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O Donald, η Deirdre κι εµείς 
 
8η Ιουλίου 2013 
 
Με τον Donald γνωριστήκαµε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 σε συνέδριο στο 
Cambridge µε γενική θεµατολογία «την επίπτωση επί της οικονοµικής πολιτικής 
των ρητορικών σχηµάτων που χρησιµοποιούν οι θεωρητικοί των οικονοµικών 
στην προσπάθειά τους να πείσουν για την αξία των θεωριών τους». Ο Donald, 
ως συγγραφέας του διαχρονικού βιβλίου Η Ρητορική των Οικονοµικών (Rhetoric 
of Economics), θα ήταν ο κεντρικός οµιλητής του συνεδρίου.  
 
Πολύ νεότερός του, εντυπωσιασµένος από τα ακαδηµαϊκά του κείµενα (ιδίως της 
οικονοµικής ιστορίας), µε παραξένευσε πόσο γρήγορα συµφωνήσαµε σε µια 
σειρά ζητήµατα, δεδοµένου ότι εκείνος αντιπροσώπευε την νεοφιλελεύθερη 
Σχολή του Σικάγο, για την οποία δεν έτρεφα καµία απολύτως συµπάθεια. Στο 
δείπνο που ακολούθησε, µιλούσαµε για ώρες για να καταλάβω τι συνέβαινε: 
Τελικά κατανόησα πως έτρεφα πολύ µεγαλύτερη συµπάθεια για περίεργους, 
ριζοσπάστες νεοφιλελεύθερους όπως ο Donald απ’ ότι για τους οµοϊδεάτες µου 
αριστερούς ενώ, παράλληλα, κι εκείνος έτρεφε πολύ µεγαλύτερη συµπάθεια 
απέναντι σε ελευθεριάζοντες αριστερούς όπως εγώ, απ’ ότι για τους δήθεν 
νεοφιλελεύθερους της σχολής του, ιδίως εκείνους που αποκτούσαν θέσεις 
εξουσίας (πανεπιστηµιακή, κυβερνητική ή επιχειρηµατική). 
 
Πέρασαν τα χρόνια και κάποια στιγµή, στα µέσα της δεκαετίας του ’90, έµαθα τα 
νέα που συγκλόνισαν την αγγλοσαξωνική κοινότητα, ιδίως µεταξύ ηµών των 
απελπιστικά βαρετών οικονοµολόγων: Ο Donald McCloskey δεν υπήρχε πια. 
Ζήτω η Deirdre McCloskey! Ναι, ο Donald προέβη σε αλλαγή φύλου. Μέγα το 
σούσουρο, όπως µπορείτε να φανταστείτε, µεταξύ των συναδέλφων. Μιλώντας 
προσωπικά, αυτό που µε ξάφνιασε ακούγοντας τα νέα ήταν ότι δεν «κόλλαγε» η 
εικόνα του Donald µε κάποιον που βιώνει µία εσωτερική διφυλική σύγκρουση. 
Σχεδόν δύο µέτρα ύψος, αρχηγός της οµάδας αµερικανικού ράγκµπυ του 
Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ (τίτλος τιµής, ελεγχόµενης βαναυσότητας και 
«ανδροπρέπειας» για τους αµερικανούς της άρχουσας τάξης), παντρεµένος µε 
την «ωραία της τάξης», πατέρας δύο παιδιών, καθηγητής οικονοµικών και 
πρόεδρος του τµήµατος οικονοµικών ενός εκ των καλύτερων πανεπιστηµίων, 
ήταν ο τελευταίος συνάδελφος που φανταζόµουν ότι θα άλλαζε φύλο. Και 
µάλιστα στα πενήντα του... 
 
Πάνω από µια δεκαετία πέρασε, από την Αγγλία µετανάστευσα στην Αυστραλία 
και από εκεί δώδεκα χρόνια αργότερα στην Ελλάδα όταν, κάποια στιγµή, µε την 
ιδιότητα του διευθυντή του Διδακτορικού Προγράµµατος του Τµήµατος 
Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών (γνωστό και ως 
UADPhilEcon), αποφάσισα να προσκαλέσω την Deirdre να έρθει στην Αθήνα να 
διδάξει τους φοιτητές µας. Αποδέχθηκε την πρόσκληση αµέσως. Χάρηκα πολύ. 
Μία µέρα µετά την άφιξή της, πήγαµε µαζί στην Ευριπίδου 14, στον 6ο όροφο 
όπου γίνονταν τα µαθήµατα του UADPhilEcon. Βγαίνοντας από το ασανσέρ 
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πέσαµε πάνω σε είκοσι, ίσως εισοσιπέντε,  φοιτητές που, βεβαίως, ήταν εκεί, 
δίπλα στην σκάλα, καπνίζοντας αρειµανίως. Τους χαιρέτησε µε ένα νεύµα και 
µπήκαµε όλοι µαζί στην διπλανή αίθουσα όπου για την επόµενη εβδοµάδα θα 
τους βοµβάρδιζε µε πέντε (!) τετράωρα (!) µαθήµατα. Είκοσι ώρες µαθήµατος 
από την McCloskey σε µια σύντοµη εβδοµάδα. Τυχερά παιδιά!  
 
Το πρώτο πράγµα που είπε στους φοιτητές, αφού την προλόγισα, ήταν το εξής: 
«Καλησπέρα και σας ευχαριστώ που µε προσκαλέσατε και που µε τιµάτε µε την 
παρουσία σας. Ελπίζω να µε τιµήσετε και µε την προσοχή σας. Τουλάχιστον ως 
προς ένα πράγµα – µια συµβουλή που έχω να σας δώσω. Είδα τι κάνατε στον 
διάδροµο. Λοιπόν ακούστε αυτό: Ήταν πιο εύκολο να συµφωνήσω να µου 
κόψουν τα αρχίδια από το να κόψω το τσιγάρο.» Έτσι έσπασε ο πάγος και 
ξεκίνησε µια σειρά εκπληκτικών µαθηµάτων στην Αθήνα, από την Deirdre που 
είχα γνωρίσει ως Donald στο Cambridge. 
 
