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”Αόρατα Κορίτσια”: πάντα επιζούν χάρη στην καλοσύνη των ξένων 
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“Ωραίο εξώφυλλο” της είπα καθώς έδινα το βιβλίο να μου το υπογράψει. “Η 
κοπέλα είναι η γιαγιά μου”, μου απάντησε η Μανίνα Ζουμπουλάκη για τα 
Αόρατα Κορίτσια (εκδόσεις Παπαδόπουλος). Το περιεργάστηκα με ιδιαίτερη 
προσοχή μπας και διακρίνω τυχόν ομοιότητες με τη Μανίνα, ίσως τα μάτια, 
ίσως λίγο στο στόμα να της μοιάζει. Αυτές τις ομοιότητες, τα πρώτα πράγματα 
που όλοι, λίγο πολύ, ψάχνουμε στους άλλους όταν τους γνωρίζουμε για 
πρώτη φορά και επιβεβαιώννουμε ότι οι ομοιότητες στους ανθρώπους είναι 
αναπόδραστες και είναι περισσότερες από τις διαφορές. 

Η υπόθεση του βιβλίου 
Η έμπνευση για το 13ο της βιβλίο ήρθε από προφορικές ιστορίες της 
οικογένειάς της μαζί με την ίδια την Ιστορία: “έχω ακούσει εκατό φορές από 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου πώς έφθασαν πρόσφυγες από την 
Καππαδοκία, την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη, πώς 
εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα” λέει η ίδια. Το μυθιστόρημα έχει τρεις 
πρωταγωνίστριες, τη Σμαρώ, την Ελπίδα και την Ζωή. Στο πρώτο μισό 
αναφέρεται σε ένα αόρατο κορίτσι που ζει σε έναν κόσμο όπου τα πράγματα 
είναι πολύ δύσκολα για τις γυναίκες. Αφού καταφέρνει να φτάσει από την 
Καισάρεια στη Θεσσαλονίκη βρίσκει δουλειά σε καφέ-σαντάν σαν ζογκλέρ και 
γίνεται ηθοποιός έχοντας δύο πρόσωπα, αντρικό και γυναικείο. Η ζωή της, 
από το 1922 έως το τέλος του αιώνα, είναι γεμάτη περιπέτειες (δεν γράφω 
περισσότερα για να μη σας το χαλάσω). Το δεύτερο μισό βιβλίο ξεκινά με μια 
Αθήνα διαλυμένη, όπου τη σκυτάλη παίρνει η εγγονή της πρώτης: είναι 
οπερατέρ, κυκλοφορεί ντυμένη άντρας, επειδή έτσι είναι, ή αισθάνεται, πιο 
ασφαλής. Μια έκρηξη στην Ομόνοια την αναγκάζει να αλλάξει οπτική… 
(είπαμε, αποφεύγω τα σπόιλερ). Η Ελπίδα, σεναριογράφος και μητέρα της 
Ζωής, εμφανίζεται και εξαφανίζεται μεταξύ πρώτου και δεύτερου μισού. 

