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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ÅéêïíïãñÜöçóç:
Μάρω Αλεξάνδρου
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Ç ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΝΗ γεννήθηκε και µεγάλωσε στη

Λίµνη Ευβοίας. Σπούδασε Επικοινωνία και Μέσα

Μαζικής Ενηµέρωσης στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.

Εργάστηκε σε εφηµερίδες, περιοδικά και τηλεο-

πτικούς σταθµούς, ως σύµβουλος επικοινωνίας,

αλλά και ως γραµµατέας δικηγορικού γραφείου.

Είναι παντρεµένη κι έχει ένα παιδί. Έχοντας ζήσει

τα δεκαοχτώ πρώτα χρόνια της ζωής της στην επαρ-

χία, τα επόµενα δεκαπέντε στην Αθήνα, και συ-

γκεκριµένα στα Εξάρχεια, το 2007 αποφασίζει να

εγκατασταθεί µόνιµα στην Κατερίνη. Παράλληλα

µε τη δηµοσιογραφία, που ασκεί ως επάγγελµα,

συγγράφει χωρίς ποτέ να έχει αποτολµήσει τη δη-

µοσίευση. Κάποτε, ωστόσο, έρχεται το πλήρωµα

του χρόνου. Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΕ-ΜΠΕ-ΛΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΗ «ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ» είναι η πρώτη συγ-

γραφική προσπάθεια που βγαίνει στις προθήκες

των βιβλιοπωλείων, τολµώντας να φλερτάρει µε

τους µικρούς αναγνώστες. Όπως λέει η ίδια: «∆εν

είµαι παιδαγωγός, ούτε θέλω να περάσω στα παι-

διά ηθικά διδάγµατα. Για µένα επιτυχία θα είναι

διαβάζοντας την ΤΕ-ΜΠΕ-ΛΑ να γελάσουν, όπως

γέλασε όταν της το πρωτοδιάβασα η κόρη µου, που

υπήρξε έµπνευσή µου και αλάνθαστος κριτής µου».
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Στη Νανούκα,
τον µικρό ανεµοστρόβιλο
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Κ άποτε, πριν από πολύ πολύ καιρό, σε
ένα βασίλειο τόσο µακρινό όσο το
άνοιγµα δέκα χιλιάδων φιστικιών Αι-

γίνης, ζούσε ευτυχισµένος ο βασιλιάς Γαρ-
γαλοπατούσας, η βασίλισσα Χρυσοδαχτυ-
λούσα και η µονάκριβη κόρη τους.

Ήταν το βασίλειο της Στριφογυριστής
Τσουλήθρας, που, όπως ήταν φυσικό, είχε
και το σχήµα στριφογυριστής τσουλήθρας.
Το βασίλειο συνόρευε βόρεια µε τη χώρα
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της Ζωηρής Αρκούδας, δυτικά µε το δουκά-
το των Ζαχαρωτών Κήπων, ανατολικά µε το
πριγκιπάτο του Τραγανού Ψίχουλου, ενώ στο
νότο απλωνόταν το Ξέγνοιαστο Πέλαγος.

Κάθε υπήκοος του βασιλείου µιλούσε µε
τα καλύτερα λόγια για τον βασιλιά Γαργαλο-
πατούσα και τη βασίλισσα Χρυσοδαχτυλού-
σα. Τους αγαπούσαν πολύ γιατί ήταν δίκαιοι
και βοηθούσαν κάθε αδύναµο, φτωχό και
πονεµένο. Άσε που ο βασιλιάς ήταν και φο-
βερός χωρατατζής. Ήταν πλέον παράδοση
το εβδοµαδιαίο βασιλικό ανέκδοτο. Ενώ σε
άλλα βασίλεια από τα µεγάφωνα και τις ντου-
ντούκες ακούγονταν νόµοι και διαταγές, στο
βασίλειο της Στριφογυριστής Τσουλήθρας,
στην αρχή κάθε εβδοµάδας, ακουγόταν ένα
διαφορετικό ανέκδοτο που ο χωρατατζής
βασιλιάς σκάρωνε για να τους κάνει όλους
να γελάσουν.

Η δε βασίλισσα Χρυσοδαχτυλούσα, εκτός
από άψογη οικοδέσποινα στους χορούς του
παλατιού, ήταν και άριστη µαγείρισσα. ∆εν
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ήταν άλλωστε τυχαίο που είχε πάρει επί τρεις
συνεχόµενες φορές το Χρυσό Σουρωτήρι
στους Παγκόσµιους Μαγειρικούς Αγώνες
Βασιλείων, που διεξά-
γονταν κάθε 4½ χρό-
νια. Η τελευταία συ-
νταγή, που την είχε
στέψει νικήτρια των
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αγώνων, ήταν πορτοκαλιά βατόµουρα µε
αποξηραµένες πευκοβελόνες και σως από
τρίγωνα ραπανάκια.
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Περισσότερο όµως από τον βασιλιά και
τη βασίλισσα, οι κάτοικοι του βασιλείου της
Στριφογυριστής Τσουλήθρας, που για συ-
ντοµία αποκαλούνταν Στριφοτσουληθρίτες,
αγαπούσαν την πριγκίπισσα Τερέζα-Μπέ-
λα-Λάουρα. Τα τρία της ονόµατα τα είχε πά-
ρει από τις δυο γιαγιάδες της και τη µία
προγιαγιά της. Όµως για συντοµία και επει-
δή το Τερέζα-Μπέλα-Λάουρα ήταν κοµµα-
τάκι µεγαλούτσικο, και µέχρι να το πεις θα
τελείωνε αυτό το βιβλίο, τη φώναζαν µε την
πρώτη συλλαβή από κάθε όνοµα, δηλαδή
Τε-Μπέ-Λα.