Τις µέρες που ακολούθησαν, γνωριστήκαµε πολύ καλύτερα. Ήρθε σπίτι µας, 
όπου ο δεκατετράχρονος Νικόλας µας ενδιαφερόταν πολύ να γνωρίσει, και να 
συζητήσει, µε σπουδαίο αµερικανό καθηγητή που είχε ζήσει το τραύµα και την 
απελευθέρωση της αλλαγής φύλου. Η Deirdre µας ανοίχτηκε. Μίλησε στον 
Νικόλα µε απίστευτη ανοικτότητα. Του εξήγησε ότι, αποφασίζοντας στα πενήντα 
να γίνει γυναίκα (ξεκινώντας µε την µορφή ενός «χοντροκοµένου» άντρα), ήξερε 
ότι δεν θα έχει ποτέ άνδρα σύντροφο. Ότι και θα έχανε τους δικούς της και δεν θα 
κέρδιζε νέο σύντροφο. Ότι ένα τέτοιο κόστος-βουνό το µόνο που σηµατοδοτεί 
ήταν την ανάγκη που ένιωθε από ετών οκτώ να µην είναι αγόρι – να της 
αναγνωρίζουν οι άλλοι το δικαίωµα να νιώθει κορίτσι. Δακρύσαµε όλοι µαζί. 
Γίναµε φίλοι, οικογενειακώς.  
 
Μας είπε για την µέρα εκείνη που, ενώ ετοιµαζόταν για την «εγχείρηση», την είχε 
αναβάλει µια εβδοµάδα επειδή θα βραβευόταν σε µέγα επιστηµονικό συνέδριο 
για την συνεισφορά της στα οικονοµικά και στην ιστορία. Για το πως η αστυνοµία 
εισέβαλε στην εκδήλωση στο µεγάλο ξενοδοχέιο όπου λάβαινε χώρα η τιµητική 
εκδήλωση, την έσυρε από το βήµα, της φόρεσε χειροπαίδες µπροστά στο κοινό 
που την τιµούσε εκείνη την στιγµή, ώστε να την οδηγήσει στο κρατητήριο και 
κατόπιν σε φρενοκοµείο κατ’ εντολήν της αδελφής της - η οποία είχε κάνει χρήση 
νόµου που επιτρέπει σε συγγενή πρώτου βαθµού µια τέτοια κίνηση ώστε να 
εµποδιστεί πράξη εν δυνάµει «αυτοκαταστροφική». Μας µίλησε για την γενναία 
µητέρα της που της στάθηκε σε όλες τις δύσκολες στιγµές. Για τον έως και 
σήµερα αποκλεισµό της από τα εγγόνια της, καθώς τα παιδιά της δεν την 
αποδέχονται ούτε καν σήµερα ως γυναίκα και, για αυτό, δεν της µιλούν – από το 
1995. 
 
Από τότε είµαστε σε συνεχή επικοινωνία. Μας ένωσε και κάτι άλλο, περί τα 
2009/10: η κοινή πεποίθηση ότι η Ελλάδα αποτελεί το πειραµατόζωο για ένα 
απάνθρωπο µακροοικονοµικό πείραµα που είναι καταδικασµένο στην αποτυχία, 
και το οποίο επιτελείται µόνο και µόνο για να κρατηθούν εν ζωή κάποιοι 
πτωχευµένοι τραπεζίτες. Παρά τις τεράστιες διαφορές µας, όσον αφορά την 
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πολιτική-οικονοµική µας θεώρηση (εκείνη ακόµα της Σχολής του Σικάγο, εγώ 
ακόµα ένας περίεργος µαρξιστής), συµφωνούµε απόλυτα σήµερα ότι στην 
Ελλάδα µπαίνουν οι βάσεις ενός νέου ολοκληρωτισµού (χωρίς τον οποίο δεν 
µπορεί να επιβληθεί η παράλογη λογική των µνηµονίων και της εγκληµατικής 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών).  
 
Πριν µερικές µέρες, έµαθα για τα πογκρόµ εναντίον διφυλικών και τρανς ατόµων 
εδώ στην µνηµονιακή Ελλάδα. Για την παράνοµη σύλληψη της δικηγόρου τους 
στην Θεσσαλονλικη, της Ηλέκτρας Κούτρα. Για την παραβίαση βασικών αρχών 
δικαίου στο όνοµα µιας ρεβανσιστικής στροφής βίας απέναντι στο «διαφορετικό» 
- κάτι που παρατηρείται κάθε φορά που µια κοινωνία περνά κρίση, είτε στην 
Γερµανία του ’30 είτε στην Ελλάδα σήµερα. Και µου ήρθε κατά νου η Deirdre. Και 
η ρήση της ότι «αν είχα πρόβληµα εγώ, ως οικονοµολόγος καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο του Σικάγο, να περάσω στο φύλο που νιώθω πιο ανθρώπινα, τί 
ελπίδες έχει κάποιος άλλος, λιγότερο, προνοµιούχος;» Θυµήθηκα και τον κοινό 
µας φόβο για τον νέο ολοκληρωτισµό που διαβλέπαµε εδώ και καιρό. Τον οποίο 
τώρα πλέον απλά τον βλέπουµε. Παντού. Γύρω µας.  


