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Το νέο μυθιστόρημα της Μανίνας Ζουμπουλάκη που θα σας καθηλώσει! 

Ανέκαθεν με συνάρπαζαν και μου κινούσαν το ενδιαφέρον ιστορίες από τη Μικρά Ασία, 
γεγονότα από την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνισμού, ιστορίες αληθινές, 
από ανθρώπους που έζησαν, αγάπησαν, έχασαν οικογένειες, σπίτια, δουλειές, αλλά δεν το
έβαλαν κάτω. Πάλεψαν και μερικοί από αυτούς τα κατάφεραν και έκαναν ένα νέο ξεκίνημα.

Δεν ξέρω γιατί τις έβρισκα τόσο συναρπαστικές, ίσως γιατί μου θύμιζαν ιστορίες σαν... 
και της γιαγιάς. Ίσως γιατί τέτοιες ιστορίες σε διδάσκουν και σου μαθαίνουν το να είσαι 
ευγνώμων γι'αυτά που έχεις, να μη θεωρείς τίποτα δεδομένο και πάνω απ'όλα να 
ακολουθείς το όνειρό σου.

Ένα τέτοιο ''δίδαγμα'' είναι και το νέο μυθιστόρημα της Μανίνας Ζουμπουλάκη με 
τίτλο: ''Αόρατα Κορίτσια''.

Τρεις γενιές ηρωίδων, τρεις διαφορετικές ιστορίες με ένα βασικό μοτίβο, την κάλυψη πίσω 
από ανδρικά προσωπεία για την ανάγκη της επιβίωσης, την ανάγκη της δημιουργίας, αλλά
και την ανάγκη της αποφυγής προβλημάτων.

Στο βιβλίο ξετυλίγονται με αριστοτεχνικό τρόπο οι ιστορίες αυτών των κοριτσιών. 
Συγκεκριμένα γυναικών από τρεις γενιές, γυναικών που κρύβονται πίσω από αντρικές 
ταυτότητες. Η πρώτη ιστορία αφορά τον Μάριο, το γιο ενός μεγάλου ηθοποιού, του 
Μιχαήλ Καζαντζόγλου, που τον πιάσανε οι Τούρκοι στην αγορά της Καισάρειας και 
πρόκειται να τον στείλουν στα Τάγματα Εργασίας μαζί με χιλιάδες άλλους Έλληνες. Εκεί, 
στο ανθρώπινο κοπάδι που οδηγείται στο ''άγνωστο'', ο Μάριος γνωρίζει τον Αντώνη και 
γίνονται φίλοι, μέχρι που ο Μάριος αποφασίζει να δραπετεύσει πέφτοντας στο ποτάμι. 
Καταφέρνει να επιβιώσει γιατί τον σώζει η Αννίς, η οποία συνοδεύει ένα μικρό παιδί, τον 
Πέτρο. Έτσι, οι τρεις τους αποτελούν μια οικογένεια και ύστερα από περιπέτειες 
κατορθώνουν να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Μάριος αναγκάζεται να 
αποκαλύψει πως είναι κορίτσι και λέγεται Σμαρώ.

Μετά από λίγο καιρό, ανταμώνουν ξανά με τον Αντώνη, τον μόνο που έχει σωθεί από τα 
Τάγματα Εργασίας. Η Σμαρώ μένει στο σπίτι μιας Εβραίας, της Ρόσι, κάνει νούμερα σε 
διάφορα κέντρα ως Μάριος, αλλά έρχεται η στιγμή που αναγκάζεται να αποκαλύψει την 
πραγματική της φύση. Τα χρόνια περνούν και φτάνουμε στη δεκαετία του ’40, όταν η 
Θεσσαλονίκη βρίσκεται υπό γερμανική κατοχή. Αρχίζει ο διωγμός των Εβραίων κι η Ρόσι 
συλλαμβάνεται. Αφήνει πίσω της ένα κορίτσι, την Ελπίδα, το οποίο φροντίζουν οι άλλοι. 
Φτάνει η απελευθέρωση, η Σμαρώ είναι πάντα ηθοποιός και αποφασίζει να μετακομίσει 
στη Χίο, μετά έρχεται η χούντα και περνάει από διώξεις λόγω πολιτικών φρονημάτων. Το 
δεύτερο μέρος του μυθιστορήματος είναι αφιερωμένο στην Ελπίδα, η οποία αποκτά ένα 
παιδί με τον Αντρέα, τη Ζωή, την οποία αναλαμβάνει η Σμαρώ και ο Πέτρος. Στην αρχή 
ζουν στην Καβάλα, αργότερα, όμως, η Ζωή κατεβαίνει στην Αθήνα και «τραβάει ταινίες» με
μια κάμερα, έτσι παρακολουθούμε τη δική της ζωή που είναι επίσης ενδιαφέρουσα, όπως 
των άλλων κοριτσιών.



Η συγγραφέας καταφέρνει με μοναδικό τρόπο να προσεγγίσει αυτές τις ιστορίες 
που, αν και μοιάζουν μακρινές, είναι τόσο κοντά στο σήμερα. Μπορεί η καταστροφή 
του 1922 να θυμίζει απλώς ένα κεφάλαιο της μαύρης ιστορίας, αλλά ο ξεριζωμός, όχι 
απαραίτητα των Ελλήνων, είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 
καθημερινότητα. Άνθρωποι φτάνουν συνεχώς στην Ελλάδα, με την ελπίδα να 
συναντήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι βομβαρδισμοί και οι συμπλοκές στο 
κέντρο της Αθήνας, είναι σκηνικά που πλέον μοιάζουν συνηθισμένα, καθημερινά. Πρόκειται
για ένα μυθιστόρημα τόσο επίκαιρο, τόσο κοντά σε αυτά που ζούμε, που αγγίζει τα όρια 
του ''τρομακτικού''.

Με γραφή που συναρπάζει, ζωντανές περιγραφές, πρόσωπα της διπλανής πόρτας και 
υπόθεση που σε καθηλώνει από τις πρώτες κιόλας γραμμές, τα ''Αόρατα Κορίτσια'' της 
Μανίνας Ζουμπουλάκη, είναι ένα μυθιστόρημα που πρέπει να διαβάσετε!
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xthes-mexri-to-simera 
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