
ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα κόκκινο μπαλόνι σε έναν παιδότοπο. Ήταν μόνο 

του και παρόλο που τα παιδάκια έπαιζαν μαζί του, δεν είχε κανέναν φίλο που να 

είναι σαν κι αυτό. Όλη τη νύχτα που έκλεινε ο παιδότοπος και τα παιδάκια έφευγαν, 

το μπαλόνι έκανε μόνο του τσουλήθρα και σκεφτόταν «Μακάρι να είχα ένα φίλο, 

φίλο φιλαράκι φίλο, να μη νιώθω μοναξιά!» 



 

 

 Ένα βράδυ, λοιπόν, βρήκε μια μαύρη τρύπα στον τοίχο και αναρωτήθηκε : 

«Τι να βρίσκεται άραγε εκεί μέσα;». Πήρε φόρα έκανε τσουλήθρα και μπήκε μέσα 

στην μαύρη τρύπα. Ξαφνικά βρέθηκε να πετάει στο διάστημα! Παντού υπήρχαν 

πλανήτες, φεγγάρια, διαστημόπλοια και εκατομμύρια αστέρια! 

 



 

«Θα επισκεφτώ τους πλανήτες μήπως και βρω κάποιον φίλο που θα θέλει να έρθει 

μαζί μου στη γη!» Πήγε στον πρώτο πλανήτη, τον Πλανήτη των Παράξενων Ζώων, 

όπου είδε ένα μπανανόπουλο, με φτερά πουλιού και κεφάλι μπανάνας, ένα 

γατόψαρο με κεφάλι γάτας και ουρά ψαριού, ένα καλτσοσκαντζόχοιρο (που μύριζε 

λίγο ποδαρίλα!) κι ένα τσουληθρόφιδο που ήταν τόσο μακρύ και τα υπόλοιπα ζώα 

έκαναν πάνω του τσουλήθρα!  

Ρώτησε τα ζώα μήπως κάποιο θέλει να πάει μαζί του στη γη, αλλά το καθένα του 

απάντησε «Δεν μπορώ να έρθω. Εγώ είμαι από άλλον πλανήτη! Θα είμαι πολύ 

περίεργος στον πλανήτη σου. Κι άλλωστε δεν μπορώ να αφήσω τους φίλους μου!» 

Κι απάντησε το κόκκινο μπαλόνι «Δεν πειράζει. Θα πάω σε άλλον πλανήτη να βρω 

κάποιον να μου ταιριάζει και μπορεί να θέλει να έρθει μαζί μου». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κόκκινο μπαλόνι ταξίδεψε πολλές ώρες και τελικά τσουλώντας σε μια γιγάντια 

διαστημοτσουλήθρα κατέληξε σ’ έναν πλανήτη όπου τα πάντα ήταν πολύχρωμα και 

τόσο μα τόσο όμορφα. Πριν καλά – καλά προλάβουν τα μάτια του να  κοιτάξουν 

παντού, τσαφ, ένα ζωντανό χρωματιστό χαλί ήρθε και τον πήρε. Πετώντας με 

μεγάλη ταχύτητα, (παραλίγο να πέσει στο κενό), το ξεφόρτωσε κάτω από ένα 

τεράστιο ασπροκοκκινόμαυρο καπέλο  . Εκείνο , σαν να ήξερε τι να κάνει, έκατσε με 

δύναμη  πάνω στο ανυποψίαστο μπαλόνι με σκοπό να το σκάσει . 

- Άου! Θα με σκάσεις ! είπε το μπαλόνι. 

- Ναι! Ακριβώς  αυτό θα κάνω! Σ’ αυτόν τον πλανήτη τίποτα δεν είναι  

ολοστρόγγυλο. Όλα πρέπει να είναι επίπεδα. 

