
Εισήγηση στο βιβλίο της Νίνας Κουλετάκη 

 

Λέγεται - το ξέρετε όλοι σας - ότι πολλές φορές τα καλά βιβλία τα γεννάνε 

βασανιστικές βιωματικές καταστάσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς. 

 

Η Νίνα Κουλετάκη, πιθανολογώ ότι, μάλλον εβίωσε τέτοιες βασανιστικές 

καταστάσεις, τράβηξε των παθών της τον τάραχο κατά το κοινώς λεγόμενο και... 

κάπως έτσι... προέκυψε το ανά χείρας βιβλίο, με το οποίο η συγγραφέας κατάφερε να 

αποδώσει... μυθοπλαστικά βεβαίως και όχι αυτοβιογραφικά... τα όσα την λιάνισαν, 

είτε αφηγηματικά είτε παραθέτοντας ψυχαναλυτικούς διαλόγους της με έναν άντρα, 

τον οποίο αναφέρει με το προσωνύμιο Ο Άντρας από το Ναύπλιο, και ο οποίος δεν 

αποκλείεται να είναι ο λογοτεχνικός ή εν τοις πράγμασι ψυχαναλυτής της. Διαλόγους, 

τους οποίους βρήκα πολύ ενδιαφέροντες και ικανούς να ιντριγκάρουν τον 

αναγνώστη.  

 

Τι συζητάνε οι δυο τους και τι αναπτύσσει μόνη της; Για τον έρωτα και τις αυταπάτες 

της, για ονειρικές καταστάσεις, για τους νεκρούς της που ανασταίνει, για όσους και 

όσες αγαπά ή απεχθάνεται και για το τι αρέσκεται και τι σιχαίνεται να κάνει ή να της 

κάνουν.  

 

Και θα την θεωρήσω τυχερή την Νίνα διότι, τα μαρτύριά της δείχνουν αμιγώς 

συναισθηματικά, αλλιώς ... με τόσα που πέρασε η ίδια ή επινόησε ότι πέρασε η 

ηρωίδα της κάτι θα της έλειπε κι από τις δύο, ένα χέρι, ένα μάτι, κάτι βρε παιδί μου... 

 

Την θεωρώ επίσης τυχερή διότι εάν κατόρθωσε, τις εμπειρίες που βίωσε ή τα όσα 

επινόησε να τα μετατρέψει, να τα μετουσιώσει καλύτερα σε διαλόγους, πραγματικούς 

ή ονειρικούς και σε αφηγήσεις ποικίλου είδους (σχολικών αναμνήσεων, πολιτικού ή 

οικογενειακού  χαρακτήρα όπως π.χ. εκείνη η αφήγηση με το ζευγάρι των οικόσιτων 

λιονταριών, εκ των οποίων, το αρσενικό μιλούσε ή το άλλο με τη γυναίκα- αθερίνα, 

που όταν την παρατηρούσες, στο βάθος των ματιών της μεταμορφωνόταν σε 

γοργόνα.  

 



Αυτούς τους διαλόγους ή τις όποιες αφηγήσεις η Νίνα Κουλετάκη τις μετουσιώνει σε 

σύντομες απροσδόκητου περιεχομένου ιστορίες, που καθιστούν το βιβλίο της 

ελκυστικό. 

 

Η θεματολογία αυτή εμπλουτίζεται όταν, η Νίνα περνάει σ' εκείνες που αποκαλεί 

Σκόρπιες Σκέψεις (στις οποίες ενδεχομένως να αναφερθεί ένας άλλος ομιλητής ή και 

η ίδια - από πλευράς μου δεν προλαβαίνω εντός του οκταλέπτου μου) δημιουργώντας 

έτσι ένα σύνολο το οποίο θα διαβαστεί, όπως πιστεύω μονορούφι από το φύλο της (το 

φι με ύψιλον - διότι από τον φίλο της δεν ξέρω πώς θα διαβαστεί) αλλά διόλου δεν 

αποκλείεται να διαβαστεί απνευστί και από το ανδρικό φύλο, που το ενδιαφέρει 

επίσης, στον βαθμό που το διαρκώς εξερευνώμενο από εμάς μυστήριο, που 

ονομάζεται γυναίκα, παραμένει ανά τους αιώνας ανεξιχνίαστο τόσο ώστε, ακόμη και 

θνήσκοντες σε βαθύ γήρας, να το αφήνουμε ανέγγιχτο. 

 

Κάτι απολύτως εύλογο, όπως μας εξηγεί ο Δρ John Gray με το πολύ επιτυχημένο 

βιβλίο του "Άνδρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη", όπου οι κύριοι και οι 

κυρίες - αφού συνυπήρξαν ειρηνικά σε γειτονικούς πλανήτες, με αμοιβαίο σεβασμό 

στις διαφορές τους, όσο διέμενα  σε διαφορετικούς πλανήτες, όταν ξαναβρέθηκαν 

πάνω στη Γη, έπαθαν αμνησία με αποτέλεσμα να γίνεται της Πόπης. 

 

Επομένως αξίζει... έστω κατά τι... το μέγα τούτο μυστήριο να φωτιστεί για εμάς, 

μήπως και υποψιαστούμε κάτι από την, αλλού γι' αλλού καλπάζουσα για το δικό μας 

ημιτόνιο, γυναικεία σκέψη.  Εκείνη πάντως από την πλευρά της το ανδρικό μυστήριο 

παλεύει με όλες της τις δυνάμεις να το κατανοήσει. Για να καταλάβετε πόσο, ακόμη 

και ότι γίνεται άντρας ονειρεύεται στο διηγηματάκι της το Χάνι του Τίποτα. 

 

Την ελκυστικότητα που σας περιγράφω η Κουλετάκη καταφέρνει να την προσδώσει 

στα γραφόμενά της με πνευματώδεις διαλόγους και με οξυδερκείς παρατηρήσεις, που 

απαρτίζουν τις 87 μικρές ενότητες στο πόνημά της αιφνιδιάζοντας ενίοτε τον 

αναγνώστη με τα ευρήματά της, όπως π.χ. εκείνο στην ενότητα με τίτλο ΓΙΟΡΤΗ 

όπου, με παριστάμενους όλους τους δικούς της, ζωντανούς και πεθαμένους, μια 

ζωντανή ορχήστρα παίζει! Κι ήταν η μόνη φορά στη ζωή μου, κατά την οποία αυτή 

τη νοηματικώς σαχλαμάρα της ζωντανής ορχήστρας, να την εκλάβω ως αναγκαία 

διευκρίνηση στη μυθοπλαστική κατάσταση της Νίνας... διότι από τη στιγμή που 



παρίσταντο στη γιορτή καια φίλοι της πεθαμένοι, θα μπορούσε κάλλιστα να 

εμφανιστεί και μία ορχήστρα πεθαμένων. 
 

Θα αποφύγω να σας διαβάσω κάποιο απόσπασμα από το βιβλίο της... διότι η 

αναγνωστική πρόζα δεν είναι το φόρτε μου και δεν θα σας κουράσω περισσότερο 

διότι είμαστε τέσσερις οι εισηγητές και θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο και στη 

συγγραφέα να μιλήσει... 

Οπότε αρκεστείτε σ' αυτά τα ολίγα αλλά ένθερμα υπέρ του βιβλίου της Νίνας 

Κουλετάκη και στην προτροπή μου να το διαβάστε. 


