
 

 
 
 
Η Κνθθηλνζθνπθίηζα 

 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ έλα θνξηηζάθη πνπ ην αγαπνύζαλ όινη. Πην 

πνιύ απ' όινπο ηελ αγαπνύζε ε γηαγηά ηεο, αιιά ήηαλ θησρή θαη ην κόλν πνπ 



κπόξεζε λα ηεο δώζεη ήηαλ έλα κηθξό θόθθηλν ζθνπθάθη από βεινύδν. Η κηθξή ην 

θνξνύζε πάληα θαη ηεο ηαίξηαδε πνιύ, έηζη όινη ηελ θώλαδαλ 
"ε Κνθθηλνζθνπθίηζα". 
Μηα κέξα ηεο είπε ε κεηέξα ηεο: "Έια Κνθθηλνζθνπθίηζα, πάξε ιίγν θαγεηό, απηό 

ην ςσκί θαη έλα κπνπθάιη θξαζί λα ηα παο ζηε γηαγηά ζνπ. Έρεη αξξσζηήζεη θαη 

πξέπεη λα θάεη γηα λα δπλακώζεη θαη λα γίλεη θαιά. Ξεθίλα λσξίο γηα λα κε ζε 

πξνιάβεη ν ήιηνο ηνπ κεζεκεξηνύ, θαη ζηνλ δξόκν, πεξπάηα ήζπρα θαη θαιά, κελ 

βγεηο από ην δξόκν ζνπ γηαηί κπνξεί λα ζθνληάςεηο θαη λα ζπάζεη ην κπνπθάιη θαη ζα 

παο ζηε γηαγηά ζνπ κε άδεηα ρέξηα. Κη όηαλ θηάζεηο λα κελ μεράζεηο πξώηα από όια 

λα ηελ θαιεκεξίζεηο". 

"Θα πξνζέρσ πνιύ", είπε ε Κνθθηλνζθνπθίηζα ζηελ κεηέξα ηεο. 
Η γηαγηά ηεο δνύζε καθξηά ζην δάζνο, δπόκηζη ρηιηόκεηξα από ην ρσξηό. Μόιηο ε 

Κνθθηλνζθνπθίηζα κπήθε ζην δάζνο ζπλάληεζε έλαλ ιύθν. Η Κνθθηλνζθνπθίηζα 

δελ ήμεξε ηη θαθό δών ήηαλ απηόο, θαη δελ ηνλ θνβήζεθε θαζόινπ. 

 
"Καιεκέξα Κνθθηλνζθνπθίηζα". 
 "Καιεκέξα, ιύθε". 
"Πνύ πεγαίλεηο πξσί-πξσί, Κνθθηλνζθνπθίηζα;" 
"ηε γηαγηά κνπ". 

"Ση θνπβαιάο ζηελ πνδηά ζνπ;" 
"Λίγν θαγεηό θαη θξαζί. Χηεο έςεζε ε κεηέξα κνπ ζηνλ θνύξλν θη έθηηαμε θάηη θαιό 

γηα ηελ άξξσζηε γηαγηά κνπ. Άκα ηα θάεη ζα γίλεη θαιά". 



 
"Καη πνύ δεη ε γηαγηά ζνπ Κνθθηλνζθνπθίηζα;" 
"Έλα ρηιηόκεηξν από εδώ, βαζύηεξα κέζα ζην δάζνο. Σν ζπίηη ηεο ζηέθεη θάησ από 

ηξεηο κεγάιεο βαιαληδηέο, νη θαξπδηέο είλαη παξαδίπια, ζίγνπξα ζα ην 'ρεηο δεη", 

απάληεζε ε Κνθθηλνζθνπθίηζα. 

Ο ιύθνο ζθέθηεθε "ηη θαιή πνπ είλαη απηή ε κηθξνύια! Ση λόζηηκε γεύζε πνπ ζα 

έρεη. Πξέπεη λα δξάζσ κε παλνπξγία θαη λα ηηο πηάζσ θαη ηηο δπν". Έηζη πεξπάηεζε 

γηα ιίγν καδί ηεο θαη κεηά ηεο είπε: "Κνίηα Κνθθηλνζθνπθίηζα, ηη όκνξθα 

ινπινύδηα! Λέσ πσο δελ αθνύο ηη σξαία πνπ ηξαγνπδνύλ ηα πνπιηά θη εζύ πξνρσξάο 

βαξεηά ιεο θαη πεγαίλεηο ζρνιείν. Κνίηα όιε ε θύζε γηνξηάδεη ζήκεξα". 

