
Τ
ο «Ενήλικοι στην Αί-
θουσα» έγινε viral 
προτού του δοθεί η 
ευκαιρία να προβληθεί 
στις αίθουσες. Η πα-
γκόσμια πρεμιέρα της 
ταινίας του Κώστα Γα-
βρά στο Φεστιβάλ Βε-

νετίας τον Αύγουστο, όπου μά-
λιστα ο σκηνοθέτης βραβεύτηκε 
για το σύνολο της καριέρας του, 
πυροδότησε ένα κύμα αντιπαρά-
θεσης πρωτόγνωρο για τα εγχώ-
ρια κινηματογραφικά δεδομένα. 
Επαγγελματίες και μη, άνθρω-
ποι που ως επί το πλείστον δεν εί-
χαν δει καν την ταινία, ξεσπάθω-
σαν υπέρ ή κατά των «Ενηλίκων», 
δημιουργώντας ένα κλίμα εμπρη-
στικό, ενδεικτικό της έλλειψης ψυ-
χραιμίας που μας χαρακτηρίζει.  
Ο λόγος, βέβαια, δεν ήταν εντε-
λώς τυχαίος, μια και η ταινία επι-
κεντρώνεται στα καθοριστικά πο-

λιτικά γεγονότα που συνέβησαν 
στην Ελλάδα γύρω από τον «φαύ-
λο κύκλο των συναντήσεων του 
Γιούρογκρουπ, που επέβαλε τη δι-
κτατορία της λιτότητας στην Ελλά-
δα», όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά το δελτίο Τύπου. Επομένως, 
αυτές οι παθιασμένες αντιδρά-
σεις δικαιολογούν ως ένα βαθ-
μό γιατί στην Ελλάδα σπανίζουν 
οι πολιτικές ταινίες, ειδικά εκεί-
νες που θίγουν ζητήματα της πρό-
σφατης Ιστορίας. Πολλώ δε μάλ-
λον όταν πρόκειται για πρόσωπα 
τα οποία βρίσκονται εν ζωή κι εν 
ενεργεία· οι αναμνήσεις είναι ακό-
μη φρέσκες στην κοινή γνώμη και 
οι ζωές των περισσότερων εξακο-
λουθούν να είναι βαθιά επηρεα-
σμένες από την οικονομική κρίση. 
Υπό αυτήν την έννοια το «Ενήλικοι 
στην Αίθουσα» αποτελεί μια τολ-
μηρή απόπειρα τοποθέτησης απέ-
ναντι στην Ιστορία την ώρα που 

εκείνη ακόμη εξελίσσεται, ενώ 
επιπλέον φιλοδοξεί να αποτελέ-
σει σημείο αναφοράς στη συλλο-
γική κουλτούρα. Έτσι στο «α» επι-
λέξαμε να αναζητήσουμε και να 
μάθουμε τις σκέψεις του ανθρώ-
που που τα ξεκίνησε όλα, χωρίς 
το βιβλίο του οποίου δεν θα υπήρ-
χε το πολιτικό θρίλερ του Κώστα 
Γαβρά. Καθίσαμε λοιπόν στο ίδιο 
τραπέζι με τον Γιάνη Βαρουφά-
κη, αφού επέστρεψε από τη Βε-
νετία, και συζητήσαμε όχι για το 
πολιτικό παρασκήνιο και τις ιδεο-
λογικές κόντρες, αλλά για κινημα-
τογράφο. Σε ένα σπάνιο τετ-α-τετ 
με τον πρώην υπουργό Οικονομι-
κών, θελήσαμε να μάθουμε ποια 
είναι η σχέση του ίδιου με το σινε-
μά, πώς αισθάνεται να βλέπει το 
βιβλίο του να μεταφέρεται στη με-
γάλη οθόνη και ποια ήταν η αντί-
δρασή του όταν το είδε να παίρνει 
σάρκα και οστά.
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Ο Γιάνης Βαρουφάκης με το κινηματογραφικό 
του alter ego, τον Χρήστο Λούλη αθηνόραμα I 39

Πρόσωπο με πρόσωπο και με διάθεση για μια εκτενή και ειλικρινή κουβέντα πάνω στο  
σινεμά, και ειδικά για τη μεταφορά του βιβλίου του «Ανίκητοι ηττημένοι» από τον Κώστα  
Γαβρά ως «Ενήλικοι στην Αίθουσα», ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε στις ερωτήσεις μας 
για την ταινία που έχει ήδη μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού, η οποία κυκλοφορεί 

επίσημα στις 3/10 και κάνει previews σε κεντρικό σινεμά από αυτήν την εβδομάδα. 
Από τους Χρήστο Μήτση και Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλο

«Ο Γαβράς δέχτηκε πάρα πολλές 
πιέσεις να μην κάνει την ταινία»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ



ΘΕΜΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑ-
ΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΕΝΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑ-
ΦΕΑ, ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  
ΜΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟ. ΚΑΤΙ ΕΝΤΕ-
ΛΩΣ ΔΙΑ ΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΒΑΣΙΣΜΕ-
ΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΟΠΟΥ  
ΘΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΣΥΜΒΑΝΤΑ».

