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Ο Χρήστος Γιαννάκενας γεννήθηκε

στην Αθήνα το 1994, όπου και ζει. 

Έχει σπουδάσει θεολογία στην Ανωτάτη 

Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών 

(Α.Ε.Α.Α.) και εργάζεται από το 2019 

στην αλυσίδα βιβλιοπωλείων Ευριπίδης. 

Ασχολείται με το γράψιμο από το 2012 

και έχει συμμετάσχει σε διάφορους 

διαγωνισμούς διηγήματος, ενώ 

συμμετείχε και σε διάφορα έντυπα για 

το σινεμά και το βιβλίο. Μεγαλύτερες 

πηγές έμπνευσής του είναι οι συγγραφείς 

Ρέιμοντ Τσάντλερ, Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ και 

Τζέιμς Κράμλεϊ, ενώ λατρεύει το κλασικό 

και το νέο νουάρ σινεμά.

Τι σημασία έχει ο ένας μπροστά στους 

εκατόν δύο; Τι σημασία έχει ο ένας 

ψεύτης μέσα στους τόσους; Τι αξία έχει 

αυτή η άσκοπη αναζήτηση που απλώς 

σου δίνει λόγο να σηκωθείς απ’ το 

κρεβάτι όταν δεν μπορείς να βοηθήσεις 

αυτόν που σε έχει ανάγκη; Τι σημασία 

έχει ποιος σκατά νομίζεις πως είσαι; 

Τα πόδια μου αιωρούνται. Όσο και να 

προσπαθείς να το ξεχάσεις, όσο και 

να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου 

ξέρεις πως στις φλέβες σου το μόνο αίμα 

που κυλάει είναι αυτό που έγινε στάχτες 

σ’ εκείνο το σπίτι.

Σαν σε ελεύθερη πτώση.

Δεν μπορείς να κερδίσεις αν δεν έχεις τι 

να χάσεις.

Σκοτάδι.

Ο Δημήτρης Κανιάρης εδώ και καιρό στοιχειώνεται από τα 

φαντάσματα του παρελθόντος, μέχρι που ένα τηλεφώνημα 

από τη Βάσω –μια πρώην του– τον  βγάζει από τον 

λήθαργο. Φοβισμένη, του ζητάει να παρακολουθήσει 

τον φίλο της. Παρά την αρχική του άρνηση, ο Δημήτρης 

αποφασίζει να της κάνει τη χάρη, όμως αυτή η απλή 

απόφαση καταλήγει σε εφιάλτη, τη στιγμή που στον δρόμο 

συναντά εγκληματίες με σκιώδη κίνητρα και πτώματα που 

εξαφανίζονται.

Μην ξέροντας ποιον να εμπιστευτεί και με μόνο σύμμαχο το 

πείσμα του, ο Δημήτρης αναλαμβάνει ρόλο ντετέκτιβ για να 

παρασυρθεί σε μια σπείρα γεμάτη ψέματα, διαφθορά και 

αίμα, στην άκρη της οποίας κρύβεται μια αλήθεια όμοια με 

το Κουτί της Πανδώρας, επικίνδυνη και έτοιμη να τα κάνει 

όλα στάχτη.
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ΑΙΜΑ ΣΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ

Δυνατή πλοκή, εξαιρετικά σκιαγραφημένοι χαρακτήρες και υποδειγματική 
νουάρ ατμόσφαιρα. Λυρικό και ευαίσθητο προσωπικό ύφος γραφής, σκληρό 
κοινωνικό σχόλιο και διακριτικό, υποδόριο χιούμορ τύπου Τσάντλερ.
Τι άλλο να ζητήσει κανείς;
 
Γρηγόρης Αζαριάδης
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Όλα ξεκινούν μ’ ένα ξύπνημα δυνατό σαν σφαλιάρα, από 
αυτά που όλοι μισούν και κανείς δεν αποφεύγει. Στην 

προκειμένη η σφαλιάρα είναι το «Bulls on Parade» των Rage 
Against the Machine, ένας ήχος κλήσης σε όλα τέλειος πέρα από 
ξυπνητήρι, ειδικά μετά από μια μπερδεμένη βραδιά γεμάτη 
πικρές μπίρες και φτηνά φλας μπακ.

Ή κάτι παρόμοιο, τέλος πάντων.
Είναι νωρίς, ασφαλώς. Δεν έχω ιδέα τι ώρα είναι, όμως μικρές 

αχτίδες φωτός τρυπώνουν από τις γρίλιες και μικροί κόκκοι 
σκόνης αιωρούνται στον χώρο. Η πλάτη μου είναι μουδιασμένη, 
το μαξιλάρι κείτεται ηττημένο από τις κεφαλιές στο πάτωμα 
και το κωλοτηλέφωνο χτυπάει στον γάμο του Καραγκιόζη, χα-
μένο κάπου στη σαβούρα.

