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Παρουσίαση Νίνας Κουλετάκη : Περσεφόνη 

 

Δεν ξέρω αν έτυχε στην παιδική σας ηλικία να σας κρατάνε 

κάποιο δωμάτιο κλειστό, ή ένα ντουλάπι ή κάποιο συστάρι 

επίπλου και η απαγόρευση αυτή να εξάπτει την φαντασία σας και 

να ψάχνετε χίλιους δυο τρόπους για να την παραβείτε. Η 

Περσεφόνη την παραβιάζει κλέβοντας τα κλειδιά από τη γιαγιά 

της για το απαγορευμένο δωμάτιο στο τέλος της σκάλας. Μπαίνει 

στο δωμάτιο και μπροστά της ξεδιπλώνονται ο χρόνος και τα 

γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή μας, τη ζωή των δικών της και 

των άλλων.  

 

Τα κοιτάζει με τα μάτια της παιδικής αθωότητας, ωστόσο 

αναρωτιέται με ποιον ακριβώς τρόπο θα πρέπει να τα διηγηθεί. 

Υπάρχει εκείνος που επιτρέπει να συνεχίζουμε να τρώμε το 

αυγουλάκι μας, να κάνουμε τα κακάκια μας, να τρέχουμε με τα 

ποδηλατάκια μας και να λέμε κουβεντούλες που να ακούγονται 

ωραία στα αυτιά μας. Υπάρχει κι εκείνος που κάνει τις εικόνες 

αμέσως μετά την καταγραφή τους να διαλύονται και να μας 

επιτρέπουν να δούμε τις αμέσως επόμενες που βρίσκονται 

κρυμμένες από πίσω. Το βίωμα αποκτά έτσι μια συμπληρωματική 

διάσταση για την κατασκευή ενός καινούριου, που μας βοηθά να 

σκεφτούμε και κυρίως να δώσουμε νόημα σ’αυτό που είμαστε και 

σ’αυτό που κάνουμε. Η Νίνα ευτυχώς διαλέγει τον δεύτερο τρόπο. 

 

Η διηγηματική τεχνική της έχει αφομοιώσει εκείνες των μεγάλων 

συγγραφέων του παιδικού/εφηβικού μυθιστορήματος, όπως η 

Άλκη Ζέη για παράδειγμα. Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζει μια 

ιδιαίτερα προσωπική τεχνική δομημένη με φυσικό βιωματικό 

τρόπο και εμπλουτισμένη με έξυπνα τρυκ όπως η φράση «αλλά 

άλλο σας έλεγα…», που της επιτρέπει να αλλάζει θέμα διήγησης 

χωρίς να κουράζει και χωρίς να χάνεται η κεντρική ιδέα της 

παρουσίασης. 
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Η διήγησή της είναι εκείνη μιας σκερτσόζας μικρούλας, που 

ασυνείδητα δένει το καθημερινό της παιχνίδι με τη ζωή των 

μεγάλων και τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα της εποχής της. 

Τις δεκαετίες 60-70. Είναι ναζιάρα, αισθαντική, χαρούμενη, όλο 

ζωή. Ταυτόχρονα μπορεί και γίνεται σκατοκόριτσο. Πραγματικό 

διαολάκι, εκνευριστική μαρτυριάρα και τσιμπούρι που κάνει 

συνεχώς χαλάστρες στους μεγάλους.  

Μεταφέρει στις σελίδες της ανθρωπολογικές καταγραφές 

συμπεριφορών και νοοτροπιών που δεν έχουν να κάνουν τόσο με 

κοινωνική διαστρωμάτωση, όσο κι αν επιμένουμε ότι προέρχεται 

από μεσο-αστική οικογένεια.  

Ήδη για το βαφτιστικό της όνομα, Περσεφόνη, θα καταγραφεί η 

δύναμη που ξεπερνά στην ελληνική πραγματικότητα κάθε 

ιεραρχική κοινωνική θεσμικότητα. Ενώ το όνομα του πρώτου 

παιδιού δίνεται από τη μεριά του πατέρα, η νονά/ο νονός διαθέτει 

το αναφαίρετο δικαίωμα της προσωπικής ονοματοδοσίας. 