Ας ξεκινήσουμε από την πρεμιέ-
ρα των «Ενηλίκων στην Αίθουσα» 
στο Φεστιβάλ Βενετίας... 
Πριν απ’ όλα πρέπει να σας πω ότι 
δεν μου αρέσει η Βενετία ως πό-
λη. Είναι ψεύτικη, δεν μένουν Ιτα-
λοί πλέον εκεί. Μου θυμίζει λί-
γο την Disneyland με τα λεφούσια 
των τουριστών. Έχει και απίστευτη 
υγρασία... Μια ταλαιπωρία. Με στε-
νοχωρεί που, ενώ ήταν μια εξαιρε-
τική πόλη, πρωτεύουσα μιας κρα-
ταιάς αυτοκρατορίας, τώρα έχει 
καταντήσει film set. Περάσαμε πά-
ρα πολύ όμορφα όμως, γιατί με τη 
Δανάη κάναμε λίγα πράγματα, εί-
δαμε κόσμο... Το ταξίδι για εμάς 
ήταν δύο ημέρες ξεκούρασης που 
είχαμε ανάγκη, ειδικά ύστερα από 
μια βαριά περίοδο δύο εκλογικών 
αναμετρήσεων.
Πείτε μας, τώρα, για την υποδο-
χή της ταινίας από το κοινό.
Συγκινητική! Θυμάμαι όταν μπήκε 
στην αίθουσα ο Κώστας Γαβράς 
σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και χειρο-
κροτούσαν επί δέκα λεπτά. Στην 
αρχή αυτά, όταν του απονεμήθηκε 
το βραβείο αλλά και στο τέλος της 
ταινίας, ήρθε ακόμη ένα standing 
ovation αρκετών λεπτών. Χάρηκα 
που το έζησα αυτό, να βλέπω τον 
Κώστα στο στοιχείο του.
Είχατε φανταστεί ποτέ ότι το 
 βιβλίο σας «Ανίκητοι ηττημένοι» 
θα γίνει ταινία;
Το ήξερα από την αρχή ότι θα γί-
νει ταινία. Δώστε μου μισό λεπτό 
να σας διαβάσω το πρώτο μήνυμα 
που μου έστειλε ο Κώστας προτού 
ξεκινήσουν όλα. Φυσικά, τότε δεν 
γνωριζόμασταν. Η ιστορία ξεκίνησε 
στις 16 Ιουλίου 2015, δέκα ημέρες 
μετά την παραίτησή μου, όταν έλα-
βα αυτό το sms. 
[διαβάζει το μήνυμα γραμμένο στα 
αγγλικά]
Αγαπητέ κύριε Βαρουφάκη, προ-
σπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί 
σας και άφησα δύο μηνύματα. Δεν 
γνωρίζω αν τα λάβατε. Διαβάζο-
ντας τη συνέντευξή σας στο «New 
Statesman», πιστεύω ότι βρήκα αυ-
τό που έψαχνα εδώ και πολύ καιρό. 
Το θέμα για μια ταινία. Ένα κομ-
μάτι μυθοπλασίας για μια Ευρώπη 
που κυβερνάται από μια ομάδα κυ-
νικών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν 
αποσυνδεθεί από οποιαδήποτε αν-
θρώπινη, πολιτική και πολιτισμική 
ανησυχία. Οι οποίοι έχουν πάθει 
εμμονή αποκλειστικά και μόνο με 

