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Βιβλία 

Σωκράτης Κοσμίδης 
Εκσυγχρονισμός και μεταρρυθμίσεις 
Εκδόσεις Καστανιώτη. 2010 
Σελίδες 322. τιμή: 21 ευρω 

To βιβλίο του Σωκράτη 
Κοσμίδη Εκσυγχρονισμός 
και μεταρρυθμίσεις έχει 
τον υπότιτλο «με προτάσεις 

για την διακυβέρνηση, 
για την δικαιοθέτηση, 

για την λειτουργία της βουλής, 
για το ρόλο των κομμάτων 

και ιου βουλευτή». 
Γνωστότερος σαν ένας από τους συνεργάτες 

του «εσώτατου κύκλου» του Κώστα Σημίτη 
τα χρόνια ιδίως της πρωθυπουργίας 

-ως γενικός γραμματέας του υπουργικού 
συμβουλίου- ο Σ. Κοσμίδης είχε, ούτως ή 
άλλο)ς, μια πολύπλευρη εμπειρία του «δημοσίου 

πράγματος» από τα μέσα της δεκαετίας 
του '80. Η πορεία του αυτή, προπαντός 
όμως η ματιά κάποιου που θήτευσε 

στην μια μεθοδική και σίγουρα την πιο 
θεσμική περίοδο της Μεταπολίτευσης, του 
επιτρέπει να μιλά από ιδιαίτερη οπτική γω- 

Νέες εκδόσεις · 
Χρίστηςθ.Λοπίδης. To Σύντογματης Κυπριακής 

Δημοκρατίας: n πολυπλοκότητα 
του και n ανεπιτυχής προσπάθεια αναθεώρησης 

του. το 1963. Αθηνα: Σάκκουλας. 2009. · 
Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος, Κ. N. 2190/1920 

«ΠερίΑνωνύμων Εταιριών» & Συναφή νομοθετήματα. 
Αθηνα: Σάκκουλας. 2009. · 

Anja Foerster και Peter Kreuz. Αντισυμβατική 
Σκέψη: πρωτότυπες στρατηγικές 

για δημιουργική επίλυση προβλημάτων. 
Αθηνα: Σταμούλης. 2009. · 

Απόστολος Γέροντας. Δίκαιο Δημοσίων 
Έργων: n διοικητική σύμβαση-ανάθεσηεκτέλεση-δικαστική 

προστασία (και το εθνικό 
και κοινωνικό δίκαιο). Αθηνα: Σάκκουλας. 

2009. · 
Παναγιώτης Ε. Πουλής. Εκπαιδευτικό δίκαιο 

και θεσμοί. Τόμος 2. AQnva-.Σάκκουλας. 
2008. · 

Ιωάννα Γλυκού. Κράτοςκαι Φορολογική 
Πολιτική: μια ιστορική και θεωρητική προσέγγιση 

και n περίπτωση της Ελλάδας. Αθηνα: 
Σάκκουλας, 2009. · 

Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος. Δίκαιο A.E. & 
Ε.Π.Ε.. νέα έκδοση σύμφωνα με το N. 
3604/2007. Αθηνα: Σάκκουλας. 2008. · 

Δημήτρης Κόκοτος και Διονύσιος Λιναρδάτος. 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν·. πρόβλεψη 

ενεργειών και υποστήριξη λήψης 
αποφάσεων. Αθηνα: Σταμούλης. 2009. 

νια για το πώς λειτουργούν (και πώς δεν 
λειτουργούν) οι μηχανισμοί τους οποίους τόσο 

κεντρικά υπηρέτησε. Αυτή είναι και η 
ουσιαστική προσφορά του βιβλίου: γιατί 
τον εκσυγχρονισμό ασφαλώς πολλοί (υπερβολικά 

πολλοί!) ανέλνοαν μέχρι τελικής 
πτώσεως, ενώ και στις μεταρρυθμίσεις ευρύτατη 

είναι η (μέχρι ξεχειλώματος της εννοίας) 
αναφορά στη δημόσια συζήτηση. 

Όμως, η γνώση της λεπτομέρειας, των γραναζιών 
-ακόμη ακόμη και της πιο τεχνικής 

διάστασης της πολιτικής, την οποία «οι πολιτικοί» 
στην Ελλάδα θεωρούν παραδοσιακά 

κατώτερη υπόθεση- καθιστά τις προτάσεις/ειοηγήσεις 
αλλαγών Κοσμίδη πολύ 

πιο χρήσιμες από οποιανδήποτε μεταρρυθμισιολογία. 
Ξεκινώντας από τις ρίζες 

της πολυνομίας ή της επιδερμικής αντιμετώπισης 
των κοινοτικών ζητημάτων 

και φθάνοντας στα αμαρτήματα της νομοθέτησης, 
ή πάλι βλέποντας τον τυφλοσούρτη 

προτάσεων για μια υγιέστερη λειτουργία 
της Βουλής (και για έναν γνησιότερο 

ρόλο του βουλευτή, υπό συνθήκες 
21 ου και όχι 19ου αιιύνα), ή ακόμη την σπαρακτική 

έκκληση για ελαφρότερη αναθεωρητική 
διαδικασία του Συντάγματος (ο')στε 

να μην καταλήγουμε στο τόσο γνώριμο 
«αναθεωρητικό αδιέξοδο»), θα άξιζε να δει 
κανείς διεξοδικά αυτήν την κατάθεση εμπειρίας. 

