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Ο Δημήτρης Στρατούλης γεννήθηκε στον Αστακό 
Αιτωλοακαρνανίας.

Είναι διδάκτορας Εργασιακών Σχέσεων, πτυχιού
χος του Νομικού, καθώς  και του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Διετέλεσε βουλευτής Β΄ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, 
εκλεγμένος τρεις φορές, και Αναπληρωτής Υπουργός 
Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο επτάμηνο του 2015.

Είναι Γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπό
τακτη Αριστερά.

Εργάστηκε 35 χρόνια στον ΟΤΕ ΑΕ, στην Υπο
διεύθυνση Εργατικών Θεμάτων. 

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εργα
σίας της ΓΣΕΕ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και, ως εκλεγμένος 
εκπρόσωπος των εργαζομένων, μέλος του Διοικη
τικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, της Αντιπροσωπευτικής 
Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου (ΑΣΚΕ) του ΟΤΕ, 
καθώς επίσης και μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, 
γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής. 

Δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο Ελληνικό, το 
Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ 
κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και 
του πολέμου, στα κοινωνικά κινήματα της χώρας 
μας και της Ευρώπης.

Υποβλήθηκε δύο φορές σε επιτυχείς μεταμο
σχεύσεις νεφρού (1999 και 2011). 

Συμμετείχε στη συγγραφή του συλλογικού τό
μου Ανεργία και Απασχόληση στην Ελλάδα (Σύγχρο
νη Εποχή, 1991). Έχει γράψει τα βιβλία Οι εργασια-
κές σχέσεις στη δίνη του νεοφιλελεύθερου τυφώνα 
(Ελληνικά Γράμματα, 2005), και Όταν γεννιέσαι τρεις 
φορές, Δωρεά Οργάνων – Δώρο Ζωής (Τόπος, 2019). 

Ο Δημήτρης Στρατούλης αναφέρεται στα συγκλονιστικά ιστορικά γεγονότα 
που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα το πρώτο οκτάμηνο του 2015, όπως τα 
βίωσε από θέσεις κορυφαίας πολιτικής και κυβερνητικής ευθύνης. Πώς και 
γιατί έγιναν αυτά, ποιες διεργασίες οδήγησαν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στη συν
θηκολόγηση με τους δανειστές.

Ο συγγραφέας προσεγγίζει την καυτή αυτή περίοδο, στο πλαίσιο των τότε 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, στην Ευ
ρώπη και παγκοσμίως, από τη σκοπιά των «νικημένων», της Αριστερής 
Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ και όσων το καλοκαίρι του 2015 είπαν το μεγάλο 
«Όχι» και δεν εκχώρησαν στο σύστημα το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς. 
Δεν επιλέγει να γράψει μια ιστορία «από τα πάνω», μόνο για τους πρωταγω
νιστές, αλλά «από τα κάτω», με επίκεντρό της τις πραγματικές κινητήριες δυ
νάμεις της κοινωνίας, τις πολύμορφες λαϊκές παρεμβάσεις και κινητοποιή
σεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως. 

Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την έντονη πολιτική, προγραμματική και αξιακή 
δια πάλη μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι οι εσωκομματικές διεργασίες και 
οι αποφάσεις της ηγετικής ομάδας του, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 
πορεία των εξελίξεων, δεν ήταν μονόδρομος. Χωρίς απαξιωτικούς και υβρι
στικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, δίνει απαντήσεις σε 45+3 ερωτή
ματα και υποστηρίζει ότι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τα πράγματα 
θα μπορούσαν να πάνε αλλιώς και ότι ένας άλλος δρόμος ήταν εφικτός. 

Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στον κόσμο της Αριστεράς, επιδιώκοντας να 
συμβάλει σε έναν γόνιμο προβληματισμό και αναστοχασμό. Απευθύνεται, 
επίσης, στη νεολαία, ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει το παρελθόν, να κατανοή
σει το παρόν και να δράσει αποτελεσματικά για να αλλάξει το μέλλον. 

ISBN: 978-960-499-436-6
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ΤΕΤΆΡΤΗ 

30
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

19.00
στο ΣΕΡΆΦΕΙΟ 
Δήμου Άθηναίων, 

Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144

Πρόσβαση στον χώρο:  
Σταθμός ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός / Σταθμός ΗΣΑΠ Πετράλωνα  
Στάση Κολυμβητήριο γραμμών λεωφορείων 049 – 815 – 914
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Νίκος ΧουΝτής

πρώην ευρωβουλευτής και υπουργός
ςοφία ςακοραφα

βουλευτής, αντιπρόεδρος της Βουλής
ΛεωΝίδας Βατίκίωτής

δημοσιογράφος, οικονομολόγος
δήμήτρής ςαραφίαΝος

δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας

και ο συγγραφέας

Τη συζήτηση συντονίζει  
ο Πετρος ΠαΠακωΝςταΝτίΝου

δημοσιογράφος


