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 H δημιουργός, παραγωγός και πρωταγωνίστρια της σειράς-φαινόμενο Girls υπογράφει μια 

ξεκαρδιστική, σοφή και επώδυνα ειλικρινή συλλογή προσωπικών ιστοριών, κερδίζοντας 

επάξια μια θέση ανάμεσα στα πιο πρωτότυπα κι ελπιδοφόρα συγγραφικά ταλέντα της 

σύγχρονης γενιάς. 

 Η Λίνα Ντάναμ ρίχνει φως σε όλες εκείνες τις εμπειρίες που βιώνει ένα κορίτσι βγαίνοντας 

στον πραγματικό κόσμο: τον έρωτα, τη μοναξιά, την απογοήτευση του να είσαι δέκα κιλά 

υπέρβαρη παρότι τρέφεσαι μόνο με υγιεινές τροφές, την πίεση του να πρέπει να επιβάλεις 

τον εαυτό σου σε μια αίθουσα γεμάτη άνδρες με τα διπλά σου χρόνια, τη χαρά όταν 

γνωρίζεις τον πραγματικό έρωτα και, πάνω απ’ όλα, το αίσθημα της δικαίωσης όταν 

βρίσκεις τα κότσια να πιστέψεις ότι η ιστορία σου αξίζει να ειπωθεί. 

 Διαβάζοντας το «Δεν είμαι τέτοιο κορίτσι» νιώθεις την ίδια ευχαρίστηση όπως όταν 

μπαίνεις σε σάιτ που περιλαμβάνουν φωτογραφίες διάσημων γυναικών χωρίς μακιγιάζ και 

ξαφνικά σκέφτεσαι: είναι και αυτές σαν και εμένα. Όμως η Λίνα Ντάναμ δεν είναι σαν και 

εμάς και παρ’ όλ’ αυτά με κάποιον τρόπο είναι… 

  

Η ανηλεής αυτοεξέτασή της μέσα στο βιβλίο ικανοποιεί τον αναγνώστη γιατί η Ντάναμ δεν 

είναι απλά μια προνομιούχα διασημότητα. Είναι ταλαντούχα, έξυπνη και αστεία, κάτι που 

μας το έχει δείξει και μέσα από τη σειρά της Girls. Η Ντάναμ είναι πρόθυμη να εκθέσει τον 



εαυτό της. Όχι όπως οι περισσότεροι της γενιάς της, επιφανειακά, βγάζοντας selfies και 

ποστάροντας ατάκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά να εκθέσει τον εαυτό της, 

δείχνοντας τη δική της ανθρωπιά και το πόσο ευάλωτη είναι. Μας δίνει την «άδεια» να 

εξετάσουμε τα δικά μας ελαττώματα και να τα δούμε ως πηγή δύναμης. 

  

Για όσους παρακολουθούν το Girls – στους οποίους πρέπει να ομολογήσω πως ανήκω και 

εγώ – ίσως αρχικά να είναι δύσκολο να διαχωρίσουν τη φωνή της τηλεοπτικής Χάνα από 

αυτή της Ντάναμ του βιβλίου. Η συλλογή των 21 δοκιμίων γεμάτα με χιουμοριστικές λίστες, 

ανταλλαγές e-mail κ.ά., χωρίζεται σε ενότητες σχετικά με την αγάπη, το σεξ, το σώμα, τη 

φιλία, την εργασία… Μπορεί η μορφή να είναι διαφορετική αλλά το «περιβάλλον» είναι 

ιδιαίτερα οικείο. 

  

Οι θαυμαστές θα αναγνωρίσουν επίσης κάποιες από τις μανιέρες στην αφήγηση που 

χρησιμοποιεί η Ντάναμ. Όπως και η Χάνα, έτσι και η Ντάναμ είναι αμελής, κάποιες φορές 

ανόητη και επιρρεπής στο να λέει αποδοκιμαστικά πράγματα για τον εαυτό της εν είδει 

αστείου. Όμως σε αντίθεση με την Χάνα, η Ντάναμ ξέρει τις ικανότητές της και την θέση της 

στον κόσμο. 

  

Πρόκειται για ένα βιβλίο αντιθέσεων. Ενώ η Ντάναμ περιλαμβάνει κάποια ανάλαφρα 

πράγματα όπως τα περιεχόμενα της τσάντας της, τις θερμίδες των φαγητών που έχει 

καταναλώσει κλπ, ξαφνικά μας βάζει στα βαθιά με πιο σκοτεινά θέματα, όπως την όχι και 

τόσο συναινετική σεξουαλική συνεύρεση που βίωσε στο κολέγιο, πως είναι να αμφιβάλεις 

για τον εαυτό σου και να τον μισείς και πώς μέσα από όλα αυτά να βγαίνεις άθικτος. 

 Ένα σύγχρονο φεμινιστικό εγχειρίδιο από ένα κορίτσι του σήμερα. 

  

 Αλεξάνδρα Παναγοπούλου 

 


