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 Η δική μου γνώμη για το βιβλίο  



ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
ΜΕΓΚ 

 

Η δεκαεξάχρονη Μεγκ ήταν η μεγαλύτερη από τις 

αδελφές  Μαρτς.  Έκανε μάθημα σε παιδάκια για 

να βοηθήσει την οικογένεια της. 

 



ΤΖΟ 

Η Τζο ήταν 1 χρόνο μικρότερη από την αδελφή της,  
Μεγκ. Είχε ψηλόλιγνο κορμό και λάτρευε τα βιβλία.  
Αγοροκόριτσο όπως ήταν δεν νοιάζονταν για την 
εμφάνιση της. Αντίθετα, προτιμούσε να περνά τον 
ελεύθερο της χρόνο έξω στην αυλή για παιχνίδι. 
Επίσης είναι και αυτή που μας διηγείται την ιστορία. 



ΜΠΕΘ 

Η δεκατριάχρονη Μπεθ ήταν ένα συμπαθητικό,  
λιγομίλητο μα πολύ χαμογελαστό κορίτσι. Αγαπούσε 
όλες τις αδελφές της μα είχε μια κρυφή συμπάθεια 
στη Μεγκ. Η Μπεθ βοηθούσε με τον τρόπο της την 
οικογένεια της,  κάνοντας καθημερινά τις δουλειές 
του σπιτιού. 



ΈΙΜΙ 

Η μικρή Έιμι ήταν μια πραγματική κουκλίτσα. 
Είχε όμορφα γαλάζια μάτια και ξανθές 
μπουκλίτσες στο κεφάλι της. Πίστευε πως είναι 
σπουδαία και ήθελε όλοι να της συμπεριφέρονται 
σαν κυρία, παρόλο το νεαρό της ηλικίας της.  



ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΤΣ 

Η κ. Μαρτς ήταν μια πολύ δυναμική γυναίκα. Δεν 
έχανε την ελπίδα της παρόλο που ο άντρας της 
βρισκόταν στο πεδίο της μάχης. Με αγάπη 
φρόντιζε τις κόρες της αλλά και όποιον άλλον είχε 
ανάγκη. Tα 4 κορίτσια την λάτρευαν. 



ΛΟΡΙ 

Ο Λόρι είναι ο γείτονας της οικογένειας Μαρτς. 

Είναι ο καλύτερος φίλος της Τζο, καθώς είναι και 

στην ίδια ηλικία. Οι γονείς του έχουν πεθάνει και 

ζει με τον ηλικιωμένο πάππου του. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Louisa May Alcott παρουσιάζει την ιστορία της 
οικογενείας της κατά την διάρκεια του εμφυλίου 
πολέμου.  Αρχικά μας γνωρίζει την οικογένεια της 
αλλά και μας δείχνει τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς 
τον πατέρα της. Έπειτα,  μας διηγείται την γνωριμία 
της με τον Λόρι αλλά και διάφορα καθημερινά 
περιστατικά όπως οι τσακωμοί ανάμεσα στα 
κορίτσια. Παράλληλα επισημαίνει τη θλίψη των 
κοριτσιών για την ξαφνική αρρώστια του πατέρα 
τους. Η συγγραφέας τονίζει την προσπάθεια των 
κοριτσιών να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες χωρίς 
την μητέρα τους, η οποία φεύγει ώστε να είναι στο 
πλευρό του άνδρα της. Τέλος, η συγγραφέας  του 
κείμενου καταλήγει σε ένα χαρούμενο τέλος, καθώς 
ο πατέρας γίνετε καλά και γυρνάει σπίτι παραμονές 
Χριστουγέννων. 



LOUISA MAY ALCOTT 

H Louisa May Alcott γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 

στη Μασαχουσέτη, δεύτερη από τις 4 κόρες της 

οικογένειας, αγαπούσε από μικρή τα βιβλία και οι 

Μικρές Κυρίες (το πιο γνωστό από τα έργα της) 

είναι κατά κάποιον τρόπο η ιστορία της 

οικογενείας της. Υπηρέτησε και ως εθελόντρια 

νοσοκόμα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 

Πολέμου. Ταξίδεψε στην Ευρώπη, έγραψε πολλά 

βιβλία και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες και 

υποστήριξε με θέρμη το Φεμινιστικό Κίνημα. 

Πέθανε στη Βοστώνη το 1888. 



Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΒΙΒΛΙΟ 

Οι ‘’Μικρές Κυρίες’’ είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο 
με βαθύ νόημα. Προσπαθεί να περάσει  το μήνυμα της 
αισιοδοξίας μέσα από μία πολύ ευχάριστη ιστορία. Τα 
τέσσερα κορίτσια αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες 
ενωμένες έχοντας αγάπη και στο τέλος όλα πάνε 
καλά. Οι ωραία αφηγούμενες σκηνές, οι 
χιουμοριστικοί διάλογοι και οι συναισθηματικοί 
μονόλογοι σε ταξιδεύουν σε ένα άλλο περιβάλλον, σε 
μια άλλη εποχή. Μια εποχή που οι άνθρωποι δεν 
είναι τόσο σκληροί.  

Αυτό το βιβλίο μου άφησε καλές εντυπώσεις και 
ανυπομονώ να διαβάσω τη συνέχεια… 


