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Το απόγευμα της 23ης Μαρτίου του 1865 ένα αερόστατο πετούσε πάνω από τον απέρα-

ντο Ειρηνικό ωκεανό. Μέσα στο καλάθι του βρίσκονταν πέντε επιβάτες που αγωνιούσαν, 

καθώς έχαναν διαρκώς ύψος. Αναγκάστηκαν, έτσι, να κόψουν τα σκοινιά του καλαθιού  

–που έπεσε στον ωκεανό– και να κρεμαστούν από το μπαλόνι που 

ο άνεμος το έσπρωχνε πια όπως τα πανιά ενός καραβιού.

Κάποια στιγμή αντίκρισαν στεριά. Μισή ώρα αργότερα το μπαλόνι σωριάστηκε σε μια 

ερημική ακτή και οι ναυαγοί, επιτέλους, πάτησαν σε στέρεο έδαφος. Όταν όμως μετρήθη-

καν, βρέθηκαν τέσσερις, ενώ στο καλάθι του αερόστατου υπήρχαν πέντε άνθρωποι κι ένας 

σκύλος.

Ο χαμένος επιβάτης ονομαζόταν Σμιθ και ήταν μηχανικός. Μαζί του βρισκόταν ο ακό-

λουθός του, Νάμπι, ο πολεμικός ανταποκριτής Γεδεών Σπίλετ, ο ναυτικός Παγκρόφ και ο 

γιος του καπετάνιου του, ο δεκαπεντάχρονος Χάρμπερτ Μπράουν.

Όλοι τους ήταν αποκλεισμένοι στο πολιορκημένο Ρίτσμοντ. Οι πρώτοι τρεις επειδή 

είχαν πέσει στα χέρια των Νοτίων σε μία από τις επιθέσεις τους κατά την πολιορκία της πό-

λης από τον στρατηγό Γκραντ. Οι άλλοι δύο βρίσκονταν ήδη εκεί όταν άρχισε η πολιορκία 

και είχαν αποκλειστεί. Όλοι τους, όμως, ήθελαν να δραπετεύσουν.

Τα κατάφεραν τελικά χάρη στο αερόστατο κάποιου 

Ιωνάθαν Φόρστερ που, για να μπει στην πόλη, πέρασε με αυτό πάνω από τους πολιορκη-

τές. Πλέον βρισκόταν στην πλατεία του Ρίτσμοντ αχρησιμοποίητο, λες και περίμενε τους 

πέντε επιβάτες για να δραπετεύσουν!

Έτσι, είχαν δώσει ραντεβού το ίδιο βράδυ στην πλατεία και μισή ώρα αργότερα είχαν 

τρυπώσει όλοι στο καλάθι του. Τελευταίος ανέβηκε ο Τοπ, ο σκύλος του κυρίου Σμιθ. Έπει-

τα, έκοψαν τα σκοινιά που το συγκρατούσαν στο έδαφος κι εκείνο υψώθηκε στον ουρανό.
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Μετά το ναυάγιό τους στην έρημη εκείνη αμμουδιά, οι τέσσε-

ρις ναυαγοί αποφάσισαν να χωριστούν. Ο Γεδεών και ο Ναμπ έφυγαν για να ψάξουν τον 

Σμιθ, ενώ ο Παγκρόφ και ο Χάρμπερτ έμειναν πίσω αναζητώντας καταφύγιο. Δεν άργησαν 

να βρουν ένα μικρό ποτάμι που κυλούσε ανάμεσα στα γρανιτένια βράχια της παραλίας, 

μερικά από τα οποία ήταν σκεπασμένα με αμέτρητα όστρακα που έμοιαζαν με μύδια. Εί-

χαν ήδη βρει φαγητό και νερό!

Κοντά στις εκβολές του ποταμού είχαν συσσωρευτεί βράχια –που ανάμεσά τους άφη-

ναν ανοίγματα και σε πολλά σημεία σχημάτιζαν ολόκληρες στοές– κι όπως υψώνονταν 

ψηλά, νόμιζες πως θα ακουμπούσαν τον ουρανό. Θα μπορούσαν να μείνουν εκεί. Νερό 

είχαν, τροφή βρήκαν και ξύλα για να ανάψουν φωτιά θα έφερναν από το πυκνό δάσος στο 

εσωτερικό του νησιού.

Στο μεταξύ, ο Γεδεών και ο Ναμπ επέστρεψαν απογοητευμένοι. Δεν είχαν βρει κανένα 

ίχνος του χαμένου συνεπιβάτη τους. Ο Σπίλετ βρήκε ένα ξεχασμένο σπίρτο στην τσέπη 

του γιλέκου του και κατάφεραν να ανάψουν μια μεγάλη φωτιά στο πρόχειρο καταφύγιό 

τους. Και μπορεί τώρα να τους φαίνονταν όλα καλύτερα, όμως η απουσία του Σμιθ τους 

βασάνιζε και με αυτή την αγωνία έπεσαν για ύπνο ενώ ο αέρας έξω λυσσομανούσε.

Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν οι ναυαγοί άκουσαν γαβγίσματα και πετάχτηκαν 

από τον ύπνο τους. Όρμησαν έξω από το καταφύγιο, αντίκρισαν τον Τοπ και τον ακολού-

θησαν στα σκοτεινά, ενώ η θύελλα μαινόταν.

Είχε πια αρχίσει να χαράζει όταν το σκυλί σταμάτησε μπροστά σε μια σπηλιά. Οι άν-

δρες μπήκαν μέσα και βρήκαν τον Σμιθ ξαπλωμένο κατάχαμα. 
Ήταν ζωντανός και δεν είχε πουθενά πληγές. Λίγο αργότερα συνήλθε κι άνοιξε τα μάτια του.

— Πώς ήρθατε από την ακτή ως εδώ ολομόναχος; αναρωτήθηκε ο Γεδεών, όμως ο 

Σμιθ φαινόταν πως δεν είχε ιδέα για το τι του είχε συμβεί από την ώρα που έπεσε στη θά-

λασσα ως εκείνη τη στιγμή.




