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Καλησπέρα σας, Κυρίες και Κύριοι.  

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που παρουσιάζω το βιβλίο της κ. Κουλετάκη «Μικρά 

μνημόσυνα» στο αναγνωστικό κοινό. Γιατί, γνωρίζοντάς την από παιδί, θεωρώ 

ειλικρινή κάθε λέξη και σ’ αυτό βιβλίο, όπως και στην «Περσεφόνη» της. Και σ’ 

αυτό το βιβλίο αναγνωρίζω τον πηγαίο χαρακτήρα, την ευαισθησία, την ελευθερία 

της σκέψης της φίλης μου. Και αν το προηγούμενο βιβλίο της μ’ έκανε να 

νοσταλγήσω, αυτό, τα «Μικρά μνημόσυνα», με συντρόφεψε σε μια ιδιαίτερη στιγμή, 

κατά την οποία έπρεπε να μείνω καρφωμένη στην ακτή και να παρατηρώ το ταξίδι 

ενός δικού μου ανθρώπου που είχε ήδη αρχίσει. Ωστόσο χαίρομαι που αγναντεύω τη 

θάλασσα.  

Η θάλασσα υπονοείται από την αρχή του βιβλίου της Νίνας, μιας και το Ναύπλιο 

είναι μια πόλη δίπλα στη θάλασσα. Μια θάλασσα μαγική, γεμάτη κολυμβητές που 

σώζονται ή που πνίγονται με χάρη, όπως στο κείμενο «Όνειρο». Όπου συνυπάρχουν 

κολυμβητές που φιλιούνται σαν να τρώγονται και όπου το happy end έχει μια αύρα 

μοναξιάς κεντημένης με πούλιες. Μια θάλασσα-θεατρική σκηνή, στην οποία παίζονται 

καταβυθίσεις, διασώσεις και ταξίδια.  

Στο πρώτο κείμενο εμφανίζεται κι ο «άντρας από το Ναύπλιο». Αυτός, στον οποίο η 

ηρωίδα του βιβλίου αφηγείται τα όνειρά της, είναι κάποιος που κουβαλάει τη σοφία 

και τα μυστικά της θάλασσας. Κάποιος που έχει όμορφα χέρια (γιατί περιέχουν) και 

όμορφα μάτια (γιατί, όπως λέει κι ο Ίταλο Καλβίνο, τα δημιούργησε όταν αγάπησε). 

Η ηρωίδα, όπως κι ο Δημοσθένης, θα στέκεται μπροστά στη θάλασσα και θα 

προσπαθεί να μιλήσει καθαρά, έχοντας στο στόμα της βότσαλα.  

Ήδη σ’ αυτό το πρώτο κείμενο περιγράφεται η χορογραφία ολόκληρου του βιβλίου, 

στο οποίο όλα διατάσσονται / συνυπάρχουν σε ζεύγη: Αυτός και Εκείνη, Όνειρα και 

Πραγματικότητα, Ζωή και Θάνατος, Μοναξιά και Κοινωνία (το μπουρδέλο της 



πρώτης σελίδας!), Έρωτας και Θάνατος. It takes two to tango, πράγματι. Ένα tango 

αντιθέτων που, ωστόσο, ίδια σπαθιά βαστούνε, όπως στο τραγούδι του Δημήτρη 

Σταυρακάκη, στην προμετωπίδα του βιβλίου.  

Αυτή η αίσθηση των αντιθέτων δίνει σχήμα στην αόρατη γυναίκα του δεύτερου 

κειμένου. Αυτή ακριβώς η αίσθηση της δύναμης των αντιθέτων καταργεί την ανάγκη 

της παρηγοριάς που προσφέρουν τα παραμύθια για βατράχους που τούς φιλάς και 

γίνονται πρίγκιπες (υπό τον όρο η ίδια να είσαι πριγκίπισσα). Κι η αίσθηση του 

ανολοκλήρωτου, όπως στο κείμενο «Ρουλέτα», όπου ξαφνικά σταματούν τα 

στοιχήματα εξαιτίας του τυχαίου, κι ας υπάρχουν υπόλοιπα. Του τυχαίου, ενός 

«Κλικ», που δημιουργεί επίσης τυχαίους ορισμούς και προσδιορισμούς, τόσο σαφείς 

που εκπλήσσουν αλλά και τόσο αίολους, τελικά: στα κείμενα «Γιορτή», «Οι ξένοι» , 

Οι άγγελοι της Ν.» «Τα λιοντάρια», στα οποία περιγράφονται οικογενειακές γιορτές 

και οικιακά περιβάλλοντα, ζωντανοί και πεθαμένοι περνούν τα συμβατικά όρια, διότι 

