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Μια φίλη μας στο καφέ κλαίει. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο όπου δουλεύει έχουν αρχίσει να 

ζωγραφίζουν ευρώ, να τα κόβουν και να τα πηγαίνουν στους γονείς τους. «Το μόνο που 

ακούν στην τηλεόραση και στο σπίτι είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά». 

Είναι η δεύτερη εβδομάδα της οικονομικής λαίλαπας στην Ελλάδα. Τα αποθέματα σε 

φάρμακα, νοσοκομειακά αναλώσιμα και εισαγόμενο κρέας έχουν χτυπήσει κόκκινο. Οι 

τράπεζες είναι κλειστές. Οι επιχειρήσεις καταρρέουν. Όμως, σε ποσοστό 61% ο ελληνικός λαός 

με την ψήφο του μόλις τάχθηκε υπέρ της αψήφησης της επίθεσης και της συνέχισης της 

αντίστασης. 

Έχει γίνει ήδη σαφές πως η ευρωζώνη είναι αποφασισμένη –όπως το έθεσε το γερμανικό 

περιοδικό Stern– να «λιώσει την Ελλάδα». Χρειάστηκαν δύο ακόμα εβδομάδες για να 

υποχρεώσουν την κυβέρνηση σε υποταγή. Όμως ο λαός δεν υποτάχθηκε. 

Μια άλλη φίλη, που δουλεύει σε εταιρεία μόδας, είπε στα αφεντικά της ότι θα ψήφιζε Όχι στο 

δημοψήφισμα. «Μην ξανάρθεις για δουλειά», της είπαν. Κάποιος άλλος, που δουλεύει σε 

περιοδικό, πήγε στη δουλειά πριν από το δημοψήφισμα και πάνω σε κάθε γραφείο υπήρχε ένας 

φάκελος, που περιείχε ψηφοδέλτιο με σταυρωμένο το Ναι. Όλοι οι υπάλληλοι ψήφισαν Όχι. 

Τις μέρες πριν από το δημοψήφισμα, όλα τα ιδιωτικά κανάλια προπαγάνδιζαν υπέρ του 

Ναι. Αυτό για πολλούς ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, στρέφοντας τους 

αναποφάσιστους υπέρ του Όχι εκείνο το μοιραίο Σαββατοκύριακο. 

Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, όπως και το τρίτο μνημόνιο που επιβλήθηκε στη 

συνέχεια, σηματοδότησε μια καμπή και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την Ελλάδα. Έδειξε –όχι μόνο 

στους Έλληνες αλλά και στην ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά της Ευρώπης– ότι η 

ευρωζώνη έχει γίνει γερμανικό οικοδόμημα: ένα στημένο παιχνίδι για να δημιουργούνται 

θέσεις εργασίας στη Γερμανία και να χάνονται σε ένα ευρύ τόξο από τη Λισαβόνα ως τη 

Θεσσαλονίκη. 

Έδειξε για τρίτη φορά μέσα σε δύο χρόνια την ωμή εξουσία που μπορούν να ασκήσουν οι 

κεντρικές τράπεζες σε έναν χρηματιστικό καπιταλισμό, στον οποίο το αν μπορείς να ταΐσεις 

το μωρό σου εξαρτάται από τα κέφια κάποιας επιτροπής της οποίας τα πρακτικά δεν 

καταγράφονται, της οποίας οι αποφάσεις δεν αιτιολογούνται. Η ελληνική οικονομία σχεδόν 

στραγγαλίστηκε από την άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να παρατείνει τον 

έκτακτο δανεισμό – και δεν υπήρχε κάποιο δικαστήριο, κάποιο ανώτερο σώμα στο οποίο 

μπορούσαν να προσφύγουν τα θύματα αυτής της μεσαιωνικού τύπου πολιορκίας. 

Τη βραδιά που ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, ήμουν στην Αθήνα 

μαζί με δημοσιογράφους που είχαν καλύψει τις εκλογές και καθόμασταν, μουδιασμένοι: 

ανήμποροι να αντιμετωπίσουμε το ότι θα πηγαίναμε στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του 



Τσίπρα. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο μαζικός ενθουσιασμός και η ελπίδα θα 

συγκρούονταν με την αυστηρή πραγματικότητα μιας Ευρώπης σχεδιασμένης ώστε να 

παραμένει στάσιμη και να εξυπηρετεί την οικονομική δουλεία. Ξέραμε όλοι ότι είχαμε καθήκον 

να το καταγράψουμε αυτό – και το βιβλίο του Κέβιν Όβεντεν εκπληρώνει θαυμάσια αυτό το 

καθήκον. 

Δεν γνωρίζουμε, ακόμα, όλη την ιστορία. Όμως το προσόν μιας γρήγορης πρώτης 

καταγραφής των γεγονότων είναι ότι το φίλτρο της ιδεολογίας, οι επακόλουθες 

αποκαλύψεις και οι μελλοντικές πολιτικές υποχωρήσεις δεν μπορούν να την επηρεάσουν. 

