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Όλα  ξεκινούν  με  τη  γέννηση  της  μικρής  Νινέτ  ή  για  να  είμαι  ακριβής,  της  Ελένης  Μαρίας 
Σαριβαξεβάνη. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μόλις λίγες μέρες μετά την γέννηση της μαζί με 
τους  γονείς  της,  Έμμα  και  Σωκράτη,  μετακομίζουν  στην  Οδησσό  της  Ρωσίας.  Ο  πατέρας  της  ήταν 
τραπεζίτης και του είχε δοθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για δουλειά (στην Οδησσό της Ρωσίας). Με το που  
έφτασαν εκεί γνώρισαν μια πολύ μεγάλη και καλή οικογένεια, την οικογένεια Καραζήση, η οποία τους 
βοήθησε πολύ να σταθούν στα πόδια τους και έγιναν αμέσως φίλοι. Είχαν τρεις κόρες την Ζωή, την Ζαν, 
την Όλια, καθώς και ένα γιο τον Κόλια . H Ζαν έγινε και η νονά της μικρής Νινέτ. Μετά από κάποια χρόνια  
όμως τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα στην τσαρική Ρωσία. Μέχρι που το 1917 οι μπολσεβίκοι  
επαναστάτησαν. Τα πράγματα έγιναν επικίνδυνα και έτσι η Νίνετ και η οικογένεια της αποφάσισαν να 
φύγουν  και  να  πάνε  να  ζήσουν  στην  Αθήνα  όπου  θα  τους  φιλοξενούσε  η  αδελφή  του  Σωκράτη,  η 
Μαριάνθη. Ο καιρός περνούσε γρήγορα και η Νινέτ μεγάλωνε. Έκανε φίλους. Και μετά από κάποια χρόνια 
γεννήθηκε και η αδελφούλα της, το Ρηνάκι. Την αγαπούσε, μα την ζήλευε κιόλας. Και πριν καλά καλά 
χωνέψει  τον  ερχομό  της  αδελφής  της  Ειρήνης,  γεννήθηκε  και  η  άλλη της  αδελφή,  το  νινάκι  της.  Τις 
αγαπούσε πολύ και τις δυο, μα ξαφνικά όλη η προσοχή είχε φύγει από πάνω της και δεν είχε καταλάβει  
πώς. Εκείνη την περίοδο οι πιστοί τους φίλοι της οικογένειας Καραζήση εγκατέλειψαν και αυτοί την Ρωσία  
και  ήρθαν να  κατοικήσουν  στην Αθήνα.  Η Νινέτ  είχε  αρχίσει  να  φέρεται  άσχημα και  να πειράζει  τις 
αδελφές της. Ήταν ανήσυχη και κάτι δεν πήγαινε καλά. Η μητέρα της πήρε την μεγάλη απόφαση να την 
στείλει στο κολέγιο όπου είχε φοιτήσει και η ίδια στη Γαλλία. Αρχικά της Νινέτ της φανήκαν όλα πολύ 
περίεργα. Όμως έκανε φίλους και ο αδελφός της μαμάς της ο Προς, που ζούσε στη Γαλλία, την έκανε να 
αισθανθεί  σαν  στο  σπίτι  της.  Τα  χρόνια  πέρασαν  και  η  Νινετ  μεγάλωσε.  Τελείωσε  το  κολλέγιο  και 
αποφάσισε να πάει να δει τον τόπο όπου γεννήθηκε η μητέρα της, το Σαιν Λουί της Αφρικής. Εκεί γνώρισε  
και τον πρώτο της έρωτα. Ήταν πολλή ευτυχισμένη μαζί του αλλά τον συναντούσε κρυφά. Όταν μαθεύτηκε 
το ειδύλλιο η οικογένειά της έγινε έξαλλη, γιατί ο Πωλ ήταν έγχρωμος. Όμως, ενώ προσπαθούσε να τα 
ξεκαθαρίσει και να βάλει σε μια τάξη όλα αυτά, ο αδελφικός της φίλος Κόλιας Καραζήσης της έστειλε ένα 
γράμμα που έλεγε πως ήθελε να την παντρευτεί. 

