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Ένα βιβλίο στο οποίο μια από τις ηρωίδες βγάζει τα προς το ζην μόνο με το να 

γράφει ιστορίες και είναι περήφανη για αυτό, δεν μπορεί παρά να είναι το 

αγαπημένο μου βιβλίο. 
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Η αυτοβιογραφική ιστορία των Μικρών Κυριών της Λουίζα Μέι 

Άλκοτ ξαναγράφτηκε από τον αγαπημένο συγγραφέα παιδικών βιβλίων Αντώνη 

Παπαθεοδούλου και «ντύθηκε» με την υπέροχη εικονογράφηση της Ίριδας 

Σαμαρτζή. Το βιβλίο απέκτησε μάλιστα και έναν διαζευκτικό σύνδεσμο στον 

τίτλο: «Μικρές Κυρίες ή ένα παραμύθι για τέσσερα κορίτσια αληθινά» και 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος στην σειρά Μικρά Μεγάλα Κλασικά. 



 

 

Και ποιος δεν έχει ακούσει για τις Μικρές Κυρίες; Ακόμη κι αν κάποιοι από εμάς τους 

ενήλικες, δεν έχουμε διαβάσει το κλασικό βιβλίο της Άλκοτ, ίσως να έχουμε δει την 

ταινία του ‘ 94 με την Winona Ryder και να περιμένουμε με αγωνία τη νέα 

κινηματογραφική μεταφορά που θα βγει στις αίθουσες τα φετινά Χριστούγεννα με 

λαμπερό καστ. 



 

 

Οι αδερφές Μαρτς είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους αλλά έχουν κάτι κοινό – την 

αγάπη! Η αγάπη για τους γονείς τους και η αγάπη τους η μία για την άλλη είναι αυτή 

που κρατά την οικογένεια ενωμένη στον ανήσυχο καιρό του εμφύλιου πολέμου στην 

Αμερική. 

Είναι δύσκολο να μην αγαπήσει κανείς τις ξεχωριστές προσωπικότητες της Τζο, της 

Μπεθ, της Έιμι και της Μεγκ και να θαυμάσει τον τρόπο που αντιδρούν στα 

σκαμπανεβάσματα της ζωής τους. 



 

 

Η Τζο, μια εκκολαπτόμενη συγγραφέας και βιβλιοφάγος 

Η Μπεθ, γλυκιά και γενναιόδωρη, φροντίζει για όλους 

Η Έιμι, η πιο μικρή, ονειροπόλα και λίγο απρόσεχτη 

Η Μεγκ, βάζει πάντα την οικογένεια πάνω από όλα 



 

 

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου συναντά τις αδελφές Μαρτς κάποια Χριστούγεννα και 

τις συνοδεύει μέχρι τα επόμενα. Μέσα στην χρονιά, συμβαίνουν τόσα πολλά και 

ο Παπαθεοδούλου συμπυκνώνει με έξυπνο και περιεκτικό τρόπο όλες τις σημαντικές 

στιγμές του πρωτότυπου κειμένου. Καταφέρνει, μάλιστα, να διατηρήσει τη γλυκύτητα 

της Άλκοτ και χωρίς να αποφύγει να παρουσιάσει τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής 

των κοριτσιών. 

Ναι, στις σελίδες υπάρχει πόλεμος, φτώχεια, αρρώστιες και ο πατέρας είναι μακριά. 

Αλλά αυτό είναι ένα παραμύθι για κορίτσια α-λη-θι-νά, και δεν θα μπορούσε να είναι 

διαφορετικό! 



Ένα από τα πιο σημαντικά κατορθώματα αυτής της έκδοσης, όμως, είναι ότι διαβάζεται 

με πολλούς τρόπους, μέσα από το κείμενο σαν read aloud αλλά και μόνο μέσα από την 

φανταστική εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή. 

Οι μικρές λεπτομέρειες, οι διακοσμητικές πινελιές, τα υπέροχα υφάσματα των ρούχων, 

οι διαφορετικές οπτικές γωνίες, η εν κινήσει αποτύπωση της καθημερινότητας, η 

εκπληκτικά ακριβής απόδοση του συναισθήματος: οι δυο ταλαντούχοι δημιουργοί, 

ο Αντώνης Παπαθεοδούλου και η Ίριδα Σαμαρτζή «κουμπώνουν» ιδανικά τα 

ταλέντα τους και σε αυτό το βιβλίο, όπως και κάθε άλλη φορά που συνεργάστηκαν 

άλλωστε. 

Οικογένεια, αγάπη, φιλία, ευγένεια, γενναιοδωρία, φροντίδα, ακεραιότητα, ελευθερία, 

αξίες, αυτοεκτίμηση, κίνητρο. Το βιβλίο «Μικρές Κυρίες ή ένα παραμύθι για 

τέσσερα κορίτσια αληθινά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος είναι 

ένας συνδυασμός όλων αυτών. 

 

Χαρίστε το, διαβάστε το και ταξιδέψτε μαζί του αυτά τα Χριστούγεννα. 

Μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο εδώ 

http://mikk.ro/B34V


Ευχαριστώ τις εκδόσεις Παπαδόπουλος για την παραχώρηση του βιβλίου. 

Υ.Γ. ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ» ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΙΣ ΕΦΤΙΑΞΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 

«ΠΑΙΞΟΥΜΕ» ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ. Η ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΛΗ: ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ, ΛΙΓΟ ΥΦΑΣΜΑ, ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΥΝΤΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ. 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2W5twqM  

http://bit.ly/2W5twqM

