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Γιάνης Βαρουφάκης:  
Μια ζωή σαν video game

A
ρκεί µόνο ένα σύµφωνο, ένα ένρινο σύµφω-
νο -µε αυτή τη νοτισµένη σέξι υγρασία που 
κρύβει η προφορά του- για να αποκαλυφθεί 
το απρόβλεπτο σύστηµα του Γιάνη Βαρου-

φάκη. Αυτό το «ν», που στην περίπτωσή του εσκεµ-
µένα παραλείπεται για να κάνει τη διαφορά και να 
επιβάλει την κυριαρχία του έναντι των γραµµατικών 
κανόνων, δηλώνει από µόνο του πολλά. Καταρχάς 
δείχνει την πηγαία τάση του Γιάνη να ξεχωρίζει ώστε 
να µην είναι µια µονάδα στο σύστηµα των πολλών. 

Για τον Γιάνη δεν υπάρχουν λάθη -γραµµατικά, 
πνευµατικά, οικονοµικά-, υπάρχουν µόνο διαφορε-
τικοί τρόποι να παίζεται το παιχνίδι. Και σε αυτό το 
παιχνίδι η παράµετρος του «όχι» ως πιθανή απάντη-
ση, όπως θα έλεγαν κι οι Αµερικανοί, δεν έχει καµία 
προοπτική. Απόδειξη ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν 
µόλις µαθητής ∆ηµοτικού όταν η δασκάλα τού µείω-
σε τον βαθµό επειδή είχε παραλείψει το δεύτερο «ν» 
στο όνοµά του και αυτή η προσβολή θεωρήθηκε για 
τον µικρό Γιάνη απαράδεκτη. Εκτοτε δεν σταµάτησε 
να γράφει και να επιβάλλει να γράφεται το όνοµά του 
µε ένα «ν», µια πρόσκαιρη ανορθογραφία που µετα-
τράπηκε σε εµµονή, όπως κι όλες οι υπόλοιπες στη 
ζωή του. Ενώ οι δάσκαλοί του έµοιαζαν υποτελείς 
ενός συστήµατος που χωριζόταν σε προσαρµοστι-
κούς και απροσάρµοστους, ο Γιάνης ήξερε ότι ποτέ 
δεν πρόκειται να γίνει ούτε ο σταθερός µέντορας 
ούτε ο ισοπεδωτικός επαναστάτης: θα ήταν το απο-
συνάγωγο τέκνο, ο άνθρωπος που θα προσέθετε την 
τρίτη δυνατότητα στα ανυπέρβλητα διλήµµατα και θα 
το έσκαγε πάντα από παντού. Οταν ο κόσµος ακόµη 
χώριζε τον κόσµο σε Αριστερά και ∆εξιά, ο Γιάνης 
δήλωνε φιλελεύθερος ριζοσπάστης και όταν όλοι δι-
χάζονταν ανάµεσα στην Ευρώπη και στην Αµερική, 
ο Γιάνης τραβούσε για τη µακρινή Αυστραλία, όπου 
παρέµεινε για µία δεκαετία αποκτώντας την υπηκο-
ότητα. Μόνο που σε αυτόν τον κόσµο που επιλέγει 
ανάµεσα στο λάθος και στο σωστό, η άγνωστη παρά-
µετρος που έχει µάθει ο Γιάνης Βαρουφάκης παρα-
δείχνει παρακινδυνευµένη. Αλλά αυτό διδάσκει και 
στο πανεπιστήµιο: η θεωρία του χάους όπως και η 
θεωρία παιγνίων µάς λένε πως οι «απλοί νόµοι και 
µικρός αριθµός µη γραµµικών συσχετίσεων µπορεί 
να έχουν ως αποτέλεσµα πολύπλοκες, πραγµατικά 
απροσδόκητες και µη διαχειρίσιµες συνέπειες».

