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 Η Νίνα Κουλετάκη γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και σπούδασε Αγγλική και 

Γαλλική Φιλολογία και εργάστηκε για 10 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η 

συγκλονιστική εμπειρία όμως γι’ αυτήν σημειώθηκε μετά από αρκετά χρόνια, με την 

διδασκαλία ελληνικών σε οικονομικούς μετανάστες, στο Ανοιχτό Σχολείο 

Μεταναστών Πειραιά.  

 Η συγγραφή υπήρχε πάντοτε στη ζωή της, είτε κρατώντας συστηματικά 

ημερολόγιο μέχρι την ηλικία των 24 ετών, είτε σημειώνοντας σε ένα απλό τετραδιάκι 

πράγματα που της έκαναν νόημα. Μάλιστα,  η μόνιμη εγκατάστασή της στην Παλαιά 

Επίδαυρο, που τυχαία έγινε, της παρείχε όλες τις αναγκαίες συνθήκες για να 

αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο γράψιμο που τόσο αγαπά. Συνεπώς, ο τόπος διαμονής 

της επηρέασε ποσοτικά, αν όχι και ποιοτικά, το  συγγραφικό της έργο.  

          Υποστηρίζει ότι, πρωτίστως, κάθε συγγραφέας γράφει για τον εαυτό του. 

Προσωπικά για την ίδια η συγγραφή αποτελεί ένα είδος ψυχοθεραπείας και τονίζει 

ότι κάθε τι που εκφράζει με το γράψιμό της επιθυμεί να αγγίζει τους αναγνώστες και 

να τους προβληματίζει. Άλλωστε, όπως και η ίδια έχει τονίσει στη συνέντευξή μας, 

«δεν είναι απαραίτητο πάντα να πρέπει να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο ποιητής, 

αρκεί καθένας να μπορεί να εισπράξει και να κατανοήσει κάτι». 

 Μία από τις μεγάλες της αγάπες είναι η αστυνομική λογοτεχνία. Μπήκε στη 

ζωή της ήδη από πολύ μικρή ηλικία με έναυσμα ό,τι αστυνομικό βιβλίο υπήρχε στη 

βιβλιοθήκη του σπιτιού της. Δεν σταμάτησε όμως εκεί καθώς γράφει αστυνομικά 

διηγήματα κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου συστηματικά από το 2006, ενώ τη 

συναρπάζει ακόμα περισσότερο η ανάγνωση αυτών. Έτσι, ο συλλογικός τόμος 

«Είσοδος Κινδύνου» περιλαμβάνει και το δικό της διήγημα «Μια ιστορία από την 

ακτίνα Δ», ενώ στην «Επιστροφή του Αστυνόμου Μπέκα» συμπεριλαμβάνεται το 

διήγημά της «Salom». Ακόμη, διατηρεί και δύο ιστολόγια (blogs), το ένα 

αποκλειστικά εγκληματολογικού περιεχομένου και το άλλο προσωπικό.  Είναι 

ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας. 

Και μετά από λίγα μόνο χρόνια έρχεται το πρώτο της μυθιστόρημα η 

«Περσεφόνη», με πολλά αυτοβιογραφικά αλλά και στοιχεία μυθοπλασίας. Πρόκειται 

για την επιστροφή στα παιδικά χρόνια, στις πιο παράξενες αναμνήσεις, είτε 

χαρούμενες είτε λυπητερές είτε και ξεκαρδιστικές. Όλοι σύμφωνα με τον Εξιπερί 

«καταγόμαστε από την παιδική μας ηλικία». Έτσι, όταν ένα πεντάχρονο κοριτσάκι 

αφηγείται τη ζωή του, σίγουρα καταφέρνει και να μας συγκινήσει και να μας 

διασκεδάσει! Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται σίγουρα πολύ 

ευχάριστα και που προβληματίζει κοινωνικοπολιτικά όλους τους αναγνώστες, από 

τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποτύπωση  



της Χούντας μέσα από τα μάτια ενός πεντάχρονου παιδιού, με το θάψιμο των βιβλίων 

και τις χαμηλόφωνες συζητήσεις μέσα στο σπίτι της. Στοιχεία και εικόνες παρμένες 

από μια άλλη εποχή, που αποκαλύπτονται μέσα από την απόλυτη παιδική ματιά. 

Όπως και η ίδια η συγγραφέας μας έχει αναφέρει : «ο στόχος της «Περσεφόνης» ήταν 

αυτό το «αχ», που ακούγεται στο τέλος, που μοιάζει με το «αχ» που κάνουμε μετά 

από πολύ γέλιο ή το «αχ» μετά από πολύ κλάμα. Ένα «αχ» πότε χαρούμενο και πότε 

λυπητερό. Αυτό το «αχ» είναι η Περσεφόνη».  

Η Νίνα Κουλετάκη είναι ένας άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα και με 

πολλές ανησυχίες. Πάνω απ’ όλα διατηρεί το χιούμορ και την παιδικότητα σαν στάση 

ζωής. Είναι κοντά στους νέους ανθρώπους και συμμερίζεται τις ανησυχίες και τους 

προβληματισμούς τους. Δεν περιορίζεται στα απλά και τα μικρά, αυτά είναι βαρετά. 

Είναι ρεαλίστρια, αλλά αναζητά το ανέφικτο και το ουτοπικό. Αυτό την κάνει να 

προσπαθεί και να μην επαναπαύεται. Έχει όρεξη και διάθεση να είναι ενεργή όχι 

μόνο στο κομμάτι της συγγραφής, αλλά και σε πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα του 

τόπου μας. Δεν επαναπαύεται σε τίποτα μικρό και μίζερο, αλλά παλεύει και διεκδικεί 

τα όνειρά της, χωρίς ίχνος απληστίας και ιδιοτέλειας.  

 Τέλος, αυτό το διάστημα συνεχίζει εντατικά το συγγραφικό της έργο. 

To διήγημά της «Η Γιαγιά» έγινε ταινία κινουμένων σχεδίων αγγλικής παραγωγής 

(Μy stuffed granny – dir. Effie Pappa) και σάρωσε τα βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ.  

Τα άμεσα εκδοτικά της σχέδια περιλαμβάνουν ένα άρθρο σχετικά με το έργο του 

Γιάννη Μαρή, πατέρα της αστυνομικής λογοτεχνίας, που περιλαμβάνεται σε έναν 

τόμο που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από 

την γέννησή του. Έπειτα, ένα ακόμη διήγημά της θα ενταχθεί σε συλλογικό τόμο με 

άλλους συγγραφείς Αστυνομικής Λογοτεχνίας, ενώ το ένα ακόμη διήγημά της θα 

συμπεριληφθεί σε έναν τόμο που ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Πατρών από κοινού με 

ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  «Βαθύ Κόκκινο» είναι ο προσωρινός 

τίτλος του βιβλίου της, που συμπεριλαμβάνει εγκλήματα αίματος που διαπράχθηκαν 

από γυναίκες σε 25 χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος και 

αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, πέρα από τα 

κείμενα που γράφει για τα ιστολόγιά της ή για διάφορα έντυπα, υπάρχει και το 

επόμενο, μη αστυνομικό, μυθιστόρημά της το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει 

μέσα στο 2017.  


