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Το βιβλίο “Το κόκκινο σκουφάκι” του συγγραφέα Traiani Agostino των 
εκδόσεων Παπαδόπουλος με την ιδιαίτερη και παιχνιδιάρικη εικονογράφησή 
του άρεσε πολύ και στην Ελένη και στην Έλλη! Ξεκινώντας να το διαβάζουμε 
τα κορίτσια αμέσως διαπίστωσαν ότι θυμίζει την ιστορία του λύκου και της 
Κοκκινοσκουφίτσας αλλά στην ουσία είναι μια διαφορετική, ανατρεπτική ιστορία 
με απρόσμενη εξέλιξη και χαρούμενο φινάλε! Όσο το διαβάζαμε τόσο τους 
τραβούσε το ενδιαφέρον καθώς περίμεναν με αγωνία να ακούσουν τι 
διαφορετικό (από αυτό που ήξεραν έως τώρα) θα γίνει παρακάτω και πως 
τελικά θα εξελιχθεί η ιστορία. 

“Ήταν µια φορά κι έναν καιρό ένα κοριτσάκι µε ένα πανέµορφο κόκκινο καπέλο 
και ένας λύκος πολύ ερωτευµένος, που ήθελε οπωσδήποτε αυτό το καπέλο για 
να εντυπωσιάσει μια όµορφη λύκαινα. 
Και ήταν επίσης και µια γιαγιά, που είχε κρυώσει για τα καλά σε µία λίµνη στο 
βουνό… 
Μια ιστορία διασκεδαστική, τόσοι ήρωες ακαταµάχητοι και ένα τέλος όπου όλοι 
έζησαν πραγµατικά «καλά και ευτυχισµένοι.” 

Για να πω την αλήθεια ποτέ δεν συμπάθησα το κλασικό παραμύθι με τον κακό 
λύκο που τρώει τη γιαγιά και την Κοκκινοσκουφίτσα κι έρχεται ο κυνηγός που 
ξεκοιλιάζει (αηδία!) το λύκο και βγαίνουν από μέσα του οι δύο γυναίκες 
ζωντανές! Την πρώτη φορά μάλιστα που η Ελένη είχε ακούσει αυτό το 
παραμύθι μετά ήταν μπερδεμένη (μα πως γίνεται να τις φάει και μετά να τις 
βγάλει ο κυνηγός από την κοιλιά του και να είναι καλά) και στενοχωρημένη (μα 
εγώ δεν θέλω κανένα ζώο να πάθει κακό). Από την άλλη μεριά όμως έχω 
καταλάβει ότι και τα δύο κορίτσια μου (όπως τα περισσότερα παιδιά άλλωστε) 
τα εξιτάρει η ύπαρξη ενός κακού και “πονηρού” ζώου! 

Έτσι αμέσως μου άρεσε το βιβλίο “Το κόκκινο σκουφάκι¨ γιατί δίνει μια άλλη 
εκδοχή της γνωστής ιστορίας, διασκεδαστική, χαρούμενη, πιο ανέμελη, πιο 
αισιόδοξη και φυσικά όχι βίαιη! Στα θετικά του είναι η ιδιαίτερη εικονογράφηση 
που μου θυμίζει τα κλασικά εικονογραφημένα που διάβαζα όταν ήμουν μικρή! 
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