Από το παιχνίδι του Παπανδρέου  
στη Θεωρία των Παιγνίων
Σύµφωνα µε τη Θεωρία των Παιγνίων -που εφαρµό-
ζεται σε οποιοδήποτε παιχνίδι στρατηγικής, από το 
σκάκι ως την οικονοµία και από τη διπλωµατία ως τα 
µαθηµατικά-, σηµασία για κάθε παιχνίδι δεν έχουν 

οι δρώντες αλλά οι συσχετισµοί. Οταν εποµένως ο 
σηµερινός υπουργός Οικονοµικών πρόσφατα υπο-
στήριζε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση ανάµεσα σε εµάς 
και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, το έλεγε επειδή αυτό 
ακριβώς διδάσκει στους φοιτητές του: περίτεχνα 
συστήµατα και πολύπλοκα παιχνίδια όπου παίζουν 
ρόλο τα πάντα: η υποχώρηση, η ενέδρα, το κάρφω-
µα, ο αιφνιδιασµός, η ανάποδη προοπτική. Τα δεδο-
µένα δεν είναι ποτέ αυτά που φαίνονται και κυρίως 
ποτέ υπολογίσιµα µε ακρίβεια - κι αυτά τα δεδοµένα 
είχε µάθει να ανατρέπει ο ίδιος από πολύ µικρός στη 
ζωή του. Από τότε που κατάλαβε ότι το σύµπαν δεν 
ανήκει στα δύο ηµισφαίρια, σε ένα δεξί ή ένα αρι-
στερό, αφού το περιβάλλον όπου µεγάλωσε ήταν ένα 
κράµα φιλελεύθερων και συντηρητικών αντιλήψεων. 
Ο πατέρας του, για παράδειγµα, ήταν γνωστός για τις 
αριστερές του απόψεις, είχε φυλακιστεί στη Μακρό-
νησο, αλλά η µητέρα του διατηρούσε µια πιο ελιτίστι-
κη, φεµινιστική και ανένταχτη θέαση των πραγµάτων 
και του κόσµου. 

Μεγαλώνοντας σε αυτό το περιβάλλον των µεικτών 
αντιλήψεων ίσως ο Βαρουφάκης να επηρεάστηκε και 
από τον δάσκαλο του, Πέτρο Μώραλη, ο οποίος και 
ανέλαβε ως ο τότε διευθυντής της Κοινοβουλευτικής 
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ να του δείξει τον τρίτο πολιτικά 
δρόµο, την τρίτη παράµετρο στη Θεωρία των Παι-
γνίων. Κυρίως, όµως, ήταν ο ίδιος ο αρχηγός του 
Σοσιαλιστικού Κινήµατος ο οποίος έδειχνε αντίστοι-
χη προδιάθεση σε χαοτικές αντιδράσεις, ευφυής και 
απροσάρµοστος όπως ένιωθε να είναι και ο ίδιος ο 
έφηβος τότε Βαρουφάκης, που προθυµοποιήθηκε να 
τον ακούσει. Μια ολιγόλεπτη συνάντηση ήταν αρκε-
τή ώστε ο µαθητής να γοητευτεί και να αλλάξει για 

πάντα απόφαση σχετικά µε το τι θα σπουδάσει - ο 
Ανδρέας Παπανδρέου τον συµβούλεψε να µετατρέ-
ψει τις επιστηµονικές του αναζητήσεις σε εφαρµο-
σµένη πράξη και να συνδυάσει τα Μαθηµατικά και τη 
Φυσική µε την πολιτική. «Αυτή είναι η επιστηµονική 
γλώσσα της σύγχρονης πολιτικής αντιπαράθεσης», 
θυµάται ο σηµερινός υπουργός Οικονοµικών να του 
λέει ο επίσης οικονοµολόγος Ανδρέας Παπανδρέου. 