τους αριθμούς. Φυσικά, για να κα-
ταστεί εφικτό ένα τέτοιο πρότζεκτ, 
είναι ζωτικής σημασίας η συνεργα-
σία και η εμπειρία σας. Η ιστορία 
αυτή αφορά την Ελλάδα, αλλά εί-
ναι οικουμενική. Είμαι πρόθυμος 
να έρθω στην Αθήνα για να συζη-
τήσουμε το σχέδιο, αν το επιθυμεί-
τε και εσείς. Εύχομαι ό,τι καλύτε-
ρο και ανυπομονώ να σας ακούσω, 
όποια κι αν είναι η απάντησή σας. 
Κώστας Γαβράς
Διαβάζω λοιπόν το μήνυμα και νο-
μίζω πως κάποιος μου κάνει πλάκα. 
Τον πήρα τηλέφωνο αμέσως και 
ύστερα από μερικές ημέρες ήρθε 
στην Αθήνα και μιλήσαμε. Έφυγε 
ξανά κι επέστρεψε με τη Μισέλ Γα-
βρά, όταν πια πήγαμε στην Αίγινα, 
όπου περάσαμε τρία μερόνυχτα. 
Από τις οκτώ το πρωί μέχρι μετά τα 
μεσάνυχτα εγώ και ο Κώστας συ-
ζητούσαμε. Για να πάρει μια ιδέα, 
του έδειξα ό,τι χαρτιά είχα, ακού-
σαμε και τις ηχογραφήσεις από το 
Γιούρογκρουπ. Τότε βάλαμε μπρο-
στά εγώ το βιβλίο κι εκείνος το σε-
νάριο. Αυτά τα δύο εξελίχτηκαν μα-
ζί. Έγραφα ένα κεφάλαιο, του το 
έστελνα, εκείνος μου έκανε σχόλια, 
στέλνοντας παράλληλα ιδέες για το 
σενάριο. Αυτός ο διάλογος γινόταν 
από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι τα 
μέσα του 2017, όταν πια κυκλοφό-
ρησε το βιβλίο. Έπειτα η συνεργα-
σία μας συνεχίστηκε πάνω στο σε-
νάριο, αν και συνήθως τα σχόλια 
που του έκανα τα έγραφε στα πα-
λαιότερα των υποδημάτων του. [γέ-
λια] Ακριβώς αυτό έπρεπε να κάνει, 
βέβαια, διότι αυτό σημαίνει να εί-
σαι δημιουργός. Κρατήσαμε τα δύο 
πρότζεκτ τελείως ξεχωριστά, αλ-
λά με συνεχή διάλογο. Για το βιβλίο 
υπεύθυνος είμαι εγώ 100%, για την 
ταινία είναι εκείνος 100%.
Ο Κώστας είχε δεχτεί πάρα πολλές 
πιέσεις να μην κάνει την ταινία. Και 
συνήθως αυτές γίνονταν στη βά-
ση τού «δεν είναι δυνατόν να ηρω-
οποιείς αυτόν που κατέστρεψε τη 
χώρα, ο οποίος πήγαινε στην Ευ-
ρώπη χωρίς σχέδιο και ήταν ανά-
γωγος, που του τα σούρνανε μες 
στο Γιούρογκρουπ και αυτός δεν 
ήξερε τι να πει»... Ο Κώστας είχε 
ακούσει όμως τι είχε γίνει εκεί, ήξε-
ρε. Γι’ αυτό και οι συγκεκριμένες 
σκηνές, πρέπει να το πω, είναι εξαι-
ρετικά πιστές στην πραγματικότη-
τα. Βέβαια, το να βρεις τον τρόπο 
από ηχογραφήσεις δεκάδων ωρών 
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να συμπυκνώσεις την ατμόσφαι-
ρα και την ουσία του Γιούρογκρουπ 
σε πέντε λεπτά, ε, αυτό θέλει τερά-
στιο ταλέντο.
Τα κατάφερε δηλαδή ο Γαβράς;
Για μένα, ναι, τα κατάφερε.
Είχατε συζητήσει καθόλου για 
την επιλογή των ηθοποιών;
Όχι, σε αυτό το ζήτημα δεν υπήρξε 
απολύτως καμία επαφή. Τους ηθο-
ποιούς τους έμαθα κατόπιν εορτής.
Ούτε ήρθε ο Χρήστος Λούλης σε 
επαφή μαζί σας για να συνεννοη-
θείτε πώς θα σας ενσαρκώσει;
Όχι, τα πράγματα έγιναν πολύ πιο 
ανθρώπινα. Με την παραγωγό, σύ-
ζυγο και... κέρβερο Μισέλ μιλάμε 
κάθε μέρα, έτσι κι αλλιώς. Από εκεί-
νη έμαθα για την επιλογή του Χρή-
στου, τον οποίο μάλιστα δεν ήξερα. 
Έπειτα από μερικές ημέρες ο Κώ-
στας, η Μισέλ και ο Χρήστος ήρ-
θαν στο σπίτι μας για φαγητό στις 
επτά η ώρα. Ο Κώστας και η Μι-
σέλ κατά τις 11 έφυγαν και ο Χρή-
στος κάθισε μέχρι τις 6.30 το πρωί. 
Συζητούσαμε πολιτικά κατά βάση 
και φαντάζομαι τη χρειάστηκε αυ-
τήν τη συζήτηση, κυρίως για να πά-
ρει μια ιδέα.
Πώς αισθανθήκατε όταν είδατε 
κάποιον να σας υποδύεται στη 
μεγάλη οθόνη;
Το φοβόμουν πολύ αυτό. Πρέπει 
να πω όμως ότι ο Λούλης ήταν εξαι-
ρετικός. Και αυτό επειδή δεν με μι-
μήθηκε. Κάποιοι λένε ότι το ηχό-
χρωμα της φωνής του ήταν σχεδόν 
ίδιο με το δικό μου. Εγώ δεν μπορώ 
να το κρίνω αυτό· ο καθένας ακού-
ει διαφορετικά την ίδια του τη φω-
νή. Αλλά πέρα από αυτό, ο Λού-
λης κατάφερε να με κάνει να δω 
την ταινία ως θεατής. Όχι να ψάχνω 
να βρω αν με κάνει καλά. Χάθη-
κα στην ερμηνεία του, σαν να μην 
ήμουν εγώ.
Αν η ταινία κρατούσε τα δικά 
σας στοιχεία, αλλά με έναν τρό-
πο τα γύριζε εναντίον σας και 
ήταν επικριτική, θα την αντιμετω-
πίζατε το ίδιο θετικά;
Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι πε-
ρίεργο, δεν το έχω ξαναζήσει και 
δεν το έχω ξαναδεί αλλού. Ένας 
σκηνοθέτης να πάρει ένα βιβλίο και 
να το κάνει ταινία είναι σύνηθες, 
και σωστό, και ωραίο. Αυτό το βι-
βλίο όμως είναι πολύ συγκεκριμέ-
νο. Είναι απομνημονεύματα ενός 
ανθρώπου εν ζωή, που είναι ενερ-
γός και προτίθεται να συνεργαστεί. 

