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µου, δεν θα το είχα αντιληφθεί. Ηταν µαζί µου κι ο 
άνδρας µου, Γιάνης Βαρουφάκης, που είχε ερευνήσει 
σε βάθος την πολιτική κατάσταση αυτών των περιο-
χών. Εκείνος κατάλαβε αµέσως τι συνέβαινε. 
Αν ήµουν µόνη, ή δεν θα είχα κάνει καλά τη δουλειά 
µου, ή θα πάθαινα κάτι κακό». Ο Γιάνης γίνεται ο 
πιστός φύλακας άγγελός της, ο άνδρας µε τον οποίο 
µοιράζεται την περιπέτεια και το πάθος για ζωή. 

Στην πύλη της ερήµου
Και κάπως έτσι, µεταξύ ωραίων ενσταντανέ, ακραί-
ων στιγµών και γευστικών κρασιών, φτάνει η στιγµή 
που ο πάντα περιπετειώδης Γιάνης θα αποφασίσει 
να τραβήξει για τη µοναδική ήπειρο που κατάλαβε 
πραγµατικά: την Αµερική. Το ζεύγος µετακοµίζει στο 
Οστιν του Τέξας και στην αχανή έρηµο που χωρίζει 
την Αµερική από το Μεξικό, όπου η ∆ανάη Στρά-
του βγάζει φωτογραφίες και καταγράφει τα παράδοξα 
φαινόµενα ως υλικά του επόµενου installation. Την 
ίδια στιγµή, το έτερόν της ήµισυ προσλαµβάνεται ως 
ειδικός αναλυτής από την εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών 
Valve για συναλλαγές µε εικονικά νοµίσµατα στην 
Κεντρική ∆ιαγαλαξιακή Τράπεζα, ενώ στον ελεύ-
θερο χρόνο του ασχολείται µε τη ΜΚΟ Vital Space 
Projects που έχει ιδρύσει µε τη σύζυγό του, µε σκο-
πό τη διερεύνηση µέσα από την τέχνη φαινοµένων 
όπως ο υπερπληθυσµός των σύγχρονων πόλεων σε 
σχέση µε τον υπαίθριο χώρο που ερηµώνει. Τα φού-
ξια T-shirts που φοράει στις περισσότερες δηµόσιες 
εµφανίσεις του γράφουν επάνω Chinati, όνοµα που 
αντιστοιχεί σε ένα πρωτοποριακό ίδρυµα στο Τέξας 
που εµπνέεται από τα πολιτικοκοινωνικά περιβάλλο-
ντα - και είναι ενδεικτικό του ανάποδου mentalite 
του Βαρουφάκη. Εξάλλου στη γλώσσα των Απάτσι 
chinati σηµαίνει είσοδος στην πύλη της ερήµου, σε 
αυτό το αχανές πεδίο από το οποίο θελγόταν πάντα 
ο ίδιος. 

Glam rock και ΣΥΡΙΖΑ
Εξ ου και το ότι παράλληλα µε τις επισκέψεις σε 
καλλιτεχνικά ιδρύµατα ο Βαρουφάκης δουλεύει και 
σε νέα πρότζεκτ-προτάσεις για την κρίση έχοντας 
στραµµένο το βλέµµα στην Ελλάδα. Από την αρχή 
της κρίσης έχει παρουσιάσει πρόταση για την αντι-
µετώπιση του χάους σε συνεργασία µε τον καθη-
γητή Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο της Κοΐµπρα 

στην Πορτογαλία και πρώην βουλευτή των Εργα-
τικών της Βρετανίας Στιούαρτ Χόλαντ. Η «µετριο-
παθής» πρόταση κινούνταν κοντά σε όσα η ΕΚΤ 
παρουσίασε πριν από δέκα µέρες για την ποσο-
τική χαλάρωση, αν και συνολικά αναγνωρίζει ότι 
υπάρχουν ορισµένοι που θέλουν να χρησιµοποιή-
σουν την Ελλάδα θυσιάζοντάς τη ώστε να χειραγω-
γήσουν την Ιταλία και τη Γαλλία, υποστηρίζοντας 
όµως ταυτόχρονα ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί η 
στρατηγική της πειθήνιας χώρας που ακολουθεί τα 
δυσβάστακτα προγράµµατα που της επιβάλλονται. 
Η δήλωση του Βαρουφάκη περί «σαθρά δοµηµέ-
νης επιτροπής» αναφερόµενος στην τρόικα είναι 
δηλωτική της απόφασής του να ακολουθήσει αυτή 
τη γραµµή της αρνησικυρίας µε την αντιπρόταση 
ενός νέου memorandum - όπως ακριβώς υποστη-
ρίζει µέχρι τώρα και στα βιβλία του. Κι είναι αυτές 
οι θεωρίες που τον έκαναν δηµοφιλή ταυτόχρονα 
στους κόλπους των αντιµνηµονιακών αλλά και 
των υποστηρικτών της ευρωπαϊκής οδού, γεγονός 
που καθιστούσε δύσκολο να φανταστεί κανείς µε 
ποιους ακριβώς µπορεί ο ίδιος να συνταχθεί στο 
τέλος. 
Αλλωστε για καιρό αρθρογραφούσε σε διαφορετι-
κά Μέσα, όπως στη free press «Lifo» αλλά και στο 
Protagon, µε αποτέλεσµα όλοι να προεξοφλούν 
µελλοντική συνεργασία µε τον Σταύρο Θεοδωρά-
κη. Η παρουσία όµως του Αλέξη Τσίπρα, πέρσι το 
καλοκαίρι, στο εξοχικό της συντρόφου του ∆ανάης 
στην Αίγινα έδειχνε το αντίθετο. Η πολυτελής βίλα 
µε την ωραία πισίνα είναι πολύ κοντά στο εξοχικό 
του µέντορα του πρωθυπουργού Αλέκου Φλαµπου-
ράρη και οι έξοδοι δεν θα αργήσουν να στηρίξουν 
µια πολύ ωραία φιλία - κατά τα πρότυπα της κι-
νηµατογραφικής «Καζαµπλάνκα». Αρκεί να φαντα-
στεί κανείς το αντίστοιχα πολεµικό περιβάλλον -µε 
τους εταίρους, τη Γερµανία, την τρόικα κ.λπ.-, κάτι 
που κάνει τον Τσίπρα να αναζητά κάποιον σύµµα-
χο που θα αποστασιοποιείται από τον σκληρά αρι-
στερό πυρήνα των οικονοµολόγων του κόµµατος. 

