
 

 

 

Όνομα Ομάδας: Choco Biskotini  

(Μέλη: Γεράνιος Απόστολος, Γκιάτη Ελευθερία, Γραβαρης Βασίλειος, 

Ζαραβίνου Ιωάννα, Ζαραβίνου Χρυσούλα) 

Συγγραφέας – Τίτλος Βιβλίου: Ζωρζ Σαρή – Νινέτ 

Περίληψη: Η Νινέτ είναι ένα μικρό κορίτσι που γεννήθηκε στην              

Κωνσταντινούπολη. Σύντομα αναχώρησε με τους γονείς της για την Οδησσό 

με το περίφημο πλοίο «Μπέλλα Ρόσσια». Εκεί μεγάλωσε, 

εκεί γνώρισε την οικογένεια Καραζήση, μια εξαμελή 

οικογένεια που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή της, και 

εκεί γνώρισε τους μεγαλύτερούς της φίλους. ‘Ύστερα από 

οχτώ χρόνια, που η Ρωσική επανάσταση ξεσπά στην 

Ουκρανία, αναγκάζεται να φύγει με την απορία αν θα 

ξαναπάει ή αν θα ξαναδεί τα αγαπημένα πρόσωπά της 

που αφήνει πίσω. Με προορισμό την Αθήνα το << Μπέλλα 

Ρόσσια >> αναχωρεί. Η αδελφή του πατέρα της θα 

φιλοξενεί την οικογένειά της μέχρι να αγοράσουν ένα μεγαλύτερο σπίτι. Η 

Νινέτ κάνει νέους φίλους και βρίσκεται συνέχεια μαζί τους. Ο Κόλιας 

(υποκοριστικό του Νικόλα), ο πρωτότοκος γιος των 

Καραζήση έρχεται στην Ελλάδα με τις αδελφές του, 

Όλια, Ζαν (η νονά της Νινέτ) και Έλλη. Λίγο μετά 

την άφιξή τους, η Νινέτ αποκτά μια αδελφή την 

Ειρήνη και στο ιστορικό πλαίσιο σημειώνεται η 

Μικρασιατική Καταστροφή. Τότε είναι που η 

οικογένειά της διέρχεται κρίση και η μητέρα 

αναγκάζεται να την στείλει εσώκλειστη σε μια Σχολή Μοναχών στο Παρίσι. 



 Έτσι ένα άλλο ταξίδι ξεκινά για την Νινέτ και μια νέα φιλία, με τη Φρανσίς, 

αρχίζει. Όταν αποφοιτεί,  φεύγει για το Σαν Λουί, στις γαλλικές αποικίες της 

Αφρικής, στη Σενεγάλη, από όπου μάλιστα προέρχεται ( ρίζες μητέρας της). 

Εκεί συναντά τον έρωτα της ζωής της που και 

πρόκειται να παντρευτεί, τον Πολ Ροζ. Σε λίγο καιρό 

επιστρέφει στην Αθήνα και συναντά την οικογένεια 

της, ανάμεσα τους και την τελευταία κόρη, τη Ζωή. 

Μια μέρα έρχεται ένα γράμμα από τον αρραβωνιαστικό 

της που λέει πως την χωρίζει. Ο Κόλιας της κάνει 

πρόταση γάμου σύντομα κι εκείνη θέλοντας να 

αντικαταστήσει την λύπη που την περικυκλώνει, τον 

παντρεύεται και αντιλαμβάνεται το «ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» των 

παιδικών παραμυθιών, που τόσο πολύ της άρεσαν. 

 

Δώστε έναν διαφορετικό τίτλο στο βιβλίο και εξηγήστε γιατί τον 

επιλέξατε.  

Ένας διαφορετικός τίτλος που δόθηκε από εμάς για το συγκεκριμένο 

βιβλίο ήταν «Το κορίτσι από το μυθιστόρημα». Επιλέχθηκε διότι, οι γονείς 

της, αν και την ονόμασαν με τα ονόματα των μητέρων τους, Μαρία-Ελένη, 

είχαν διαβάσει ένα γαλλικό μυθιστόρημα για ένα μικρό ζωηρό κοριτσάκι 

ονόματι Νινέτ και συμφώνησαν να την φωνάζουν έτσι. Επίσης γράφτηκε ένα 

μυθιστόρημα για εκείνη από την ίδια της την αδελφή. 