Περσεφόνη! Έτσι ονομαζόταν το αδικοχαμένο στην Κατοχή από 

αδέσποτο όλμο κοριτσάκι της γιαγιάς. 

Άλλη χαρακτηριστική περιγραφή αφορά στη διαφορά ανεκτής 

συμπεριφοράς όταν τρώμε στη γιαγιά Φόνη και στην άλλη γιαγιά. 

Στην πρώτη, από τη μεριά της μητέρας, δεν επιτρέπονται ομιλίες 

στο τραπέζι. Στη δεύτερη, από τη μεριά του πατέρα, το γεύμα 

παίρνει διαστάσεις πραγματικού ξεφαντώματος με γέλια, αστεία, 

πειράγματα μπόλικο κρασί και τραγούδια. 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις περιγραφές χώρων όπως, για 

παράδειγμα, του μπακάλικου του κυρ-Ηλία. Μια πολύχρωμη 

ζωγραφιά που παρουσιάζει η Περσεφόνη και μας θυμίζει τα χύμα 

προϊόντα, τα περιτυλίγματα σε λαδόκολλες και κυρίως τις 

καραμέλες με τη ζάχαρη που μας έδιναν οι μπακάληδες αντί για 

ρέστα. 

 

Κι έπειτα! Κι έπειτα το Σινεάκ και τα θερινά τα σινεμά. Κάτω 

χαλίκι, πάνινες πολυθρόνες και το παιδί με τον μεγάλο ξύλινο 

δίσκο κρεμασμένο στο λαιμό να πουλάει πατατάκια και σάμαλι, 

ταμ-ταμ και μπιράλ. Πόσες αναμνήσεις δεν μεταφέρει η 
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Περσεφόνη με τον παιχνιδιάρικο τρόπο της! Η μαγική σκηνή 

φωτιζόταν αρχίζοντας με διαφημίσεις, μετά τα «Επίκαιρα» - 

συνήθως προπαγανδιστικά- και μετά η ταινία. Η ταινία; Όχι 

λάθος! Είχε και Μίκυ-Μάους και μάλιστα φωνάζαμε όταν δεν 

έβαζε : Χασάπη Μικυ-Μάους, το έφαγες! 

 

Η ιστορία της Περσεφόνης είναι μια επιστροφή στην παιδική 

αθωότητα, σε αναμνήσεις και τρόπους αντίληψης μιας 

πραγματικότητας που παρότι πολύ έντονη πολιτικά, η ίδια την 

απομυθοποιεί με την παιδική ματιά της και δεν της επιτρέπει να 

διαλύσει το ρομαντισμό με τον οποίο αντιμετωπίζει τα μεγάλα 

γεγονότα της εποχής. Εκείνα που δεν γνώρισε και που της τα 

περιγράφει η γιαγιά της με τον καλύτερο τρόπο: τη μικρασιατική 

καταστροφή, την έλευση στην Ελλάδα, την κατάπτωση από μια 

αναπτυγμένη πολιτισμικά και οικονομικά κοινωνία σε μια 

καθυστερημένη και μίζερη που κρύβει τη γύμνια της πίσω από 

τον αφορισμό. Τουρκόσποροι! Αλλά και σ’εκείνα τα γεγονότα 

που βιώνει προσωπικά. Παρότι αντικρίζει έντρομη το γεμάτο 

αίματα κεφάλι του πατέρα της από τη συμμετοχή του στις 

διαδηλώσεις του Ανένδοτου, δεν επιμένει αφηγηματικά, αλλά τα 

αφήνει να περάσουν και προτιμά την αστεία τους πλευρά ανάμεσα 

στους οργισμένους διαλόγους πατέρα και θείου Περικλή, ακόμη 

και όταν η χούντα απολύει τον μπαμπά από τη δουλειά του. Οι 

εικόνες αυτές αποτελούν για την παιδική ψυχή το δεύτερο πλάνο 

της καθημερινότητας και για την αφηγήτρια κάτι που σα να έχει 

δευτερεύουσα σημασία. Γι’αυτό και εναλλάσσει σχετικά γρήγορα 

τις εικόνες περνώντας από τα σημαντικά γεγονότα στα μπαλόνια 

κάποιας γιορτής ή σε πασχαλινές διακοπές. 

