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Η κορύφωση του θέρους πλησιάζει. Στη γαλήνη του απομεσήμερου, στην αμμουδιά πλάι στο κύμα ή στις πέτρινες πλάκες μιας σκιερής αυλής,
όλοι προσπαθούν να κρατήσουν μακριά τους τις σκέψεις για τη χρονιά που πέρασε –και για εκείνη που έρχεται. Μερικοί βυθίζονται στις
σελίδες κάποιου βιβλίου· λογοτεχνικού για τους περισσότερους. Κάποιοι άλλοι δεν διστάζουν να συνεχίσουν τα διαβάσματα του χειμώνα,
αλλάζοντας, ίσως, ελαφρά αντικείμενο: μελέτες, ιστορία, οικονομία…Εξάλλου η ανάγνωση της μη λογοτεχνίας (nonfiction) παραμένει μια
ψυχαγωγία αν γνωρίζεις πώς να το κάνεις αυτό. Λεπτομέρειες στα άρθρα της Βενετίας Αποστολίδου εδώ και εδώ

Επίκεντρο
Μια μελέτη για τον βρετανικό και ελληνικό ευρωσκεπτικισμό. Ο πρώτος έρχεται από τον δεξιό λαϊκισμό με αιχμή το μεταναστευτικό, ο
δεύτερος έρχεται από τα αριστερά με αιχμή την λιτότητα. Μεταξύ τους διαφέρουν και ως προς την αφετηρία και ως προς την στόχευση αλλά
συνδέθηκαν με έναν εντυπωσιακό τρόπο μέσω του λαϊκισμού. Ο λαϊκισμός και των δύο ξεκίνησε από το περιθώριο,
μπήκε δυναμικά στην πολιτική ζωή και με ηγέτες γνωστούς για τον ακραίο και διχαστικό λόγο τους διεκδίκησε την
επιβολή της πολιτικής του. Ο Θύμιος Τζάλλας σε αυτή την μελέτη του προσπαθεί να φωτίσει το Brexit από τη σκοπιά
των βρετανών αλλά με γέφυρες και σημεία αναφοράς σε όσα ζήσαμε εμείς στην Ελλάδα. Στα επί μέρους κεφάλαια
αναλύει διεξοδικά τη σχέση Βρετανίας – Ε.Ε. όπως και την ιστορία του ευρωσκεπτικισμού που έρχεται από πολύ μακριά.
Σε ένα άλλο κεφάλαιο αναλύει τη σχέση Brexit – Grexit και επιχειρηματολογεί γιατί το Brexit δεν συμφέρει την Ελλάδα.
Στο τελευταίο κεφάλαιο προσπαθεί να διαγνώσει τους πιθανούς δρόμους που έχουν να διανύσουν ακόμα οι βρετανοί
στη σχέση τους με την Ε.Ε. Εξετάζει τις δυνατότητες ενός δεύτερου δημοψηφίσματος (έχει συμβεί και σε άλλες χώρες) και την εναλλακτική
ενός αργού Brexit. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου – προθεσμία που έχει δώσει η Ε.Ε. στη Βρετανία οι βρετανοί πολιτικοί πρέπει να πάρουν δύσκολες
αποφάσεις. Μέχρι τότε το βιβλίο του Θ.Τζ. είναι ένας πολύ καλός οδηγός στο να κατανοήσουμε την συγκυρία.
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