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συνέντευξη
ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ
«ΟΙ ΝΑΥΑΓΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ»

Η διαρκώς
απρόβλεπτη
Ευτυχία Γιαννάκη
Συνέντευξη στον

Μιχάλη Παπαγεωργίου

Κ

άθε βιβλίο που περνά στην αιωνιότητα της συγγραφικής neverland, προσθέτει και έναν ρούµπο, ένα ακόµα
χάραγµα στο δέντρο της γραφής της.
Η Ευτυχία Γιαννάκη εφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό της από βιβλίο σε
βιβλίο και αποτελεί πλέον µια ξεχωριστή περίπτωση στο χώρο της «αστυνοµικής» λογοτεχνίας. Τα εισαγωγικά χρησιµοποιούνται γιατί η ίδια σαµποτάρει µε πανουργία το µεσογειακό νουάρ και δίνει κάτι φρέσκο, κάτι που
απαιτεί κολύµπι σε αχαρτογράφητα νερά και
δύναµη στο κράτηµα της αναπνοής. Στο νέο
της µυθιστόρηµα «Οι ναυαγοί του Αυγούστου»

Η ιστορία
που πυροδοτείται
µε αφορµή ένα
έγκληµα
δεν έχει
ως στόχο
να αποκαλύψει
µόνο τον
δολοφόνο και τα
κίνητρά
του, αά
να γεννήσει ερωτήµατα
για την
κοινωνική
συνθήκη.

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ίκαρος» όλα
ξεκινάνε από µια φράση: «Ξέρω ποιος σκότωσε τον Ταχτσή». Ένας καθηγητής του Ποινικού ∆ικαίου, υποψήφιος για την Ακαδηµία Αθηνών, βρίσκεται νεκρός στη µονοκατοικία του στο Ψυχικό, δίπλα σε γυναικεία ρούχα, σε έναν τόπο εγκλήµατος που µοιάζει µε
θεατρικό σκηνικό. Ο αστυνόµος Χάρης Κόκκινος επιστρέφει εσπευσµένα από τις διακοπές
του στην Πάρο σε µια φλεγόµενη πόλη, για να
βρεθεί αντιµέτωπος µε µια περίπλοκη υπόθεση, που ξεδιπλώνεται σαν µια µεγάλη παρτίδα σκάκι.
Θα χρειαστεί να φωτιστεί το παρελθόν, η µυστική ζωή θυτών και θυµάτων, αλλά και του
ίδιου του αστυνόµου, προκειµένου να ξετυλιχτεί το κουβάρι αυτής της υπόθεσης, που τον
φέρνει αντιµέτωπο µε τον µικρόκοσµο του
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πανεπιστηµίου, µε κυκλώµατα παράνοµων υιοθεσιών,
σχέσεις εξουσίας, πάθους και εκδίκησης, στόµατα που
παραµένουν ερµητικά κλειστά, όταν χρειάζεται να προστατεύσουν το δικό τους µυστικό, και σκιές που κυκλοφορούν στο υπόγειο δίκτυο των αγωγών της Αθήνας.
Μίλησα µε τη συγγραφέα για τους αιώνιους ναυαγούς,
τις παρτίδες σκάκι µε τους ήρωές της και το µάταιο
κούνηµα σηµαίας της αποτυχίας.
Σκεφτόµουν πως πέρυσι συνοµιλώντας, εκτός
πλαισίου της συνέντευξης, µου είχες εκµυστηρευτεί ότι θα απολάµβανα έκπληξη µε το στόρι του βιβλίου. Μάλλον ο τίτλος ήταν η µεγάλη µου χαρά
γιατί το παράσηµο του «Ναυαγού του Αυγούστου»
έφτυσα αίµα για να το αποκτήσω. Με ένα άγγιγµα
συνδρόµου Στοκχόλµης, θα σε ρωτούσα αν όλοι
είµαστε µε τον τρόπο µας, ναυαγοί;
Είµαστε όλοι ναυαγοί σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη,
όσο παλεύουµε µε το χάος της και τα πάθη µας. Σε αυτή τη µάχη νοµίζω ότι εστιάζει το βιβλίο µε αφορµή τη
δολοφονία ενός Καθηγητή Πανεπιστηµίου στη µονοκατοικία του στο Ψυχικό. Πρόκειται για µια δαιδαλώδη
υπόθεση που για τον αστυνόµο Χάρη Κόκκινο και την
οµάδα του φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανεξιχνίαστη δολοφονία του συγγραφέα Κώστα Ταχτσή. Μέσα σε
ένα φλεγόµενο και ασφυκτικό σκηνικό, αφού η ιστορία
διαδραµατίζεται στην Αθήνα πέρυσι τον Αύγουστο µε
τη µεγάλη φωτιά στο Τατόι, καλούνται όλοι να βγάλουν
άκρη σε µια ιστορία που τους φέρνει αντιµέτωπους µε
µια µεγάλη παρτίδα σκάκι, µυστικά, κλειστά στόµατα,
κύκλους εξουσίας, κυκλώµατα παράνοµων υιοθεσιών
και τελικά τις σκιές στο υπόγειο δίκτυο των αγωγών της
Αθήνας. Ένα νήµα που διατρέχει όλες τις κοινωνικές
τάξεις και το πάθος που καίει και σαρώνει τα πάντα
εντός µας και γύρω µας βρίσκονται στον πυρήνα αυτής
της ιστορίας.
Απλώνεις µια τεράστια
σκακιέρα και δίνεις ρόλους σε ήρωες- πιόνια.
Ποιος παίζει το µεγάλο παιχνίδι τελικά; Τι
σε οδήγησε σε αυτόν τον
µαίανδρο κινήσεων και
αποφάσεων;
Υπάρχει µια παρτίδα κάτω
από την παρτίδα και όπως
διαπιστώνει ο Κόκκινος, τελικά η παρτίδα είναι ο παίχτης. Χρειάζεται να καθίσεις
δίπλα στον αντίπαλο και όχι απέναντί του προκειµένου
να καταλάβεις το παιχνίδι του, να συµµαχήσεις πιθανόν µε τον εχθρό σου και να δοκιµάσεις τα όριά σου,
όχι µόνο τα λογικά, αλλά και τα ψυχοσυναισθηµατικά
για να αντιληφθείς το παιχνίδι του και το παιχνίδι σου.
Αυτό καλείται να κάνει και ο αναγνώστης. Και πριν από
αυτόν βεβαίως ο συγγραφέας. Η ιστορία που πυροδοτείται µε αφορµή ένα έγκληµα δεν έχει ως στόχο να αποκαλύψει µόνο τον δολοφόνο και τα κίνητρά του, αλλά
να γεννήσει ερωτήµατα για την κοινωνική συνθήκη, να
δοκιµάσει τα ηθικά και τα λογικά µας όρια, να µας βάλει
να πειραµατιστούµε µε τον εαυτό µας, µε τους µύχιους
φόβους µας, τους καθρέφτες, τις σιωπές µας και όσα τελικά αποφασίζουµε να πούµε ή να κάνουµε.