Η Νινέτ είναι ένας πολύ επαναστατικός χαρακτήρας που πολλές φορές έχει φέρει σε μπελάδες τους 
άλλους. Κάνεις δεν μπορεί να την δαμάσει ή να της αλλάξει μυαλά. Μέσα στην αθωότητα της μπλέκει τον 
κόσμο και τον εαυτό της σε περιπέτειες, αλλά πάντα χωρίς να το θέλει. Είναι πανέξυπνη και έχει μάθει να 
αγαπά και να αγαπιέται. Θέλει να είναι πάντα πρώτη και δεν της αρέσει να αδικείται. Βοηθά πάντα τους 
άλλους μέσα από την κάρδια της χωρίς να ζητά ανταλλάγματα ή να σκέπτεται τις συνέπειες. Πανέξυπνη, 
αφού  μπορεί  να  βρει  αμέσως  λύσεις  για  προβλήματα  που  είτε  είναι  δικά  της  είτε  αγαπημένων  της 
πρόσωπων. Πάντα γλυκιά και τσαχπίνα, αλλά, όταν πρέπει, δεν διστάζει να δείχνει και την άγρια πλευρά 
της για να προστατευτεί. Καταφέρνει πάντα αυτό που θέλει και δεν μπορεί να την εμποδίσει κανείς. 

Έμμα και Σωκράτης, οι γονείς της Νινέτ. Γνωρίζονται μέσω αλληλογραφίας και μετά από χρόνια 
επικοινωνίας συναντιούνται στην Γαλλία και ερωτεύονται. 

 Ο Σωκράτης Σαριβαξεβάνης έχει περάσει δύσκολα στη ζωή του. Είναι μορφωμένος λογιστής από 
το Αϊβαλί, και όταν πεθαίνει ο πατέρας του μετακομίζει στην  Πόλη μαζί με την οικογένειά του. Μαγεύει 
την Έμμα με τα γράμματά του. Ρομαντικός και πρόθυμος να κάνει τα πάντα για να την συναντήσει από 
κοντά.  Αντιδραστικός  και  απότομος  χαρακτήρας  καμία  φορά,  αλλά  γλυκός  και  ευχάριστος  άνθρωπος. 
Μεγάλη απογοήτευση τον διακατέχει, όταν βλέπει πως όλα του τα παιδιά είναι κορίτσια και δεν θα υπάρξει  
άλλος συνεχιστής του ονόματος των Σαριβαξεβάνη.

Έμμα ντ’ Ερνεβίλ, μια γλυκιά και απλή κοπέλα που κατάγεται από το Σαν Λουί (γαλλική αποικία 
στην Αφρική). Η οικογένεια της αποτελείται από τα οχτώ της αδέλφια και τους γονείς της. Ποτέ δεν της 
άρεσε το Σαν Λουί, αλλά άρπαξε την ευκαιρία να φύγει από εκεί, όταν πήγε να φοιτήσει σε ένα κολέγιο στο 
Παρίσι στα δώδεκα της χρόνια. Ήταν η μικρότερη. Όλα τα αδέλφια είχαν φύγει και εκείνη είχε μείνει πίσω. 
Όταν όμως γνώρισε τον Σωκράτη, μια άλλη ζωή ανοίχτηκε μπροστά της. Είναι υπομονετική και ευαίσθητη, 
αλλά μπορεί να χειριστεί καταστάσεις με απόλυτη ψύχραιμα. Δείχνει σε όλους κατανόηση, ενώ της αρέσει 
να είναι ελεύθερη και να μην καταπιέζεται.  



Η Μαριάνθη Σαριβαξεβάνη, αδελφή του Σωκράτη, είναι ένας άνθρωπος απόλυτος, πειθαρχημένος 
και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τον άλλο. Είναι πνεύμα αντιλογίας και ποτέ δεν αφήνει κάτι ασχολίαστο. 
Θεωρεί πως το σωστό είναι έτσι όπως το λέει εκείνη, μα είναι καλή και συμπονετική. Όλοι την αγαπούν  
παρά τις παραξενιές της και είναι στήριγμα για πολλούς ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές τους. 

