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Λίγα Λόγια για το Περιοδικό 
 

Γεώργιος Ζουριδάκης 
 

Το Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό κυκλοφόρησε κατά πρώτον την 

25
η
 Μαρτίου 2021, κατόπιν πρωτοβουλίας των  μελών του Αθηναϊκού 

Ιδρύματος Παιδείας και  Έρευνας (ΑΙΠΕ), φιλοδοξώντας να καλύψει το 

κενό που δημιουργούσε η (χρόνια) έλλειψη ελληνόφωνου ακαδημαϊκής 

εκδόσεως φιλοξενούσας (πόσο μάλλον προωθούσας) τον διεπιστημονικό 

διάλογο. Πρόδηλος εκ της ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας του ήταν τόσο 

η αφορμή της (συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 

1821), όσο και η ελληνοκεντρική (υπό την ευρεία έννοια) γενικότερη 

στόχευση και η θεματολογία του.  

Με το παρόν τεύχος συμπληρώνεται πλέον ένα έτος κυκλοφορίας και, 

εν είδει απολογισμού, θεωρούμε ότι το περιοδικό επετέλεσε και επιτελεί 

τους σκοπούς του, έχοντας παράλληλα διαμορφώσει τα δικά του 

χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από τις λοιπές περιοδικές εκδόσεις. 

Υπερπολύτιμος αρωγός σε αυτό είναι η δεξαμενή ακαδημαϊκών από όλον 

τον κόσμο του ΑΙΠΕ, καλύπτουσα το σύνολο των επιστημών και όλες τις 

ακαδημαϊκές βαθμίδες, διασφαλίζουσα τόσο την χρηστή επιμέλεια της 

εκδόσεως, όσο και την αρμόζουσα απήχηση αυτού. Τόσο στο παρόν, όσο 

και κατά τα παρελθόντα τεύχη, το περιοδικό φιλοξενεί σε σταθερή βάση τα 

προϊόντα της έρευνας ακαδημαϊκών ανά την υφήλιο, καλύπτοντα το όλο 

φάσμα των επιστημών (από την παιδαγωγική στα οικονομικά και από την 
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νομική στην ιατρική κ.ο.κ) πάνω σε διαχρονικά αλλά και επίκαιρα θέματα- 

πάντα στα ελληνικά.  

Οι δε -καθόλα πρωτοφανείς για γενιές ολόκληρες ανθρώπων- 

παγκόσμιες συγκυρίες που επεσυνέβησαν κατά την χρονική περίοδο αυτή 

κυκλοφορίας του, πέραν από τις πολυεπίπεδες (πρακτικές, οργανωτικές 

κλπ) προκλήσεις που έθεσαν, απετέλεσαν το αντικείμενο ακαδημαϊκής 

ενασχόλησης και, κατ’ ακολουθίαν, πλείστων συνεισφορών σε αυτό 

ποιοτικής αρθρογραφίας. Δεν θα μπορούσε, ούτε θα έπρεπε, άλλωστε, η 

ακαδημαϊκή έρευνα να αδιαφορήσει- και η απροκατάληπτη διεπιστημονική 

προσέγγιση, την οποία και το περιοδικό προκρίνει και υπηρετεί, έχει πολλά 

να προσφέρει: καίριους προβληματισμούς, πολυσχιδή ανάλυση, αλλά και 

(σημαντικότατα) καινοτόμες λύσεις.    

 