Σηκώνομαι γρήγορα να το ξεθάψω μπας και γλιτώσω από 
το πρώιμο εγκεφαλικό, όμως η εύρεση του κινητού μου μοιάζει 
αβέβαιη μπροστά στο χαρτομάνι αποδείξεων ντελίβερι και τον 
σωρό των ταλαιπωρημένων αστυνομικών μυθιστορημάτων. Τε-
λικά το βρίσκω πετώντας κάτω έναν Τάιμπο. Όσο απαντώ δια-
κρίνω έναν αριθμό που δεν είναι αποθηκευμένος, μου μοιάζει 
όμως γνώριμος. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να μαντέψει και 
μαζεύω όση περισσότερη πρωινή αγένεια μπορώ.

«Ναι;»
«Δημήτρη, εσύ;»



Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ε Ν Α Σ8

Γνώριμη, γυναικεία φωνή. Σίγουρα όχι η Κατερίνα, αυτή 
δεν θα ρώταγε αν ήμουν εγώ.

Αν ήμουν λιγότερο νυσταγμένος μπορεί και να την αναγνώ-
ριζα, όμως η πραγματικότητα πάντα διαψεύδει τα «αν» και 
κάθε πιθανότητα προς κάτι καλύτερο.

«Ναι, ποιος είναι;»
Μικρή σιωπή. Ανάσα.
«Η Βάσω... Με ξέχασες;»
Η Βάσω.
Η γνωστή Βάσω.
Ναι, φυσικά.
Η φωνή της είναι πιο ώριμη σε σχέση με οχτώ χρόνια πριν, 

τότε που βρεθήκαμε τελευταία φορά για να λήξουμε μια σχέση 
χωρίς αγάπη ή τρυφερότητα με συνοπτικές διαδικασίες και με 
ελάχιστα τυπικά δάκρυα, έτσι για το γαμώτο.

«Όχι, Βάσω, απλώς κοιμόμουν και δεν θα αναγνώριζα ούτε 
τη γάτα μου με τέτοια νύστα».

Σιωπή.
«Έχεις γάτα;»
Παύση δική μου.
«Όχι».
«Δεν πίστευα πως θα είχες ποτέ γάτα, εδώ που τα λέμε» 

κάνει σαν να ενστερνίζεται το χιούμορ μου. Πάω να πετάξω πως 
προτιμώ τις σκύλες αλλά καλύτερα να αποφύγω μερικά πιθανά 
και σχεδόν δικαιολογημένα μπινελίκια πρωί πρωί.

«Πώς και πήρες» ρωτάω πιο κοφτά απ’ όσο σκόπευα. «Όλα 
καλά με τους δικούς σου;»

Διστακτική παύση, σαν να μετράει τα λόγια της. «Ναι, είναι 
καλά. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και σε σκεφτόμουν».

Με σκεφτόσουν.
Μάλιστα...
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«Κοίτα, Βάσω...»
«Απλώς να μιλήσουμε, τίποτα παραπάνω». Παύση δική μου, 

ακόμα πιο διστακτική. Την πιάνει στον αέρα. «Γιατί δεν έρχε-
σαι από τα Εξάρχεια για έναν καφέ για να τα πούμε από κοντά» 
ρωτάει. «Ξέρω ένα κρυμμένο μέρος, να τα πούμε με την ησυχία 
μας».

Δεν ξέρω αν φταίει η λέξη «καφές» ή η περιέργειά μου, όμως 
η απάντησή μου είναι: «Τι ώρα;».

«Γύρω στις έξι βολεύει;»
«Ναι, μια χαρά».
«Ωραία, τα λέμε στην πλατεία τότε! Φιλιά!»
Με βγάζει από τον κόπο να απαντήσω και κλείνει. Κοιτάω 

το κενό. Το ταβάνι είναι στη θέση του, το υπόλοιπο δωμάτιο στο 
χάος του.

Και εγώ στην άβυσσο, χωρίς βάρκα ή σανίδα.
Μαζεύω τον Τάιμπο από το πάτωμα, έτσι για να παραστήσω 

τον τακτικό, και πάω στο μπάνιο.
Μετά από το καυτό ντους σκουπίζω τον καθρέφτη και βλέπω 

τη φάτσα μου. Η ίδια ιστορία, μελαχρινός με καστανά μάτια, 
πυκνά μαλλιά και γένια, με μια ουλή στο αριστερό μου φρύδι. 
Αυτή δεν ήταν πάντα εκεί, πριν από τρία χρόνια ήρθε να μου 
επιβάλει την παρουσία της, άσχετα με τα πολλά ράμματα και 
τη μηδαμινή ψυχοθεραπεία. Κατεβάζω το βλέμμα μπροστά στη 
δυσάρεστη αντανάκλαση, όπως αποφεύγουμε κάποιον παλιό 
γνωστό στο μετρό.

Γυρνάω στο δωμάτιο, φοράω μποξεράκι και μπλούζα και 
ανοίγω την μπαλκονόπορτα. Ο ήλιος γεμίζει όλο το δωμάτιο και 
το μόνο πράγμα που καταφέρνει είναι να δείξει τα πράγματα 
ως έχουν στο μικρό μου αχούρι, σαν φωτοβολίδα σε πεδίο μάχης.