υπόλοιπα. Μην ξεχνάµε ότι η πρώτη αστυνοµική τριλογία ήταν η κόκκινη – Η τριλογία της Αθήνας – και ακολούθησε η κίτρινη – Η τριλογία του βυθού. Στο δικό µου
παζλ, αν υποθέσουµε ότι τα αυτόνοµα αυτά έργα συνθέτουν και ένα σύνολο, δεν είναι τυχαία.
Στη «Τριλογία του βυθού» τα νησιά του Αιγαίου
παίζουν βασικό ρόλο αλλά στους «Ναυαγούς» επιστρέφεις στο αστικό τοπίο που θυµίζει πίνακα του
Μπος. Τι σε γύρισε στα γνώριµα ληµέρια; Μήπως
στους αγωγούς της Αθήνας υπάρχουν κοχύλια και
ιππόκαµποι;
Επιστρέφουµε πάντα στο κέντρο µας µετά την περιδίνηση. Οι Κυκλάδες είναι το ένα κέντρο των βιβλίων
και το άλλο η επιστροφή στην Αθήνα. Είναι µια φυγόκεντρος δύναµη αυτή που µας συγκρατεί, µας διώχνει
και µας έλκει ταυτόχρονα στο κέντρο του δικού µας κόσµου, του δικού µας κύκλου που είναι οι τόποι, οι αγαπηµένοι µας άνθρωποι, η οικογένεια, το παρελθόν µας
και όλα όσα συγκροτούν αυτό που είµαστε. ∆εν θα µπορούσε λοιπόν, να κλείσει και αυτή η τριλογία, αυτός ο
κύκλος, χωρίς την επιστροφή, γιατί από την αρχή είχε
σχεδιαστεί ως τέτοιος, ως η περιπέτεια, η καταβύθιση
στον εαυτό µας. Στο ταξίδι συναντήσαµε βεβαίως ναυάγια, ιππόκαµπους, θαµµένα αγάλµατα και πολλά άλλα. Επιστρέφοντας διαπιστώσαµε ότι όλα ήταν εκεί απ’
όπου ξεκινήσαµε, δηλαδή µέσα µας.
Το µυστήριο της δολοφονίας του Κώστα Ταχτσή
ήταν απλά έµπνευση ή και ένας µικρός φόρος τιµής στον σπουδαίο συγγραφέα; «Τα ρέστα» είναι
το πιο αγαπηµένο σου έργο του;
Και τα δύο. Ήταν η αφορµή, η πυροδότηση της ιστορίας για ένα έγκληµα που µε είχε στοιχειώσει από παιδί, αλλά και ο απαιτούµενος φόρος που δίνει
κανείς σε ένα τραύµα
που µένει ανοιχτό, σε
ένα ερώτηµα που δεν
απαντήθηκε ποτέ και
στην δικαιοσύνη που
δεν αποδόθηκε. Το ανεξιχνίαστο έγκληµα κλονίζει όχι µόνο τη λογική, αλλά και τα θεµέλια όποιου συστήµατος
έχουµε χτίσει. Το ανεξιχνίαστο έγκληµα µας
κουνάει πάντα τη σηµαία της αποτυχίας και των παραλείψεών µας, όπως
στρέφεται εναντίον µας.