Οι πρωταγωνιστές, μπροστά και πίσω  
από την κάμερα: Αλέξανδρος Μπουρδούμης, 

Κώστας Γαβράς, Χρήστος Λούλης,  
Γιάνης Βαρουφάκης

Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω 
αν εσείς γνωρίζετε μια αντίστοιχη 
περίπτωση, εγώ πάντως όχι. Επομέ-
νως, θα ήταν λίγο περίεργο να πά-
ρει κάποιος το βιβλίο μου, να το κά-
νει ταινία και να τη στρέψει εναντίον 
της κεντρικής ιδέας του, όταν μάλι-
στα δουλεύει μαζί μου. Δεν το έχω 
συζητήσει με τον Κώστα αυτό, δι-
ότι οι συζητήσεις μας ήταν πάντα 
οργανικές. Δεν είχαμε τέτοιου εί-
δους περιορισμούς, του στιλ «θα 
το κάνεις έτσι, όχι αλλιώς». Όταν 
έχεις τον Κώστα Γαβρά στο δωμά-
τιο είναι μεγάλη τιμή, χαίρεσαι κά-
θε δευτερόλεπτο και δεν σκέφτε-
σαι το μετά.
Τέτοιου είδους εμπειρίες είχα και 
με άλλους ανθρώπους, είμαι πάρα 
πολύ τυχερός τα τελευταία χρόνια, 
διότι έχω γνωρίσει ανθρώπους που 
πάντα θεωρούσα σπουδαίους. Ο ει-
καστικός Ανίς Καπούρ, για παρά-

θεατρικό. Κάτι εντελώς διαφορετι-
κό, όχι συμβαντολογικό, κοντά στο 
στιλ των «12 Ενόρκων». Ένα θεατρι-
κό σαν μικρογραφία μιας κατάστα-
σης, βασισμένο στο διάλογο, όπου 
θα συμπυκνώνονται τα συμβάντα. 
Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το 
κάνω αν βρω χρόνο. Εκεί χρειάζο-
μαι έναν θεατρικό συγγραφέα που 
να ξέρει αυτήν την τέχνη, αλλά να 
το κάνουμε μαζί. Νομίζω πάντως 
πως θα έβγαινε κάτι πολύ καλό, δι-
ότι συνέβησαν ανατροπές που δεν 
υπάρχουν στην ταινία· και δεν θα 
μπορούσαν να υπάρχουν γιατί τότε 
θα διαρκούσε οκτώ ώρες.
Είναι αλήθεια ότι οι Γερμανοί μό-
νιμοι συμπαραγωγοί του Γαβρά 
αρνήθηκαν να συμμετάσχουν 
στην ταινία;
Πρέπει να πω ότι δεν το γνωρίζω. 
Δεν ήθελα να εμπλακώ στα ζητήμα-
τα της παραγωγής. Από τη Μισέλ 

