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Γιάνης Βαρουφάκης:  
Μια ζωή σαν video game
Επιστροφή στα πάτρια εδάφη
Εν τω µεταξύ έχει σπάσει για πάντα τους δεσµούς του 
µε τη Βρετανία και έχει φροντίσει, όπως οµολογούσε 
σε παλιότερη εκ βαθέων συνέντευξή του, να παρα-
δώσει µια µέρα το βρετανικό του διαβατήριο σε έναν 
έκπληκτο υπάλληλο στην Καµπέρα, που προσπαθεί 
µάταια να τον µεταπείσει. Πρώτη φορά βλέπει άν-
θρωπο να απαρνείται τη βρετανική υπηκοότητα, 
αλλά ο ίδιος ο Βαρουφάκης προφανώς γνώριζε ότι 
για την επιστροφή του στην Ευρώπη του αρκούσε η 
ελληνική ταυτότητα - άντε και η αυστραλιανή. Για τον 
άνθρωπο που κάθε καλοκαίρι επισκέπτεται τις αγα-
πηµένες του αποµακρυσµένες παραλίες στην Κρήτη 
-δεν φοβάται τον γυµνισµό- η επιστροφή στα πάτρια 
εδάφη φαντάζει πλέον από ιδανική ως και απαραίτη-
τη. Το ίδιο σηµαντικός είναι και ο έρωτας, που όµως 
δείχνει να εµφανίζει σύννεφα βαριάς µελαγχολίας, 
αφού ο δεκαετής δεσµός του µε την Αυστραλή σύζυ-
γό του δείχνει να έχει για τα καλά διαρραγεί. Η ίδια, 
σε µια προσπάθεια ύστατης συναίνεσης, τον ακολου-
θεί στην Ελλάδα, αλλά ο χωρισµός µοιάζει αναπό-
φευκτος. Εν τω µεταξύ µένει έγκυος και, όπως είχε 
παραδεχτεί και ο ίδιος ο Βαρουφάκης, δεν περίµενε 
να πάθει αυτό για το οποίο ανέκαθεν κατηγορούσε 
τα ζευγάρια: να βρεθεί αντί για διαζύγιο µε ένα παιδί. 
Η σύζυγος παίρνει το παιδί και επιστρέφει στην Αυ-
στραλία και ο πατέρας πέφτει σε κατάθλιψη. Τίποτα 
δεν είναι ικανό να τον παρηγορήσει: ούτε οι ενθου-
σιώδεις ιαχές των φοιτητών στο πανεπιστήµιο, ούτε 
οι εφήµερες σχέσεις. Επιπλέον του είναι δύσκολο να 
προσαρµοστεί στο αρκετά αρτηριοσκληρωτικό πανε-
πιστηµιακό σύστηµα, όπου οι πρωτοποριακές προτά-
σεις του δεν γίνονται δεκτές µε τον δέοντα ενθουσια-
σµό. Η Ελλάδα, αντί για ηλιόλουστη και χαρµόσυνη 
χώρα, όπως την είχε στο µυαλό του όλα αυτά χρόνια, 
αποδεικνύεται αρκετά καταπιεστική. Οι φίλοι του οι-
κονοµολόγοι και πανεπιστηµιακοί, αν εξαιρέσεις κά-
ποιες σπάνιες περιπτώσεις -µεταξύ των οποίων και 
ο Γιάννης Στουρνάρας-, δεν δείχνουν χαρούµενοι µε 
τη δηµοφιλία του. Μέχρι που έρχεται η έκπληξη και 
σε ένα από τα βαρετά κοσµικά πάρτυ γνωρίζει τον 
έρωτα και τη γυναίκα της ζωής του - τη ∆ανάη Στρά-
του. 

Κεραυνοβόλος έρωτας
Ο έρωτας, όπως λένε όλοι και παραδέχεται κι ο ίδιος 
ο Γιάνης, είναι κεραυνοβόλος - «σάµπως όλες µου 
οι σχέσεις να έγιναν για να καταλήξουν σε αυτή τη 
γυναίκα», θα δηλώσει σε συνέντευξή του για τη µοι-
ραία γνωριµία του µε την εικαστικό ∆ανάη Στράτου. 
Στο πρόσωπό της δεν θα βρει µόνο την ανατρεπτική 
εικαστικό -ο ίδιος θα δηλώσει ότι πάντα θαύµαζε το 
έργο της, που είναι γνωστό στους καλλιτεχνικούς κύ-
κλους- αλλά και την περιπετειώδη γυναίκα που θα 
δεχτεί να υιοθετήσει κάθε αλλόκοτη -ως- και παρανο-
ϊκή ιδέα του. Γυναίκα µε ελεύθερο πνεύµα, γόνος της 
γνωστής πατρινής οικογένειας Στράτου που έφτιαξαν 
την Πειραϊκή - Πατραϊκή, δεν έχει πρόβληµα να ακο-
λουθεί τον αγαπηµένο της Γιάνη στις µόνιµες αναζη-
τήσεις του - ακόµη και στις κυκλοθυµίες του. 