οι μεν νεκροί δεν είναι εντελώς νεκροί και οι ζωντανοί σε μια στιγμή μπορούν να 

βρεθούν στο κενό, δυνάμει νεκροί. Μια «αταξία», δηλαδή, που αφήνει ανοικτά όλα 

τα ενδεχόμενα και που χρειάζεται στρατιές φιλολόγων να βάλουν τάξη στα μεταξύ 

των γραμμών πτερόεντα, συντάσσοντας, κατατάσσοντας, εξηγώντας και τελικά 

προσθέτοντας «συρτάρια στην Αφροδίτη». Έχω στο νου μου το κείμενο 

«Γραμματική και Ορθογραφία», τη λέξη «πτώση», και τον όρο «ποιητικό αίτιο» ως 

δύο ξεχωριστές λέξεις. Έχω και μια απορία: πώς να βάλεις κανόνες σε μια αφήγηση 

ζωής – ποταμό; 

Σκεφτόμουν πάντα ότι το τυχαίο μπορεί να μάς μεταμορφώσει σε δύο ειδών παρατηρητές: 

σε εξημερωμένους και άγριους. Οι πρώτοι καταναλώνουν τη ζωή τους σε αγωνιώδεις 

ασκήσεις κατάργησης του εγωισμού (όπως στο κείμενο «Αγωνίες») και σε μεταφυσικού 

βάρους άσκοπα φιλήματα βατράχων (όπως στο κείμενο «Παραμύθια») ή σε συμπάθειες 

γεμάτες κατανόηση, ελπίδες και ανοχή. Καταλήγουν ως πρόσωπο στραμμένο προς τους 

άλλους (όπως στο κείμενο «Στο πρόσωπό μου μέσα»), αλλά ένα πρόσωπο τρομακτικό, το 

οποίο καταργεί μεγαλώνοντάς τα όλα τα ατομικά χαρακτηριστικά. Οι άλλοι, είναι όπως ο 

Λύκος της Στέπας του Έσσε που, ανάλογα με τη διάθεσή του, μπαίνει στο Μαγικό Θέατρο, 

έτοιμος εξ αρχής να φύγει όποτε του κάνει κέφι, διακτινισμένος από τον ίδιο τον Σκόττυ του 

Σταρ Τρεκ, χωρίς διαδικασίες, όπως στο κείμενο «Μεσημεριάτικο», όπου οι γρήγορες 

αποφάσεις εξορκίζουν τον θάνατο.  

Κι αν Μαγικό Θέατρο μπορεί να είναι το σύμπαν, ο Ησίοδος το ήξερε από τότε πως ο 

έρωτας κινητοποίησε τις δυνάμεις του. Στο «Παγόβουνο» η καρδιά διώχνει τα σκοτάδια. 



Πρόκειται για έναν γήινο έρωτα «που τρέφεται από τις σοδιές», διαβάζουμε στο «Μαύρο 

πουλί», έναν έρωτα δεμένο με τον θάνατο στη χθόνια εκδοχή της συνέχειας του είδους μας. 

Είναι ένας έρωτας που φεύγει και κλέβει τον αέρα, όπως στο «Gas mask». Ένας έρωτας 

αντισυμβατικός και προκλητικός που βγάζει τη γλώσσα και σκοτώνει τις κοινωνικές 

συμβάσεις, όπως στο κείμενο «Ερωμένες». Σ’ αυτό το βιβλίο, ο έρωτας είναι και λίγο 

θάνατος (κι ανάποδα). Η κ. Κουλετάκη μάς λέει ξεκάθαρα πως είναι «πόλεμος» στο κείμενο 

«Απόσπασμα επιστολής». Υπαινίσσεται πως είναι αιματηρός στα «Ανεπίδοτα SMS 1και 3». 

Κάποτε, αν και θανατηφόρο και τρομακτικό, τον θεωρεί (και ποιος δεν τον θεωρεί;) ως 

αντίδοτο του θανάτου, όπως στο κείμενο «Σαν τον Ορφέα» ή του φόβου, όπως στο κείμενο 

«Στην παραλία».  Καμιά φορά και ως δολοφόνο, όπως στο «Ανεπίδοτο SMS 4». 

Το βιβλίο είναι γεμάτο συναισθήματα. Όμως, σε όλα τα κείμενα, υπάρχει μια διάχυτη θλίψη, 

όπως στο «Το όνομά της», που τα απαλαίνει. Και υπάρχει μοναξιά που αναζητά τον πατέρα 

στα φθαρμένα μανίκια του σακακιού του «Άντρα από το Ναύπλιο» ή στο «Κοτλέ σακάκια». 

Εθελούσια, ωστόσο, όπως η ίδια η συγγραφέας μάς διαβεβαιώνει στην «Πασχαλινή λίστα» 

και στον «Γάτο που πορεύεται μοναχός του». Ανυπόφορη και βαριά, άλλοτε, όταν τα 

ψίχουλα στο τραπέζι της κουζίνας γίνονται θησαυρός και μαζεύονται ένα-ένα.. 

