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Γράφει η Πέπη Νικολοπούλου

Με την πρώτη ματιά δεν το ερωτεύτηκα καθώς τυχαίνει να είμαι λάτρης των πιο μουντών
χρωματικών  συνδυασμών,  ακόμα  και  όταν  πρόκειται  για  παιδικό  βιβλίο,  και  των  πιο
αφηρημένων εικόνων. Ο καθένας με τα γούστα του. Όταν όμως τo πήραμε στα χέρια μας
και αρχίσαμε να το διαβάζουμε με την Αλίκη ήταν μία αποκάλυψη.

“Το μεγάλο ταξίδι” από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος δε χόρταινες να το διαβάζεις. 
Έμμετρος λόγος, σε στιχάκια με ευφυείς ομοιοκαταληξίες που σε κάνουν να θέλεις να 
πάρεις χαρτί και μολύβι και να «συναγωνιστείς» τον Φώτη Μπόσμο που το έχει γράψει 
στην έμπνευση και τη φαντασία.

Λίγα λόγια για την ιστορία μας: 

Σε ένα μικρό χωριό της ελληνικής επαρχίας, ζουν ο Μάριος και η Μαριώ που έχουν ένα
αγοράκι ετών 8 – το όνομά του Στέλιος. Ένα περίεργο όμως γεγονός με πρωταγωνιστή τον
Ντίνο το μικρό εφευρέτη του χωριού θα αναστατώσει την καθημερινότητά τους. Τι να ήταν
άραγε αυτή η κατασκευή που έφτιαξε ο Ντίνος; Πρώτη φορά την είχαν δει. Και από του
Στέλιου το μυαλό δεν είχε βγει ούτε ένα λεπτό. Ένα πρωί λοιπόν σαν όλα τα άλλα, στο
σχολείο η δασκάλα μέτραγε, ξαναμέτραγε μα τα παιδιά τα έβγαζε επτά και όχι οκτώ. Κανείς
δεν είχε δει  από το πρωί το Στυλιανό. Τι  είχε συμβεί λοιπόν στον Στέλιο; Και τι  σχέση
μπορεί να είχα η εξαφάνισή του με την απίστευτη εφεύρεση του Ντίνου;
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Ένα βιβλίο που με μαεστρία και περίσσιο χιούμορ αγγίζει πληθώρα θεμάτων και δίνει 
τροφή για κουβέντα και αναζήτηση. 

Ποιος είπε ότι περιπέτεια και γλέντι μπορεί να ζήσει κανείς μόνο στην πόλη; Ποιος 
είπε πως στην ύπαιθρο δεν έχεις με πολλά πράγματα να καταπιαστείς;

“Από το πρωί πιάναν δουλειά, πριν τις οκτώ.
Ο Μάριος στα χωράφια δούλευα σαν το θεριό

Και η Μαριώ στο πλυσταριό, στο μαγειρειό,
Στο σπίτι γενικώς, σε όλο το νοικοκυριό»



Ποιος είπε ότι οι άνθρωποι δεν βοηθούν ο ένας τον άλλον δυσκολία και πως η 
κβαντομηχανική είναι μόνο για τους μεγάλους;

“Όλοι θυσιαστήκανε με αίσθημα ευθύνης
Κι ευθύς ξεβρακωθήκανε χάριν της επιστήμης»

«Με μία κίνηση γοργή,
Αεροπλανική,
Που έμαθε διαβάζοντας κβαντομηχανική,
Ιδανικά την πέταξε,
Το αερόστατο έπιασε
Και άφησε εποχή»
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