
 

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019 

 

Η Μικρή Παραμυθού διαβάζει... 

 

τις "Δυο Ξεροκέφαλες Κουτάλες", των Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη 

(Εικονογράφηση: Μαργαρίτα Τζαννέτου) 

 

Η Μικρή Παραμυθού βρέθηκε άξαφνα ανάμεσα στα πυρά δύο ξεροκέφαλων μαγείρων, 

όταν προσπάθησε να μάθει  το καλά φυλαγμένο μυστικό των συνταγών τους. Και ενώ 

γίνονταν όλα αυτά, κάπου εκεί κοντά ένας θλιμμένος πρίγκιπας αρνούνταν να 

ομολογήσει το δικό του μυστικό. 

Μια φορά και έναν καιρό, βασιλιάς σε ένα μακρινό και ισχυρό βασίλειο ήταν 

ένας ισχυρογνώμων και ξεροκέφαλος άνθρωπος. Θεωρώντας ότι τα γνωρίζει όλα, 

καταπίεζε όσους βρίσκονταν γύρω του με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο του τον 

μοναχογιό. Στην προσπάθειά του να τον βοηθήσει να γίνει ο καλύτερος, του 

απαγόρευσε οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να τον αποσπάσει - όπως 
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πίστευε εκείνος - από την μελέτη του, με πρώτη και καλύτερη την μεγάλη του αγάπη, 

που δεν ήταν άλλη από την μαγειρική! Ο μικρός πρίγκιπας μελαγχόλησε και έπαψε να 

μιλάει και να τρώει. Ο βασιλιάς, για να τον βοηθήσει να γιατρευτεί, προσκάλεσε τους 

καλύτερους μάγειρες του βασιλείου, με αντάλλαγμα την θέση του βασιλικού 

μάγειρα σε όποιον κατόρθωνε να τον δελεάσει με τα φαγητά του. 

 

 

 

Στην πρόκληση αυτή ανταποκρίθηκαν δύο ταλαντούχοι και πετυχημένοι, αλλά συνάμα 

εγωιστές και ξιπασμένοι μάγειρες: ο Ταραμπίμ Χούμους, από την Ανατολή και 

ο Ιγνάτιος Φρατζολέ, από την Δύση, που κλήθηκαν να μαγειρέψουν για τον μικρό 

πρίγκιπα. Θέλοντας και οι δύο να κερδίσουν την περιπόθητη θέση κατέστρεψαν με 

δόλο ο ένας το φαγητό του άλλου. Ο βασιλιάς θύμωσε και οι δύο μάγειρες με την 

απειλή του μπουντρουμιού να στέκει πάνω από την κεφαλή τους, σκέφτηκαν να 

οδηγήσουν τον πρίγκιπα στην Χώρα της Σκέψης, όπου όλες οι σκέψεις ακούγονται όπως 

τα τιτιβίσματα των πουλιών, ώστε να μπορέσουν να ακούσουν επιτέλους τι επιθυμούσε 

να φάει. Το ταξίδι ξεκίνησε και όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά, ώσπου η ξαφνική 

εξαφάνισή του θα φέρει να πάνω κάτω. Θα καταφέρουν, άραγε, ο Ταραμπίμ και ο 

Ιγνάτιος να βρουν τον μικρό πρίγκιπα ή θα βρεθούν στο μπουντρούμι, όπως τους είχε 

απειλήσει ο βασιλιάς; Και ποιο ανέλπιστο γεγονός θα κατορθώσει τελικά να λύσει την 

σιωπή του; 
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Πρόκειται για μια ιστορία που μέσα από τον χιουμοριστικό χαρακτήρα της προβάλλει 

αξίες, όπως η συνεργασία, η ευγενής άμιλλα και ο σεβασμός προς τα όνειρα, τις 

επιθυμίες, τις σκέψεις και τα ταλέντα των ανθρώπων, ενώ παράλληλα προτάσσει την 

σπουδαιότητα του να μπορεί κανείς να ακούει προσεκτικά όσα οι άλλοι προσπαθούν 

να του πουν. Οι «Δύο ξεροκέφαλες κουτάλες» βασίζονται στην ομώνυμη θεατρική 

παράσταση των συγγραφέων 'Aγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη, ιδρυτών της 

καλλιτεχνικής ομάδας ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ, που ως στόχο έχει τη δημιουργία πρωτότυπων 

και ποιοτικών παραστάσεων για παιδιά κάθε ηλικίας.  Αποτελείται συνολικά από 48 

σελίδες και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω. Κυκλοφορεί από 

τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

 

 

 

Η Μικρή Παραμυθού διάβασε με ευχαρίστηση το βιβλίο, διδάχθηκε από τα παθήματα 

των ηρώων του και βεβαιώθηκε πως "... ό,τι και να σου πούνε, δυο χέρια δεν αρκούνε. 

Αυτιά χρειάζονται ανοιχτά, ν' ακούνε!". 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/f1cxwL  
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