
Τα κόκκινα αυγά 

   Θυμούμαι την τεράστια εντύπωση που μου 'καναν τα κόκκιν' αυγά 
σαν ήμουν μικρός. Και το σχήμα τους κι η γεύση τους ακόμα μου 
φαινόταν πως άλλαζε μαζί με το χρώμα τους. Τα 'βλεπα πιο στρογγυλά, 
πιο μεγάλα, πιο ωραία. Κι ενώ τ' άσπρα αυγά δεν τα 'τρωγα με καμιά 
εξαιρετική ευχαρίστηση, τα κόκκινα πασχαλινά ήταν για μένα 
αληθινή αμβροσία*! Όταν τα 'σπαζα, έμενα εκστατικός* μπροστά 
στην απροσδόκητη ασπράδα που είχαν τα τσέφλια* τους από μέσα 
και που έκανε μια τόσο ζωηρή αντίθεση με την κοκκινάδα της 

επιφάνειας. Ακόμα και το κιτρινάδι, κοντά στο 
κόκκινο, το 'βλεπα αλλιώτικο.  

Πόσα χρώματα σ' ένα πασχαλιάτικο αυγό ανοιγμένο! 
Σωστό λουλούδι! Κι όταν την Πρωτομαγιά απέξω απ' τις πόρτες των 
σπιτιών, κατά το έθιμο του τόπου μου, έβλεπα σκορπισμένα μαζί με 
άλλα λουλούδια και κομματάκια από τσέφλια* κόκκινων αυγών, μου 
φαίνονταν κι αυτά σαν αληθινά ροδοπέταλα... 

   Όλες αυτές οι παιδιάτικες εντυπώσεις μου ξαναγεννιόνταν κάθε 
Πάσχα, όταν είχα τα κορίτσια μου μικρά κι έβλεπα την ασύγκριτη χαρά 
τους μπροστά στα κόκκιν΄ αυγά. Τίποτα, τίποτα δεν τα χαροποιούσε 
περισσότερο! Ούτε τα πρωτοχρονιάτικα δώρα. Κι όταν μεγάλωσαν λίγο 
και μπορούσαν κι αυτά κάτι να κάνουν στο σπίτι, μονάχα τους ήθελαν 
ν' αγοράζουν κάθε χρόνο τη βαφή και μονάχα τους —με τι φασαρία, Θε 
μου!— να βάφουν τ' αυγά του Πάσχα. 

   Μα και σήμερα, που στο σπίτι μου δεν υπάρχουν πια μικρά παιδιά και 
που τα κόκκιν' αυγά, χωρίς καμιά φασαρία τα βάφει η νοικοκυρά ή η 
υπηρέτρια αδιάφορο, η θέα τους μας χαροποιεί όλους, γιατί μας 
ξανακάνει αμέσως παιδιά. Κι αυτό βέβαια συμβαίνει σ' όλα τα σπίτια... 

Σας ασπάζομαι!                                                                                                   

ΦΑΙΔΩΝ 
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*αμβροσία: το φαγητό των θεών του Ολύμπου 

* τσέφλια: τσόφλια                 *εκστατικός: στέκομαι με έκπληξη και θαυμασμό 

 

Το απόσπασμα είναι από το κείμενο «Τα κόκκινα αυγά» του Γρηγόριου 

Ξενόπουλου. Ολόκληρο το κείμενο θα το βρεις στο Ανθολόγιο Ε και Στ. Ο 

Γρηγόριος Ξενόπουλος  από το περιοδικό «Η Διάπλασις των Παίδων» 

διαπαιδαγωγούσε τα παιδιά με διάφορες επιστολές υπογράφοντας με το 

ψευδώνυμο «Φαίδων» 

Δραστηριότητες: 

Στο έντονα μαυρισμένο κομμάτι του κειμένου θα βρεις 

αρκετά επίθετα που χαρακτηρίζουν τα αυγά και εκφράζουν τα 

συναισθήματα του συγγραφέα. Να βρεις και να γράψεις 6 επίθετα 

από αυτά. Μπορείς να υπογραμμίσεις και περισσότερα. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Για το κόκκινο χρώμα των αυγών υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις. 

Μήπως έχεις ακούσει από κάποιον μεγάλο ή έχεις διαβάσεις για ποιον 

λόγο βάφουμε κόκκινα τα αυγά του Πάσχα; 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



Το βάψιμο των αυγών είναι ένα έθιμο πολύ γνωστό. Γράψε 

ένα άλλο έθιμο της γιορτής του Πάσχα που γνωρίζεις. Μπορείς να 

είναι ένα ξεχωριστό έθιμο από τον τόπο καταγωγής σου ή και από 

άλλη χώρα. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Ξέρεις τι σημαίνει: «Σας ασπάζομαι»; 

___________________________________________________ 
 

Σε ασπάζομαι κι εγώ και σου εύχομαι από την καρδιά μου 

Καλό Πάσχα 

Καλή Λαμπρή και καλή αντάμωση 

Και το δικό σου αυγό να είναι το πιο κόκκινο και γερό!  

Λίλυ Σταμάτη! 

 



 

 


