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τη βραδιά που η Θάτσερ κέρδισε την τρίτη εκλογική αναµέ-
τρηση, δηλαδή µια άγρια νύχτα του ’87», τότε που η ίδια δι-
ατράνωνε το περίφηµο TINA µε το «there’s no such thing as 
society» (δεν υπάρχει κοινωνία) διαρρηγνύοντας για πάντα 
τους δεσµούς της µε την εργατική τάξη. Ο Γιάνης αποφασίζει 
τότε ότι το «Βαρουφάκης» έχει για εκείνον περισσότερη αξία 
-δηλαδή το περήφανο κρητικό επώνυµο που µαρτυρά έναν 
απελευθερωτικό αέρα Καΐρου και Κρήτης από όπου αφορµά-
ται ο πατέρας του- και έτσι αποφασίζει ότι ο άνεµος ελευθερί-
ας φυσάει από κάπου µακριά και τον παρασύρει. Ακόµη δεν 
είναι έτοιµος για την «Κοιλιά του Κτήνους», όπως αποκαλού-
σαν τότε ακόµη την Αµερική οι αριστεροί, αλλά ούτε επιθυ-
µεί να επιστρέψει στην οπισθοδροµική Ευρώπη. Για εκείνον 
η Ελλάδα ήταν ακόµη το αγαπηµένο µέρος όπου ήθελε να 
γυρίζει κάθε στιγµή, αλλά η επαφή του µε τον Ανδρέα δεν 
ήταν αυτή που ήταν παλιότερα - ακόµη και η µητέρα του, που 
είχε ενωθεί στις φεµινιστικές της εξάρσεις µε την ΕΓΕ (Ενωση 
Γυναικών Ελλάδας) της Μαργαρίτας Παπανδρέου, είχε κόψει 
κάθε δεσµό µε τον πρωθυπουργικό κύκλο. «Από την υποχρε-
ωτική στράτευση στην Ελλάδα θα προτιµούσα τη θατσερική 
Αγγλία», οµολογεί ο ίδιος στο µπλογκ του, αποκαλύπτοντας 
άλλη µία παράµετρο που τον κρατάει µακριά από την πατρίδα.  
Η Γαλλία επίσης δεν φαίνεται να ταιριάζει µε τη φιλελεύθερη 
ιδιοσυγκρασία του, αλλά ούτε η γραφειοκρατική ∆υτική Γερ-
µανία - το Τείχος θα έπεφτε δύο χρόνια αργότερα. Μοναδική 
επιλογή έµενε η ανοιχτή σε ευκαιρίες τότε µακρινή Αυστρα-
λία, και ο πάντα περιπετειώδης -έως και τυχοδιώχτης (ένας 
παρακινδυνευµένος όρος που θα ταίριαζε στην απρόβλεπτη 
περίπτωσή του)- νέος καταφτάνει µε το βρετανικό διαβατή-
ριο στην τσέπη στο Σίδνεϊ. Γίνεται αγαπητός αµέσως στους 
Αυστραλούς, που γοητεύονται από τον µεσογειακό αυθορµη-
τισµό του και το ατιθάσευτο βρετανικό στυλ - τα πολύχρωµα 
πουκάµισα, τη ροκ διάθεση και τα δηκτικά τσιτάτα. 

Οι Αυστραλοί ήταν άλλωστε ανέκαθεν ευεπίφοροι σε πηγαίες 
ροπές ανθρώπων που έµοιαζαν να προέρχονται από τις µα-
κρινές ηπείρους. Στο µακρινό Σίδνεϊ προσελκύει για πρώτη 
φορά ένα δικό του φανατικό κοινό και διατηρεί ραδιοφωνική 
εκποµπή που σύντοµα θα τον µετατρέψει σε τοπικό greek idol. 
Αντίστοιχα, διαµορφώνει γύρω του έναν κόσµο από φοιτη-
τές-ακολούθους, που θα είναι πάντα το χαρακτηριστικό του, 
πιτσιρικάδες οι οποίοι θα ταυτιστούν µε το απροσάρµοστο 
στυλ, τις πρωτοποριακές του απόψεις και θα είναι έτοιµοι να 
πιουν το κρασί τους µετά τα µαθήµατα µε τον λατρεµένο τους 
καθηγητή. Ακόµη και σήµερα οι παλιοί του φοιτητές και κα-
θηγητές λένε ότι τον θυµούνται να κάθεται σε µια γωνιά της 
αίθουσας σε στάση που θυµίζει τον «Σκεπτόµενο», το περί-
φηµο γλυπτό του Ροντέν, να παρακολουθεί µε προσοχή τα 
λεχθέντα. Επρόκειτο για τις ώρες της ονειροπόλησης, του στο-
χασµού, των εσωτερικών ενδεχοµένως συγκρούσεων και του 
αυτοπροσδιορισµού στο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Στιγµές καθαρά προσωπικές και ας τον περίµενε το ακροατή-
ριο να πει τη µεγάλη «κουβέντα». Ως οπαδός της Θεωρίας των 
Παιγνίων, ξέρει ότι ακόµη και στο πανεπιστήµιο το παιχνίδι 
δεν κερδίζεται βάσει επιστηµονικών θεωριών αλλά από την 
επιτυχή εναλλαγή των ρόλων. Κι οι ρόλοι είναι για εκείνον 
ατελείωτοι: γίνεται ραδιοφωνικός παραγωγός, ροκ αστέρας, 
πανεπιστηµιακός δάσκαλος, δηµοσιολόγος και φιλόσοφος, 
ακόµη και παρουσιαστής της τηλεόρασης. Ξέρει ότι η κάµε-
ρα τον θέλει, µαθαίνει πώς να κινείται και πώς να χαµογελά 
-το χαρακτηριστικό βαρουφάκειο µειδίαµα- και γνωρίζει ότι 
το στοίχηµα κερδίζεται όταν προβλέπεις µε επιτυχία τις κινή-
σεις των αντιπάλων - το παν είναι να τους εκπλήσσεις προτού 
σε διαλύσουν. Κι αυτό κάνει όταν τα πράγµατα αρχίζουν να 
δυσκολεύουν και οι συντηρητικοί καταλαµβάνουν τα πόστα: 
ύστερα από δέκα χρόνια φιλήσυχου βίου, ο πόλεµος ξεσπά κι 
ο Βαρουφάκης ξέρει ότι πρέπει να ετοιµάσει και πάλι βαλίτσες. 
Ο ίδιος ισχυρίζεται σήµερα πως η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
του Χάουαρντ πέρασε σε µια νύχτα ειδική τροπολογία για τα 
ΜΜΕ προκειµένου να τον αποµακρύνει από την τηλεόραση 
επειδή ενοχλούσαν τα λεγόµενά του. Πάντα απροσάρµοστος, 
συγκρουσιακός και απρόβλεπτος, καταλαβαίνει ότι ήρθε η 
ώρα να φύγει. Και φυσικά το κάνει χωρίς να φοβηθεί. 
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