
 

Παιδικό βιβλίο: “Δύο Ξεροκέφαλες Κουτάλες” 

15/02/17  

Στο ”Δύο Ξεροκέφαλες Κουτάλες” ένας πρίγκιπας που σταματά ξαφνικά να 

τρώει και να μιλάει φέρνει δύο από τους καλύτερους μάγειρες στην αυλή ενός 

αυταρχικού βασιλιά. Η συνεργασία όμως, ανάμεσα τους μοιάζει αδύνατη και η 

θέση στο παλάτι μία και μοναδική! Μα, τι επιτέλους τραβάει η όρεξη του 

πρίγκιπα; Για να το ανακαλύψουν, θα ταξιδέψουν ως τη Μακρινή Χώρα των 

Σκέψεων, όπου όλες οι σκέψεις πετάνε στον αέρα και ακούγονται δυνατά. Από 

αυτό το παράξενο μέρος, όμως, κανείς δεν θα μπορεί να ξεφύγει αν δε μάθει 

πρώτα να … ακούει! 

Το παιδικό βιβλίο “Δύο ξεροκέφαλες κουτάλες” είναι ένα από τα καλύτερα του 

είδους του, καθώς είναι γεμάτο διδακτικά μηνύματα για τους μικρούς μας 

φίλους. Μέσα από την πλοκή μπορεί ο καθένας να συνειδητοποιήσει τη 

μεγάλη σημασία της συνεργασίας, αλλά και της επικοινωνίας, αφού αυτές 

ήταν οι αξίες που βοήθησαν τελικά τους δύο μάγειρες και το βασιλιά να 

βοηθήσουν τον πρίγκιπα να γίνει και πάλι καλά. Ταυτόχρονα, τονίζεται 

ιδιαίτερα το πόσο κρίσιμο είναι οι γονείς να λαμβάνουν υπόψιν τις κλίσεις και 

τα ταλέντα των παιδιών τους, να συζητούν μαζί τους και να τα βοηθούν να 

επιτύχουν τους στόχους τους, χωρίς να τα πιέζουν να κάνουν κάτι που δεν 

αγαπούν. 

Ιδιαίτερα ψυχαγωγικό, το βιβλίο είναι σίγουρο ότι θα προσφέρει στιγμές 
απίστευτης διασκέδασης στον κάθε νεαρό αναγνώστη. Γεμάτο με σκηνές 
δράσης και γέλιου, αλλά και εμπλουτισμένο με συναρπαστικούς χαρακτήρες 
είναι ικανό να προκαλέσει το γέλιο, την αγωνία και τη συγκίνηση. Η φαντασία 
διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στο έργο, αφού ταξιδεύει τα παιδιά σε κόσμους 
μαγικούς μέσα από κάθε σελίδα. 

Γραμμένο από τον Άγγελο Αγγέλου και την Έμη Σίνη και εμπλουτισμένο με 
την υπέροχη εικονογράφηση της Μαργαρίτας Τζαννέτου, το βιβλίο “Δύο 
Ξεροκέφαλες Κουτάλες” είναι ένα έργο που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει 
σε κάθε παιδική βιβλιοθήκη. Στρέψτε τα παιδιά σας προς τον κόσμο του 
διαβάσματος μέσω αυτού του υπέροχου παραμυθιού. 
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