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Σ’ ένα μικρό χωριό,
με κατοίκους σαράντα οκτώ,

ζούσαν ο Μάριος και η Μαριώ
με τον οκτάχρονό τους γιο.

Μαζί τους ζούσε κι ο εφευρέτης Ντίνος
που ένα πρωί ήταν εκείνος

που ανακοίνωσε σε όλο το χωριό
πως θα φτιάξει αερόστατο τρανό

με πολύχρωμα πανιά
κι από κάτω ένα καλάθι

για να αποφευχθούν τα λάθη.

“Αυτό που λέω δεν είναι
καθόλου ανυπόστατο!
Αυτό εδώ που έφτιαξα
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το λένε αερόστατο”, τους είπε.

Μα ένα πρωί σαν όλα τ’ άλλα
προβλήματα άρχισαν μεγάλα.

Ο Μάριος και η Μαριώ
χάσαν τον οκτάχρονό τους γιο
που τον έλεγαν και Στυλιανό.

Σύσσωμο όλο το χωριό
σφαίρα για το καμπαναριό

να ψάξουνε όλοι για το Στυλιανό.

Τρέξαν από δω, τρέξαν από εκεί.
Χαράματα θα ήτανε, ήλιος δεν είχε βγει.

Τρέξαν και στο σπίτι του εφευρέτη
που ταλέντο περισσό διαθέτει

έμαθε τι συμβαίνει
και κάτι μέσα του κατεβαίνει

γιατί το αερόστατο με το Στυλιανό
μονάχο του ψηλά ανεβαίνει.

Πώς να το φτάσουνε ψηλά στον ουρανό;
Ο Ντίνος συλλαμβάνει σχέδιο φοβερό

“βγάλτε όλοι αμέσως, παιδιά, το παντελόνι
θέλω πολλά υφάσματα να φτιάξω ένα μπαλόνι.”

Κι ευθύς ξεβρακωθήκανε
δεν είχαν άλλη λύση

κι ο Ντίνος έφτιαξε μπαλόνι
και άρχισαν την πτήση.

Όποιος τι έγινε μετά
αρχίσει να γυρεύει

στου Φώτη Μπόσμου το βιβλίο
θα βρει και τι συνέβη…

Πολύ έξυπνη και χαμογελαστή η ιστορία του Φώτη Μπόσμου, στρωμένη σε αμέτρητα, 
ξεκούραστα στιχάκια, πολύ περισσότερα, δουλεμένα και ευφάνταστα από αυτά που 
έγραψα εγώ για να παρουσιάσω την ιστορία. Οι ρίμες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις
καλοφτιαγμένες, ταιριαστές και όχι αναμενόμενες, η ιστορία κυλάει γρήγορα κι έτσι δεν 
σκαμπανεβάζει (συχνό φαινόμενο οι “κοιλιές” στα παραμύθια) και μια ιδιαιτέρως ευχάριστη
ιστορία ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Αερόστατο, αέρας, εφευρέσεις, χωριό και κοινότητα, οι 
έννοιες που θα παίξουν πολύ και στις συζητήσεις σας, κατόπιν της ανάγνωσης. 
Δραματοποιείται πολύ εύκολα ενώ τα στιχάκια το σπρώχνουν να γίνει και μια μικρή 
παραστασούλα για να περάσετε καλά στην τάξη ή και το σπίτι.

Ακόμα μία πολύ ωραία δουλειά στην εικονογράφηση από τη Σάντρα Ελευθερίου που πέρα
από τα όμορφα χρώματα και συνδυασμούς που διαλέγει στις εικόνες της, τοποθετεί τις 
ωραίες λεπτομέρειες του κειμένου σε θέση να “μιλήσουν”.

Τώρα που ο αέρας δυναμώνει και τα αερόστατα ψηλά ανεβαίνουν, φφφφυσήξτε το να 
ανέβει και πάνω από εσάς. Αλλά προσέξτε μην ξεχάσετε κανέναν Στυλιανό μονάχο του και 
τότε ξηλώσετε τα παντελόνια σας για να τον φτάσετε.
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