
 Το βιβλίο της Νίνας Κουλετάκη είναι μια περιήγηση 

στη συνείδηση ένας ανθρωπόυ. Της ηρωίδας. Είναι ένα 

έντεχνο εσωτερικό τραγούδι. 

 Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η 

διαχείρηση  του τόπου, του χρόνου, και της οπτικής.   

 Το βιβλίο έχει εξομολογητικό χαρακτήρα. Αυτή 

λογοτεχνική τάση ξεκίνησε τυπικά τον 4ο αιώνα με τις 

"Εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου". Ήκμασε το 18ο 

και το 19ο αιώνα. Επιστολικά  μυθιστορήματα, ημερολόγια 

και απομνημονεύματα συχνά μάλιστα πορνογραφικού 

περιεχομένου. Στις μέρες  μας  χαρακτηρίζονται ως 

"γυναικεία εξομολογητική λογοτεχνία", "βιωματικές 

αφηγήσεις", ή ακόμη "αφηγήσεις του εαυτού". 

 Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των κειμένων είναι οι 

συνεχείς αναδρομές στη μνήμη. Συνήθως έχουν 

αυτοδιηγητικό αφηγητή, δηλαδή, ο αφηγητής αναφέρεται 

στον εαυτό του. Διατυπώνει συνειδησιακές και ψυχολογικές 

καταστάσεις, σκέψεις, συναισθήματα, αναμνήσεις, 

εντυπώσεις. και είναι γραμμένα σε 1ο πρόσωπο.  



  Σε τέτοιου είδους κείμενα,  ο χρόνος  είναι συνήθως 

ένα ψευδές παρόν, διότι  οι εμπειρίες του παρελθόντος 

περιγράφονται ως τωρινές.  

 Αυτό συμβαίνει και στο βιβλίο της Νίνας. Η στιγμή της 

αφήγησης συμπίπτει με τη στιγμή της εμπειρίας. Έτσι  

δημιουργείται  η εντύπωση μιας  αδιαμεσολάβητης 

υποκειμενικότητας. Επίσης η αφήγηση αυτή, που λέγεται  

συγχρονική  ή ταυτόχρονη, προσδίδει στο κείμενο 

αμεσότητα και αντικειμενικότητα. Η πραγματικότητα  

περιγράφεται ωσάν να είναι σειρά τυχαίων γεγονότων.  

 Αλλα, για τι είδους πραγματικότητα και γεγονότα 

μιλάμε; 

  Τα 88 κείμενα του βιβλίου, αποτελούνται από 

εναλλαγές  ονείρων, αποσπάσματα ψυχαναλυτικών 

συνεδριών και φανταστικές συνομιλίες.  

 Αναφερόμαστε, δηλαδή, σε μια υποκειμενική 

πραγματικότητα που συντίθεται από αχρονικές νοητικές, 

ψυχολογικές και συναισθηματικές στάσεις. 



 Επίσης παρατίθενται  γραπτά κείμενα, όπως SMS,  

σκέψεις, απόψεις, στοχασμοί, σχόλια σε ένα πλέγμα 

διακειμενικότητας, δηλαδή σε διάλογο  με άλλα κείμενα, 

έργα τέχνης, μουσικές, φιλμ. Αυτά έχουν διαχρονικό 

χαρακτήρα.  

 Αχρονικός και διαχρονικός, λοιπόν, ο χρόνος της Νίνας. 

 Με άλλα λόγια ο αφηγητής   αδυνατεί, ή δεν ενδιαφέρεται 

να καθορίσει  τη χρονική αλληλουχία (τις χρονικές σχέσεις) 

των καταστάσεων που βιώνει.  

  

 Ο τόπος σε εξομολογητικά κείμενα έχει συνήθως 

ρεαλιστικά στοιχεία και συμβατική παρουσίαση.  

 Αντίθετά ο τόπος της αφήγησης, στο βιβλίο της Νίνας, 

είναι  είτε ονειρικός, ή φαντασιακός. Δηλαδή, οριοθετείται 

ως εναλλαγή εσωτερικών τοπίων. Αυτή η  εσωτερική 

περιπλάνηση μετατρέπει τον τόπο σε  χώρο. Δηλαδή, το 

περιβάλλον εναλλαγής των συνειδησιακών καταστάσεων 

της ηρωίδας. 

  



 Ούτε η παρουσίαση είναι συμβατική.  Εξετάζοντας το 

βιβλίο ως αντικείμενο βλέπθμε ότι στη νοηματοδότηση του 

κειμένου παρεμβαίνουν και εξωκειμενικοί παράγοντες.  

Λόγου χάρη, η εικονογράφηση, τα κενά, οι λευκές σελίδες, 

τα μικρά κεφάλαια, οι σύντομες παράγραφοι, κλπ.   