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν καμία σημασία για την 

αφηγήτρια. Νομίζω, πως βάζοντας τη μικρή Περσεφόνη να τα 

παρουσιάσει με τον αθώο και σκερτσόζικο τρόπο της, υποδεικνύει 

πως τα μεγάλα ερωτήματα μένουν πάντα ακατανόητα και 

αναπάντητα όταν δεν κατορθώνεται η κατάκτηση 

συναισθηματικής παιδείας και νόησης. 
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Η Περσεφόνη δεν προέρχεται από μεσοαστική οικογένεια όπως 

γράφεται. Προέρχεται από «καλή οικογένεια». Μαθαίνει πιάνο, 

γαλλικά, αργότερα θα φοιτήσει στις «Καλόγριες»… Υποχρεώνει 

τον αναγνώστη με τις περιγραφές αυτές να σκεφτεί πως στις 

μεταπολεμικές δεκαετίες μέχρι περίπου τη δεκαετία του 70, 

υπήρχαν ως κοινωνική κατηγορία οι «καλές οικογένειες». Στην 

Ιωννίδειο Σχολή, στη Ράλειο, την Ευαγγελική και σε όλα τα καλά 

πρότυπα σχολεία της εποχής, δίπλα στα παιδιά κάποιων 

μετρημένων στα δάχτυλα γιατρών, δικηγόρων και μεγαλεμπόρων, 

υπήρχε ένα πλήθος παιδιών από τα εργατικά στρώματα και εκείνα 

της μικρής υπαλληλίας. Και όλα μαζί έδωσαν μια νέα αισιόδοξη 

προοπτική στην κοινωνία μας. Σ’αυτήν επιμένει η διήγηση της 

μικρής Περσεφόνης και γι’ αυτήν καταγράφει πολλές εικόνες. 

Ένα τέτοιο σχολείο εξάλλου θα τελειώσει και η ίδια πριν ο άνεμος 

του μεγάλου εκδημοκρατισμού και η μπουλντόζα της λαϊκιστικής 

ισοπέδωσης τα καταργήσει προς όφελος ενός λαού χωρίς παιδεία, 

μνήμη και συναισθηματική αγωγή. 

 

Τα παιδικά μάτια τώρα ανοίγουν διάπλατα μπροστά στη μαγεία 

του λούνα-παρκ. Ο Τζίμης Αρμάος ο Παλεστής, με τις ίδιες 

υπερφυσικές ικανότητες ενός άλλου του Τρομάρα που μόλις 

πέρυσι έκανε και πάλι την εμφάνισή του στις σχολικές αυλές και 

κοιτάζαμε τα κατορθώματά του με την ίδια αθώα παιδική ματιά 

της Περσεφόνης. Στο λούνα-παρκ δεν είχε κεφάλια ανοιγμένα από 

την αγριότητα των ανθρώπων, αλλά Ασώματες κεφαλές, 

Αράπηδες που προκαλούσαν δέος και βαρέλες για το γύρο του 

θανάτου με τη μηχανή που σου πάγωνε το αίμα αλλά σε έκανε 

ταυτόχρονα να εκδηλώνεις θαυμασμό. 

Κι έπειτα τα παιδικά μάτια ξεναγούνται με από το πλούσιο 

συναίσθημα της αποκάλυψης στον καινούριο τεχνολογικό κόσμο : 

το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Η Περσεφόνη αναγνωρίζει τη 

φωνή της θείας-Λένας, την βλέπει, τραγουδάει γι’αυτήν κι έπειτα 

από τη μισάνοικτη πόρτα του στούντιο ακούει το «Φίλοι μου 

αγαπημένοι» του Γιώργου Οικονομίδη σε μια εκπομπή για νέα 
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ταλέντα που ακούγαμε κάθε Κυριακή καρφωμένοι μπροστά στο 

ραδιόφωνο.  

«Το παιδί μας έπεσε κάτω από τη βέσπα 

Κι έσπασε το πόδι του κοινωνία ψεύτρα» 

 

Για να ρωτήσει ο Οικονομίδης καλά κύριε τι σας φταίει η 

κοινωνία για το ατύχημα και αμέσως μετά να φωνάξει το 

χαρούμενο «Φίλοι μου αγαπημένοι» που έμελε να εξελιχθεί στο 

τηλεοπτικό «Ευτυχείτε» του Άλκη Στέα. 