 

Προσθέστε στο βιβλίο ένα κεφάλαιο / μία σελίδα / μία παράγραφο / μία 

πρόταση / μία λέξη / μία εικόνα / … 

Σκηνικό: Η Νινέτ έχει παντρευτεί τον Κόλια και είναι η στιγμή να γεννήσει το 

τρίτο τους παιδί. Κάτι όμως θα συμβεί που θα αλλάξει τη ζωή της... 

 

 

 



 

 

Αθήνα 4 

 

Η Νινέτ είχε βγει με τη Ζαν και την Ειρήνη για να πάρουν τα πράγματα 

για το παιδικό δωμάτιο. Το καινούργιο σπίτι του Κόλια και της Νινέτ είχε 

αρκετό χώρο για άλλα δυο δωμάτια. Χαρις τον μισθό του Κόλια ως πιανίστα 

σε εκείνο το μεγάλο ξενοδοχείο με θέα την Ακρόπολη. Ήταν ο μόνος που 

μπορούσε να παίζει τόσο καλά τον Σοπέν, τον Τσαϊκόφσκι, τον Μπαχ και τον 

Σμετάνα. Είχε καταφέρει να συνδυάσει αυτό που του άρεσε με το επάγγελμά 

του. 

  Ξαφνικά κάτι πόνοι πιάνουν την Νινέτ. 

- Ήρθε η ώρα, είπε με περηφάνεια η Ζαν. 

- Μην ανησυχείς αδελφούλα μου! Όλα θα πάνε καλά, είπε η Ειρήνη 

προσπαθώντας να της δώσει θάρρος.  

Η Νινέτ ούρλιαζε σχεδόν από τους αβάστακτους της πόνους. 

- Τρέχα νονά. Σε παρακαλώ, τρέχα σε εκείνο το περίπτερο να πάρεις 

τηλέφωνο τη μαμά να έρθουν να μας πάρουν, να ενημερώσουν και τον ... 

αααα... τον Κόλια, φωνάζει η Νινέτ γαντζωμένη από την Ειρήνη! 

- Αμέσως παιδί μου, είπε βλέποντας την ανιψιά να προσπαθεί να 

απομακρυνθεί από την βαφτισιμιά της. Σε λίγο ακούστηκαν οι φωνές από το 

τηλέφωνο. Ναι, ναι! Εντάξει θα συναντηθούμε σε τρία λεπτά, μπορείτε να το 

πείτε και στον αδελφό μου; ρώτησε ευγενικά η Ζαν. 

- Τι κανονίσατε; ρωτά γεμάτη απορία και αγωνία για τον πόνο της αδελφής 

της η Ειρήνη. 

- Λοιπόν, θα στρίψουμε εδώ. Έλα γρήγορα! Πως είσαι Νινέτ; 

 Η Νινέτ δεν απάντησε, πονούσε. Σκεφτόταν τα παιδιά της. Η Αφροδίτη είχε 

ξαναδεί μικρότερο αδελφάκι στην οικογένεια, την Αριάδνη. Ήταν η 

μεγαλύτερη ειρωνεία για τον παππού τους που ήθελε έναν γιό και τελικά 



κάθε νέο μέλος της οικογένειας ήταν κορίτσι. Γιος του ήταν ο Κόλιας που δεν 

είχε αντικαταστάτη. Πόσο επιθυμούσε έναν Γιώργο ... 

- Ααα.. που είναι; 

- Να, έρχονται μην ανησυχείς είναι εδώ! 

- Ελάτε μπείτε μέσα, είπε σοβαρά η Έμμα. Ενημερώσαμε έναν γιατρό να έρθει 

σπίτι μας που είναι πιο κοντά. Δεν σας πειράζει, ε ; 

 

   Πολύ πιο μακριά, σε ένα ξενοδοχείο με θέα 

την Ακρόπολη, ενημερώνεται ο Κόλιας για την 

γυναίκα του. 

- Μπορείς να με καλύψεις, δεν θα αργήσω, 

είπε κάνοντας τα γλυκά μάτια στην Άννα την 

σερβιτόρα. 

- Καλά, αλλά μόνο γιατί σέβομαι την γυναίκα σου, είπε σοβαρά! Άλλη φορά 

αυτό δε θα ξαναγίνει, σου το λέω! 