 Το αποτέλεσμα είναι η διάσπαση της γραμμικής 

οργάνωσης του κειμένου και η αποσπασματικότητα. Επίσης 

επιτυγχάνεται η κατάλυση χρονικών και αιτιολογικών 

σχέσεων, τονίζεται η ασυνέχεια, και η συγχρονικότητα. 

Κυρίως σταματά η χρονική ροή της αφήγησης και 

ακινητοποιείται ο χρόνος.  

  Μετατρέπεται, δηλαδή, ο χρόνος  σε τόπο όπου γίνεται 

ένα μονταζ. μικροαντικειμένων (τα συνειδησιακά 

περιστατικά). Σαν να μιλά μια συνείδηση, επί τω 

προκειμένω, μνημονεύει.  

   

 Η τρίτη και τελευταία αφηγηματική παράμετρος είναι 

η οπτική. Συνήθως, στα εξομολογητικά κείμενα, ταυτίζεται η 

οπτική του αφηγητή με του ήρωα και του συγγραφέα.  



 Στο βιβλίο της Νίνας η οπτική έχει τη μορφή  

εσωτερικής θέασης με προνομιακή θέση του αφηγητή. Λέω 

προνομιακή διότι  στα κείμενα υπάρχει μια πολυμορφία 

αφηγηματικών τρόπων. Από τους οποίους θα παραθέσω 

μερικούς ενδεικτικά.  

- Διαρθρωμένοι μονολόγοι,  όπου ο αφηγητής δρα ως 

ενδοσκόπος,  δια του οποίου ο αναγνώστης διεισδύει στη 

συνείδηση που μιλά. 

- Αφηγημένοι μονόλογοι, όπου ο λόγος του ήρωα εκφέρεται 

από τον αφηγητή σε Γ' πρόσωπο. Έναν άνδρα, στα κείμενα 

της Νίνας. 

 - Εσωτερικοί διάλογοι, όπου ομιλητής και ακροατής 

ταυτίζονται.   

- Πραγματικοί διάλογοι, όπου ο αφηγητής συνομιλεί με 

παρόντα ακροατή που εκφέρει λόγο. (chat/ψυχαναλυτής) 

-  Διάλογοι μεταξύ ηρώων όπου ο αφηγητής αποχωρεί από 

το προσκήνιο. (διάλογος με παύλες, χωρίς άλλα στοιχεία, πχ. 

του είπε) 



- Διακειμενικοί διάλογοι, όπου ο αφηγητής ταθτίζεται η 

συνομιλεί με ήρωες άλλων κειμένων, πχ. με την Τζέην Έυρ. 

  

 Κλείνοντας θέλω να πω ότι για μένα το βιβλίο της 

Νίνας Κουλετάκη είχε μεγάλο φιλολογικό ενδιαφέρον. Ο 

αναγνώστης που δεν το συμμερίζεται έχει πολλά άλλα 

στοιχεία να τον θέλξουν, που είναι και τα σημαντικότερα 

άλλωστε. 

 Οι προσωπικές αφηγήσεις είναι ένα παιχνίδι 

αντιπαραθέσεων μεταξύ  αλήθειας και ψέματος, μνήμης κι 

επιλεκτικής αμνησίας, αποκάλυψης και απόκρυψης, 

υποκρισίας και ειλικρίνιας, αυτογνωσίας και αυταπάτης. 

 Επίσης έχουν ίχνη  επιδειξιομανίας, ψυχοθεραπείας, 

μπορούν να διασκεδάσουν, να σχολιάσουν κοινωνικά 

θέματα, να πορνογραφίσουν. Η φαινομενική έλλειψη 

αναστολών είναι ίδιον αυτών των αφηγήσεων. Το βιβλίο 

της Νίνας έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. 

 Κι επειδή η Νίνα είναι η Νίνα, έγραψε ένα βιβλίο 

τολμηρό κι απατηλό. Και λέω απατηλό γιατί στον επίλογο 



απευθύνεται στον αναγνώση και του εξηγεί  πώς πρέπει να 

εκλάβει το κείμενο. Αν, δηλαδή, είναι αληθινή περιήγηση του 

δικού της εσωτερικού κόσμου, ή όχι. Αυτό λοιπόν το 

λεγόμενο "παρακείμενο",  μπερδεύει τον αναγνώστη για τα 

καλά.   

 Εγώ πιστεώ ότι αυτά τα κείμενα, αυτοβιογραφίες, 

ημερολόγια, μαρτυρίες, χρονικά, εξομολογήσεις. και της 

Νίνας άρα, είναι μυθοπλαστικά. Η ύπαρξη του επιλόγου, 

λοιπόν, είναι μάλλον λογοτεχνιό τέχνασμα που τονίζει την  

αληθοφάνεια του κειμένου. Ένα πραγματικά καλογραμμένο 

βιβλίο, Νίνα. Μπράβο, τα κατάφερες πάλι! 

 

 
 