Με τη γυναίκα του και µεγάλο έρωτα της ζωής του, 
∆ανάη Στράτου
∆ιαζευγµένη κι αυτή µε δύο παιδιά, δεν έχει την 

ανάγκη της οικογενειακής επιβεβαίωσης, ούτε αγχώ-
νεται µε τις έντονες συγκρούσεις του Βαρουφάκη µε 
το πανεπιστηµιακό και πολιτικό κατεστηµένο. Πέραν 
τούτου, σε αδιέξοδο οδηγούν και οι επαφές του οι-
κονοµολόγου µε τον Παπανδρέου, λίγο πριν από την 
εκλογή του τελευταίου, καθώς ως γνωστόν ο Βαρου-
φάκης δεν δέχεται εύκολα δίπλα του άλλους συµβού-
λους. Οι πηγαίες ροπές του µαρτυρούν εξάλλου έναν 
άνθρωπο µοναχικό, ο οποίος επιδίδεται συστηµατι-
κά σε ευφυείς -κατά κάποιους κοµπαστικούς- λόγους 
και µια επίδειξη πνευµατικής δύναµης που πολλές 
φορές ενοχλεί. Στο ελληνικό µικροαστικό σύµπαν 
οι ειρωνικές ατάκες φαντάζουν µε αιτία πολέµου - 
ίσως και ένας παράγοντας για να σκεφτεί ο ίδιος να 
µετοικήσει για µια ακόµη φορά στο εξωτερικό. Εχει 
και πολιτικό πρόβληµα αφού δεν τα πάει καλά µε 
τους αριστερούς -κατά τη γνώµη του, οι περισσότεροι 
είναι κλειστοί και ανένδοτοι µπροστά στις νέες προ-
οδευτικές ιδέες-, αλλά ούτε και µε τους οπαδούς της 
συντηρητικής ∆εξιάς. 
Συχνάζει στα σαλόνια, κάνει παρέα µε τις καλές κυ-

ρίες των βορείων προαστίων, ακκίζεται, απολαµβά-
νει την καλή ζωή, αλλά δεν υποχωρεί. Ενα βαθύτερο 
esprit de finesse µπορεί να αιτιολογεί και τις επιλο-
γές του που µπορεί να είναι ελιτιστικές αλλά και αρ-
κούντως ροκ - απόδειξη ότι ο απαιτητικός συλλέκτης 
ξοδεύει ποσά σε δυσεύρετους και σπάνιους δίσκους 
παρά σε πολυτελή αυτοκίνητα. Κάνει ταξίδια σε όλα 
τα µέρη του κόσµου, ξεκουράζεται στο Γκστάαντ αλλά 
απεχθάνεται σφόδρα τον νεοπλουτισµό. Οπως σε 
όλα, έτσι κι εδώ ο Βαρουφάκης παραµένει αρκού-
ντως και λειτουργικά αντιφατικός, αντίστοιχα µε τις  
θεωρίες που διδάσκει: οι αντιφάσεις είναι αυτές που 
κινούν το σύµπαν. Αριστερός, αλλά µε πεθερό που 
θεωρείται από τους πρωτεργάτες της ∆εξιάς στην Ελ-
λάδα -τον Χριστόφορο Στράτο-, ριζοσπάστης, αλλά 
µε απέχθεια στον επαναστατικό τουρισµό, λάτρης 
των καλών εστιατορίων που όµως στα ταξίδια του 
στο εξωτερικό προτιµά τα καταγώγια. Είναι αυτός 
που µπορεί το ένα βράδυ να τρώει στη «Ράτκα» -όπως 
συνέβη το βράδυ των εκλογών µε τον Πρετεντέρη στο 
διπλανό τραπέζι-, αλλά την εποµένη να τριγυρνάει 
µε τη µηχανή του και να την παρκάρει έξω από το 
Μαξίµου.  Μαζί µε τη γυναίκα του πραγµατοποιούν 
ριψοκίνδυνα ταξίδια στα ναρκοπέδια της Αιθιοπίας, 
στο Κόσοβο, στο Μπέλφαστ, στην Παλαιστίνη, όπου 
η ∆ανάη Στράτου συλλέγει υλικό που θα αποτελέσει 
και το µέρος της επόµενης εικαστικής έκθεσής της. 

Ατενίζοντας το ηλιοβασίλεµα στο σπίτι του στην Αίγινα
Η ίδια δήλωνε στο σχετικό βίντεο που συνόδευε την 
έκθεση: «Τα πράγµατα στις περιοχές αυτές δεν εξε-
λίσσονται πάντα όπως τα σχεδιάζεις. Στην Αιθιοπία, 
για παράδειγµα, ο κρατικός υπάλληλος που µας εί-
χαν δώσει ήταν σπιούνος και στην πραγµατικότητα 
ήρθε µαζί µας για να µας εµποδίσει να κάνουµε τη 
δουλειά µας, όχι να µας βοηθήσει. Αν ήµουν µόνη 
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