Δεν ήταν πάντα έτσι το σπίτι, τόσο ακατάστατο, με ελάχιστα 
έπιπλα και γεμάτο βιβλία ώστε να μην μπορώ να το ξεσκονίσω 
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καλά καλά. Κάποτε ήταν διακοσμημένο με βελούδινες πολυθρό-
νες, γυάλινα έπιπλα και αντίκες από τη Νότια Αφρική, σαν ανά-
μνηση για τα χρόνια που οι παππούδες μου ζούσαν αυτοεξόριστοι 
στο Νιούκασλ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70. 

Ακόμα και όταν πέθαναν, ο πατέρας μου δεν πείραξε τίποτα 
μιας και δεν είχε κακές παρτίδες με το παρελθόν. Όταν όμως 
ήρθε η δική του σειρά, ήξερα πως οι νεκροί στερούνται νοσταλ-
γίας, οπότε πούλησα τα περισσότερα από αυτά για να εξασφα-
λίσω μια σχετικά άνετη ζωή σ’ ένα τριάρι στους Αμπελόκηπους 
και να μη βιαστώ να βρω κάποια σταθερή δουλειά.

Βγαίνω έξω να κάνω παρέα στα περιστέρια και τις κόρνες. 
Ανοίγω μια φανταστική κασετίνα Καρέλια και με ένα χτύπημα 
των δαχτύλων μου ανάβω ένα ανύπαρκτο τσιγάρο για να επανα-
φέρω την εξίσου ανύπαρκτη νοσταλγία της σχέσης μου με τη Βάσω.

Τη γνώρισα στο πρώτο έτος, όταν βρέθηκα από σπόντα σε 
ένα ερασιτεχνικό φεστιβάλ θεάτρου. Δεν έπαιζε κάνα τρομερό 
ρόλο, μόνο την ίδια την Έντα Γκάμπλερ. Αν και ερασιτέχνης 
είχε ωραία ενέργεια και θυμόταν πάντα τα λόγια της. Αυτό που 
με κέρδισε όμως ήταν που ένιωθα πως κάθε φορά που απευθυ-
νόταν στο ακροατήριο με κάρφωνε με το βλέμμα λες και ήμουν 
ο μόνος θεατής. 

Αφού έπεσε η αυλαία αποφάσισα να περιμένω την ώρα που 
θα έφευγε, αλλά ως γνήσιος βλάκας δεν είχα καταλάβει πως 
παίζανε δύο παραστάσεις. Αναγκάστηκα να μείνω μέσα γιατί 
έβρεχε και να παρακολουθήσω την παράσταση από το μπαρ, 
παρέα με μια πολύ αδύνατη κοπελίτσα που έπαιζε στο κινητό 
της Fruit Ninja. Όταν το έργο τελείωσε και εκείνη βγήκε φορώ-
ντας μια απλή φόρμα με κοίταξε πάλι, αυτή τη φορά μ’ ένα 
βλέμμα τυφλό από την κούραση. Δεν έδειχνε να έχει την όρεξη 
κανενός, όμως η πρόταση να την κεράσω μια μπίρα την έκανε 
να χαμογελάσει.
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Ένας χρόνος πέρασε ομαλά μέχρι να αρχίσω να καταλαβαί-
νω πως το να βγαίνεις με μια ερασιτέχνη ηθοποιό δεν είναι 
κάτι ιδανικό, ειδικά όταν βλέπεις τα κόλπα της σκηνής, όταν 
τσακώνεσαι με τον άλλο ή ανταλλάσσεις κοινοτοπίες τύπου «δεν 
πειράζει», «ευχαριστώ» και «σ’ αγαπώ».

Η έκρηξη δεν άργησε να έρθει και να ανοίξει τον ασκό του 
Αιόλου. Χωρίς πολλή κουβέντα κατάλαβα πως δεν μπορούσαμε 
να αποφύγουμε το αναπόφευκτο. Προτού φύγω απ’ το σπίτι της 
ανταλλάξαμε μια αγκαλιά, κάποιες αβρότητες και μερικά ψεύ-
τικα δάκρυα, έτσι για το γαμώτο μιας κατάστασης που η ημε-
ρομηνία λήξης της είχε παρέλθει.

Από τότε είχαμε να μιλήσουμε.
Αν με ρωτήσει κανείς, το ξέρω, αυτή δεν θα ήταν η πρώην 

που θα ήθελα να μου τηλεφωνήσει.
Πώς της ήρθε να επικοινωνήσει μαζί μου;
Δεν πιστεύω πως είναι σύμπτωση, ούτε πως έτσι ξαφνικά 

βρήκε το τηλέφωνό μου και κάτι έκανε κλικ μέσα της και ανα-
ρωτήθηκε τι να κάνει αυτή η ψυχή ο Κανιάρης;

Δεν γαμιέται, λες κι έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο το 
απόγευμα.
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