Το δύστυχο μπαλόνι μας , που το μόνο που  αναζητούσε  στην μπαλονίσια ζωή του 

ήταν ένας φίλος, ζουλιζότανε τόσο πολύ και δυνατά που κινδύνευε να σκάσει και να 

γίνει κομματάκια στο διάστημα. Ευτυχώς την τελευταία στιγμή, ένα αστεράκι   ήρθε 

κι έπεσε μ’ όλη του την αστερίσια δύναμη στο μπαλόνι, το έσπρωξε και το 

ελευθέρωσε. Τόσο δυνατά το έσπρωξε, που το μπαλόνι βρέθηκε  

στραπατσαρισμένο , να στροβιλίζεται στο διάστημα. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στριφογύριζε και όλο στριφογύριζε  σαν τρελό ώσπου ένιωσε ότι έπεσε πάνω σε 

κάτι σκληρό και μεταλλικό.  Ζαλισμένο  από το χτύπημα και σχεδόν ξεφούσκωτο 

είδε έναν διαστημοσώστη.Εκείνος βλέποντας την τραγική κατάσταση του 

μπαλονιού, έτοιμο να χάσει τον αέρα του, τη ζωή του, αμέσως έβγαλε από τον 

εξοπλισμό του τη διαστημοτρόμπα και γρήγορα –γρήγορα του έδωσε τις πρώτες 

βοήθειες. Το μπαλόνι με κόπο συνήλθε κάπως και είπε ένα «ευχαριστώ πολύ» στον 

σωτήρα του.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο διαστημοσώστης αμέσως μετά κάλεσε από τον ασύρματό του, το διαστημόπλοιο 

των χαμένων πραγμάτων  να έρθει να παραλάβει το κόκκινο μπαλόνι. Ο κυβερνήτης 

του διαστημοπλοίου , χωρίς καθόλου χρόνο να χάσει, εντόπισε το μπαλόνι, 

πλησίασε όσο μπορούσε και ανοίγοντας την καταπακτή του πλοίου το έβαλε μέσα. 

Το ταξίδι θα συνεχιζόταν , δεν ξέρουμε για πού, όταν ο κυβερνήτης διαπίστωσε ότι 

τα όργανα του σκάφους έδειχναν διαρροή καυσίμων. Ήταν ανάγκη λοιπόν να 

κατεβάσει το σκάφος στον πρώτο πλανήτη που θα έβρισκε μπροστά του. 

Ο πλανήτης ήταν καλυμμένος με κόκκινη άμμο στην οποία πάνω υπήρχαν τεράστιες 

μαύρες ξαπλώστρες και πολλά παράξενα πλάσματα έκαναν κρυοθεραπεία κάτω 

σπό έναν ασπριδερό και παγωμένο ήλιο. 

Το μπαλόνι, που τώρα είχε συνέλθει εντελώς,  αποφάσισε να βγει από το σκάφος . 



Έκπληκτο είδε μπροστά του μια τεράστια διαστημόκοτα να γεννάει όχι αυγά  αλλά 

μπαλόνια. 

- Ουάου ! Τέλεια! Λες εδώ να βρω το φίλο φιλαράκι φίλο που ψάχνω; 

Ας βιαστώ να ρωτήσω αυτό το νεογέννητο μπλε μπαλόνι αν θέλει να γίνουμε 

φίλοι για πάντα και να κατέβει μαζί μου στη γη! 

Μπλε μπαλόνι, θέλεις να γίνουμε φίλοι και να έρθεις μαζί μου στη γη; 

   -Δεν μπορώ, λυπάμαι. Είμαι μωρό ακόμη. Έχω να μάθω πολλά ώσπου να μπορέσω 

να φύγω από εδώ.Όμως υπάρχει ένα κίτρινο μπαλόνι που είναι μεγάλο και 

παρμένει εδώ πολλά γήινα χρόνια. Αν θες πήγαινε να το ρωτήσεις.  

Το μπαλόνι μας ανακάλυψε το κίτρινο μπαλόνι μέσα σε μια διαστημοπαιδική χαρά. 

Εκείνο δέχτηκε με μεγάλη χαρά την πρόταση που του έγινε και τα δυο μπαλόνια 

έγιναν κολλητοί φίλοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίγο πριν ξημερώσει κατάφεραν να φτάσουν στη γη και να μπουν μέσα από την 

μαύρη τρύπα του τοίχου στον παιδότοπο. 

Ποτέ ξανά το κόκκινο μπαλόνι δεν ένιωσε μοναξιά . 

                                   

                              Το παραμύθι έγραψαν 

 Τα παιδιά του 15ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών και τα παιδιά της Β’ τάξης του 6ου Δ.Σ 

Γιαννιτσών 




