
«Η Νινέτ» μυθιστόρημα από την Ζωρζ Σαρή.  



Πριν ξεκινήσω την εργασία μου για την Νινέτ θα ήθελα 
να κάνω μια αφιέρωση στην Ζωρζ Σαρή: 

Η Ζωρζ Σαρή γεννήθηκε στις 22 
Αυγούστου 1925 στην Αθήνα. Έζησε 
πολλά όπως εξορίες και  δικτατορίες. 
Όμως αυτό σίγουρα δεν την σταμάτησε. 
Ασχολήθηκε με το θέατρο και με την 
ηθοποιία. Τελικά στράφηκε στην 
συγγραφή και στην μυθιστοριογραφία. Η 
Ζωρζ Σαρή έγραψε πολλά βιβλία ένα από 
τα οποία είναι «Η Νινέτ». Επιπλέον η Ζωρζ 
Σαρή έχει πάρει βραβεία κάποια από τα 
οποία είναι: Βραβείο Παιδικού 
Λογοτεχνικού βιβλίου το 1994 για το 
μυθιστόρημα «Νινέτ» και το 1960 με 
βραβείο Β’Γυναικείου ρόλου.



Η Νινέτ (η ηρωίδα του έργου) είναι μια δωδεκάχρονη έφηβος που φεύγει από 
την Αθήνα για να πάει στην Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι για τις σπουδές 
της. Όμως στο ταξίδι της με το τρένο θα είναι η αφορμή για να αλλάξουν πολλά 
πράγματα και θα μπορεί να γυρίσει σελίδα στην ζωή της γνωρίζοντας πια την 
αλήθεια. Μια αλήθεια που θα σκίσει το σκοτεινό πέπλο του θυμού και της 
πίκρας της. 



Στην «Νινέτ» βλέπουμε ότι το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος εστιάζετε στις σχέσεις 
των παιδιών με την οικογένεια και 
ιδιαίτερα με τους γονείς τους. Μια  
εξομολόγηση  της  Έμμα της μαμάς της 
Νινέτ προς τον Προσπέρ (αδελφό της 
Έμμα) λειτουργεί ως λύτρωση για την 
Νινέτ καθώς είναι και η αιτία που 
σκίζονται οι εφιάλτες της ότι είναι 
υιοθετημένη και δεν της το είχε πει η 
Έμμα και της το κράταγε κρυφό . … κάποτε ένα παιδί ο Κόλιας πάνω στα νεύρα 

του που είχε γιατί  η Νινέτ του είχε σκίσει ένα 
τετράδιο του πιάνου του, της αποκάλυψε ένα 
ψέμα το οποίο  πίστεψε η Νινέτ καθώς ήταν 
μικρή. Της είχε πει ότι ήταν παιδί μιας 
τσιγγάνας και ότι η Έμμα την αγόρασε με 
αντάλλαγμα ένα καρβέλι μουχλιασμένο  ψωμί. 
Αυτό την πλήγωσε και το κρατούσε μέσα της 
μέχρι που…  



…η αλήθεια φωτίζει την ψυχή της…. όταν κρυφακούει με λαχτάρα την συζήτηση 
που είχε η Έμμα με τον Προς. Όπου με νοσταλγία η Έμμα ξαναφέρνει στο μυαλό της 
και περιγράφει στον Προς την ιερή ημέρα στην Κωνσταντινούπολη που έφερε στον 
κόσμο την Νινέτ «το θαύμα της ζωής μου», «η κρυφή μου αδυναμία» είπε η Έμμα.   



Η Νινέτ είναι ένα κοινωνικό και γεμάτο ανθρωπιά 
βιβλίο.

Ένα βιβλίο με πολλά μηνύματα αγάπης: 

«το θαύμα της ζωής μου»

«η κρυφή μου αδυναμία»

«Η ευτυχία που με πλημμύριζε όταν έσφιξα 
στην αγκαλιά μου το μωρό μου.»



Και φτάσαμε στο τέλος της περιγραφής ενός εξαιρετικού βιβλίου! 

Αλεξία Μαλτσινιώτη Α2 
Λογοτεχνία
7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου 2021

Σας Ευχαριστώ για τον 
χρόνο σας! 

Που περιγράφει την σχέση αγάπης που υπάρχει μεταξύ 
ενός παιδιού και της μητέρας του, αλλά συχνά η 
επιβεβαίωση της, είτε με λόγια είτε με πράξεις, 
λειτουργεί λυτρωτικά για τις σχέσεις των ανθρώπων!


