
Η κυρα- Σαρακοστή 

Τα παιδιά περίμεναν την Καθαρή Δευτέρα για να πετάξουν τον χαρταετό, μα ο Βαγγέλης 

την περίμενε για έναν άλλο λόγο. Είχε Χιώτισσα γιαγιά και του έκανε την κυρά 

Σαρακοστή.  

- Και τι είναι Βαγγέλη η κυρά Σαρακοστή; τον ρώτησε ο Νίκος.  

- Μια χάρτινη κούκλα. Η γιαγιά παίρνει το ψαλίδι, κόβει την κούκλα, της βάζει 

στο κεφάλι ένα σταυρό και της διπλώνει τα χέρια σταυρωτά για να περνάει, λέει, 

όλες της τις ώρες με προσευχές. 

- Η χάρτινη κούκλα; 

- Έτσι λέει η γιαγιά. 

- Κι εσύ θα παίζεις με την κούκλα; ξαναρώτησε ο Νίκος. 

- Όχι. Είναι έθιμο. Να, ύστερα της ζωγραφίζεις μάτια και αυτιά για να βλέπει και 

να ακούει. 

- Και στόμα; 

- Στόμα ποτέ. Γιατί νηστεύει και δεν τρώει τίποτε. 

Ο Νίκος έσκασε στα γέλια.  

- Ούτε μύτη της κάνει για να μη μυρίζει τις μυρωδιές; 

- Ούτε μύτη! 

- Και την αφήνει και χωρίς πόδια; 

- Όχι, πόδια της βάζει. Και μάλιστα εφτά. 

- Και γιατί δεν της βάζει σαράντα; 

- Της βάζει εφτά γιατί τόσες είναι οι εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής. Μόλις 

την τελειώσει, της περνάει μια κλωστή από το σταυρό του κεφαλιού και κρεμάει 

την κυρά Σαρακοστή κάτω από το εικονοστάσι. Κάθε Σάββατο της κόβω ένα 

ποδάρι και έτσι βλέπουμε πόσες βδομάδες μας έμειναν για το Πάσχα. Το 

τελευταίο ποδάρι το κόβω το Μεγάλο Σάββατο. Η γιαγιά χώνει το ποδάρι σ’ ένα 

ξερό σύκο απ’ αυτά που βάζουν στο λαμπριάτικο τραπέζι. Όποιος το βρει παίρνει 

ένα κόκκινο αυγό παραπάνω ή μια χούφτα σταφίδες και καρύδια.   

 



Εργασίες 

1. Υπογράμμισε το σωστό. 

(α) Η κυρά Σαρακοστή είναι μια παράξενη γυναίκα με εφτά πόδια. 

(β) Η Σαρακοστή έχει σαράντα μέρες. 

(γ) Η πρώτη μέρα της Σαρακοστής είναι η Καθαρή Δευτέρα.  

 

2. Απάντησε την ερώτηση: 

Ο Βαγγέλης περίμενε την Καθαρή Δευτέρα για δύο λόγους 

Α) ……………………………………………………….……………………………………………… 

Β) ………………………….…………………………………………………………………………… 

 

3. Απάντησε τις ερωτήσεις: 

Γιατί η γιαγιά δε βάζει στόμα στην κυρά Σαρακοστή; 

………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………….... 

Γιατί δε της βάζει μύτη; 

…………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………….. 

Πόσες βδομάδες έχει η Σαρακοστή; 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Τι κάνουν το τελευταίο ποδάρι της Σαρακοστής; 

…………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 



4. Ζευγάρωσε τα ρήματα με το κατάλληλο ουσιαστικό. 

ακούω                               μύτη 

βλέπω                               πόδια  

μυρίζομαι                         μάτι 

τρώγω                               χέρι 

αγγίζω                              αυτί  

περπατώ                          στόμα  

 

5. Οδηγίες:  

Γράψε τις οδηγίες για να βοηθήσεις τον φίλο σου να φτιάξει μια «Κυρά 

Σαρακοστή». Μη ξεχνάς να χρησιμοποιήσεις λέξεις όπως αρχικά, στη συνέχεια, 

ακολούθως, μετά, ύστερα, στο τέλος για  να δείξεις τη σειρά που θα πρέπει 

να ακολουθήσει.  

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………….…………………………
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