι το διαφορετικό, με άλλο τρόπο αυτή τη 
φορά: Συμβαδίζοντας με την σύγχρονη τάση και ακολουθώντας το πνεύμα της 
εποχής, όπου στην παντοειδή πληροφόρηση κυριαρχεί ως μέσο το διαδίκτυο, το 
περιοδικό θα έχει κατ’ αρχήν ηλεκτρονική μορφή. Βασικό πλεονέκτημα για τον 
αναγνώστη, αλλά και για τον συγγραφέα που θέλει να συνεργαστεί, συνιστά η 
δυνατότητα άμεσης δημοσιεύσεως κάθε μελέτης με την περάτωση της συγγραφή 
της και των δικαστικών αποφάσεων με την έκδοσή τους, χωρίς δηλαδή την 
-αναπόφευκτη στις έντυπες εκδόσεις- μακρά αναμονή για την συγκέντρωση 
πρώτα όλης της ύλης ενός μηνιαίου περιοδικού και ακολούθως τη σελιδοποίηση, 
εκτύπωση και διανομή του.

Για λόγους πάντως ουσιαστικούς και πρακτικούς, δηλαδή για την επιστημονική 
και συστηματική πληρότητα στη διάρθρωση της ύλης και για τη δυνατότητα 
1 «Όταν ένα καινούριο νομικό περιοδικό έρχεται να προστεθεί στα όχι λίγα που ήδη κυκλοφορούν, 
εύλογα αναμένει ο αναγνώστης να πληροφορηθεί τι νέο φέρνει ή διαφορετικό που δικαιολογεί την 
έκδοσή του». 
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παραπομπής των δημοσιευμάτων, θα σχηματίζεται ετησίως σελιδοποιημένος 
ηλεκτρονικός «τόμος» εμπλουτισμένος και με περιεχόμενα, με τη μορφή που 
ήδη πήρε ο τόμος 2014.

Με τον τρόπο αυτό εξάλλου, για όσους εμμένουν παραδοσιακά, θα είναι 
δυνατή η απόκτηση και τυπωμένου του ετήσιου τόμου που, κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας, θα επιμελείται ο εκδότης Β. Κατσαρός. Ορισμένες δε, εκτενείς, 
μελέτες θα λαμβάνουν και μορφή αυτοτελούς ηλεκτρονικού «βιβλίου» 
εντασσόμενου στην, επίσης ηλεκτρονικά, επανερχόμενη σειρά «Δημοσιεύματα 
Digesta», στην οποία ως έντυπα μέχρι το 2010 εκδόθηκαν 10 έργα. Και αυτά τα 
δημοσιεύματα θα μπορεί, όποιος ενδιαφέρεται, να παραγγείλει και να παραλάβει 
βιβλιοδετημένα ως αυτοτελή βιβλία, αμέσως μάλιστα μετά την ανάρτησή τους 
στην ιστοσελίδα, δίχως δηλαδή την ανάγκη αναμονής ως την ολοκλήρωση του 
ετήσιου τόμου του περιοδικού. 

Η επανεμφάνιση του Digesta συμπίπτει με την επέτειο των 40 ετών από 
την ίδρυση της Νομικής Σχολής Θράκης. Συμμετέχοντας το περιοδικό -με τον 
δικό του τρόπο- στον εορτασμό, αφιερώνει τον τόμο 2014 στα σαραντάχρονα 
της Σχολής, περιλαμβάνοντας σ’ αυτόν πολλές συμβολές εκεί διδασκόντων, 
αλλά και αλλοδαπών επισκεπτών καθηγητών που κλήθηκαν στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της, όπως επίσης διπλωματικές εργασίες αποφοίτων 
αυτού.

Την επιστημονική διεύθυνση και της ηλεκτρονικής μορφής του Digesta 
επωμίζεται ο γράφων, που είχε την ευθύνη του περιοδικού σε όλες τις περιόδους 
της έντυπης μορφής του, την δε επιμέλεια ανέλαβε ο δικηγόρος Αθηνών Κωστής 
Κριμίζης, ΜΔΕ της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή ΔΠΘ και υποψήφιος 
Διδάκτωρ. Ηλεκτρονικά υποστηρίζει το περιοδικό η ομάδα τη ιστοσελίδας www.
freelaw.gr, όλοι δε οι συντελεστές του ευελπιστούμε στην ουσιαστική συμβολή 
των αναγνωστών (με την αποστολή υλικού προς δημοσίευση, με προτάσεις για τη 
δομή και το περιεχόμενο του νέου Digesta και με κάθε άλλο τρόπο) στο πλαίσιο 
μιας αμφίδρομα επωφελούς και δημιουργικής επικοινωνίας.

Δεκέμβριος 2014
Κ. Παναγόπουλος
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Αφιέρωμα στα 40 χρόνια
Νομικής Σχολής Θράκης


