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Θύμιος Τζάλλας

BREXIT. Ευρώπη και Ελλάδα
Ένα συναρπαστικό και επίκαιρο πολιτικό θρίλερ
(από τις Εκδόσεις «Επίκεντρο»)

• Πώς έφτασε η Μεγάλη
Βρετανία και η Ευρώπη στο
πολυσυζητηµένο Brexit; Ποιοι
οι πρωταγωνιστές του και ποιες συνέπειες κρύβει η αποχώρηση της χώρας αυτής για την
Ε.Ε. και την Ελλάδα; Αυτά είναι
ορισµένα από τα ερωτήµατα
στα οποία απαντάει ο συµπατριώτης µας δηµοσιογράφος
Θύµιος Τζάλλας, εγγονός του
ιδρυτή της εφηµερίδας «Ηπειρωτικός Αγών» που σήµερα
ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.
«BREXIT. Eυρώπη και Ελλάδα. Οι αιτίες και οι συνέπειες του
βρετανικού ευρωσκεπτικισµού»
είναι ο τίτλος του βιβλίου που
πραγµατεύεται ένα θέµα ιδιαίτερα
επίκαιρο και κρίσιµο για όλους µας. Tο βιβλίο του Θύµιου Τζάλλα δεν είναι
µόνο ένας διαυγής οδικός χάρτης που καθιστά προσπελάσιµο τον λαβύρινθο του Brexit, αλλά και ένα συναρπαστικό πολιτικό θρίλερ που καταδεικνύει
αφενός το δηλητήριο του λαϊκισµού και αφετέρου την αδυναµία του πολιτικού κόσµου να εναρµονιστεί µε εύλογες κοινωνικές αγωνίες.
Όπως αναφέρει στον πρόλογό της η γνωστή δηµοσιογράφος Μαρία
Χούκλη, «ο συγγραφέας καταγράφει πρόσωπα και συµπεριφορές, δηµόσιες
παλινωδίες και καντρίλιες παρασκηνίου, καθοριστικής σηµασίας στιγµές, αποφάσεις και µεταστροφές, ακτινογραφεί τους Remainers και τους
Brexiteers, αποκαλύπτει άγνωστα συµβάντα και φωτίζει γωνιές του βρετανικού δράµατος, συγκρίνοντάς το –πολύ εύστοχα– µε το ελληνικό».
Συνεχίζοντας, η κ. Χούκλη σηµειώνει πως το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος ανέδειξε ένα θεµελιώδους σηµασίας ζήτηµα στις σύγχρονες δηµοκρατίες: ο πολιτικός κόσµος της Βρετανίας καλείται να φέρει εις πέρας κάτι
που δεν πιστεύει ότι είναι προς το συµφέρον της χώρας. Στην Ελλάδα, το
Όχι έγινε Ναι, στη Βρετανία το παλεύουν ακόµη και προσθέτει µε έµφαση:
«Η ανάγνωση του βιβλίου µάς βοηθά να καταλάβουµε τι και πώς συνέβη, να
συνειδητοποιήσουµε ότι οι επιπτώσεις του Brexit θα µας επηρεάσουν στο εγγύς µέλλον και ίσως αλλάξουν τη φυσιογνωµία της Ευρώπης».

Ο συγγραφέας

O Θύµιος Τζάλλας έχει εργαστεί σε βρετανικά think tank µε αντικείµενο
έρευνας τον ρόλο της δευτερεύουσας νοµοθεσίας στην κοινοβουλευτική διαδικασία, καθώς και τον αντίκτυπο της µεταρρύθµισης της κυβέρνησης συµµαχίας Κάµερον – Κλεγκ στο κράτος πρόνοιας. Έχει δουλέψει επίσης στο
Βρετανικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αρθρογραφεί στο «Policy Network», τον «EUobserver», το «Balkan
Insight» µε θέµα τον κεντρώο χώρο και την άνοδο των ριζοσπαστικών κοµµάτων στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Στην Ελλάδα γράφει για το Brexit και τη
σχέση ελληνικού και βρετανικού ευρωσκεπτικισµού στο «Inside Story», το
«Fact News», την «Καθηµερινή», τα «Νέα» και τη «Lifo».
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