 

Σε πολλά σημεία η διήγηση της μικρής Περσεφόνης είναι 

ξεκαρδιστική. Όχι μόνο γιατί, όπως είπα και στην αρχή, διατηρεί 

το σκέρτσο και την παιδική αθωότητα, αλλά και γιατί παρουσιάζει 

ανάγλυφα τα ηθικά ζιζάνια στους κύκλους μιας μεσο-αστικής 

/καλής οικογένειας των μεταπολεμικών δεκαετιών. Αλλά μόνο 

ζιζάνια καθώς η ελληνική κοινωνία δεν γνώρισε ποτέ την 

ακαμψία της αστικής ηθικής καθολικού και κυρίως 

προτεσταντικού τύπου. Γι’ αυτό και με τα καμώματα του Θείου 

Αλέκου τα περισσότερα μέλη της οικογένειας μάλλον 

διασκεδάζουν. Ο Θείος Αλέκος! Το μαύρο πρόβατο της 

οικογένειας. Ο τεντυμπόης και γόης με πολλές και καλές 

επιδόσεις στις σχέσεις του με το ωραίο φύλλο. Ο Αλέκος 

Τζανετάκος ή μάλλον ο Μπάρκουλης του ελληνικού σινεμά. 

Άνθρωπος της καλής και ανέμελης ζωής. Μια ξεκαρδιστική 

εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. 

 

(Κομμάτι θείος Αλέκος διαβάζει η Νίνα) 

 

Το ίδιο εξάλλου συμβαίνει και με έναν άλλο θείο, το θείο Περικλή 

που χώρισε με τη γυναίκα του Κουλίτσα και τώρα, προσπαθώντας 

να απαλύνει τον καημό του χωρισμού, βάζει χέρι στην Τασία την 

οικιακή βοηθό, το ψυχοπαίδι του σπιτιού… με το αζημίωτο 

φυσικά. Τύπος κλασικού θεματοφύλακα της ηθικής από εκείνους 

που αποθανάτισε ο αείμνηστος Νίκος Τσιφόρος το 1954 στο 

πρόσωπο του ανεπανάληπτου Βασίλη Αυλωνίτη ως προέδρου του 



 6 

Συλλόγου «Πνεύμα και Ηθική» στην ταινία «Η ωραία των 

Αθηνών». Με τους αποστάτες, με τη χούντα, με τους 

παρακρατικούς, ο θείος Περικλής εξοργίζει μεν τον μπαμπά της 

Περσεφόνης, αλλά δεν εκφράζει παρά περιστασιακά μια κάποια 

κυρίαρχη ηθική.  

 

Θα τελειώσω με τις καλύτερες αναμνήσεις ενός καλοκαιριού. 

Γιατί το καλοκαίρι αυτό θα το θυμάμαι και γιατί πέρασα ωραία 

στην Πάρο, αλλά και για άλλους δυο λόγους. Ο ένας είναι πως 

τότε γεννήθηκε το αδελφάκι. Ο Αύγουστος που ήρθε είχε δυο 

φεγγάρια, ένα την πρώτη μέρα κι ένα την τελευταία του. Η Μαμά 

μου είπε ότι αυτό έγινε επειδή τώρα θα υπάρχουν δυο παιδάκια 

στο σπίτι. Ο άλλος λόγος είναι πως τον Σεπτέμβρη που ερχόταν 

θα καθόμουν για πρώτη φορά σε θρανίο. 

 

Και έτσι αρχίζει μια νέα περίοδος αναμνήσεων. Εκείνης του 

«όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο», των λευκωμάτων όπου γράφαμε 

στην σελίδα για τον Έρωτα «έρως – έρως σαλάμι του αέρος» και, 

παρά τις δυσκολίες της εποχής, η περίοδος της απαλής 

ενηλικίωσης. Εύχομαι να είναι η επόμενη βιωματική καταγραφή 

της Νίνας Κουλετάκη. 

 

 