 Μέσα σε δευτερόλεπτα ο Κόλιας πέταγε σε πελάγη ευτυχίας προς τους 

δρόμους. Έχει τυφλωθεί από τη χαρά. Τόσο πολύ που δεν μπορούσε να δει 

που πήγαινε ... 

 

- Μπορούμε να επέμβουμε γιατρέ, η ώρα του τοκετού ήρθε. 

- Πως νιώθετε, ρωτά ο γιατρός; 

- Καλύτερα από πριν. Αααα... 

- Έμμα, το τηλέφωνο χτυπάει, πήγαινε σήκωσέ το, λέει αυστηρά ο άντρας 

της. 

 

Σε λίγα λεπτά έρχεται μέσα μια αλλιώτικη Έμμα, σοβαρή, κόκκινη. Κανείς 

δε το πρόσεξε έκτος από τη Ζαν.  

- Τι τρέχει; 



- Έλα, θα σου πω. 
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 Ένα πανέμορφο αγοράκι ήταν στην αγκαλιά της όμορφης Νινέτ.  

- Και πως θα το ονομάσεις, ρωτάει η Ζωή; 

- Γιώργο, απαντά ο πατέρας της αντί για τη Νινέτ. 

Όλοι γελούν εκτός από την Έμμα και τη Ζαν. 

- Ο Κόλιας που είναι; 

- Θα τον βρήκε η κίνηση, απαντά η Ζαν! 

- Ναι, ναι η κίνηση, συμφωνεί η ‘Εμμα. 

Πέρασαν τρεις μέρες. Όλοι ντυμένοι στα μαύρα. Η μεγαλύτερη θλίψη 

άνηκε στην Νινέτ. Όλα ήταν ένα ψέμα για εκείνη. Ήταν 

ψέματα. Έβλεπε το πιο αγαπημένο της πρόσωπο μέσα 

σε ένα φέρετρο, εκεί ακίνητο, μα και πάλι ήταν όλα 

ψεύτικα. Δε κλαίει, σκέφτεται τι μπορεί να συμβαίνει 

στον Κόλια, τι στο καλό έπαθε. Η πόρτα χτυπά. Αυτός 

θα είναι! Προσπάθησε απλά να μας ξεγελάσει, 

σκεφτόταν. Χαρούμενη ανοίγει την πόρτα. Δεν τον 

περίμενε! Δεν το περίμενε! Μπροστά της ένα ψηλό, μελαμψό παλικάρι με 

μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Με μια γλυκιά φωνή που τόσο πολύ της είχε 

λείψει. 

- Πολ Ροζ;! 

- Τα συλλυπητήρια μου! 

 Η Νινέτ δε μίλησε, τον αγκάλιασε. Κάποτε θα τον παντρευόταν. Τώρα δεν 

θα τον αποχωριζόταν. Τον χρειαζόταν όλη η οικογένεια. Θα ήταν πλέον ο 

καλύτερός της φίλος, ο αντικαταστάτης του Κόλια. Εκείνος τον έστειλε! 

- Πατέρα, επέτρεψέ μου να σου συστήσω τον Πολ. 



- Χαίρω πολύ! 

- Επίσης! 

- Κάτι ακόμη, πρόσθεσε η Νινέτ. Γίνεται τον Γιώργο να τον πούμε και 

Νικόλα; 

- Εννοείται, αν θες τον βαπτίζει κι ο Πολ. 

Έτσι τελείωσε η ιστορία της Νινέτ. Με ένα θαύμα... 

 

Εμπνευστείτε από το βιβλίο, φτιάξτε το δικό σας εξώφυλλο και επιλέξτε 

τη μουσική που θα μπορούσε να το συνοδεύει… 

 

Ακολουθεί η μουσική που επιλέξαμε, «Το Βαλς του Σοστακόβιτς». 

Επιλέξαμε αυτή τη μουσική, γιατί, όπως θα παρατηρήσετε, χωρίζεται σε 

τρία μέρη, ένα λυπηρό, ένα χαρούμενο και ένα ακόμη πιο λυπηρό, όπως 

χαρακτηρίσαμε και τη ζωή της Νινέτ. 

 

 

 

ΉΤΑΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ CHOCO BISKOTINI (ΓΕΡΑΝΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΚΙΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ, ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ) 

 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I

