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Διάβασα σε μια ιδιαίτερη στιγμή της ζωής μου τα «Μικρά Μνημόσυνα» και κάτω από 

«αντίξοες» θα έλεγε κανείς συνθήκες. Το αντίξοες το βάζω σε εισαγωγικά κι εξηγούμαι: 

Όταν η Νίνα μου τηλεφώνησε, δήλωσε με τον γνωστό δημοκρατικό της τρόπο: «λοιπόν 

μικρό, (να και κάτι καλό, με λέει ακόμα μικρό...) 7 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεις»! Ούτε αν 

θες, ούτε αν μπορείς...  Εννοείται πως και ήθελα και μπόρεσα και γι’ αυτό με βλέπετε εδώ 

σήμερα στο πάνελ κι όχι στο κοινό.  

«Χρειάζομαι το βιβλίο» της είπα κι εδώ ξεκινάνε οι αντίξοες συνθήκες που προανέφερα. 

«Εξαντλήθηκε» μου απαντάει. «Και τι θα πω;» της λέω, «πρέπει να το διαβάσω». «Θα στο 

στείλω σε PDF», απάντησε, όπερ και εγένετο. 

Την ίδια μέρα λαμβάνω μέιλ με το αρχείο συνημμένο και τη δημοκρατική προστακτική 

«Ετοιμάσου». «Ευχαριστώ», απαντάω κι αρχίζω να επιδίδομαι σε νοερό αγώνα του πότε θα 

το διαβάσω. 

Το διάβασα – ευτυχώς για όλους μας- αρκετό καιρό μετά και με παύσεις αν και θα 

μπορούσα να το είχα διαβάσει απνευστί κι αμέσως εφόσον οι συνθήκες μου ήταν 

αλλιώτικες. 

Βλέπετε, ο μόνος χρόνος που έχω πια για διάβασμα είναι την ώρα που ταΐζω την κόρη μου. 

Η μικρή θηλάζει κι εγώ διαβάζω Νίνα Κουλετάκη.  O tempora, o mores! 

Απ’ τις πρώτες κιόλας σελίδες ένιωσα έκπληξη κάτι που επιβεβαιωνόταν ως συναίσθημα 

καθώς η ανάγνωση προχωρούσε. Τι ευχάριστο να σε εκπλήττουν οι φίλοι σου!  

Διαβάζω Νίνα τα τελευταία 12 χρόνια και σας λέω πια με σιγουριά ότι αυτά τα κείμενα, απ’ 

τα οποία δεν ξέρω πόσα είναι εντελώς τωρινά και πόσα λίγο παλιότερα αλλά ιδωμένα με 

πιο φρέσκια ματιά, είναι τα πιο ώριμα της. Η Νίνα που γνώρισα ως composition doll στα 

blogs του μακρινού κι ανέφελου 2006, η Νίνα που την Περσεφόνη της απολαύσαμε εδώ το 

2014, η Νίνα που μας εξοικείωσε με τα Εγκλήματα και την τιμωρία τους, η Νίνα του 

facebook, η Νίνα με το βιτριολικό χιούμορ, όλες αυτές οι Νίνες είναι εδώ σε μια πιο 

ολοκληρωμένη εκδοχή.  Η γυναίκα που έγραψε τα «Μικρά Μνημόσυνα» είναι μια γυναίκα 

που έχει ζήσει ζωή γεμάτη. Γιατί γράφει κανείς έτσι όταν η ζωή του τα έχει δώσει όλα, 

αγάπες, έρωτες, πόνο, χωρισμούς, δεύτερες ευκαιρίες. Στα «Μικρά Μνημόσυνα», πολύτιμα 

πετράδια όλα τους στο κόσμημα που περήφανα θέλει να κρέμεται στον λαιμό της, 

συνυπάρχουν η χαρά με τη θλίψη, η ευτυχία με τον πόνο, η οδύνη κι ο μαρασμός με την 

ελπίδα και την αγάπη, ο έρωτας, η αποδοχή, το δόσιμο, η απόρριψη... θα σας έλεγα κι 

άλλα... συμπληρώστε τα μόνοι σας. Είμαι βέβαιη ότι καθένας από σας θ’ ανακαλύψει δικά 

του συναισθήματα μέσα απ’ τα κείμενα ζωής της φίλης μου της Νίνας. Άλλοτε 

αυτοβιογραφικά κι άλλοτε δανεικά ή απλώς εξ’ αφορμής μιας κατάστασης, η Νίνα κάνει 

μια δημόσια ψυχοθεραπεία στην οποία εμείς είμαστε ο θεραπευτής, ο συνοδοιπόρος, το 

μάτι πίσω απ’ την κλειδαρότρυπα, ο κριτής  ή αυτός  που θ’ απλώσει τα χέρια σε μιαν 

αγκαλιά αποδοχής. Ο άντρας απ’ το Ναύπλιο είναι η φωνή της συνείδησης, ο καθρέφτης 

στον οποίο άλλοτε κοιταζόμαστε και λειτουργεί παραμορφωτικά κι άλλοτε μας πετάει 

κατάμουτρα την αλήθεια που δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε ν’ ακούσουμε. 



