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Σε ένα μικρό χωριό με σαράντα οκτώ κατοίκους η ζωή κυλούσε ήρεμα κι ανέμελα. Ώσπου 

ένα πρωί ακούστηκε μια δυνατή φωνή που τους αναστάτωσε όλους! Ο Ντίνος, μέγας 

εφευρέτης έπειτα από ώρες επίπονης μελέτης είχε κατασκευάσει ένα πολύχρωμο 

αερόστατο. Όμως το υπόλοιπο χωριό καθόλου δεν ενθουσιάστηκε με την προοπτική ενός 

ταξιδιού στα σύννεφα κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τις ζωές τους για πάντα. Αντιθέτως

όλοι επέστρεψαν στις ασχολίες τους και η ζωή στον γνώριμο, ήσυχο ρυθμό της. Μόνο ο 

Στυλιανός ένα οκτάχρονο αγόρι δεν μπόρεσε να ξεχάσει το αερόστατο και έβλεπε κάθε 

βράδυ στο όνειρό του πως έκανε βόλτα στον ουρανό, πάνω από το χωριό, κοντά στα 

σύννεφα κι ύστερα να χάνεται… Να χάνεται; Γι αυτό χτυπάει σαν τρελό το καμπαναριό του 

χωριού; Γι αυτό τρέχουν όλοι σαν τρελοί και του Μάριου και της Μαριώς τους κόπηκε η 

χολή; Χάθηκε ο Στυλιανός; Γρήγορα να καλέσουνε την αστυνομία! Ή μηπως την 

αερονομία; Ή θα ‘τανε καλύτερα και την αστρονομία; 



Άραγε θα καταφέρουν να βρουν τον Στυλιανό και να τον φέρουν πίσω; 

Ένα βιβλίο πολύχρωμο και χαρούμενο που θέλεις να το διαβάσεις και να ταξιδέψεις μαζί 
του ξανά και ξανά. Η χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας, ένα μεγάλο ταξίδι με 
αφετηρία την περιέργεια και τη λαχτάρα ενός μικρού παιδιού να ανακαλύψει τον κόσμο. 
Στις υπέροχες εικόνες του η ιστορία ζωντανεύει και ο ρυθμός της έμμετρης αφήγησης 
συνεπαίρνει τον αναγνώστη. Ο συγγραφέας δημιουργεί εικόνες οπτικές, ακουστικές, 
απτικές. Ένα βιβλίο που το διαβάζεις με όλες σου τις αισθήσεις. Οι πολύχρωμες σελίδες 
του μοιάζουν με τα πολύχρωμα μπαλώματα του αερόστατου και μεταφέρουν τον 
αναγνώστη στη χαρούμενη αυτή περιπέτεια. Η αλληλεγγύη, το αίσθημα ευθύνης και η 
αυτοθυσία ενός ολόκληρου χωριού μαζί με το αισιόδοξο τέλος της ιστορίας οδηγούν στο 
χρήσιμο συμπέρασμα πως όσο ψηλά κι αν θέλεις να φτάσεις χρειάζεται μαζί με την τέχνη 
του να πετάς να κατέχεις και την τέχνη της προσγείωσης και της επιστροφής κοντά σε 
όσους σ' αγαπάνε.
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