Ένα έγκληµα που εξυπηρετεί
όλες τις πλευρές είναι δύσκολο
να αποφευχθεί.

Φέτος µε τα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού
δόθηκε κίνητρο µεγαλύτερο για διακοπές στην ταλαιπωρηµένη Εύβοια. Στη αρχή µου φάνηκε παράδοξο αλλά µετά κατάλαβα λίγο παραπάνω το
συµβολισµό της κίνησης. Η καµένη γη είναι κίνητρο για να ανθήσεις; Πώς κάνεις το µαύρο το βασικό χρώµα της παλέτας;
Όλα τα χρώµατα χρειάζονται στην παλέτα. Στο νουάρ
µπορεί να πέφτει λίγο παραπάνω µαύρο, αφού εστιάζει κανείς σε ένα άκρο, στο σκοτάδι που κουβαλάει το
έγκληµα, αλλά όταν αυτό το σκοτάδι πέφτει δίπλα στο
φως της µεσογείου, τότε όλα τα χρώµατα τονίζονται,
όλες οι υφές, οι τόνοι και οι πιο λεπτές αποχρώσεις που
καταφέρνει να διακρίνει το µάτι. Μπορεί η εκκίνηση να
µοιάζει ότι είναι το µαύρο, αλλά η επιδίωξη είναι πάντα το φως και η καθαρότητα του λευκού. Άλλωστε, οι
αντίθετες ιδιότητες είναι συµπληρωµατικές και τα βασικά χρώµατα είναι πάντα εκεί για να συνθέσεις όλα τα

Κυκλώµατα παράνοµων υιοθεσιών. Γνωρίζοντας
την έρευνα που κάνεις για τα βιβλία σου υπάρχει ακόµα και σήµερα κάτι σάπιο στο βασίλειο της
∆ανιµαρκίας µας;
Ναι, υπάρχει, όπως και σε κάθε βασίλειο. Και θα υπάρχει όσο υπάρχει η παρτίδα και οι παίχτες, τα στραβά
µάτια, τα παραθυράκια του νόµου και οι αποσιωπήσεις.
Ένα έγκληµα που εξυπηρετεί όλες τις πλευρές είναι δύσκολο να αποφευχθεί, όπως αντιλαµβάνεται και ο Κόκκινος.
6 βιβλία µε πρωταγωνιστή τον Χάρη Κόκκινο.
Συγχώρεσέ µε για το µέτριο λογοπαίγνιο, αλλά
πότε βλέπεις να «ανάβει πράσινο» για να απελευθερωθεί από σένα; Έχεις αποφασίσει τι κρύβει η
συνέχεια (σου);
Από τότε που µε συνέλαβε και τον συνέλαβα Στο πίσω κάθισµα, το πρώτο βιβλίο της σειράς, έχουµε κάτσει
απέναντι σε µια ανάκριση που γεννάει αυτές τις ιστορίες. Όσο δεν υποχωρεί κανείς από τους δυο, ανακριτής και ανακρινόµενος, όσο δεν παραδίδουν τα όπλα
τους και η ανάκριση εξακολουθεί να φέρνει στο φως
νέα στοιχεία για την υπόθεση και το µυστήριο του χαρακτήρα, τόσο επιµένουν τα δύο µέρη. Βέβαια στη ζωή
υπάρχουν απρόβλεπτα συµβάντα και πιο απρόβλεπτο
όλων είναι η τέχνη. Ας ελπίσουµε πάντως πως αν χρειαστεί κάποιος από τους δυο µας να δολοφονήσει τον
άλλον για να γλιτώσει, θα το κάνει τουλάχιστον µε στιλ,
αφότου θα έχει αποκαλύψει τα δέοντα. Γιατί τελικά το
µυστήριο είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας. Εµείς είµαστε το
µυστήριο των µυστηρίων.

Έργα και ημέρες της δημιουργού
Η Ευτυχία Γιαννάκη
γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε
πληροφορική,
µουσική
τεχνολογία,
επικοινωνία και εργάστηκε στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια συντονίζει εργαστήρια δηµιουργικής γραφής.
Έχει εκδώσει, µε ψευδώνυµο, το µυθιστόρηµα Χάρντκορ (Ωκεανίδα, 2000), που µεταφέρθηκε στον κινηµατογράφο.
Από τις εκδόσεις Ίκαρος κυκλοφορεί η σειρά αστυνοµικών µυθιστορηµάτων «Η Τριλογία της Αθήνας»: Στο
πίσω κάθισµα (2016), Αλκυονίδες µέρες (2017), Πόλη
στο φως (2018), τα δύο µέρη της «Τριλογίας του βυθού»: Η νόσος του µικρού θεού (2020), Στη φωλιά του
ιππόκαµπου (2021) και η σειρά µυστηρίου για παιδιά
Πιτσιµπουίνοι: Τα πρώτα µου µυστήρια.