Ο οικονοµολόγος και πρωθυπουργός τού δίνει συ-
στατική επιστολή και ο νεαρός φοιτητής φεύγει για το 
ανήλιαγο Eσεξ, που είναι γνωστό για τις ωραίες και 
σέξι ντόπιες του, τα στρατόπεδα και τις ατελείωτες 
λίµνες. Ο πάντα ερωτευµένος µε τον ήλιο και τη θά-
λασσα Γιάνης υποφέρει, αλλά ευτυχώς βρίσκεται στο 
µοναδικό πανεπιστήµιο όπου η λέξη «ριζοσπαστι-
κός» δεν είναι εχθρική και η Ευρώπη δεν αντιµετω-
πίζεται ως αντίπαλο δέος. Επιπλέον, εκεί κυρίαρχο 
ρόλο παίζουν οι αριστεροί. Αντίστοιχη «ριζοσπαστι-
κή σχολή» δηµιούργησε και ο κύκλος των οικονοµο-
λόγων του Κέιµπριτζ, µε τους οποίους ο νεαρός φοι-
τητής δείχνει να έχει µεγάλη συνάφεια και στο οποίο 
βρίσκεται να διδάσκει για ένα φεγγάρι τη δεκαετία 
του ’80. Πολλά πράγµατα όµως στην Αγγλία φαντά-
ζουν στα µάτια του ανυπόφορα: τα λιπαρά fish and 
chips, οι ζεστές τεράστιες µπίρες, η φρικτή κουζίνα, 
τα εύκολα συµπεράσµατα, η ανυπόφορη «αγγλοκέλ-
τικη εµπειριοκρατία» - όπως εξακολουθεί να αποκα-
λεί την τάση των Αγγλων να µοιράζουν τον κόσµο 
ανάµεσα σε αυτόν της λογικής και της βούλησης, σε 
αυτό που συµβαίνει και σε αυτό που θα έπρεπε να 
συµβεί. Για τον ατιθάσευτο Βαρουφάκη το πολιτικό 
σύµπαν δεν µπορεί να είναι τόσο κατηγοριοποιηµέ-
νο και µάλλον µοιάζει µε το «Hotel California» -στο 
οποίο παραπέµπει ακόµη και σήµερα- γεµάτο από 
κάθε καρυδιάς καρύδι, τυχάρπαστους, τυχοδιώκτες, 
απρόβλεπτους δρώντες και  παράλογες συνάφειες.
Στο κάτω-κάτω, αν κάτι σφραγίζει το ευµετάβλητο 
state of mind του Γιάνη Βαρουφάκη που αλλάζει 
αντίστοιχα χρώµατα όλη τη δεκαετία του ’80 είναι 
το σκληρό ροκ. Αυτό αγαπούσε από τα µικράτα του, 
όταν έπαιζε µε τροµερή επιδεξιότητα σε ένα πανκ-
ροκ συγκρότηµα πλήκτρα κι αυτό ακούει κάθε φορά 
που ένας συντηρητικός καθηγητής αποφασίζει να 
αµφισβητήσει τις θεωρίες του. Το ροκ ταιριάζει στα 
ξεσπάσµατα και στην έντονη ιδιοσυγκρασία του - το 
ροκ ρέει εν αφθονία στους δρόµους της Αγγλίας, το 
ροκ είναι που τον διώχνει κάποια στιγµή µακριά από 
τη χώρα η οποία στα τέλη της δεκαετίας του ’80 δεν 
ακούει πια τους αγαπηµένους του Led Zeppelin αλλά 
τους νερόβραστους Culture Club. 

«Η διακοπή των δεσµών µου µε την Αγγλία συνέβη 

Οσα δεν ξέρετε για τον υπουργό- σούπερ σταρ που «τα σπάει» και on air -  
Η Θεωρία των Παιγνίων σε τρεις ηπείρους µε δύο διαβατήρια, µε πατέρα 
πρόεδρο της Χαλυβουργικής, µια οικογένεια στην Αυστραλία, µια πλούσια 
κληρονόµο στην Ελλάδα και τα ριψοκίνδυνα ταξίδια σε όλον τον κόσµο 

Μέρος Α’