Οι Στριφοτσουληθρίτες, λοιπόν, κυριολε-
κτικά λάτρευαν την πριγκίπισσα, γιατί εκτός
από πολύ έξυπνη και πολύ όµορφη, ήταν
πονόψυχη, καλόκαρδη, ευγενική και γλυ-
κοµίλητη. Και δεν έχαναν κάθε ευκαιρία για
να της δείχνουν την αγάπη τους. Της χάρι-
ζαν ό,τι διέθετε ο καθένας και έτσι η πριγκί-
πισσα είχε κάνει µια τεράστια συλλογή από
δώρα, που περιλάµβανε από αρώµατα και
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βιβλία µέχρι σκυλάκια, γατάκια και ελιές
τουρσί.

Ωστόσο, οι κάτοικοι του βασιλείου της Στρι-
φογυριστής Τσουλήθρας δε γνώριζαν ένα
εφτασφράγιστο µυστικό που κρατούσαν ο
βασιλιάς Γαργαλοπατούσας και η βασίλισσα
Χρυσοδαχτυλούσα. Αυτό το µυστικό αφο-
ρούσε την πριγκίπισσα Τε-Μπέ-Λα και έτρε-
µαν µήπως και µαθευτεί έξω από τις πύλες
του παλατιού, γιατί τότε θα κατέστρεφε την
εντύπωση που είχαν σχηµατίσει οι κάτοικοι
για τη γλυκιά τους πριγκίπισσα.

Ενώ η Τε-Μπέ-Λα είχε τις χάρες όλες και η
φήµη της είχε εξαπλωθεί πέρα από τα σύνο-
ρα του βασιλείου, ακόµη και στο πριγκιπά-
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το του Τραγανού Ψίχουλου, ήταν δυστυχώς
τροµερά… ακατάστατη! Ήταν να απορεί κα-
νείς πώς κατάφερνε να βρει τα ρούχα, τα πα-
πούτσια, τα κοσµήµατα και τα βιβλία της στον
απίστευτο χαµό που επικρατούσε στα πριγκι-
πικά της διαµερίσµατα. Είχε στη διάθεσή της
ολόκληρη τη νοτιοδυτική πτέρυγα του παλα-
τιού και παντού επικρατούσε ακαταστασία.

Οι καηµένες οι υπηρέτριες κάθε βράδυ
έπεφταν για ύπνο κατάκοπες και εξαντλη-
µένες, αφού ήταν αναγκασµένες να συµµα-
ζεύουν τα υπάρχοντα της πριγκίπισσας. Ακό-
µη και µπροστά στη µύτη της να βρισκόταν
κάτι, η Τε-Μπέ-Λα δεν µπορούσε να το βρει
εξαιτίας του χάους µέσα στο οποίο ζούσε. Μά-
λιστα, µια φορά έψαχνε για έξι ολόκληρες
µέρες να βρει τα τιρκουάζ γοβάκια της. Και
ξέρετε πού τα ανακάλυψε τελικά; Το ένα µέ-
σα σε µια γλάστρα στο µπαλκόνι της γαλά-
ζιας κρεβατοκάµαρας και το άλλο στο µπά-
νιο µέσα στο καλάθι µε τα άπλυτα. Όταν τα
βρήκε, αναφώνησε γεµάτη ανακούφιση: «Εδώ
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Ο βασιλιάς Γαργαλοπα-
τούσας και η βασί-

λισσα Χρυσοδαχτυλούσα 
δεν ξέρουν τι να κάνουν με 
την ακατάστατη κόρη τους. 
Ανησυχούν γιατί πιστεύουν 
πως η πριγκίπισσα Τε-Μπέ-
Λα δε θα μπορέσει ποτέ να 
κυβερνήσει τους υπηκόους 
της, τους Στριφοτσουληθρί-
τες. Έχοντας πια απελπιστεί 
από τη συμπεριφορά της, 
αφού απ’ όπου περνά είναι 
σαν να έπεσε χειροβομβίδα, 
αποφασίζουν να θέσουν σε 
εφαρμογή την Επιχείρηση 
«Ξεσκονόπανο». Και εκεί που 
βασιλιάς, βασίλισσα και αυ-
λικοί βρίσκονται στα πρόθυ-
ρα του νευρικού κλονισμού, 
γιατί νομίζουν πως το σχέδιο 
έχει αποτύχει, η Τε-Μπέ-Λα 
ανασκουμπώνεται και περ-
νά στην αντεπίθεση!
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