«Είναι στιγμές που ο άντρας απ’ το Ναύπλιο γίνεται εντελώς αχώνευτος», όπως λέει η 

συγγραφέας στο κέιμενο «Γραμματική κι ορθογραφία».  

Η Νίνα γράφει ποίηση αν κι η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως άθλια ποιήτρια όπως θα 

διαβάσετε στο σύντομο βιογραφικό της σημείωμας. Γράφει ποίηση ακόμα και στα 

μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα που υπάρχουν εδώ μέσα: 

Ύστερα έγινα καπνός , βγήκα απ’ την καμινάδατου τζακιού και διαλύθηκα στον καθαρό 

αέρα. 

Και κωπηλάτησα γρήγορα, να φτάσω μια  ώρα αρχύτερα στο παγόβουνό μου και ν’ 

αναμετρηθώ μαζί του. 

Εγώ έκλαιγα και δεν ήθελα να βλέπω άλλο. Είχα μια λαχτάρα μόνο. Προσευχόμουν να 

μείνει κάτι όμορφο μέσα στο κουτί, στο τέλος, έτσι ώστε -σαν την Πανδώρα κι εγώ- να΄χω 

κάτι να ελπίζω. Αυτό που έμεινε ήταν ένας μικρός, τυφλός θεός. Πολύ μικρός για να με 

πείσει για τα θαύματα που θα μπορούσα να περιμένω απ’ αυτόν και αγιάτρευτα τυφλός για 

να με δει. Κι ήξερα, μέσα μου, πως ήταν ο μοναδικός θεός που υπήρχε για μένα. 

Θα μπορούσα να σας διαβάσω κι άλλα, θα μπορούσα να σας τα διαβάσω όλα. Δεν το κάνω, 

αφενός για ν’ αγοράσετε το βιβλίο,  αφετέρου για  να τ’ ανακαλύψετε μόνοι σας. 

Τα κείμενα του πρώτου μέρους, η αρχή του τετραδίου με τις σκόρπιες σκέψεις, τα 

ανεπίδοτα sms... σ’ όλα αυτά διαβάζοντας τα θα πεις αυτό σκεφτόμουν κι εγώ ή αυτό 

αισθάνθηκα ή αυτό θα’ κανα κι εγώ. Σε άλλα θα προσπαθήσεις να μαντέψεις τα πρόσωπα ή 

τις ιστορίες πίσω απ’ τις λέξεις...τι έγινε έτσι ακριβώς, τι μεταλλάχθηκε, πόση μυθοπλασία 

μπήκε στο ενδιάμεσο κοκ. 

Σας απαντώ ευθέως: δεν έχει καμία σημασία! Η Νίνα ανατεμάχισε τα κομμάτια του μυαλού 

και της ψυχής της με την ευαισθησία ενός επαγγελματία ανατόμου. Οξύμωρο αλλά 

πραγματικό. Με τη δημιουργική της φαντασία σαν βασικό εφόδιο μπήκε στα σκοτάδια του 

είναι της να ξορκίσει φόβους και να παλέψει με θεριά. Αναμετρήθηκε με τις αναμνήσεις και 

τις χαρές της, διαξιφίστηκε με τους εχθρούς της. Όλα δικά της στη ρουλέτα της ψυχής. 

Ξαναβρήκε αυτούς που έφυγαν για το οριστικό ταξίδι, καλωσόρισε όσους ήρθαν για να 

μείνουν έστω κι αργά. Πάλεψε με τα τέρατα με τα οποία καθημερινά παλέυουμε όλοι μας, 

τη μοναξιά, τον φόβο, τον χρόνο, την απώλεια, τον θάνατο, τις μικρές  και μεγάλες 

απουσίες, την ψευδαίσθηση του για πάντα, το δεύτερη ζωή δεν έχει. 

Κι ήρθε στο τέλος κι ο Γιώργος με τις ζωγραφιές του να μας θυμίσει πόσο περίπλοκος είναι 

αυτός ο λαβύρινθος, σαν πολλοί μικροί σ’ έναν μπλεγμένοι. Χωρίς τον Μινώταυρο και 

δίχως τον μίτο της Αριάδνης που τόσο βολικά μας έρχονται απ’ τη μυθολογία των παιδικών 

μας χρόνων.  

Τα «Μικρά Μνημόσυνα» είναι άλλοτε κλειδιά που μπορούν ν’ ανοίξουν τον δρόμο κι 

άλλοτε εμπόδια που ορθώνονται αξεπέραστα μπροστά σου.  

Η Νίνα στολίστηκε μ’ αυτά και χωρίς αιδώ και φόβο τα έβγαλε ένα- ένα παραδίδοντας μας 

αμόλευτα τα μέρη της ψυχής της. 

Κυρίες και κύριοι, η συγγραφέας είναι γυμνή! 

 

Αλεξία Τζαμικόσογλου 