Είναι όσο πιο κοντά στην αλήθεια μπορούν να μας φέρουν τα μάτια και το μυαλό ενός 

ανθρώπου. Θα υπάρξουν και άλλες εκδοχές, και θα αναδυθεί μια μεγαλύτερη αλήθεια, 

όμως η ιστορία που αφηγείται ο Όβεντεν ακολουθεί το ίδιο τόξο που έζησα κι εγώ. 

Υπήρχε η ορμή της ελπίδας στη διάρκεια των εκλογών, όπου όλες οι εκσυγχρονιστικές 

δυνάμεις συσπειρώθηκαν γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, συντρίβοντας τη φόρα των 

κομμάτων της συγκυβέρνησης. Μικροσκοπικά χωριά στα βουνά, που ψήφιζαν τα 

ολιγαρχικά κόμματα για δεκαετίες, στράφηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστά μεγαλύτερα από το 

συνολικό 36% της κάλπης. 

Έπειτα υπήρχε η «Βαρουφομανία». Ο Γιάνης Βαρουφάκης εμφανίστηκε αργά στο αφήγημα 

του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα και τώρα, τον Αύγουστο του 2015, που είναι αντιμέτωπος με μια 

προσπάθεια πολιτικής δίωξης, η προσωπικότητά του υπνωτίζει τα παγκόσμια μίντια σε βαθμό 

που να συσκοτίζει τι συνέβη στην πραγματικότητα. Η μανία με τον Βαρουφάκη άρχισε τη μέρα 

που «σκότωσε την τρόικα» σε μια δυσάρεστη συνάντηση με τον ολλανδό ομόλογό του Γερούν 

Ντάισελμπλουμ στις Βρυξέλλες, και τελείωσε στις 20 Φεβρουαρίου 2015 με τον εξαναγκασμό 

του ΣΥΡΙΖΑ να εγκαταλείψει το 70% του εκλογικού του προγράμματος. 

Στη συνέχεια υπήρξε αυτό που εκ των υστέρων μοιάζει με μια μακρά, υπνωτιστική περίοδο 

κατά την οποία οι διαμαρτυρίες υποχώρησαν, τα κοινωνικά κινήματα ήταν σε ύπνωση, και ο 

ΣΥΡΙΖΑ πάλευε να εφαρμόσει τις πολιτικές προτάσεις του. Είδα από πρώτο χέρι υπουργεία να 

λειτουργούν μόνο με πολιτικούς και συμβούλους, καθώς οι υπάλληλοι είχαν παραγκωνιστεί 

επειδή υπήρχε η υποψία ότι δρούσαν υπέρ της αντιπολίτευσης ή ακόμα και της ίδιας της 

Γερμανίας. 

Όπως ο βολιβιανός πρόεδρος Έβο Μοράλες, τον οποίο είχα συναντήσει κατά την πρώτη 

θητεία του, ο ΣΥΡΙΖΑ μερικές φορές αισθανόταν σαν φυλακισμένος σ’ αυτά τα υπουργεία. 

Αντιθέτως, στους δρόμους οι υπουργοί επευφημούνταν ως ήρωες. Για να καταλάβει κανείς τι 

σήμαινε ότι την Πρωτομαγιά του 2015 το πλήθος έπεσε πάνω στον Βαρουφάκη για να τον 

συγχαρεί και να του ευχηθεί, πρέπει να έχει υπόψη ότι μετά τα μέσα του 2011 κανένας 

υπουργός δεν μπορούσε να περπατήσει στους δρόμους της Αθήνας. Μετά το δεύτερο 

μνημόνιο, η ζωή των πολιτικών που υποστήριζαν την τρόικα είχε μετατραπεί σε έναν κόσμο 

από σωματοφύλακες, κλειστά γραφεία και μυστικά περάσματα. 

Το βιβλίο του Όβεντεν συλλαμβάνει –με τρόπο που πολύ λίγα ρεπορτάζ συνέλαβαν– την 

ατμόσφαιρα αυτής της συναρπαστικής μεσοβασιλείας και το σοκ αυτού που την 

αντικατέστησε: της «ρήξης», η οποία, όταν ήρθε, κατέπληξε πολλούς που είχαν πιστέψει ότι ο 

αν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδιζε την εξουσία, δεν θα αντιστεκόταν αποφασιστικά στους δανειστές. 



Ο Όβεντεν ανήκει σε μια μικρή, ετερόκλητη ομάδα βρετανών δημοσιογράφων –προερχόμενων 

από την αριστερά και την ανορθόδοξη δεξιά– που προσπάθησαν να διαπεράσουν τα 

στερεότυπα και την άγνοια και να πουν την ιστορία της ελληνικής αντίστασης. Ως εκ τούτου, 

θα ακούσει τα γνωστά ειρωνικά σχόλια όπως όλοι μας: ότι ακολουθούμε τα βήματα του 

Λόρδου Βύρωνα και ότι αυτό που μας ελκύει σ’ αυτή τη χώρα με το εκρηκτικό ταμπεραμέντο 

είναι ένας ρηχός και απλοϊκός ρομαντισμός.  