δειγμα, ή ο Μπράιαν Ίνο. Είναι με-
γάλη χαρά να συζητάς με αυτούς 
τους ανθρώπους και μετά ό,τι γίνει 
ας γίνει. Δεν αποτελούν μέσο για 
να επιτευχθεί κάποιος σκοπός.
Φαντάζομαι όμως ότι ο Κώστας 
στην αρχή ήθελε να δει τι γίνεται, 
γι’ αυτό άκουσε τα πάντα ενώ είχε 
ήδη μελετήσει. Του έδωσα ένα πά-
ρα πολύ εκτενές υλικό. Μελέτησε 
και αυτό και στη συνέχεια αποφά-
σισε να πάρει τα δικαιώματα, ενώ 
θα μπορούσε απλώς να μου πει ότι 
θα έκανε μια ταινία για την ελληνική 
κρίση και το ’15 με όλα όσα ήξερε, 
χωρίς να χρειαστεί το βιβλίο μου.
Θα μπορούσατε να γράψετε ένα 
σενάριο μια μέρα;
Θα ήθελα πάρα πολύ να το κά-
νω. Αυτό που θα ήθελα, και μπο-
ρεί να το κάνω κάποια στιγμή, είναι 
σε συνεργασία με έναν θεατρικό 
συγγρα φέα να κάνω το βιβλίο μου 

μόνο ξέρω ότι ο Κώστας αντιμετώ-
πιζε συνεχώς έναν πόλεμο, που οι 
δυο τους δεν έχουν ξαναζήσει πο-
τέ. Έναν συνεχή πόλεμο οικονομικό, 
ψυχολογικό αλλά και σε ό,τι αφο-
ρά τους συνεργάτες, ορισμένοι εκ 
των οποίων αποσύρονταν τελευταία 
στιγμή, έπειτα από πιέσεις.
Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτικό 
 σινεμά σήμερα;
Όλο το σινεμά είναι πολιτικό. Το 
στρατευμένο σινεμά όμως συνήθως 
δεν μου αρέσει. Ο Γαβράς είναι 
από τους λίγους που από την πρώ-
τη μέχρι την τελευταία στιγμή κάνει 
στρατευμένο σινεμά.  Άλλοι είναι ο 
Όλιβερ Στόουν, ο Κεν Λόουτς... Και 
οι δύο αυτοί είναι φίλοι μου, τους 
ξέρω καλά και συζητάμε συχνά.
Πολιτικά ο Κεν Λόουτς πρέπει να 
σας συμπαθεί...
Είναι μέλος του DiEM25 κι έχουμε 
πάρα πολύ φιλική σχέση. Πρόκει-

ται για έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, 
ο οποίος καταφέρνει να παίρνει ένα 
σκληρό πολιτικό θέμα, από αυτά 
που σπάνε κόκαλα, και σε κάνει να 
βγαίνεις συναισθηματικά τσακισμέ-
νος αφού δεις την ταινία. Θυμάμαι 
χαρακτηριστικά το «Βροχή από Πέ-
τρες»... Πάντα παίρνει έναν άνθρω-
πο ασήμαντο, παρακατιανό, δια-
λυμένο σαν τον ήρωα του «Εγώ, ο 
Ντάνιελ Μπλέικ» και κάνει μια εξαι-
ρετική πολιτική ταινία, η οποία είναι 
από μόνη της ένα εικαστικό κόσμη-
μα. Ακόμη και ο Κουροσάβα όμως 
δεν έκανε πολιτικό σινεμά; Ταινίες 
του όπως η «Γειτονιά των Καταφρο-
νεμένων» και τα «Όνειρα» δεν είναι 
πολιτικές;
Προλαβαίνετε να παρακολουθεί-
τε σινεμά;
Όχι πια όσο θα ήθελα. Αλλά υπήρξε 
περίοδος στη ζωή μου που έβλεπα 
δύο ταινίες την ημέρα, κάθε μέρα. 
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ΘΕΜΑ ΘΕΜΑΘΕΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

