
Ο Μαγικός Κόσμος του παιδικού βιβλίου: Παράθυρο στο βιβλίο (Μου ήρθε μια ιδέα!) 
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Μου ήρθε μια ιδέα! 

Συγγραφέας: Χρυσάνθη Τσιαμπαλή 
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Εικονογράφηση: Στάθης Πετρόπουλος 

Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Στον Kόσμο των Ιδεών ζούσαν χιλιάδες Ιδέες. Καινούριες και παλιές, έξυπνες και κουτές, καλές 
και κακές, αθώες και πονηρές, λογικές και τρελές, λαμπρές και σκοτεινές, ήσυχες και ζωηρές. 
Ανάμεσά τους ξεχώριζε μία. Η Φαεινή Ιδέα. 

Κάποια μέρα άρχισε να βαριέται στον κόσμο της και να μην νιώθει ευτυχισμένη. Αποφάσισε 
λοιπόν να πάει στον Κόσμο των Ανθρώπων. Φτάνοντας εκεί άρχισε να ψάχνει τον ιδανικό 
άνθρωπο που θα την έκανε πράξη. 

Για το σκοπό αυτό επισκέφτηκε έξι διαφορετικά κεφάλια. Στην αρχή το κεφάλι ενός 
καλοντυμένου υπουργού, μα πολύ γρήγορα ένιωσε αφόρητη πλήξη και προχώρησε στο κεφάλι 
ενός φούρναρη. Γλύτωσε τελευταία στιγμή το ψήσιμο και η περιπέτειά της συνεχίστηκε σ’ έναν 
επιστήμονα που την έκανε να τρομάξει πραγματικά. Από εκεί πέρασε κατά λάθος σ’ έναν 
ποντικό και στη συνέχεια σε μια συγγραφέα όπου γνώρισε περιπέτειες πολλές. Η τελευταία 
στάση της ήταν στο κεφάλι ενός μικρού κοριτσιού. Θα ήταν η Ελισάβετ το άτομο που έψαχνε 
και θα την μετέτρεπε τελικά σε πράξη, χαρίζοντας πραγματική ευτυχία και στους δυο; 

Έξυπνη και καλογραμμένη ιστορία για τις Ιδέες που κατακλύζουν το μυαλό μας, για την επιλογή 
και την μεταμόρφωσή τους σε έργα και υπέροχες δημιουργίες. 

Στον Κόσμο των Ιδεών υπάρχουν χιλιάδες, όμως η κεντρική ηρωίδα στην ιστορία της 
Χρυσάνθης Τσιαμπαλή είναι η Φαεινή Ιδέα. Κάνει το ταξίδι της στον Ανθρώπινο Κόσμο και μας 
αποκαλύπτει το δύσκολο δρόμο που διανύει εκείνη, μα και κάθε ιδέα, τις περιπέτειες που 
συναντά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μέχρις ότου βρεθεί το κατάλληλο περιβάλλον, το 
μυαλό του κατάλληλου ανθρώπου που θα την κάνει πράξη, που θα απογειώσει την Ιδέα αυτή. 

Τότε και μόνο η Ιδέα, αφού περάσει από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους που δεν είναι σε 
θέση να την αξιοποιήσουν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βρίσκει τον ιδανικό, στο 
μυαλό του οποίου παύει απλά να υφίσταται, παίρνει ζωή και μεταμορφώνεται σε δημιουργία. 
Τότε είναι που τελειώνει το μεγάλο αυτό ταξίδι, κάτι που γεμίζει χαρά και ευτυχία τόσο την 
ίδια, όσο και τον άνθρωπο που αισθάνεται ότι πέτυχε πολλά στη ζωή του. 

Η ιστορία αυτή είναι ευχάριστη και απευθύνεται σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Στην 
αποτύπωση της Ιδέας, του ταξιδιού της και της μεταμόρφωσής της, εκτός απ’ το κείμενο, 
βοηθά και η εικονογράφηση του Στάθη Πετρόπουλου που τραβάει τα βλέμματα όλων. 


