
 

 

 

 

Η Χρυσάνθη Τσιαμπαλή, πάλι, μας ξεναγεί μέσα από μια 
ιστορία φαντασίας στον κόσμο των ιδεών. Ηρωίδα της μια 
φαεινή ιδέα, μικρή, άπραγη κι απονήρευτη, που ξεκινά το 
ταξίδι της από τον κόσμο των ιδεών για τον κόσμο των 
ανθρώπων, προσδοκώντας να βρει ένα φιλόξενο 
ανθρώπινο μυαλό που θα τη μεταμορφώσει από ιδέα σε 
πράξη. Στο ταξίδι της θα βρει πολλούς και διάφορους 
ξενιστές: έναν υπουργό με μεγαλεπήβολα σχέδια πλην 
κομματάκι αναποφάσιστο, έναν φούρναρη με μάλλον 

δολοφονικά για την ίδια πλάνα, έναν παρανοϊκό 
επιστήμονα που δε χρωστάει να κάνει καλό, ένα άκρως 
εκνευριστικό και σαματατζίδικο ποντίκι, μια θεοπάλαβη 
συγγραφέα με άκρως περιπετειώδεις ιδέες και, τελικά, ένα 
μικρό κορίτσι, αθώο κι ενθουσιώδες σαν και την ίδια… 

 

Ευφάνταστη ιστορία, με ένα έξυπνο εύρημα, που επιτρέπει 
στη συγγραφέα να περιπλανηθεί σε πολλές διαφορετικές 
ανθρώπινες προσωπικότητες, διερευνώντας χαρακτήρες, 
αλλά και θέτοντας, σε ένα δεύτερο επίπεδο, πλήθος από 
ουσιώδη ερωτήματα: Άραγε αρκεί να είναι μια ιδέα φαεινή 
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για να είναι εφαρμόσιμη κι ευεργετική για την 
ανθρωπότητα; Πόσες διαφορετικές εκφάνσεις μπορεί να 
πάρει από τη στιγμή της σύλληψής της ως εκείνη της 
τελικής διαμόρφωσής της; Σε τι βαθμό είναι έρμαιο 
ανθρώπινων προθέσεων και χαρακτηρολογικών 
ιδιαιτεροτήτων, σε έναν κόσμο όπου οι διαφορές ανάμεσα 
σε καλό και κακό, λογικό και παράλογο, ηθικά αποδεκτό 
και μη είναι όχι σπάνια ασαφείς; Κι εντέλει, πόσο το 
δικαίωμα στην προσωπική επιλογή, έστω κι αν αυτή 
κινείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ή τη λάμψη 

της φήμης, μπορεί να αποτελέσει οδηγό για μια ευτυχή 
απόφαση;       
 

Η Χρυσάνθη Τσιαμπαλή αξιοποιεί το αρχικό της εύρημα 
μέσα από μια σειρά μικρά, ιδιαιτέρως λειτουργικά 
ευρήματα που διευκολύνουν αφηγηματικά τη «μετάβαση» 
της ηρωίδας της από τον κόσμο των ιδεών σε εκείνον της 
πραγματικότητας αλλά κι από το ένα ανθρώπινο μυαλό στο 
άλλο. Η τριτοπρόσωπη αφήγηση, διανθισμένη με μικρές 

δόσεις πνευματώδους χιούμορ, αποπνέει άνεση, χωρίς να 
κουράζει αλλά ούτε και να εκβιάζει λύσεις, ενώ αποφεύγει 
την τυποποίηση στον τρόπο με τον οποίο η φαεινή ιδέα 
διαχειρίζεται την παρουσία της στον νου καθενός από τους 
ξενιστές της. Η εικονογράφηση του Στάθη Πετρόπουλου 
αποτυπώνει με ενδιαφέροντα τρόπο στο χαρτί τον άυλο 
κόσμο των ιδεών και εμβαθύνει σε χαρακτηρολογικά 
στοιχεία των προσώπων, ακολουθώντας με συνέπεια τα 
βήματα αυτής της έξυπνης, καλοκουρδισμένης ιστορίας, 
που κατορθώνει με μπόλικη δόση φαντασίας να 

προσγειώσει επιτυχώς το αφηρημένο στην απολύτως απτή 
πραγματικότητα. 
 