Το ίδιο το βιβλίο του Κέβιν είναι η καλύτερη απάντηση σ’ αυτή την κριτική. Είναι η ιστορία 

μιας κοινωνίας που εν μέρει καταστράφηκε από το σκληρό νεοφιλελεύθερο δόγμα, από μια 

Γερμανία της οποίας η ελίτ δεν ταράζεται από την προοπτική ενός οικονομικού πολέμου 

εναντίον μιας χώρας στην οποία κάποτε φύτεψε τη σβάστικα. Είναι η ιστορία μιας γενιάς που 

πίστεψε ότι είχε αφήσει πίσω της τον κόσμο που προκάλεσε τον Εμφύλιο, τα βασανιστήρια, τις 

φυλακίσεις και τον πόνο των παππούδων της – για να διαπιστώσει ότι οι ίδιες πολιτικές 

δυνάμεις έχουν καταλάβει τους δρόμους, όπως και τα κοινωνικά μέσα, με την καλυμμένη 

απειλή της ακροδεξιάς βίας. 

Και η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Η ψευτοαριστερή μπλογκόσφαιρα, από εκεί που 

αποθέωνε τον Τσίπρα ως ήρωα, χρειάστηκε κάτι λιγότερο από μήνα για να τον αποκηρύξει 

ως προδότη. Στο επίπεδο του δρόμου, που είναι πάντα η οπτική γωνία αυτού του βιβλίου, 

δεν είναι τίποτα από τα δύο. Οι αληθινοί ήρωες είναι οι άνθρωποι – που αψήφησαν τα 

τηλεοπτικά κανάλια και την κεντρική τράπεζα που προσπάθησε να προκαλέσει λιμοκτονία, 

και τώρα θα κάνουν το ίδιο με διάφορους τρόπους. 

Το εξάμηνο πείραμα αριστερής διακυβέρνησης μέσα στη νεοφιλελεύθερη ευρωζώνη 

τελείωσε με στρατηγική υποχώρηση. Για την ευρωπαϊκή αριστερά είναι μια κομβική στιγμή: 

όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει σε επανεκτίμηση του σχεδίου του ενιαίου νομίσματος, αλλά η 

όλη εμπειρία περιέχει σημαντικά μαθήματα για τη σχέση των πολιτικών κομμάτων με τα 

μαζικά κινήματα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε επειδή αιχμαλώτισε τη φαντασία ενός μεγάλου τμήματος της νεολαίας, η 

οποία εγκαταλείφθηκε από όλα τα άλλα κόμματα, και της οποίας το μέλλον ακύρωσαν οι 

ιθύνοντες της ευρωζώνης χωρίς καμία εξήγηση ή απολογία. 

Έχασε επειδή έπεσε πάνω σε μια μέχρι πρότινος άγνωστη δύναμη: τον ωμό οικονομικό πόλεμο 

που διεξάγει η Γερμανία – επικουρούμενη και ενθαρρυνόμενη από μικροσκοπικά κράτη της 

ανατολικής Ευρώπης, οι λαοί των οποίων πέρασαν μεγάλο μέρος του προηγούμενου αιώνα ως 

υποτελείς απολυταρχικών καθεστώτων. 

Κανένα μαζικό κίνημα στην Ελλάδα δεν θα ήταν από μόνο του αρκετά δυνατό ώστε να 

υπερνικήσει αυτό που έκανε η Ευρώπη τον Ιούλιο του 2015. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το 

κινητοποίησε με συνέπεια. Και το ίδιο το κίνημα έχασε την εμπιστοσύνη του στον Τσίπρα, ή 

αυτονομήθηκε και πήρε αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ που τώρα φαίνονται δικαιολογημένες 

σε κάποιους.  

Όμως το κίνημα υπάρχει ακόμα – και μ’ αυτό εννοώ τη ριζοσπαστικοποίηση ανθρώπων που 

κατά τα άλλα είναι συνηθισμένοι: η νηπιαγωγός, η σχεδιάστρια, οι υπάλληλοι του περιοδικού, 

ο μετανάστης μαγαζάτορας. Την εβδομάδα πριν απ’ το δημοψήφισμα, ακόμα και 



«μπαρουτοκαπνισμένοι» κυνικοί ακροαριστεροί και αναρχικοί που πίστευαν ότι οι μέρες των 

οδοφραγμάτων του 2008 είχαν περάσει ανεπιστρεπτί, οσμίζονταν τον αέρα στις διαδηλώσεις 

του Όχι και έλεγαν «Κάτι ενδιαφέρον μυρίζει εδώ». 

Αυτό, μαζί με το γεγονός ότι το τρίτο πρόγραμμα είναι ανεφάρμοστο χωρίς εκτεταμένη 

ελάφρυνση του χρέους και τη βίαιη υπόκρουση στη ρητορική της δεξιάς, θα έπρεπε να 

προκαλέσει ανησυχία σε όσους θέλουν να δουν μια ειρηνική, κοινωνικά δίκαιη λύση στην 

κρίση που η ευρωζώνη προκάλεσε στην Ελλάδα. 

Το μόνο για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι, καθώς το βιβλίο τυπώνεται, είναι ότι 

η κρίση δεν τελείωσε, όπως ούτε και η συζήτηση για τη μελλοντική στρατηγική της 

ευρωπαϊκής αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων. 


