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1.ΓΡΑΦΩ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σ’ ένα κορίτσι 12 χρονών, που δυστυχώς, έχασε τον 
πατέρα της. Από τότε αναγκάστηκε να ζει μαζί με τη μητέρα της και το γάιδαρο 
της, το Παλικάρι, σε μία άμαξα. Αποφάσισαν λοιπόν να πάνε στο Μαροκούρ να 
συναντήσουν τους συγγενείς του πατέρα της. Η μητέρα όμως αρρώστησε βαριά 
και όσα ταξίδευαν τόσο πιο πολύ υπέφερε. Κάποια στιγμή σταμάτησαν να 
ξεκουραστούν στη μάντρα του Γκιγιό. Εκεί κάλεσαν ένα γιατρό να δει τη μαμά. Τα 
χρήματα όμως που είχαν ήταν λίγα για να αγοράσουν τα φάρμακα,  γι’ αυτό 
αναγκάστηκαν να πουλήσουν το Παλικάρι και την άμαξα. Παρ’ όλες τις 
προσπάθειες, η μητέρα της Περίνα πέθανε. Το κορίτσι έμεινε μόνο του, χωρίς 
λεφτά και φαγητό. Αυτό δεν την σταμάτησε και αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι 
για το Μαροκούρ μόνη της. Το ταξίδι το έκανε με τα πόδια και η πείνα, της έφερνε 
πολλές δυσκολίες. Κάποια μέρα συνάντησε ένα άλλο κορίτσι τη Ροζαλία, η οποία 
την πήρε μαζί της και της βρήκε δουλειά σε ένα εργοστάσιο του Βιλφράν 
Παινταβουάν. Ξεκίνησε από το να μεταφέρει κουβάρια με βαγονέτα και έφτασε να 
γίνει διερμηνέας του εργοστασιάρχη,  γιατί γνώριζε αγγλικά και εκείνος την πήρε 
να ζει μαζί του στον Πύργο. Αφού έμαθε την ιστορία του κοριτσιού, κατάλαβε 
πόσο άξιο παιδί ήταν και με τη βοήθεια μιας δασκάλας, απέκτησε πολλές γνώσεις. 
Ο γέρος εργοστασιάρχης, της διηγήθηκε και αυτός την ιστορία του και την 
προσπάθειά του να βρει το γιο του που είχε να δει χρόνια. Μια πυρκαγιά κάποιας 
καλύβας κοντά στο εργοστάσιο, στην οποία κάηκαν παιδάκια εργατών,  ήταν η 
αιτία που ο Βιλφράν έφτιαξε βρεφονηπιακούς σταθμούς και φερόταν πιο 
ανθρώπινα στους εργάτες του. Όλα αυτά μετά από συζήτηση που έκαναν με την 
καλόκαρδη Περίνα. Κάποια μέρα έφτασε στον Πύργο η δυσάρεστη είδηση ότι ο 
γιος του Βιλφράν είχε πεθάνει. Μαθαίνοντας όλη την ιστορία, κατάλαβε πως το 
κορίτσι που ζούσε μαζί του ήταν η εγγονή του και από τότε παππούς και εγγονή 
ζούσαν μαζί ευτυχισμένοι. 
 

2.ΕΝΤΟΠΙΖΩ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. 

Η δύναμη του κοριτσιού που παρ’ όλες τις δυσκολίες, (ορφάνια, πείνα και φτώχεια) 

αγωνίστηκε, κουράστηκε  και τέλος τα κατάφερε. 

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ). 



                                            
 

Η Περίνα είναι ένα κορίτσι σκληρό, δυναμικό, υπομονετικό, εργατικό, έξυπνο, 

αποφασιστικό, καλοσυνάτο χωρίς να φοβάται να παλεύει για να τα καταφέρει. 

4.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. 

Ο χαρακτήρας της Περίνας και η δύναμη της παιδικής ψυχής της. 

5.Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. 

Ο τίτλος ήταν αυτό που μου προκάλεσε περιέργεια, σε τι άραγε να αναφέρεται το 

βιβλίο. 

6.Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ Ή ΕΝΑΝ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΥ. 

Για να γνωρίσουν και οι άλλοι ότι όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να μη 

χάνουμε τις ελπίδες μας. 

7.ΓΡΑΦΩ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ. 

Η φράση που μου έκανε εντύπωση ήταν, όταν η μαμά της  Περίνας κατάλαβε ότι θα 

πέθαινε και την συμβούλεψε: 

"Μην απαιτήσεις τίποτα. Κάνε υπομονή και φρόντισε να κερδίσεις την αγάπη τους. 

Πιστεύω πως θα την κερδίσεις, γιατί ξέρω πόσο καλό και στοργικό παιδί είσαι. Θα σε 

αγαπήσουν". 
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