στην πραγματικότητα είμαστε εγώ 
με τη Δανάη με κράνη. Πήγαμε ένα 
βήμα πέρα από τον Χίτσκοκ, αφού 
δεν φαινόμαστε... [γέλια]
Σας επηρέασε καθόλου ο θόρυ-
βος που ξέσπασε στην Ελλάδα 
μετά την πρεμιέρα της ταινίας;
Μα δεν είναι αστείο; Να βλέπεις να 
σκοτώνονται άνθρωποι υπέρ ή κα-
τά μιας ταινίας που δεν έχουν δει; 
Αυτό δείχνει σε τι κατάσταση έχου-
με περιπέσει. Διότι, κοιτάξτε να δεί-
τε, όταν μια χώρα χρεοκοπεί, όταν 
έχεις μια βαθιά μόνιμη χρεοκοπία 
εδώ και δέκα χρόνια, η διχόνοια εί-
ναι δυστυχώς αναμενόμενη. Μια 
εμφυλιοπολεμική κατάσταση.
Μιλάμε όμως και για περιπτώσεις 
δημοσιογράφων, οι οποίοι υπο-
νομεύουν την ίδια τους την άπο-
ψη ομολογώντας πως δεν έχουν 
δει την ταινία. Γιατί πιστεύετε ότι 
συμβαίνει αυτό;
Μα εδώ στην πραγματικότητα δεν 
μιλάμε για δημοσιογράφους, αλλά 
για ανθρώπους που είτε κατέχουν 
είτε εργάζονται σε παλιομέσα. Εκεί 
έχει καταντήσει η δημοσιογραφία, 

η οποία πια είναι λιβελογραφία και 
βασίζεται σε ένα ρητό που δεν νο-
μίζω καν να το ξέρουν όλοι αυτοί. 
Ήταν 1979 αν δεν κάνω λάθος, ζού-
σα στην Αγγλία τότε, όταν μια δημο-
σιογράφος του BBC έπαιρνε συνέ-
ντευξη από τον Ρούπερτ Μέρντοχ, 
ο οποίος μόλις είχε αγοράσει τους 
«Times». Ο Μέρντοχ ως «Πολίτης 
Κέιν» της Αυστραλίας μαζί με τον 
πατέρα του κατάφερε να γίνει μο-
νοκράτορας του Τύπου στη Μεγάλη 
Βρετανία, αγοράζοντας μια σειρά 
εφημερίδων. Σε κάθε έντυπο που 
αγόραζε έριχνε το επίπεδο κι έκα-
νε τον κιτρινισμό επιστήμη. Καλο-
προαίρετα, λοιπόν, η δημοσιογρά-
φος προσπάθησε με μια ερώτηση 
να τον στριμώξει. Τον ρώτησε τι έχει 
να πει σε όσους τον κατηγορούν 
πως κάθε περιοδικό που παίρνει 
πολύ σύντομα αρχίζει να υποτιμά 
τη νοημοσύνη του κοινού. Εκείνος 
απάντησε: «Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά 
ποτέ κανένας δεν έχασε χρήματα 
υποτιμώντας τη νοημοσύνη του κοι-
νού». Εκεί τελειώνει η ιστορία.
Πάντως, οι «Ενήλικοι στην Αίθου-
σα» είναι ένα πολιτικό θρίλερ που 
έτσι κι αλλιώς θα ήθελε οποιοσ-
δήποτε να το δει.
Νομίζω ότι είναι μια τίμια ταινία από 
δύο απόψεις. Πρώτον, επειδή αυ-
τά που δείχνει ότι συνέβαιναν στο 
Γιούρογκρουπ θεωρώ πως αφο-
ρούν όλο τον κόσμο. Ακόμη και κά-
ποιος που θέλει να με στείλει στο 
στρατοδικείο, θέλει να μάθει τι συ-
νέβαινε εκεί μέσα. Αλλιώς γιατί να 
με στείλει; Ποιο είναι το κατηγορη-
τήριο; Η απεικόνιση στην ταινία εί-
ναι ακριβής. Αυτά που βλέπετε στις 
διμερείς συναντήσεις, που είναι σε 
ένα δωμάτιο ο Μοσκοβισί, ο Ντάι-
σελμπλουμ και ο χαρακτήρας μου, 
verbatim έγιναν έτσι. Ας βγει έπει-
τα ο οποιοσδήποτε και να με πει κα-
ταστροφικό, ας μάθει όμως πρώτα 
τι έγινε. Δεύτερον, επειδή ο Κώστας 
είναι μάστορας του είδους, δεν έρ-
χεται να σου επιβάλει τι να σκε-
φτείς. Στο τέλος της ταινίας αφήνει 
τον θεατή, ανεξάρτητα από το ποια 
πλευρά υποστηρίζει, να ερμηνεύσει 
όσα γίνονται με τον προσωπικό του 
τρόπο. Αυτές για μένα είναι οι δια-
στάσεις της τιμιότητας της ταινίας.
Ο Γαβράς έχει δηλώσει πως 
έστησε την ταινία σαν αρχαία 
τραγωδία. Έχετε σκεφτεί ποτέ 
πως μπορεί να είστε ένας τραγι-
κός ήρωας;

