
Μου ήρθε μια ιδέα! Χρυσάνθη Τσιαμπαλή, εικ : Στάθης Πετρόπουλος, 
εκδ. Ψυχογιός 

 

 
Στον κόσμο των Ιδεών, παλαιών, νέων, έξυπνων, λογικών, τρελών, 
αθώων και πονηρών,  ζει και μια λαμπερή Ιδέα που το όνομά της είναι 
Φαεινή! Μια μέρα η διάθεσή της άρχισε να αλλάζει. Βαριόταν πολύ και 
μια παλιά ιδέα που είδε τα σημάδια της πλήξης την συμβούλεψε να 
ταξιδέψει στον κόσμο των Ανθρώπων. Εκεί όλο και κάποιος θα 
βρισκόταν που θα την μεταμόρφωνε σε …Πράξη. Της άρεσε πολύ η νέα 
πρόκληση κι ένα πρωινό αποχαιρέτησε τις άλλες Ιδέες και άρχισε  ένα 
κατηφορίζει στα …Ανθρώπινα. Πρώτα πρώτα μπήκε στο μυαλό ενός 
καλοντυμένου κυρίου που όμως αποδείχτηκε πως δεν την καταλάβαινε 
, ούτε την πρόσεχε. Η δουλειά του ήταν Υπουργός κι αν κι 
ενθουσιάστηκε στην αρχή αμέσως μετά από λίγο την πέταξε σε μια 
γωνιά…Υστέρα πήγε και μπήκε στο μυαλό του Κυρ Θωμά του 
Φούρναρη αλλά και  πάλι αστόχησε. Επόμενος  προορισμός ήταν  το 
κεφάλι του Ερρίκου Φον Μεγάλων Καταστροφών που αν και σκοτεινό 
το μυαλό του βρήκε ένα μέρος να φωλιάσει. Ήταν όμως τόσο 
τρομακτικό αυτό το μυαλό που έκανε τα πάντα να φύγει, να γλυτώσει, 
να νοιώσει ελεύθερη,. Και τα κατάφερε και ας βρέθηκε στον αέρα έστω 
και για λίγο. Η είσοδός της στο αυτί ενός ποντικού  θα της φανεί 
στενάχωρη και πάλι θα ξεφύγει. Στο μυαλό της Ερμιόνης Εμπνευσμένης 
θα βρεθεί αλλά θα τρομάξει από τον συνωστισμό ίσαμε που θα 
κατασταλάξει  στο πιο αθώο και δημιουργικό μυαλό του κόσμου. Θα 
γίνει η πιο λαμπρή φαεινή ιδέα στο μυαλό ενός κοριτσιού της μικρής 
Ελισάβετ και μάλλον θα παραμείνει εκεί για πάντα… 



Καταπληκτικό βιβλίο, καταπληκτική Ιδέα. Μια ιστορία  λοιπόν που 
γεμίζει τον κόσμο με Ιδέες της Χρυσάνθης Τσιαμπαλή. Πρωτότυπο, 
άκρως ενδιαφέρον, εκπληκτική γραφή και Ιδέα και φυσικά με πλοκή 
που σε καθηλώνει. Απνευστί θα διαβαστεί από μικρούς και μεγάλους. 
Θα δημιουργήσει χίλιες δυο άλλες ιδέες σε πολλούς και θα 
ανακαλύψουμε στην πορεία του μια μικρή κοινωνία με τα καλά, τα 
άσχημα, τα περίεργα , τα όμορφα και τα παράξενα. Η σύλληψη αυτής 
της ιδέας – συγγραφής πραγματικά είναι φαεινέσταστη.   

Καλογραμμένη, με καταπληκτική φαντασία , δομή και ιστορία που τα 
λέει όλα. Περιεχόμενο κοινωνικό, οικολογικό και άκρως ενδιαφέρον. 

Νομίζω πως όλα τα παιδιά θα ενθουσιαστούν με τούτη την ιδέα και 
ποιος ξέρει ίσως κι αυτά να τα εμπνεύσει και να   βρουν μίαν άλλη 
ακόμα πιο λαμπρή. 

Την εικονογράφηση του βιβλίου έχει κάνει ο Στάθης Πετρόπουλος και η 
μικρή ιδέα πραγματικά είναι υπέροχη! 

Για παιδιά από 7 χρονών… 

*Η Ελένη Μπετεινάκη είναι νηπιαγωγός 

https://zhtunteanagnostes.blog... 

 