Η Κνθθηλνζθνπθίηζα ζήθσζε ην βιέκκα ηεο θαη είδε ηηο ειηαρηίδεο λα ρνξεύνπλ 

αλάκεζα ζηα θιαδηά, όκνξθα ινπινύδηα λα είλαη θπηξσκέλα παληνύ θαη ζθέθηεθε 

"Αλ καδέςσ έλα κηθξό κπνπθέην ινπινύδηα ζα θάλσ ηελ γηαγηά κνπ πνιύ 

ραξνύκελε. Είλαη αθόκε λσξίο θαη ζίγνπξα ζα πξνιάβσ". Άθεζε ινηπόλ ηνλ δξόκν 

πίζσ ηεο θαη ρώζεθε ζην δάζνο γηα λα βξεη ηα πην όκνξθα ινπινύδηα. Κάζε θνξά 

πνπ έθνβε έλα ινπινύδη, λόκηδε πσο ιίγν παξαθάησ έβιεπε έλα άιιν αθόκε πην 

όκνξθν θη έηζη, από ινπινύδη ζε ινπινύδη, έκπαηλε όιν θαη πην βαζεηά ζην δάζνο. 
ην κεηαμύ ν ιύθνο έθηαζε ηξέρνληαο ζην ζπίηη ηεο γηαγηάο θαη ηεο ρηππά ηελ πόξηα. 
"Πνηνο είλαη;" 

"Η Κνθθηλνζθνπθίηζα", απαληάεη ν ιύθνο. "Φέξλσ θαγεηό θαη θξαζί, άλνημε ηελ 

πόξηα". 
"ήθσζε ηνλ ζύξηε", θώλαμε ε γηαγηά, "είκαη πνιύ αδύλακε θαη δελ κπνξώ λα 

αλνίμσ". 
Ο ιύθνο ζήθσζε ηνλ ζύξηε, άλνημε ηελ πόξηα θαη ρσξίο ιέμε πήγε ζην θξεβάηη ηεο 

γηαγηάο θαη ηελ έθαγε. Μεηά έβαιε ηα ξνύρα ηεο γηαγηάο, μάπισζε ζην θξεβάηη ηεο 

θαη ηξάβεμε ηηο θνπξηίλεο. 



 
Η Κνθθηλνζθνπθίηζα, αθνύ κάδεςε όζα ινπινύδηα κπνξνύζε λα θνπβαιήζεη, 

ζπκήζεθε ηε γηαγηά ηεο θαη πήξε ηνλ δξόκν γηα ην ζπίηη ηεο. 
Σεο θάλεθε παξάμελν πνπ ε πόξηα ήηαλ αλνηρηή θαη όηαλ κπήθε ζην δσκάηην ηεο 

γηαγηάο έλησζε έλα παξάμελν αίζζεκα θαη ζθέθηεθε "Ση άβνια πνπ ληώζσ ζήκεξα! 

Άιιεο θνξέο κνπ άξεζε ηόζν πνιύ λα είκαη κε ηε γηαγηά κνπ", θαη δπλαηά είπε 

"Καιεκέξα". Μα δελ πήξε απάληεζε. Έηζη πήγε ζην θξεβάηη θαη άλνημε ηηο 

θνπξηίλεο. ην θξεβάηη είδε ηε γηαγηά ηεο μαπισκέλε, κε ην ζθνπθί ηεο ηξαβεγκέλν 

πνιύ, θη έλα βιέκκα ηδηαίηεξα παξάμελν. 

"Ω γηαγηά!", είπε, "ηη κεγάια απηηά πνπ έρεηο!" 
"Γηα λα ζε αθνύσ θαιύηεξα, παηδάθη κνπ". 

"Μα, γηαγηά, ηη κεγάια κάηηα πνπ έρεηο!" 
"Γηα λα ζε βιέπσ θαιύηεξα, παηδάθη κνπ". 
"Γηαγηά, γηαηί έρεηο ηόζν κεγάια ρέξηα;" 
"Γηα λα ζε αγθαιηάδσ θαιύηεξα, παηδάθη κνπ". 
"Γηαγηά ηη ηξνκαθηηθά κεγάιν ζηόκα πνπ έρεηο!" 