Περί μετανάστευσης και άλλων δαιμονίων 
Διάβασα το βιβλίο σε δύο βράδια και πραγματικά το απόλαυσα (σε προκαλώ 
να το κάνεις κι εσύ) αφού η ιστορία της ρέει γάργαρα και είναι ωραία 
δομημένη. Η Μανίνα ξεκίνησε να γράψει ένα ρομαντικό μυθιστόρημα με 
ισχυρές ηρωίδες. Αλλά δεν είναι ούτε τόσο ρομαντικό, έχει πολλές ρεαλιστικές 
σκηνές και συναισθήματα, ούτε οι ηρωίδες του τόσο δυνατές, μία αντρική 
μεταμφίεση δεν μπορεί να κρύψει επαρκώς τη γυναικεία ευαισθησία. Αυτά 
όμως είναι και τα δύο στοιχεία που το κάνουν τόσο ενδιαφέρον. Το βιβλίο θα 
μπορούσε να είναι αφιερωμένο στις καταπληκτικές γυναίκες που παλεύουν να 
ζήσουν και καταφέρνουν και ενηλικιώνονται σε έναν man’s man’s man’s 
world, που γερνούν με σοφία και χάρη, που ερωτεύονται βαθιά και που 
προσαρμόζονται εύκολα αλλάζοντας συνεχώς ρόλους. Δεν είναι όμως. 
Επίσης θα μπορούσε κανείς να κρατήσει το στοιχείο της μεταμφίεσης που 
βοηθά τη συγγραφέα στο να προσθέσει ενδιαφέρον στην πλοκή και οδηγεί σε 
αναπάντεχες ανατροπές και αποκαλυπτικές αναγνωρίσεις. (Γενικά στη 
λογοτεχνία η μεταμφίεση γυναικών σε άντρες είναι συχνή π.χ. όπως η 
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Ροζαλίντα στο Όπως Αγαπάτε του Σαίξπηρ). Αλλά ούτε και αυτό είναι. 
Γιατί τα Αόρατα Κορίτσια, πέρα από τους καημούς, τα όνειρα και τα 
συναισθήματα, κουβαλούν στις ιστορίες τους κάτι που μας αφορά όλους, 
άντρες και γυναίκες, τον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Όποιος πιστεύει ότι δεν 
είναι πρόσφυγας ή έστω εν δυνάμει πρόσφυγας ή μετανάστης, διωγμένος ή 
ξεριζωμένος στις μέρες μας, μάλλον κάτι κάνει λάθος ή κάτι αγνοεί. Η ιστορία 
της ανθρωπότητας βασίζεται στη μετανάστευση των λαών. Όπως τα Αόρατα 
Κορίτσια “επιζούν χάρη σε συμπτώσεις, χάρη σε μικρά θαύματα, χάρη σ’ 
αυτούς που δεν τα βλέπουν. Παλεύουν να μην ξεχωρίσουν, να μη σκαλώσει 
πάνω τους κανένα βλέμμα. Έτσι συμβαίνει και με όσους αναγκάζονται να 
φύγουν και να αφήσουν πίσω τους σπίτι, οικογένεια και ιστορίες ζωής. 

Η Μανίνα, ως δημοσιογράφος, κατέχει καλά την τέχνη του ρεπορτάζ και της 
έρευνας, ξέρει πως να αξιοποιήσει τις ιστορίες που άκουσε και πώς να ψάξει 
στην Ιστορία, ώστε να σου προσφέρει ένα βιβλίο όχι ιστορικό, με παραθέσεις 
ιστορικών γεγονότων αλλά με δράση, πλοκή και πολλές (πραγματικά πολλές) 
κινηματογραφικές εικόνες. Πιστεύω δε ότι όταν γράφει πρώτα προβάλλει ο 
κινηματογραφικός φακός στο μυαλό της την ιστορία που μας αφηγείται και 
έπειτα την αποτυπώνει στον υπολογιστή της. Δεν την συνθέτει ακριβώς, αλλά 
την ξετυλίγει στο πανί, με τη δική της γραφή και το δικό της ξεχωριστό ύφος. 
Γι΄αυτό παίζει σε αυτό το βιβλίο και με τα “φώτα”: οι ηρωίδες της είναι πότε 
στο σκοτάδι, πότε στο φως, φωτισμένες σκιές πίσω από τις κουίντες ή 
σκοτεινά υπέρλαμπρες μπροστά στις αποκαλύψεις. 

Και όσο για το τέλος του μυθιστορήματος, κι εδώ συμβαίνει ό,τι και στις 
ταινίες: έχει happy end. Η ίδια πιστεύει και στα happy end και στα μικρά 
θαύματα γι’ αυτό και τα ”Αόρατα Κορίτσια” έχουν το αισιόδοξο τέλος που τους 
αξίζει: ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα… 
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