Φυσικά, μα το έχω γράψει και στον 
πρόλογο του βιβλίου μου. Είναι ξε-
κάθαρο και το έχω συζητήσει με 
τον Κώστα, στον οποίο μάλιστα 
άρεσε πολύ ο πρόλογος αυτός, 
ίσως και να επηρεάστηκε. Εκεί λέω 
πως, όταν καταπιάστηκα με το βι-
βλίο, έκανα μια συνειδητή προσπά-
θεια, αν και είμαι ένας από τους 
πρωταγωνιστές που αντιμετωπίζει 
πολιτικούς αντιπάλους, να μην πα-
ρουσιάσω την ιστορία σαν μια υπό-
θεση καλών και κακών. Να μην 
επιχειρήσω να αυτοεπιβεβαιωθώ 
μέσω αυτής της ιστορίας. Βέβαια 
άνθρωποι είμαστε, πάντα τα πράγ-
ματα γράφονται από τη δική μας 
σκοπιά και πάντα θα μεροληπτού-
με. Αν διαβάσετε όμως το βιβλίο, 
θα δείτε ότι ούτε ο Σόιμπλε εμφα-
νίζεται ως κακός, ούτε η Λαγκάρντ, 
ούτε ο Ντράγκι, ούτε ο Τσίπρας, 
ούτε ο Τσακαλώτος. Κανένας. Η 
μόνη διαφοροποίηση που κάνω εί-
ναι μεταξύ χαρακτήρων που είναι 
ενδιαφέροντες κι εκείνων που εί-
ναι μπανάλ. Ο Ντάισελμπλουμ, ας 
πούμε, ήταν μπανάλ, δεν είχε εν-
διαφέρον, ήταν μονοδιάστατος 
ο ίδιος.
Ο Σόιμπλε ήταν πλουσιότατη προ-
σωπικότητα. Την πρώτη ημέρα που 
τον είδα ήταν ένας σκληρός, αδυ-
σώπητος αντίπαλος ο οποίος αρ-
νήθηκε να μου δώσει το χέρι. Αυτό 
όμως ήταν μόνον η αρχή, μετά πα-
ρατήρησα μια πραγματική τραγω-
δία ενός ανθρώπου ακριβώς όπως 
ο Ριχάρδος ο Γ΄, ο οποίος λόγω 
της μεγάλης του ισχύος ένιωθε 
αντίστοιχα ανίσχυρος. Γι’ αυτό θα 
έλεγα πως η προσέγγισή μου ήταν 
περισσότερο σαιξπηρική παρά αρ-
χαιοελληνική. Στο τέλος υπήρ-
ξαν στιγμές, έχω αυτόπτες μάρτυ-
ρες ως προς αυτό που θα σας πω, 
που είδα τον Σόιμπλε να καταρρέ-
ει. Συγκεκριμένα όταν τον ρώτη-
σα «εσύ θα το υπέγραφες αυτό;» –
είναι μια σκηνή που υπάρχει στην 
ταινία–, απάντησε αρνητικά. Τό-
τε έχεις απέναντί σου έναν άντρα 
ο οποίος κάνει το λάθος πράγμα 
εγκλωβισμένος στην ισχύ του. Αυ-
τό προσπάθησα να δώσω στο βι-
βλίο. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Σόι-
μπλε παραδέχτηκε ότι εκείνες τις 
ημέρες είχε έρθει πάρα πολύ κο-
ντά στο να παραιτηθεί. Γιατί; Επει-
δή ήξερε ότι αυτό που μας έκαναν 
ήταν κακό για την Ευρώπη, όχι μό-
νο για την Ελλάδα. 

τώσω. Έτσι κι αλλιώς, ο Κώστας δεν 
θέλει πολύ κόσμο στο σετ. Είπα μό-
νο ότι αν θέλετε να με φωνάξετε, θα 
έρθω. Κάποια στιγμή, λοιπόν, πήγα-
με με τη Δανάη στην Πλατεία Καρα-
ϊσκάκη, δίπλα στο απαίσιο κτίριο του 
ΟΣΕ, το οποίο μοιάζει με το απαί-
σιο κτίριο του υπουργείου Οικονο-
μικών. Εκεί στην είσοδο γύριζαν τη 
σκηνή με τις καθαρίστριες. Θυμάμαι 
έκανε ψοφόκρυο. Είδα τον Χρήστο 
να βγαίνει από το αυτοκίνητο, να πη-
γαίνει στις καθαρίστριες, να τους μι-
λάει και τότε ξαφνικά, όταν τον εί-
δα πώς περπατούσε, ξαφνιάστηκα. 
Σκέφτηκα τότε ότι το ’χει, ενώ δεν 
μοιάζει καθόλου με μένα εμφανισι-
ακά. Κατά τα άλλα, ξέρετε πώς είναι 
στα σετ, βαρεμάρα μέχρι τη στιγμή 
που ξαφνικά γίνεται κάτι σπουδαίο, 
το οποίο αν δεν προσέχεις το έχεις 
χάσει. Θα μοιραστώ μαζί σας και 
το εξής που δεν το γνωρίζουν πολ-
λοί... Μαζί με τη Δανάη γίναμε κα-
σκαντέρ στην ταινία. Εμφανιζόμαστε 
σε μια σκηνή πάνω στη μοτοσικλέτα, 
στην οποία θεωρητικά ο θεατής βλέ-
πει τον Λούλη και τη Βαλέρια, όμως 