"Γηα λα ζε ηξώσ θαιύηεξα!" 
Με ην πνπ ην είπε απηό ν ιύθνο, νξκάεη κε έλα ζάιην θαη ηξώεη ηελ 

Κνθθηλνζθνπθίηζα. 



 



Αθνύ ν ιύθνο ρόξηαζε ηελ πείλα ηνπ, μάπισζε θαη πήξε έλαλ ππλάθν. Ρνράιηδε πνιύ 

δπλαηά. Έλαο θπλεγόο ηνλ άθνπζε θαζώο πέξλαγε έμσ απ' ην ζπίηη θαη κνλνιόγεζε 

"Πώο ξνραιίδεη έηζη ε γηαγηάθα! Πάσ λα δσ κήπσο ρξεηάδεηαη θάηη". Μπαίλνληαο 

κέζα βιέπεη ηνλ ιύθν λα θνηκάηαη. "Εζύ εδώ αρξείε! Έρσ ξάκκαηα γηα ηελ γνύλα 

ζνπ!" Καη ηελ ζηηγκή πνπ ζα ππξνβνινύζε ζθέθηεθε όηη ίζσο ν ιύθνο έρεη θάεη ηελ 

γηαγηά. Έηζη ν θπλεγόο δελ ππξνβόιεζε, κήπσο αθόκα πξνιάβαηλε λα ζώζεη ηελ 

ειηθησκέλε γπλαίθα. Άξπαμε ην ςαιίδη θαη άξρηζε λα θόβεη ην ζηνκάρη ηνπ ιύθνπ. 

Με ηηο δπν πξώηεο ςαιηδηέο είδε ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα. Έθνςε άιιεο δπν θνξέο, 

λάζνπ θαη ε γηαγηά. Έθνςε ιίγν αθόκα θαη ε Κνθθηλνζθνπθίηζα βγήθε ιέγνληαο: 

"Αρ, πόζν θνβήζεθα! Ση ζθνηεηλά πνπ ήηαλ κέζα ζηνλ ιύθν" θαη κεηά βγήθε 

δσληαλή θαη ε γηαγηά, ίζα-ίζα πνπ αλέπλεε. Η Κνθθηλνζθνπθίηζα κάδεςε γξήγνξα 

πέηξεο θαη γέκηζε ηελ θνηιηά ηνπ ιύθνπ. Όηαλ ν ιύθνο μύπλεζε ήζειε λα μεθύγεη 

αιιά νη πέηξεο ήηαλ πνιύ βαξηέο θαη ν ιύθνο έπεζε λεθξόο. 

Η Κνθθηλνζθνπθίηζα, ε γηαγηά θαη ν θπλεγόο ήηαλ πνιύ ραξνύκελνη. Ο θπλεγόο 

έγδαξε ην ηνκάξη ηνπ ιύθνπ θαη πήγε ζπίηη ηνπ. Η γηαγηά έθαγε ην θαγεηό, ην ςσκί 

θαη ήπηε ιίγν θξαζί θαη δπλάκσζε. Σόηε ε Κνθθηλνζθνπθίηζα είπε ζηε γηαγηά 

ηεο: "Όζν δω δε ζα μαλαβγώ απ' ην δξόκν κνπ, όπωο κνπ 'ρε πεη θαη ε κεηέξα 

κνπ, γηαηί ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παξάξηεκα 2 



 



Αληηζηνίρηζε ηηο εηθόλεο κε ηηο ιέμεηο. 



 



 
 

Η Κνθθηλνζθνπθίηζα ζην δάζνο πεξπαηά θη ε κακά ηε ζπκβνπιεύεη 
λα πξνζέρεη! Τη πηζηεύεηο όηη πξέπεη λα πξνζέρεη; 

 

 Η Κνθθηλνζθνπθίηζα ζα πάεη ζηε γηαγηά ηεο κόλν όζα ηξόθηκα 
έρνπλ θόθθηλν ρξώκα. Μπνξείο λα ηα θόςεηο θαη λα ηα θνιιήζεηο ή 

αλ ζέιεηο λα ηα δσγξαθίζεηο. 
 



 



Βνήζεζε ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα λα θηάζεη κε 
αζθάιεηα ζηελ γηαγηά ηεο. 

                                                            



 
                                                                                                  

  



 


