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Γράφει η Τατιάννα Τζινιώλη

Πρωτογνώρισα την πένα της Μανίνας Ζουμπουλάκη μέσα από την ταινία «Ριζότο», της 
οποίας έχει γράψει το σενάριο μαζί με την Όλγα Μαλέα. Πρόκειται για μία ταινία 
πρωτοπόρα στον ελληνικό κινηματογράφο καθώς, ανεξαρτήτως από τις προβληματικές 
της, θέτει για πρώτη φορά στο επίκεντρο τις κοινωνικές αναπαραστάσεις της γυναικείας 
ομοφυλοφιλίας. Μετά το υπέροχο «Φερμουάρ», η κυρία Ζουμπουλάκη επιστρέφει με ένα 
λογοτεχνικό έργο το λιγότερο εξαιρετικό.

Στο βιβλίο «Αόρατα Κορίτσια», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, 
συναντάμε τρεις γενιές γυναικών, τρεις γυναικείες φιγούρες, οι οποίες μας διηγούνται όλη 
την ιστορία της Ελλάδας από το ’22 μέχρι το δυστοπικό μέλλον το οποίο οραματίζεται η 
συγγραφέας. Οι τρεις αυτές γυναίκες χρειάζεται –αλλά και θέλουν- να υιοθετήσουν 
αντρικές ταυτότητες και συμπεριφορές, προκειμένου να επιβιώσουν. Μέσω των 
σπονδυλωτών αφηγήσεών τους μαθαίνουμε τι τις ενώνει αλλά και τι τις χωρίζει, ενώ 
ταυτόχρονα γινόμαστε μάρτυρες όλης της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

Η γραφή της Μανίνας Ζουμπουλάκη είναι απλή, ισορροπεί άψογα μεταξύ του  
λογοτεχνικού πλούτου και της ιστορικής πραγματικότητας. Η πλοκή ρέει γρήγορα και 
ευχάριστα, την ίδια στιγμή που σίγουρα πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε 
απαιτητικούς αναγνώστες. Τα ψυχογραφήματα των ηρώων διακρίνονται για την 
αληθοφάνεια και τον δυναμισμό τους ενώ το πιο σημαντικό στοιχείο του βιβλίου, κατά τη 
γνώμη μου, είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται τα ζητήματα του φύλου. Ο αναγνώστης 
μπορεί να διακρίνει μέσα στο κείμενο όλες τις συζητήσεις γύρω από τη διαμόρφωση των 
γυναικείων και των αντρικών ταυτοτήτων. Η συγγραφέας χρησιμοποιεί τον άρρητο τρόπο 
της λογοτεχνίας για να καταδείξει την επιτελεστικότητα του φύλου, αλλά και την εξουσία 
που προσφέρουν οι νοηματοδοτήσεις των λέξεων.

Η γλαφυρότητα των περιγραφών και ο τρόπος που η κυρία Ζουμπουλάκη αποδομεί και 
επαναδομεί τα στερεότυπα της εκάστοτε κοινωνίας εντάσσουν το βιβλίο «Αόρατα 
Κορίτσια» σε ένα από τα πιο αξιόλογα και ιδιαίτερα που μπορεί να διαβάσει κάποιος. 
Σπάνια συναντάς ένα τόσο σημαντικό λογοτεχνικό έργο, το οποίο να διαβάζεται κατανοητά 



και ευχάριστα. Πάνω από όλα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την εξαιρετική ιστορική, αλλά 
και κοινωνιολογική έρευνα που διεξήγαγε η συγγραφέας, ώστε να αποδώσει τόσο άψογα 
τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των εποχών στις οποίες αναφέρεται, αλλά και τη φαντασία 
που χρησιμοποίησε με τόση προσοχή ώστε να περιγράψει το άγραφο ακόμα μέλλον.
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