Εν κατακλείδι: η Νίνα που ξέρω είναι ένα κοριτσάκι που πετά, όπως στο κείμενο «Ντόροθυ», 

αλλά και ένα μοναχικό κοριτσάκι, όπως αυτό στο «Όνειρο του πράκτορα», που χορεύει μόνο 

του, αυτοσυγκεντρωμένο, με ένα ελαφρύ ανοιξιάτικο φόρεμα και τα μαλλιά του στον αέρα. 

Έτσι την είδε, φαίνεται, και την έκλεψε ο έρωτας, γλυκαίνοντάς την με ένα ρόδι. Είσαι, 

λοιπόν Βασίλισσα, Νίνα μου. Το παραδέχεσαι κιόλας σ’ ένα από εκείνα τα συμπυκνωμένα 

κειμενάκια της μιας αράδας, προς το τέλος του βιβλίου. Όχι η βασίλισσα-floor manager που 

περιγράφεις στο «Ρηγιούνιον» ή στο «Χαλί, ένα χάλι» που χρειάζεται παραφερνάλια. Είσαι 

μάλλον η βασίλισσα Περσεφόνη, που όταν δοκίμασες το ρόδι, αγάπησες και έμαθες το 

βασικό μυστικό: ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ούτε η ζωή, ούτε ο θάνατος. Ούτε τα 

ολόκληρα, ούτε τα μισά. Ούτε καν ο έρωτας. Μια Βασίλισσα που κλαίει για τους ανθρώπους 

που κλαίνε για τους ανθρώπους (Μνημόσυνα σε καθρέφτη). Αυτό λες στο κείμενο «Leonard 

Cohen». Μια Δέσποινα τρομερή, που τη φυλάνε κόκκινοι δράκοι, gargoyle, πετρίτες και 

κολιμπρί. Μια πολύτιμη Κυρά που δεν καταδέχεται τον συγχρωτισμό στο «Χάνι του τίποτα» 

και που στολίζεται με τα μπλε του van Gogh, τις μοναξιές του Hopper, τις νότες του Waits… 

Μια Βασίλισσα που μπόρεσε να κοιτάξει τη μάνα της κατάματα στο κείμενο «Η μάνα μου». 

Μια παίζουσα Βασίλισσα, που σκηνοθετεί την εξημέρωσή της, όπως ο «Γάτος που 

πορευόταν μοναχός του». Μια Βασίλισσα πότνια, κυρία δηλαδή, των συγκριτικών και της 

ανθρώπινης κλίμακας. Μια Βασίλισσα, τελικά, που φτιάχνει φωλιά με ένα σωρό μαλλιά, 

κουμπιά κι υφάσματα.  



Τα σχέδια του Γιώργου Παπαθεοδώρου, μου θύμισαν αρχέγονα πρωτόζωα της θάλασσας, 

όπως αυτά που περιγράφει ο Ίταλο Καλβίνο στα «Κοσμικωμικά». Μικροοργανισμοί που 

ήταν εκατομμύρια χρόνια πιασμένοι στους βράχους και που άρχισαν να φτιάχνουν κέλυφος 

και μάτια, όταν αντιλήφθηκαν ενστικτωδώς άλλους μικροοργανισμούς πιασμένους κι αυτούς 

στο βράχο. Για να ειδωθούν. Για να αρέσουν. Για να επιλεγούν.  

Είναι άδεια, σαν μεμβράνες που μπορούν να κυλήσουν σε οποιοδήποτε σχήμα. Ή που 

μπορούν να χωρέσουν οποιοδήποτε σχήμα. Είναι ό, τι απομένει στις λακουβίτσες, όταν 

τραβιέται η θάλασσα μετά το τσουνάμι. Είναι σαν διαφανή βότσαλα, χωρίς γωνίες. Σαν 

ενήλικες γυναίκες που γνωρίζουν όλα τα μυστικά… 

Σχέδια και κείμενα συναντιώνται στη θάλασσα. Η γυναίκα και ο σχεδιαστής μιλάνε ακριβώς 

για τα αρχέγονα. Μήτρες και μάτια σχεδιάζει αυτός, μήτρες και μάτια υπερασπίζεται αυτή. 

Ψελλίζοντας αυτή με προσεκτικές, πρωτάκουστες λέξεις, σχεδιάζοντας "παιδικά" αυτός. 

Μιλώντας περιμετρικά αυτή για ένα καίριο θέμα, σχεδιάζοντας διακοσμητικά τα 

περιγράμματά του αυτός. 

Σχέδια και κείμενα, δημιουργημένα σε χρόνους παράλληλους, αφηγούνται βίους επίσης 

παράλληλους, του άντρα και της γυναίκας, που όμως τέμνονται και σμίγουν στην στην 

σκέψη, στα συναισθήματα και στα όνειρα. Που είναι τόσο διαφορετικοί μα και τόσο ίδιοι. 

Που θα είχαν συναντηθεί, έτσι κι αλλιώς. 

Σας ευχαριστώ. 