Και, φυσικά, να αναστοχασθεί πάνω 
σε όσα έχει να πει για το (καθ' υπόθεσιν) 
πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα ένας 

άνθρωπος που δούλεψε και έμαθε δίπλα 
στον πιο πεισματικό λειτουργικά πρωθυπουργό 

- όχι; Για να ψιλομελαγχολήσει με 
την σκέψη: «τι ιοραια που 0α ήταν αν παρόμοιες 

(ι)ραίες σκέψεις και προσεγγίσεις 
είχαν αρχίσει να υλοποιούνται, έγκαιρα!». 
Αυτά όμως έχει η ζωή. 

ΑΔΠ 

Γκέοργκ Χένκελ 
Αισθητική 
Μετάφραση-Σχόλια: Στ. Γιακουμής 
Νομική Βιβλιοθήκη. 2010-04-16 
Σελίδες 689. τιμή: 40.19 ευρω ¦- 
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Με ποιο τρόπο οι τοιχογραφίες 
τιον μαχών στην 

Ιλιάδα γέννησαν δέκα ρήματα 
που σημαίνουν «βλέπω»; 
Τι σχέση έχει ο Χριστός 
με τη ζωγραφική και 

η Παρθένος Μαρία με τη 
Νιόβη; Τι είπε ο προφήτης 

του Ισλάμ όταν είδε 
μια εικόνα περισσότερο ρεαλιστική από όσο 
έπρεπε; Γιατί οι νεαροί «ζητιάνοι του Μουρίλλο» 

έχουν τόσο καλή υγεία και διάθεση; 

Οικονομικά ευπώλητα 
1. Η ευημερία του κακού, 
Ντανιέλ Κοέν. 
εκδόσεις Πόλις 

2. Πρόσωπα της οικονομίας, 
Νίκος Νικολάου, 
εκδόσεις Λιβάνη 

3. Εξομολογήσεις 
ενός διεφθαρμένου τραπεζίτη, 
Κροίσος, 
εκδόσεις Κέδρος 
U. To απόλυτο κραχ, 
Ιγνάσιο Ραμονέ, 
εκδόσεις Εικοστός Πρώτος 

5. Οι χαρές και τα δεινά 
της εργασίας, 
ΑλαίνΝτεΜποπόν. 
εκδόσεις Πατάκη 
6. To κεφάλαιο, 
ΚαρλΜαρξ, 
εκδόσεις Κάκτος 
7. Η ψυχολογία του χρήματος, 
Συλλογικό έργο. 
εκδόσεις Διόπτρα 

θ. Buy-ology. 
Μάρτιν Λίντστρομ. 
εκδόσεις Έσοπτρον 
9. Η στιγμή της στροφής 
στην ελληνική οικονομία, 
Θοδωρής Πελαγίδης 
- Μιχάλης Μητσόπουλος. 
εκδόσεις Παπαζήση 
10. Εξομολογήσεις 
ενός οικονομικού δολοφόνου, 
Τζον Πέρκινς. 
εκδόσεις Αιώρα 

Πηγή: στοιχεία βιβλιοπωλείου Ιανός 
για την περίοδο 14/03 -14/04/2010 

Ποιο ήταν το πιο ωραίο κομπλιμέντο που 
ειπώθηκε για τη Σιμέν στον «Ελ Σιντ»; Γιατί 

τα πτηνά κατέστρεφαν με το ράμφος τους 
τα σταφύλια που απεικόνιζε ο Ζεύξης; Τι 
κόλπο είχε βρει στα γεράματα ο Οράτιος 
ώστε να δέχονται οι γυναίκες τις προσκλήσεις 

του; Τι έμελλε να πάθει ο ιππότης Μοντγκόμερυ 
από τη Ζαν ντ Αρκ; Όλα τούτα τα 

ερωτήματα είναι ανταύγειες και φωτοσκιάσεις 
μέσα από μισάνοιχτη πόρτα που παρακινούν 

τον αναγνώστη να διαβεί το κατώφλι της 
Αισθητικήςτον Hegel. Σε μια εποχή που 
υπάρχει ακόμη ομορφιά γύρο) μας, αλλά η 
αισθητική χάνεται και τα κριτήρια της φθίνουν, 

ένα από τα κλασικότερα έργα γίνεται 
πιο επίκαιρο από ποτέ. I 
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