Είχα σαν κανόνα μια συγκεκριμέ-
νη φιλμογραφία που ήθελα να κα-
τακτήσω σε όλη μου τη ζωή και είδα 
όλες τις ταινίες που είχα σε αυτήν τη 
λίστα. Όπως οι συλλέκτες.
Ποια είναι η εντύπωση της κ. 
Στράτου για τη Βαλέρια Γκολίνο 
που την υποδύεται;
Καταρχάς εμένα μου αρέσει πάρα 
πολύ. Δεν τη γνώριζα προηγουμέ-
νως προσωπικά, αλλά το «Ανασαί-
νω», που είναι από τις αγαπημένες 
μου ταινίες, το έχω δει έξι φορές. 
Μάλιστα δεν είχα ιδέα ότι η Γκολί-
νο έχει σχέση με την Ελλάδα, ξαφ-
νιάστηκα όταν μας εξήγησε η Μισέλ 
πως τη Δανάη θα την ενσαρκώσει η 
Βαλέρια γιατί ξέρει τέλεια ελληνικά. 
Όταν τελικά γνωριστήκαμε, μου είπε 
ότι μεγαλώσαμε ακριβώς στην ίδια 
γειτονιά, τα σπίτια μας απέχουν μό-
λις δύο δρόμους μεταξύ τους. Οπό-
τε, όπως ακριβώς είχε έρθει και ο 
Χρήστος σπίτι μας, ήρθε και η Βα-
λέρια. Ήταν σαν να ήμασταν φίλοι 
από τα παιδικά μας χρόνια, δεθήκα-
με πάρα πολύ.
Μια και αναφερθήκαμε στη Βαλέ-

ρια, θα ήθελα να κάνω μια κριτι-
κή στην ταινία που την ξέρει ο Κώ-
στας. Θα ήθελα ο ρόλος της να 
είναι πιο ουσιαστικός και μεγάλος. 
Στο βιβλίο η Δανάη βρίσκεται σε 
κάθε σελίδα. Έχει παίξει σημαντικό 
ρόλο στον τρόπο με τον οποίο σκε-
φτόμουν, με στήριζε... Δεν το εν-
νοώ με τον κλισέ τρόπο· είναι μια 
γυναίκα με άποψη, η οποία πολλές 
φορές άλλαξε τη δική μου για ορι-
σμένα πράγματα. Γενικά ο τρόπος 
σκέψης μου δεν θα ήταν αυτός που 
είναι αν δεν υπήρχε η Δανάη. Και 
αυτό φαίνεται στο βιβλίο. Στην ται-
νία ο ρόλος της είναι περιορισμέ-
νος, και αυτό το θεωρώ αρνητικό. 
Χρειάζεται ένας δυνατός γυναικεί-
ος ρόλος, ο οποίος είναι μάλιστα 
τρισδιάστατος. Η Βαλέρια μπορού-
σε να το κάνει αυτό. Απλώς ήρθε 
την τελευταία στιγμή, όταν ήταν ήδη 
γραμμένο το σενάριο. Δεν πειράζει, 
ας έχουμε και τις διαφωνίες μας.
Βρεθήκατε καθόλου σε γυρί-
σματα;
Όχι, πέρα από μία φορά. Δεν ήθε-
λα να πάω για να μην τους αναστα-

«ΞΕΡΩ ΟΤΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΖΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΑΝ  
ΠΟΛΕΜΟ, ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ  
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ 
ΤΟΥ  ΜΙΣΕΛ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  
ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ ΠΟΤΕ. ΕΝΑΝ  
ΣΥΝΕΧΗ ΠΟΛΕΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ  
Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΩΝ  
ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΝ  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΕΠΕΙΤΑ  
ΑΠΟ ΠΙΕΣΕΙΣ».
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