Η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη με τον παντογνώστη αφηγητή να ξεδιπλώνει την ιστορία σιγά σιγά 
μπροστά στα μάτια μας. Ωστόσο υπάρχει εστίαση στην πρωταγωνίστρια και στις απόψεις της, αφού τα 
γεγονότα και τις εξελίξεις τα παρακολουθούμε μέσα από τη δική της ματιά. Όμως ποικιλία και ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον δίνει η αλληλογραφία της Έμμα με την Νινέτ κατά την διάρκεια του αποχωρισμού τους, ενώ η 
Έμμα ανταλλάσει γράμματα και με την μητέρα της, αφότου έφυγε από το Σαιν Λουί. Αυτό δείχνει την 
αγάπη που συνδέει μητέρα και κόρη (και στις δυο περιπτώσεις) και την κατανόηση που υπάρχει ανάμεσα 
τους, αφού εξομολογείται η μια στην άλλη πράγματα που έχει ανάγκη να πει, χωρίς να έχει φόβο για την 
αντίδραση αυτού που διαβάζει το  γράμμα.

Η  γλώσσα  που  χρησιμοποιείται  είναι  πολύ  ιδιαίτερη,  αφού  εκτός  από  την  ελληνική  (γλώσσα) 
χρησιμοποιεί  και  την  γαλλική  για  να  τονίσει  σε  μερικά  σημεία  πράγματα και  συνήθειες  της  γαλλικής 
κουλτούρας  που  δεν  μπορούν  να  μεταφραστούν  ή  να  αποδοθούν  με  ακρίβεια  στα  ελληνικά.  Ωστόσο 
περιλαμβάνει τα παιδικά και περίεργα τραγουδάκια που η Νινετ από μωρό τραγουδούσε. Το μεγαλύτερο 
μέρος του βιβλίου είναι αφηγηματικό χωρίς πλουσίους και ζωηρούς διαλόγους, ενώ ολόκληρα κεφάλαια 
δεν περιλάμβαναν κανένα διάλογο χωρίς αυτό να είναι μειονέκτημα, γιατί οι αφηγήσεις αυτές είναι πολύ 
περιγραφικές και παραστατικές. Επίσης εντύπωση μου έκανε πως μεγάλες και σημαντικές περιόδους που 
πέρασαν δεν τις ανέφερε. Με αυτόν τον τρόπο τονίζει το κύριο θέμα του βιβλίου και επικεντρώνει την 
προσοχή μας στην ζωή της Νινετ. Δεν υπάρχουν εκτεταμένες περιγραφές χώρων ή ανθρώπων, μα δίνει 
παραδείγματα καταστάσεων και περιστατικών έτσι ώστε να βγαίνει ένα συμπέρασμα που παίρνει τη θέση 
της περιγραφής.

Ο τίτλος  του  βιβλίου  είναι  και  το  όνομα  της  πρωταγωνίστριας,  Νινέτ.  Ένας  πολύ  απλός  αλλά 
ταυτόχρονα πολύ περιεκτικός τίτλος. Κρύβει ένα μυστήριο που, δεν σε προετοιμάζει για το τι θα διαβάσεις. 
Σου κινεί την περίεργα έτσι απλά με δυο συλλαβές, χωρίς να ξέρεις και εσύ ο ίδιος πώς. 

Το αγαπημένο σημείο κάποιου σε ένα βιβλίο δεν σημαίνει πως πρέπει να είναι και χαρούμενο. Έτσι 
και εγώ. Όταν η μητέρα την Νινέτ αναγκάστηκε να την στείλει στο κολλέγιο στη Γάλλια, η Νινέτ τότε και  
μονό κατάλαβε τι είχε γίνει και πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα. Τότε λοιπόν άρχισε να παρακαλάει το Θεό 
να την βοηθήσει και έτσι σιγά σιγά άρχισε και να του εξομολογείται όλες τις αταξίες που είχε κάνει και 
ποτέ  πριν  δεν είχαν αναφερθεί.  Υποσχόταν πως  δεν  θα  ξανακάνει  αταξίες,  δεν  θα  τσιμπήσει  ξανά τις 
αδελφές της, δεν θα ξαναπεί ψέματα. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που διάβασα σε αυτό το βιβλίο και 
δεν θα το ξεχάσω ποτέ είναι μια φράση που λέει: Τρέχει ο χρόνος και η Νινετ επιβάτης του, δεν προλαβαίνει  
να συνειδητοποιήσει το πέρασμα του. Οι μέρες της ζωής σαν αστραπή περνούν μπροστά στα μάτια της. Όλες  
τις χαίρεται,  όλες τις καταγράφει, όμως αργότερα, πολύ αργότερα θα τις υπολογίσει. ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΖΕΙ.