Ο σταρ οικονοµολόγος σε µία  
από τις πάµπολες οµιλίες του
Οι ενδείξεις για σταδιακή αποµάκρυνση του Γιάν-
νη Μηλιού από το προσκήνιο είναι παραπάνω από 

εµφανείς και το όνοµα του Βαρουφάκη ακούγεται 
ως δεσπόζον στον κύκλο των οικονοµολόγων που 
πλαισιώνουν τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που 
ο ίδιος ο Βαρουφάκης µοιάζει µε ερµητική σφίγ-
γα όταν τον ρωτάνε αν θα πολιτευτεί και προτι-
µάει να ανεβάζει καλλιτεχνικές φωτογραφίες στο 
Instagram µε τη γλυκύτατη 12χρονη κόρη του, 
Ξένια, που τον επισκέπτεται στην Αίγινα από τη 
µακρινή Αυστραλία: η πανέµορφη Ξένια να παίζει 
κιθάρα, η Ξένια σε κατακόρυφο, η Ξένια να χαµο-
γελά. Ο χαζοµπαµπάς φαίνεται να παραµερίζει τον 
σκληρό οικονοµολόγο, και τα µπάνια στη θάλασ-
σα να δίνουν τη θέση τους στις προεκλογικού τύ-
που ζυµώσεις. Μπροστά στον ήλιο και στο µαύρι-
σµα -ίσως και στην αγάπη για τη γυµναστική- δεν 
µπορεί να αντέξει κάποια άτεγκτη και µακριά από 
την αληθινή ζωή οικονοµική θεωρία. Η έκφραση 
«glam rock» ίσως να του ταιριάζει γάντι, όπως και 
ο νεολογισµός sexialist, που ξεπερνάει τα όρια της 
Βοτανολογίας και έρχεται να περιγράψει τους σέξι 
επιστηµολόγους. 
Ο ίδιος αρέσκεται να λέει ότι όσα υποστηρίζει, 
εκτός από θεωρητική διάσταση, πρέπει να απο-
κτήσουν και πρακτική ισχύ - και η πρόκληση της 
θέσης του τσάρου της οικονοµίας είναι η ευκαι-
ρία να αποδείξει όσα υποστηρίζει στην πράξη. Για 
έναν λάτρη της ταχύτητας και των µηχανών, έναν 
αµετανόητο ροκά, κάτι τέτοιο ισοδυναµεί µε άλλη 
µια πρόκληση, µε άλλο ένα επικίνδυνο σηµείο που 
πρέπει να καµφθεί ή να παταχθεί, όπως έλεγε ο 
ποιητής, «µε έναν πάταγο ή µε µια κραυγή». Μόνο 
που όλοι ελπίζουν αυτή να είναι η κραυγή της επι-
τυχίας κι όχι της πτώσης, η ιαχή της απελευθερω-
τικής διάρκειας και όχι της ανηλεούς κατάρρευσης. 
Από έναν µάστορα της θεωρίας και των παιγνίων 
η στρατηγική δεν έχει κανένα νόηµα χωρίς τον 
κίνδυνο -κι αυτή είναι σίγουρα η πιο αποφασιστι-
κή, ριψοκίνδυνη και κρίσιµη κίνηση που καλείται 
να ακολουθήσει ο Βαρουφάκης στη σκακιέρα της 
ζωής του-, µε τη µόνη διαφορά ότι τα πιόνια είναι 
οι ίδιοι οι Ελληνες και η πατρίδα µία. Εστω και µε 
λιγότερα σύµφωνα, χωρίς γραβάτες και µε ένα «ν» 
- αυτό της Νίκης.


